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�લોબલ વોિમગ ઁ–જળવા� ુપયાવઁરણ પ�રવતનઁ અને િવકાસ

પયાવઁરણ  માનવ  �વનનો  એક  �તગ�ત  ભાગ  બની  ગયો  છે.  તાજગીભય�  અને  ત�ુંર�તી��ુત  આરો�ય  અને  ઊચી
�ણુવ�ાવાળા  �વનધોરણ  માટ�  �વ�છ  પયા�વરણ  અગ�ય�ું બની  ગ�ું છે.  ઘણાં વષ�થી  ખરાબ  થતી  જતી  પયા�વરણીય
પ�ર��થિત  (  �વીક�  ��ુિષત  થતા  જતા  �હમાલય  �લશેીયર  અને  દ�રયા�કનારા,  લોકોની  રહ�ણીકરણીમાં  આવેલો  ઝ�પી
�બનઆરો�ય�દ  ફ�રફાર,  શહ�ર�કરણમાં  વધારો,  �વવૈિવ�ય  �વીક�  �ક�મતી  તળપદાં  વ�ય  �ાણીઓ,  પ�પુખંીઓ  અને
વન�પતીનો  થતો  ઝડપી નાશ, ઝડપી ઔધૌ�ગકરણ અને  વાહનમાં વધારાને  કારણે ઘ�ઘાટના �માણમાં વધારો) માં ભારતે
પોતાનો  આિથ�ક  િવકાસની  ગિત  ટકાવવી  ��ુક�લ છે.  પયા�વરણને  �પશ�તી  બાબતોથી  વાક�ફ  બન�ુ હવે  અિનવાય�  છે.  માટ�
પયા�વરણ ��િૃત માટ� ��લૂ અને કોલજે ક�ાએ પયા�વરણ િવષય ફર�જયાત બનાવેલ છે.

ભારત

ભારત એ િવ�નો સૌથી મોટો લોકતા�ંીક દ�શ છે. � �ુિનયાની મા� 2.4 ટકા જમીન ધરાવે છે. �યાર� 16.7 ટકા �ટલી વ�તી
ને  પોષે  છે. ભારતમાં ઓધૌ�ગક િવકાસ  �બૂ થયેલ છે  સાથે  ખતેઉ�પાદનમાં �વિનભ�ર  બની ગયેલ છે. કઠોળ, ચા, �ૂધના
ઉ�પાદનમા ંિવ�મા ં�થમ નબંર� છે �યાર� મગફળ�, શેરડ�, ચોખા, ઘ� અને શાકભા�ના ઊ�પાદનમા ંિવ�મા ંબી� નબંર� છે.

ભારત  �ુિનયાનો ૭મો મોટો દ�શ  છે  �ની ઉ�ર�  મહાન  �હમાલય  પવ�ત  (આશર�  2400 �ક.મી.) �યાર�  દ��ણે િવશાળ દ�રયા
�કનારો છે. સાથે લ�દ�પ અને �ડમાન – િનકોબાર ��પસ�હૂ છે. ભારતમા ંસ��ૂ થી ��ુતરની �ચાઇ ��ૂય થી માડં�ને 8611

મીટર �ધુીની છે. સાથે ભારતમા ંિવિવધ �કારની ઋિતઓ હોવાથી �િવક વૈિવ�ય િવશાળ છે.

ભારતમા ંવન�પિત વૈિવ�ય નીચ ે�જુબ છે.

�ુલ �િતઓ  48 ,000   લાઇક�ન  16 ,000 

સ��ુપ 18,000 ���ગી 2 ,564 

લીલ        25 ,000 ��ી�ગી    1 ,022

�ગ    23 ,000

ભારત વન�પિત વૈિવ�યમાં એિશયામાં 4થો અને િવ�માં 10મો નબંર આવે છે. આ જોતાં �યાલ આવે છેક� વૈિ�ક પયા�વરણ
પ�રવતૅનની ભારતના ંપયા�વરણ પર ખરાબ અસર થઇ શક� છે ખાસ કર�ને વ�ય પ�પુખંીઓ અને વન�પિત સાથે �હમાલયના
�લેસીયરો અને િવશાળ દ�રયા�કનારાઓને ઘાતક અસર થઇ રહ� છે.

