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      ગ્લોબલ વોર્મીંગ ર્ાટે અર્ેરીકાના ઉદ્યોગો સૌથી વધાર ેજવાબદાર છે. વર્શો પહેલાીં વીગ્નાનીઓએ આપેલી ચેતવણીને ટ ીંકી 

બ ધ્ધીના સત્તાલોભી રાજકારણીઓ અને ધનલોલ પ કારખાનાદારોએ અવગણી છે એટલ ીં જ નહીીં પણ તેઓએ ખરીદેલા વીગ્નાનીઓ 

પાસે એવ ીં સાબીત કરવાની કોર્શીર્શ કરી છે કે ગ્લોબલ વોર્મીંગ અીંગેની ચેતવણીઓ એ 'કાગનો વાઘ' છે. 

     પ્રજાને કાયર્ ર્ાટે ગ ીંચવી કે છેતરી ર્શકાય છે પણ ક દરતને એક ક્ષણ ર્ાટે પણ નહીીં. વળી ક દરત કદીએ બાીંધછોડ પણ કરતી 

નથી. ર્ાણસે તેની સાથે કરલેા પ્રત્યેક ચેડાીંન ીં પરીણાર્ ર્ાણસ સહીત બધા જ જીવોએ ભોગવવ ીં પડે છે. ગ્લોબલ વોર્મીંગને કારણે 

રુત ઓના ર્ીજાસર્ાીં "પાર્શરેાર્ાીં પહેલી પ ણી" જટેલા જ થયેલા ફેરફારનો પરચો દ નીયા આખીને ર્ળી ચ ક્યો છે. વીગ્નાનીઓની 

ચેતવણીને આપણે હજી પણ અવગણીર્શ ીં તો તેના ખતરનાક પરીણાર્ો ભોગવવાનાીં આવર્શ.ે 

     પ્રશ્ન સર્ગ્ર પૃથ્વીને લાગતો અને ઘણો ગમ્ભીર હોઈને ર્ોીંડે ર્ોીંડે પણ દરકે દેર્શની સરકાર ેતે ર્ાટે જરુરી કાયદા કરવા પડર્શે. પણ 

હીતકારી વતાાવ ર્ાટે પણ કાયદો કદીએ સર્ઝણની તોલે ન આવી ર્શકે. વળી કાયદા પાળવાર્ાીં આપણે ર્શીથીલ છીએ (પોલીસ ન 

હોય ત્યાર ેપણ લાલ લાઈટ આગળ ઉભા રહેનાર સર્જ  વાહનચાલક ઘણાીંને 'બોચીઓ' લાગે છે.) તેથી કાયદા કરવા કરતાીં પણ 

સર્ઝણ આપવી વધાર ેજરુરી છે. 

     સર્ય ઘણો થોડો છે અને પરીણાર્ો ઘણાીં ગમ્ભીર હોઈને જો તર્ે તર્ારી આવતી પેઢીન ીં શે્રય ઈચ્છતા હોવ તો કાયદો થવાની 

રાહ જોવાને બદલે આજથી જ જીવનપધ્ધતીર્ાીં ફેરફાર કરવાની ર્શરુઆત કરી દો. 
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માનવીનો વીકાસ 

     બધા જ પ્રાણીઓ ર્ાટે જન્ર્-જીવન-ર્રણ, એ ક દરતનો અફર ક્રર્ છે. જન્ર્ વખતે પ્રાણી સભાન હોત ીં નથી પણ પછી ધીર્ે ધીર્ ે

સભાન થત ીં જાય છે. અન્ય પ્રાણીઓ કરતાીં ર્ાનવપ્રાણીન ીં ર્ગજ વધાર ેવીકસેલ ીં હોવા છતાીં દરકે વ્યક્તીના ર્ગજનો વીકાસ 

એકસરખો થયેલો હોતો નથી, તેથી દરકે વ્યક્તીની સભાનતા પણ એકસરખી હોતી નથી. અલ્પવીકસીત ર્ગજવાળી વ્યક્તીઓ 

પ્રાણીઓની ર્ાફક ર્ાત્ર વૃત્તીથી જીવતી હોઈને તેર્ની જીવનચયાા અન્ય પ્રાણીઓ કરતાીં બહ  જ દી હોતી નથી. અલ્પવીકસીત 

હોઈને તેઓને 'આર્ કેર્?' એવો પ્રશ્ન કદી ઉઠતો જ નથી. તેઓ વડીલો, સર્ાજ, ધર્ાગ રુઓ, રાજકારણીઓ અને પ્રચારર્ાધ્યર્ોથી 

દોરવાતા રહીને જીવનયાત્રા પ રી કર ેછે. ર્ાનવીના વીકાસર્ાીં તેર્નો કોઈ ફાળો હોતો નથી. દ નીયાભરર્ાીં તેઓની બહ ર્તી હોઈને 

લોકર્શાહીને વરલેા દેર્શોર્ાીં તેર્નો ર્ત નીણાાયક બને છે તે લોકર્શાહીની અનીવાયા ઉણપ છે. 

