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�લોબલ વોિમ�ગ - પયા�વરણીય અસર
( વૈિ�ક ચચા� અને ઉપાયો – ૨૦૧૧-૧૨ )

��તાવના :-

સમ� �ુિનયા અ�યાર� �લોબલ વોિમ�ગના ંકારણ ે�ચ�તા�રુ છે. �દન-�િત�દન સમ� ��ૃવીના ંતાપમાનમા ંવધારો થતો જોવા મળે
છે. �લોબલ વોિમ�ગના ંકારણે પયા�વરણ તેની સ�ંલુન �મુાવી ર�ુ ંછે. અિતશય ગરમી પડવી, અિતશય વરસાદ પડવો તથા
ઋ�મુા ંઅિનયિમત પ�રવત�ન થ�ુ ંવગેર� ઘટનાઓ સામા�ય થઈ છે. �યાર� આ બધા માઠા પ�રણામોમાથંી એક મા� ��ૃો(જગંલો)
જ બચાવી શક� તેમ છે. તો બી� બા�ુ ��ૃો�ુ ંઆડ�ધડ છેદન કર�ને ઔધો�ગકરણ અને શહ�ર�કરણનો િવકાસ કરવાની ��િૃત પણ
�લી-ફાલી છે.

હાલમા ંિવ�નો � દર� ઝડપી આિથ�ક િવકાસ થઇ ર�ો છે તે આ�મઘાતક છે. તે િનિવ�વાદ બાબત છે. આ િવકાસથી માનવ�ત જ
ખતમ થઈ �ય તો તે િવકાસ શા કામનો અને શા માટ� ? આ િવકાસથી જગંી �માણમા ંકાબ�ન ડાયો�સાઇડ� ુ ંઉ�સ�ન થાય છે.

� વૈિ�ક તાપમાન અને તેના િવનાશકાર� અિન�ટો� ુ ં�ળૂ છે. ભારત પણ િવ�ના �થમ ��ુષણ ફ�લાવતા ૧૦ દ�શોમાં ચો�ું
�થાન ધરાવે છે. � નીચ ે�જુબ જોઇ શકાય છે.

કાબ�ન ડાયો�સાઇડ�ુ ંવાિષ�ક ઉ�સ�ન કરતા દ�શો

દ�શ કરોડ ટન દ�શ કરોડ ટન

ચીન ૬૦૧.૮ જમ�ની ૦૮૫.૮

અમે�રકા ૫૯૦.૩ ક�નેડા ૦૬૧.૪

રિશયા ૧૭૦.૪ ��ટન ૦૫૮.૬

ભારત ૧૨૯.૩ દ��ણ કો�રયા ૦૫૧.૪

�પાન ૧૨૪.૭ ઇરાન ૦૪૭.૧

િવ�મા ંસૌથી વ� ુકાબ�ન ડાયો�સાઇડ�ુ ંવાિષ�ક ઉ�સ�ન ચીન દ�શ કર� છે. � ૬૦૧.૮ કરોડ ટન છે.

આથી આપણે હાલની િવકાસ  પ�ધિત  અને  તેના અ�તા�મો  તથા ��હૂરચનામાં આ�લૂ પ�રવત�ન  કરવાની તાતી જ�ર છે.

માનવીના ંઅને સમ� �વ��ૃ�ટના ંસરં�ણ માટ� પયા�વરણ�ુ ંસરં�ણ જ�ર� છે. િવ�ના દ�શોએ આ �કારની પયા�વરણ સરં��ત
“ ઇકો���ડલી ” િવકાસ અપનાવવાની તાતી જ�ર છે. આ �કારના ંિવકાસથી પયા�વરણ અને �િવક ��ૃ�ટ�ુ ંસરં�ણ અને સવંધ�ન
થાય, તેને આપણે પયા�વરણ સરં��ત િવકાસ ક�હએ છ�એ. �માં �ુદરતી સસંાધનો પયા�વરણ�ુ ંપોષણ ક�હએ છ�એ. શોષણ
કરતા નથી.