ન�ધનીય પયાવઁરણીય પ�રવત�નો

આઇ.પી.સી.સી.(1) નાં �રપોટ�  �જુબ ��ુવી�ું સર�રાશ  તાપમાન  સતત  વધી  ર�ું છે  જો  1850 થી  માડં�ને  અ�યાર  �ધુી
સરખામણી  કર�એ  તો  કાબ�ન  ડાયો�સાઇડ  280 પી.પી.એમ.  થી  વધીને  379 પી.પી.એમ.  થઇ  ગયેલ છે.  ટ��પર�ચર  1.1

સે��સયસથી વધીને  6.4 સે��સયસ  થઇ ગયેલ છે. �યાર�  દ�રયા �કનારાની સપાટ� 0.18 મીટરથી વધીને  0.59 મીટર થઇ
ગયેલ છે.

આની સીધી જ  અસર પાણી અને  અનાજની �ણુવ�ા અને  જ�થા પર પડ�લ છે. સાથે અનેક નવા �કારનાં રોગો, વાઈરસ,

�ુકાળ, �રુ, �કંૂપ, અને �નુામી �વી �ુદરતી હોનારતમા ંઅનેક ઘણો વધારો થયેલ છે. �યાં �ધુી ભારતની વાત કર�એ તો
એટલો સતંોષ લવેા �વો છેક� ભારત આ પયા�વરણ ના બગાડ મા ંઅ�ય દ�શો કરતા ંઘણો ઓછો ફાળો આપેલ છે. હાલ સ��ુધ
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દ�શો ��ૂષણ માટ� 70 ટકા જવાબદાર છે. ભારત�ુ ંકાબ�ન ડાયો�સાઇડ �ુ ઉ�સ�ન પર ક�પીટા 1.02 મે��ક ટન છે � િવ�ની
સર�રાશ 4.25 મે��ક ટન, �.ુએસ.એ. 20.01 મે��ક ટન, �પાન 9.57 મે��ક ટન, અને ચાઇનાની 3.60 મે��ક ટન કરતા ંઘ�ું
ની�ુ ંછે.

પયા�વરણ પ�રવત�નની ભારત પર થયેલ અસરો

�હમાલય �લેસીયર �ુ ંપીગળ�ું

�હમાલયા ર�જમા ં�લસેીયરો પીગળવા લા�યા છે. આઇ.પી.સી.સી. ના ં�રપોટ�  �જુબ સને 2035 �ધુી �હમાલય �લસેીયરો ��ુત
થઇ જશે. ગગંો�ી �લિેસયર ક��  પિવ�  ગગંા નદ��ું ��ુય  �ોત  છે  સાથે  �હમાલય  ર�જ�ું સૌથી મો�ંુ �લેસીયર છે  �માં 27

�બુીક �કલોમીટર �ટલો પાણીનો ��થો છે. િવ�ના બધાજ �લસેીયરોનો ઇિતહાસ અને તેની લગતી િવ�લુ મા�હતી મેળવવા
માટ�  નાસાએ  �.ુએસ.�.એસ. અને  એન.એસ.આઇ.ડ�.સી. સ�ંથાઓ સાથે  જોડાણ કર�લ છે. તેમના  મતં�ય  �માણે ગગંો�ી
�લેસીયર વત�માનમાં 30.2 ક�.મી. લા�ં ુ અને 0.5 થી 2.5 ક�.મી. પહો� છે. છે�લાં 61 વષ�ના (1936-96) એકઠા કર�લ
�કડા �જુબ ગગંો�ી �લસેીયર �ુ�લે 1147 મીટર �ટ�ુ ંપીગળ� ગયેલ છે. � સર�રાશ દર વષ�ની 19 મીટર �ટ� ુથાય. જોક�
20મી સદ�ના ંછે�લા ં25 વષ�મા ં850 મીટર �ટલી જ�યામા ંપાછો બરફ �મેલ છે બી� એક સાર� બાબત એ પણ છેક� બરફ�ું
પીગળ� ુઆખા �હમાલય ર��જમા ંએકસર�ુ ંઅને સતત નથી. �લસેીયરો� ુ ંપીગળ�ુ ંએ લાબંાગાળે દ�શના આિથ�ક િવકાસને માઠ�
અસર પહ�ચાડ� છે ખાસ કર�ને પાણીની �તુ�તા, ખતે ઉ�પાદન અને હાઇ�ો પાવર �ો��ટોને માઠ� અસર કર� છે.

