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(ક) વૈવિકીકરણના સમયગાળામાાં અર્થતાંત્ર, સમાજ અને પયાથવરણ: કેટલીક 
હકીકતો 
 

અર્થતાંત્રની સ્થર્વત 
ભારતીય અર્થતાંત્રના ઇશ્વતહાસમાાં સૌર્ી 

વધ ુ પ્રભાવક વદૃ્ધિદર ૨૦૦૩-૦૮ દરશ્વમયાન 
રહ્યો છે, જે ૮-૯ ટકાના સરેરાશ વાશ્વષિક દરે 
રહ્યો. તે પણ પશ્વિમની ૨૦૦૭-૦૮ની નાણાકીય 
માંદીની શરૂઆતની પ્રશ્વતકળૂ અસરર્ી પ્રભાશ્વવત 
હોવા છતાાં. ૨૦૦૮-૧૨ દરશ્વમયાન ભારતની 
રાષ્ટ્રીય આવકનો વદૃ્ધિદર ૬.૭ ર્ી ૮.૪ ટકાની 
વચ્ચે અસ્થર્ર રહ્યો. ૨૦૧૨ની યરુોઝોનની માંદી 
પછી ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં કૃશ્વષક્ષેત્ર અને 
ઉત્પાદન ક્ષેત્રની કેટલીક ધીમી વદૃ્ધિના કારણ ે
વદૃ્ધિદર સતત નીચલા થતરે ઉતરી ગયો. 
૨૦૧૧-૧૨ના અંત ભાગમાાં ત ે ઘટી ૫.૩ ટકા 
ર્ર્થ ગયો, જે નવ વષથમાાં સૌર્ી નીચો હતો. 
ઉત્પાદન ક્ષેત્રનો વદૃ્ધિદર વષથના અંત ભાગમાાં 
(૩૧ માચથ ૨૦૧૨) ૦.૩ ટકા ર્યો હતો જે 
૨૦૧૦-૧૧માાં ૭.૩ ટકા હતો. કૃશ્વષ  ઉત્પાદનમાાં 
આ જ તરાહ જોવા મળેલ. વષથના ચોર્ા 
તબક્કામાાં કૃશ્વષક્ષતે્રનો ઉત્પાદનનો વધારો ૧.૭ 
ટકા હતો જે ૨૦૧૦-૧૧ના ચોર્ા તબક્કામાાં 
૭.૫ ટકા હતો. આમ, સમથયાઓમાાં ફસાયેલ 
વૈશ્વિક અર્થતાંત્ર સારે્ના ઘશ્વનષ્ટ્ઠ જોડાણના કારણ ે
ભારતનુાં ભશ્વવષ્ટ્ય અશ્વનશ્વિત અને ઊંચી 
સાપેક્ષતાવાળાં જણાય છે.  

x ૧૯૯૧ર્ી ઔદ્યોગગક ઉત્પાદન ત્રણ ગણુાં ર્યુાં 
હત,ુ જયારે વીજળીનુાં ઉત્પાદન બે ગણાર્ી પણ 
વધ ુ વધયુાં. આંતર-માળખાકીય સશુ્વવધાઓની 
વદૃ્ધિ પણ અસરકારક રહી, જેમાાં 

રથતા,વાહનવ્યવહાર અને સાંદેશવ્યવહારની 
ગણુવત્તામાાં નોંધપાત્ર સધુારો ર્યો. 

x ૨૦૦૯માાં ભારતમાાં ૨૭૦૦ર્ી વધ ુ બહરુાષ્ટ્રીય 
પેઢીઓ કામ કરી રહી હતી.      

x રદવસે રદવસે વધનેુ વધ ુ બાહ્ય પરરબળો પર 
આધારરત બની રહલેી અર્થવ્યવથર્ામાાં દેશના 
શ્વવદેશી દેવાને શ્વવદેશી અનામતો સારે્ જોડીને 
જોવુાં જરૂરી છે. શ્વવદેશી દેવુાં શ્વવદેશી અનામતો 
સારે્ સતત વધી રહ્ુાં છે. બાહ્ય દેવુાં ૧૯૯૧માાં 
૮૩ અરબ ડોલરર્ી વધીને  ૨૦૦૮માાં ૨૨૪  
અરબ ડોલર ર્યુાં, જે રાષ્ટ્રીય આવકના ૨૦ ટકા 
હત ુાં અને વતથમાન સમયમાાં તે વધ ુતીવ્રતાર્ી 
વધી રહ્ુાં છે.  માચથ ૨૦૧૧ર્ી માચથ ૨૦૧૨ 
સધુીમાાં તે ૩૦૬ અરબ ડોલરર્ી વધીન ે ૩૪૫ 
અરબ ડોલર રહ્ુાં છે. શ્વવદેશી શ્વવશ્વનમય 
અનામતો સાર્ે જો તનેે સરખાવીએ તો 
૧૯૯૧માાં શ્વવદેશી દેવુાં લગભગ શનૂ્ય હત ુાં, જે 
૨૦૧૨માાં વધીને ૨૮૭ અરબ ડોલર ર્યુાં. 
વતથમાન સમયમાાં ભારતમાાંર્ી મડૂીના 
બાહ્યગમનના કારણે તેમાાં ઘટાડો ર્યો છે. 

જુલાર્ ૨૦૧૧માાં શ્વવદેશી દેવુાં ૩૧૪ અરબ 
ડોલરમાાંર્ી ઝડપર્ી ઘટીને એક વષથના અંત 
સધુીમાાં ૨૮૭  અરબ ડોલર  ર્યુાં.  

x ભારતની વ્યાપારી ખાધ ૧૯૯૦ર્ી ઝડપર્ી 
વધી રહી છે. (વથતઓુની આયાતો અને શ્વનકાસો 
વચ્ચેનો તફાવત), જો કે સેવાઓના વ્યાપારમાાં 
વધારો ર્યો છે. પરાંત ુ આ તફાવત દેશના 
શ્વવદેશી ખાતાની ખરાબ સ્થર્શ્વત દશાથવે છે. ચાલ ુ
ખાતાની ખાધ ૨૦૦૪-૦૫માાં રાષ્ટ્રીય આવકના 
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૦.૪ ટકા હતી, જે વધીન ે૨૦૧૧-૧૨માાં રાષ્ટ્રીય 
આવકના ૩.૬ ટકા ર્ઇ.  

x ભારત સરકારના ૨૦૧૧-૧૨ના અંદાજપત્રીય 
ખચથમાાં ૩૦ ટકાનો ખચથ દેવાના વ્યાજ 
ચકુવવામાાં ર્યો હતો, સરકારના ખચથનુાં આ 
સૌર્ી મોટુાં પ્રમાણ છે, તેની તલુનામાાં સાંરક્ષણ 
ક્ષેત્રે ૮ ટકા અને આરોગ્ય, શ્વશક્ષણ પાછળની 
કુલ રકમ ૨ ટકાર્ી પણ ઓછી હતી.  

x ૨૦૦૭-૦૮ની વૈશ્વિક માંદીની શરૂઆત 
દરશ્વમયાન ભારત સરકારે બજારની શ્વનષ્ટ્ફળતાની 
અસરને શ્વનવારવાના નક્કર પગલાાં લેવાાં પડ્ાાં, 
જેર્ી સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ બાદ વૈશ્વિક માંદીની 
અસર ભારતીય અર્થતાંત્ર પર ન પડ.ે ૨૦૦૮-

૦૯માાં સરકારે અર્થતાંત્રને રૂ. ૧૨૦૦ અરબ (૨૭ 
અરબ  ડોલર) જેટલુાં કુલ રાજકોષીય પ્રોત્સાહન 
પરુૂાં પાડ્ુાં. જે રાષ્ટ્રીય આવકના બે ટકાર્ી 
વધારે હત ુાં.  
 

સમાજની સ્થર્વત 
જેમની પાસે નર્ી, જેમની પાસે છે, અને જેમની 
પાસે ખબૂ છે.  

x શ્વવિ બેંકની મારહતીના આધારે લાંડન સ્થર્ત ન્ય ુ
ઇકોનોશ્વમક ફાઉન્ડશેને (NEF) અંદાજયુાં છે કે 
૧૯૯૦ અને ૨૦૦૧ની વચ્ચે વૈશ્વિક માર્ાદીઠ 
આવકમાાં ૧૦૦ ડોલરની વદૃ્ધિર્ી ગરીબોની 
આવકમાાં માત્ર ૦.૬૦ ડોલરનો વધારો ર્યો, 
તેનાર્ી રદવસ દીઠ એક ડોલરર્ી ઓછી  
 

 

 

 

 

x આવકમાાં ગજુરાન ચલાવતા ગરીબોનો ગરીબી 
ઘટી હતી. આ ફાઉન્ડશેનનો ઉદેશ ગરીબી 

ઘટાડવા માટે રદવસ દીઠ એક ડોલર 
ફાળવવાનો હતો. એટલે કે ગરીબો સધુી એક 
ડોલર પહોચાડવા ગરીબ ન હોય તેને વધારાના 
૧૬૫ ડોલર ચકૂવવા.   

x જયારે ૧૯૯૧માાં આશ્વર્િક સધુારાઓની શરૂઆત 
ર્ઇ ત્યારે માનવ’શ્વવકાસ’ આંકની શરતોમાાં 
શ્વવિના તમામ દેશો પૈકી ભારત ૧૨૩મા ક્મ ે
હત ુાં. (જેની ગણતરી શ્વશક્ષણ, આયષુ્ટ્ય અને 
માર્ાદીઠ આવકના આધારે ર્ાય છે) જે 
૨૦૦૯માાં ૧૩૪મા થર્ાન પર પહોંચી ગયુાં.  

x ભારત સરકાર દ્વારા અસાંગરઠત ક્ષેત્ર અંગેની 
અજુ થન સેનગપુ્તા સશ્વમશ્વત અનસુાર ૨૦૦૭માાં 
૭૭ ટકા લોકો એક રદવસના રૂ.૨૦ર્ી ઓછામાાં 
જીવનયાપન કરતા હતા. આ પ્રમાણ ે દેશની 
કુલ ગરીબ વથતીનુાં પ્રમાણ ૧૯૪૭ની થવતાંત્રતા 
સમયે ભારતની કુલ વથતી કરતાાં અઢી ગણુાં 
ર્ઇ ગયુાં છે.  

*ગરીબી અંદાજતી તેંદુલકર સશ્વમશ્વતએ 
૨૦૦૯માાં આયોજન પાંચને આપેલ અહવેાલ 
અનસુાર ૨૦૦૪-૦૫માાં ગરીબીનુાં પ્રમાણ 
ગ્રામીણ ક્ષેત્ર ે૪૧.૮ ટકા અને શહરેી ક્ષેત્ર ે૨૫.૭ 
ટકા હત ુાં. ગરીબી રેખા શ્વનધાથરણ માટે વપરાયેલ 
પ્રમાણ એક રદવસનુાં માર્ાદીઠ  ખચથ ગ્રામીણ 
ક્ષેત્રે રૂ. ૧૫ અને શહરેી ક્ષેતે્ર રૂ. ૨૦ હત ુાં.   

x  ભારતમાાં ૮૦ ટકા લોકોની વતથમાન દૈશ્વનક 
માર્ાદીઠ આવક રૂ.૧૫૦ર્ી ઓછી  છે.  

x દુશ્વનયામાાં કુપોશ્વષત વથતીનુાં સૌર્ી વધ ુ પ્રમાણ 
ભારતમાાં છે. આ પ્રમાણ આરિકાના સબ-

સહારાના તમામ દેશોના કુપોશ્વષતોની સાંખ્યાર્ી  

પણ વધ ુ છે. અન્ન અને કૃશ્વષ સાંગઠન (Food 
and Agriculture Organisation- FAO)ના 
અંદાજ મજુબ ૨૦૦૪-૦૬ના સમયમાાં ભારતમાાં 
કુપોશ્વષત વથતીનુાં પ્રમાણ ૨૫.૧ કરોડ હત,ુ જે 
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કુલ વથતીના ચોર્ા ભાગ જેટલુાં  હત ુાં, તેના માટે  
વથતીવધારો અને અપેગક્ષત આયષુ્ટ્યમાાં વધારો 
આંશ્વશક રીતે જવાબદાર છે. બીજી તરફ 
અનાજની પ્રાપ્યતામાાં વધારો ર્યો છે. ધાન્યના 
પરુવઠામાાં સત્તત વધારો ર્યો છે, છતાાં હજુ 
પણ ૨૦ કરોડ લોકો ભખૂ્યા સવેુ છે અને ૫ 
કરોડ ભખૂમરાની હદ પર છે.  

x ૨૦૦૫-૧૦ દરશ્વમયાન દેશના અન્ય રાજયોની 
સરખામણીમાાં ગજુરાતમા સૌર્ી વધ ુ ઝડપી 
વદૃ્ધિદર (બે આંકડા)નો અનભુવ રહ્યો છે. 

સરકારી મારહતી અનસુાર ૧૯૯૨-૯૩માાં 
રાજયમાાં કુપોશ્વષત  બાળકો.(ત્રણ વષથની 
અંદરના)નુાં પ્રમાણ ૪૪ ટકા હત ુાં. ૨૦૦૫-૦૬માાં 
પણ આવા બાળકોનુાં પ્રમાણ ૪૨ ટકા હત ુાં 
(પ્રવતથમાન મારહતી ઉપલબ્ધ નર્ી), સધુારાના 
આ જ સમયગાળામાાં ઓછા વજન ધરાવતા 
બાળકોનુાં પ્રમાણ પણ ૪૭-૪૮ ટકા હત ુાં.                 

x ભારતમાાં ‘શ્વવકાસ’ના પ્રકલ્પોના પરરણામ ે
શ્વવથર્ાશ્વપત તમેજ પ્રકલ્પર્ી પ્રભાશ્વવત લોકોની 
અંદાજજત સાંખ્યા ૧૯૪૭ર્ી અત્યાર સધુી આશરે 
૬ કરોડ હતી. આશરે ૨.૧ કરોડ શ્વવથર્ાશ્વપતો 
પર આયોજન પાંચે કરેલ એક અભ્યાસમાાં 
જણાયુાં છે કે, ભારતની કુલ વથતીમાાં 
આરદવાસીઓનુાં પ્રમાણ ૮ ટકા જ હોવા છતાાં 
આ શ્વવથર્ાશ્વપતોમાાં ૪૦ ટકાર્ી વધ ુ આરદવાસી 
હતા.  

x ૨૦૦૮-૦૯ની રાષ્ટ્રીય શ્વનદશથ મોજણી (NSS) 

અનસુાર ભારતના શહરેોમાાં ૪૯૦૦૦ 
ઝાંપડપટ્ટીઓ હતી. ૨૦૦૩ના સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રના 
અભ્યાસમાાં દશાથવ્યુાં છે કે ભારતની શહરેી 
વથતીમાાં અડધાર્ી વધ ુ વથતી ઝાંપડપટ્ટીઓમાાં 
વસે છે (પનુ:વસવાટને ઉમેરીને). આખી 
દુશ્વનયામાાં દર ત્રણમાાંર્ી એક વ્યસ્ક્ત 
ઝાંપડપટ્ટીમાાં વસે છે.  

*ભારતીય અર્થતાંત્રના સાંગરઠત ક્ષેત્રમાાં 
રોજગારીનુાં પ્રમાણ ૧૯૯૧ર્ી ૨૦૦૭ની વચ્ચ ે
૨૭૦ લાખની આસપાસ રહલેુાં હત ુાં, જે ભારતના 
કુલ શ્રમદળના ૬ ટકાર્ી પણ ઓછાં છે.  

x ૧૯૯૧માાં અનાજ અને કઠોળની માર્ાદીઠ 
દૈશ્વનક પ્રાપ્પ્ત ૫૧૦ ગ્રામ હતી, જે ૨૦૦૭માાં 
ઘટીને ૪૪૩ ગ્રામ ર્ઇ.  

x એશ્વપ્રલ ૨૦૦૯માાં ભારતમાાં મોબાર્લ 
વાપરનારાઓની સાંખ્યા ૪૦.૩ કરોડ હતી. 
તેમાાંર્ી લગભગ ૪૬ ટકા અર્વા ૧૮.૭ કરોડ 
લોકો એવા હતા જે કોર્ પણ બેંકમાાં ખાતાધારક 
ન હતા. ભારતના ૬ લાખ ગામડાઓમાાંર્ી માત્ર 
૫.૨ ટકા ગામો જ એવા છે જે કોર્ બેંક શાખા 
ધરાવે છે. પરરણામે મોટા ભાગના ખેડતૂોના 
જીવન નાણા શ્વધરનારાઓના સકાંજામાાં ફસાયેલા 
હોય છે. 

x  ભારતમાાં ૧૯૯૭-૨૦૦૮ દરશ્વમયાન દેવામાાં 
ફસાવાના કારણે ૨ લાખ ખેડતૂોએ આત્મહત્યા 
કરી હતી. (સધુારાની શરૂઆત બાદ આ 
સાંખ્યામાાં ખબુ ઝડપર્ી વધારો ર્યો છે). આ 
દસ વષથ દરશ્વમયાન સરેરાશ દર ૩૦ મીનીટે 
એક ભારતીય ખેડતૂ પોતાની જાતને મારી 
નાખતો. (સ્ત્રીઓમાાં આ પ્રમાણ ખબૂ ઓછાં છે)   

૨૦૦૯ની નીલસેન મોજણી અનસુાર ભારતમાાં 
૨૨ કરોડ પરરવારો પૈકી ૨૫ લાખ પરરવારો  
મોટર અને કમ્પ્યટુર બાંનેની માગલકી ધરાવતા  
હતા. જયારે શ્વવદેશમાાં રજાઓ ગાળી શકે તેવા 
પરરવારો માત્ર ૧ લાખ હતા. 

*અંદાજે ૬૦ ટકા ભારતીયો પાસે શૌચાલયની 
યોગ્ય વ્યવથર્ા નર્ી. યશુ્વનસેફ અનસુાર 
વથતીના ૮૮ ટકા માટે જ પીવાલાયક પાણીના 
સ્રોતની પ્રાપ્યતાને સધુારી શકાર્ છે. (૧૯૯૦માાં 
તે પ્રમાણ ૭૨ ટકા હત ુાં)  
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x High Net Worth (HNW) એવા કરોડપશ્વત 
વ્યસ્ક્તન ે માનવામાાં આવે છે જેની મડૂીરોકાણ 
યોગ્ય સાંપશ્વત (પોતાના ઘર, જમીન 
અને/અર્વા સાંપશ્વત્ત શ્વસવાય) ઓછામાાં ઓછી 
૪.૫ કરોડ રૂશ્વપયા હોય. મેરરલ ગલન્ચના મત ે
ભારતમાાં ૨૦૧૦માાં આવા લોકોની સાંખ્યા 
૧,૨૬,૭૦૦ હતી. આમ તો દેશની કુલ વથતીમાાં 
તેનો રહથસો માત્ર ૦.૦૧ ટકા છે, પરાંત ુ તેમની 
સાંપશ્વત્તનુાં મલૂ્ય ભારતની રાષ્ટ્રીય પેદાશના 
ત્રીજા ભાગ જેટલુાં છે.      

x રાષ્ટ્રીય ચ ૂાંટણી તપાસ (National Election 

Watch) દ્વારા ર્યેલ મોજણી અનસુાર ૧૫મી 
લોકસભાના ૫૪૩ સભ્યો પકૈી ૩૦૦ સભ્યો ૪.૫ 
કરોડર્ી વધ ુ સાંપશ્વત્ત ધરાવતા હતા. ૨૦૦૪માાં 
ર્યેલ સામાન્ય ચ ૂાંટણીમાાં ચ ૂાંટાર્ને આવેલ 
સભ્યોમાાં આ સાંખ્યા માત્ર અડધી હતી. ૧૫મી 
લોકસભાના ૫૪૩ સભ્યોની સાંપશ્વત્ત રૂ.૨૮૦૦ 
કરોડની નજીક હતી, એટલે કે લોકસભાના 
સરેરાશ સભ્ય કરોડપશ્વત હતા. ૬૪ કેન્રીય 
કેગબનેટ માંત્રીઓની સાંપશ્વત્ત ૧૦ કરોડ ડોલર 
હતી. 

x ખાનગીકરણનો વ્યાપ કુદરતી સાંસાધનોમાાં પણ 
ઝડપર્ી વધી રહ્યો છે. ભારતના જુદા જુદા 
ભાગોમાાં નદીઓના લાાંબા લાાંબા તટ કોપોરેટ 
ગ્રાહકોને વચેવામાાં આવ્યા છે. દા.ત 
છત્તીસગઢની શ્વશવનાર્, કેલ ુ અને કુકરૂટ 
નદીઓ. 
 
 
 
 
 
 

પયાથવરણની સ્થર્વત 
*સાાંપ્રત અહવેાલ અનસુાર અમેરરકા અને ચીન 
બાદ પારરસ્થર્શ્વતકી પદગચહ્નો ધરાવતો ભારત 
દુશ્વનયાનો ત્રીજો દેશ છે. ભારતીયો દેશના 
કુદરતી સાંસાધનોના ટકાઉ થતર કરતા લગભગ 
બે ગણો વધ ુ વપરાશ કરે છે. માનવીઓન ે
ટકાવવાની પ્રકૃશ્વતની ક્ષમતા તીવ્રતાર્ી ઘટી 
રહી છે. છેલ્લા ચાર દાયકામાાં તે મોટે ભાગ ે
અડધી  ર્ઇ ગર્ છે.  

x ભારતની વથતીના ૪૦ ટકા ગરીબો કરતા 
ભારતના ધશ્વનક (ટોચના ૦.૦૧) લોકોના 
માર્ાદીઠ પારરસ્થર્શ્વતકી પદગચહ્નો ૩૩૦ ગણા 
વધ ુછે, જે ઔદ્યોગગક રીતે શ્વવકશ્વસત અને ઉચ્ચ 
આવક ધરાવતા  દેશોના નાગરરકોના સરેરાશ 
પારરસ્થર્શ્વતકી પદગચહ્નો કરતા ૧૨ ગણા વધ ુછે. 

