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ચીપકો અંદોલન – એક પર્યાવરણીર્ ઝુંબેશ 

 

ઉતયપ્રદેળના ગઢલારના ચભોરી જીલ્રાના ગોેશ્વયભાાં ભાચચ ૧૯૭૩ભાાં ળરૂ થમેલ ાં ચચકો આંદોરન લાસ્તલભાાં 

માચલયણને ફચાલલા ભાટે ળરૂ થમેલ ાં શત  ાં. વકૃ્ષને કાતા અટકાલલા ભાટે વકૃ્ષને લગીન ે તેની યક્ષા કયલાની 

આદદલાવીઓની ઝાંફેળ ચચકો આંદોરન તયીકે જાણીતી થઇ. આ ચલભાાં બોદટમા આદદલાવીઓએ ભશત્લ ની ભમૂભકા 

બજલી શતી. ભોટી વાંખ્માભાાં સ્ત્રીઓની બાગીદાયી એ આ આંદોરનની મલળેતા શતી. આ આંદોરન અવશકાય ની ચલ 

થી પ્રબામલત શત  ાં. આ ચલ વાથે સ ાંદયરાર ફહ ગ ણાન ાં નાભ જોડામેલ ાં શત  ાં. ચભોરી જીલ્રાનો ભોટાબાગનો મલસ્તાય 

લનોથી ઘયેામેરો છે. આ લનો મલૂ્મલાન રાકડાઓ અને જડીબ ટ્ટીઓથી વમદૃ્ધ છે.  એ વભમની વયકાયે નાણા કભાલલાની 

રારચભાાં જ ાંગરો કાલાન ાં ળરૂ કય ું શત  ાં. લનપ્રદેળભાાં  આલલા-જલાની વયતા ભાટે  યસ્તાઓ ણ ફનાલલાભાાં આવ્મા 

શતા. ઉનાાની ઋત ઓભાાં જ ાંગરભાાં આગ રાગ ેતો વયકાયી અમધકાયીઓ આદદલાવીઓની ભદદથી આગ બ જાલતા શતા. 

તેના લતયભાાં  આદદલાવીઓ ઢોય ચયાલલા ઉમોગ કયતાાં શતા. આ મલસ્તાયના બોદટમા આદદલાવીઓ શ ારક 

શતા. તેઓ ફકયીઓ ાતા શતા. તેભને ચયાલલા લનભાાં રઇ જતા શતા. તેનાથી લનવાંમિને કોઈ ણ પ્રકાયન ાં 

ન કળાન થત ાં ના શત  ાં.  આ પ્રદેળભાાં ખેતીરામક જભીન ન ાં પ્રભાણ ઓછાં શત  ાં. લનલાવીઓ લન ય મનબચય શતા. લનભાાંથી 

પ્રાપ્ત સ કી ડાીઓનો ઉમોગ ફતણ તયીકે કયતાાં શતા. સ કા ાાંદડાનો ઉમોગ ખાતય તયીકે કયતાાં શતા. 
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 આદદલાવીઓ જ ાંગરના તનના કાયણે નાયાજ શતા. તેભાના મ ખ્મ કાયણો આ પ્રભાણે શતા.  

- જ ાંગરો  ઉય વયકાયન ાં મનમાંત્રણ લધત ાં જત  ાં શત  ાં વયકાય લનવાંદાન ાં લેચાણ કયતી શતી અને લનોની રીરાભી 

કયતી શતી. 

- સ્થામનક રોકો લનવાંમિનો ઉમોગ ના કયે તે ભાટે મનમાંત્રણો રાદલાભાાં આવ્મા શતા. 

- લસ્તીલધાયાના કાયણે લનવાંદાનો ઉમોગ અને ઉબોગ લધ્મો શતો. 

- લચતીમ ક્ષેત્રોના મલકાવ ભાટે લાશનવ્મલશાયની અલયજલય ભાટે જ ાંગરો કામા તે નકાયત્ભક ફાફત શતી. 