     વીકસીત ર્ગજવાળી વ્યક્તીઓ જીવન અને ક દરતી ઘટનાઓ વીર્શે વધતઓેછે અીંર્શે સભાન હોય છે. તેઓ અવલોકન, ક ત હલ, 

ચીીંતન, તકા  અને પ્રયોગોથી તારવેલા સત્ય (એટલે કે ગ્નાન)નો ઉપયોગ કરીને ર્ાનવી સરળતાથી જીવનયાત્રાને પસાર કરી ર્શકે તે 

ર્ાટેની યોજનાઓ કર ેછે તથા ર્રણને બને તેટલ ીં ઠેલવાની કોર્શીર્શ કર ેછે. ર્ગજના વીકાસને ઉમ્ર્ર, દેખાવ, જાતી, સમ્પ્રદાય, દેર્શ, 

કાળ, ભણતર, પૈસા, સત્તા કે કીતમ સાથે સમ્બન્ધ નથી. (ગેલીલીયોએ 'લોલકનો સીધ્ધાન્ત' ર્શોધ્યો ત્યાર ેતેની ઉીંર્ર ર્ાત્ર 17 વર્શાની 

હતી). જીવનના પ્રશ્નો ઉકેલ ર્શોધવાન ીં કાર્ ર્ાનસીક સ્તર ેરુર્શીઓન ીં, સાર્ાજીક સ્તર ેસન્તોન ીં અને ભૌતીક સ્તર ેવીગ્નાનીઓન ીં છે. 
 

જરૂરીયાત એ ર્શોધની જનેતા છે 

     ખોરાક એ પ્રાણી ર્ાત્રની સૌથી ર્ ળભ ત જરૂરીયાત છે. લગભગ 40 લાખ વર્શા પહેલાીં ર્ાનવી અસ્તીત્વર્ાીં આવ્યો ત્યાર ેબીજા 

પ્રાણીઓની ર્ાફક નખર્શીખ ઉઘાડા ર્શરીર ેખોરાકની ર્શોઘર્ાીં ધરતી ઉપર ભટકતો હર્શે. જીંગલર્ાીં ભટકીને ફળ તોડી લાવતી વખતે 

ઘણાીંયના ખ્યાલર્ાીં આવ્ય ીં હર્શે કે વરસાદ પડ્યા પછીના થોડા દીવસોર્ાીં વૃક્ષ નીચે તેના જવે ીં જ નવ ીં વૃક્ષ ઉગે છે, પરન્ત  તેઓર્ાીંથી 

'બીજર્ાીંથી વૃક્ષ ઉગે છે' તેવ ીં અવલોકન કરનાર આપણા આદીવડવાની બ ધ્ધી તો ગરુત્વાકર્શાણના ર્શોધક ન્ય ટનની ર્ાફક અત્યન્ત 

તીક્ષ્ણ હર્શે. ખોરાક ર્ાટેની રઝળપાટ, અનીશ્ચીતતા અને જોખર્ નીવારવા ર્ાટે પોતાના રહેઠાણની આસપાસ જ ફળ ર્ળી રહે તે 

ર્ાટે જણેે તકા નો ઉપયોગ કરીને બીજ વાવવાનો પ્રયોગ કયો એ વીગ્નાની જગતનો પહેલો 'ખેડ ત' અને પહેલા 'ફાર્ા હાઉસ'નો 

ર્ાલીક હતો. વૃક્ષ ઉગાડવા ર્ાટે વરસાદથી ભીની થયેલી જર્ીનર્ાીં બીજ વાવવા સીવાય બીજ ીં કર્શ ીં કરવાન ીં હોત ીં નથી તેથી 

પ્રાથર્ીક કક્ષાની ખેતી કરવાર્ાીં એ સફળ થયો. 

     જીવનને સરળ બનાવવાની દીર્શાર્ાીં ર્ાનવીએ ભરલેા આ પહેલા ડગલાથી જીવનન ેવધાર ેને વધાર ેસગવડભય ું બનાવવાની 

પ્રવૃત્તીની ર્શરુઆત થઈ. applied scienceની આ પ્રવતૃ્તી હજ  પણ ચાલ  છે અને ર્ાનવજાતીન ીં અસ્તીત્વ રહેર્શે ત્યાીં સ ધી ચાલતી 

રહેર્શે. એને કારણે તો દ નીયાર્ાીં રોજ નવી નવી વસ્ત ઓ બનતી રહે છે અને બનેલી વસ્ત ઓર્ાીં સ ધારા-વધારા થતા રહે છે. 

     જીંગલર્ાીં લાગતી આગથી ભયભીત થઈને અન્ય પ્રાણીઓની ર્ાફક દ ર ખસી જતા આદીર્ાનવીએ એ હકીકતનો ઉપયોગ હીીંસક 

પ્રાણીઓને દ ર રાખવા ર્ાટે તાપણ ીં કરીને કયો. આ ઉપરાીંત રાત્રે પ્રકાર્શ અને ર્શીયાળાર્ાીં ગરર્ી ર્ેળવવા પણ અગ્નીનો ઉપયોગ 

કરતો થયો. 

     ખોરાક પછીની બીજી જરૂરીયાત પાણીની છે. નદી કે તળાવર્ાીંથી પાણી તો ર્ળી રહે પણ ખાસ કરીને રાત્રે પાણીની જરુર પડે 
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ત્યાર ેઅન્ધારાર્ાીં પાણી સ ધી પહોીંચવાર્ાીં અગવડ અને જોખર્ બને્ન રહે. દરકે સ્થળે ર્ળી રહેતી ર્ાટીનો ઉપયોગ કરીને ર્ાણસે 

પોતાના ખોબા જવેા આકારના નાનાર્ોટા વાસણો બનાવીને તેને અગ્નીર્ાીં પકવીને પાણી ભરી રાખવાની યોજના કરી. આર્શર ે20 

લાખ વર્શા પહેલાીં તે ખોરાકને રાીંધતો થયો. 