ભારતના ૧ ટકા ધશ્વનક લોકોના પારરસ્થર્શ્વતકી 
પદગચહ્નો ધશ્વનક દેશોના નાગરરકોના સરેરાશ 
પારરસ્થર્શ્વતકી પદગચહ્નો  કરતા  ૦.૬૭ ગણા વધ ુ
છે. અને ભારતના ૪૦ ટકા ગરીબો કરતા ૧૭ 
ગણા વધ ુ છે. ભારતના ૧૭ ટકા ગરીબો 
સાંસાધનોનો જેટલો વપરાશ કરે છે, તેટલો 
વપરાશ મોટર અને લેપટોપ ધરાવતી એક 
વ્યસ્ક્ત કરે છે. આવી વ્યસ્ક્ત સરેરાશ ૨.૩ 
વૈશ્વિક નાગરરકો (૨૦૦૭માાં વૈશ્વિક માર્ાદીઠ 
આવક આશરે ૧૦,૦૦૦ ડોલર હતી) જેટલા 
સાંસાધનોનો વપરાશ કરે છે તેટલો વપરાશ એક 
વ્યસ્ક્ત કરે છે.   

x પયાથવરણ અને વન માંત્રાલય (MoEF)ના ‘થટેટ 
ઓફ એન્વાયરમેન્ટ’ અહવેાલ ૨૦૦૯ના 
અનસુાર ભારતની અન્ન સરુક્ષા ભશ્વવષ્ટ્યમાાં 
ર્નાર તાપમાન પરરવતથનના કારણે જોખમાશે. 
તેના કારણે દૂષ્ટ્કાળ અને પરૂનુાં પ્રમાણ વધશે  
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અને પરરણામે નાના અને સીમાાંત ખેડતૂોના 
ઉત્પાદનમાાં ઘટાડો ર્શ,ે જે દેશના કુલ 
ઉત્પાદનમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો લાવશે. પરરણામે  
દેશમાાં અનાજની તીવ્ર અછત સજાથશે.          

x વૈશ્વિક કાબથન સર્જનમાાં ભારતનો રહથસો લગભગ 
૮ ટકા છે. અર્થતાંત્રની વદૃ્ધિ સારે્ દર વષે તે 
વધી રહ્યો છે. વતથમાન પ્રવાહો જો સતત રહશેે, 

તો ભારતમાાં ૨૦૩૦માાં માર્ાદીઠ કાબથન સર્જન 
ત્રણ ગણુાં ર્ઇ જશે.  

x ભારત તેની કુલ ઉજાથની અડધી જેટલી ઉજાથ 
કોલસામાાંર્ી મળેવે છે. કોલસાની મોટા ભાગની 
ખાણોનુાં વ્યવથર્ાપન કરનાર કોલ ઇન્ન્ડયાના 
મતે ભારતમાાં કોલસાના પ્રમાણન ે ધયાનમાાં 
લર્એ તો વાપરવા જેવા કોલસાની અનામતોનુાં 
પ્રમાણ પહલેા જેટલુાં રહ્ુાં નર્ી. વદૃ્ધિના વતથમાન 
દરોએ  અંદાજે છેલ્લા ૮૦ વષો ચાલે તેટલો 
કોલસો છે. પરાંત ુ જો વદૃ્ધિના અંદાજજત દરે 
વપરાશ ર્શે તો ૩-૪ દાયકામાાં આ અનામતો 
પણૂથ ર્ઇ જશે. આમ છતાાં ભારતના છેલ્લા 
અંદાજપત્રમાાં ગબનપરાંપરાગત ઉજાથ સ્રોત 
પાછળનુાં અંદાજપત્ર કુલ ઉજાથ અંદાજપત્રના 
માત્ર ૧.૨૮ ટકા હત.ુ                    

x દેશમાાં વધનેુ વધ ુ પ્રદેશોમાાં વારાંવાર પાણીની 
અછત સજાથય છે. શ્વવિભરમાાં ભારત વષથમાાં  
સૌર્ી વધ ુભગૂભથજળનો વપરાશ કરતો દેશ છે. 

જમીનમાાંર્ી પાણી મેળવાતા દેશના ઘણા 
શ્વવથતારોમાાં કુદરતી રીતે જેટલુાં પાણી આવે છે 
તેના કરતા બે ગણુાં વધારે ઉલેચવામાાં આવે છે. 

જેમ જેમ પાણીના તળ સકુાર્ રહ્યા છે તેમ તમે 
પાણીના થતર નીચા જર્ રહ્યા છે. કેટલીક 
જગ્યાએ તો (જેમકે પાંજાબ) જળથતર દર વષ ે
૩-૧૦ ફીટ નીચુાં જત ુાં જાય છે. આબોહવાના 
પરરવતથનના કારણે તાપમાનમાાં વધારો ર્ઇ 
રહ્યો છે. ભારતમાાં વાશ્વષિક વરસાદના આધારે 

વાશ્વષિક માર્ાદીઠ પાણીનુાં પ્રમાણ ૨૦૦૧માાં 
૧૮૨૦ ઘન મીટર હત ુાં, જે ૨૦૫૦ના વષથમાાં 
૧૧૪૦ ઘન મીટર ર્શ.ે દરેક ઋતએુ વરસાદી 
રદવસોમાાં ૧૫ રદવસોનો  ઘટાડો ર્ઇ રહ્યો છે, 

જો કે વરસાદી રદવસોમાાં વરસાદની તીવ્રતા 
વધી  છે.  

x છેલ્લા કેટલાક દસકાઓમાાંર્ી ૨૦૦૯નુાં વષથ 
ભારત માટે દૂષ્ટ્કાળનુાં વષથ રહ્ુાં હત ુાં, જેમાાં 
ચોમાસાના કુલ વરસાદના ૨૦ ટકા વરસાદ 
ઓછો હતો અને વધમુાાં દેશના કૃશ્વષપ્રદેશોમાાં 
નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં ઓછો હતો. ખાસ કરીને 
પશ્વિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને પાંજાબ, જે કૃશ્વષ માટે 
શ્વવશેષ મહત્વનાાં રાજયો છે.  

x જમીનનુાં ઉપલુાં થતર કૃશ્વષઉત્પાદકતા માટે 
અત્યાંત મહત્વનુાં છે. ભારતીય કૃશ્વષ સાંશોધન  
માંડળ(ICAR)ના મતે દર વષે હકેટરદીઠ    
ઉપલા થતરની ૧૬ ટન માટી એટલે કે 
દેશભરમાાં દર વષે ૫ અરબ ટન ઉપજાઉ માટી 
નાશ પામી રહી છે, જે ઉત્તમ જમીન બનતા 
હજારો વષથ લાગે છે. બેંગ્લોરની આસપાસના 
ગામડામાાં ખેડતૂોએ અનાવનૃ્ષ્ટ્ટર્ી પીડાર્ને 
ભખૂમરાર્ી ડરીને સારી જમીનને રેતી તરીકે 
વેચવાનુાં શરુ કયુું છે. પ્રશ્વત રદન ૧૦૦૦ રક 
માટી ખેતીક્ષેત્રમાાંર્ી મેરોપોલી બેન્ગ્લરુુના 
બાાંધકામ માટે રેતી તરીકે વેચાય છે.  

x ૧૯૯૦-૨૦૦૦ દરમ્યાન વાશ્વષિક 
પનુઃવનીકરણનો દર ૦.૫૭ ટકા હતો, જે 
૨૦૦૦ર્ી ૨૦૦૫ દરમ્યાન ૦.૦૫ ટકા ર્યો. 
ભારતીય જમીનના ૧૨ ટકાર્ી પણ ઓછી 
જમીન પર ગીચ અર્વા ઓછા ગીચ જ ાંગલો છે 
અને તેટલા જ શ્વવથતારમાાં ખલુ્લા જ ાંગલ અર્વા 
ઝાાંખરાવાળા જ ાંગલ  છે.  

x ૧૯૮૦-૮૧ર્ી જ ાંગલની કુલ જમીનને અન્ય 
ઉપયોગમાાં લઇ જવાઇ રહી છે. ૨૦૦૧ પછી 
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લગભગ ૫૫ ટકા જમીનને ખનન હઠેળ લઇ 
જવામાાં આવી છે, ૧૯૮૦-૮૧ પછી ખનન માટે 
જેટલી જમીનન ે લઇ જવામાાં આવી, તેમાાંની 
૭૦ ટકા જમીનને ૧૯૯૭ અને ૨૦૦૭ની વચ્ચ ે
ખનન હઠેળ લઇ જવામાાં આવેલી હતી. 
વૈશ્વિકીકરણે ફરી એકવાર જ ાંગલોના નાશ અન ે
જમીનધોવાણન ેતીવ્ર બનાવ્યા છે, જે ૧૯૮૦માાં 
વધ ુશ્વનયાંશ્વત્રત હતા.  

x ૧૩૦,૦૦૦ર્ી વધ ુ છોડ, પશઓુ, પ્રાણીઓની 
પ્રજાશ્વતઓ અન ે પાકોમાાં અમાપ વૈશ્વવધય અન ે
ધરાવતુાં ભારત શ્વવિની કુલ જૈશ્વવક વૈશ્વવધયતામાાં 
મહત્વનુાં થર્ાન ધરાવે છે. વન અન ેપયાથવરણ 
માંત્રાલય (MoEF)ના મતે દેશની દસ ટકા 
થર્ાશ્વનક વનથપશ્વત અને થર્ાશ્વનક પશપુાંખીઓ 
આબોહવા પરરવતથનના વગર પણ ભયના આરે 
ઉભેલી પ્રજાશ્વતઓની યાદીમાાં છે. પરાંત ુ જો 
તાપમાન બ ે અંશ સેપ્લ્સયસ વધશે તો ભારત 
તેની ૧૫ર્ી ૪૦ ટકા પ્રજાશ્વતઓ ગમુાવશે. 

વન્યપ્રદેશોમાાં જળસાંગ્રહ શ્વવથતારના કારણે વન્ય 
તર્ા જૈશ્વવક વૈશ્વવધયતા ધરાવતી પારરસ્થર્શ્વતકી 
વ્યવથર્ાનો નાશ ર્યો છે. જળઉજાથ અને ખનન 
પ્રકલ્પો ભારતની જૈશ્વવક શ્વવશ્વવધતા માટે સૌર્ી 
વધ ુ ભયજનક ઘટના છે. આશ્વર્િક ‘શ્વવકાસ’ની 
તીવ્રતાને લીધે દેશની પશ્વવત્ર વનથપશ્વતઓ, 

વકૃ્ષો અને ગ્રામીણ શ્વવથતારોના સમદુાયોના 
આરગક્ષત શ્વવથતારો પર ભય અન ે શ્વવનાશની 
શક્યતા રહલેી છે.  

x ભારતની વથતીના કુલ ૭૦ ટકા વથતી જમીન 
આધારરત વ્યવસાય ધરાવે છે. જ ાંગલો, 
જળપ્લાશ્વવત શ્વવથતારો અને સમરુી આવાસો 
સાર્ે તઓે સાંકળાયલેા છે. પરરણામે તઓે 
પ્રત્યક્ષ રીતે થર્ાશ્વનક પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ા પર 
આધારરત છે. તેઓની લગભગ બધી જ 
પ્રાર્શ્વમક જરૂરરયાતો- પાણી, ખોરાક, બળતણ, 

રહઠેાણ, ઘાસચારો અને દવાઓ -
પયાથવરણમાાંર્ી મળેવાય છે. આશરે ૧૦,૦૦૦ 
પ્રજાશ્વતના છોડ અન ે ૫,૦૦૦ પ્રાણીપ્રજાશ્વતઓ 
રોજગારી અને જૈવવૈશ્વવધયના આ પ્રત્યક્ષ 
સાંબાંધમાાં જોડાયેલી છે. ૨૭.૫ કરોડ લોકોની 
રોજગારીનો આધાર લાકડા શ્વસવાયની 
જ ાંગલપેદાશો છે. પારરસ્થર્શ્વતકી નાશ આ તમામ 
લોકોના જીવન અને રોજગારીને અસર કરે છે.  

x ભારત ૭,૫૦૦ કી.મી લાાંબો દરરયારકનારો 
ધરાવે છે, જેમાાં ૧૨ મોટા અને ૧૮૫ નાના 
બાંદરો પર અનેક તલે રરફાઇનરીઓ અન ે
પેરોરસાયગણક અર્વા અન્ય જોખમી ઉદ્યોગો છે. 

સમરુતટ અને સમરુી પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ા 
સાર્ે સાંબાંશ્વધત બીજા ઘણા ઉદ્યોગો પણ શ્વવકસી 
રહ્યા છે.  

x કેન્રીય પ્રદૂષણ શ્વનયાંત્રણ શ્વનગમ (Central 

Pollution Control Board - CPCB)ના મતે રકનારા 
પરના નગરો અને શહરેો દરરોજ ૫.૫ અરબ 
લીટર ગાંદુ પાણી સમરુમાાં છોડ ે છે. ૨૫ કરોડ 
લોકો ભારતીય સમરુરકનારે રહ ે છે, તેમાાંના 
૩૬૦૦ ગામડાઓ માછીમારી પર નભ ે છે. ત ે
શ્વસવાય ૪૦૦૦ ચો.કી.મીના ચેરના જ ાંગલો છે, 

જે સમરુી તોફાનોર્ી રક્ષણ આપે છે. ભારતની 
આશ્વર્િક વદૃ્ધિએ સાંસાધનોની માાંગમાાં જે વધારો 
કયો છે તેના કારણે પરાંપરાગત રોજગારી જેમ 
કે માછીમારી અને સાંવેદનશીલ સમરુી 
પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ા કેટલાક ભય હઠેળ આવી 
ગયા છે.  

x ભારતમાાં ૨૦૦૫માાં ૧૪૬,૦૦૦ ટન શ્વવજાણ ુ
કચરાનુાં સર્જન ર્યેલુાં, જે ૨૦૧૨માાં ૮૦૦,૦૦૦ 
ટન ર્વાનો અંદાજ છે. ૧૯૯૨ના બેઝલ 
કન્વેશન અનસુાર ૧૯૯૭માાં સવોચ્ચ અદાલત ે 
એક આદેશ કરીને દેશમાાં જોખમી કચરાની 
આયાત પર પ્રશ્વતબાંધ મકેુલો હતો. પરાંત ુ
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હાનીકારક શ્વવજાણ ુ કચરો ‘પનુઃઉત્પાદક’ 
વથતઓુના નામે દેશમાાં ઠલવાઇ રહ્યો છે. છેલ્લા 
કેટલાક વષોર્ી ભારતમાાં વન અને પયાથવરણ 
માંત્રાલય (MoEF) દ્વારા કેટલીક કાંપનીઓને 
હજારો ટન હાનીકારક શ્વવજાણ ુ કચરો આયાત 
કરવાની છૂટ અપાઇ છે.  

* વૈશ્વિકીકરણના તબક્કામાાં હાનીકારક કચરો 
અને કેટલાક જોખમી કચરાની આયાતમાાં 
અસાધારણ વધારો ર્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે  
પ્લાન્થટક કચરો.  ૨૦૦૩-૦૪માાં જે ૧૦૧,૩૧૨ 
ટન હતો, તે વધીને ૨૦૦૮-૦૯માાં ૪૬૫,૯૨૧ 
ટન ર્ઇ ગયો. પનુઃઉત્પાદન માટે દરેક માન્ય 
યોજના હઠેળ ઝેરી કચરો આયાત ર્ાય છે. જેમાાં 
પશ્વિમ એશ્વશયા અને આરિકાના દેશોમાાં યિુોમાાં 
નીકળેલ હજારો ટન ઝેરી કચરો દેશમાાં આયાત 
કરાય છે. કેટલીક વાર સરક્ય શ્વવથફોટકો, 
સાધનો એ કચરામાાં આવી જાય છે જે પનુઃ 
ઉત્પાદ્ય એકમોમાાં ઘણી વાર ફાટતા હોય છે.                                                                        
*પયાથવરણીય પ્રવશૃ્વત્તઓ પર કાયથરત જૂર્ 
કલ્પવકૃ્ષના મતે ભારત સરકાર એક રદવસના 
ખાણ-ખનીજ, ઔદ્યોગગક અર્વા આંતર-
માળખાના સરેરાશ ત્રણ પ્રકલ્પ માંજૂર કરે છે. 

બીજી તરફ આ લખાય છે ત્યારે ૬,૦૦૦ કરતા 
વધ ુ પ્રકલ્પની દેખરેખ માટે છ પ્રાદેશ્વશક 
કચેરીઓ, અને કચેરી  દીઠ ૨-૪ કમથચારીઓ 
શ્વનયકુ્ત ર્યા છે. જે પ્રકલ્પને પયાથવરણીય 
માંજૂરી આપી ચકૂાર્ છે તેને ત્રણ-ચાર વષથમાાં 
એક વાર તપાસવામાાં આવે છે. આ તમામ 
થવીકૃશ્વતઓ જરૂરી પયાથવરણીય શ્વનયમો સારે્ 
અપાય છે, જે ખબૂ ઓછા છે. છેલ્લા દસકામાાં 
જાહરેનામા સારે્ સાંબાંશ્વધત ૩૦ર્ી વધ ુ ફેરફાર 
ર્યા છે, જેર્ી માંજૂરી સરળતાર્ી મેળવી શકાય. 
( પયાથવરણ પ્રભાવ આકારણી, અને સમરુી ક્ષતે્ર 

શ્વનયમન પયાથવરણ રક્ષણ કાયદા હઠેળના બીજા 
શ્વનયમો વધ ુહળવા બન્યા છે.)  

 *ભારતમાાં કેટલાક ક્ષેત્રોની વદૃ્ધિ આકષથક હોવા 
છતાાં દેશના અંદાજપત્રમાાં પ્રત્યક્ષ પયાથવરણીય 
કાયો અને શ્વનયમો પાછળનો રહથસો ખબૂ નજીવો 
છે (પ્રમાણ ૧ ટકાર્ી પણ ઘણુાં ઓછાં હત ુાં, 
૨૦૦૯-૧૦માાં આ રોકાણ આજ સધુીનુાં સૌર્ી 
ઓછ હતુાં). 
 

અન્ય વવકલ્પોની શોધ  
* ભારતમાાં સામાજજક અને પયાથવરણીય 
જાગશૃ્વતમાાં ઝડપર્ી વધારો ર્ઇ રહ્યો છે. બીજી 
તરફ ધયાનાકષથક ‘શ્વવકાસ’પ્રરક્યાની સામ ે
શ્વવશ્વવધ સમદુાયો અને નાગરરકો દ્વારા ઝડપર્ી 
શ્વવશ્વવધ પ્રવશૃ્વત્તઓ હાર્ ધરાઇ રહી છે. જેમ કે 
પોષક ખેતી, જલસાંસાધનોનુાં શ્વવકેન્રીકરણ, 

ગ્રામીણ ઉદ્યોગીકરણ, પનુઃપ્રાપ્ય ઉજાથ સાંબાંશ્વધત 
શ્વશક્ષણ, જાહરે આરોગ્ય, સાંપોશ્વષત શહરેીજીવન, 

સમદુાયોનુાં થવયાંસાંચાલન અને એકમથતરીય 
પ્રાદેશ્વશક  આયોજન, સમદુાયો જ માધયમ, 

બજાર અને ઉત્પાદનની પ્રરક્યાનુાં  
લોકશાહીકરણ વગેરે જેવા શ્વવકલ્પો અગાઉર્ી જ 
ઉપલબ્ધ હતા.   
*‘શ્વવકાસ’ના શ્વવનાશક પ્રકલ્પો અને પ્રરક્યા સામ ે
પડકાર છે. સમગ્ર દેશમાાં તેના પ્રશ્વતરોધની 
રહલચાલ ચાલી રહી છે. સમાજના પ્રવતૃ્ત 
નાગરરકો શ્વવશ્વશષ્ટ્ટ આશ્વર્િક પ્રદેશ (SEZ), બાંધો, 
ખાણો વગેરેને  બાંધ કરવા અર્વા તમેાાંર્ી 
કેટલાકનો જ થવીકાર કરવાની અર્વા તેમને 
આસપાસના શ્વવથતારમાાં નહી થવીકારવા અંગેની 
માાંગ કરી રહ્યા છે.  

*બદુ્ધિજીવી નાગરરકોની માાંગને આધારે અને 
સામાન્ય વલણને ધયાનમાાં લઇને સરકારે 
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કેટલાક પ્રગશ્વતશીલ નીશ્વતશ્વનયમો અને યોજના 
ઘડયા છે; જેમકે મારહતી  અશ્વધકારનો કાયદો, 
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાહેંધરી યોજના 
અને જ ાંગલ અશ્વધકાર કાયદો. 