આદદલાવીઓના અજ ાંા ાછ અન્મ કાયણ ણ જલાફદાય શત  ાં. ઇવ.૧૯૬૨ ભાાં બાયત-ચીન ય દ્ધ છી તયત 

જ વીભા વડક વાંગઠને વયશદી મલસ્તાયોભાાં મલળા ામા ઉય યસ્તાઓ ફનાલલાન ાં ળરૂ કય ું. સ્થામનક યશીળોએ 

આ મલકાવ કામચને આલકાય ું યાંત   તેને કાયણે લનમલસ્તાય ઘટલા રાગ્મો શતો. અનામધકૃત યીતે જ ાંગરો કાલલા 

રાગ્મા શતા. મનળાન લગયના વકૃ્ષો કાલલા રાગ્મા શતા. ૧૯૬૭-૬૮ભાાં આ પ્રકાયની અનેક પદયમાદો નોંધાલા 

રાગી. વકૃ્ષો કાલા ભાટે ફશાયથી ભજ યો ફોરાલલાભાાં આલતા શતા. દયણાભે સ્થામનક ભજ યોને યોજગાયથી 

લાંચચત યશવે  ાં ડત  ાં શત  ાં. તેના દયણાભે જભીન ધવી ાડલા રાગી અને ઠેકઠેકાણે પયૂ આલલા રાગ્મા શતા. 

      આ ફધી દ ઘચટનાઓની લચ્ચ ે  ઈ.વ. ૧૯૭૦ભાાં લયવાદના તાાંડલના કાયણે ભોટ ાં પયૂ આવ્ય ાં શત  ાં. ખીણ-

પ્રદેળભાાં લયવાદે ૧૦૦ દકમભ. સ ધીનો મલસ્તાય જફાંફાકાય થઇ ગમો શતો. બાયે વાંખ્માભાાં જાન-ભાર અન ે

શ ઓની તફાશી  થઇ શતી. અત્માય સ ધી ક્યાયેમ ના જોમેરી તફાશીથી શતપ્રબ થમરેા આદદલાવીઓન ે

મલનાળક્રભ શરેા લન મનકાંદન છી જભીન ધવી જલી અને છી પ ય આલવ ાં એભ કટીફદ્ધ ક્રભ પ યેપ યો 

વભજામો શતો. જમાાં લધાયે ભાત્રાભાાં વકૃ્ષો કાલાભાાં આવ્મા શતા. તેની નીચાણલાા મલસ્તાય ભાાં જભીન ધવી 

જલાના લધાયે ફનાલો ફન્મા શતા. 

   ચભોરી જીલ્રાના વશકાયી વાંગઠન દળૌરી ગ્રાભ સ્લયાજ વાંઘ ેઆ મ દો ઉાડી રીધો શતો. આ વાંઘનો મ ખ્મ 

શતે   સ્થામનક કક્ષાએ યોજગાયી ઉબી કયલાનો શતો. મલયોધ કયલા છતાાં ણ ગ ાંદયના એકભો સ્થાલાભાાં આવ્મા 

શતા. કૃમ વાધનોન ાં ઉત્ાદન કય ું શત  ાં. આય લેદદક દેળી દલાના વાંગ્રશ અને લેચાણની વ્મલસ્થા ગોઠલાભાાં આલી 

શતી. દળૌરી ગ્રાભ સ્લયાજ વાંઘ ે ગોશે્વય જીલ્રાભાાં ૧૯૭૧ ભાાં મલળા વયઘવ કાઢ્ ાં દેખાલકાયોએ દારૂ ના 

લેચાણ ય પ્રમતફાંધ, અસ્પશૃ્મતા મનલાયણ અને લનલયાળ સ્થામનક રોકોન ેપ્રાધાન્મતા આલાની ભાાંગ કયી 

