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મહ�શ પડંયા 

પો� શુન ઘટાડવાના હ�#થુી સરકાર 
(�પ 

િવ)હકલ પોલીસી લાવી રહ* છે. .થમ /01ટએ 3બૂ જ 

સરસ લાગ ેતેવી આ વાત છે. પરં# ુસૌથી વધાર� .;ૂષણ 

તો ખાડા ટ�કરાવાળા ર
તા અને @ળુ*યા ર
તાઓ ના 

લીધે થાય છે. અમદાવાદની વાત કર*એ તો .;ૂષણ 

ઘટાડવાના હ�#થુી એએમટ*એસ (AMTS) ઓછ* કર*ને 

બીઆરટ*એસ (BRTS) લાવવામા ં આવી. 

પરં#,ુ બીઆરટ*એસ મા ં મા� 300 બસ જ દોડ� છે. 

Cમાથંી 250 બસ ડ*ઝલથી ચાલ ે છે. 750 બસ 

એએમટ*એસની છે. આમ, અમદાવાદની 65 લાખની 

વ
તી સામે Fહ�ર પ)રવહન ની Gયવ
થા 3બુ જ �ૂજ છે. 

એટલે ક�, અમદાવાદમા ંBRTS અને AMTS મળ*ને મા� 

અHગયારસો (૧૧૦૦) બસ દોડ� છે.  
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પયા�વરણ િમ� સ
ંથાએ 17/03/2018 ના 

રોજ રાJય સરકારને એક લીગલ નો)ટસ આપેલી 

અને જણાG ુ ં હ# ુ ં ક� Fહ�ર પ)રવહનની તમામ 

બસોને સીએનK મા ં પ)રવિતLત કરો. તેમજ 

કોમિશLયલ અને ભાર� માલ વાહનો ને CNG મા ં

પ)રવિતLત કરો. તે ઉપરાતં પયા�વરણ િમ� સ
ંથાએ 

નામદાર વડ* અદાલતમા ંFહ�ર )હતની અરK પણ 

દાખલ કર�લી. 

ભારતની નામદાર સવOPચ અદાલતે 

૧૯૯૮મા ં મહSવTણૂ� Uકુાદો આપેલો અને ૨૦૦૩ 

Wધુીમા ં તમામ પXYલક Zા[સપોટ� અને કોમિશLયલ 

વાહનો સીએનK મા ંપ)રવિતLત કરવા જણાG ુ ંહ# ુ.ં 

ખર�ખર તો સરકાર� સરકાર હ
તકની 

નગરપાHલકાઓની અને એસટ* િનગમની બસો થી 

શ\આત કરવી જોઈએ. 

તાCતરમા ં]જુરાત સરકાર ઈ Gહ*કલ નીિત 

લાGયા છે.  નગરપાHલકાની ગાડ*ઓ (ફોર Gહ*લર) 

સામા[ય ર*તે C તે નગરમા ંજ દોડતી હોય છે. હવે 

C પણ નવી ગાડ* લાવવામા ંઆવે તે ઇલે0`Zકલ જ 

હોવી જોઈએ. 

સામા[ય ર*તે abચ(*ય વાહનો મcયમ વગ� 

અને મcયમ વગ�થી પણ નીચેનો વગ� વાપર� 

છે. 15 વષ� �ૂના વાહનો C ફરdજયાત પણે 
(�પ 

કરવાના છે, તેનો નાશ કરવાનો છે. આિથLક ર*તે 

નબળા હોય તેવા લોકોને સરકાર� આ માટ� મહeમ 

સબસીડ* આપવી જોઈએ. ખાસ કર*ને )રfાચાલકો 

ક� Cમની રોKરોટ* અને Kવન િનવા�હનો એક મા� 

સાધન ર*fા છે તેવા )રfાચાલકોને મહeમ 

સબસીડ* આપવી જોઈએ. 

કારણક� કોરોના કાળમા ં અને lockdown ના 

લીધે મcયમ વગ� )રfાચાલકો અને ટ�gપા Cવા 

માલવાહક સાધનો ધરાવતા લોકોની આિથLક h
થિત 

3બૂ જ નબળ* બની છે તેવા લોકોને ફરdજયાત 

પણે ઓiં વળતર  આપીને  તેમના વાહનો 
(�પ 

કરવામા ંઆવશે તો તેમની આિથLક h
થિત 3બૂ જ 

બગડ* જશે અને આSમહSયા કરવાના .સગંો પણ 

વધી જશે. 

એટલે, સરકારની િવનતંી છે ક� 

1) .;ૂષણ ઘટાડવા માટ� W.ુીમ કોટ�ના આદ�શkુ ં

પાલન કરવા માટ� 
(�પ પોલીસી 3બૂ જ જ\ર* 

છે પરં#,ુ સાથે સાથે આિથLક ર*તે નબળા વગ�ના 

લોકોને lmુક�લી ના પડ� તે .માણેની યોnય 

સબસીડ* આoયા પછ* જ આ નીિત અમલી 

બને તે જ\ર* છે. 

2) જો સરકાર મશીન બદલી શકતી હોય અને 

.;ૂષણ ઓi ં થાય તેમ હોય એqુ ં કરવાથી 

પણ આિથLક ર*તે નબળા લોકોને ફાયદો થશે  

3) પી સુી સટrફ*ક�ટ ;ૂર કર*ને નqુ ંવાહન ખર*દ� 

Sયાર� એકસામટા 500 \િપયા લઈને હવા 

.;ૂષણ માટ� વાપરવા જોઈએ. કારણક� પી સુી 

સટrફ*ક�ટ મેળGયા પછ* કોઈપણ વાહનની 

.;ૂષણ િનય�ંણ બોડ� bારા ક� આરટ*ઓ bારા 

તપાસ થતી નથી ક� આ વાહન .;ૂષણ કર� છે 

ક� નહs? PUC નો હ�# ુમા� કરાવવાનો લાગે છે 

હવે જો છ મ)હનામા ં )ર[  ુકરવાkુ ંtલૂી Fય 

તો પાછો મોટો દંડ. તેના કરતા ં સરકાર 

પહ�લેથી જ 500 \િપયા પયા�વરણીય વેરા 

તર*ક� લઈ લે તે વધાર� Gયવહા)રક છે. 
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મહ�શ પડંયા  

તાર*ખ ૨૪/૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

માનનીય વડા.ધાનxી ને િવષયમા ં

િનદy િશત Deep  Sea Effluent Disposal 

project .ક�પમા ં દરિમયાનગીર* કર*ને ફ�ર 

િવચારણા કરવા િવનતંી કર*. 

lzુયમ�ંીએ ડ*સેgબર ૨૦૧૮મા ં

પ�કારો સમf આ બાબતે Fહ�રાત કર* હતી. 

Sયારબાદ આ િવષે મા)હતગાર થવા અને 

રચનાSમક Wચૂનો કરવાના હ�#થુી અમે રાJય 

સરકાર પાસે મા)હતી મેળવવા .યSન કયO. 

પરં# ુજવાબ મ{યો ક� આ .ક�પ સદંભ| કોઈ જ 

મા)હતી રાJય સરકાર પાસે નથી. 

Sયારબાદ ૨૩ ડ*સેgબર ૨૦૨૦ ના રોજ 

ઉ}ોગ અને ખાણ િવભાગ bારા ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 

ના રોજ ૫૦,૦૦૦ લાખ \િપયાની મ�ૂંર* લેવા 

બાબતના ઓડ�રની નકલ મળ*. િવધાનસભામા ં

આ વષ| બCટ સ� દરgયાન Tછુાયેલા 

તારા)ંકત .�ોના જવાબ મા ંજણાG ુ ં છે ક� આ 

.ોCકટ �ગે હ�ુ ફ*ઝીબીલીટ* અ�યાસ થયો 

નથી. પયા�વરણીય અસરોkુ ં l�ૂયાકંન (EIA 

STUDY) નથી કરવામા ં આG ુ ં અને CRZ 

પરવાનગી લેવા �ગેની .)(યા પણ હાથ 

ધરવામા ંઆવી નથી. 

અલબત, ૨ K �ુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ 

નાયબ lzુયમ�ંીએ તેમના બCટ .વચનમા ં

આ .ક�પ �તગ�ત ૫૦૦ કરોડ \િપયા તેમજ 

ચા� ુ સાલના બCટ મા ં ૭૦૦ કરોડ \િપયાની 

ફાળવણી કર* છે. આ .ક�પમા ં રાJય સરકાર 

bારા અમદાવાદ અને વડોદરાના .ોC`�સ માટ� 

૭૦ ટકા ફાળો આપશે જયાર� CતTરુ .ોC`�સ 

માટ� ૮૦ ટકા ફાળો આપશે. �ુલ ૨૨૭૫ કરોડ 

\િપયાનો આ .ક�પ છે. 

CAG bારા ]જુરાતના કોમન 

એફ�અુ[ટ Z*ટમે[ટ oલા[�સ પાછળ રાJય 

સરકાર� કરોડો \િપયા ખPયા� છતાય પ)રણામ 

નથી મ{ ુ ંએ બાબત અહ�વાલોમા ંન�ધાઈ છે. 

વષ� ૨૦૧૫ ના ક�ગ અહ�વાલમા ંજણાG ુ ં છે ક� 

રાJય સરકાર� આઠ સ)હયારા જળ �aુ�કરણ 

oલા[�સ પાછળ વષ� ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૪ 

દરgયાન ૧૭૪.૭૨ કરોડ \િપયાનો ખચ� કયO 

છતાયં આપણા જળ �ોતો .;ૂિષત થયા છે. 
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૨૮ �ૂન ૨૦૧૯ ના રોજ લોકસભામા ં

Tછુાયેલા .�ના જવાબમા ં પયા�વરણ 

મ�ંીxીએ જણાG ુ ં ક�  સાબરમતી, મી[ડોલા 

અને તાપી નદ* પાછળ પણ ક�[/ સરકાર� વષ� 

૨૦૧૫ થી ૨૦૧૯ દરgયાન ૩૯૧.૭૩ 

કરોડ  \િપયા ખચ�વા (નેશનલ ર*વર `લીનsગ 

.ોC`ટ) છતાય નદ*ઓ ��ુ કર* શ�ા નથી. 