દ�રયાઇ સપાટ�મા ંવધારો

આઇ.પી.સી.સી.ના ં�રપોટ�  �જુબ ભારતીય ઉપખડંનો મહાસાગરની સપાટ� 1.06 થી 1.75 મીલી મીટર ��લી દર વષ� વધે છે.

21મી સદ� �રુ� થતા ંદ�રયાની સપાટ� 46 થી 59 સ�ટ�મીટર �ટલી વધવાની આશકંા છે. � દ�રયા�કનાર�  વસતા ંલોકો માટ�
અનેક હોનારાતો �વી ક� સાઇકલોન, �નુામી લાવશે અને � �નમાલ� ુઅને િમ��ત�ુ ંઅને�ઘ�ુ ં�કુસાન કરશે.

માનવ �વા��ય પર આડઅસર

પયા�વરણની માનવ�ત પર સીધી આડ અસરોમા ંનવા રોગોનો ઉદભવ સાથે મલ�રયા, ડ��� ુઅને �ફલરે�યા �વા રોગો નવા
િવ�તારમા ં�વેશષે. મ�છરો મોટ�ભાગે અ�કુજ મ�હના સ��ય રહ�તા હતા �ની જ�યાએ ભારતના નવ રા�યોમા ંહવે બાર� માસ
મ�છરો સ��ય રહ� છે.

ખેતી અને ધાન ઉ�પાદન પર થતી આડઅસરો

ભારતની ખતેિવષયક સશંોધન સ�ંથાઓના અહ�વાલ �જુબ પયા�વરણીય પ�રવત�નની સૌથી વધાર� ખરાબ અસર રિવ પાક પર
થશે. (�મા ંતાપમાનમા ં1 સે��સયસનો વધારો એ ઘઉના ઉ�પાદનમા ં4 થી 5 િમ�લયન ટનનો ઘટાડો કર�  છે) � અિતવ�તી
ધરાવતા ભારત �વા ંદ�શ માટ� ચતેવણી સમાન છે. સાથે અનાજના ઉ�પાદનમા ંઅ�યાર� ભારત � આ�મિનભ�ર છે તેની સામે પણ
જોખમ છે.

જળવા� ુપયા�વરણ અને વરસાદમા ંઆવતો સહ�જ ફ�રફારએ ખતેઉ�પાદનની �ણુવ�ા ખાસ કર�ને બાસમતી ચોખા, ફળ�ળાદ�,
શા�ભા�, ઑષધીઓ, ચા અને  કોફ�ના ઉ�પાદનની �ણુવ�ા પર માઠ� અસર કર�  છે. સાથે  સાથે  ડ�ર� ઉધોગ, અને  મ��ય
સવંધ�નમાં પણ ઘટાડો થાય છે. વૈિ�ક અહ�વાલ �જુબ 21મી સદ�ના �ત �ધુીમાં 10 ટકા થી 40 ટકા �ટ�ુ ંખતે ઉ�પાદન
ઘટશે.

�વ વૈિવ�ય અને જગંલો પર થતી આડઅસર

જળવા�ુ પયા�વરણીય  પ�રવત�ન  કારણે ઘણાં પ�-ુપ�ીઓ �મુા�યા છે. અને  ઘણાં �મુાવવાની ન�ક છે. દ�શમાં જગંલોનો
િવ�તાર ઘટ� ર�ો છે સાથે જગંલોનો �કાર પણ બદલાઇ ર�ો છે.