આ વભમ દયમભમાન ચભોરીભાાં ક્યાયેમ ના જોલા ભળય ાં શોમ તેવ ાં વયઘવ નીકળય ાં. છીના લ ેઉતયાખાંડ અન ે

ગોેશ્વયભાાં જાશયે વબાઓન ાં આમોજન થય ાં. આ વબાભાાં કોન્રકટના ફદરે લન શ્રમભકની વશકાયી ભાંડીઓ વાથ ે

કયાય કયલા અને રઘ  ઉદ્યોગો સ્થાલાની મલમલધ  ભાાંગણીઓ યજ  કયલાભાાં આલી શતી.   
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આ વભમ  દયમભમાન દળૌરી ગ્રાભ સ્લયાજ વાંઘ ે ઇ.વ.૧૯૭૩ ભાાં ની ળરૂઆત ભાાં કૃમ વાધનો ફનાલલા ભાટે 

“એળ” ના વકૃ્ષો પાલલા મલનાંતી કયી લન મલબાગ ેઆ ભાાંગણી ઠ કયાલી દીધી અને અને “એળ” ના વકૃ્ષોના 

ફદરે તદન ચફનઉમોગી એલા “ચીડ” ના વકૃ્ષો ઉમોગભાાં રેલા ભાટે કશલેાભાાં આવ્ય ાં અને આ જ વભમ 

દયમભમાન ગોેશ્વયથી થોડ ેજ દ ય ભાાંડરના લનોભાાં વામભન્્વ  કાંનીન ે “એળ” ના વકૃ્ષો  પાલી આલાભાાં 

આવ્મા શતા. આલા  શડશડતા અન્મામના મલયોધ ભાાં વાંઘ ે ગોશે્વય અન ેભાાંડર ભાાં ફેઠકોન ાં આમોજન કય ું. આ 

ચચાચભાાં ફે મલકલ્ો સ જમા એક  રાકડા રઇ  ને જતી રકો ની વાભે સ ઈ જવ ાં ફીજ ાં એ કે બાયત છોડો ચલ 

ભાાંથી પ્રેયણા રઇને ગ ાંદય અને રાકડાના ડેો વગાલી દેલા. આ ફને્ન  મલકલ્ો વાંતોકાયક ના જોલા ભતા 

એલાભાાં ચાંડીપ્રવાદ બટ્ટને એલો મલચાય આવ્મો કે વકૃ્ષોને લગી યશલેાભાાં આલે તો કેવ ાં વાર ાં આ યીતે ચચકો 

આંદોરન નો જન્ભ થમો ભાાંડરના મ ખીની આગેલાની શઠે આદદલાવીઓએ ેટ ચચયાઈ જામ તો ણ વકૃ્ષન ે

ચીકીને જ યેશવ ાં એલો વાંકલ્ કયલાભાાં આવ્મો. આભ, ચચકો આંદોરનના ભાંડાણ થમા શતા. ચચકો આંદોરન 

ળરૂ થામ એ ેશરા જ વામભન્્વ કાંની સ્થાઈ ચ કી શતી. યેની ગાભભાાં ખેતીનો સ્સ્થય વ્મલવામ કયલા ભાટે 

મલચાયત  ાં ગોજીલન છોડીને આલરેા બોદટમા લવતા શતા. દળોરી ગ્રાભ મલસ્તાયભાાં ૨૫૦૦ થી લધાયે વકૃ્ષોન ે

કાલા ભાટે તેભના ય મનળાન કયલાભાાં આવ્મા શતા. વયકાયના આ મનણચમ વાભ ે વબાઓ થઇ ત્માયે 

ઈ.વ.૧૯૭૦ ના પ યને માદ કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. વકૃ્ષો કાલાથી કેવ ાં દયણાભ આલી ળકે તે અંગનેી ણ 

ચચાચઓ થઇ શતી.ચાંડીપ્રવાદ બટ્ટ ેઆદદલાવીઓ વભક્ષ ચચકો આંદોરન કયલાનો પ્રસ્તાલ મ ક્યો. 