ક*મ નદ*ના લીધે ૧૯ )કનારા પરના ગામો 

�ગે નેશનલ �ીન Z*Y નુલ bારા પાચં  કરોડ 

\િપયા ખચ�ને kકુસાની ભરપાઈ કરવાનો 

આદ�શ કયO છે. વડોદરા એફ�અુ[ટ ચેનલ 

.ોC`ટના પ)રણામોથી પણ આપ વાક�ફ હશો 

જ. મહ* નદ* અને દ)રયાઈ પ�ી Wધુી થયેલી 

.;ૂષણની અસરો Hચ�તાજનક છે. 

હવે જો કોમન એ�� �ુત Z*ટમે[ટ 

oલા[�સ (CETP) અSયારની Cમ જ (એટલે ક� 

િનયત માપદંડોને અવગણીને) ચાલશે અને 

એqુ ં એફ�અુ[ટ દ)રયામા ં છોડશે તો ચો�સ 

આપણે દ)રયાઈ KવW0ૃ1ટને kકુસાન 

પહ�ચાડ*�ુ.ં.અSયાર� તો લોકો .;ૂષણ જોઈ શક� 

છે એટલે લોકો અને મી)ડયાના દબાણથી થોડોક 

ફરક પડ� છે. લોકો પાસે મા)હતી અને Tરુાવા 

હોવાથી સરકારમા ં અને [યાયત�ં સમf 

ર�ૂઆત પણ કર* શકાય છે. હવે જો અધ�-��ુ 

થયે�ુ ંઆ પાણી  ડા દ)રયામા ંજશે તો 3બૂજ 

મોટા .માણમા ં દ)રયાઈ ઇકોલોKને kકુસાન 

થશે. 

કોમન એફ�અુ[ટ Z*ટમે[ટ oલા[�સ) 

ખોટ કરતા એકમો નથી ક� સરકાર� વારંવાર 

માતબર રકમો તેમની પાછળ ખચ�વી પડ�. તેઓ 

.;ૂષણ કર� તેની િશfા/દંડાSમક કાય�વાહ*ને 


થાને .Fના પૈસે સરકાર તેમને કરોડો 

\િપયાની મદદ કર� અને છતાયં .;ૂષણ Sયાkુ ં

Sયા ંજ રહ� ! 

વટવા ખાતેના કોમન એ�� �ુત 

Z*ટમે[ટ oલા[�સ (CETP) મા ંફ�Zોન ક�ટાલી
ટ 

ર*એ`ટર પ�િતથી ૧૦૦ ટકા એ��એુ[ટ ��ુ 

થઇ શક� તેવો oલા[ટ તાર*ખ ૨૫/૦૬/૨૦૨૧ 

ના રોજ કાયા�h[વત થયો.  

તિમલના£ુના િત¤ુTરુમા ં પણ ઝીરો 

Hલh`વડ ડ*
ચા¥નો .યોગ સફળ થયો છે Sયાર� 

]જુરાતમા ં આવો ખચા�ળ અને દ)રયામા ં

.;ૂષણ ફ�લાવી શક� તેવો .ોC`ટ �ુ ં કામ 

કરવામા ંઆવે છે? 

િવિવધ િન�બત ધારકો સાથે સવંાદ કાય� 

બાદ જ આટલો મોટો 1ક2પ આગળ વધારવો 

જોઈએ. આ5હભર� િવનતી છે ક� આ 1ક2પ 

7ગે 8નુઃ િવચારણા કરવી જોઈએ. 
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#પાલી બક�   

.થમ વાર વષ� ૨૦૦૦મા ંમનાવવામા ંઆવેલો §તર-રા01Zય  વુા )દન દર વષ| ૧૨ ઑગ
ટ� 

ઊજવવામા ંઆવે છે. હ�# ુછે  વુાઓ સદંભ| F]િૃત ફ�લાવવાનો અને િવªભરના  વુાઓના .�ો તરફ 

cયાન દોરવાનો.  

૨૦૨૧ના §તર-રા1Z*ય )દનkુ ં થીમ છે, “ખા} Gયવ
થાઓkુ ં પ)રવત�ન : માનવ અને �હ 

સબંિંધત આરોnય માટ�  વુા નવ.યોગ”. આ કfાની વૈિªક પહ�લની સફળતા  વુાઓની અથ�Tણૂ� 

સહભાHગતા વગર સભંવ નથી, એ બાબત પર ભાર lકૂવાનો આ પાછળનો હ�# ુછે. એ વાતનો 
વીકાર 

થયેલો છે ક� ખા} Gયવ
થાઓના પ)રવત�નમા ં ¬િવક વૈિવcયના સમાવેશ સાથે આપણા �હની 

Tનુ:
થાપના માટ� અને Kવ 

W0ૃ1ટના રfણ માટ�  વુાઓ 

Gયh`તગત અને સાl)ૂહક ધોરણે 

.યSનોને વધાર* શક� એ માટ� 

સમાવેશક પ�િતઓની જ\રને 

સમથ�ન મળે�ુ ં છે. આગામી ૩૦ 

વષOમા ં િવªની વ
તીમા ં ૨૦૦ 

કરોડ લોકો ઉમેરાશે. િવિવધ 

)હ
સેદારો lજુબ આરોnય.દ 

ખા}kુ ં વ@ ુ મોટ* મા�ામા ં ટકાઉ 

ધોરણે ઉSપાદન કરqુ ંમાનવ અને 

�હની Wખુાકાર* માટ� Tરૂ# ુ ં નથી. 

ગર*બીમા ં ઘટાડો, સામાdજક સમાવેશ`તા, આરોnય સેવાઓ, ¬િવક વૈિવcયkુ ં જતન અને હવામાન 

પ)રવત�ન િનવારણ સ)હત ૨૦૩૦ના સ ંુ̀ ત રા1Z સઘંના ઍ®[ડામા ંસમાિવ1ટ §તર-જોડાણો Cવા 

અ[ય અગSયના પડકારોને પણ લfમા ંલેવા પડશે.  

§તર-રા01Zય  વુા )દન ૨૦૨૧ િનિમe ે 
થાપક-ડાયર�`ટર મહ�શભાઈ પડંયાની આગેવાની 

હ�ઠળ એટલા ંજ સમિપLત અ[ય કમ�શીલો bારા પયા�વરણ સબંધંી .શસંનીય કામગીર* કરતી અમદાવાદ 
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h
થત 
વયસેંવી સ
ંથા ‘પયા�વરણ િમ�’ અને ‘�ીન ક̄ટ¯Hલ
ટ’ના સ ંુ̀ ત ઉપ(મે �ણ )દવસીય કાય�(મો 

યોજવામા ંઆGયા હતા. પયા�વરણ િમ� bારા પયા�વરણ માટ�  વુાઓની માવજત કર* એમને સશ`ત 

બનાવવા ‘�ીન ક̄ટ¯Hલ
ટ’ નામનો કાય�(મ  ચલાવવામા ંઆવે છે.  ૧૧મી ઑગ
ટ� પયા�વરણ િવષયક, 

]જુરાતી, )હ[દ* અને ��ેK એમ �ણ ભાષામા ં°ૂંકા પઠન માટ�ની (સમય મયા�દા અઢ* િમિનટ) પ} 

અને ગ}ની ઑનલાઈન 
પધા�kુ ંઆયોજન 3બૂ સરસ ર*તે ફા�]નુીબહ�ન જોશીના માગ�દશ�ન હ�ઠળ 

પાર પાડવામા ં આG ુ ં હ# ુ.ં ભાગ લેનારા  વુાઓ ભારતભરમાથંી િવિવધ િવષયોમા ં અ�યાસ કરતા 

િવ}ાથ�ઓ હતા એમાનંા ક�ટલાક ‘પયા�વરણ િમ�’ મા ંઈ[ટન�િશપ કર* ર²ા ંછે. ભાષા, િવષય/સવેંદન 

અને ર�ૂઆત એમ �ણ ;ૃ01ટએ ]ણુ આપવાkુ ંન�* ક ુ³. નીચે ટાકં�લા ંનlનૂા જોતા ંzયાલ આવશે ક� 

ભિવ1યના આ પયા�વરણકમ�ઓની પયા�વરણ .Sયેની સવેંદના અને સમપ�ણની અHભGયh`ત ક�ટલી 

´દય
પશ� છે :  

(૧) પ= : 

… Thank you for the land, shared by humans 

and animals; 

And sorry for creating the mess of chemicals. 

Thank you for the nurture and nature; 

And sorry for the rising temperature. 

Thank you, Mother Earth for all that 

Endless spins around the sun; 

And sorry for your tolerance of the sins of your 

son… 

(‘Thank you and Sorry’, Jay Parihar, Nirma 

University, Ahmedabad, Gujarat.) 

?જુરાતી અવુાદ : 

… પાડ તારો Aવધાર�ઓની સ હયાર� આ Cિૂમ 

માટ�; 

ને Eમા યાFુ ંરસાયણની ગડબડ બદલ. 

પાડ તારો જતન ને Gુદરત માટ�; 

ને Eમા યાFુ ંવધતા તાપમાન બદલ. 

પાડ તારો Hયૂ� ફરતે તારા અનતં ફ�રા માટ�; 

ને Eમા યાFુ ંતારા દ�કરાના પાપો સહન કરવા 

બદલ …. 

