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વૈિ�ક અથ�તં�ના ઢાચંાને પયા�વરણને અ��ુળૂ બનાવવાનો અ�ભગમ

�ખુ પત�ંગયા ��ુ ંછે તેની પાછળ દોડશો તો હાથમા ંન�હ� આવે પણ �દયને �લ ��ુ ં�ુદંર �ગુધંી રાખશો તો હળવેથી આવીને
ખભા પર બસેી જશે. તેમ પયા�વરણની કાળ� નહ� રાખીએ તો િવકાસ પણ આપણી પાસે નહ� આવે પરં�  ુજો પયા�વરણની
કાળ� રાખી�ુ ંતો અવ�ય િવકાસ અને ��ૃ�ધ નામ�ુ ંપત�ંગ�ુ ંઆપણી પર આવીને બસેશે.

ન�હતર આપણે મધમાખી �વો �યવહાર પયા�વરણ સાથે કરવો જોઇએ �નાથી પોતાની જ��રયાત પણ �ણૂ� થાય અને બી�
માટ� પણ તેમાથંી કયાકં બચત કર�એ. �નાથી ભાિવ પેઢ� યો�ય ર�તે �વન �વી શક�. પરં� ુિવચાર આવે છે ક�, “આપણે લાભ
ઉઠાવી  લો,  પાછળની  પેઢ�� ું �  થવા�ું હશે  તે  થશે.” ટકાઉ  િવકાસનો  �યાલ જતો  કય�  અને  પયા�વરણ દશા  માનવીની
જ��રયાત �ણૂ� કરતા ંબગડતી રહ� છે. પરં� ુ��ૃવીને બચાવવી હોય તો પયા�વરણને બચાવ�ુ ંપડશે.

માનવીની ભૌિતક આિથ�ક િવકાસની ગાડં� �ખૂ અને  ભૌિતક સપંિ�માં આળોટવાની ઘેલછાને  કારણે ��ૃવી ઉપર�ું પયા�વરણ
ખળભળ�  ઉઠ�ુ ંછે. સમ� િવ�માં જબરદ�ત  પયા�વરણીય  અસમ�લુા  ઉભી  થઇ છે. એકધારા  વધતા  જતા  મોટા  ઉ�ોગોના
મહાકાય જગંલો માટ� �ુદરતી જગંલોનો નાશ થઇ ર�ો છે. િવ�ભરમા ં�ુદરતી જગંલો અને વષા� આધા�રત જગંલોના ંિવ�તારોમાં
૪૫  થી  ૬૦  ટકા  �ટલો  ઘટાડો  થઇ  ર�ો  છે,  ��ૃવી  ઉપરથી  હ�રયાળ��ું હનન  થઇ  જવાને  કારણે એક  બા�ુથી  વરસાદની
અિનિ�તતા અને અિનયિમતતા ઉભી થઇ છે તો બી� બા�ુથી વૈિ�ક તાપમાન વ�નુે વ� ુઉ� બની ર�ુ ંછે. ભારતમા ંઋ�ચુ�
વેરિવખરે થઇ ગ�ુ ંછે. ઉ� તાપમાનને કારણ ે�હમાલયની �હમિશલાઓ ઓગળ� રહ� છે અને તેના વધતા જળ�વાહથી દ�રયાની
જળસપાટ�મા ંવધારો થઇ ર�ો છે. ઉ�ોગોમાથંી કાબ�ન છોડાતો �ય છે. તેમજ વાહનો પણ િનરંતર કાબ�ન છોડતા રહ� છે. તેને
કારણે વા� ુ��ૂિષત થઇ ગયો છે અને માનવ�તના �વા��ય ઉપર ગભંીર ખતરો ઉભો થયો છે. ઉ�ોગો �ારા ઠલવાતા કચરા
અને  રસાયણોને  કારણે પાણી  ��ૂિષત  થઇ ર�ું છે. માનવ�તના  �વા��ય  ઉપર  ગભંીર  ખતરો  ઉભો  થયો  છે.ઉ�ોગો  �ારા
ઠલવાતા કચરા અને રસાયણોને કારણ ેપાણી ��ૂિષત થઇ ગ�ુ ંછે.

