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પયા�વરણ અને િવકાસ

વૈિ�કરણની દોડમા ંપચંમહા�તૂ�ુ ંમહ�વ આપણ ે�લૂી ગયા છ�એ. વા�તવમા ંઆ પચંમહા�તૂની નીપજ એવી સમ� વન�પિત
��ૃ�ટ અને �ાણી��ૃ�ટ સાથેની પર�પર � ૂથંાયેલી �ુદરતી �યવ�થાને પયા�વરણ કહ�વાય.

�ગતી  અને  ��ૃિત  અથા�ત  િવકાસ  અને  પયા�વરણ એક  િસ�ાની  બે બા�ુઓ છે. �ુદરત  સાથેનો  આપણો  �યવહાર  આપણે
બદલવો જ પડશે. આપણ ે��ૃિત સાથે �ેમ કરતા શીખ�ુ ંપડશે. �યા ં�ધુી સમાજમા ંપયા�વરણીય સપંિતનો િવવેક�ણૂ� ઉપયોગ
કરવામાં ન�હ આવે �યાં �ધુી માનવિવકાસને ��ુ�ટ મળશે ન�હ. તેથી કહ� શકાય ક� માનવ િસવાય ��ૃવી પર પયા�વરણ ના
ઘટકોને કોઈ ખાસ �કુશાન કર� ુનથી. પયા�વરણે જ માનવ�વન આ��ુ ંછે અને �ુદરતે ��ુધીની અ��ૂય ભેટ માનવીને આપી
છે. તેનો અયો�ય ઉપયોગ કર�ને હ�રો વષ�થી ચાલતી પયા�વરણીય �યવ�થા બગાડ� નાખી છે. લીમડા� ુ ંએક પ�રપ�વ ��ૃ
ચૌદ કલાકમા ંએક ટન �ટલો ભજે વાતાવરણમા ંછોડ� છે � દસ એરકં�ડશનર �ટલી ઠંડક �રૂ� પાડ� છે. આપણે િવકાસને નામે
�લૂ તો કર� જ છે. પરં� ુઆપણી પેઢ� ન બને તે જોવાની પણ આપણી ફરજ છે.

પયા�વરણ �ળવણી અને િવકાસ

આપણ ે��ુય�વે ચાર બાબતો પર �યાન આપ�ુ ંજોઈએ.

૧) વ�તી વધારા પર િનય�ંણ �કુ�ુ ંજોઈએ.

૨) �ા�ૃિતક સાધનોનો નાશ થતો અટકાવો જોઈએ.

૩) ટ�કનોલો�કલ �ગતી સાધીએ �યાર� વધ� ુ��ુષણ અટકાવ�ુ ંજોઈએ.

૪) પયા�વરણ ��યે લોકોમા ં��િૃત લાવવી જોઈએ.

- કાયદાથી ક� જબરદ�તીથી કોઈજ કામ લાબંો સમય કરાવી શકાય ન�હ. સમ�વટ અને �ો�સાહન �ારા વ�તી િનય�ંણ કર�
શકાય.

- દર�ક માનવી પયા�વરણને �કુશાન પહોચાડતી વ��ઓુથી �ુર રહ� અથવા તેનો ઓછો ઉપયોગ કર� દા.ત. �લા�ટ�ક વ� ુકાબ�ન
ઉ�પ� કરતા, �ધણ િવ.

- ઔ�ો�ગકરણ એ િવકાસ સાથે જોડાયેલી ઘટના છે. તેથી ઔ�ો�ગક િવકાસ માટ� પયા�વરણની લોકોમા ંસમજ ક�ળવાય તે પણ
જ�ર�  છે.  છે�લા  ૧૦૦  વષ�માં  માનવીએ  અનેક  ��િૃ�ઓથી  વા�મુડંળમાં  ૩૬  લાખ  ટન  �ગારવા�ુ છોડ�ો  છે.  �થી
ઓ�સીજનમાં ૨૪ લાખ ટનનો  ઘટાડો  થયો  છે. �ીન  હાઉસ  ઈફ��ટ શ� થઇ ગઈ  છે. �થી આપણે ઘર ને  બદલે નીભાડામાં
રહ�વાનો અ�ભુવ કર��ુ ંતે માટ� આપણ ે�તે જ ન�� કરવા�ુ ંછે ક� આપણ ેઘરમા ંરહ�� ુ ંછે ક� િનભાડામા ં?