(२) प� 

मौसम

मौसममौसम

मौसम आज

आजआज

आज िबमार
िबमारिबमार

िबमार है
हैहै

है 

आज

आजआज

आज उसको
उसकोउसको

उसको ज़ूकाम
ज़ूकामज़ूकाम

ज़ूकाम है
हैहै

है 

…….….….… 

मौसम

मौसममौसम

मौसम को
कोको

को ले
ललेे

ल ेजाना
जानाजाना

जाना अ�पताल
अ�पतालअ�पताल

अ�पताल है
हैहै

है 

करना

करनाकरना

करना एक
एकएक

एक काम
कामकाम

काम है
हैहै

है 

उसका

उसकाउसका

उसका करवाना
करवानाकरवाना

करवाना इलाज
इलाजइलाज

इलाज है
हैहै

है 

….….……….. 

मौसम

मौसममौसम

मौसम आज

आजआज

आज �फर
�फर�फर

�फर िबमार
िबमारिबमार

िबमार है
हैहै

है 

आज

आजआज

आज उसको
उसकोउसको

उसको बख़ुार
बख़ुारबख़ुार

बख़ुार है
हैहै

है 

ग़��सा

ग़��साग़��सा

ग़��सा उसका
उसकाउसका

उसका आसमान

आसमानआसमान

आसमान के
केके

के पार
पारपार

पार है
हैहै

है 

सामने

सामनेसामने

सामन ेदेख
देखदेख

देख भी
भीभी

भी नह�
नह�नह�

नह� सकते
सकतेसकते

सकते उतना
उतनाउतना

उतना बेहाल
बेहालबेहाल

बेहाल है
हैहै

है …. 

(‘मौसम
मौसममौसम

मौसम आज

आजआज

आज िबमार
िबमारिबमार

िबमार है
हैहै

है…’, राजवी
राजवीराजवी

राजवी देसाई
देसाईदेसाई

देसाई, 

आ�कटे�चर

आ�कटे�चरआ�कटे�चर

आ�कटे�चर क	
क	क	

क	 छा�ा
छा�ाछा�ा

छा�ा, अनंत
अनंतअनंत

अनंत यूिन
यूिनयूिन

यूिनव�सटी

व�सटीव�सटी

व�सटी, 

अहमदाबाद

अहमदाबादअहमदाबाद

अहमदाबाद, गुजरात
गुजरातगुजरात

गुजरात) 
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?જુરાતી અવુાદ : 

હવામાન આJ �બમાર છે 

આJ એને શરદ� થઈ છે 

…………… 

હવામાનને હોK�પટલ લઈ જવાુ ંછે 

કરવાુ ંએક કામ છે 

એનો ઈલાજ કરાવવાનો છે 

…….. 

હવામાન આJ ફર�થી �બમાર છે 

આJ એને તાવ છે 

િમLજ એનો આસમાને છે 

સામે જોઈ પણ ના શક�એ એટMુ ં�બ�માર છે …. 

 

(3) Fiction 

A couple of years back I was out on a retreat in the wild. In the afternoon, we were given some free 

time and I decided to take a walk in the woods. It was a sunny day in the middle of January. The 

landscape was covered in a thick sheet of snow. I did not have snow boots on me but I decided to go 

anyway. I walked and walked and walked deep into the woods. Soon I realized that I had come so far 

deep that I had lost of our campsite. I had a rough idea of the path I had taken but I wasn’t entirely 

sure. We weren’t allowed access to our phones as the retreat so I didn’t have that either. So  here I 

was, by myself, with soaking wet feet, away from civilization and in the middle of the woods with no 

way to contact the human world. 

At this time you would expect me to feel a little vulnerable, maybe even scared. Surprisingly, I did 

not feel any of that. I looked around me. The frozen lake, the chirping birds, the rotting wood, the 

gentle breeze, the clear blue sky, the fungus on trees, the rabbits running, the wolves howling. It felt 

sacred. I felt close to God. Closer than any place of worship ever made me feel. It was unlike 

anything I had ever experienced. Everything was in perfect harmony. An ecosystem in balance. The 

complex interconnectedness of all life. 

I couldn’t help but stand in awe of the natural world and the 4.3 billion years of our planet’s history. 

Life which started with a few simple organic molecules and evolved into all the different forms of 

life that we see today in our oceans, our forests, our mountains, our rivers, our deserts. We are all 

descendants of those first molecules. They are our true ancestors. How magical! How fascinating! 

They say our universe and its secrets are far more fascinating and magical than anything in our 

world of imagination. They were right and I felt it that day in the woods. 

(‘My Experience with Environment’, Megh Soni) 
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?જુરાતી અવુાદ : 

થોડાકં વષO Tવૂ| જગંલમા ંએકાતંવાસ દરgયાન અમને ફરવા જવાની µટ મળ*. મ¶ જગંલમા ંિવહરવાkુ ં

િવચા ુ³. F[ આુર*નો · ૂફંાળો )દવસ હતો. ચાર�તરફ બરફ પથરાયેલો હતો. મ¶ પગમા ંબરફના ખાસ 

¸ટૂ પહ�ર�લા નહોતા. ચાલતા ંચાલતા ં3બૂ ;ૂર નીકળ* ગયો. મને ભાન થ ુ ંક� ·ુ ંએટલ ે ડ� પહ�ચી 

ગયો i ંક� ક¯gપ સાઈટ દ�ખાતી બધં થઈ ગઈ હતી. માગ�નો કાચોપાકો zયાલ હતો પણ ચો�સપણે 

નહs. વ@મુા ંફોન સાથે રાખવાની મનાઈ હતી. પલળેલા પગે ·ુ ંમાનવ સ
ં�ૃિતથી છેટો જગંલની મcયે 

હતો. માનવોની ;ુિનયા સાથે સપંક� કરવાના કોઈ પણ માcયમ િવના. 

આવે વખતે એqુ ં
વાભાિવકપણ ેલાગે ક� ·ુ ંજોખમી સજંોગોમા ંહો¹, ભયભીત પણ. આºચ� વPચે મને 

એqુ ં કંઈ જ ના અkભુવા ુ.ં થીC�ુ ં તળાવ, )કલ)કલાટ કરતા ં પખંીઓ, કોહવાતા લાકડા, મદં પવન, 


વPછ નીલ આકાશ, qfૃો પર »ગ, દોડતા ંસસલા,ં \દન કરતા વ\ઓ. વાતાવરણ પિવ� લાગ#ુ ંહ#ુ.ં 

ઈªરની સમીપ હો¹ એવી અktુિૂત થઈ. કોઈ પણ દ�વાલયમા ંઆવી અktુિૂત મને �ાર� ય નહોતી 

થઈ. બ@ુ ંજ સTંણૂ� Wમેુળવા¼ં હ#ુ.ં ઈકોિસ
ટમ બરાબર સ#ંલુનમા ંહતી. તમામ Kવોkુ ંસ�ુંલ §તર-

જોડાણ. 

.ા�ૃિતક ;ુિનયાનો રોબ જોતો રહ* ગયો. આપણા ં�હનો ૪૩૦ કરોડ વષOનો ઇિતહાસ. KવW0ૃ1ટનો 

ઉ½મ થયો અlકુ સરળ, સ¶[/ીય પરમા¾ઓુમાથંી. એમાથંી ઉS(ાિંત થઈ અને બ[યા ંઆC જોઈએ છ*એ 

એ આપણા મહાસાગરો, આપણા ંજગંલો, આપણા પવ�તો, આપણી નદ*ઓ અને આપણા રણ .દ�શો. એ 

.થમ પરમા¾ઓુના આપણ ે વશંજ છ*એ. આપણા ખરા Tવૂ�જો એ છે. ક�ટ�ુ ં F;ુઈ! ક�ટ�ુ ં મોહક! 

કહ�વાય છે ક� ¿Àાડં અને એના રહ
યો આપણી ક�પનામાનંી કોઈ પણ બાબત કરતા ંઅનેકગ¾ુ ંમોહક 

અને F;ુઈ હોય છે. સાUુ ંજ કહ�વા ુ ંછે. એ )દવસે મને જગંલ મcયે એની અktુિૂત થઈને રહ*. 

(4) Poetry 

…With dying trees and animals. It’s in 

sorrow; 

Make green today and green of  tomorrow. 

With melting snow, one day it will sink; 

How can we save it, just think 

…………………… 

Grow more trees, make mother earth green; 

Reduce pollution, make her a queen. 
(‘Save our Mother Earth’, Payal Patel) 
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?જુરાતી અવુાદ : 
… મરતા ંqEૃો અને 1ાણીઓ જોઈ એ શોકમા ંછે; 

આજને હ રયાળ� બનાવો ને હ રયાળ� બનાવો 

આવતીકાલને. 

પીગળતા બરફ વsચે tૂબી જવાની એક  દવસ એ; 

ક�મ કર� બચાવીuુ,ં િવચારો ઝટ એ 

……………… 

વw ુqEૃો વાવો, મા ધરતીને હ રયાળ� બનાવો; 

1�ૂષણ ઘટાડો ને એને રાણી બનાવો. 

 

(५५५५) प�प�प�प� 

वातावरण को दिूषत करके 

तुम �व�थ नह� रह ेपाओगे 

जो �व�थ हवा ना ले पाए तो 
घुट घुट के मर जाओगे 

…………….. 
पया
वरण ह ेहम सब क� जान 

इसीिलए करो उसका स�मान 

�कृित का मत करो शोषण 

सब िमलकर बचाओ पया
वरण 

……………… 

आओ िमलकर हम सब क़सम खाय� 
�दषूण को हम दरू भगाय�। 

(�ेया
�ेया�ेया

�ेया िम�ी
िम�ीिम�ी

िम�ी, एनवाईरनम�टल
एनवाईरनम�टलएनवाईरनम�टल

एनवाईरनम�टल एनजीनय�रग
एनजीनय�रगएनजीनय�रग

एनजीनय�रग, 

अंकले र

अंकले रअंकले र

अंकले र, गुजरात
गुजरातगुजरात

गुजरात) 

 

?જુરાતી અવુાદ : 

વાતાવરણને ;ૂિષત કર*ને 

તમે 
વ
થ નહs રહ* શકો 

જો 
વ
થ હવા નહs ªસી શકો 

તો Â ૂટંાઈને મર* જશો 

……………. 