બી� િવ� ��ુધ બાદ િવ�શાિંતનાં હ��  ુમાટ� સ�ં�ુત રા��સઘંની �થાપના કરવામા આવેલી. િવ�શાિંતની સાથે-સાથે તેઓએ
અ�ય ક�ટલાક �યાસો િવ�ક�યાથ� કર�લ છે. તેમા વૈિ�ક પયા�વરણીય સરં�ણનો સમાવેશ થાય છે. જો ક� અ�ય ક�ટલાક સગંઠનો
ક�  દ�શો  �ારા પયા�વરણનાં ર�ણ માટ�ની વૈિ�ક ��િૃત  �ગે �યાસો  થયા છે. પરં�  ુસ�ં�ુત  રા��સઘં  �ારા વૈિ�ક �તર�  આ
�કારના ંન�ધપા� �યાસો કરવામા ંઆ�યા છે.
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વષ� ૨૦૦૭ �ુ ંશાિંત માટ�� ુ ંનોબલ �ાઈઝ �નુોની પેટા સ�ંથા “ ઈ�ટર ગવ�મે�ટલ પેનલ ઓન �લાઈમેટ ચે�જ ” ( IPCC ) ને
સ�ં�ુત ર�તે આપવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં આ સ�ંથાના વડા રા��� પચોર� ભારતના ંછે. તેમના ંઉ��ૃ�ટ �યાસોને કારણે જ તેમને આ
મહાન �ાઈઝની �ા��ત થઇ છે.

વૈ�ક �તર� પયા�વરણની �રુ�ા માટ� થયેલા �યાસો અને અહ�વાલોને સ�ં��તમા ંનીચ ે�જુબ ર�ુ કર� શકાય.

૧૯૭૨ ની �નુાઇટ�ડ નેશ�સ કો�ફર�સઓને એ�વાયન�મે�ટને પ�રણામે “ સ�ં�ુતરા�� પયા�વરણ કાય��મ ” ની રચના થઈ.1. 

આિથ�ક ��ૃ�ધની મયા�દાનો ૧૯૭૨ મા ં“ કલબ ઓફ રોમ ” �ારા અહ�વાલ ર�ુ થયો હતો.2. 

૧૯૮૦ માં ઈ�ટરનેશનલ �િુનયન ફોર ક�ઝવ�શન ઓફ નેચર( EUFCN ) �ારા “ વ�ડ�  ક�ઝવ�શન ���ટ�� ” �ુ ં�કાશન
થ�ુ.ં

3. 

૧૯૮૭ મા ંવ�ડ� કિમશન ઓન એ�વાયન�મે�ટ એ�ડ ડ�વલપેમે�ટ �ારા “ ��ુડલ�ેડ ” �રપોટ�  માટ� ��ણતો અહ�વાલ “ આપ�ું
સ�હયા�ંુ ભાિવ ” �ગટ કરવામા ંઆ�યો. અને તેના �ારા િનભાવપા� િવકાસનો �યાલ અ��ત�વમા ંઆવો.

4. 

૧૯૯૨ મા ં�ા�ઝલના ંપાટનગર ર�ઓ-ડ�-�નેરો ખાતે “ �નુાઈટ�ડ નેશ�સ કો�ફર�સ ઓન એ�વાયન�મે�ટ એ�ડ ડ�વલપેમે�ટ
�ારા ��ૃવી પ�રષદ ” �ુ ંઆયોજન પયા�વરણની �રુ�ા માટ� કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં આજ �કારની પ�રષદ ફર�થી ૨૦૦૨ માં
દ��ણ આ��કામા ંજોહાિનસબગ� ખાતે મળ� હતી.

5. 

૧૯૯૭ મા ં�પાનમા ંકયોટો શહ�રમા ંપયા�વરણીય સમંેલન યો��ુ ંહ� ુ.ં તેમા ં�ુિનયાના ં૧૭૨ દ�શોના �િતિનિધઓએ ભાગ
લીધો હતો. આ સમંેલનમા ં૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨ વ�ચ ેિવ�મા ં�ીન હાઉસ ગેસોના ઉ�પાદનમા ંઘટાડવા માટ�ની �પર�ખા ન��
કરવામાં આવી હતી. �માં �રુોિપયન સ�દુાયનાં ૩૭ સ��ૃધ દ�શોએ તેમ�ુ ં�ીનહાઉસ ગેસો�ુ ં િન�કાસન ચો�સ લવેલ
�ધુી ઘટાડવાન◌ં્ લ�ાકં ન�� ક�ુ� હ� ુ.ં

6. 