આઇ.પી.સી.સીનો  જળવા�ુ પયા�વરણ  પ�રવત�ન  પરનો  અહ�વાલ  ભારત  સરકાર�  ગભંીરતાથી  લીધેલ  છે.  �દુ  વડા�ધાન
મનમોહનિસ�ઘ �ારા �ુન-2008મા ં�લાઇમ�ટ ચ�જ પરનો નેશનલ એ�શન �લાન નો દ�તાવેજ �ગટ કરવામા ંઆ�યો હતો. આ
��તાવેજમા ંઆ ��થિતને પહ�ચી વળવા સરકાર� �ા પગલા ંલીધા છે સાથે પયા�વરણને અ��ુુળ થવા, �લાઇમ�ટ ચ�જનો અસરો
ઘટાડવા, અને તેના પર વૈ�ાિનક સશંોધનનો સમાવેશ કર�લ છે. �લાઇમ�ટ ચ�જ પરનો નેશનલ એ�શન �લાનમા ં�ુલ ે8 રા���ય
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અ�ભયાનોનો સમાવેશ કર�લ છે.

રા���ય સોલાર મીશન
રા���ય મીશન ફોર એનહાસં એનજ� એફ�સીયસંી
રા���ય મીશન ઓન સસટ�નેબલે હ�બીટંટ
રા���ય વોટર મીશન
રા���ય મીશન ફોર સસટ�ન�ગ ધ �હમાલાયા ઇકો સી�ટમ
રા���ય મીશન ફોર �ીન ��ડયા
નેશનલ મીશન ફોર સસટ�નેબલ એ��ક�ચર
નેશનલ મીશન ઓન ���ટ��જક નોલજે ફોર �લાઇમ�ટ ચ�જ

આ દર�ક મીશનનો એક ચો�સ ઉદ�શ છે. આ દર�ક મીશનનો િવ��ુ ્દ�તાવેજ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે �મા ંમીશન �ાર� શ�ુ
કર�,ુ તેની યોજના, સમયગાળો, િનર��ણ અને  પર��ણ બધાનો  સમાવેશ  કર�લ છે. �ણ મીશનો  સોલાર મીશન, એનહાસં
એનજ� એફ�સીયસંી, ���ટ��જક નોલજે ફોર �લાઇમેટ ચ�જને શ�ુ કરવા માટ� સૈ�ધાિંતક મ�ૂંર� મળ� ગયેલ છે.

આ બધા અ�ભયાનોની સાથે ક�ટલાક નવા અ�ભગમો પણ છેડવામા ંઆવેલ છે. �મા ં�ડઝા�ટર મેનેજમ��ની �થાપના �મા ંજ�ુર�
��ા���ચર ઉ�  ુકર�.ુ મા�હતીસચંાર �ળ િવકસાવવી, �ુદરતી આફતો સામે અલ� વોિન�ગ સી�ટમ દ�રયા�કનારાઓની બહ�તર
�રુ�ા, રા�ય ક�ાએ �ડઝા��ર મેનેજમ��ની �થાપના, વા� ુ��ુષણ ઘટાડ� તેવી ટ��નોલો�નો ઉપયોગ થાય તેવા �ય�નો કરવા
�માં કારખાનાઓમાં કોલસાની જ�યાએ �ુદરતી ગેસનો ઉપયોગ, ���ુ�લઅર પાવર �ો�ક�માં �ી�ુ  �ટ�જ  બધં  કર�,ુ હાઇ�ો
પાવર  �ો��ટનો  િવકાસ  વગેર�  સાથે  આ  વૈિ�ક  સમ�યા  હોવાથી  �તરરા���ય  સહકાર  ઉભો  કરવો  �માં  ટ�કનોલો��ુ
��તાતંરણ, નાણાક�ય સહયોગ, સી.ડ�.એમ. �ો��ટ, �લોબલ એનવાયરમ�ટ ફ�િસ�લટ� �ો��ટોમા ંભાગ લવેો વગેર�.