પયા�વરણ છે આપણો .ાણ 

માટ� છે એkુ ંસ[માન 

.�ૃિતkુ ંના કરો શોષણ 

મળ* સાથે સૌ બચાવો પયા�વરણ 

……………… 

આવો મળ*ને સોગદં લઈએ 

.;ૂષણને ;ૂર ભગાડ*એ. 

(६६६६) प�प�प�प� 

जब

जबजब

जब तुम
तुमतुम

तुम अंितम
अंितमअंितम

अंितम जगा
जगाजगा

जगा को
कोको

को भी
भीभी

भी साफ
साफसाफ

साफ कर
करकर

कर लो
लोलो

लो 

जब

जबजब

जब तु
तुतु

तु�ह�

�ह��ह�

�ह� लगे
लगेलगे

लगे के
केके

के अब
अबअब

अब कुछ
कुछकुछ

कुछ नह�
नह�नह�

नह� रहा
रहारहा

रहा �दिूषत
�दिूषत�दिूषत

�दिूषत करने
करनेकरने

करन े
को

कोको

को 

तब

तबतब

तब तुम
तुमतुम

तुम सर
सरसर

सर ऊँचा
ऊँचाऊँचा

ऊँचा उठा
उठाउठा

उठा सकोगे
सकोगेसकोगे

सकोगे 

और

औरऔर

और त�ुह�
त�ुह�त�ुह�

त�ुह� लगगेा
लगगेालगगेा

लगगेा क�
क�क�

क� अब
अबअब

अब कुछ
कुछकुछ

कुछ नह�
नह�नह�

नह� रहा
रहारहा

रहा िजतने
िजतनेिजतने

िजतने को।
को।को।

को। 

(आ!रफ़
आ!रफ़आ!रफ़

आ!रफ़ #सने
#सने#सने

#सने, बी
बीबी

बी कोम
कोमकोम

कोम, एल
एलएल

एल.एल
एलएल

एल.बी
बीबी

बी., �नरमा 

यू�नव
स�ट�) 

?જુરાતી અવુાદ : 

zયાર� 7િતમ જગાને પણ �વsછ કર� લો 

zયાર� થાય ક� ર{ુ ંનથી હવે કંઈ 1�ૂિષત કરવા 

Jqુ ં

|યાર� મા}ુ ં~Fુ ંરાખી શકશો 

ને થશે તમને ક� નથી બાક� કંઈ Aતવા Jqુ.ં 
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 વુાઓની આ Wુદંર અHભGયh`ત આપણને આશા બાધંી આપે છે. આવી સભાનતાનો .સાર-

.ચાર થાય એ 3બૂ જ\ર* છે. આ 
પધ�કો પયા�વરણ f�ેે કાર)કદr બનાવવાના એટલ ેિવચારને કમ�મા ં

ફ�રવી શક� એવી .ાથ�ના કર*એ. પયા�વરણીય .�ો જ)ટલ બનતા ચા�યા ં છે અને લાગે છે એટ�ુ ં

અમલમા ંlકૂqુ ંસહ��ુ ંનથી એ આપણે Fણીએ છ*એ. 

ઉપરના સદંભ| §તર-રા01Zય  વુા )દન ૨૦૨૧ િનિમe ેસ ંુ̀ ત રા1Z સઘંના સૅ(¯ટર*-®નરલ 

ઍ[ટોિનયો ]ટુર�ઝે આપેલો વી)ડયો સદં�શ 3બૂ .
#તુ છે : 

સવ� માટ� સા¤ંુ ભિવ1ય બનાવવામા ં વુાઓ સઘંષ�મા ંઅ� tિૂમકા ભજવી ર²ા ંછે.  વુાઓ C 

.કારનો પ)રવત�નશીલ બદલાવ ઈPછે છે, એની તાતી જ\ર કોિવડ-૧૯ મહામાર*એ સમFવી આo ુ ંછે. 

આથી, આ .યાસમા ં વુાઓની સTંણૂ� સહભાHગતા હોવી અSયતં આવmયક છે. 

આ વષ| §તર-રા01Zય  વુા )દન .સગેં આપણી ખા} Gયવ
થાઓ સામેના પડકારોનો સામનો 

કરવા  વુા નવ.વત�કો bારા િવકસાવેલા માગO પર ભાર lકૂવાkુ ંન�* કરા ુ ંછે. ખા} Wરુfા સબંધંી 

અસમાનતાઓ, ¬વીક વૈિવcયkુ ંધોવાણ, પયા�વરણ સામેના જોખમો અને એવા ઘણા બધા ં.�ો સામે 

આ  વુાઓ મથામણ કર* ર²ા ંછે. અનેક fે�ોમા ંપણ આવી જ Äબેંશ, સ¥નાSમ`તા અને .િતબ�તા 

જોવા મળ* રહ* છે — Fિત-Hલ�ગ સબંધંી સમાનતાથી માડં*ને િશfણ અને કૌશ�ય િવકાસ Cવી બાબતો. 

પરં# ુ વુાઓ માટ� આપમેળે આ બ@ુ ંકર* શકqુ ંશ� નથી. એમને કાય�રત કર* શક�, સમાિવ1ટ કર* 

શક� અને સમK શક� એવી સાથી સ
ંથાઓની જ\ર પડશે.  વુા ૨૦૩૦ G હૂરચનાની માગ�દિશLકા lજુબ 

વૈિªક કfાએ  વુાઓ માટ� અને  વુાઓ સાથે સ ંુ̀ ત રા1Z એના કાય�ને મજ¸તૂ બનાવી રÅુ ંછે. 

સૌ માટ� સમાવેશક, [યાયી અને ટકાઉ િવકાસ પર આધા)રત િવª બનાવવાના આપણા ં.યાસો 

દરgયાન મેજ પર  વુાઓને બેઠક સાપંડ� એની ખાતર* કરવાની દર�કને ·ુ ંઅરજ ક¤ંુ iં.  

આભાર. 

દરિમયાન, તાર*ખ ૨૨ ઑગ
ટના ‘]જુરાત સમાચાર’kુ ં મથા¼ં વાચંીને આપણી §ખો 3લૂી જવી 

જોઈએ : 

‘ભારત સ હત ૩૩ દ�શના ૧૦૦ કરોડ બાળકો પર �લાઈમેટ ચે�જનો ખતરો’ 

( િુનસેફના `લાઈમેટ હાઈ )ર
ક ઈ[ડ�`સ lજુબ) 

લેખકનો સપંક�  : rupaleeburke@yahoo.co.in 
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ચ�ું મહ� રયા 

)દ�હ*k ુ ં ગાKTરુ, lુબંઈkુ ં l�ુ ુડં, ભોપાલkુ ં

ભાનTરુા અને અમદાવાદના િપરાણા વPચે �ુ ંસાgય 

છે ?  આ બધા એ 
થળો છે Jયા ંઆ શહ�રોન� કચરો 

ઠલવાય છે.Wધુર�લી ભાષામા ં લે[ડ )ફલ એ)રયા ક� 

ડhgપÆગ સાઈટ કહ�વાતા આ 
થાનો વા
તવમા ં તો 

મહાનગરોના ઉકરડા છે. C હવે કચરાના પહાડ બની 

ગયા છે. આરોnય અને પયા�વરણને kકુસાનકારક 

એવા આ કચરાના પહાડ તેની fમતા અને આવરદા 

વટાવી U�ૂા છે એટલ ેશહ�રોને નવા ઉકરડા માટ�ના 


થળોની તલાશ છે. ચÇેઈમા ં ૪૬૫, lુબંઈમા ં ૧૪૦, 

હÈદરાબાદમા ં૧૨૧.૫, અમદાવાદમા ં૮૫ અને )દ�હ*મા ં

૬૬.૪ હ�કટર જમીન શહ�રોનો કચરો ઠાલવવા માટ� 

lકુરર થયેલી છે. પરં# ુ તે અTરૂતી છે. શહ�રોમા ં

જમીનની અછત છે પણ દ�શમા ંકચરાની એટલી બધી 

છત છે ક� મહાનગરોના કચરાને એક� કર* એક 
થળે 

રાખવા હÈદરાબાદ, ચÇેઈ અને lુબંઈના fે�ફળ 

Cટલી જમીનની જ\ર છે.! 

કચરો .Éિત સ¥ક નથી પણ માનવસd¥ત 

છે. �ુદરતkુ ં ખાcય ચ( કચરો પેદા જ ન થાય એ 

ર*તે ગોઠવાયે�ુ ં છે .પણ માનવી તો Fતભાતનો 

કચરો ઉSપÇ કર� છે. Wકૂો કચરો અને ભીનો કચરો, 

િમx કચરો અને જોખમી કચરો, ઘરનો કચરો અને 

બFરનો કચરો, ઈલેકZોિનક વે
ટ અને oલા0
ટક વે
ટ, 

ઈ[Ê
Z*યલ વે
ટ અને બાયો મે)ડકલ વે
ટ. એમ 

િવિવધ Fતના કચરા માનવFત પેદા કરતી રહ� છે. 

કચરાની ડોલ ઘરના �ધારા 3ણૂામા ંlકૂ* રાખીએ ક� 

ઘરની બહાર ડ
ટHબનને સતંાડ* રાખીએ તેથી �ુ ં ? 

કચરાને માનવી §ખોથી ઓઝલ રાખવા મથે છે પણ 

તે તેની dજ�દગીની નKક આવીને ઉભો રહ* Fય છે. 

કહો ક� હવે તો તે dજ�દગીનો અિનવાય� )હ
સો બની 

ગયો છે.  