આમ, માનવીની વધતી જતી દર�ક લાલચને કારણે ��ૃવીના પયા�વરણ�ુ ંિનકંદન નીકળ� ર�ુ ંછે. માનવી અને �ુદરત વ�ચનેો
નાતો લગભગ �ટૂ� ગયો છે. માનવી �ુદરતથી �ૂર જતો ર�ો છે  અને  �ુદરત  માનવીથી �ઠ� રહ� છે. ��ૃવીનો �હ અ�યાર�
ખતરામા ંઆવી ગયો છે. વૈ�ાિનકો હવે ગભંીરતાથી ��ૃવીના �લયની ચતેવણી આપવા લા�યા છે. આ િવષય પ�ર��થિતનો ર�લો
િવ�ના બધા જ દ�શોના પગ નીચે આવવા લા�યો છે �યાર�  બધા દ�શો સફાળા �ગી ઉઠ�ને બબેાકળા બની ગયા છે. પયા�વરણ
બચશે  તો  જ  ��ૃવી  બચશે  અને  ��ૃવી  બચશે  તો  જ  આપણે બચી�ુ.ં  એ  વા�તિવકતા�ું ભાન  હવે  િવ�ના  િવકિસત  અને
અિવકિસત બધા દ�શોને થઇ ગ�ુ ંછે. પ�રણામે હવે બધાને ��ૃિત ઉપર �ેમ કરો અને �ુદરત તરફ પાછા વળો�ુ ંસ�ય સમ�ઇ
ગ�ુ ંછે. આ સમજણમાથંી હ�રયાળા અથ�ત�ંનો એક નવો અને અ�ભનવ �યાલ વૈિ�ક �તર�  સાકા�રત થઇ ર�ો છે. હવે બધાં
દ�શો હ�રયાળા અથ�ત�ંની �હમાયત કરવા લા�યા છે.

હ�રયાળા અથ�ત�ંનો �યાલ હ�ુ તા�તરમા ંજ વૈિ�ક આિથ�ક વાતાવરણમા ંવહ�તો થયેલો હોવાથી તેના અથ� અને �વ�પ િવષે
હ�ુ ચો�સ �પ�ટતા ઉભી થઇ નથી. હ�રયા�ં અથ�ત�ં એટલે “�મા ંબધા જ આિથ�ક �યવહારો ઉ��ના એવા વૈક��પક �ોત વડ�
થતા ંહોય ક� � નફાને અ��ુળૂ હોવાને બદલ ેપયા�વરણને વ� ુઅ��ુળૂ હોય.”

આમ, ટકાઉ િવકાસના �યાલમા ંભાિવ પેઢ�ની જ��રયાત સતંોષી શક� તેવી ર�તે �ુદરતી સપંિ�(પયા�વરણ)નો ઉપયોગ કરવાનો
છે. આમ, બ�ે �યાલ પયા�વરણને બચાવવાનો અને ભાિવ પેઢ� ઉપયોગ કર� શક� તેના માટ� બના�યા છે. બધા જ ��ેો � મા�
નફાના હ��થુી ચાલતા હોય તે �યેય બદલીને પયા�વરણ બચાવવાનો ��ુય હ�� ુઅને નફાનો હ�� ુગૌણ હ��થુી કામ કરવાનો છે.