     ધીર્ે ધીર્ે પાીંદડાીં, ઘાસ, વેલા, વાીંસ અને ડાળીઓ જવેા ક દરતી રીતે ર્ળી ર્શકતા પદાથોનો ઉપયોગ કરીને તે ઝ ીંપડ ીં બનાવતો 

થયો અને આગળ જતાીં પથ્થર અને પકવેલી ઈીં ટો વડે ઘર બાીંધતો થયો. પીીંછાીં, વાળ, ર્રી ગયેલા પ્રાણીઓના આીંતરડા, હાડકાીં, 

ર્શીીંગડાીં અને ચાર્ડાીંનો ઉપયોગ કરીને જાતજાતની ચીજવસ્ત ઓ બનાવવા ર્ાીંડી. ટાઢ અને તડકાથી ર્શરીરન ીં રક્ષણ કરવા ર્ાટે 

ર્શરુઆતર્ાીં ઝાડની છાલ અને ચાર્ડાનો ઉપયોગ કયો તથા આગળ જતાીં રુર્ાીંથી સ તર કાીંતીને તેર્ાીંથી કાપડ વણતો થયો. તેણે 

ઘેટાીં-બકરાીં, ગાય, ભેંર્શ, ઘોડો, હાથી, ઉીં ટ વગેર ેપ્રાણીઓ પાળીને તેર્નો ઉપયોગ કયો. એકલા હાથે થઈ ન ર્શકે તેવાીં કાર્ો કરવા 

ર્ાટે તેણે 

બીજા ર્ાણસો અને પ્રાણીઓની તાકાતનો ઉપયોગ કરીને  ર્શક્ય બનાવ્યાીં. આ જ કારણથી ગ લાર્ોની પ્રથા ઉભી થઈ, નવોઢાને 

"સો પ ત્રોની ર્ાતા થજ"ે તેવા આર્શીવાાદ આપવાર્ાીં આવતા તથા "ઝાઝા હાથ રળીયાર્ણા"ની કહેવત પડી. 

     જરે્ જરે્ પદાથો અને તેના ઉપયોગની જાણકારી વધતી ગઈ તેર્ તેર્ specialization આવત ીં ગય ીં. બાપ સન્તાનોને પેઢી 

દરપેઢી પોતાના કાર્ર્ાીં જોતરતો હોઈને સર્ાન જાણકારીવાળાના સર્ાજ(ન્યાત) બનતા ગયા. આજ ેપણ ક ીં ભાર, કડીયા, સ થાર, 

લ હાર, વણકર, ર્ોચી, ડબઘર, દરજી, સોની વગેર ેકારીગરોના સર્ાજ ર્ોજ દ છે. આધ નીક જર્ાનાર્ાીં સર્ાન વ્યવસાયીઓના 

એસોસીએર્શનો બને છે. 

- - - - - - - - - - 

 

ઔદ્યોગીક ક્રાન્તી અને પર્ાાવરણ 

 

     20 લાખ વર્શાથી અગ્નીનો ઉપયોગ કરવા છતાીં છેક 1768ર્ાીં થયેલી વરાળયન્ત્રની ર્શોધથી ઉશ્ર્ાર્શક્તીન ીં યાન્ત્રીકર્શક્તીર્ાીં 

રુપાન્તર થઈ ર્શક્ય ીં. જગતના ઈતીહાસર્ાીં પહેલીવાર એવ ીં બન્ય ીં કે ર્ાણસને નીજમવ પદાથાર્ાીંથી 'તાકાત' એટલે કે ઉજાા ર્ાળવા 

ર્ાીંડી. આ રીતે ર્ળતી ઉજાાના બે લાભ છે. એક તો તેન ીં પ્રર્ાણ સજીવોની તાકાત કરતાીં ઘણ ીં વધાર ેહોઈ ર્શકે અને બીજ ીં સજીવોની 

ર્ાફક તેને થાક લાગતો ન હોઈને તે દીવસ-રાત વણથમ્ભી ર્ળી ર્શકે. આને કારણે ગૃહઉદ્યોગોની જગાએ કારખાનાીં નીંખાવાની 

ર્શરુઆત થઈ. કરખાનાીંને કારણે વસ્ત ઓ સસ્તી, સારી અને ઝડપથી બનવા ર્ાીંડી. વરાળથી ચાલતી રલે-વે અને સ્ટીર્રને કારણે 

દ ર દ ર સ ધીની ર્ સાફરી અને ર્ાલની હેરફેર ઝડપથી અને સહેલાઈથી થવા ર્ાીંડી એટલ ીં જ નહીીં પરન્ત  તેને લીધે અન્ય પ્રદેર્શની 

પ્રજાઓ સાથે વધેલા સમ્પકા ને કારણે જાણકારી અને વીચારોની આપ-લે વધી અને તેના પરીણાર્ે ર્ાનવીન ીં જીવન ઝડપથી 

બદલાવા ર્ાીંડ્ય ીં. 
 

ઔદ્યોગીક ક્રાન્તીનાીં ર્ાઠાીં ફળ 

     દરકે વીકાસની અનીચ્છનીય બાજ  પણ હોય જ. ઔદ્યોગીક ક્રાન્તીનાીં પણ અનેક ર્ાઠાીં ફળ છે પરન્ત  તેર્ાીંથી ર્ાત્ર પયાાવરણને 

લાગેવળગે છે તેટલાનો જ અહીીં ઉલ્લેખ કયો છે. 

     કોઈપણ વસ્ત  બનાવવા ર્ાટે જાણકારી ઉપરાીંત કાચા ર્ાલ અને ઉજાાની જરુર પડે છે, તથા વસ્ત  બનાવવાની દરકે પ્રક્રીયાને 

અન્તે ઘન, પ્રવાહી કે વાય  સ્વરૂપે કચરો પેદા થાય છે. ખેતી કરવાથી ર્ાીંડીને તે અણ ભઠ્ઠીથી વીજળી બનાવવાની પ્રક્રીયાર્ાીં કે 

રોટલીથી ર્ાીંડીને તે રૉકેટ બનાવવાની પ્રક્રીયાને અન્તે કચરો પેદા થાય છે જ. વનસ્પતી અને પ્રાણીઓ પણ જીવતા રહેવાની 

પ્રક્રીયાર્ાીં કચરો પેદા કર ેછે. 