દ�શમા ં ક�ટલો કચરો પેદા થાય છે, ક�ટલો 

એક� થાય છે અને ક�ટલાનો િનકાલ થાય છે તેના 

કોઈ િવªસનીય §કડા મળતા નથી. સે[Zલ 

પો� શુન ક[Zોલ બોડ�નો કચરા સબંધંી છે�લો 

અહ�વાલ ૨૦૦૪-૦૫ નો છે.એક �દાજ lજુબ 

ભારતમા ંરોજનો ૩.૨ લાખ ટન �ુલ કચરો પેદા થાય 

છે તેમા ં૧.૪૩ લાખ ટન ઘન કચરો છે. રોજ ૨૫,૯૪૦ 

ટન તો oલા0
ટક કચરો ઉSપÇ થાય છે. દ�શમા ં દર 

વરસે  બધા જ .કારનો Gયh`તદ*ઠ ૨૦૫ )કલો અને 

�ુલ ૨૭૭ અબજ )કલો કચરો નીકળે છે તેમાથંી ૬૦ 

ટકા જ એક� કરવામા ંઆવે છે અને ૧૫ ટકા જ µટો 

પાડવામા ંઆવે છે.  


વPછ ભારત અHભયાન અને શહ�રોના 


વPછતા ર�0[કÆગમા ં કચરો એક� કરવા પર Cટલો 

ભાર lકૂાય છે તેટલો તેને યોnય પcધિતથી µટો 

પાડ*ને િનકાલ કરવા પર lકૂાતો નથી. છે�લા ક�ટલાક 

વરસોથી શહ�રોના 
વPછતા ર�0[કÆગમા ં .થમ (મે 

આવતા મcય.દ�શના ઈ[દોર શહ�ર પાસે કચરાના 

િનકાલની કોઈ Gયવ
થા નથી.આ જ હાલત 
વPછતા 

(મના પહ�લા પચાસ શહ�રોની છે. ક�રળkુ ં

િત¤ુઅનતંTરુમ કચરાના િનકાલમા ં અGવલ છે પણ 


વPછતા ર�0[કÆગમા ંતેk ુ ંનામોિનશાન નથી !  

કચરાને એકઠો કરવાની કામગીર* 

નગરપાHલકાઓ અને મહાનગરપાHલકાઓએ ખાનગી 

કંપનીઓના હવાલ ેકર* દ*ધી છે. તેના કારણ ેકચરાની 



 

 

 

�ુલાઈ - ઓગ
ટ, ૨૦૨૧ પયા�વરણ િમ�  12 

 

ગાડ*ઓના ફ�રા અને ક�ટલા ટન કચરો ઉપાડËો તે 

મહSવkુ ં બની ગ ુ ંછે. પરં# ુતે કચરાના િનકાલ િવશે 

ત�ં ગભંીર નથી.છે�લા ચાળ*સ વરસોથી 

અમદાવાદનો કચરો િપરાણામા ંઠલવાય છે. િપરાણામા ં

૫૦ થી ૭૫ Ìટ ¹ચા કચરાના �ણ પહાડ સF�યા છે. 

સળગતા Íવાળાlખુી સમા આ કચરાના  પહાડમા ં

સતત આગ લાnયા કર� છે. તે અવારનવાર ધસી પડ� 

છે. બે વરસ Tવૂ|  િપરાણાનો કચરાનો પહાડ ધસી 

પડતા ં Sયા ં કચરો વીણતી બાર વરસની બાળા નેહા 

વસાવા દટાઈ ગઈ હતી. ભાર� શોધખોળ પછ* 

અઠવા)ડયે તેનો Îતુદ�હ મ{યો હતો. )દ�હ*ની 

ગાKTરુ અને lુબંઈની l�ુ ુડં ડhgપÆગ સાઈટમા ં પણ 

લોકો દટાયાની ઘટનાઓ બની છે. નેશનલ �ીન 

)ZY નુલના આકરા Uકુાદા અને મોટા દંડ પછ* 

અમદાવાદ મહાનગરપાHલકાએ િપરાણાના કચરાના 

િનકાલના .યાસો શ\ કયા� છે. જોક� દોઢ વરસમા ંતે 

મા� ૨૪ ટકાનો જ િનકાલ કર* શક* છે.  

આ�ુબા�ુની માનવ વ
તી માટ� આ કચરાના 

પહાડ બ· ુ જોખમી છે. તે પયા�વરણને માટ� પણ 

હાિનકારક છે. ડhgપÆગ સાઈટ અને લે[ડ)ફલ એ)રયાના 

tગૂભ�જળ ઉપરાતં નKકના નદ*-તળાવના પાણી  

.;ૂિષત થાય છે.કચરો હFરો Fતની બીમાર*ઓ 

ફ�લાવે છે. મેલ)ેરયા, કોલેરા, ચામડ*ના અને પેટના 

રોગો, ªાસમા ંતકલીફ, ચપેી રોગો કચરાને લીધે થાય 

છે.  ઈ[ડ
Z*યલ વે
ટની અસર એટલી ખતરનાક હોય 

છે ક� તેને કારણ ેક�[સર અને જ[મFત િવÉિતઓ થઈ 

શક� છે Tરુાણના બહાને કચરો ગમે Sયા ંફÏક* દ�વાય છે 

ક� બાળ* નાખંવામા ંઆવે છે, નદ*ઓમા ંવહાવી દ�વાય 

છે  તે પણ ઘ¾ુ ં kકુસાન કર� છે. નાની નદ*ઓ, 

તળાવો અને નાળા ક� એવા બીF 
થળોએ કચરો 

ઠાલવીને તે Tરૂ* દ�વાતા ચોમાસામા ંવરસાદkુ ંપાણી 

અવરોધાય છે. મહાનગરોના ર
તાઓ પર ચોમાસામા ં 

ભરાતા પાણીના કારણોમા ં ગટરોનો કચરો સાફ ન 

કરવા ઉપરાતં શહ�રોના કચરાનો ઉતાવળે અને 

અયોnય ર*તે કર�લો િનકાલ પણ છે.  

અમીર દ�શો તેમનો ઈલેકZોિનક વે
ટ આ)Ðકા, 

એિશયા અને લ)ેટન અમે)રકાના ગર*બ દ�શોમા ંનાખંી 

આવે છે. તે જ .માણે મહાનગરોની નવી ડhgપÆગ 

સાઈટ માટ� ગર*બોના વસવાટ નKકની  જnયાઓ 

પસદં કરાય છે  આપણી દયા¼ લોકશાહ* સરકારો 

ગર*બોkુ ંTનુવ�સન પણ આવી જnયાઓએ જ  કર� છે. 

મcય.દ�શના ગર*બ વણઝારા આ)દવાસીઓને 

૧૯૯૫મા ંતSકાલીન lzુયમ�ંી અ�ુ �ન િસ�ઘે  ભોપાલ 

નKકની પડતર જમીનમા ંવસાGયા હતા. lzુયમ�ંીના 

નામ પરથી  આ વસાહતkુ ં ‘અ�ુ �નનગર’ નામકરણ 

કરવામા ંઆG ુ ં હ# ુ.ં હવે આ અ�ુ �નનગર ભોપાલની 

નવી ડhgપÆગસાઈટ બ[ ુ ંછે.! ૨૦૦૨ના અમદાવાદના 

નરોડા પા)ટયા કાડંના િવ
થાિપતોkુ ં નqુ ં સરનાlુ ં

અમદાવાદની િપરાણા ડhgપÆગ સાઈટ છે.! સરકારો 

ક�ટલી Hબનસવેંદનશીલ છે અને ગર*બોkુ ંKવન તેને 

મન ક�ટ�ુ ંસ
# ુ ંઅને કચરાથી ય #Pુછ  છે તેનો આ 

Tરુાવો છે. 

બાયો મે)ડકલ વે
ટનો યોnય િનકાલ ન થાય 

તો ક�વી  lmુક�લીઓ સF�ય છે તેનો zયાલ વત�માન 

મહામાર*મા ં આGયો છે પણ દ�શમા ં મે)ડકલ વે
ટના 

િનકાલની Gયવ
થા નથી અને Jયા ં છે Sયા ં તેનો 

અમલ થતો નથી.કચરો િવણનારા, તેને µટો પાડ* 

વેચનારા ગર*બો માટ� તે જોખમી છતા ંમજ¸રૂ*વશkુ,ં 

નાનકડ* કમાણીkુ ંસાધન હ# ુ.ં હવે આ કામ ખાનગી 

કંપનીઓ કર� છે. કચરાને ગદંક* ગણી છેટા રહ�વાને 

બદલે )રસાઈકલ કરવાkુ ંWઝૂે તો તે કાUુ ંસોk ુ ંપણ 

બની શક� છે. એ સeાનશીનોને �ાર� સમFશે ? 
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હાઇ�ો�લોરોકાબ��સના �મશ: ઘટાડા માટ� ઓઝોન �તરને ઘટાડતા પદાથ� 7ગેના મૉ���યલ 

1ોટોકોલના  કગાલી Hધુારાની બહાલીને ક���ીય મ�ંીમડંળની મ�ૂંર� 
 

2023 Hધુીમા ંતમામ ઉ=ોગ  હતધારકો સાથે આવ�યક મસલતો બાદ હાઈ�ો�લોરોકાબ��સના �મશ: 

ઘટાડા માટ� રા���ય ��હૂરચના 
 

ભારત bારા હાઇÊો�લોરોકાબ�[સ(એચએફસીઝ)ના (મશ: ઘટાડા માટ� ઓઝોનના 
તરને ઘટાડતા 

પદાથO �ગેના મૉ0[Zયલ .ોટોકોલને )કગાલી Wધુારાની બહાલી માટ� .ધાનમ�ંી xી નર�[/ મોદ*ના 

અcયf
થાને મળેલી ક�[/ીય મ�ંીમડંળની બેઠકમા ંમ�ૂંર* અપાઇ છે. મૉ0[Zયલ .ોટોકોલના પfકારોએ 

2016ના ઑ`ટોબરમા ં રવા[ડાના )કગાલી ખાતે યોFયેલી મૉ0[Zયલ .ોટોકો�સના પfકારોની 28મી 

મી)ટ�ગમા ંઆ Wધુારો અપનાGયો હતો.  