  વકૃ્ષો કાલાનો કામચક્રભ ૧૯૭૪ના ભાચચ ભદશનાના છેલ્રા અઠલાદડમાભાાં યાખલાભાાં આવ્મો શતો આ શરેા એક 

પ્રચાંડ વયઘવ મોજાય ાં શત  ાં. આ વયઘવભાાં ગોેશ્વયના કોરેજના મલદ્યાથીઓએ વકૃ્ષો કાલાન ાં પયભાન ાછાં 

ખેચલાભાાં ના આલે તો ચચકો આંદોરન ળરૂ કયલાની ધભકી આી શતી. એટર ેલન મલબાગ ેછટક ાં ગોઠવ્ય ાં શત  ાં. 

દળૌરી ગ્રાભ સ્લયાજ વાંઘના કામચકયો અને સ્થાનીકોની ગેયશાજયીનો રાબ રઇ ને ભજ યો યેની ગાભના જ ાંગરો ભાાં 

શોચ્મા. બટ્ટને વયકાયની લ ચાઈના વભાચાય ભળમા. યાંત   આ ઘટનાભાાં એક નાટયાત્ભક લાાંક એ આવ્મો શતો 

કે વકૃ્ષો કાલાના વાધનો રઇ જતા કાભદાયોની જાસ વી કયતી એક છોકયી ગાભ  ભદશરા ભાંડની પ્રમ ખ 

ગૌયાદેલી ાવે દોડી ગઈ અને ગૌયાદેલીએ ગાભની અન્મ ભદશરાઓને  એકઠી કયી ફધીજ સ્ત્રીઓ જ ાંગરભાાં 

ોશચી ભજ યોને વકૃ્ષોને નદશ  કાલા મલનાંતી કયી. આદદલાવી સ્ત્રીઓને શરેા તો ધભકી વાાંબલી ડી શતી. 

ણ સ્રીઓએ જયામ ભચક ના આી શતી. અને આ દયેક સ્ત્રીઓ એક એક વકૃ્ષને ચીકી ને ઉબી યશી ગઈ અન ે

કહ્ ાં કે વકૃ્ષને કાલા નદશ દઇએ. આ યીતે આદદલાવી ભદશરાઓએ રગબગ ૨૫૦૦ જેટરા વકૃ્ષો ને કાતા 

અટકાવ્મા શતા. 

      ચીકો આંદોરનભાાં આદીલાવી સ્ત્રીઓએ ભોટાામા ય બાગ રીધો શતો. મલળા વમ દામભાાં સ્ત્રીઓએ 

બાગ બજવ્મો શોમ તલેી આ પ્રથભ ઘટના શતી. આભ ચચકો આંદોરન લાસ્તલભાાં ોતાના સ્લાથચ ભાટેન ાં 

આંદોરન નદશ યાંત   લનોની યક્ષા અને જ ાંગરોને કાતા અટકાલીને જભીનન ાં ધોલાણ થત ાં અટકાલલા ભાટેની 

એક માચલયણીમ જ ાંફેળ શતી. જે લતચભાન વભમભાાં ણ આજે જે યીતે વકૃ્ષોન ાં મનકાંદન નીકી યહ્ ાં છે ત્માયે 
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આદદલાવીઓન ાં ચચકો આંદોરન રક્ષ્મભાાં રેવ ાં જોઈએ કે જેભાાં અક્ષયજ્ઞાનનો અબાલ શોલા છતાાં ણ 

માચલયણને જાલલાની સ જ અને કા તેભનાભાાં અખટૂ શતી જે લતચભાન વભમ ભાાં બણરેોગણેરો લગચ આ 

ફાફત મલવયી યહ્યો છે. માચલયણ વાથે  છેડછાડ  લધી છે ત્માયે તેના ગાંબીય દયણાભો ણ આલનાયી 

ેઢીઓને જ બોગલલાના છે તે ફાફત ભ રાલા રાગી છે. 
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