     કારખાન ીં ચલાવવા જોઈતી ઉજાા વરાળયન્ત્ર અથવા વીજળીર્ાીંથી ર્ળે છે. વીજળી ઉત્પન્ન કરવા ર્ાટે જનરટેરને ફેરવવ ીં પડે. 

જનરટેર ફેરવવા ર્ાટે પવનચક્કી, પાણીનો ધોધ કે વરાળયન્ત્રનો ઉપયોગ કરી ર્શકાય. ર્ોટાભાગની વીજળી વરાળયન્ત્રથી 

જનરટેરને ફેરવીને ર્ેળવાય છે. કરોડો વર્શો પહેલાીં દટાઈ ગયેલાીં વૃક્ષોર્ાીંથી બનેલા ખનીજકોલસો, તેલ અને ગૅસ જવેા પેટર ોલીયર્ 

પદાથોને બાળીને કે અણ ભઠ્ઠીર્ાીંથી ર્ળતી ગરર્ીથી પાણીની વરાળ બને છે અને તેનાથી જનરટેર ફર ેછે. 

     પૅટર ોલીયર્ પદાથોને બાળવાથી પેદા થયેલો કાબાન-ડાયોક્સાઈડ વાતાવરણર્ાીં પ્રસર ેછે. સ યાપ્રકાર્શર્ાીંથી ર્ળતી ઉજાાનો 

ઉપયોગ કરીને વૃક્ષો કાબાન-ડાયોક્સાઈડન ીં જટીલ રાસાયણીક પ્રક્રીયાથી વીઘટન કરી અન્તે ઑક્સીજન પેદા કર ેછે તેથી 

વાતાવરણર્ાીં ઑક્સીજનન ીં પ્રર્ાણ (લગભગ 21%) જળવાઈ રહે છે. પ્રયોગર્શાળાર્ાીં આર્ કરવ ીં ર્શક્ય બન્ય ીં છે પરન્ત  ર્ોટે પાયે 

અને પોસાઈ ર્શકે તેટલા ખરચર્ાીં આર્ કરવ ીં હજી ર્શક્ય બન્ય ીં નથી. 

     પૃથ્વીન ીં કદ વધારી ર્શકાત ીં નથી, તેથી જરે્ જરે્ ર્ાણસની વસ્તી વધતી ગઈ તેર્ તેર્ રહેઠાણો બાીંધવા ર્ાટે જીંગલો કાપવા 

પડ્યાીં. વરાળયન્ત્રની ર્શોધ પછી તો કારખાના ર્ાટે પણ જીંગલો કપાતા ગયાીં. આર્ એક બાજ એ 

 કારખાનાને કારણે વાતાવરણર્ાીં કાબાન-ડાયોક્સાઈડન ીં પ્રર્ાણ વધત ીં ગય ીં, બીજી બાજ એ તેન ીં વીઘટન કરતાીં વૃક્ષોની સીંખ્યા ઘટતી 

ગઈ અને ત્રીજી બાજ એ જનસીંખ્યા વધતી ગઈ. 

     ક દરતી રીતે બનેલી વસ્ત ઓર્ાીં સ યાઉજાા વપરાય છે ર્ાટે તે વેડફાય તો વાીંધો આવતો નથી પરન્ત  ર્ાનવસજમત વસ્ત  વેડફાય તો 

તે બનાવવા ર્ાટેની ઉજાા નકાર્ી જાય છે. ઔદ્યોગીકરણને લીધે વસ્ત ઓ સરળતાથી ર્ળતી થવાને કારણે બગાડન ીં પ્રર્ાણ વધ્ય ીં. 

જ્યાર ેક વા, તળાવ કે નદીએથી ર્ાથે બેડ ીં ઉચકીને પાણી લાવવાન ીં હત ીં ત્યાર ેજટેલ ીં પાણી ઘરર્ાીં વપરાત  હત ીં તેના કરતાીં અનેક ઘણ ીં 

વધાર ેપાણી હવે વપરાય છે. જયાર ેવીજળી નહોતી ત્યાર ેજટેલા પ્રકાર્શ અને દીવાઓથી ચાલત ીં હત ીં તેના કરતાીં હવે ઘણા વધાર ે



પ્રકાર્શ અને દીવાઓની જરુર પડે છે. જ્યાર ેર્ોટર કે સ્ક ટર નહોતાીં ત્યાર ેબાજ ની પોળ કે સોસાયટીર્ાીં જવા ર્ાટે ર્ાણસ પગ 

વાપરતો હતો. જયાર ેર્ીલો નહોતી ત્યાર ેઓછી જોડ કપડાથી પણ સ ઘડતાથી જીવી ર્શકાત ીં હત ીં. 
 

ધરતીન ીં તાપર્ાન 

     જ્યાીં સ ધી સજીવોની તાકાતથી વસ્ત ઓ બનતી હતી ત્યાીં સ ધી વસ્ત ઓન ીં વૈવીધ્ય અને પ્રર્ાણ ઓછ ીં  હત ીં અને લાકડાીં 

બાળવાથી જટેલો કાબાન-ડાયોક્સાઈડ પેદા થતો તેટલાન ીં ઑક્સીજનર્ાીં વીઘટન થવા ર્ાટે પ રતાીં વૃક્ષો હતાીં. આર્ 1768 પહેલાીં 

ઉત્પન્ન થતો કચરો બાયોડીગ્રેડેબલ અને આજના પ્રર્ાણર્ાીં ઓછો હોઈને તેનાથી પ્રદ ર્શણની સર્સ્યા ઉભી થઈ નહોતી પણ હવે 

ઔદ્યોગીકરણને લીધે તથા પ રતા વૃક્ષોના અભાવે વાતાવરણર્ાીં કાબાન-ડાયોક્સાઈડન ીં પ્રર્ાણ વધી ગય ીં છે. 