 પ�ાતCિૂમકા : 

i. ઓઝોન 
તરને ઘટાડતા પદાથO �ગેના 

મૉ0[Zયલ .ોટોકોલ એ ઓઝોનના 


તરને ઘટાડતા પદાથO (ઓડ*એસ) 

તર*ક� ઉ�લેખાતા માનવસd¥ત 

રસાયણોના ઉSપાદન અને વપરાશને 

(મશ: ઓછો કર*ને ઓઝોનના 
તરના 

રfણ માટ�ની એક §તરરા1Z*ય 

પયા�વરણીય સિંધ છે. સમો1ણતાવરણ 

ઓઝોન 
તર Wયૂ�થી નીકળતા 

અ�Zાવાયોલેટ )કરણોSસગ�ના 

kુ̀ સાનકારક 
તરથી માનવો અને 

પયા�વરણની રfા કર� છે. 

ii. ઓઝોનના 
તરને ઘટાડતા પદાથO �ગે 

મૉ0[Zયલ .ોટોકોલkુ ં ભારત 1992ની 

19મી �ૂને પfકાર બ[ ુ ં હ#ુ ં અને 

Sયારથી તેણે મૉ0[Zયલ .ોટોકોલને 

Wધુારાઓને બહાલી આપી છે. ક�[/ીય 

મ�ંીમડંળની હાલની મ�ૂંર* bારા ભારત 

હાઇÊો�લોરોકાબ�[સના (મશ: ઘટાડા 

માટ� મૉ0[Zયલ .ોટોકોલના )કગાલી 

Wધુારાને બહાલી આપશે. 

iii. મૉ0[Zયલ .ોટોકોલના સમયપ�ક 

lજુબ ઓઝોનના 
તરને ઘટાડતા 

પદાથOના તમામ (મશ: લØયાકંો ભારતે 

સફળતાTવૂ�ક િસ� કયા� છે.   

િવગતો: 

i. )કગાલી Wધુારા હ�ઠળ; મૉ0[Zયલ 

.ોટોકોલના પfકારો એચએફસીઝ 

તર*ક� સામા[ય ર*તે Fણીતા 

હાઇÊો�લોરોકાબ�[સના ઉSપાદન અને 

વપરાશને (મશ: િનl ૂ�ળ કરશે. 
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ii. હાઇÊો�લોરોકાબ�[સ હાઈÊો�લોરોકાબ�[સ 

(એચએફસીઝ)ના Hબન-ઓઝોન 

ઘટાડાના િવક�પ તર*ક� ર�ૂ થયેલા. 

એચએફસીઝ સમો1ણતાવરણના 

ઓઝોન 
તરને ઘટાડતા નથી, Sયાર� 

એની 12 થી 14,000 Wધુી nલોબલ 

વોિમÛગની  ચી સભંાવના હોય છે Cની 

આબોહવા પર .િત�ળૂ અસર પડ� છે. 

iii. એચએફસીઝના વપરાશમા ં qaૃ�ને 


વીકારતા, ખાસ કર*ને ર�)Ðજર�શન અને 

એર-ક0[ડશિન�ગ f�ેમા,ં મૉ0[Zયલ 

.ોટોકોલના પfકારોએ રવા[ડાના 

)કગાલીમા ં ઑ`ટોબર 2016મા ં એમની 

18મી પfકારોની મી)ટ�ગ (મી)ટ�ગ ઑફ 

પાટrઝ-એમઓપી) ખાતે િનયિં�ત 

પદાથOની યાદ*મા ં એચએફસીઝને 

ઉમેરવા એક સમ�ૂતી પર પહ�Pયા હતા 

અને 2040ના દાયકાના �ત Tવૂા�ધ� 

Wધુીમા ં 80-85% Wધુી એના (મશ: 

ઘટાડા માટ� સમય મયા�દાને મ�ૂંર* 

આપી હતી. 

iv. ભારત એચએફસીમા ં એના (મશ: 

ઘટાડાને 2032થી 2032મા ં એકંદર� 

10%, 2037મા ં 20%, 2042મા ં 30% 

અને 2047મા ં80% એમ ચાર પગલામંા ં

Tણૂ� કરશે 

v. )કગાલી Wધુારા Tવૂ|ના મૉ0[Zયલ 

.ોટોકોલના તમામ Wધુારાઓ અને 

ગોઠવણને સાવ�િ�ક સમથ�ન છે. 

અમલીકરણ ��હૂરચના અને લ�યાકંો: 

i. 2023 Wધુીમા ં તમામ ઉ}ોગ )હતધારકો 

સાથે જ\ર* મસલતો બાદ ભારત માટ� લા] ુ

પડતા સમયપ�ક lજુબ 

હાઈÊો�લોરોકાબ�નના (મશ: ઘટાડા માટ� 

રા1Z*ય G હૂરચના િવ`સાવવામા ંઆવશે. 

ii. )કગાલી Wધુારાના પાલનને Wિુનિºત કરવા 

માટ� હાઈÊો�લોરોકાબ�[સના ઉSપાદન અને 

વપરાશને યોnય િનયિં�ત કરવા ઓઝોનના 


તરને ઘટાડતા પદાથO (િનયમન અને 

��ુશ) િનયમો, હાલના કાkનૂી માળખાના 

Wધુારાઓ 2024 મcય Wધુીમા ં કરવામા ં

આવશે. 

 લાભો: 

I. એચએફસીમા ંતબ�ાવાર ઘટાડો �ીનહાઉસ 

ગેસ �ાવો અટકાવશે એવી અપેfા છે, 

એનાથી આબોહવા પ)રવત�ન અટકાવવામા ં

મદદ મળશે અને લોકોને લાભ થશે. 

II. હાઇÊો�લોરોકાબ�નkુ ં ઉSપાદન અને વપરાશ 

કરતા ઉ}ોગો આ �તગ�ત સમંત થયેલા 

સમયપ�ક lજુબ હાઇÊો�લોરોકાબ�ન (મશ: 

ઘટાડશે અને Hબન-એચએફસી અને nલોબલ 

વૉિમÛગની ઓછ* સભંાવના ધરાવતી 

ટ�કનોલોKઓ તરફ વળશે. 
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ભારતમાથંી વ@ ુ ચાર વેટલે[ડને 

રામસરના સHચવાલય bારા રામસર 
થળોમા ં

સમાવવામા ં આવી છે. આ જnયાઓમા ં

]જુરાતમાથંી થોળ અને અને વઢવાણ Jયાર� 

હ)રયાણામાથંી WલુતાનTરુ અને ભsડવાસ છે.  

આ ચાર 
થળોના ઉમેરા સાથે ભારતમા ં

�ુલ 46 રામસર 
થળો થઇ ગયા છે અને તે 

�તગ�ત �ુલ 1,083,322 હ�̀ ટર જમીન 

િવ
તારને આવર* લવેામા ં આGયો છે. 

હ)રયાણામા ં .થમ વખત જ કોઇ 
થળને 

રામસર જnયામા ં સમાવવામા ં આG ુ ં છે Jયાર� 

]જુરાતમા ં નળ સરોવરને 2012મા ં રામસર 


થળ તર*ક� Fહ�ર કરવામા ં આGયા પછ* વ@ ુ

�ણ જnયાને આમા ંસમાવી લેવામા ંઆવી છે. 

રામસર યાદ*નો lળૂ ઉàેશ “§તરરા1Z*ય જળ 

સ#ંoૃત જમીનના નેટવક�ને િવકસાવવાનો અને 

Fળવવાનો છે C વૈિªક ¬િવક િવિવધતાના 

સરંfણ માટ� અને તેની ઇકોિસ
ટમના ઘટકો, 

.)(યાઓ અને લાભોની Fળવણી bારા 

ટકાઉfમ માનવKવન માટ� ઘ¾ુ ંમહSવ ધરાવે 

છે.” 

જળ સ#ંoૃત જમીનો (વેટલ[ેડ) ભોજન, 

પાણી, ર�સા, tગૂભ�જળ )રચા¥, પાણીkુ ં

�aુ�કરણ, ખા} આ@િુનક*કરણ, જમીનના 

ધોવાણમા ં િનય�ંણ અને આબોહવા િનયમન 

સ)હત Gયાપક xેણીમા ંમહSવTણૂ� સસંાધનો  

અને ઇકોિસ
ટમ સેવાઓ .દાન કર� છે. તે 

પીવાના પાણી માટ� એક મોટો ãોત છે, આપણો 

તાF પાણીનો lzુય Tરુવઠો સzંયાબધં જળ 

સ#ંoૃત જમીનોમાથંી આવે છે. C વરસાદ* 

પાણીને શોષવામા ં અને tગૂભ�જળને )રચા¥ 

કરવામા ંમદદ કર� છે. 

ભsડવાસ વ[યKવ અ�યારäય, 

હ)રયાણામા ં સૌથી મોટ* જળ સ#ંoૃત જnયા છે 

અને માનવિનિમLત તાF પાણીની જળ સ#ંoૃત 

જnયા છે. 250 કરતા ંવધાર� .Fિતના પfીઓ 

આ સમ� અ�યારäયનો આખા વષ� દરિમયાન 

િવxામ અને રહ�ઠાણ 
થળ તર*ક� ઉપયોગ કર� 

છે. આ 
થળ ;ુિનયાભરમા ં જોખમી h
થિતમા ં

હોય તેવી 10 કરતા ંવધાર� .Fિતઓને સમથ�ન 

આપે છે Cમા ં �oુત.ાoય ઇdજåoતયન ગીધ, 

મેદાની .દ�શના ગ¤ુડ, પ�લાસના ફ*શ ઇગલ 

અને કાળા પેટ વાળા ટ�ન� પણ સામેલ છે. 