�યા ં�ધુી �જુરાતની વાત કર�એ તો �જુરાત એ ભારત�  ુ�થમ હરોળ�ુ ંઓધૌ�ગક રા�ય છે �ને કારણે ��ુષણની મા�ા પણ
વધાર�  છે. પરં�  ુમાનનીય ��ુયમ�ંી �ી નર���ભાઇ મોદ�એ આને એક �જુરાત િવકાસ માટ� સકંટ ગણીને તેને ઘટાડવા માટ�
�ુની યોજનાઓનો અસરકારક અમલ કર� તેમજ ક�ટલાક નવા જ અ�ભગમો સાથે નવી યોજનાઓનો અમલ કરાવીને પયા�વરણ
��ૂષણ ઘટાડવાનો િવિશ�ટ �યાસ કર�લ છે સાથે �ુિનયામા ંમા� તેઓ એક એવા નેતા છે ક� �મણ ેપયા�વરણ પર “કનવેનીય�્ં
એ�શન” નામ�ુ ��ુતક પણ લ��ુ ંછે. �જુરાત રા�ય �ારા કરવામાં આવેલી ખાસ પહ�લમાં જળસચંય ઉ�સવ, પીવાના પાણી
માટ� પ�પ�ગ �ટ�શન, ખતેતળાવો, ગામ તળાવો, સરદાર સરોવર �ો�ક�ના બે મહ�વના તબ�ા 458 �ક.મી. ��ુય ક�નલ અને
સરદાર ડ�મની �ચાઇ 121.92 મીટર �ા�ત કર�. સાબરમતી �રવર �ંટ યોજના, પાનમ હાઇલવેલ ક�નાલ �ો��ટ, અમદાવાદ
અને  �રુત  સાથે  રા�યના મોટા ભાગના શહ�રોમાં બસ  અને  �ર�ાઓ માટ�  સીએન� ફર�જયાત  કર� વા�  ુ��ુષણમાં ઘટાડો,
દ�શની �થમ પે�ો�લયમ �િુનવિસ�ટ�ની �થાપના, સીડ�એમ �ો��ટોનો અમલ, ગેસ આધા�રત ઉધૌગો, ��છમા ં800 મેગાવોટ
પવનચ�� �ો��ટ, ���ટ લાઇટ માટ� �યુ� ઉ��નો ઉપયોગ, ઘન કચરામાથંી વીજળ� ઉ�પાદનનો �ો��ટ, પયા�વરણ ��િુત
માટ� �િત�ાઓ લવેડાવવી. �િષ ઉ�પાદન વધારવા માટ� સ�ટર ફોર વેધર ફોરકા��ટ�ગ અને �લાઇમ�ટ ચ�જ આણદંમા,ં સ�ટર ફોર
�વાયરમ�ટલ ��્�ડઝ નવસાર�મા ંતેમજ સ�ટર ફોર એ�ો એડવાઇઝર� સિવ�સીઝ �ુનાગ�મા ં�થાપના કરવામા ંઆવેલ છે.

આપણા સૌની એ નૈિતક ફરજ  છેક� આવતી પેઢ�ને  �રુ��ત, �વ�છ, ઉ�પાદક�ય  અને  હ�રયાળ� ��ુવી આપી જવી. સાગરની
િવશાળતા, બરફ આ�છ�દત પવ�તો, નજર ન પહ�ચી શક� તેવા હ�રયાળા જગંલો, ખડખડ વહ�તી �ાચીન અને પિવ� નદ�ઓ�ું
બધાને ગૌરવ હો�ુ ંજોઇએ અને તેને તેજ ��થિતમા ંભાિવ પેઢ�ને સ�પ�ુ ંજોઇએ. દર�ક દ�શના દર�ક �ય��તને ઉ� ુ�વન ધોરણ
�વવાની ઇ�છા છે તેમજ તેનો હ� પણ છે પણ તે પહ�લા ંવધાર� જ�ુ�રયાત પીવા�  ુચો��ુ ંપાણી, �ાસ લવેા માટ� ��ુધ હવા
અને �વવા માટ� હ�રયાળ� ��ુવી અિનવાય� છે.
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