બી� ૧૩૫ દ�શોએ �ોટો કરારમા ંસ�હ કર� હતી. પરં� ુપોતાની કોઇ જવાબદાર� �વકારવાનો ઇ�કાર કય� હતો.
કયોટો  �ોટોકોલ �તરરા���ય  કાયદો  હતો. જો  ક�  ચીન  અને  ભારતે  પોતે  િવકાસશીલ દ�શ  હોવાને  નાતે  કયોટો
�ોટોકોલાની કોઇ પણ જવાબદાર� �વીકારવાનો ઇ�કાર કય� હતો.

૨૦૦૭ નાં ૩ થી ૧૬ �ડસે�બર દરિમયાન  િવ�  પયા�વરણ �લોબલ વોિમ�ગથી થનાર �કુશાનને  પહ�ચી વળવા સ�ં�ુત
રા��ોની અ�ય�તામા ંઈ�ડોનેિશયાના ંબાલી ટા� ુપર “ �લાઇમે�ટ મે�જ ” સમંેલન યોજવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં

7. 

૭ �ડસે�બર ૨૦૦૭ નાં રોજ  સમ� િવ�ને  માનવસ��ત  આપતીમાથંી ��ુત  કરવા માટ� ડ��માક�ના કોપન  હ�ગન  શહ�રમાં
૧૯૨  દ�શોની  બઠેકનો  �ારંભ થયો  હતો.  �નો  હ�� ુ માનવ  સ��ત  ��ુષણને  કારણે ��ૃવીના  તાપમાનમાં થઈ  રહ�લા
વધારાથી �લોબલ વોિમ�ગ માનવ�ત માટ� સકંટ પેદા થ�ુ ંછે. એ �સુીબતનો સ�હયારો સામનો કરવાનો કોપનહ�ગનની “
�લાયમે�ટ કો�ફર�સ ” નો �ળૂ હ�� ુહતો. પરં� ુતે બઠેક િન�ફળ િનવડ� હતી.

8. 

ઉપાયો :-

૧. વૈિ�ક �તર� કરવામા ંઆવેલા �ય�નો :-
બાલીમાં એક રોડ મેપ તૈયાર કરવામાં આ�યો તેમાં �ીન હાઉસ ગેસોના ઉ�સ�નમાં ઘટાડો કરવા માટ� એક સિંધ કરાઈ. આ
સિંધની �પર�ખા ન�� કરવા માટ� ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯ મા ંકોપનહ�ગનમા ંિશખર સમંેલન યો��ુ.ં અને કોપન હ�ગનમા ં� સિંધ થઇ
તેને આ ૨૦૧૨મા ંસમા�ત થનાર કયોટો �ોટોકોલ સિંધ� ુ ં�થાન લી�ુ.ં અને આ સિંધ ૨૦૧૨ થી ૨૦૨૦ �ધુી લા� ુકરાશે. અને
બધા દ�શો ૨૫ થી ૪૦ ટકા �ીન હાઉસ ગૅસના ંઉ�સ�નમા ંઘટાડો કરશે.

િવકિસત અને િવકસતા દ�શોને �ીનહાઉસ ગૅસનાં ઉ�સ�નમાં ઘટાડો કરવાવાળ� ટ�કનોલો� અપનાવશે. �ીન હાઉસ ગેસોના
ઉ�સ�નમા ંઘટાડો કરવા વૈિ�ક ક�ાએ એક નાણાક�ય ભડંોળ પણ ઉ� ુકરવામા ંઆવશે. આમ, વૈિ�ક ક�ાએ પયા�વરણ સરં�ણ
માટ� ૧૯૯૨ થી માડં�ને ૨૦૧૨ �ધુી ક�ટલાક વૈિ�ક ક�ાએ અહ�વાલો અને સમંેલનો �ારા �યાસો કરવામાં આ�યા છે. તેનાથી
િવ�  પયા�વરણની �ળવણી �ગે ��િૃત  વધી છે. અને  મોટાભાગનાં દ�શોને  પોતાની જવાબદાર�� ું ભાન  થ�ુ ંછે. ઉપરાતં
તાપમાનમા ંથઇ રહ�લો વધારાને રોકવા માટ� મોટાભાગના ંરા��ો ક�ટબ�ધ બ�યા છે. જો ક� એ બાબત િનિવ�વાદ છે ક� િવ�ક�ાના
સ�હયારા �યાસો િવના પયા�વરણની �ળવણી થઇ શકશે ન�હ. તેથી ભિવ�યમા ંપણ હ�ુ આવા �યાસોની જ�ર િવ�ને પડશે.