       વાતાવરણર્ાીં પ્રસરલેો કાબાન-ડાયોક્સાઈડ ધરતી ર્ાટે ધાબળાની ગરજ સાર ેછે. સ યાના તાપથી તપી ગયેલી ધરતી ઉપરથી 

અીંતરીક્ષર્ાીં પાછી ફેં કાતી ગરર્ીને આ ધાબળો રોકે છે તેથી ધરતી ઉપરન ીં તાપર્ાન વધે છે. તાપર્ાન વધવાન ેકારણે પહાડ ઉપરનો 

બરફ પીગળવા ર્ાીંડ્યો છે. એ જ પ્રર્ાણે ઉત્તર ધ્ર વર્ાીં રહેલો બરફ પણ ઓગળવાની ર્શરુઆત થઈ ચ કી છે. વર્શા 2007ના ર્શાન્તી 

ર્ાટેના નોબેલ પારીતોર્શીક વીજતેા ડૉ. રાજને્રક ર્ાર પચૌરી ચેતવે છે કે આપણે જો કાબાન-ડાયોક્સાઈડના પ્રર્ાણ ઉપર નીયન્ત્રણ 

નહીીં રાખીએ તો 10-15 વર્શાર્ાીં પવાતો ઉપરનો એટલો બધો બરફ ઓગળી ગયો હર્શે કે દરીયાના પાણીની સપાટી 40 થી 140 

સેર્ી. જટેલી ઉીંચી આવર્શે અને તેથી ઘણા ટાપ ઓ દરીયાર્ાીં ગરકાવ થઈ જર્શે તથા ર્ ીંબાઈ અને ચેન્નાઈ જવેાીં  દરીયાકીનારાનાીં 

નગરોની જર્ીન ઉપર દરીયાનાીં ખારાીં પાણી ફરી વળર્શે. વળી, બરફ પીગળી જવાથી નદીઓનાીં પાણી ઘટી જર્શે તેથી પીવાના 

પાણીની તીંગી ઉભી થર્શે અને સર્ગ્ર ર્ાનવજાત ર્ાટે વીનાર્શની ઘડી આવર્શે. 

     પ્રશ્ન ઘણો ગમ્ભીર હોઈને દ નીયાના તર્ાર્ દેર્શોની સરકારોએ આ ર્ાટે ઉપાયો લેવા પડર્શે. કાયદાની વીફળતાનો આપણને 

અન ભવ છે તેથી ર્ાત્ર કાયદા કરવાથી નહીીં પણ પ્રજાને તેની ગમ્ભીરતા સર્ઝાવીને તેના સહકારથી જ આ કાર્ થઈ ર્શકે. 
- - - - - - - - - - 
  

આપણે વ્ર્ક્તીગત રીતે શ ું કરી શકીએ ? 

 

     વડીલોપાજમત ર્ીલકત ઉપર તાગડધીન્ના કરતા ઉડાઉ ક ટ મ્બની જ ેદર્શા થાય તે દર્શા ઉજાા સમ્બન્ધર્ાીં ર્ાણસજાતની થઈ છે. 

સર્સ્યા આપણે જ ઉભી કરી છે ર્ાટે નીરાકરણ પણ આપણે જ કરવ ીં પડર્શે. જો આવતી પેઢીન ીં હીત જોવા જટેલી આપણાર્ાીં 

સીંવેદનર્શીલતા બચી હોય તો ઉજાા અને પાણી વેડફાય નહીીં તેવ ીં તથા બને તેટલ ીં ઓછ ીં  લાકડ ીં વપરાય અને વધાર ેવૃક્ષો ઉગાડવાન ીં 

આયોજન કરવ ીં જોઈર્શે. આ ર્ાટે કરકસર અને કીંજ સાઈ વચ્ચનો ભેદ સર્ઝવો પડર્શ.ે આપણે કાગળ ઉપર નોટો છાપીને પૈસા 

તો પેદા કરી શકીરે્ છીએ પણ ઉર્જા નહી ું. પૈસા પોતે કર્શ ીં જ પેદા કરી ર્શકતા નથી તે હકીકતન ીં ભાન થવ ીં જોઈર્શે. "ર્ ખાાઓ જ ે

છેલ્લે કર ેછે તે ડાહ્યાઓ પહેલાીં કર ેછે" તે ઉક્તીનો ર્ર્ા સર્ઝવો પડર્શે. 

     કાબાન-ડાયોક્સાઈડન ીં પ્રર્ાણ ઘટાડવા ર્ાટે ખનીજકોલાસો, તેલ અને ગૅસ જવેા પૅટર ોલીયર્ પદાથોથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો 

વપરાર્શ ર્શક્ય હોય તેટલો ઘટાડવો પડર્શે. ગરર્ી ર્ેળવવા ર્ાટે સયાઉજાાનો બને તેટલો વધાર ેઉપયોગ કરવો તથા રાીંધણગૅસ અને 

પૅટર ોલર્ાીં કરકસર કરવી જોઈર્શે. આ ઉપરાીંત પીવા અને રસોઈ ર્ાટે વરસાદના પાણીનો સીંગ્રહ અને ર્ાણસે બનાવેલી કોઈપણ 

વસ્ત  વેડફાય નહીીં તથા તેનો બને તેટલીવાર પ નરુપયોગ કરવો જોઈર્શે. ર્શક્ય હોય તો ગોબરગૅસનો ઉપયોગ કરવો જોઈર્શે. 