િવકાસના ઉપાયો

- આપણ ેઅ��મજ�ય બળતણને બદલ ે��ૂય કાબ�ન ઉ�સ�ન કર� તેવા �પાતં�રત બળતણ �વા ક� પવનઉ�� સૌર ઉ�� અથવાતો
ઓ� ��ુષણ અને કાબ�ન ઉ�પ� કર� તેવા ગેસ નો ઉપયોગ વધાર� દઈ ઓ�સીજન�ુ ં�માણ સમતોલ કર� શકાય.

-  પયા�વરણીય  સપંિતની �ળવણી �ાથિમક પેદાશોની �ળવણી માટ�  પણ અિનવાય�  છે. આયોજનમાં જળસચંયની પ�િત
િવકસાવીએ. રણ ક� અધ�રણ �વા �કુા �દ�શમા ંખતે પેદાશો�ુ ં�માણ વધાર�ને રોજગાર�મા ંવધારો લાવી શકાય છે અને આિથ�ક
��િૃતમાં થતો  વધારો  છેવાડાના માનવીને  પણ લાભ અપાવશે  �બન  સરકાર� સગંઠનો  આ જવાબદાર� ઉપાડ� તો  છેવાડાના
માનવીની �ુલ �મતામા ંવધારો થશે.
- સારા �વનધોરણ માટ� પણ પયા�વરણની �ળવણી જ�ર� છે. ��ુ જલની અ�ા��તને લીધે પાણી જ�ય રોગો ફ�લાય છે �
કાય��મતા પર િવપ�રત અસર કર� છે.

- પયા�વરણીય સપંિતની િશ�ણ ઉપર પણ િવપ�રત અસર પડ� છે. �ત�રયાળ ગામડામાં પાણી બળતણ ચારો વગેર��ુ ંકામ
બહ�નો કરતી હોય છે. પયા�વરણીય સપંિત�ુ ંધોવાણ મોટા �માણમા ંથાય છે. �યાર� રાહતકાય�મા ંનાના બાળકોને પણ સાથે લઇ
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જવામા ંઆવતા હોય છે તેથી બાળકો શાળામા ં�રુતી હાજર� આપી શકતા નથી. તેથી િવકાસ અવરોધાય છે.

- �ુ�કાળ અને અિત��ૃ�ટ પણ પયા�વરણની સપંિતની �ળવણી માટ� �કુશાનકારક છે ઉ�ર �જુરાતમા ંવારંવાર �ુકાળ પાડ� છે
તેની અસર માનવ િવકાસ પર જોવા મળે છે. તો દ��ણ �જુરાતમાં વારંવાર અિત��ૃ�ટ થતી જોવા મળે છે �નાથી માનવ
િવકાસ ધોવાઇ �ય છે.

- સશંોધનનો �ય અને ��ુષણને કારણે �વન�ુ ંસાત�ય જ ખ�ંડત થશે એવી બીક હવે દ�ખાવા લાગી છે. ઘરડા માણસ�ુ ંએક
એક �ગ નકા�ુ ંથ�ુ ં�ય તે�ુ ંપયા�વરણ�ુ ંપણ થઇ રહ�ુ ંછે.

- જો આિથ�ક િવકાસ ��ૃવીની પયા�વરણ �યવ�થાના ભોગે જ થઇ શકતો હોય તો તેવો િવકાસ ટકાઉ િવકાસ ન કહ�વાય.