૨. ભારતમા ંકરવામા ંઆવેલા �ય�નો :-
િવ�નાં િન�ણાતો અને નેતાઓ �લોબલ વોિમ�ગને અટકાવવા કયા દ�શોએ ક�વા પગલા ભરવા અને કોણે ક�ટલો દંડ ભરવો. તે
ન�� કરવાના ં�ફફા ખાડં� ર�ા છે. �યાર� ભારતમા ંફ�શન જગતે �લોબલ વોિમ�ગને રોકવા માટ� શ�આત કર� દ�ધી છે. આરંભ ભલે
ચમચી વડ� દ�રયો ઉક�લવા �વો હોય, પણ મહ�વ�ુ ંએ છે  ક� આરંભ કર� દ�વોમાં આ�યો છે. દા.ત. ભારતમાં એક મહ�વની
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કંપનીએ લપેટોપ બ�ેઝ�ુ ંઉ�પાદન કાબ�ન ���ુલ બનાવવાના ંપગલાનો આરંભ કર� દ�ધો છે. ટ�-બ�ેઝ અને ફ�શનેબલ વ�ો�ું
ઉ�પાદન પણ કાબ�ન ���ુલ બનાવવાની શ�આત કર� દ�વાઈ છે.

પયા�વરણ સરં�ત  “ ઈકો���કલી ” િવકાસનો  આધાર ઉધોગ અને  ખતેી સલં�ન  ��ેે  હોવો  જોઇએ. તેથી શહ�ર અને  ગામોને
આપોઆપ મહ�વ મળશે. પયા�વરણ ર��ત “ ઈકો���ડલી ” િવકાસના ઘટક ત�વો તર�ક� આપણે જળસચંય અને સે���ય ખતેીના
િવકાસની વાત કર� છે. આ ઉપરાતં ખેત પેદાશ પર ���યા કર�ને ખતેઉધોગો, �ામોધોગ, ખાધ ���યા�મક ઉધોગોના િવકાસની
વાત  કર� છે. ગામડાઓમાં જ  ખતેપેદાશો આધાર�ત  ઉધોગોનો િવકાસ  કરવો જોઇએ. આ ઉપરાતં  ગામડાઓમાં કલાકાર�ગર�
આધાર�ત અને �થાિનક કાચોમાલ અને કૌશ�ય આધા�રત ઉધોગો િવકસાવવા જોઇએ.

એ જ ર�તે ભારતમાં પયા�વરણ ર��ત “ ઈકો���ડલી ” ઉ�પાદન �યવ�થા િવકસાવવી જોઈએ. ��ુિષત ઉધોગો પર તા�કા�લક
�િતબધં �કુવો જોઇએ. પયા�વરણ િમ� ઉધોગો ઓળખીને આ ઉધોગોમા ંબળતણ અને ઉ�પાદન પ�ધિત પણ પયા�વરણ િમ�
હોવી જોઇએ.

આ ઉપરાતં થમ�લ ઉ���ુ ંઉ�પાદન ઘટાડ�ને પવન, દ�રયાના મો�, �યુ��કાશ, ગોબર ગેસ, બાયોગેસ, ટ�કનોલો�ના ંઆધાર�
વીજળ� ઉ�પ� કરવી જોઇએ. વાહનોમાં પણ પે�ોલનો વપરાશ ઘટાડ�ને તેને બદલે સોલર એનજ� ક� ગેસનો વપરાશ કરવો
જોઇએ. આ જ ર�તે ખતેી અને ઉધોગોને ઈકો���ડલી બનાવી શકાય. અને ��ુષણમા ંઘટાડો કર� શકાય છે.

આ ઉપરાતં આપણી વપરાશ, �વનશૈલી, �વનધોરણ અને �વનપ�ધિતને પણ પયા�વરણ સરં��ત બનાવવી જોઇએ.આ માટ�
આપણ ેભારતીય પયા�વરણીય સ�ં�ૃિત અને �વન પ�ધિતને �નુ:�થાિપત કરવી જોઇએ. �વનને પયા�વરણ સરં��ત બનાવવા
માટ� ગાધંી�ના “ સા�ુ �વન અને ઉ�ચ િવચારો ” ને આ�મસાત કર�ુ ંજ જોઇએ. �થી પરયાવણને થ� ુ ં�કુશાન ઓ�ં કર�
શકાય છે.
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