     જીવવા ર્ાટે ખરખેર જરુરી ન હોય તેવી તર્ાર્ પ્રવૃત્તીઓ બન્ધ કરી દેવી પડર્શે. ર્ન્દીર, ર્સ્જીદ, ચચા કે ગ રુદ્વારા જવેાીં 

ધર્ાસ્થાનો બનાવવાીં અને ટકાવવાીં પાછળ વપરાતી ઉજાા તથા રથયાત્રા અને તાજીયા જવેા સામ્પ્રદાયીક દેખાડા, અર્રનાથ કે 

હજની યાત્રાઓ, યગ્નો-હવનો અને લગ્નો તથા ડાન્સપાટમઓના ખ ની ભપકા પાછળ વેડફાતી ઉજાા બચાવવી પડર્શે. 

     સોર્વાર તા. 28-1-2008ની 'સીંદેર્શ'ની અર્દાવાદ આવૃત્તીના પાના નમ્બર 15 ઉપર છપાયેલા સર્ાચાર ર્ જબ એકલા 

અર્દાવાદના ર્ન્દીરોની વાર્શમક આવક લગભગ 87 કરોડ રુપીયા છે. દર વર્શે રથયાત્રા વખતે બન્દોબસ્ત ર્ાટે 3 કરોડ રુપીયા 

ખચાાય છે. આર્ દર વર્શે એકલા અર્દાવાદર્ાીં જ 90 કરોડ રુપીયા 'ધરર્'ની પાછળ વપરાય છે. આખા ભારતના બધા જ ધર્ાના 

ધર્ાસ્થાનો અને ઉત્સવો પાછળ કેટલા રુપીયા ખચાાતા હર્શે? તેનાથી ભારતના કયા નાગરીકન ીં જીવન સ ધય ું તે વીચારવાની ઘડી 

આવી ગઈ છે. 
- - - - - - - - - - 
 

આજથી જ અમલમાું મ કી શકાર્ તેવાું સ ચનો 
 

વીજળી બચાવવા ર્ાટે 

  1. રુર્ર્ાીં કોઈ ન હોય ત્યાર ેપીંખા, લાઈટ, રડેીઓ, ટીવી બન્ધ રાખો. 

  2. ટીવીને રીર્ોટથી નહીીં પણ સ્વીચથી ચાલ -બન્ધ કરો. 

  3. લીફ્ટનો ઉપયોગ બને તેટલો ઓછો અને ન છ ટકે જ કરો. ઉતરવા ર્ાટે લીફ્ટ બોલાવર્શો નહીીં. બાળકો 

     રર્વા ર્ાટે લીફ્ટનો ઉપયોગ કરતાીં હોય તો તેર્ને અટકાવો. 

  4. ટૅલીફોન ઉપર ગપપાીં ર્ારવાન ીં ટાળો. 

  5. ગરર્ વસ્ત  ઠીં ડી પડે પછી જ ફ્રીઝર્ાીં ર્ કો. 



  6. ફ્રીઝ એ સાર્ાન્ય કબાટ નથી. તેન ીં બારણ ીં બને તેટલા ઓછા સર્ય ર્ાટે ખ લ્લ ીં રાખો. 

  7. ફ્રીઝર્ાીંથી કાઢેલા પાણીના બાટલાર્ાીં પાણી વધ્ય ીં હોય તો બાટલો તરત જ પાછો ફ્રીઝર્ાીં ર્ કી દો. વધાર ે

      સારો રસ્તો ર્ાટલાન ીં પાણી પીવાની ટેવ પાડવાનો છે. 

  8. ર્શીયાળાર્ાીં રાત્રે સ તી વખતે ફ્રીઝની સ્વીચ બન્ધ કરી દો અને સવાર ેચાલ  કરો. 

  9. એક એક કરીને નહીીં પણ થોડા કપડાીં ભેગા થાય પછી જ ઈસ્ત્રી કરો. 

10. રુર્-હીટર વાપરવાને બદલે ગરર્ કપડાીં પહેરો તથા રજાઈ ઓઢો. 

11. ઉનાળાર્ાીં રાત્રે એસી વાપરવાને બદલે આકાર્શ નીચે સ ઓ. 

12. લગ્નવીધી દીવસે રાખો જથેી રોર્શની કરવાની જરુર ન રહે. 

13. દીવાળીર્ાીં વીજળીની રોર્શની ન કરો. 

14. રાત્રે ક્રીકેટ રર્વાન ીં બન્ધ કરો. 

15. રીસેસર્ાીં જાવ ત્યાર ેકમ્પય ટરન ીં ર્ોનીટર બન્ધ રાખો. 
 

બળતણ  (ગૅસ) બચાવવા ર્ાટે 

   1. જ્યોત વાસણના તળીયાની બહાર નીકળી ન જાય તેટલ ીં જ પ્રર્ાણ ગૅસન ીં રાખો. 

   2. ફ્રીઝર્ાીં રાખેલા દ ધને ગરર્ કરતા અગાઉ ર્શીયાળાર્ાીં 4 કલાક અને ઉનાળાર્ાીં 2 કલાક પહેલાીં ફ્રીઝની 

       બહાર કાઢી લો. 

   3. ડીપ-ફ્રીઝર્ાીં રાખેલી વસ્ત  ગરર્ કરવાની હોય તો ર્શીયાળાર્ાીં 24 કલાક પહેલાીં અને ઉનાળાર્ાીં 12 કલાક  

      પહેલાીં બહાર રહેવા દીધા પછી જ ગરર્ કરો. 

   4. ર્ાટલાન ીં પાણી ઠીં ડ  હોય છે ર્ાટે રસોઈ કે ચ્હા બનાવવા ર્ાટેન ીં પાણી ધાત ના વાસણર્ાીં ભરી રાખો. 

   5. પ્રૅર્શરક કરર્ાીં 150 ર્ીલી.થી વધાર ેપાણી ન નાીંખો. 