હ)રયાણામા ં WલુતાનTરુ રા1Z*ય 

ઉ}ાન 220 કરતા ં વધાર� .Fિતઓને તેમના 

Kવનચ( દરિમયાન રહ�ઠાણ, િશયાળામા ં

િવ
થાિપત થતી .Fિતઓના આxય અને 


થાિનક 
તર� િવ
થાપન કરતા જળાશયોના 

પfીઓ માટ� આxય તર*ક� સમથ�ન આપે છે. 

આમાથંી દસ કરતા ં વધાર� .Fિતઓ 

;ુિનયાભરમા ં �oુત થવાના આર� છે Cમા ં

અSયતં �oુત થવાkુ ં જોખમ ધરાવતા 
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િમલનસાર લેવપsગ અને ઇdજåoતયન ગીધ, 

સેકર ફા�કન, પ�લાસના ફ*શ ઇગલ અને કાળા 

પેટ વાળા ટ�ન� છે. 

]જુરાતમા ં આવે�ુ ં થોળ તળાવ 

વ[યKવ અ�યારäય એિશયન �લાઇવેમાથંી 

એક છે અને 320 કરતા ંવધાર� .Fિતઓ અહs 

મળ* આવે છે. આ જળ સ#ંoૃત tિૂમ 30 કરતા ં

વધાર� �oુત થવાkુ ં જોખમ ધરાવતી 

જળાશયોની .Fિતઓને સમથ�ન આપે છે Cમા ં

અSયતં જોખમી h
થિતમા ં રહ�લા સફ�દ પsછા 

વાળા ગીધ અને િમલનસાર લેવપsગ તેમજ 

�oુત થવાના આર� રહ�લા સારસ, સામા[ય 

પોચડ� (બતક) અને કલહસં (ઓછા સફ�દ 

Ð[ટ�[ડ બતક) સામેલ છે. 

વઢવાણમા ં આવેલી જળ સ#ંoૃત tિૂમ 

તેના પfી Kવન માટ� §તરરા1Z*ય મહSવ 

ધરાવે છે કારણ ક�, તે જળાશયોના યાયાવર 

પfીઓ માટ� િશયાળામા ંઆxય 
થાન છે Cમા ં

મcય એિશયન �લાઇવેમાથંી આવતા 80થી 

વધાર� .Fિતના પfીઓ છે. તેમા ં ક�ટલાક 

�oુત થવાની નKકમા ં હોય અથવા અSયતં 

�oુત થવાkુ ં જોખમ હોય તેવા પfીઓ Cમક� 

પ�લાસના ફ*શ ઇગલ, જોખમી h
થિતમા ંરહ�લા 

સામા[ય પોચડ� (બતક) અને �oુત.ાoય 

ડા�મે)ટયન પેHલકન, tખૂરા માથા વાળા ફ*શ 

ઇગલ અને ફ�રHગનસ બતક સામેલ છે. 

પયા�વરણ, વન અને આબોહવ 

પ)રવત�ન મ�ંાલય આ 
થળોનો સાર* ર*તે 

અને ચ#રુાઇTવૂ�ક ઉપયોગ થાય તે Wિુનિºત 

કરવા માટ� રાJય જળ સ#ંoૃત tિૂમ સeામડંળો 

સાથે નીકટતાથી કામ કરશે. 

(સદંભ� – .ેસ ઇ[ફોમ|શન Y રુોની અખબાર* યાદ*) 

 

 

 

  

  

પયા�વરણ િમ� ડ�ઝીટલ #પમા ંવાચંીને 1િતભાવ આપો 
પયા�વરણ િમ� સામાિયક કોરોના કાળથી આપ Wધુી ડ*ઝીટલ 
વ\પે પહોચી રÅુ ંછે, .યાસ ર²ો છે ક�, 

પયા�વરણ િમ�ની ડ*ઝીટલ કોપી િનયિમત ર*તે આપ સૌને મળતી રહ�.   

•  આપ ઈ -મેઈલ bારા પયા�વરણિમ� મેગેઝીન મેળવવા માગંતા હોય તો paryavaranmitra502@gmail.com 

પર સદં�શો મોકલો. 

• આપ પયા�વરણ િમ�ની વેબસાઈટ https://paryavaranmitra.org.in/magazine/ પર �ૂના તેમજ 

નવીનતમ �કો વાચંી શકો છો.  

• પયા�વરણ િમ� સામાિયક માટ� 
વૈåPછક યોગદાન મોકલાવી શકો છો . 

   
વૈåPછક યોગદાન માટ� ચેક/ડ*.ડ*. “Paryavaran Mitra General Fund” ના નામથી મોકલી શકાય   
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ફા�]નુી જોષી 

ઈ[ટરગવ�મે[ટલ પેનલ ઓન `લાઈમેટ 

ચે[જ (IPCC) bારા તાCતરમા ં AR6 Climate 

Change 2021: The Physical Science Basis 

અ હ�વાલ ર�ૂ કરાયો છે, Cમા ં વૈùાિનકોએ 

Climate change ને widespread, rapid, and 

intensifying બાબત તર*ક� ઓળખાવી છે. આ 

અ હ�વાલની ન�ધ ;ુિનયાભરમા ં લેવામા ં આવી. 

3બૂ Hચ�તાજનક બાબત તર*ક� આ làુાને લઈને 

“એકશન મોડ” મા ંઆવqુ ંસૌ માટ� જ\ર* બ[ ુ ં

છે. ]જુરાતી વત�માનપ�ોએ આ બાબતે Hચ�તા 

દશા�વી છે તે આC અ �ે ન�ધી છે.  

આગામી 79 વષ�મા ં ભાવનગર સ હતના દ�શના 12 

શહ�રોમા ંદ રયાના અઢ� �ટ પાણી 1વેશી જશે 

79 વષ�ની �દર એટલે ક� 2100 

Wધુીમા ં ભારતના દ)રયા )કનારાના 12 શહ�ર 

દ)રયાના અ ઢ* »ટ પાણીમા ંજતા રહ�શે. કારણક� 

સતત વધી રહ�લી ગરમીના કારણે બનેં ýવુો 

પરનો બરફ  િપગળ* ર²ો છે અ ને તેના કારણે 

ભિવ1યમા ં દ)રયાની સપાટ*મા ં વધારો થશે. 

દ)રયા )કનાર� રહ�તા લોકોને WરુHfત 

િવ
તારોમા ંજવાની ફરજ પડશે. 

અ મે)રકાની અ વકાશી સ
ંથા નાસાના 

સી-લેવલ .ોC`શન °લૂને આધાર બનાવીને 

ઈ[ટરગવ�મે[ટલ પેનલ ઓન `લાઈમેટ ચે[જ 

bારા તાCતરમા ંજ એક અ હ�વાલ ર�ૂ કરાયો છે. 

Cમા ં કહ�વા  ુ છે ક�, જો કાબ�ન એિમશન અ ને 

.;ૂષણને રોકવામા ંનહs આG  ુતો તાપમાનમા ં

4.4 )ડ�ીનો વધારો થશે. આગામી બ ેદાયકામા ં

જ તાપમાન 1.5 )ડ�ી વધવાk ુ છે. તાપમાન 

Cટ� ુ વધશે તેટલી જ nલેિશયરો િપગળવાની 

ઝડપ પણ વધશે. Cના કારણે દ)રયા )કનારાના 

િવ
તારોમા ંતબાહ* સF�શે. 

નાસાના .ોC`શન °લૂમા ં ;ુિનયાનો 

નકશો બતાવીને કહ�વા  ુ છે ક�, કયા )હ
સામા ં

દ)રયાઈ સપાટ* ક�ટલી વધશે. ભારતના C 12 

શહ�રો 2100 Wધુીમા ં અ ડધાથી પોણા �ણ »ટ 

Wધુી દ)રયાના પાણી જોવા મળશે તેમા ં સૌથી 

વધાર� ખતરો ભાવનગરને છે. અ હsયા 2100 

Wધુીમા ંદ)રયાઈ સપાટ* 2.69 »ટ ઉપર જશે. 

આ િસવાય બીF શહ�રોમા ં દ)રયાઈ સપાટ* 

ક�ટલી વધશે તેના §કડા નીચે .માણે છે. 
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કોચી 2.32 »ટ, મોlગુાઓ 2.06 »ટ, ઓખા 1.96 

»ટ, #તુીકો)રન 1.93 »ટ , પારાદ*પ 1.93 »ટ, lુબંઈ 

1.90 »ટ, મ¶ગલોર 1.87 »ટ, િવશાખાપ�નમ 1.77 

»ટ 

ઈ[ટરગવ�મે[ટલ પેનલ ઓન `લાઈમેટ 

ચે[જના )રપોટ�મા ં કહ�વા  ુ છે ક�, છે�લા 40 

વષ�મા ં Cટલી ગરમી વધી છે તેટલી 1850 

પછ*ના ચાર દાયકાઓમા ંપણ વધી નથી. જો 

.;ૂષણને રોકવામા ં નહs આવે તો ;ુિનયાએ 

ભયાનક સમ
યાઓનો સામનો કરવો પડશે. 

સશંોધકોના મતે `લાઈમેટ ચ[ેજ હવે ભિવ1યની 

નહs પણ વત�માનની સમ
યા બની રહ* છે. 

તાપમાન વધવાના કારણે ક�HલફોિનLયા, 

ઓ
Z�Hલયા, #કુrના જગંલોમા ંઆગની ઘટનાઓ 

ઘટશે નહs. જો બરફ િપગળ* ગયો અ ને જગંલો 

નહs ર²ા તો માણસ Fતને હવા અ ને પાણી 

બનેંની તકલીફ પડ* જશે. 

ઉ�લેખનીય છે ક�, ;ુિનયામા ં 4000 

કરોડ ટન કાબ�ન ડાયો`સાઈટ ઉSસd¥ત થાય 

છે. આ .માણ ઘટાડ*ને 500 કરોડ ટન 

કરવામા ં નહs આવે તો તે ધરતી માટ� ઘાતક 

સાHબત થશે. આ કામ 2050 Wધુીમા ં કરq ુ

પડશે. નહsતર આવનાર* પેઢ*ઓને .;ૂષણ, 

ગરમી અ ને Tરૂ Cવી સમ
યાઓનો સામનો 

કરવો પડશે. આવનાર* પેઢ*ઓને બરબાદ 

થયેલી ધરતી વારસામા ંમળશે. 