(ખ) પયાથવરણીય પ્રભાવ 

પ્રથતાવના: વૈવિકીકરણ અને પયાથવરણ  

*વૈશ્વિકીકરણની નવી આશ્વર્િક નીશ્વતના અમલમાાં 
આવ્યા બાદ તત્કાલીન નાણામાંત્રી મનમોહન 
શ્વસહ ેરદલ્હીમાાં સધુારાઓની પયાથવરણીય અસરો 
પર એક વ્યાખ્યાન આપેલ. તેમની મખુ્ય 
દલીલ એ હતી કે પયાથવરણીય સાંરક્ષણ માટે 
આશ્વર્િક સાંસાધનો જરૂરી છે જે નવી નીશ્વત દ્વારા 
સજાથશે. બે દસકા પછી તેમની આ રજૂઆત 
કેટલી અસરકારક હતી?  
    ૧૯૯૧ર્ી આશ્વર્િક વૈશ્વિકીકરણનો પ્રભાવ 
નીચે મજુબ જોવા મળ્યો.  

x અર્થતાંત્રની ઝડપી આશ્વર્િક વદૃ્ધિનો આધાર 
આંતર-માળખા  પાછળના  મોટા  ખચથ, અને  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x સાંસાધનના બેફામ વપરાશ પર રહલેો છે અન ે
તે ધશ્વનકો દ્વારા કચરાનુાં સર્જન કરતા વપરાશન ે 
પ્રોત્સાહન આપે છે. સમગ્ર અર્થતાંત્રનો પ્રવાહ 
માાંગ સાંચાગલત બનવા છતાાં કાયદેસર શ્વનરદિષ્ટ્ટ, 

સાંસાધનના બેફામ વપરાશ પર રહલેો છે, અને 
તે ધશ્વનકો દ્વારા કચરાનુાં સર્જન કરતા વપરાશને  
પ્રોત્સાહન આપે છે. સમગ્ર અર્થતાંત્રનો પ્રવાહ 
માાંગ સાંચાગલત બનવા છતાાં કાયદેસર શ્વનરદિષ્ટ્ટ 
અને ર્ચ્છવાયોગ્ય માાંગ કેટલી છે અને તેનો 
પ્રભાવ શુાં છે (તેનો હતે ુ શ ુ છે)  તે ધયાનમાાં 
લેવાયુાં  નર્ી.  

x વ્યાપારમાાં (આયાતો અને શ્વનકાસો) 
ઉદારીકરણના બ ે પરરણામ આવ્યાાં. શ્વવદેશી 
હ ૂાંરડયામણ મેળવવા કુદરતી સાંસાધનોના 
દોહનમાાં ઝડપર્ી વધારો ર્યો; અને વપરાશી 
વથતઓુ અને કચરાની આયાતમાાં અસાધારણ 
વધારો ર્યો. (થર્ાશ્વનક ઉત્પાદનના ઝડપી 
વધારાને ઉમેરીને) તેનાર્ી કચરાના શ્વનકાલ 
અને થવાથ્યના પ્રશ્નોની ગાંભીર સમથયા સજાથય. 

ઉપરાાંત વનઉછેર, મત્થયઉછેર, પશપુાલન, 

ખેતી અન ે હથતઉદ્યોગ જેવી પરાંપરાગત 
રોજગારી પર અસર ર્ઇ.  
*થર્ાશ્વનક અને  શ્વવદેશી શ્વનગમોમાાં મડૂીરોકાણના 
વાતાવરણને  વધ ુઅનકુળૂ  બનાવવા  
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જાહરેનામામાાં પયાથવરણીય ધોરણો અને 
શ્વનયમોન ે હળવા બનાવાયા અર્વા 
અવગણવામાાં આવ્યાાં. 
*વૈશ્વિકીકરણની શરૂઆતમાાં ભારતમાાં જે શ્વવદેશી 
પેઢીઓ મડૂીરોકાણ માટે આવી તે પયાથવરણને         
દૂશ્વષત કરવામાાં કુખ્યાત હતી જ. ઉપરાાંત 
સામાજજક અને પયાથવરણીય સમતાના  
માપદાંડોમાાં વધ ુ છૂટની માાંગ સારે્ આવી. કદ 
અને સત્તામાાં સારુાં કાઠુાં કાઢેલ થર્ાશ્વનક શ્વનગમો 
પણ હવે આ જ પ્રકારની માાંગ કરી રહ્યા છે.  

x જુદા જુદા ક્ષેત્રોનુાં ખાનગીકરણ અમકુ કક્ષાએ 
લઇ જતાાં ત ેપયાથવરણીય ધોરણોન ેભાંગ કરવા 
કે માંદ કરવા પ્રોત્સારહત કરે છે.  

           જો મનમોહન શ્વસહનો આગ્રહ સાચ ેજ 
લાગ ુ પડ્ો હોત તો ભારતમાાં પયાથવરણના 
સાંરક્ષણ માટે પગલાાં અને કાયથક્મો દાખલ ર્યા 
હોત.  પરાંત ુપારરસ્થર્શ્વતકી અછત હવે તીવ્ર બની 
ગર્ છે, જે વશૈ્વિકીકરણની પ્રરક્યાનુાં એક 
થવાભાશ્વવક અને અશ્વનવાયથ પરરણામ છે.  જે રીતે 
ગરીબો માટે ‘ઝમર અસર’ પિશ્વત કાયથક્ષમ 
નીવડી નર્ી અને તે રીતે ‘રોકાણ માટે 
સાંસાધનો’ અંગેનો આગ્રહ અસરકારક નીવડ્ો 
નર્ી.  
       અહી થપષ્ટ્ટતા કરવી જોર્એ કે જે ક્ષેત્રો 
અને પ્રવશૃ્વત્તઓની ટીકા કરાય છે તેનો અર્થ એ 
નર્ી કે લેખકો   તેમના શ્વવરોધી છે. લેખકો એવુાં 
નર્ી કહતેા કે ખોદકામ,  માછીમારી,  આયાત,  

શ્વનકાસો વગેરે ન ર્વુાં જોર્એ,  ધયાનમાાં લેવાની 
વાત એ જ છે પ્રશ્ન જરૂર પછૂીએ કે ‘આપણન ે
તેની જરૂર છે કે નહી’.  જો આપણન ે તેની 
જરૂરરયાત હોય તો - શુાં ઉપલબ્ધ છે,  ક્યા હતે ુ
માટે,  અને કર્ શરતો હઠેળ વગેરે. હાલમાાં આ 
પ્રશ્નો એવા છે જેને પાછળ ધકેલી દીધા છે. 
બીજુ ાં, નીચે વણથવેલ ઘણા વલણો વતથમાન 

વૈશ્વિકીકરણના જરૂરી ઉત્પાદનો નર્ી. તેમાાંના 
કેટલાાંક ‘શ્વવકાસ’ના મોડલેના એવા મળૂ છે, જેન ે
આપણ ેછેલ્લા પાાંચર્ી દસ વષથમાાં થવીકાયાથ છે 
અને તેમાાં સાંચાલનના,  સામાજજક,  આશ્વર્િક 
અસમાનતાના પ્રશ્નો અંતગથત રહલેા છે. આમ 
છતાાં વૈશ્વિકીકરણના આ તબક્કાએ આ વલણોન ે
માત્ર તીવ્ર બનાવ્યા નર્ી, પરાંત ુ તેમાાં નવા 
થવરૂપમાાં સારી પેઠે વધારો કયો છે. આ મોડલે 
ભારતના પયાથવરણ અને લોકો માટે અત્યાંત 
જોખમી છે.  

 

આંતર-માળખ ાં અને વથત  ઓ: માાંગ ઈિર છે.  

          બ ેઆંકડાના વદૃ્ધિદરને મેળવવા માાંગ 
ર્િરનો દરજ્જો મેળવ ે છે તેમાાં કોર્ પ્રશ્ન ન 
હોર્ શકે. આંતરમાળખાની જરૂરરયાત અર્વા 
કાચામાલ અર્વા વ્યાપારરક ઉજાથનુાં સર્જન 
માનવકલ્યાણ અને ન્યાયને ધયાનમાાં લઇન ે
નક્કી ર્તા નર્ી. તે અશ્વત આવશ્યક પણ નર્ી. 
પરાંત ુ આશ્વર્િક વદૃ્ધિદરના આધારે તે લક્ષયાાંક 
નક્કી ર્ાય છે. જો કે વદૃ્ધિદર અને માનવકલ્યાણ 
વચ્ચે સહસાંબાંધ જરૂરી નર્ી.  
     આ કારણ ે છેલ્લા બે દાયકામાાં નવા 
આંતર-માળખાની રચનામાાં ઘણા મોટા 
પ્રમાણમાાં વધારો જોવા મળે છે (ધોરીમાગથ, 
બાંદરો અને હવાર્મર્કો, શહરેી આંતર-માળખુાં 
અને ઉજાથમર્કો). આ માટેના જમીનના 
અશ્વધગ્રહણમાાં મોટા પ્રમાણમાાં વધારો ર્યો છે. 
જમીનના ઉપયોગમાાં પરરવતથનમાાં મોટા ભાગ ે
કુદરતી પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ાઓ જેમકે જ ાંગલો  
અને સમરુરકનારાઓ અર્વા ખેતરો અને 
ગૌચરોન ેઅસર ર્ઇ.  

*૧૯૯૩-૯૪ અને ૨૦૦૮-૦૯ દરમ્યાન 
ભારતમાાં ખનીજોના ઉત્પાદનમાાં ૭૫ ટકા 
વધારો ર્યો છે, જે જ ાંગલની જમીનનો ખનન 
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(ખોદકામ) માટેના વપરાશમાાં ર્યેલો ઝડપી 
વધારો સચૂવે છે, ૧૯૮૧ (જ ાંગલની જમીનન ે
ગબન-જ ાંગલ વપરાશ માટે કેન્ર સરકારની 
માંજૂરીને અશ્વનવાયથ જાહરે કયાથ પછી)ર્ી ૧૫ 
લાખ હકેટર જેટલી જ ાંગલની જમીનને ખનન 
માટે ઉપયોગમાાં લવેાર્.  

આ પરરવતથનાાં સામાજજક અન ે
પારરસ્થર્શ્વતક પ્રભાવ ડરામણાાં છે. ખોદી 
નખાયેલા ચનૂા અને આરસ- શ્વવહોણી અરવલ્લી 
અને શ્વશવાગલક ગગરરમાળાઓ; ગોવા, મધય 
પ્રદેશ અને ઓરડશાના કાચાાં લોખાંડના ખાડાઓ 
અર્વા બોકસાઇટની ટેકરીઓ, પવૂથ ભારતનો 
કોલાસશ્વવહીન શ્વવથતાર અને ઝારખાંડનો 
યરેુશ્વનયમર્ી પ્રદૂશ્વષત શ્વવથતાર – આ બધા જ 
આશ્વર્િક ‘‘શ્વવકાસ’’ પરરસ્થર્શ્વતને કર્ હદે ખરાબ 
કરી શકે તેના સાક્ષી હશ.ે  
*૧૯૯૧ર્ી શ્વવિની કેટલીક મોટી ખનન પેઢીઓ 
ભારતમાાં મડૂીરોકાણ કરી રહી છે: રીઓ ટીંટો 
ઝીંક (ઇંગ્લેન્ડ). બીએચપી (ઓથરેગલયા), 
અલકોન (કેનેડા), નોકસથ હાયડ્રો (નોવ)ે, 

મેરરરડયન (કેનેડા), ડી ગબયસથ (દગક્ષણ આરિકા), 
રેર્ીયોન (અમેરરકા) અને ફેલ્પસ ડોજ 
(અમેરરકા). આમાાંની ઘણી પેઢીઓ  ભારતની 
આંતરરક ખનન પેઢીઓની જેમ ભયાંકર અર્વા 
ખરાબ પયાથવરણીય અને સામાજજક દેખાવ 
ધરાવે  છે.  
        નીશ્વતના પરરવતથનનો ઝોક ખનન 
પેઢીઓના કાયથને વધ ુસરળ બનાવવા તરફનો  
 

 

 

 

 

 

રહ્યો છે. દા.ત ભાડ ેઆપેલ શ્વવથતારના વધારા  
દ્વારા (૧૯૯૬માાં ૨૫ ચો.કી.મીર્ી ૫૦૦૦ 
ચો.કી.મી!)  જાહરે  સનુાવણીની  જરૂરરયાત  
વગરના શ્વવથતારમાાં વધારો કયો છે, આવી જ 
ઘણી રાહતો ખનન પઢેીઓને અપાર્ છે. વળી, 
૨૦૦૮ની રાષ્ટ્રીય ખનીજ નીશ્વતમાાં પયાથવરણીય 
નીશ્વત-શ્વનયમોને ઐપ્ચ્છક બનાવવાનુાં  સચૂન 
કરાયુાં.  

માાંગ સાંચાગલત અર્થતાંત્રમાાં ખનન 
ક્ષેત્રમાાં નીશ્વત-શ્વનયમોની ગેરહાજરી અત્યાંત 
થવાભાશ્વવક પરરણામ છે. શ્વવિ અને ભારતના 
લોભને યોગ્ય ઠરાવવનો આ પ્રયત્ન છે. 

ગેરકાયદેસર ખનનના રકથસાઓ પ્રકાશમાાં 

આવતા આ બાબત થપષ્ટ્ટ ર્ાય છે. દા.ત માત્ર 
કણાથટકમાાં ૨૦૦૬-૨૦૦૯ દરમ્યાન 
ગેરકાયદેસર ખનનના  ૧૧,૮૯૬ રકથસા 
પકડાયા હતા. આંધ્રમાાં આ પ્રમાણ ૩૫,૪૧૧ 
હત ુાં.  
 

 વનકાસ: આપણા ભવવષ્યન ાં વેચાણ 
        સરકારના સરક્ય પ્રોત્સાહનના કારણે 
ભારતની શ્વનકાસો ૨૦૦૩-૦૪ર્ી વાશ્વષિક ૨૫ 
ટકાના દરે વધી રહી છે, જે ૨૦૧૧-૧૨માાં ૩૦૦ 
અરબ અમેરરકન ડોલરે પહોચી, શ્વનકાસોના 
શ્વનશ્વિત થતરને ઇચ્છનીય ગણીએ તો એક 
જવાબદાર નીશ્વત નીચેના  મહત્વના ઉદે્દશ્યોન ે
અનસુરનારી હોવી જોર્એ.  

x શ્વનકાસ યોગ્ય વથતઓુને શરૂઆતમાાં દેશના 
નાગરરકોને વાપરવાનો હક ખચથના વધારાર્ી               

વષથ શ્વવથતાર 
(હકેટર) 

ટકા 

૧૯૮૧-૧૯૯૨ ૧૩૦૦૦ ૦૮.૭ 

૧૯૯૨-૨૦૦૨ ૫૭૦૦૦ ૩૮.૨ 

૨૦૦૨-૨૦૧૧ ૭૯૦૦૦ ૫૩.૦ 
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અર્વા ભૌશ્વતક પ્રાપ્પ્તના ઘટાડા દ્વારા જોખમમાાં 
મકૂાતો નર્ી. 

x આ વથતઓુનુાં ઉત્પાદન પારરસ્થર્શ્વતકીની રીતે 
સાંપોશ્વષત હોવુાં જોર્એ.  

x જે શ્વવથતારમાાંર્ી સાંસાધનો મેળવાય તેના પર 
થર્ાશ્વનક સમદુાયોનો અશ્વધકાર હોય અને  

x સમદુાયો જ સાંસાધનોના પ્રાર્શ્વમક લાભાર્ીઓ 
હોય.  

        કમનસીબે વૈશ્વિકીકરણ હઠેળ આ તમામ 
શ્વસિાાંતોનો ભાંગ ર્ાય છે. ખનન પ્રવશૃ્વત્તની જેમ, 

સમરુી માછીમારી પણ એક મખુ્ય લક્ષય રહ્ુાં છે. 

૧૯૯૦-૯૧માાં સમરુી ઉત્પાદનની શ્વનકાસો 
૧૩૯,૪૧૯ ટનર્ી વધીને ૨૦૦૮-૦૯માાં 
૬૦૨,૮૩૫ ટન ર્ઇ. ભતૂકાળમાાં ભારતમાાંર્ી 
લગભગ ૧૨ દેશોમાાં નજીવી વથતઓુ મોકલાતી 
હતી,. હાલમાાં લગભગ ૯૦ દેશોમાાં ૪૭૫ 
વથતઓુ શ્વનકાસ ર્ાય છે. ભારત સમરુી 
ઉત્પાદનમાાં શ્વવિનો (પ્રમાણ અને મલૂ્યમાાં) 
દ્ધદ્વતીય ક્મનો ઉત્પાદક દેશ છે. 
 

દેખાવે ફાાંકડ ાં, પણ કઈ કકિંમતે?  
          એક અભ્યાસ અનસુાર આંધ્રપ્રદેશ 
અને તાશ્વમલનાડુમાાં સમરુી ઉત્પાદન ઝીંગાની 
આવક કરતા તેનુાં  સામાજજક અને પયાથવરણીય 
ખચથ ૩.૫ ગણુાં વધ ુછે (વાશ્વષિક ખોટ રૂ. ૬૭,૨૮ 
કરોડ, વાશ્વષિક આવક રૂ. ૧૭,૭૮ કરોડ). જેમ 
જેમ ઝીંગાની ખેતી માટે નવા નવા શ્વવથતારો 
આવી જાય છે, તેમ થર્ાશ્વનક સમદુાયોનો મખુ્ય 
ખોરાક થર્ાશ્વનક માછલીઓ જેમ કે મલૂેટ અને 
પલથ થપોટ ઘટતી જાય છે.  ૨૦૦૮માાં સમરુ 
માછીમારીમાાં પણ લગભગ ત્રણ લાખ ટનનો 
વધારો ર્યો હતો, જયારે રકનારા પરની 
માછીમારીમાાં અશ્વત દોહનના લક્ષણો જણાવા 
લાગ્યા હતા (જોકે ઊંડા સમરુમાાં નહી). દસમી 

પાંચવષીય યોજનાના માછીમારી અંગેના જૂર્ના 
અહવેાલ અનસુાર આ માટે મખુ્ય કારણ મકુ્ત 
વપરશ ધરાવતા સાંસાધનની જેમ સમરુનો ર્તો 
વપરાશ છે, જયાાં પરાંપરાગત માછીમારી કરતા 
સમદુાયોને કોર્ પણ પ્રકારના હક્ક અપાયા 
નર્ી અને ટેકનોલોજી પણ બદલાય છે.  

       નવી નીશ્વતમાાં સરકારના દાવા મજુબ 
મોટા સાંચાલકોને જયાાં પરાંપરાગત માછીમારો ન 
જર્ શકે, તેવા માત્ર ઊંડા પાણીની માછલી 
પકડવાની ભારપવૂથક છૂટ અપાશે. પરાંત ુ
ભતૂકાળના અનભુવોમાાં જોવા મળ્યુાં હત ુાં કે મોટા 
જહાજોના માગલકો પણ રકનારાની આસપાસની 
માછલીઓને પકડવાનુાં જ વધ ુસથત ુઅને સરળ 
માને છે. વળી આ રોલરો માછલીઓની પ્રજનન 
ઋતમુાાં પણ ગેરકાયદેસર રીતે માછીમારી ચાલ ુ
રાખે છે. પરરણામે  થર્ાશ્વનક માછીમારી પર 
નભતા લોકો અને જહાજના માગલકો વચ્ચ ે
સાંઘષથ  ર્ાય છે.  

 

આયાતઉદારીકરણ: ભારત. એક લાદણ 
વવથતાર        

છેલ્લા દસકા દરમ્યાન એ પણ દેખાઇ 
રહ્ુાં છે કે ભારત ઔદ્યોગગક દેશોમાાંર્ી આવતા 
જોખમી અને ઝેરી કચરાનો મોટો આયાતકાર 
બની રહ્યો છે.  ભારતમાાં  ૧૦૦ર્ી વધ ુપ્રકારના  
કચરાની આયાત ર્ાય છે, જેમાાંર્ી કેટલાક 
જોખમી છે. ધાતનુા કચરાની આયાત વાશ્વષિક 
કેટલાક લાખ   ટન ર્ઇ છે, પીસીવી કચરાની 
આયાત જે ૧૯૯૬-૯૭માાં ૩૩ ટન હતી, તે વષથ 
૨૦૦૮-૦૯માાં  વધીને ૧૨,૨૨૪ ટન ર્ઇ. 

પ્લાન્થટક કચરાની આયાત ૨૦૦૩-

૦૪માાં  ૧૦૧,૩૧૨ ટનર્ી  વધી  ૨૦૦૮-૦૯માાં 
૪૬૫,૯૨૧ ટન ર્ઇ. આમ પ્લાન્થટક કચરાનો 
કુલ વધારો ચાર ગણાર્ી વધ ુર્યો છે. પેપ્સીકો 
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અને રહન્દુથતાન લીવર જેવા મોટા વ્યાપારીઓ 
પણ ઘણીવાર ગનેુગારો લાગે છે.  

કમ્પ્યટુર અને ર્લેક્રોશ્વનક ઉદ્યોગોના 
કારણે આયાતી કચરાના પ્રમાણમાાં વધારો ર્યો 
છે. કચરાના પ્રશ્નો પર કાયથ કરતી એક ગબન-

સરકારી સાંથર્ા, ટોગક્ષક લીંક, દ્વારા ર્યેલી એક 
તપાસ અનસુાર  રદલ્હીના પનુઃઉત્પાદ્ય 
એકમોમાાં લગભગ ૭૦ ટકા શ્વવજાણ ુ કચરો 
ઔદ્યોગગક દેશો દ્વારા ભારતમાાં લાદેલ છે.  
 