- પયા�વરણ �ગેની સાચી સમજ જ જગંલોની સાચવણીમા ંમદદ�પ બની ઋ�ચુ�ને �ળવીરાખે છે. �ુદરતી સપંિત નો જ�થો
�બુ જ માયા��દત છે તેથી તેનો કરકસર ભય� ઉપયોગ થાય તે� ુ ંઆયોજન કર�ુ ંજ�ર� છે અને સતત નવીનીકરણ થ� ુ ંરહ� તે
પણ આવ�યક છે. દા.ત. રસાય�ણક ખાતર નાખવાથી જમીનની �ણુવ�ા બગડ� તો સે��ીય ખાતર નાખવાથી તે ફર�થી �ા�ત
થઇ શક�.
- માનિસક શાિંત માટ� પણ પયા�વરણ�ુ ંઆગ�ુ ંમહ�વ છે. ઓ���લીયા �વા દ�શમા ં�બનજ�ર� હોન� વગાડવાની પણ મનાઈ છે.

પડોશમા ંરહ�તી �ય��તઓ મોટા અવા� ટ�.વી. ક� ટ�પ ચા� ુકરતા નથી. ર�તામા ંચોકલેટ�ુ ંખાલી ર�પર હોય તો પણ �ણ વષ�� ું
બાળક તેને ઉઠાવીને ડ�ટબીનમા ંનાખી દ� છે આવી પયા�વરણીય ��િૃત લાવીએ. સાથે આવનાર� પેઢ�ઓ પણ ત�ુંર�ત �વન
�વી િવકાસ  હાસંલ કર� શક�. જો  ક�  હવે  રા�ય  સરકાર�  �ુદરતી સપંિતની �ળવણી માટ�  િવિવધ  �યાસો  કયા�  છે. સ�ં�ુત
વનીકરણ જળ�ાવ  િવકાસ  કાય��મ, સહભાગી જળસચંય  યોજના, િશ�ણ ના સદંભ�માં �વેશો�સવ, તેના લીધે  એક િવિશ�ટ
હવામાન ઉ� ુથ� ુગ�ુ ંછે. જો ક� આ ગિત હ�ુ ધીમી છે. રા�યની �ુલ આવકના ૫ % ��ુષણ િનય�ંણ માટ� વાપરવાના હતા.
તેની  સરખામણીમાં હાલમાં ૧  % �ટલી  જ  રકમ  ખચ�  કરવામાં આવે  છે.  પયા�વરણલ�ી  �વૈ��છક  સ�ંથાઓ  અને  �હ�ર
�વા��યના �દોલન કારો જો એકઠા થાય તો સરકાર ઉપર નદ�ની �વ�છતા, �હ�ર સેનીટ�શન વગેર�માથંી ��ુષણને �ુર કરવા
માટ� દબાણ લાવી શક�.
- �તમા ંિવકાસ�ુ ંલ� માનવલ�ી અને ��ૃિતલ�ી હો�ુ ંજોઈએ. પયા�વરણની આ વૈિ�ક સમ�યાનો સચોટ ઉપાય છે યૌ�ગક
�વન પ�િત. કારણક� સ�ં�ુત રા��સઘંની ‘�વ�છ િવ�’ �ુ ં�બંશે�ુ ંઆ ૧૯ �ુ ંવષ� છે પણ આખી �બંશેની સફળતાનો આધાર
�થાિનક પ�ર��થિત, �થાિનક સજંોગો, લોકોમાનંી નાગ�રક ભાવના અને રા���ેમની લાગણી પર છે.

આપણે આ�તજનોને જ�મ�દન િનિમ�ે મ�ઘી ભેટ અને સોગાદો ના આપી શક�એ તો કાઈ ન�હ પણ એક ��ૃ ભટેમા ંઆપીએ તો
વષ� પછ� પણ તેઓ આપણને યાદ કરશે. દ�શની વ�તીના અડધા જ લોકો જો આ �માણે કરશે તો પણ પયા�વરણીય ��િૃત
આવી શક� તેમ કહ�વાશે.

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

�ા. ��ા એ. ગાધંી
અથ�શા� િવભાગ
આટ�સ કોલેજ,

મોડાસા.
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