નફાના  હ��નુે  અપનાવવાથી  પયા�વરણને  �કુસાન  �ય  છે.  અને  તેની  સીધી  અસર  માનવ-�વન,  પ�-ુપખંીઓ  તેમજ
વાતાવરણ પર પડ� છે. માટ� તેનાથી ચતેી જઇને વૈિ�ક અથ�ત�ંના ઢાચંાને પયા�વરણને અ��ુળૂ બનાવવાનો અ�ભગમ ઉપ�મે
છે. પયા�વરણને બચાવવા માટ� હ�રયાળા અથ�ત�ંની લા��ણકતાઓ આ �માણ ેછે:
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ઔ�ો�ગક ક� અ�ય કોઇ પણ �કારના બાધંકામ તેમજ ખોદકામ માટ� જગંલોને કાપવાની ��િૃ� ઉપર ��ુશ �કુવો.
ઔ�ો�ગક ઉ�પાદનના ��ેમા ંઉ�પાદન ���યાને પ�રણામે ચીમનીઓના �મુાડા �ારા થતા કાબ�નના ઉ�સ�નમા ંન�ધપા�
ઘટાડો થાય તેવી ર�તે ઉ�પાદન ���યામા ંનવા સશંોધન �ારા પ�રવત�ન લાવ� ુ.ં
વ�નુે  વ�ુ ��ૃો  વાવવાની ��િૃ� ��ુ ધોરણે હાથ  ધર�ને  ��યેક દ�શમાં �ુદરતી જગંલોનો  િવ�તાર �યાપક �માણમાં
વધારવો.
વાહનોમાં પે�ોલ ડ�ઝલના બળતણથી ઉ�પ�  થતા કાબ�ન� ું �માણ અસરકારક ર�તે  ઘટાડવા માટ�  વાહનોના �ધનમાં
કાબ�ન  ઉ�પ�  કરતા  તેલના  �થાને  વૈક��પક  �ધનનો  ઉપયોગ  શ�  બને  તેવી  ર�તે  વાહનોની  ત�ં  �યવ�થા  અને
ડ�ઝાઇનમા ંસશંોધન કરવા.
કાગળ ઉ�ોગમા ંસૌથી વધાર� લાક�ું વપરાય છે. અને તેની કારણે મોટા �માણમા ં��ૃો�ુ ંિવ�છેદન થાય છે. તેથી તમામ
�કારના વહ�વટ� કામોમા ંકાગળનો ઓછામા ંઓછો ઉપયોગ થાય તે માટ� ઇલ�ે�ોિન�સ �યવ�થા �ારા જ વહ�વટ કરવાની
�યવ�થા ઉભી કર�ને કાગળ-િવહ�ન વહ�વટ�ુ ંએક ન�ુ ંમાળ�ુ ંઉ� ુકર�ુ.ં
સામા�જક  વનીકરણ  �ારા  શહ�રો  તેમજ  ગામડાના  નાગ�રક  િવ�તારને  ��ૃોથી  સ��ૃધ  લીલોછમ  બનાવી  દ�વો.  વન
િવ�તારોમા ં�ુ�ંુબદ�ઠ ઓછામા ંઓછા એક ��ૃ�ુ ંવાવેતર કર�ને તેની સભંાળ લવેા� ુ ંલ�યાકં રાખ�ુ.ં
�ડ તેલના �થાને વૈક��પક �ધનનો ઉપયોગ શ� બનાવવા માટ� સશંોધનો અ�ીમતાના ધોરણ ેહાથ ધરવા.
ઉ�ોગોની  ઉ�પાદન  ���યા  �ારા  થ� ુ જળ ��ૂષણ તેમજ  વા�ુ ��ૂષણ અટકાવવા  માટ�  ઔ�ો�ગક  એકમોને  પોતાની
ઉ�પાદન  �યવ�થા  પયા�વરણને  અ��ુળૂ  ન  રહ�  તેવા  �કારની  કા�નૂી  �યવ�થા  ઉભી  કર�નેઉ�ોગોચલાવવા  માટ�ની
અિનવાય� �વૂ�શરત તર�ક� તેનોકડક અમલ કરવો.
નદ�મા ંગરમ પાણી છોડવા પર ઉ�ોગોને કડક સ� આપવી.
દર�યામા ંઓઇલ�ુ ંપર�વહન કરતા વાહનો પર તક�દાર� રાખવી જોઇએ.

�વનમા ંસાદગી તથા �ા�ૃિતક �વન પર વધાર� આધાર રાખવો. �નાથી ઉ�ોગોની ઓછ� જ�ર પડ�.
ગાધંી�ના િવચારો સમ� �ુિનયામા ંસમજવવા જોઇએ.

પયા�વરણ�ુ ંર�ણ હવે માનવ �તના ક�યાણ માટ� અ��ત�વનો �� બની ર�ો છે. �યાર� િવ�ના બધા જ દ�શો અિત િવકિસત
ઔ�ો�ગક આ હર�યાળા અથ�ત�ંના અ�ભયાનમાં ફળદાયી સહયોગ આપે  તે  ખાસ  અપે��ત  છે. પયા�વરણના જતનની �ચ�તા
કરવા માટ� અવારનવાર વૈિ�ક સમંેલનો� ુ ંઆયોજન થાય છે. પરં� ુતેમા ંસધાયેલી સમ�ૂતીઓ�ુ ંિવકિસત દ�શો તેની નફાલ�ી
�વાથ� �ે�રત નીિતને કારણ ે�ામા�ણકતા �વૂ�કપાલન કરતા નથી.

હર�યાળા અથ�ત�ંનો �યાલ ભિવ�યના ��થર આિથ�ક િવકાસ માટ� અિનવાય� આવ�યકતા બની ગયો છે. ભારત પાસે ��ુ�ધશાળ�
અને એ��નીયર ક�ાના લોકો� ુ ં િવ�માં �ી� નબંર�ુ ં િવશાળ �ૂથ છે. અને િવદ�શી રોકાણકારો હવે પયા�વરણ-લ�ી આિથ�ક
��િૃ�મા ં�ડૂ� રોકાણ કરવા�ુ ંઆકષ�ણ ધરાવતા થયા છે. �યાર� ભારતે તે તકનો �રુ��રુો ઉપયોગ કર� લેવો જોઇએ. અ�યારથી
જ  �ૂંકાગાળાની આિથ�ક િવટંબણાઓને  પાર કર�ને  ભિવ�ય�ું આિથ�ક મહાસ�ા બનવા માટ�  પણ હર�યા� અથ�ત�ં  અિનવાય�
બનશે.

*************************************************** 

ક�. આર. મકવાણા
સરકાર� વા�ણ�ય કોલેજ,

સે�ટર-15, ગાધંીનગર

પટ�લ મનીષ એમ.

સરકાર� વા�ણ�ય કોલેજ,

સે�ટર-15, ગાધંીનગર.
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