ઉપભોક્તાવાદ અને કચરો  
ભારતના અલ્પ ઉચ્ચ સમહૂોમાાં 

આડાંબરી ઉપભોક્તાવાદના સાંપ્રત પ્રવાહો જોવા 
મળે છે. તેના પાયામાાં શ્વવદેશી વપરાશી વથતઓુ 
માટેની તીવ્ર આકાાંક્ષા છે. ૧૯૮૦માાં પ્રધાનમાંત્રી 
રાજીવ ગાાંધીએ આયાતી ક્ષેત્રની શરૂઆત કરી, 
પરાંત ુ ઉપભોક્તાવાદનુાં  મોટુાં દબાણ આશ્વર્િક 
સધુારાઓની શરૂઆત પછી આવ્યુાં છે.  

વૈભવી વથતઓુના ઉત્પાદનમાાં ઝડપી 
વધારાએ મોટા પારરસ્થર્શ્વતકી પ્રભાવ સર્જયા છે. 

આ પ્રરક્યામાાં સાંસાધનના ખનન (ખનન, 

વકૃ્ષછેદન વગેરે)ર્ી ઉત્પાદન સધુી અનેકશ્વવધ 
દુષ્ટ્પરરણામ સામે આવે છે (પ્રદુષણ, જોખમી 
કચરો વગેરે). ઉજાથ સાંશોધન સાંથર્ાના (TERI) 

અહવેાલ અનસુાર વપરાશી વથતનુા ઉત્પાદનમાાં 
પનુઃઅપ્રાપ્ય કાચામાલનો (જેમકે ખનીજો), 
ઔદ્યોગગક વપરાશી વથતઓુ (િીજ અને એર-
કન્ન્ડશનર જેવા CFCના ઉત્સર્જન દ્વારા 
પયાથવરણીય પર પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ પાડતા 
સાધનો), વાહનવ્યવહારના સાધનો વગેરેનો 
વપરાશ વધયો છે. આ માત્ર વથતીવધારાનુાં 
પરરણામ નર્ી, પરાંત ુ તે ઉપરાાંત જીવનશૈલી 
પરરવતથનના અને વધ ુભોગના હક્કનુાં પરરણામ 
છે. દાખલા તરીકે ગ્રાહકો છૂટક વથતઓુ કરતાાં 

પેકીંગની વથત ુ વધ ુ પસાંદ કરતા  ર્યા છે. 

TERIના અંદાજ મજુબ પેરકિંગ કરવાના 
કાગળનો માર્ાદીઠ વાશ્વષિક વપરાશ ૧૯૯૭માાં 
૨.૭ રકલો હતો, તે વષથ ૨૦૪૭માાં ૧૩.૫ રકલો 
ર્શે. શ્વવજાણ ુ કચરાનો અસાધારણ વધારો 
છેલ્લા બ ેઅઢી દાયકામાાં ર્યેલો. વષથ ૨૦૦૫માાં 
તે અંદાજે ૧,૪૬,૧૮૦ ટન હતો,  જે વષથ 
૨૦૧૨માાં ૮૦૦,૦૦૦ ટનર્ી વધ ુર્શે.  

ભારતવાસીઓના જીવનમાાં પ્લાન્થટકનો 
અકલ્પનીય પ્રવેશ ર્યો છે.. ૧૯૯૧માાં દેશમાાં 
જુદા જુદા થવરૂપના પ્લાન્થટકની ઉત્પાદન 
ક્ષમતા ૧૦ લાખ ટનર્ી ઓછી હતી, તે અત્યારે 
૫૦ લાખ ટન કરતાાં પણ વધ ુવધી છે. ૨૦૦૦-

૦૧માાં ભારતમાાં પ્રશ્વતરદન ૫,૪૦૦ ટન એટલે કે 
વાશ્વષિક લગભગ ૨૦ લાખ ટન પ્લાન્થટક કચરો 
સજાથતો હતો (હાલના આંકડા ઉપલબ્ધ નર્ી).  
 

વપરાશમાાં અસમતા  
૨૦૦૭માાં ગ્રીનપીસ ઇન્ન્ડયાએ 

‘ભારતમાાં હવામાન પરરવતથનના  પ્રશ્નો’ અંગ ે
અહવેાલ બહાર પાડયો હતો. તેમાાં દશાથવ્યા 
અનસુાર ભારતના અશ્વત કાબથન ઉત્સર્જન માટે 
કુલ વથતીના ખબૂ ઓછા ટકા વથતી જવાબદાર 
છે. પરાંત ુ ભારતીય જનસાંખ્યાના નીચા 
ઉત્સર્જનના કારણે પરરણમેલા માર્ાદીઠ               
ઉત્સર્જનના નીચા પ્રમાણે આ સત્યને છૂપાવ્યુાં 
હત ુાં. અહવેાલમાાં બહાર આવ્યુાં છે કે ધશ્વનકો 
(માશ્વસક આવક રૂ. ૩૦,૦૦૦ર્ી વધ)ુ દ્વારા કરાત ુાં 
માર્ાદીઠ ઉત્સર્જન ગરીબો (રૂ. ૩,૦૦૦ર્ી ઓછી 
માશ્વસક આવક ધરાવતા ભારતની કુલ વથતીના 
અડધાર્ી વધ)ુ દ્વારા કરતાાં માર્ાદીઠ ઉત્સર્જન 
કરતાાં ૪.૫ ગણુાં વધારે છે. બીજા ૧૫ કરોડ 
ભારતીયો જે પ્રશ્વત માસ રૂ.૮,૦૦૦ર્ી વધ ુ
આવક મેળવ ે છે, તે માર્ાદીઠ ૨.૫ ટનના 
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વૈશ્વિક માર્ાદીઠ પ્રમાણ કરતા વધારે ઉત્સર્જન 
કરે છે. વૈજ્ઞાશ્વનકોના મતે જો તાપમાનમાાં બ ે
અંશ સેપ્લ્સયસ કરતાાં ઓછો વધારો કરવો  
હોય, તો વ્યસ્ક્તદીઠ ઉત્સર્જન થતરન ેઆર્ી વધ ુ
વધારી શકાય નહી, આ બાબત ધયાનમાાં લેવી 
જરૂરી છે. અલબત્ત, સામાન્ય પ્રકાશવ્યવથર્ા, 
પાંખા અને ટીવી સહ ુ માટે સામાન્ય છે (જોકે 
ધશ્વનકોમાાં તેનો વપરાશ ઘણો વધારે છે). પરાંત ુ 
કેટલાાંક ઉપકરણો ધશ્વનક ઉચ્ચ કુટુાંબોમાાં જ 
જોવા મળે છે, જેમકે વાતાનકુગૂલત યાંત્ર, કપડા 
ધોવાનુાં યાંત્ર, પાણી ગરમ કરવાનુાં યાંત્ર, 

રસોડામાાં વીજળીર્ી ચાલતા ઉપકરણો, ડીવીડી 
પ્લેયર, કમ્પ્યટુર વગેરે. ઉપરાાંત અસ્શ્મજન્ય 
ઉજાથને વાપરતા વાહનનો ઘણો વધ ુ ઉપયોગ, 
જેમાાં ખબૂ ગેસ વપરાતી મોટરગાડીઓ, શ્વવમાનો 
આમેજ કરેલ છે  આ ધશ્વનકોના વપરાશનુાં  ગચત્ર 
છે.  

કાબથન ઉત્સર્જન તો ઉપભોગમાાં 
અસમાનતાનો એક માપદાંડ છે. જો તેમાાં અન્ય 
ઉત્પાદનો અને સેવાઓને કે ધશ્વનકો જે વાપરે 
છે, તેને પણ જોડીએ અને પછી જોર્એ કે તે 
કેટલો કચરો બહાર ફેકે છે, તો સાચુાં ગચત્ર મળી 
શકે. ઉપરાાંત તેમના વ્યવહારનો પારરસ્થર્શ્વતકી 
વ્યવથર્ા પરનો પ્રભાવ ગરીબોના પારરસ્થર્શ્વતકી 
પ્રભાવ કરતા વધ ુભયાનક જણાશે.  
 

આંતકરક ઉદારીકરણ: સહ  માટે મોકળાશ 
ભણી?  

શ્વવિના અન્ય ઔદ્યોગગક દેશો ઉદ્યોગ 
અને ‘શ્વવકાસ’ના કાયથક્મો ઉપર શ્વનયાંત્રણ અન ે
પયાથવરણીય ધોરણોને વધ ુ કડક બનાવવાની 
પ્રરક્યા તરફ ગયા છે. તેની પાછળ એક 
સામાન્ય કારણ છે કે પ્રકલ્પના માગલકો અને 
વ્યાપારી એકમો તઓેની સામાજજક અન ે

પયાથવરણીય જવાબદારીને યોગ્ય રીતે 
શ્વનભાવતા નર્ી. જયારે ભારતમાાં આ પ્રરક્યા 
અવળી ર્ઇ રહી છે. 

૧૯૮૬ પયાથવરણ સાંરક્ષણ કાયદા 
હઠેળ, ૧૯૯૪માાં એક જાહરેનામુાં બહાર પાડ્ુાં  
હત ુાં.  તેના દ્વારા ચોક્કસ પ્રકલ્પો માટે 
પયાથવરણીય  પ્રભાવ મલૂ્યાાંકન ફરજજયાત 
બનાવાયુાં હત ુાં. અલબત્ત, આ જાહરેનામુાં નબળાં 
હત ુાં, અને શ્વવશ્વવધ પ્રકારના પ્રકલ્પોના 
પ્રયોજનમાાં શ્વનષ્ટ્ફળ રહ્ુાં. તેમ છતાાં, ‘શ્વવકાસ’ના 
આયોજનમાાં કેટલાક અંશે પયાથવરણીય 
સાંવેદનશીલતા લાવી શકાર્. ઉદ્યોગપશ્વતઓ, 

રાજકારણીઓ અને ‘શ્વવકાસ’ના અર્થશાસ્ત્રીઓ 
દ્વારા તેને અડચણ અર્વા દૂષણ તરીકે પણ 
જોવાયુાં. ભારત સરકાર દ્વારા શ્વનયકુ્ત સશ્વમશ્વતના 
જણાવ્યા અનસુાર પયાથવરણીય રદવાલ રૂપી 
આડશને ઘટાડવાની જરૂર હતી. પયાથવરણીય  
પ્રભાવ મલૂ્યાાંકનની શ્વવિબેંક અનદુાશ્વનત 
પ્રરક્યામાાં પણ આ અને અન્ય અંકુશોમાાં સધુારા 
માટે સલાહ અપાર્ હતી. પરરણામે ૨૦૦૬માાં  

નાગરરક સમાજના નોંધપાત્ર શ્વવરોધ 
છતાાં, સરકારે આ જાહરેનામામાાં પરરવતથન કયુું. 
આના કારણે ઉદ્યોગો અન ે ‘શ્વવકાસ’ના પ્રકલ્પો 
માટે માંજૂરી મેળવવી સરળ ર્ઇ ગર્ અને 
ફરજજયાત જાહરે સનુાવણીની કાયથવાહી નબળી 
પડી. જયારે ઘણી જગ્યાઓએ પ્રવાસન શ્વનયાંત્રણ  
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બહાર જઇ ચકૂ્ુાં હોવાના અનભુવ છતાાં 
જાહરેનામામાાં પ્રવાસનને પયાથવરણીય 
સાંમશ્વતની આવશ્યકતા ધરાવતા પ્રકલ્પોની 
યાદીમાાંર્ી બહાર લઇ જવાયુાં.     
             આ પરરવતથનના પરરણામે (અન ે
આ પ્રકરણમાાં શ્વનરદિષ્ટ્ટ અન્ય પરરવતથનોનાાં 
કારણે) પયાથવરણીય પ્રભાવ અને પયાથવરણીય 
સાંમશ્વત મળેવતા ઉદ્યોગોની સાંખ્યામાાં વધારો 
ર્યો. કેન્ર સરકારના પયાથવરણ અને વન 
શ્વવભાગ (MoEF) માટે પ્રકલ્પોના પયાથવરણ 
પરના પ્રભાવ અર્વા પ્રયોજનને બારીકાર્ર્ી 
તપાસવા અશક્ય બન્યા. વષથ ૨૦૦૯ સધુી 
પયાથવરણ અને વન શ્વવભાગે ૬,૦૦૦ર્ી વધ ુ
પ્રકલ્પો તપાથયા, કામ માટે માત્ર ૨૦ 
કમથચારીઓ હતા. પયાથવરણીય સાંમશ્વત મેળવલે 
પ્રકલ્પની તપાસ ૩ ર્ી ૪ વષથમાાં માત્ર એક જ 
વાર ર્ાય છે.  

પયાથવરણીય શ્વનયમો ઉપરની 
વૈશ્વિકીકરણની અસર થપષ્ટ્ટ રીતે ત્યારે જોર્ 
શકાય જયારે આપણ ે ૧૯૮૦નો જ ાંગલ 
સાંરક્ષણનો કાયદો (જ ાંગલ  હઠેળની જમીનને 
ગબન-જ ાંગલ વપરાશ માટે કેન્ર સરકાર દ્વારા 
અપાયેલ સાંમશ્વત વગર વાપરી શકાય નહી) 
તપાસીએ. આ કાયદો જ ાંગલ સાંરક્ષણ કાયદો 
બન્યો. ખનન પ્રવશૃ્વત્તના રકથસાની જેમ આમાાં 
પણ જોવા મળ્યુાં હત ુાં કે વૈશ્વિકીકરણના 
તબક્કામાાં જ ાંગલ હઠેળની જમીનનુાં અન્ય 
વપરાશ માટે ઝડપર્ી પરરવતથન ર્ઇ રહ્ુાં છે. 

વષથ ૧૯૮૦-૮૧ર્ી જ ાંગલ હઠેળની જમીનનાાં 
પરરવતથનની શરૂઆત ર્ઇ. પરાંત ુતેમાાંર્ી અડધુાં 
તો વષથ ૨૦૦૧-૦૨ પછી જ ર્યુાં. 

૧૯૯૧માાં સમરુી શ્વનયમન ક્ષેત્ર (CRZ) 

અંગેનુાં જાહરેનામાને ૧૯૮૬ના પયાથવરણ 
સાંરક્ષણ કાયદા હઠેળ પારરસ્થર્શ્વતકી અને 

રોજગારીના હક્કને નકુસાનકારક પ્રવશૃ્વત્તને  
શ્વનયાંશ્વત્રત  કરવા બહાર પાડવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 
જો કે તે સાંપણૂથ  યોગ્ય ન હત ુાં. તેમ છતાાં મોટા 
ભાગના રાજયો દ્વારા જુદી જુદી રીતે તેનુાં 
પ્રયોજન ર્યુાં. તેમ છતાાં આ જાહરેનામ ુ ઘણા 
સમરુી શ્વવથતારો અને માછીમારી સમદુાયોની 
આજીશ્વવકાના સાંરક્ષણ માટે ઉપયોગી બન્યુાં છે. 

પરાંત ુ આ જ બાબત ચાલ ુ  ઔદ્યોગગક અને 
વ્યાપારી એકમોના લાભ માટે અવરોધરૂપ ર્યી 
છે અને તેઓના દબાણના પરરણામે સરકારે 
મળૂ જાહરેનામામાાં આશરે ૨૦ જેટલા પરરવતથન 
કયાું. ત્યાર બાદ ૨૦૦૫-૦૬માાં સરકારે દાખલ 
કરેલ ઠરાવને રજૂ કરી જાહરેનામાને સાંપણૂથ રીતે 
બદલી નાખ્યુાં.  સમરુના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાાં શુાં 
હશે અને શુાં નહી હોય તેની માંજૂરી રાજયની 
સરકારો શ્વનશ્વિત કરી શકે  તેવી દરખાથત 
મકુાઇ. સમરુીસમાજ સાંગઠનો અને માછીમારી 
સમદુાયો (રાષ્ટ્રીય મત્થય કાયથકરો જેવા નેટવકથ) 
દ્વારા આ દરખાથતની કેટલીક ટીકા ર્ઇ કેમ કે 
આ તો વ્યાપારી અન ેઔદ્યોગગક થવાર્થની સામ ે
સાંપણૂથ હારની શ્વનશાની છે.  

વૈશ્વિકીકરણના સમયમાાં સૌર્ી વધ ુ
પ્રશ્વસદ્ધિ પ્રવાસનને મળી છે. વષથ ૧૯૯૬માાં 
આશરે ૧૪ કરોડ  થર્ાશ્વનક પ્રવાસીઓમાાંર્ી આ 
આંક ૨૦૦૭માાં ચાર ગણો વધી ૫૨.૭ કરોડ  
ર્યો હતો. આ જ સમયમાાં શ્વવદેશી પ્રવાસીઓની 
સાંખ્યા  ૨૨.૯ લાખર્ી  વધીને ૫૦.૮ લાખ 
ર્ઇ.  

ભારતમાાં મલુાકાત માટે જે શ્વવથતારો 
પ્રશ્વતબાંશ્વધત હતા, તેમાાંના કેટલાાંક છેલ્લા ર્ોડા 
વષોમાાં પ્રવાસન માટે ખલુ્લા મકુાયા. જેમ કે 
લડાખ, આંદાબાર-શ્વનકોબાર ટાપઓુ, લક્ષદ્વીપ 
અને ઉત્તર-પવૂથ ભારતના ઘણા ભાગો, અન્ય 
શ્વવથતારો કે જે પારરસ્થર્શ્વતકી, સાંથકૃશ્વતક અને 
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યોજનાકીય રીતે સાંવેદનશીલ હોય ત ે 
વૈશ્વિકીકરણ પછી ખલુ્યા છે. વૈશ્વિકીકરણ પહલેા 
જે પ્રવાસન માટે ખલુ્લા હતા, તે  શ્વવથતારો 
અશ્વનયાંશ્વત્રત  પ્રવાસન પ્રવશૃ્વત્તઓના કારણે અનેક 
જરટલ પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યા છે. છેલ્લાાં 
કેટલાાંક વષોમાાં પ્રવાસન ઉદ્યોગ દ્વારા કાયદા 
ઉલ્લાંઘનના ઘણા રકથસા નોંધાયા છે. દા.ત 
દરરયારકનારાના પ્રવાસનધામો દ્વારા CRZ  

જાહરેનામાનો ભાંગ (માત્ર કેરળના કોવાલ્લમ 
રકનારા પર જ ૧૫૦૦ર્ી વધ ુ રકથસા છે). વાઘ 
માટેના અને અન્ય આરગક્ષત શ્વવથતારો જેમકે 
કાન્હા, બાાંધવગઢ, કોબેટ, પેરરયાર, રણર્ાંભોર, 
બાાંદીપરુ અને નાગરહોલ શ્વવથતારો 
પ્રવાસીગહૃોર્ી છવાઇ ગયા છે, તેને કારણ ે
આરગક્ષત ક્ષેત્રોની સશુ્વવધાઓ અને આરગક્ષત 
જીવસનૃ્ષ્ટ્ટ પર ખબૂ મોટા પ્રમાણમાાં દબાણ 
આવ્યાાં છે. કેટલીક વાર આ કાયદાઓ અને 
શ્વનયમોની પાછળનો હતે ુ પ્રવાસનની અસરન ે
ઓછી કરવાનો અને અનામત ક્ષેત્રોને જાળવણી 
પરૂી પાડવાનો હોય છે. પરાંત ુ તે સાર્થક 
નીવડતો નર્ી.   

ભારતના મધયભાગમાાં સ્થર્ત શ્વવશાળ 
શ્વવથતાર જયાાં. દેશના કેટલાક સૌર્ી વધ ુ
સાંવેદનશીલ સમદુાયોના શ્વનવાસ અને કેટલાક 
શ્રેષ્ટ્ઠ જ ાંગલો છે તેન ે ખનન પ્રવશૃ્વત્ત,  લોખાંડ 
ઉદ્યોગ અને અન્ય ઔદ્યોગગક પ્રવશૃ્વત્ત માટે 
ઔદ્યોગગક એકમોને ભાડ ેઅપાય (યોજના તૈયાર 
કરી છે) છે, જેનો આરદવાસીઓ દ્વારા શ્વવરોધ 
ર્ાય છે.                                                                                                                                                                                                                            
નક્સલ અર્વા માઓવાદી જૂર્ોના નામે 
જાણીતા આરદવાસીઓ પોતાના કબજા હઠેળના 
શ્વવથતારોમાાં આવી કોર્પણ યોજનાઓ માટે છૂટ 
આપતા નર્ી. પરરણામે કોર્ પણ યોજના 
સાકાર ર્ઇ નર્ી. રાજય સરકાર જેને 

નક્સલવાદી યિુનુાં નામ આપે છે તે માગલકીમાાં 
પરરવતથનની શ્વવરુિ કેટલાક આરદવાસીઓએ 
ઉઠાવેલા શસ્ત્રો છે.  સાલ્વા જુડુમ (શાાંશ્વતપણૂથ 
શ્વશકાર) દ્વારા ગહૃયિુ જેવી પરરસ્થર્શ્વત સજાથર્ 
હતી, જેમાાં અનેક ગ્રામવાસીઓઓ પર 
બળપવૂથક અર્વા દબાણપવૂથક દૂર કરાયા.     