   6. જ્યાર ેજરુર કરતાીં વધાર ેવરાળ બની જાય ત્યાર ેઆપણી સ રક્ષા ખાતર વધારાની વરાળ સીટી ર્ારફત 

      બહાર નીકળી જાય છે એટલે સીટી વાગે કે તરત જ દટ્ટી દબાવી દઈ ગૅસ એકદર્ ધીર્ો કરી નાીંખો અને 

     15 ર્ીનીટ પછી ઓલવી નાખો. ત્રણ સીટી વગાડવી જરુરી નથી. પૅ્રશરક કર સીટી ગણત ું નથી. વધાર ે

      સીટીઓ વગાડવાથી રસોઈ જલ્દી થતી નથી. વરાળ બનાવવા માટે પ શ્કળ ગૅસ વપરાર્ છે માટે વરાળ 

      વેડફશો નહી ું. (બરફ જટેલા ઠુંડા પાણીને ઉકળે તેટલ ું ગરમ કરવા માટે જટેલો ગૅસ વપરાર્ તેના કરતાું 

     સાડા પાુંચ ઘણો ગૅસ ઉકળતા પાણીમાુંથી વરાળ કરવા માટે  વપરાર્ છે.) 

   7. જરે્ાીં ખટાર્શ ન હોય તેવી રસોઈ ર્ાટે ઍલ્ય ર્ીનીયર્નાીં વાસણ વાપરો. જરે્ કે ચ્હા બનાવવા, દ ધ ગરર્  

      કરવા, બટાકા, ર્શક્કરીયા, ઈીં ડા વ. બાફવા. 

   8. બટાકા, ઈીં ડા કે બીજી કોઈપણ વસ્ત  બાફતી વખત ેપાણી ઉકળવા ર્ાીંડે એટલે ગૅસ તદ્દન ધીર્ો કરી નાીંખો. 

       (ગેસ ફાસ્ટ રાખવાથી વરાળ વધાર ેઝડપથી બન ેછે એટલ ું જ પરન્ત  તેથી કાુંઈ વસ્ત  જલ્દી બફાતી નથી.) 
 

પાણી બચાવવા ર્ાટે  

   1. વૉર્શબેઝીનનો નળ પગથી ચાલ -બન્ધ થાય તેવી સસ્તી તરકીબ ર્ળે છે. તેનાથી બ્રર્શ કે દાઢી કરતી 

       વખતે પાણી બચે છે તેટલ ીં જ નહીીં પણ બને્ન હાથ ગન્દા હોય તો પણ નળ ગન્દો  થતો નથી. 

   2. પાણીયારા નજીક ડોલ ર્ કી વધારાન ીં પાણી તેર્ાીં નાીંખો. એ પાણીથી પોત ીં કરો તથા પોતાવાળ ીં  પાણી 

      (અન્દર ફીનાઈલ ન નાીંખ્ય ીં હોય તો) ગટરર્ાીં ન નાીંખતા ક ીં ડા કે બગીચાર્ાીં નાીંખો. 

   3. ખોટી ર્શરર્ છોડીને ર્હેર્ાનને પાણી નાના પયાલાર્ાીં આપો - જરુર હોય તો ફરી આપી જ ર્શકાય છે. 

   4. ર્શાવર નહીીં પણ ડોલના પાણીથી સ્નાન કરો. 

   5. ર્શીયાળાર્ાીં આીંતર ેદીવસે અને સાીંજ ેસ્નાન કરવાન ીં રાખો, ઉજાા અને પાણી બને્ન બચર્શે. 

   6. ઉનાળાર્ાીં બે વખત સ્નાન કરવાન ેબદલે સવાર ેસ્પીંજ કરો અને રાત્રે સ્નાન કરવાન ીં રાખો. 

   7. ર્શક્ય હોય તો કપડાીં તારવેલ ીં સાબ વાળ ીં પાણી ભરી રાખો અને તેનો ઉપયોગ જાજરુર્ાીં ફ્લર્શ કરવા કરો. 

   8. ચોર્ાસાની રુત ર્ાીં બને ત્યાીં સ ધી વરસાદન ીં પાણી વાપરો. 

   9. રીપૅર ન થાય ત્યાીં સ ધી ટપકતા નળ નીચે ડોલ ર્ કી રાખો. તેર્ાીં એકઠા થયેલા પાણીનો ઉપયોગ કરો. 

 10. ચોક્કસ સર્યે પાણી આવત ીં હોય તો તેનો ઉપયોગ 'એલાર્ા' તરીકે કરીને પાણી વેડફર્શો નહીીં.  

 11. સ્ક ટર કે ર્ોટર ધોવાને બદલે ઝાપટી નાીંખો. જરુર પડે તો પોત ીં કરો પણ ધોર્શો નહીીં. 

કાગળ બચાવવા ર્ાટે 

   1. સ્વગાર્ાીં છાપાીં જતાીં નથી ર્ાટે લાગણીન ીં પ્રદર્શાન કરતી શ્રધ્ધાીંજલીઓ છપાર્ાીં છપાવીને કાગળ બગાડર્શો 

       નહીીં. અવસાન પાર્ેલાીં વાીંચવાના નથી અને તર્ારા સીવાય બીજાઓ તે જોતા પણ નથી. 

   2. પોસ્ટકાડાથી કાર્ સરત ીં હોય તો આન્તરદેર્શીય, અને આન્તરદેર્શીયથી કાર્ સરત ીં હોય તો કવર ન વાપરર્શો. 

   3. પેપર નેપકીન અને પેપર ડીર્શનો ઉપયોગ ન કરો. 



   4. કાગળની બને્ન બાજ  વાપરો. 