 

nલોબલ વોિમÛગની વોિનÛગ : ધરતીkુ ં સર�રાશ 

તાપમાન 1.5 )ડ�ી વધશે. 

વત�માન સમય માનવLત માટ� લાલબ�ી: 

સ�ં�ુત રા��નો �ચ�તાજનક અહ�વાલ :  હ�દ 

મહાસાગર ઝડપથી ગરમ થઈ ર�ો હોવાથી 

ભારતમા ં હ�ટવેવ અને 8રૂનો 1કોપ વધવાની 

શ�તા : �એુન 

 એુનની ઈ[ટરગવન�મે[ટ પેનલે 

આપેલો છþો એસેસમે[ટ ર*પોટ� ;ુિનયા માટ� 



 

 

 

�ુલાઈ - ઓગ
ટ, ૨૦૨૧ પયા�વરણ િમ�  19 

 

3બૂ જ Hચ�તાજનક છે. nલોબલ વોિમÛગની 

છે�લી વોિનÛગ Cવા એ અ હ�વાલમા ંકહ�વા ુ ંહ# ુ ં

ક� T�ૃવીkુ ં તાપમાન અ ગાઉની ધારણા ં કરતા ં

તી� ઝડપે 1.5 )ડ�ી Cટ�ુ ંવધી જશે. અ ગાઉ 

આઠ વષ� પહ�લા ં ઈ[ટરગવન�મે[ટ પેનલ ફોર 

`લાઈમેટ ચે[C આપેલા ર*પોટ�મા ં કહ�વા ુ ં હ#ુ ં

ક� માનવFતે જ T�ૃવીkુ ં િનકંદન કાઢ� ુ ં છે.આ 

ર*પોટ� .માણે T�ૃવીkુ ંતાપમાન 21મી સદ*ના 

�ત Wધુીમા ં 1.5 ક� 2 )ડ�ી વધવાનો �દાજ 

હતો, પરં# ુહવે એ તાપમાન આગામી દોઢ- બે 

દશકામા ં જ વધી  જશે. 2015મા ં પે)રસ સિંધ 

થઈ તે વખતે 200 દ�શોના નેતાઓએ એવી 

સમ�ૂતી પર હ
તાfર કયા� હતા ક� ઔ}ોHગક 

િવકાસ પહ�લા ં T�ૃવીkુ ં C સર�રાશ તાપમાન 

હ#ુ,ં એમા ં1.5 )ડ�ીથી વધારો ન થાય તે માટ� 

.યાસો કરાશે. 

કારણ ક�, તે પહ�લા ં જ 20મી સદ*મા ં

T�ૃવીkુ ં સર�રાશ તાપમાન 1.1 )ડ�ી Cટ�ુ ં

વcયાkુ ંન�ધા ુ ં હ# ુ.ં  એુનના લેટ�
ટ અ હ�વાલ 

.માણે 2030 આસપાસ ક� 2040 પહ�લા ં

T�ૃવીkુ ંસર�રાશ તાપમાન 1.5 )ડ�ી વધી જશે. 

હવે એને અ ટકાવવા માટ� બ·ુ જ મો£ંુ થઈ 

U�ૂ ુ ં છે. ર*પોટ�મા ં કહ�વા ુ ં હ#ુ ં ક� આ h
થિત 

પાછળ મા� ને મા� માનવFત જવાબદાર 

છે.  

ભારતના સદંભ�મા ં વ@ ુ Hચ�તા Gય`ત 

કરાઈ હતી. )હ�દ મહાસાગર ઝડપભેર ગરમ 

થઈ ર²ો હોવાથી ભારતમા ં હ*ટવેવ, ગરમી 

અ ને Tરૂનો .કોપ આગામી દશકામા ં વધશે. 

બીF બધા મહાસાગરોની સરખામણીમા ં

)હ�દમહાસાગર પર nલોબલ વોિમÛગની અ સર 

વધાર� થઈ રહ* છે. 

 એુનના છþા એસેસમે[ટ ર*પોટ� ઓન 

`લાઈમેટ ચે[જ-2021મા ંકહ�વા ુ ં છે ક� સl/ુની 

સપાટ* વધવાના કારણે દ)રયાકાઠંાના 

િવ
તારોમા ં અ વારનવાર Tરૂની h
થિત સF�તી 

રહ�શે અ ને વાવાઝોડાkં ુ ં જોખમ પણ 

વધશે.3000 પાનાના નવા અ હ�વાલમા ં Hચ�તા 

Gય`ત કરતા લખવામા ંઆG ુ ંહ# ુ ંક� તાપમાન 

વધવાના કારણ ે ;ુિનયાભરનો h
થર બરફ 

ઝડપભેર પીગળવા લાnયો છે. તેના કારણે 

દ)રયાની સપાટ*  ચી આવી રહ* છે. 

?જુરાતને લા? ુ પડતા ં અરબી સ��ુમા ં

વાવાઝોડાનંી સ�ંયા બાવન ટકા વધી 

હવામાન િવભાગના િવùાનીઓએ એક 

સશંોધનમા ં તારG ુ ં હ# ુ ં ક� છે�લા ં બે દશકામા ં

અ રબી સl/ુમા ં �ાટકતા વાવાઝોડામંા ં બાવન 

ટકાનો વધારો ન�ધાયો છે. 1982થી ડ�ટાનો 

અ �યાસ કર*ને કહ�વા ુ ંહ# ુ ંક� બે દશકા પહ�લા ં

વષ| Cટલા ં વાવાઝોડા ં અ રબી સl/ુમા ં ઉઠતા 

હતા, તેમા ં બાવન ટકા વધારો થયો હતો. 

સદભાnયે એમાથંી ઘણા ંવાવાઝોડા ંદ)રયામા ંજ 

િવખેરાઈ Fય છે, પરં# ુ h
થિત જો આવીને 

આવી રહ�શે તો એ બધા જ વાવાઝોડા ં ધરતી 

સાથે ટકરાવા લાગશે. 
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�લાઈમેટ ચે�જુ ંઆ �લાઈમે�સ નથી 

�લાઈમેટ ચે�જની અસરઃ 8 દ�શોમા ં આગ, 1.13 

કરોડ એકર િવ�તાર ખાક 

;ુિનયાના 8 દ�શ - અમે)રકા, રિશયા, 

#કૂr, �ીસ, ¿ાHઝલ, ઈટાલી, 
પેન અને 

Fપાનમા ં આગની સમ
યા �ૂનના છે�લા 

અઠવા)ડયામા ં શ\ થઈ હતી C અSયાર Wધુી 

1.13 કરોડ એકરને રાખ કર* Uકૂ* છે. તેની 

લપેટમા ંઆવતા અSયાર Wધુીમા ં38 લોકો Kવ 

]મુાવી U�ૂા છે. આશર� 1000 મકાનો રાખ 

થઇ ગયા ંછે. 

લગભગ 1.10 લાખ લોકોને WરુHfત 


થાને ખસેડવામા ંઆGયા છે. આ દ�શોમા ંઆગ 

ઓલવવામા ં 38 હFર ફાયરફાઈટસ� અને 

આશર� 650 હ�Hલકોoટરો તહ�નાત કરાયા ં છે. 

િવùાનીઓ કહ� છે ક� અમે)રકા, રિશયા અને 

¿ાHઝલમા ં લાગલેી આગ `લાઈમેટ ચે[જkુ ં

પ)રણામ છે. જોક� �ીસ અને #કૂrમા ંઆગ ક�વી 

ર*તે ફ�લાઈ તેની તપાસ ચાલી રહ* છે. 

Jયાર� આગ સૌથી વ@ ુ રિશયામા ં 1.03 

કરોડ એકર અને અમે)રકામા ં 6 લાખ એકર 

િવ
તારને રાખ કર* Uકૂ* છે. ઉપરાતં �ીસ 40 

વષ�ની સૌથી ભીષણ આગ સામે ઝ�મી રÅુ ંછે. 

Sયા ં81 જnયાઓ પર આગ લાગી છે. તાપમાન 

47 )ડ�ી સેå�સયસથી ઉપર પહ�ચી ગ ુ ં છે. 

જોક� #કૂrમા ં 156 
થળ પર આગ લાગી છે. 

]¤ુુવાર� અહs વીજ oલા[ટ Wધુી આગ પહ�ચી 

ગઇ હતી. 

રિશયામા ં1.30 લાખ વષ�ની ર�કોડ� ગરમી  

• 13 અમે રક� રાzયોમા ં97 જ�યાઓ પર મોટ� આગ 

લાગી છે. તેને ઓલવવામા ં25 હLર ફાયરફાઈટસ� 

અને 450 હ��લકો�ટર તહ�નાત છે. એક હ��લકો�ટરનો 

એક કલાકનો ખચ� 6 લાખ #િપયા થઇ ર�ો છે. 

• સાઈબે રયા અને યાGુ ટયામા ં લાગેલી આગથી 

રિશયા 1.30 લાખ વષ�ની ર�કોડ� ગરમીનો સામનો 

કર� ર�ો છે. ઓગ�ટમા ં અહ�ુ ં સર�રાશ તાપમાન 

12  ડ5ી રહ� છે J 47  ડ5ીએ પહ�ચી ગ�ુ ંછે. 

સાભાર 

• https://www.gujaratsamachar.com/news/national/two-and-half-feet-of-sea-water-will-enter-12-cities-of-country-including-

bhavnagar-in-next-79-year 

• https://www.gujaratsamachar.com/news/international/average-temperature-of-the-earth-will-rise-by-2-degrees 

• https://www.divyabhaskar.co.in/international/news/impact-of-climate-change-fires-in-8-countries-113-crore-acres-of-land-

128783907.html 
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