કેન્રીય ગ્રામીણ શ્વવકાસ માંત્રાલયની 
ઉચ્ચથતરની એક સશ્વમશ્વતએ દશાથવ્યુાં હત ુાં કે  
‘જ ાંગલની જમીનને પડાવી લેવામાાં એથસાર 
અને તાતા જેવા મોટા વ્યાપારી જૂર્ોએ કરેલી 
લ ૂાંટ કોલમ્બસ પછીની જમીનની સૌર્ી મોટી 
લ ૂાંટ છે.’ પરાંત ુ તેના અંશ્વતમ અહવેાલમાાં આ 
સમગ્ર વાક્યરચના અન ે સાંબાંશ્વધત વ્યાપારી 
ગહૃોના નામ બને્નને દુર કરાયા. આ દરશ્વમયાન 
રફક્કીએ (ફેડરેશન ઓફ ઇન્ન્ડયન ચેમ્બસથ ઓફ 
કોમસથ એન્ડ ઇન્ડથરી – FICCI)  
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નવેમ્બર ૨૦૦૯માાં બહાર પડલે એક અહવેાલ 
‘રાષ્ટ્રીય સાંરક્ષણ અન ે આતાંકવાદ’માાં એક 
પ્રચ્છન્ન દલીલ કરી છે એ કે વ્યાપારી શ્વનગમો 
દ્વારા શોષણ માટે મધય ભારતને વધ ુખોલ્યુાં છે.   

તેમાાં શ્વનરદિષ્ટ્ટ છે કે “ખનીજર્ી સમિૃ 
શ્વવથતારોમાાં માઓવાદીઓનો વધતો બળવો 
ઔદ્યોગગક મડૂીરોકાણની કેટલીક યોજનાઓને 
તાત્કાગલક નકુસાન પહોચાડી શકે. વદૃ્ધિને સાંગચત 
કરવા જયારે ભારતની જરૂરરયાત તેના 
ઔદ્યોગગક સાહસોન ે ઝડપર્ી શ્વવથતારવાની છે, 

અને  શ્વવદેશી પેઢીઓ પણ તેમાાં જોડવા તૈયાર 
છે ત્યારે નક્સલવાદીઓ જેની સારે્  સાંઘષથ  કરે 
છે તે ખનન પ્રવશૃ્વત્ત અને લોખાંડના એકમો 
ભારતના લાાંબાગાળાની સફળતા માટે આવશ્યક 
છે .’ ‘ભયની સચૂના માટેના અપાતા સાંકેતોના 
અન્ય કારણો એ છે કે નક્સલવાદીઓની 
માગલકી હઠેળના જ ાંગલો અને વ્યાપારી જગત 
એક બીજાની નજીક આવી રહ્યા  છે.  ભારતના 
શહરેી ધનાઢય ગ્રાહકોએ વાહનો,  ઉપકરણો 
અને મકાનોની ખરીદી શરૂ કરી છે અન ે તઓે 
દેશના રથતા, પલુો અને રેલ્વેમાાં સધુારાની માાંગ 
કરી રહ્યા છે. ભારતીય ઉત્પાદન ક્ષેતે્ર પરુવઠો 
પરૂો પાડીને ગ્રાહકોને સાંતોષવા માટે દેશની 
શ્વસમેન્ટ, લોખાંડ અને વીજળી  જેવી જરૂરરયાતો 
પરૂતા પ્રમાણમાાં મળેવવાનો છે. આ રાષ્ટ્રીય 
પડકારને ગઝલવા માટે યોગ્ય સામાજજક અન ે
આશ્વર્િક વાતાવરણની જરૂરરયાત છે. આ ઉપરાાંત 
નક્સલવાદીઓ સાર્ ે સાંઘષથ ચાલે છે ત ે
છશ્વત્તસગઢ નક્સલવાદી પ્રવશૃ્વત્તઓનુાં એક સરક્ય 
થર્ાન છે,  જયાાં  ભારતના ૨૩ ટકા લોખાંડ અન ે
શ્વવપલુ  કોલસો છે.  રાજય સરકારે ટાટા થટીલ, 
આરસેલર શ્વમત્તલ, ડી ગબયસથ કન્સોલેટેડ 
માર્ન્સ, બીએચપી ગબલ્ટન અને રીઓ ટીંટો 

સાર્ે અરબો ડોલરના કરારો પર હથતાક્ષર કયાથ 
છે. અન્ય રાજયોમાાં પણ આ પ્રકારના કરારો 
ર્યા છે. આ ઉપરાાંત  અમેરરકાની  
કેટરપીલર(cat) જેવી પેઢીઓ  પવૂથ ભારતના 
ખનન કરતા એકમોન ે પોતાની સાધનસામગ્રી 
વેચવા ર્ચ્છી રહી છે’. 
 
બબનસાંપોવિતપણા તરફ ગવત? 

 છેલ્લા કેટલાક દસકામાાં ભારત 
પયાથવરણને જે રીતે વાપરી રહ્ુાં છે તેન ે
પયાથવરણશ્વવદો અને સામાજજક કાયથશીલો 
ચેતવી રહ્યા છે કે ‘‘શ્વવકાસ’’નો જે રથતો ભારત ે
અપનાવ્યો છે ત ેગબનસાંપોશ્વષત છે. શ્વનદશથન અન ે
અનભુવમાાંર્ી બહાર આવેલ આ તારણને વૈશ્વિક 
પદગચહ્ન નેટવકથ (Global Footprint Network - 

GFN) અને ભારતીય ઔદ્યોગગક સમહૂ 
(Confederation of Indian Industries - CII) દ્વારા 
૨૦૦૮માાં બહાર પાડલે અહવેાલમાાં સમર્થન 
આપ્યુાં છે. આ હવેાલમાાં જણાવાયુાં છે કે :          
*ભારત અમેરરકા અને ચીન બાદનો શ્વવિનો 
ત્રીજો મોટો પારરસ્થર્શ્વતકી પદગચહ્નો ધરાવતો 
દેશ છે.                                
*ભારતીયો પોતાના કુદરતી સાંસાધનોને જૈશ્વવક 
ક્ષમતા કરતા બ ેગણા વધ ુવાપરે છે.  

*ભારતીયો પ્રાકૃશ્વતક સાંપોષણની ક્ષમતાને 
તીવ્રતાર્ી ઘટાડી રહ્યા છે. છેલ્લા ચાર દસકામાાં 
તે લગભગ અડધી ર્ઇ ગર્  છે.  

ટાટા ઉજાથ અને સાંસાધન સાંથર્ાનના 
(TERI - Tata Energy and Resource Institute) 

૧૯૯૧ના અભ્યાસ અનસુાર ભારતમાાં 
પયાથવરણીય ખચથ કૃશ્વષ ઉત્પાદકતાના ઘટાડા, 
રકિંમતી લાકડાના ઘટાડા, જ ાંગલના ઘટાડાની 
ચકૂવણી, થવાથ્ય પાછળના ખચથ, પ્રદૂશ્વષત 
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જળની ચકૂવણી, તેમ જ હવા અન ે
જળસાંસાધનોના ઘટાડાની ચકૂવણીના પરરણામ 

રૂપ રાષ્ટ્રીય આવકના દસ ટકાર્ી વધ ુવધયુાં છે. 
વળી  જમીનધોવાણના કારણે  કૃશ્વષ ઉત્પાદનમાાં  
૧૧ર્ી ૨૬ ટકાનો વાશ્વષિક ઘટાડો ર્ઇ રહ્યો છે.  

ભારતમાાં ઊજાથના રશ્યમાન ગચત્રના 
આધારે બનેલ અહવેાલમાાં કેટલુાંક સકારાત્મક 
શ્વવશ્લેષણ પણ જોવા મળે છે. ‘“ભારતીય 
અર્થતાંત્ર કાબથનની નીચી વદૃ્ધિના કેટલાક 
તાંદુરથત લક્ષણો દશાથવે છે. તેની કુલ ઊજાથની 
રચના અને કાબથનની તીવ્રતા ચીનની 
સરખામણીમાાં ઓછા અને અમેરરકાની બરાબર 
છે.’ તેમ છતાાં અહવેાલમાાં તારવેલુાં છે કે, ‘છતાાં 
પણ આ ગચહ્નો સમતલુાના નર્ી ભારત ે
અપનાવેલ રથતો સાંતગુલત  અને સાંપોશ્વષત 
‘શ્વવકાસ’ તરફનો નર્ી.’  વદૃ્ધિ ખબુ અસમતોલ 
છે, વથતીનો મોટો ભાગ પછાત જીવન જીવ ેછે. 

ઊજાથક્ષેત્રની કાબથન તીવ્રતા ઓછી હોવાનુાં કારણ 
વહચેણીની વ્યવથર્ાઓ અને કોલસા આધારરત 
ગબનકાયથક્ષમ ટેકનોલોજી છે. તેમ છતાાં ત ે
શ્વવિમાાં સૌર્ી વધ ુપ્રદુશ્વષતોમાાં એક છે.  
 

તાપમાન પકરવતથન: પ્રભાવ અને પ્રવતભાવ 
  ૧૯૮૦ના પ્રારાંભના તબક્કાર્ી દગક્ષણના 
દેશો પર આશ્વર્િક વૈશ્વિકીકરણનો પ્રભાવ 
વધવાની સાર્ ે પ્રદૂષણમાાં નોંધપાત્ર વધારો 
અને તાપમાનમાાં પરરવતથન જોવા મળ્યા. 
પરરણામે આમાાંની કેટલીક દૃશ્યમાન પ્રભાવનો 
ભારત પણ સામનો કરશે. બાવીસમી સદીની 
શરૂઆતમાાં જ સમરુીથતરમાાં એક મીટરનો 
વધારો ર્ઇ ગયો હશે. પ્રચાંડ પરૂના કારણ ે
પ્રભાશ્વવત લગભગ ૫,૭૬૪ ચોરસ રકલો મીટર 
શ્વવથતારમાાં વસતા ૭૦ લાખર્ી વધ ુ લોકોને 
થર્ળાાંતરરત કરવા પડશે. વરસાદની તરાહમાાં 

પરરવતથન ર્શે, કુલ વરસાદમાાં વધારો ર્શે, 
પરાંત ુ ઘણા શ્વવથતારોમાાં વરસાદના રદવસોમાાં 
અને પ્રમાણમાાં ઘટાડો ર્શે. તેના કારણે ભયાંકર 
પરૂ અને દુષ્ટ્કાળોની સ્થર્શ્વત સજાથશે. ઘણા 
અભ્યાસો અનસુાર તાપમાનમાાં વધારો ર્વાર્ી 
અનાજનુાં ઉત્પાદન ઘટશે (કેટલાક પાકોમાાં ૨૦ 
ટકાર્ી પણ વધ)ુ. દરરયાર્ પાણીના 
તાપમાનમાાં પરરવતથનના કારણે સમરુના 
ઉત્પાદનને અસર પહોચશે, પરવાળાની સમિૃ 
વ્યવથર્ા નાશ પામશ ેઅન ેમત્થય રહલચાલમાાં 
પરરવતથનના કારણે માછીમારોના વ્યવસાયમાાં 
મશુ્કેલી સજાથશે.  

વૈશ્વિક કક્ષાએ ભારત સરકાર ઉત્તરના 
દેશો (શ્વવકશ્વસત દેશો) પાસેર્ી જવાબદારી અન ે
તેની પ્રશ્વતરક્યાની માાંગ કરતી રહી છે અને તે 
એક ન્યાયી રીત છે, પરાંત ુ બીજી તરફ તેની 
થર્ાશ્વનક નીશ્વત નબળી રહી છે. ૨૦૦૯માાં 
તાપમાન પરરવતથન પર રાષ્ટ્રીય પ્રવશૃ્વત્ત 
કાયથયોજના (NAPCC) બહાર પડાઇ હતી, તેના 
કેટલાાંક ઘટકો પ્રશાંસનીય હતા: જેમ કે 
સૌરઊજાથન ે પ્રાધાન્ય અને ઊજાથની કાયથક્ષમતા 
અંગે શ્વનષ્ટ્ઠાવાન કાયથક્મ, પરાંત ુતેમાાં શ્વવભાવના 
અને અમલીકરણને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો રહલેા 
હતા (દા.ત માત્ર સૌરઊજાથ પર ધયાન કેન્ન્રત 
કરાયુાં અને અન્ય પનુઃઅપ્રાપ્ય સ્રોતો પર નહી. 
શ્વવકેન્ન્રત ઊજાથ ઉત્પાદન પર ર્ોડો  ભાર 
અપાયો હતો અને ઊજાથ કાયથક્ષમતામાાં કેટલાાંક 
ક્ષેત્રો ચકૂી જવાયા). કેટલાાંક અન્ય ઘટકો (દા.ત 
સાંપોશ્વષત ખેતી અન ે પાણી ઉપરના કાયથક્મો) 
ટેકણલાકડી જેવા છે. સાહશ્વસકતા અને પિશ્વત 
બહારની નીશ્વતઓ કે  ચોકઠાર્ી બહારની 
શ્વવચારસરણીઓ જોવા મળતી નર્ી. પાણીના 
કાયથક્મમાાં મોટા બાંધો પરના આધારને ચાલ ુ
રખાયો, તેમના પારરસ્થર્શ્વતકી અને સામાજજક 
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ખચથને સાંપણૂથપણ ે અવગણાયાાં, કૃશ્વષક્ષેત્રમાાં  
ભારતના તાપમાન પ્રદૂષણ માટે લગભગ ૬ 
ટકા જવાબદાર તેવા રાસાયગણક ખાતરો 
તરફર્ી સેન્રીય ખાતર તરફ જવાની મોટી 
શક્યતા છે, જે હજુ ઘણી દૂર છે (આ કાયથક્મ 
હજુ શ્વવકસી રહ્યો છે). અશ્વત ધશ્વનકોના ખોટા 
ઉપભોક્તાવાદ અન ેશ્વવશ્વવધ ક્ષેત્રોમાાંની ભારતીય 
વથતીના સાંસાધનોના વપરાશમા કેટલો અન્યાય 
છે ત ે અંગેની અસમાનતાઓનો ક્યાાંય શ્વનદેશ 
નર્ી અર્વા ખબૂ ઓછો છે. NAPCCએ કાચો 
અહવેાલ ઘડલે અને હાલમાાં તેના થવતાંત્ર 
કાયથક્મો દ્વારા પણ સાંશોધન ર્ઇ રહ્યા છે, પરાંત ુ
એકાદ કાયથક્મન અપવાદ શ્વસવાય ન તો એમાાં 
સામાન્ય નાગરરકોની સલાહ લેવાય છે કે ન 
તેમાાં કોર્પણ જાતની પારદશથકતા છે.  
 

બહ વવધ અછત: અનાજ, પાણી અને 
રોજગારી  

ભારતીય વથતીનુાં મોટુાં પ્રમાણ અને 
કેટલાક શ્વવથતારો ગાંભીર અને બહશુ્વવધ અછતો 
તરફ જર્ રહ્યાાં છે. અનાજની અશ્વનશ્વિતતા, 
પાણીની અછત, બળતણની અપ્રાપ્યતા અન ે
મયાથરદત વૈકપ્લ્પક શ્વવકલ્પો સાર્ે આજીશ્વવકામાાં 
શ્વવથર્ાપન આ બધા જ પ્રશ્નો વતથમાન તબક્કાના 
વૈશ્વિકીકરણ અને ‘‘શ્વવકાસ’’ના આધશુ્વનક ખ્યાલ 
પવેૂ પણ હતા જ. વૈશ્વિકીકરણ અન ે‘‘શ્વવકાસ’’નો 
ચોક્કસ હતે ુ તેને ઘટાડવાનો હતો, પરાંત ુ તેર્ી 
ઉલટુ ર્યુાં.  ઘણા લોકો અને પ્રદેશો માટે આ 
પ્રશ્નો વધ ુઉગ્ર બન્યા. 

અનાજની  અછતના સાંદભથમાાં જોર્એ 
તો અનાજ ન મેળવી શકતી વથતીની ટકાવારી 
૧૯૯૦ના દસકમાાં  ૨૪ હતી, જે ૨૦૦૪-૦૫માાં 
ઘટીને ૨૨ ર્ઇ.  બીજા શબ્દોમાાં સીમાાંત ઘટાડો 
ર્યો, ઉપરાાંત એ પણ સત્ય છે કે ભારત 

દુશ્વનયાની સહરુ્ી વધ ુ કુપોશ્વષત વથતીની સાંખ્યા 
ધરાવતો દેશ છે. અનાજ અને કૃશ્વષ સાંગઠન 
(FAO) અનસુાર ૨૦૦૪-૦૬ના સમયમાાં 
અંદાજજત કુપોશ્વષત વથતી ૨૫.૧ કરોડ હતી, જે 
પ્રમાણ દેશની ચોર્ા ભાગની વથતીર્ી ર્ોડુાં જ 
ઓછાં હત ુાં. ભારતના અનાજ શ્વનગમમાાં ધાન્યના 
પરુવઠા સારે્ શ્વવપલુ પ્રમાણમાાં અનાજ પ્રાપ્ય 
છે, અને ત ેસતત ઊંચા પ્રમાણમાાં ટક્ુાં છે. તેમ 
છતાાં દર ચોર્ો ભારતીય ભખૂ્યો સવેુ છે. આ 
લોકો કોણ છે જે ધાન્ય ખરીદી શકતા નર્ી અન ે
જેની પાસે સરકાર દ્વારા પરૂી પડાતી કલ્યાણ 
યોજના પહોંચી શકી નર્ી? એકવીસમી સદીમાાં 
અનાજની રકિંમતોમાાં ફુગાવાએ આ પરરસ્થર્શ્વતન ે
વધ ુ ભયાંકર બનાવી છે. ભારત ત્રીજી સદીના 
અંત પહલેાાં જોશે કે આ બજારવાદી 
અર્થવ્યવથર્ામાાં લાખો લોકો પારરસ્થર્શ્વતકી 
વ્યવથર્ાને બેહાલ બનાવશે અને કૃશ્વષ આધારરત 
રોજગારીનુાં પ્રમાણ ખબૂ ઓછાં હશે. પરરણામે 
માત્ર રોકડ સામેં અનાજ મેળવી શકાશે. કેટલાક 
પરાંપરાગત પાકો અપ્રાપ્ય બનશ.ે પોષણના 
અગત્યના સ્રોત જેવા કે પરાંપરાગત ખાદ્ય અને 
કઠોળ અર્વા જ ાંગલ અને જળપ્લાશ્વવત 
જમીનમાાંર્ી મળતા ખોરાકની પ્રાપ્યતા અન ે
ખરીદવાની ક્ષમતા પણ ઘટી રહી છે. (દા.ત 
૧૯૯૦ર્ી માર્ાદીઠ કઠોળની પ્રાપ્યતા ૨૬ ટકા 
ઘટી છે).  

પાણીની અછત ગાંભીર છે. ગ્રામીણ અન ે
શહરેી શ્વવથતારોના કરોડો લોકો માટે પીવાનુાં 
પયાથપ્ત પાણી મેળવવુાં એક દૈશ્વનક સાંઘષથ બન્યો 
છે. તેનુાં કારણ જળપ્લાશ્વવત શ્વવથતારોની સપાટી 
અને પાણીના અન્ય સાંગ્રહથર્ાનોનુાં અયોગ્ય 
વ્યવથર્ાપન, વરસાદી પાણીને જમીનમાાં 
ઉતારતા શ્વવથતારોમાાં ર્તો ઘટાડો, વારાંવાર 
પડતા દુષ્ટ્કાળો, વથતીનુાં વધ ુ પડતુાં કેન્રીકરણ, 
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(શહરેોમાાં) ભગૂભથ અને સપાટી પરના 
જળસ્રોતોના પ્રદૂષણ, હોર્ શકે. નીશ્વતની 
શ્વનષ્ટ્ફળતાના પાયામાાં વગ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ 
અને શ્વનગમો દ્વારા તેનો ઉપભોગ (પ્રદૂષણ અને 
પાણીની રકિંમતને સાંબાંશ્વધત જળપ્લાશ્વવત જમીન 
અને ભગૂભથ જળની જાળવણી અને 
વ્યવથર્ાપન) છે (દા.ત ભારતના ઘણા 
શ્વવથતારોમાાં કોકાકોલાના બોટગગલિંગ એકમ છે, 
તેમણે થર્ાશ્વનક સમદુાયોના સરુગક્ષત ભગૂભથ 
જળને નકુસાન પહોંચાડયુાં છે).  

ભગૂભથ જળની સમથયા ગચિંતાનો મખુ્ય 
શ્વવષય છે કેમ કે ખેતી, ઉદ્યોગ અને શહરેી 
વપરાશ માટેના દોહનર્ી ભારતના ઘણા 
શ્વવથતારોમાાં પાણીના થતરમાાં ર્યેલ ફેરફાર 
ખતરો સચૂવે છે. ભારતના ગ્રામીણ શ્વવથતારોમાાં 
૫૦ ટકાર્ી વધ ુ ભગૂભથ જળ જેટલી ઝડપર્ી 
વપરાય છે એટલી ઝડપર્ી પનુ:સાંગ્રરહત ર્તુાં 
નર્ી. સાંસદમાાં પછૂાયેલ પ્રશ્નના જવાબમાાં 
સરકારે કહલેુાં કે દેશના જજલ્લાઓમાાં ૩૩ ટકા 
ભગૂભથ જળ પીવા માટે યોગ્ય નર્ી, કારણકે 
તેમાાં ફ્લોરાર્ડ, લોહ, સીસ ુઅને ક્ષારનો  થતર 
ઘણો ઊંચો છે. ભારતમાાં પાણીના કુલ વપરાશ 
(લગભગ ૭૫૦ અરબ ઘન મીટર) કરતા 
પાણીની હાલમાાં પ્રાપ્ય ઓછી (લગભગ ૧૮૬૯ 
અરબ ઘન મીટર) છે, પરાંત ુ૨૦૨૫ પછી તરત 
જ તેના થતરમાાં ઘટાડો ર્શ ે અને ૨૦૫૦ 
સધુીમાાં આ ઘટાડો તીવ્ર બનશે. આ પ્રમાણ 
માત્ર માનવીના ઉપયોગન ે ધયાનમાાં લર્ને છે, 
અન્ય પ્રજાશ્વત અન ે પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ાના 
અન્ય તમામ ઘટકોના પાણીના વપરાશન ે
ધયાનમાાં લેતાાં જણાશે કે આપણે વતથમાન 
સમયમાાં પણ અછતની પરરસ્થર્શ્વતમાાં છીએ.  