   5. ગયા વર્શાનાીં પાઠ્યપ સ્તકો એ ધોરણર્ાીં આવેલા બીજાને આપો. 

પૅટર ોલ બચાવવા ર્ાટે 

   1. સાયકલ વાપરો. 

   2. બીનજરુરી હૉના વગાડર્શો નહીીં. (હૉના વગાડવાર્ાીં પણ પૅટર ોલ વપરાય છે.) 

   3. દ રથી પીળ ીં સીગ્નલ દેખાત ીં હોય તો એક્સલરટેર ઉપરથી પગ ઉપાડી લઈ ર્ોટરને ક દરતી રીતે જ ધીર્ી 

      પડવા દો અને છેલ્લે ઘીર્ેથી બે્રક .દબાવો. 

   4. વાહન ફાસ્ટ ચલાવીને પછી ચીચ ડા વાગે તેવી રીત ેજોરથી બે્રક ર્ારવાથી :- 

               1. પૅટર ોલ વેડફાય છે. 

               2. ટાયર ઘસાય છે. 

               3. બે્રકના લાઈનર ઘસાય છે. 

               4. રસ્તો ખરાબ થાય છે. 

   5. ટર ાફીક જાર્થી પૅટર ોલ, વખત અને ર્ીજાસ ત્રણે બગડે છે ર્ાટે વાહન એવી રીતે ચલાવો કે તેર્ ન થાય. 

      દા.ત. રલે-વેની ફાટક બન્ધ હોય તો જર્ણી બાજ  ધસી જઈને ઉભા ન રહો. ફાટક ખ લે ત્યાર ેસાર્ેથી વાહનો 

      આવવાના નથી?  

   6. જ્યાર ેપણ પૅટર ોલ પ રાવો ત્યાર ેટાયરર્ાીં હવા ભરાવો. 

   7. એન્જીન ચાલ  રાખી તડાકા ન ર્ારો. 

   8. દર ર્હીને એર-ફીલ્ટર સાફ કરો. 

   9. ર્શક્ય હોય તો ર્ોટરને બદલે બસનો ઉપયોગ કરો. 

 10. ર્શક્ય હોય તો ર્શાળા, બજાર, ઓફીસ, ફેક્ટરી વગેર ેજગાએ જવા ર્ાટે કાર-પ લ કરો. 

પ્રકીણા 

   1. બને ત્યાીં સ ધી સ્ટેપલને બદલે ટાીંકણી વાપરો. 

   2. કવરને બન્ધ કરવા સ્ટેપલ નહીીં પણ ભાત કે ફૅવીકોલ વાપરો. 

   3. વર્શાગાીંઠની ઉજવણીર્ાીં લેવાતી ગીફ્ટ અને અપાતી રીટનાગીફ્ટનો વ્યવહાર બન્ધ કરો. આવા વ્યવહારથી 

       ઘરર્ાીં કચરો એકઠો થાય છે. જરા તપાસ કરો કે તર્ારા ઘરર્ાીં વણવપરાતા કમ્પાસબૉક્સ, વૉટરબૅગ, 

       કે્રયૉન્સ વ. કેટલાીં છે. 

   4. લગ્નપ્રસીંગે ભેટ કે ગીફ્ટક પન આપવાને બદલે રોકડા રુપીયા આપો. એક લગ્નર્ાીં કન્યાને ભેટર્ાીં ચાર 

       ઈસ્ત્રીઓ ર્ળી હતી. 

   5. હોળી પ્રકટાવવાને બદલે તેના પ્રતીકરુપે ર્ીણબત્તી પ્રકટાવો. જો તેર્ ન કરવ ીં હોય તો હોળીન ીં કદ બને 

       તેટલ ીં ર્ોટ ીં નહીીં પણ નાન ીં રાખો. બે-ત્રણ પોળો કે સોસાયટીઓન ીં જ થ બનાવી વારાફરતી દર વર્શે એક જ 

       હોળી પ્રકટાવો. 500 રુપીયાન ીં લાકડ ીં અને 500 રુપીયાની નોટ એ બે જ દી વસ્ત ઓ છે. 

   6. રાવણદહન કે વીરોધ દર્શાાવવા ર્ાટેના પ તળાદહન બન્ધ કરો. 

   7. કેરીનો રસ ડીપફ્રીઝ કરવો હોય તો એક ર્ોટા ડબાર્ાીં ભરવાને બદલે નાની નાની ડબીઓર્ાીં ભરો જથેી 

       જરુર જટેલો જ બહાર કાઢી ર્શકાય. 
   - - - - - - - - - - 

 

બને તેટલાું જલ્દી અમલમાું મ કવા જવેાું સ ચનો 
    

   1. ર્ચ્છરોથી બચવા ર્ાટે પીંખો, કાચબાછાપ અગરબત્તી કે ઑલઆઉટન ેબદલે ર્ચ્છરદાની વાપરો. 

   2. બલ્બ, ટ્ય બલાઈટ કે CFL ઉડી જાય ત્યાર ેતેની જગાએ LED લગાવો. 

   3. પીંખાર્ાીં ઈલેક્ટર ૉનીક રગૅ્ય લેટર લગાવો. 

   4. ર્શક્ય હોય તો ઈલેક્ટર ીક કે ગૅસ ગીઝરને બદલે સોલર વૉટર હીટર વાપરો.  

   5. રાીંધવા ર્ાટે સ્ટીલની નહીીં પણ પીત્તળની તપેલી વાપરો. 

   6. ર્શક્ય હોય ત્યાર ેચોર્ાસાર્ાીં ઉપરની ટાીંકીર્ાીં પાણી ભરવા ર્ાટે નીચેની ટાીંકીર્ાીં બોરન ીં નહીીં પણ વરસાદન ીં 

       પાણી ભરો. 

 



 
 