અંતમાાં, આ આજીશ્વવકાની અર્વા 
રોજગારીની અછત છે. પારરસ્થર્શ્વતકી 

વ્યવથર્ામાાં ભાંગાણ અને જમીન/પાણીના 
પ્રમાણમાાં તીવ્ર ઘટાડાર્ી અર્વા કુદરતી 
સાંસાધનોના પરાંપરાગત ઉપભોગમાાં ઘટાડો 
ર્વાર્ી પરાંપરાગત થવરોજગાર ધરાવતા 
સમદુાયો ઝડપર્ી અસરગ્રથત ર્ઇ રહ્યા છે (જેમ 
કે ખેડતૂો, માછીમારો વગેરે).  આજે પણ તેમની 
આજીશ્વવકા અર્વા રોજગારીની ખોટનો 
વાથતશ્વવક અંદાજ પ્રાપ્ય નર્ી. આ એ બાબતનો 
પરુાવો છે કે આ પ્રશ્નની કેટલી અવગણના ર્ાય 
છે.  

સૌર્ી વધ ુ ખરાબ અસર શ્વવચરતી 
જાશ્વતના લોકોને ર્ર્ છે. તેઓના થર્ળાાંતરના 
માગોમાાં અવરોધ આવ્યા છે, તેઓની 
જીવનશૈલી અને સાંથકૃશ્વત હાાંશ્વસયામાાં ધકેલાઇ છે, 

તેઓને બદનામ કરાયા અર્વા તેમાાંના અંગ ે
ખોટાાં અર્થઘટન કરાયાાં અને તેઓની યવુા પેઢી 
અનેકશ્વવધ પ્રભાવ હઠેળ અલગ રદશાએ વળી  
ગર્. ભારતની માનવશાસ્ત્રીય મોજણીનો અંદાજ 
હતો કે ભારતમાાં ભરવાડ ન હોય તેવા ઓછામાાં 
ઓછા ૨૬૭ જેટલા વ્યવસાયો (વાતાથકારો, 
મનોરાંજકો, ધાશ્વમિક અને  ભવાર્ કરનારા, 
વ્યાપારીઓ, માછીમારી, શ્વશકાર કરનારા અને 
પકડનારા વગેરે) હતા. આ પૈકીના મોટા 
ભાગના ભયના આરે છે. કેટલાક સાંપણૂથ નાશ 
પામ્યા  છે અને જે લોકોએ આ રોજગારીમાાંર્ી 
થર્ળાાંતર કયુું છે તે અશ્વનશ્વિત, હલકા, ઓછા 
વેતનવાળા, અસાંગરઠત શ્રમના શોષણખોર 
ક્ષેત્રમાાં સમાયા છે અર્વા સામાન્ય બેકાર  
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બન્યા છે. દેશના લગભગ ૪કરોડ શ્વવચરતા 
ભરવાડોમાાંર્ી મોટા ભાગના લોકોની સ્થર્શ્વત પણ 
આવી જ છે.  
 

શ ાં પયાથવરણને રાષ્રીય આયોજનમાાં મ ખ્ય 
પ્રવાહમાાં લવાય ાં હત  ાં?  

મનમોહન શ્વસહના કર્ન તરફ જો પાછા 
જર્એ તો જે પહલેેર્ી જ નાશ પામ્યુાં છે (દા.ત 
કેટલાક હજારો હકેટર કુદરતી જ ાંગલની જમીન 
બાંધ હઠેળ અપાર્ ચકૂી છે અર્વા ઉદ્યોગોમાાં 
અપાર્ ચકૂી છે) તેને પનુ:સજીવ કરી શકાય કે  
નહી? મળૂભતૂ પ્રશ્નો જુદી રીતે જોર્એ તો એમ 
પછૂી શકાય કે વૈશ્વિકીકરણના ‘શ્વવકાસે’ પ્રશ્નો 
ઉભા કયાથ છે, તેના પ્રમાણમાાં પયાથવરણીય 
સાંરક્ષણ માટેના ખચથમાાં શ્વવશેષ વધારો ર્ાય છે? 

શુાં પયાથવરણ આપણી આયોજન પ્રરક્યાના 
કેન્રમાાં લાવી શકાય? 

પયાથવરણ અને વન માંત્રાલયન ે
(MoEF) કેન્ર સરકાર દ્વારા ફાળવવામાાં આવતા 
નાણામાાં ૧૯૯૦ર્ી સતત વધારો ર્યો છે 
(૧૯૯૫-૯૬માાં રૂ. ૩૭૦ કરોડ હતા જે ૨૦૦૯- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૦માાં રૂ. ૧.૫૦૦ કરોડ  ર્યા). આમ 
છતાાં કુલ અંદાજપત્રમાાં તેનુાં પ્રમાણ ૧ ટકાર્ી 
ઓછાં હત ુાં, હકીકતમાાં અંદાજપત્રમાાં ૨૦૦૪-

૦૫ર્ી તેનુાં  પ્રમાણ ઘટી રહ્ુાં છે અન ે૨૦૦૯-

૧૦માાં તે અત્યાર સધુીના કુલ અંદાજપત્રનુાં 
સૌર્ી ઓછાં ૦.૩૬ ટકા  હત ુાં, ધયાનાકષથક એ છે 
કે કુલ અંદાજપત્રમાાં આ જ સમયમાાં (૧૯૯૫-

૯૬ર્ી ૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન) પાાંચ ગણો વધારો 
ર્યો હતો, જયારે પયાથવરણ અને વન 
માંત્રાલયનુાં અંદાજપત્ર માત્ર ચાર ગણુાં વધયુાં 
હત ુાં. એ થપષ્ટ્ટ છે કે જયાાં સધુી સરકાર 
પયાથવરણ માટે મોટા પ્રમાણમાાં રકમ (દા.ત 
ગબનપરાંપરાગત ઊજાથ સ્રોત પાછળ ર્તો ખચથ)  
નહી ફાળવે, ત્યાાં સધુી અંદાજપત્રમાાં તેનો રહથસો 
માત્ર દેખાવનો જ વધશે. 

  ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવતી વાશ્વષિક આશ્વર્િક મોજણીમાાં  અર્થતાંત્રના 
મખુ્ય વલણો અને આગામી વષથ માટેનુાં ગચત્ર 
પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. તેમાાં ૧૯૯૦ર્ી 
પયાથવરણનો શ્વવભાગ ઉમરેવામાાં આવ્યો છે, 

પરાંત ુતેને મહત્વપણૂથ મનાત ુાં નર્ી.  
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૨૦૦ પાનામાાંર્ી માત્ર એકર્ી બે પાના તેન ે
ફાળવવામાાં આવ ેછે. જો કે  તેમાાં  પણ  પાણી,  
જમીન પ્રદૂષણ અન ે જ ાંગલ સાંબાંશ્વધત સમથયા 
અને વાથતશ્વવક પરરસ્થર્શ્વતન ેક્યારેક જ દશાથવાય 
છે. વષથના મખુ્ય આશ્વર્િક શ્વવકાસ સારે્ સાાંકળીન ે
તેને ક્યારેય દશાથવવામાાં આવતુાં નર્ી, દા.ત 
મોજણીના લખેક એ બાબતનુાં શ્વવશ્લેષણ નર્ી 
લખતા કે આશ્વર્િક શ્વવકાસ પ્રરક્યાનો પ્રભાવ 
પારસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ાન ે લાભદાયક હતો કે 
નકુસાનકારક. એ જ રીતે ન ભાશ્વવ આશ્વર્િક 
શ્વવકાસની પયાથવરણીય નકુસાનની તપાસ ર્ાય.  

 આમ છતાાં ‘સાંપોશ્વષત ‘શ્વવકાસ’’ના 
ધયેય અંગ ે વારાંવાર જાહરેાત કરાય છે, ત્યારે 
પણ એ જાણવા માટે આપણી પાસે કોર્ 
માપદાંડ નર્ી કે શુાં આપણે તે ધયેય તરફ 
આગળ વધીએ છીએ ખરા?  

 

શ ાં વૈવિકીકરણ સમગ્ર પયાથવરણ માટે 
લાભદાયક નર્ી?  

 શ્વન:શાંકપણે વૈશ્વિકીકરણના અનેક 
પયાથવરણીય લાભો છે: જેમકે પનુઃપ્રાપ્ય ઊજાથ, 
પ્રદૂષણ શ્વનયાંત્રણ, કાયથક્ષમતા વગેરે સાંબાંશ્વધત 
નવી ટેકનોલોજી આવી છે. શ્વવજાણ ુ અને 
પ્રત્યાયન ક્ષેત્રમાાં તજેીના કારણે શ્વવચારો અન ે
મારહતીનુાં ઝડપી આદાન-પ્રદાન શક્ય બન્યુાં છે, 

મોટા શ્વનગમો પારરસ્થર્શ્વતકી રન્ષ્ટ્ટએ  સરુગક્ષત 
ટેકનોલોજી માટે વધ ુસાંસાધન ફાળવી શકે છે. 

 આ ઉદેશના કોર્ ગચહ્ન જોવા મળતા 
નર્ી કે વૈશ્વિકીકરણના આ લાભ તેના ગેરલાભ 
બરાબર છે કે નહી? જે કોર્ ગણુાત્મક અર્વા 
પરરમાણાત્મક માપદાંડો પ્રાપ્ત ર્ાય છે ત ે
અનસુાર દેશનુાં પારરસ્થર્શ્વતકી ગબનસાંપોશ્વષતપણુાં 
અને દેશના લાખો નાગરરકોની પયાથવરણીય 
અસરુગક્ષતતા વધી રહ્યાાં છે, એવી નવી 

ટેકનોલોજી ઇષ્ટ્ટ છે કે જે પારરસ્થર્શ્વતકી 
શ્વનષ્ટ્ફળતાને અવરોધ,ે પારરસ્થર્શ્વતકી નકુસાનની 
અસરોને ઓછી કરે અન ેમળૂભતૂ રીતે વૈશ્વવધય 
ધરાવતા ક્ાાંશ્વતકારી સમાજમાાં પરરવતથન ર્વા 
માટે કેટલાક પગશ્વર્યાાં પરૂા ાં પાડ.ે પરાંત ુઆવો 
સમાજ કેવો હશે? આશ્વર્િક વૈશ્વિકીકરણનો 
શ્વવકલ્પ શો છે?  

ક્ાાંવતકારી પાકરસ્થર્વતકી લોકશાહીનો 
પકરચય  :  

જો માનવસમાજનો સાચો ઉદે્દશ ખશુી, 
થવતાંત્રતા અન ે સફળતા હોય, તો અન્ય 
પ્રજાશ્વતઓને છાંછેડ્ા વગર અને અડધાર્ી વધ ુ
માનવજાતને અલગ રાખ્યા વગર તેન ે પ્રાપ્ત 
કરવાના ઘણા રથતા છે. આ જેમ ભારતમાાં લાગ ુ
પાડી શકાય તેમ જ અન્ય દેશોમાાં પણ. જો કે 
આ શ્વવકલ્પો જુદા જુદા થર્ળે ખબૂ મોટા 
પ્રમાણમાાં પારરસ્થર્શ્વતકી, સાાંથકૃશ્વતક, આશ્વર્િક અન ે
રાજકીય સ્થર્શ્વતના આધારે શ્વવકલ્પોમાાં બદલાવ 
આવશે.  
  બહૃદ રીતે માનવી સારુ સારી 
શરૂઆતના વૈકપ્લ્પક માળખાને ક્ાાંશ્વતકારી 
પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી કહી શકાય, જેમાાં બધા 
જ નાગરરકો માનવસમાનતા અને પારરસ્થર્શ્વતકી 
સાંપોશ્વષતતાના શ્વસિાાંતો પર આધારરત શ્વનણથયો 
લેવામાાં ભાગીદાર ર્વા સમાન તક અન ે હક્ક 
ધરાવતા હોય એવી સામાજજક, રાજકીય અન ે
આશ્વર્િક વ્યવથર્ા. 

જેના પર સમગ્ર જીવન આધારરત હોય 
તેવી પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ા અને પારરસ્થર્શ્વતકી 
કાયોનુાં અખાંરડત સતતપણુાં પારરસ્થર્શ્વતકી 
સાંપોશ્વષતતા છે. તેમાાં જૈશ્વવક વૈશ્વવધયની 

ગ) વવકલ્પ: ક્ાાંવતકારી પાકરસ્થર્વતકી લોકશાહી 
 (Redical Ecological Democracy - RED)  
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જાળવણી જીવનનુાં સૌર્ી મોટો આધારગબિંદુ હોય 
છે. માનવીય સમતાએ વાથતવમાાં તકોની 
સમાનતા છે. ભાગીદારી અને શ્વવકેન્રીકરણના 
શ્વસિાાંતો સાર્ ે શ્વનણથયીકરણમાાં વગો, જ્ઞાશ્વત, 

ઉમર, જાશ્વત, થપધાથ અને અન્ય શ્વવભાજનોન ે 
અવગણી તમામને શ્વવચાર વ્યક્ત કરવાનો 
સાંપણૂથ હક્ક; માનવપ્રયાસના લાભોન ેમાણવામાાં  
અન ેવહચેવામાાં સમાનતા અને સાંથકૃશ્વતક સરુક્ષા 
હોય છે. આની સાર્ે જોડાયેલ કેટલાક મળૂભતૂ 
શ્વસિાાંતો અર્વા મલૂ્યો છે, તેમને પ્રશ્વતન્ષ્ટ્ઠત 
કરવાની જરૂર છે: વૈશ્વિકીકરણનાાં એક જ 
પ્રકારના વલણોર્ી  શ્વવરુિ વૈશ્વવધય અને 
બહમુત; ગળાકાપ હરીફાર્ અને વ્યસ્ક્તવાદર્ી 
શ્વવપરીત સામાન્ય લોકોના સામરૂહક  
વ્યવથર્ાપન અન ે સહકાર; તમામ લોકો માટે 
પયાથવરણીય જવાબદારીઓ અને માનવહક્કોની 
થપષ્ટ્ટતા, જેમાાં બૌદ્ધિક શ્રમની શ્રેષ્ટ્ઠતાનો જ 
અથવીકાર હોય તેવા શ્રમની મહત્તા માત્ર; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ભૌશ્વતકવાદના સાંપણૂથ શ્વવરોધની સાર્ ે ખશુીની 
પ્રવશૃ્વત્તમાાં ગણુાત્મક અને પરરમાણાત્મક માગોનુાં 
સાંશ્વમશ્રણ. માનવસાંબાંધો માટે તર્ા ઉપર 
જણાવેલા અવરોધક પરરબળો અન ેસમથયાઓ 
ઉકેલવાનો પરાંપરાગત માગથ અરહિંસા અને સાચી 
લોકશાહી છે,. 
જેમાાં તમામ લોકોને  શ્વનણથયીકરણમાાં ભાગ 
લેવાની સમાન તક હોય  અને  માનવી  
શ્વસવાયની  પ્રજાશ્વતઓ અને કુદરતના હક્ક માટે 
આદર હોય. 

ઉપરના શ્વસિાાંતોની સાર્ ે ક્ાાંશ્વતકારી 
પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી એ મનષુ્ટ્ય, માનવતા 
અને પ્રકૃશ્વત વચ્ચ ે સતત અને અરસપરસનો 
માનપણૂથ સાંવાદ છે. અલબત્ત, આ એક જ ઉપાય 
અર્વા  બ્લશુ્વપ્રન્ટ નર્ી, પરાંત ુ આમાાં અનેક 
શ્વવકલ્પો છે. આ અર્થપણૂથ વ્યવથર્ા ક્યારેક શે્રષ્ટ્ઠ 
ગણાતી હતી, પરાંત ુ હાલમાાં પ્રાચીન અર્વા 
પરુાણી ઢબની ગણાય છે. આ વ્યવથર્ામાાં 
શ્વનભાવપાત્ર અર્થતાંત્ર, સાટા શ્વવશ્વનમય, થર્ાશ્વનક 
બજાર આધારરત વ્યાપાર, મૌગખક મારહતી, કામ 
અને મનોરાંજનનુાં  સાંયકુ્તપણુાં, માગલક તરીકે 
નહી પણ સાધન તરીકે યાંત્ર, થર્ાશ્વનક થવાથ્ય  
પરાંપરાઓ, હથતકલાઓ, માતાશ્વપતા અને અન્ય 
વડીલો સાર્ ે કામ દ્વારા શ્વશક્ષણ, કચરા અને 
ઉડાઉગીરી પર અસાંમશ્વત વગેરે શ્વસિાાંત આમજે 
છે. એનો અર્થ એ નર્ી કે પરાંપરાઓને  
ગબનશરતી રીતે થવીકારી લેવી. વાથતવમાાં 
પરાંપરાગત ભારતમાાં એવુાં ઘણુાં જરૂરી છે જેન ે 
પાછળ છોડી દેવુાં જોર્એ, પરાંત ુ ક્ાાંશ્વતકારી 
પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહીને વથતતુઃ ભતૂકાળ સાર્ ે
એક ગણનાપાત્ર સાંબાંધની કલ્પના છે. આમાાંના 
ઘણા અર્થપણૂથ વ્યવહારોની પનુઃખોજની પ્રરક્યા 
શ્વવસરાર્ ગયી છે. પરાંપરાઓના ઉત્તમ પાયા 
ઉપર ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહીની 



23 

 

                                                      

ર્મારત બની શકે. આ એ થવરૂપનુાં પનુરુત્ર્ાન 
નર્ી, જેની ભારતના કટ્ટરપાંર્ી રહન્દુઓ 
અહમયકુ્ત વાત કરે છે આપણે પરાંપરાઓન ે
એવા લોકોના ચુાંગાલમાાંર્ી છોડાવવી પડશે જે 
એનો ઉપયોગ ધમાુંધતા સારુ કરે છે.   
 
થર્ાનીયકરણ 

થર્ાનીયકરણ એ વૈશ્વિકીકરણના સાંપણૂથ 
શ્વવરોધનુાં વલણ છે. જે જ ાંગલ, દરરયારકનારા, 
શહરેી સશુ્વવધાઓ વગેરે જેવાાં સાંસાધનોની સૌર્ી 
નજીક રહ ે છે, તેઓનો જ આ સાંસાધનો પર 
સૌર્ી વધ ુ અશ્વધકાર હોવો જોર્એ. તેઓ 
સાંસાધનોના વ્યવથર્ાપન માટે ઉત્તમ જ્ઞાન 
ધરાવે છે. અલબત્ત, તે હાંમેશાાં સાચુાં નર્ી. 
ભારતમાાં ઘણા સમદુાયો આ બાબત ચકૂી ગયા 
છે. બ ે સદી સધુી સરકારહથતક નીશ્વતઓના 
કારણે આ સાંસાધનોના વ્યવથર્ાપનની ક્ષમતા 
ગમુાવી બેઠા છે, કેમ કે પરાંપરાગત શ્વનયમો, 
અન્ય કાયથક્ષમતાઓ, સાંથર્ાકીય માળખાન ે
અસરકારક રીતે ગાંભીર નકુસાન પહોંચ્યુાં છે. 

તેમ છતાાં જો સમદુાયોને સરકાર તર્ા 
સામાજજક સાંગઠનો દ્વારા સાંવેદનશીલ રીતે મદદ 
મળે, તો ઉત્પાદન, વપરાશ, વ્યાપાર, થવાથ્ય 
અન ે શ્વશક્ષણ અને અન્ય સેવાઓમાાં 
થર્ાનીયકરણ તરફ જઇ શકાય.  

ભારતમાાં શ્વવકેન્ન્રત પાણીસાંગ્રહ, જૈશ્વવક 
વૈશ્વવધયનુાં સાંરક્ષણ, શ્વશક્ષણ, નીશ્વત-શ્વનયમો, 
અનાજ અન ે ભૌશ્વતક ઉત્પાદન, ઊજાથઉત્પાદન, 

કચરાનુાં વ્યવથર્ાપનાાં ક્ષેત્રોમાાં આત્મશ્વનભથરતાના 
અનેક નવા પ્રયોગો ર્ઇ રહ્યા છે. આ પ્રયત્નો 
ગામડાઓ અન ેશહરેો બન્નેમાાં જોવા મળે છે.  

ભારતીય બાંધારણના ૭૩મા અન ે૭૪મા 
સધુારાઓનુાં (ગ્રામીણ અન ે શહરેી સમદુાયોની 
તરફેણમાાં  શસ્ક્તઓનુાં  શ્વવકેન્રીકરણ)  તારકિક 

કારણ જોર્એ તો હકીકતમાાં તેનો ઉદેશ 
થર્ાનીયકરણ જ છે. તેના કેટલાક જીવાંત 
ઉદાહરણ: 

x ડકેન ડવેલપમેન્ટ સોસાયટીના દગલત 
સ્ત્રીખેડતૂો, કણાથટકમાાં ગ્રીન ફાઉન્ડશેન સાર્ ેકામ 
કરતા સમદુાયો, ‘બીજ બચાઓ’ આંદોલન સાર્ ે
જોડાયેલા ખેડતૂો, નવદન્યાના જૈવ પાંચાયત 
નેટવકે  પાકોના વૈશ્વવધયના ઉપયોગર્ી 
સાંપોશ્વષત ખેતીનાાં ઉદાહરણ પરૂાાં પડ્ાાં છે.   

x ઓરડશા, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરાખાંડ, નાગાલેંડ અન ે
અન્ય રાજયોમાાં જ ાંગલો, જળપ્લાશ્વવત શ્વવથતારો, 
ઘાસના મેદાનો, દરરયારકનારાના શ્વવથતારો તેમ 
જ વન્યજીવો અન ે પ્રજાશ્વતઓના સાંરક્ષણ અન ે
પનુઃસર્જન માટે અનેક સમદુાયો પ્રયત્નો કરી 
રહ્યા છે.  
*ઉત્તર-પવૂથ ભારતીય રાજય નાગાલેન્ડની 
સરકાર દ્વારા થર્ાશ્વનક શ્વનયાંત્રણ દ્વારા શ્વશક્ષણ, 

થવાથ્ય અન ે અન્ય સાંબાંશ્વધત બાબતોનાાં 
સામદુાયીકરણના સફળતાપવૂથક પ્રયત્ન ર્યા છે.  

x અનેક ગામોએ વેરાન અને દૂષ્ટ્કાળની 
સાંભાવનાગ્રથત શ્વવથતારોમાાં પાણીના 
થવાવલાંબનના સફળ પ્રયોગ કયાથ છે. આ માટે 
તેમણે શ્વવકેન્ન્રત જળવ્યવથર્ાપન અન ે
વપરાશના થવરગચત શ્વનયમો ઘડલેા અને તેના 
કડક પાલન દ્વારા પયાથપ્ત પાણી મેળવી શકાયુાં 
છે. તરુણ ભારત સાંઘ દ્વારા રાજથર્ાનના 
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 અલવર જજલ્લામાાં ર્યેલ આવો એક પ્રયાસ 
નોંધપાત્ર  છે.  
*તમામ જરૂરરયાતો માટે દેશ ઉપર આધારરત 
શહરેોના પરાવલાંબી પરાંપરાગત મોડલેર્ી દૂર 
જર્ ઉત્તમ થવાવલાંબીનનુાં ઉદાહરણ ભજૂ (કચ્છ, 

ગજુરાત)માાં જોર્ શકાય છે. હનુ્નરશાળા, 
સહજીવન, કચ્છ મરહલા ‘શ્વવકાસ’ સાંગઠન અન ે
ACT વગેરે જેવી સાંથર્ાઓએ 
ઝાંપડપટ્ટીવાસીઓ, મરહલામાંડળો અને અન્ય 
નાગરરકોન ેએકશ્વત્રત કરી તેઓને એક જ માગ ે
આગળ ધપાવ્યા. જળસ્રોતને પનુ: શરુ કરવા, 
પાણીના શ્વવકેન્ન્રત સાંગ્રહથર્ાનો બનાવવા અન ે
વ્યવથર્ાપન કરવાનો પ્રયત્ન કરેલા છે. આ 
સાંગઠનોએ ઘનકચરાની શ્વનકાલવ્યવથર્ા, ગરીબ 
સ્ત્રીઓ માટે રોજગારીસર્જન, ગાંદા પાણીની 
શ્વનકાલવ્યવથર્ા અન ે તમામન ે માટે 
સન્માનજનક આવાસપશૂ્વતિ  કયાું છે. ભજૂ 
ઉપરાાંત બેન્ગ્લરુુ, પનૂા અને અન્ય શહરેોમાાં 
વધનેુ વધ ુ નાગરરકો ૭૪મા સધુારાના આધારે 
થર્ાશ્વનક આયોજનના શ્વવકેન્રીકરણની માાંગ કરી 
રહ્યા છે.  

x થર્ાનીયકરણની સફળતા માટે ભારતની 
જ્ઞાશ્વતવ્યવથર્ા, જાશ્વતસાંબાંધો અન ે આંતરધમથ- 
ગશ્વતશીલતામાાં જકડાર્ ગયેલા સામાજજક અન ે
આશ્વર્િક શોષણને ઉકેલવા જરૂરી છે. 

અસમાનાતાની સમથયા ઉકેલી શકાય, જે દગલત 
સ્ત્રીઓના રકથસામાાં જોર્ શકાય છે. આંધ્રમાાં  
ડકેન ડવેલપમેન્ટ સોસાયટીની પ્રવશૃ્વત્તઓ  દ્વારા 
દગલત  સ્ત્રીઓ થવમાન અન ેગૌરવ મળેવી શકી 
છે. તાશ્વમલનાડુના કુર્મ્બક્કમ ગામમાાં દગલતો 
અન ે અન્ય જાશ્વતઓ વચ્ચ ે અંતર ઘટ્ુાં અન ે
સમાનતા વધી છે. ‘નમથદા બચાવો’ આંદોલનના 
‘જીવનશાળા’ દ્વારા આરદવાસી બાળકો અશ્વધકાર 
મેળવી શક્યા છે. વૈશ્વિકીકરણના કારણે જ્ઞાશ્વત, 

ધમથ અન ેજાશ્વતના શોષણમાાં કોર્ પણ રન્ષ્ટ્ટએ 
કોર્ ઘટાડો ર્યો હોય તેનુાં કોર્ પ્રમાણ નર્ી. 
સાર્ે સાર્ ેતે બાબતનુાં  પણ કોર્ પ્રમાણ નર્ી 
કે તે અસમાનતા કોર્ થવરૂપે  ઉભી ન ર્ઇ 
હોત.  

 

તબળયાના થતરે કાયથ કરવ ાં (working at the 

landscape level) 
થર્ાશ્વનક અન ે નાના થતરે કામ કરવુાં 

પયાથપ્ત છે.  જે સમથયાઓનો આપણે અત્યારે 
સામનો કરી રહ્યા છીએ એમાાંની ઘણી મોટી 
સમથયાઓ છે. આ સમથયાઓ સમગ્ર શ્વવથતાર, 
દેશો, પ્રદેશો અન ેવાથતવમાાં પ ૃ્ વીને પ્રભાશ્વવત 
કરે છે. તાપમાનમાાં પરરવતથન, ઝેરનુાં  ફેલાવુાં 
અને રણનુાં આગળ વધવુાં - તેના કેટલાાંક 
ઉદાહરણો છે. કેટલાક દેશો અને પ્રદેશોમાાં 
શ્વવથતાર અન ે સરહદન ે અશ્વતક્મીને (જેન ે
જૈવપ્રદેશવાદ અર્વા પારરસ્થર્શ્વતકીપ્રદેશવાદ 
પણ કહી શકાય) ર્તુાં આયોજન અન ે
સાંચાલનના નવા અગભગમોનો પ્રારાંભ ર્ઇ રહ્યો 
છે. ભારત હજુ સધુી આ અનભુવમાાંર્ી બહાર 
છે. પરાંત ુકેટલાક તેમાાંર્ી યોગ્ય પાઠ શીખ્યા છે. 

રાજથર્ાનમાાં અરવરી સાંસદે રાજયના ૭૨ 
ગામના લોકો સાર્ ે મળીને ગ્રામસહકાર દ્વારા 
નદીના ૪૦૦ ચો.કી.મી તટનુાં આંતરરક 
વ્યવથર્ાપનણી જવાબદારી ઉપાડી છે. તેઓ 
જમીન, ખેતી, વન્યજીવન, પાણી અન ે શ્વવકાસ 
માટે કાયથક્મો અન ે યોજનાઓ બનાવે છે. 

મહારાષ્ટ્રમાાં પાણી વપરાશકતાથ સાંઘને વાઘડ 
શ્વસિંચાઇપ્રકલ્પનુાં સાંપણૂથ વ્યવથર્ાપનની 
કામગીરી સોંપાર્ છે. સૌ પ્રર્મ વખત એક 
સરકારી પ્રકલ્પની કામગીરી સાંપણૂથપણે થર્ાશ્વનક 
લોકોએ ઉપાડી છે.   
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તગળયાના થતરેર્ી શ્વવકેન્ન્રત 
વ્યવથર્ાપન અન ે સાંચાલનર્ી આગળ વધીન ે
કહી શકાય કે દરેક જૈવપ્રદેશ, રાજય અન ેદેશ 
માટે પણ જમીનવપરાશની એક ન્યાયી યોજના 
ર્ઇ શકે. આ યોજના દેશની પારરસ્થર્શ્વતકી અન ે
સામાજજક સાંદભે વધ ુ નાજૂક જમીનોન ે હાંમેશને 
માટે કોર્ ને કોર્ થવરૂપના સાંરક્ષણની હારમાાં 
મકૂી દેશે (આ સાંપણૂથપણે સહભાગી યોજના હશ ે
અન ે તેમાાં થર્ાશ્વનકોના હક્કો અંગે કાળજી 
લેવાશે). વાથતવમાાં આ યોજના પાણીના સાંગ્રહ, 
ખલુ્લા શ્વવથતારોમાાં ખેતી, શ્વવકેન્ન્રત ઊજાથસર્જન 
વગેરે દ્વારા નગર અન ે શહરેોને થર્ાશ્વનક 
સાંસાધનોમાાંર્ી શક્ય હોય તનેાર્ી વધ ુસાંસાધન 
પરૂાાં પાડવા માટે પ્રોત્સાહન પરુૂાં પાડશે, 
પરરણામે ગ્રામીણ શ્વવથતારો સાર્ ે પરાવલાંબી 
સાંબાંધોના થર્ાને અરસપરસના લાભદાયી 
સાંબાંધો શ્વવકસશ,ે સાંસાધનોનુાં શુાં ર્ાય છે તે અંગ ે
ગ્રામીણ સમદુાયોનો મત મહત્વપણૂથ હશે. 
પોતાની જીવનશૈલી અંગે શહરેી લોકોમાાં જેટલી 
વધ ુ જાગશૃ્વત હશે, પરથપર સહ્ભાગીદારીનો 
સાંબાંધ પણ તેટલો મજબતૂ ર્શે.  

ગામડાઓમાાં આ યોજનાર્ી થર્ાશ્વનક 
શ્વવકાસના યોગ્ય પ્રારાંભ દ્વારા આવશ્યક શસ્ક્તનો 
સાંચાર ર્શ.ે હાલમાાં જોવા મળતુાં ગ્રામીણ શહરેી 
થર્ળાાંતર કદાચ ઘટી પણ જાય અર્વા 
નકારાત્મક પણ ર્ાય. મહારાષ્ટ્ર રાજયના 
રાલેગાન શ્વસદ્ધિ અન ે રહવરે બજાર અન ે
મધયપ્રદેશના દેવાસ જજલ્લામાાં આવુાં ર્ઇ ચકૂ્ુાં 
છે. દેવાસમાાં ‘સમાજ પ્રગશ્વત સહયોગ’; તેમ જ 
રાજથર્ાનના અલવર જજલ્લામાાં ‘તરુણ ભારત 
સાંઘ’ આ કામ કરી રહ્યા છે.  

 
સાંચાલન: થર્ાવનકર્ી રાષ્રીય (તબળયાર્ી 
ટોચ) 

ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહીનો 
વ્યાવહારરક અમલ તગળયાના એકમોના 
થર્ાનસાંબાંધર્ી શરૂ ર્ાય છે. ભારતનાાં બાંધારણ 
અનસુાર ગ્રામ અન ે ગ્રામની નજીકના 
શ્વવથતારોના થતરનુાં સાંચાલન પાંચાયતો દ્વારા 
અને શહરેી શ્વવથતારોના થતરે શ્વવથતાર-સશ્વમશ્વત 
દ્વારા ર્ાય છે. અલબત્ત, આ પ્રશ્વતશ્વનશ્વધરૂપ 
એકમો પણ એ જ સમથયાર્ી પીરડત છે, જે 
ઉચ્ચ થતરની લોકશાહીમાાં જોવા મળે છે. 
આનાર્ી બચવા ગ્રામીણ શ્વવથતારોમાાં ગ્રામસભા 
(ગ્રામીણ સાંમલેન) અને શહરેી શ્વવથતારોમાાં  
શ્વવથતારસભાને (શ્વવથતાર દીઠ નાનુાં એકમ) વધ ુ
મજબતૂ બનાવવાની જરૂર છે. સમદુાયોમાાં 
અર્વા ગામ કે શહરેી વસાહતમાાં તમામ 
પખુ્તોનુાં થવતાંત્ર વૈયસ્ક્તક જૂર્ શ્વનણથયીકરણની 
પ્રરક્યામાાં ભાગીદાર ર્ઇ શકે. થર્ાશ્વનક કુદરતી 
સાંસાધનો સાંબાંશ્વધત અર્વા પયાથવરણીય પ્રશ્નો 
સાર્ે સાંકળાયલેા મહત્વના તમામ શ્વનણથયો આ 
થતર પર લેવાવા જોર્એ. તેમાાં સ્ત્રીઓ અન ે
શ્વવશેષ અશ્વધકારો ન ભોગવતા અન્ય વગોની 
પણ સમાન ભાગીદારી શ્વનધાથરરત હોય ત ે
બાબતની શ્વવશ્વશષ્ટ્ટ જોગવાર્ કરવી જોર્એ. 

તેના કેટલાાંક ઉદાહરણો :  
x  મેંઢાલખેા ગામના(મહારાષ્ટ્ર) ગોંડ 

આરદવાસીઓએ શ્વસિાાંત થવીકાયો છે કે ‘અમારી 
સરકાર મુાંબર્ અને રદલ્હીમાાં, પરાંત ુ અમારા 
ગામમાાં અમે સરકાર’. આ ગામમાાં તમામ 
પ્રકારના શ્વનણથયો ગામસમદુાયના એકમત દ્વારા 
લેવાય છે, જે ‘અભ્યાસવતુથળો’ દ્વારા મેળવેલી 
મારહતી પર આધારરત હોય છે. છેલ્લા ત્રણ 
દાયકાર્ી આ ગામ અનાજ, પાણી, ઊજાથ જેવી 
પ્રાર્શ્વમક જરૂરરયાતોની પશૂ્વતિ, રોજગારીની તકોનુાં 
સર્જન કરવાના સફળ પ્રયત્નમાાં લાગેલ છે  
ઉપરાાંત આ ગામના લોકોએ ૧,૮૦૦ હકેટર 
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જ ાંગલનુાં સાંરક્ષણ પણ કરી બતાવ્યુાં  છે, જેના 
પર હવે તેમને કાયદાકીય રીતે સાંપણૂથ અશ્વધકાર 
મળી ચકૂ્યો છે.  

x ઉપરોક્ત ગ્રામીણ ઉદાહરણને બાદ કરતાાં, 
કેટલાક શહરેો પણ અંદાજપત્રમાાં ભાગીદાર 
બન્યા છે. કુશળ નાગરરકો ખચથ માટે તેઓની 
પ્રાર્શ્વમકતા રજૂ કરે છે, જે સત્તાવાર 
અંદાજપત્રને અસર કરે છે.  

બહૃદ થતરના સાંચાલનનુાં માળખુાં આ 
પાયાના થતરના એકમોમાાંર્ી ઉદભવે ત ે
અશ્વનવાયથ આવશ્યકતા છે. આમાાં સમાન 
પારરસ્થર્શ્વતકી લક્ષણો ધરાવતા ગામડાઓના 
સાંઘ અર્વા સમદુાયો અને મોટા થતરની 
સાંથર્ાઓ બનાવી શકાય છે, જે  જજલ્લા અન ે
રાજયના વહીવટી અને રાજકીય એકમો સાર્ે  
જોડાયેલા હોય. આંતરરાજય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
સાંચાલન સાચ ેજ વતથમાન સમયનો પડકાર છે. 

પરાંત ુ આ શ્વનષ્ટ્ફળતાઓ અર્વા આંશ્વશક રીતે 
સફળ પ્રયોગોમાાંર્ી ઘણા બોધપાઠ લર્ શકાય  
છે.  
 

અર્થપણૂથ  વશક્ષણ અને થવાથ્ય   
ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી માટે 

સૌર્ી પ્રથતતુ જ્ઞાન એટલ ે જે જ્ઞાન પશ્વિમી 
શ્વશક્ષણ ે ‘ભૌશ્વતક’, ‘કુદરતી’ અન ે ‘સામાજજક’ 
શ્વવજ્ઞાનો વચ્ચ ેઅન ેઆ શ્વવજ્ઞાન અન ે‘કલાઓ’  

 

 

 

 

 

 

 

વચ્ચે સજલેી  કૃશ્વત્રમ  હદોને  અવગણી  
શકે. પારરસ્થર્શ્વતકી અન ે માનવ વ્યવથર્ાઓ 
માળખાબિ રીતે રચાયલેી નર્ી. માનવ અન ે
કુદરતી કે જ ાંગલી અને પાલત ુ એમ સરળતાર્ી 
સીમાાંકન ર્ઇ શકે નરહ.  

જ્ઞાનને સમગ્ર માગેર્ી શીખીને તેન ે
શીખવવા અને તેના સાંચારમાાં વધ ુ યોગદાન 
આપવુાં જરૂરી છે, તજજ્ઞોની સારે્ સારે્ શ્વવશ્વવધ 
શ્વવષયોના સામાન્ય જ્ઞાનને પણ સમ્માનર્ી 
થવીકારીએ; તો આપણે કુદરતને અન ે તેમાાં 
આપણુાં થર્ાન વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ. 

કેટલાકે આવા વૈકપ્લ્પક શ્વશક્ષણ અન ે જ્ઞાનનો 
પ્રારાંગભક પ્રયત્ન હાર્ ધયો છે. જેમ કે 
આંધ્રપ્રદેશમાાં ડકેન ડવેલપમેન્ટ સોસાયટીની  
‘પાઠશાળા’, મોટા કદના બાંધની હારમાળામાાંર્ી 
નમથદાની ખીણ અન ે તેના રહવેાસીઓને 
બચાવવા સાંઘષથ કરી રહ્યા રહલેા  ‘નમથદા 
બચાઓ’ આંદોલનની ‘જીવનશાળા’, તજેગઢ- 
ગજુરાતમાાં આરદવાસી એકેડમી, મકુ્ત શ્વશક્ષણ 
આપતા દહરેાદૂન- ઉત્તરાખાંડના  બીજ શ્વવદ્યાપીઠ 
અને ઉદયપરુનુાં થવરાજ શ્વવિશ્વવદ્યાલય આ 
પ્રકારનાાં ઉદાહરણ છે.    

આ જ રીતે કેટલાાંક જૂર્ો જાહરે 
થવાથ્ય પર કામ કરી રહ્યા છે. સમદુાયોને 
અશ્વધકાર આપીને થવાથ્યના પ્રશ્નોર્ી લડવા 
સશક્ત કરે છે. તે માટે તેઓ પરાંપરાગત અન ે
આધશુ્વનક પિશ્વતઓન ેસાંયોજીને તેમ જ સલામત 
અનાજ અન ે પાણી, પોષણ અને  રોગશામક 
કાળજી અને રોગ અટકાવવાના ઉપાયો હાર્ 
ધરાય છે.  
રોજગારી અને આજીવવકા  

થર્ાનીયકરણ અન ે શ્વવથતાર અગભગમનુાં 
સાંયોજન પણ આજીશ્વવકાની શ્વવપલુ તકો પરૂી 
પાડ ે શકે. ભારતની વતથમાન સમયની એક 
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મોટી સમથયા બેરોજગારીને ઉકેલવામાાં આ 
પિશ્વત કારગત નીવડી શકે. જમીન અન ે
પાણીનાાં સાંવધથનનાાં પરરણામે ઉત્પાદકતામાાં 
ર્તો વધારો રોજગારીનો મોટો સ્રોત પરૂો પાડી 
શકે તેમ જ સાંપોશ્વષત આજીશ્વવકા માટે કાયમી 
અથકામતનુાં સર્જન કરી શકે. મહાત્મા ગાાંધી 
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગારી બાહેંધરી યોજના 
(MNAREGA) તત્કાલીન સરકારની એક મખુ્ય 
યોજના હતી. એ જ રીતે અન્ય યોજનાઓ જેમકે 
જવાહરલાલ નહરુે રાષ્ટ્રીય શહરે જીણોિાર 
શ્વમશન (JNNRUM)ને પયાથવરણ-રોજગારીનના 
સાંયકુ્ત કાયથક્મ તરીકે જોર્ શકાય. નવા ‘હરરત 
રોજગારી’ કાયથક્મમાાં શ્રમકેન્ન્રત ગ્રામીણ 
ઉદ્યોગો અન ે આંતર-માળખુાં તેમજ હથતકલા, 
કારીગરી, થર્ાશ્વનક ઊજાથ પ્રકલ્પ, ગ્રામીણ 
રથતાઓ અન ે અન્ય શ્વવકલ્પો પર પનુ: ભાર 
આપવો પડ.ે ઉપરાાંત એવા અન્ય કાયથક્મો 
શ્વવકસાવવા કે જેનુાં સાંચાલન થર્ાશ્વનક પ્રજા 
પરાંપરાગત જ્ઞાન દ્વારા અર્વા સરળતાર્ી નવી 
આવડતો શ્વવકસાવીન ેથવતાંત્ર રીતે કરી શકે.  

સાંયકુ્ત રાષ્ટ્ર સાંઘ પયાથવરણ યોજના 
(United Nations Environment Programme) 
અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સાંગઠન (International 

Labour Organisation)ના અંદાજ અનસુાર 
‘હરરત રોજગારી’માાં રોજગારીની નોંધપાત્ર તકો 
રહલેી છે,  જે પારરસ્થર્શ્વતકી અછતની હાલની 
સમથયાનો સામનો કરવામાાં મદદરૂપ બનશે. 

આવા કાયથન ે ‘સાફ-સરુ્રા કાયથ’ તરીકે 
ઓળખાવાય છે. દા.ત રસાયણ આધારરત ખેતી 
કરતાાં નાના પાય ે ર્તી પારાંપરરક સજીવ 
ખેતીમાાં વધ ુલોકોન ેરોજગારી આપી શકાય.  

હાલમાાં પનુઃપ્રાપ્ય ઊજાથઉત્પાદન અને 
ઊજાથ કાયથક્ષમતાના ખબૂ નાના પાયે ર્તા 
કાયથક્મોમાાં લાખો લોકોન ે રોજગારી આપી 

શકાય. ખેતી અન ે ઊજાથ બન્ને (ઉત્પાદન અન ે
કાયથક્ષમતા) તેમ જ વાહનવ્યવહાર, બાાંધકામ, 

શ્વવકેન્ન્રત ઉત્પાદન, વનીકરણ અન ે અન્ય 
ક્ષેત્રોમાાં પણ આપણી પાસે અભતૂપવૂથ સામ્યથ 
છે. અલબત્ત, હજુ સધુી આ સામ્યથનો 
તલુનાત્મક અભ્યાસ ર્યો નર્ી.  
     

આવર્િક  લોકશાહી  
ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી માત્ર 

રાજકીય શ્વનયાંત્રણમાાં મળૂભતૂ પરરવતથનની 
જરૂરરયાત નર્ી, પરાંત ુ ઉત્પાદન અન ે
ઉપભોગના આશ્વર્િક સાંબાંધોમાાં પણ તે આવશ્યક 
છે. વૈશ્વિકીકરણ વપરાશના લોકશાહીકરણને 
મહત્વ આપે છે (જયાાં ઉપભોક્તા રાજા છે, 
અલબત્ત મહદઅંશ.ે  તે માત્ર પસાંદગીનુાં  
મગૃજળ હોય છે); પરાંત ુ ઉત્પાદનના 
લોકશાહીકરણને નહી. મળૂભતૂ પરરવતથનની આ 
અવળી ગાંગા હોર્ શકે. શ્વવકેન્ન્રત ઉત્પાદન તને ે
કહવેાય જયાાં થર્ાશ્વનક ઉપભોક્તાઓ દ્વારા 
ઉત્પાદન નક્કી ર્ાય. એટલે કે જયાાં ઉત્પાદન 
ઉપભોક્તાના શ્વનયાંત્રણમાાં હોય.  

ગ્રામાધારરત અર્વા નાના પાયાના 
અને શ્વવકેન્ન્રત ગહૃઉદ્યોગો અંગેનો ગાાંધીનો 
પ્રથતાવ દાયકાઓર્ી આપણી સામે છે. એ જ 
રીતે જરૂરરયાતોન ે આધારરત ઉદ્યોગ હોર્ શકે, 
જેમાાં પ્રારાંભમાાં થર્ાશ્વનક જરૂરરયાત હોય  
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અન ે ત્યાર બાદ રાષ્ટ્રીય અર્વા 
આંતરરાષ્ટ્રીય જરૂરરયાતો. એ થર્ાશ્વનક 
અર્થતાંત્રનો ભાગ હોવાર્ી  ઉત્પાદક-ઉપભોક્તા 
સાંબાંધ મખુ્યત્વે થર્ાશ્વનક હોય. આવાાં ઉત્પાદન 
અન ે હાલના મડૂીપશ્વતઓના ઉત્પાદન વચ્ચ ે
મહત્વનો તફાવત એ છે મડૂીપશ્વતઓનુાં ઉત્પાદન 
પોતાની જાત માટે હોય છે જયારે બીજુ ાં 
ઉત્પાદન પ્રાર્શ્વમક રીતે એક સેવા છે જે નફા 
માટે નર્ી.  

ગામડાના જૂર્ો અર્વા ગામડાઓ અન ે
અધથશહરેો આવી શ્વવશેષ લોકશાહીના જૂર્ો બની 
શકે. ઉદાહરણ તરીકે:   

x તાશ્વમલનાડુમાાં કુર્મ્બક્કમ ગામના સરપાંચ 
રામાથવામી ર્લાંગોએ સાત-આઠ ગામના 
સમદુાયોને એકત્ર કરી તેમને ‘મકુ્ત વ્યાપાર 
ક્ષેત્રો’ તરીકે તૈયાર કરેલા છે, જેમાાં તઓે 
એકબીજા સાર્ ે (પારથપરરક લાભદાયી શરતો 
પર) વથતઓુ અન ે સેવાઓનો વ્યાપાર કરશે. 

આ રીતે તઓે બહારના બજાર અને સરકાર 
પરના આધારન ે ઓછો કરી, તે જ શ્વવથતારમાાં 
જરૂરી પનુ:રોકાણ માટે ગામોની મડૂી રોકશ ેઅન ે
ગામડાઓ વચ્ચેના સાંબાંધો વધ ુમજબતૂ કરશે.   

x ગજુરાતમાાં ‘ભાષા’ નામની થવૈપ્ચ્છક સાંથર્ા 
બારેક આરદવાસી ગામોને જોડીને હરરત આશ્વર્િક 
ક્ષેત્રો તૈયાર કરી રહી છે, જે ‘સાંપોશ્વષતતા, 
પારરસ્થર્શ્વતકી સાંવેદનશીલતા અન ે લોકોના 
સાંથકૃશ્વતક મળૂની રઢ સમજણ પર આધારરત છે’     

x મધયપ્રદેશમાાં નોગાંગ કૃશ્વષ ઉત્પાદક પેઢી 
(NAPCL) અન ે તાશ્વમલનાડુમાાં અહરમ 
પરાંપરાગત પાક ઉત્પાદક પેઢી (ATCPC)  

ખેડતૂો દ્વારા ચાલતી પઢેીઓનાાં ઉદાહરણ છે, જે 
ઉત્પાદકોને સીધા બજાર સધુી  પહોચાડ ે છે.
 આ વ્યવથર્ામાાં કદાચ નાણુાં શ્વવશ્વનમયનુાં 
મહત્વનુાં માધયમ રહશેે. પરાંત ુતે આંતરરાષ્ટ્રીય 

નાણાકીય સાંથર્ાઓ દ્વારા અનામી રીતે શ્વનયાંશ્વત્રત 
ર્વા અને વૈશ્વિક થતરે સાંકળાયેલાાં નાણાકીય 
બજારોના અમતૂથ બળોના થર્ાને થર્ાશ્વનક રીતે 
વધ ુ શ્વનયાંશ્વત્રત અને વ્યવથર્ાશ્વપત હશે. થર્ાશ્વનક 
વ્યાપાર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાાં થર્ાશ્વનક ચલણ 
અર્વા વથતશુ્વવશ્વનમય ભણી પનુ: વળશે. 
નાણાાંના થવરૂપે વ્યક્ત ર્તી વથતઓુ અને 
સેવાઓની રકિંમતો કોર્ ઔપચારરક અને દૂર 
રહલેા અશ્વનયાંશ્વત્રત બજાર કે વૈયસ્ક્તક થર્ાન ે
આપનાર અને વેચનાર વડ ેનક્કી ર્શે. હાલમાાં 
શ્વવિભરમાાં થર્ાશ્વનક ચલણ અને વ્યાપાર અન ે
સેવાના ગબનનાણાકીય થવરૂપને શ્વવશ્વવધ પ્રકારે 
ઉપયોગમાાં લેવાર્ રહ્યાાં છે. 

આજની બેંકો અન ેનાણાકીય સાંથર્ાઓ 
જેનુાં પ્રશ્વતશ્વનશ્વધત્વ કરે છે તેવા અભતૂપવૂથ 
કેન્રીકરણમાાંર્ી નાણાકીય વ્યવથર્ાપનને 
ક્ાાંશ્વતકારી રીતે શ્વવકેન્ન્રત ર્વાની આવશ્યકતા 
છે. આ વૈશ્વિક સાંથર્ાઓ અને તઓેની સટ્ટાત્મક 
પ્રવશૃ્વત્તઓને મળેલી ખલુ્લી છૂટ હાલની આધશુ્વનક 
નાણાકીય અછતનુાં મખુ્ય કારણ છે.  પરાંત ુસારે્ 
સાર્ે સમગ્ર શ્વવિમાાં છેલ્લા બે દાયકાર્ી થર્ાશ્વનક 
સમદુાયો આધારરત બેંરકિંગ અને નાણાકીય 
વ્યવથર્ાપનની પણ શરૂઆત ર્ઇ  છે.  
 
રાજ્યની ભવૂમકા 

જો કે વૈકપ્લ્પક ભશ્વવષ્ટ્યના મખુ્ય કેન્રો 
તો સમદુાયો (ગ્રામીણ અન ે શહરેી) જ બની 
શકે. પરાંત ુ રાજયની જવાબદારી તેમન ે
જાળવવાની અને રઢ કરવાની છે. નબળા માટે 
કલ્યાણ રાજય- એ રાજયની જવાબદારી છે. 

નબળી થર્ાશ્વનક ક્ષમતા ધરાવતા સમદુાયોને 
લઘતુ્તમ સમય માટે રાજય મદદ કરી શકે. જેમ 
કે સ્રોતનુાં સર્જન કરવુાં, અશ્વધકારો પરૂા પાડવા 
અને તેમના સાંરક્ષણનુાં શ્વનધાથરણ કરવુાં, 
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પયાથવરણ અંગે બેજવાબદારીપવૂથક વતથતા 
વ્યાપારી ઘટકો અર્વા અન્ય લોકો પર અંકુશ 
મકુવા, ભારતના બાંધારણ હઠેળના જુદા જુદા 
મળૂભતૂ અશ્વધકારો દરેક નાગરરક ભોગવ ે તે 
જોવુાં. આ કાયથ માટે ૨૦૦૫ના મારહતી અશ્વધકાર 
કાયદા જેવા યોગ્ય નીશ્વતશ્વનયમો બનાવવા. 
અંતમાાં, શ્વવશ્વવધ સમાજ અન ેદેશો વચ્ચે શ્વવથતતૃ 
વૈશ્વિક સાંબાંધોમાાં રાજયની ભશૂ્વમકા જાળવવી.   
 
આંતરરાષ્રીય સાંબાંધો  

આશ્વર્િક વૈશ્વિકીકરણર્ી ઉલટો ક્મ 
વૈશ્વિક સાંબાંધોનો અંત નર્ી. વાથતવમાાં લોકો, 
શ્વવચારો, સેવાઓ અન ે વથતનુો પ્રવાહ સમગ્ર 
શ્વવિમાાં હાંમેશા ચાલતો રહ ે છે. આ પ્રવાહ 
માનવસમાજોન ે મોટા ભાગ ે સમિૃ કરતો રહ્યો 
છે. જયાાં બધુાં જ નાણા અન ેમડૂી દ્વારા અશ્વધકૃત 
બન્યુાં છે, તેવી પરરસ્થર્શ્વતમાાં ક્ાાંશ્વતકારી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી થર્ાશ્વનક 
અર્થતાંત્રો અન ેનૈશ્વતક જીવનશૈલી, પરથપરમાાંર્ી 
શ્વશક્ષણ, નવસર્જન અન ે શ્વવચારોને વૈશ્વિક થતરે 
શક્ય તેટલા વધ ુ વાથતવમાાં અર્થપણૂથ પ્રવાહો 
બનાવશે.  

પારરસ્થર્શ્વતકી, સાાંથકૃશ્વતક અને 
ઐશ્વતહાશ્વસક રીતે સમાન આધાર ધરાવતા 
પડોશી દેશો સાર્ ે ભારત ે વધ ુ સારા સાંબાંધો 
બાાંધવાની જરૂર છે. તેનુાં એક ઉદાહરણ જમીન 
અને સમરુી સરહદો પરનુાં વ્યવથર્ાપન હોર્ 
શકે. વતથમાન સમયમાાં જે દેશો સારે્ અશ્વતશય 
સાંઘષથ (દા.ત ભારત અન ે પારકથતાન વચ્ચેનો 
સીઆચીન રહમશ્વશલા) છે, ત્યાાં સાંસાધનોના 
સાંરક્ષણ માટે ‘શાાંશ્વત ક્ષેત્રો’ શરૂ કરીને વૈશ્વિક 
થતરે વધ ુ શાાંશ્વત, અશ્વધકારો અને પયાથવરણ 
ઉપરના જૂદા જૂદા સાંશ્વધપત્રોને રઢ કરવા એ 
મખુ્ય કાયો હોવા જોર્એ.  
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આ પકરવતથન શક્ય છે?  
ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહીર્ી 

સાંચાલનમાાં મોટા પરરવતથન આવશે અન ે
આજના રાજકીય અન ે શસ્ક્તશાળી ઔદ્યોગગક 
એકમો દ્વારા તેનો પ્રશ્વતકાર પણ ર્શે. તેમ છતાાં 
ભારતમાાં છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાાં આ 
પરરવતથન શક્ય હોવાના ઘણા ગચહ્નો જોવાાં 
મળ્યાાં છે. જેમ કે:  
૧   નાગરરક સમાજ તરફર્ી ધયાનાકષથક 
વદૃ્ધિમોડલેના શ્વવરોધમાાં વધારો ર્ઇ રહ્યો  છે. 

શ્વવનાશક ‘શ્વવકાસ’ પ્રકલ્પો ખાસ કરીને 
શ્વવથર્ાપન દ્વારા સૌર્ી વધ ુ અસરગ્રથત ર્યેલા 
સમદુાયો અર્વા જેઓના પયાથવરણને નકુસાન 
પહોંચ્યુાં છે, તેના શ્વવરોધની રહલચાલમાાં 
નોંધપાત્ર વધારો ર્ઇ રહ્યો છે અન ે તને ે
નાગરરક સમાજ દ્વારા મદદ પણ અપાઇ રહી છે.  

૨  નાગરરક સમાજ પ્રાર્શ્વમક જરૂરરયાતોની 
પશૂ્વતિમાાં મદદ કરી રહ્યો છે: રાજય દ્વારા કેટલીક 
સગવડ પરૂી પાડવામાાં શ્વનષ્ટ્ફળતાના કારણ ે
નાગરરક સમાજના સાંગઠનોએ (સમદુાયો 
આધારરત અર્વા ગબન-સરકારી સાંગઠનો) 
પ્રવતૃ્ત ર્ઇને પ્રાર્શ્વમક સશુ્વવધાઓ અન ે
સખુસગવડ પરૂી પાડવામાાં પરોક્ષ રીતે ભાગ 
ભજવ્યો અન ે થર્ાશ્વનક સશસ્ક્તકરણમાાં મદદરૂપ 
બની શક્યા છે. પરાંત ુ રાજય ઉપર દશાથવેલ 
જવાબદારીમાાંર્ી મકુ્ત ન ર્ઇ જાય ત ે અંગ ે
કાળજીની જરૂરરયાત છે.  

૩  નીશ્વતપરરવતથન અન ે સધુારા: નાગરરક 
સમાજની રહમાયત અને રાજયતાંત્રમાાંર્ી 
પ્રગશ્વતશીલ વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા ર્યેલી 
ગશ્વતશ્વવશ્વધઓના પરરણામે નીશ્વતઓમાાં કેટલાાંક 
પરરવતથન અને સધુારા આવ્યા છે, જે 
વૈશ્વિકીકરણના સામાન્ય પ્રવાહોની શ્વવરુિ છે. 
તાજેતરના સમયમાાં કાયદાઘડતરના ત્રણ 

ઉદાહરણ છે: ૨૦૦૫નો મારહતી અશ્વધકારનો 
કાયદો, ૨૦૦૬ની રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ બાહેંધરી 
યોજના અન ે ૨૦૦૬નો આરદવાસી સમદુાયો 
અને જ ાંગલના અન્ય પરાંપરાગત શ્વનવાસીઓનો 
વન અશ્વધકાર કાયદો. આ પ્રત્યેકના ઉદ્બહ્વ માટે 
લોકોની શરૂઆત કારણભતૂ છે. દા.ત મારહતી 
અશ્વધકારનો કાયદો રાજથર્ાન, રદલ્હી અને અન્ય 
થર્ળોએ મજદૂર રકસાન શસ્ક્ત સાંગઠન 
(MKSS) જેવા સાંગઠનોના નેતતૃ્વમાાં રોજગારી 
અને અનદુાનો અંગેના સત્તાવાર દથતાવેજો 
મેળવવા માટે ચલાવેલ થર્ાશ્વનક સાંઘષથમાાંર્ી 
આવ્યો..  
૪  ટેકનોલોજીકલ પરરવતથન: ઔદ્યોગગક અન ે
કૃશ્વષ સાંબાંશ્વધત ઉત્પાદન, ઊજાથ, મકાન અન ે
બાાંધકામ. વાહનવ્યવહાર, ઘરવપરાશના 
સાધનો વગેરેમાાં ટેકનોલોજીકલ સધુારાઓ 
માનવજીવનને સરળ બનાવવા ઉપરાાંત 
પારરસ્થર્શ્વતકી રીતે વધ ુસાંવદેનશીલ બનાવ ેછે. 

ઘણી પરાંપરાગત ટેકનોલોજીને ચાલ ુરાખવાની 
તરફેણમાાં એકમત બની રહ્યો છે. દા.ત કૃશ્વષ, 

કાપડ, ઉત્પાદન અન ેઅન્ય ક્ષેત્રોમાાં પરાંપરાગત 
ટેકનોલોજીને મહત્વ અપાર્ રહ્ુાં છે. જો 
ઔદ્યોગીકરણ ર્યેલુાં શ્વવિ તક અને સહકાર પરૂા 
પાડ ે તો શ્વવકાસશીલ દેશો માટે સીધી છલાાંગ 
મારીને સૌર્ી વધ ુ કચરો સર્જતી ઔદ્યોગગક, 
ઊજાથ અન ે વાહનવ્યવહારની ટેકનોલોજીમાાંર્ી 
શ્રેષ્ટ્ઠ કાયથક્ષમ બનવાની એક અભતૂપવૂથ તક છે. 
૫   નાણકીય માપો: વધ ુસાંપોશ્વષતતાના માગ ે

જવા સમગ્રલક્ષી આશ્વર્િક અને નાણાકીય 
નીશ્વતમાાં સધુારા સચૂવાયા છે. ભારતના 
નાગરરક સમાજે માાંગ કરી છે કે પારરસ્થર્શ્વતકી 
રીતે નકુસાનકારક વ્યવસાયોમાાં મળતી રાહતન ે
પરરવશ્વતિત કરી, વાથતશ્વવક રીતે સાંપોશ્વષતતા 
તરફ લર્ જવી. જેમ કે રાસાયગણક ખતેીમાાંર્ી 



31 

 

                                                      

રાહતોને નાબદૂ કરી સજીવ ખેતી માટે રાહતો 
આપવી., શહરેી અન ે ઔદ્યોગગક ધોરણ ે
ઉપભોક્તા દ્વારા વપરાતા કુદરતી સાંસાધનોના 
કેટલાક વાથતશ્વવક મલૂ્યોને દશાથવતા કર લાગ ુ
કરવા, પારરસ્થર્શ્વતકી રીતે નકુસાનકારક 
વ્યવસાયોમાાં ઉપભોક્તાવાદને નકારાત્મક 
પ્રોત્સાહન આપવા અન ે આવકની અસમાનતા 
ઘટાડો કરીને સાંપોશ્વષતતામાાં ફાળો આપી શકાય. 

પરરવતથનનો આ એક શસ્ક્તશાળી પ્રયાસ છે. 
૬  જાગશૃ્વત, શ્વશક્ષણ, ક્ષમતા: છેલ્લા બ-ેત્રણ 
દાયકામાાં પારરસ્થર્શ્વતકી અને સામાજજક જાગશૃ્વત 
અન ે ત ેઅંગેની સમથયાન ે સાંબાંશ્વધત બાબતોનો 
ઉકેલ લાવવાની ક્ષમતામાાં નોંધપાત્ર વધારો 
ર્યો છે. તેમ છતાાં શ્વનણથયકતાથઓ અને ટોચના 
વ્યવસાશ્વયકોમાાં આ અંગેની જાગશૃ્વતની ગેરહાજરી 
છે. ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહી તરફ જવા 
માટે ઝાંબેશની આવશ્યકતા છે, જેર્ી 
માનવસમાજ જેનો સામનો કરી રહ્યો છે ત ે
બહશુ્વવધ અછત અને તનેા કારણો અંગે જાગશૃ્વત 
ફેલાવી શકાય. તે અંગેના મળૂ કારણો શોધી 
અન ે અર્થપણૂથ ઉકેલોને ફેલાવવાની ક્ષમતા 
શ્વવકસાવી શકાય.  

ભારત ક્ાાંશ્વતકારી પારરસ્થર્શ્વતકી લોકશાહીના 
સવાુંગ પરરવતથનને પ્રાપ્ત કરવા માટે શે્રષ્ટ્ઠ 
સ્થર્શ્વતમાાં છે: આ માટે અનેક કારણો છે. તનેો 
હજારો વષોનો ઇશ્વતહાસ અને અનકુલૂન, 

 

 

 

 

 

 

 

 તેનુાં પારરસ્થર્શ્વતકી અને સાાંથકૃશ્વતક વૈશ્વવધય, 

બહશુ્વવધ અછતનો સામનો કરવામાાં તેની 
સ્થર્શ્વતથર્ાપકતા. અહી હજુ પણ એવી 
જીવનશૈલી અને વૈશ્વિક રન્ષ્ટ્ટકોણ ટકી રહ્યા છે, 
જેમાાં કુદરત આધારરત સમદુાયો છે. જે આજે 
પણ પ ૃ્ વી પર પારરસ્થર્શ્વતકી વ્યવથર્ાને ખબૂ 
ઓછાાં નકુસાન પહોચાડી રહ્યા છે. બિુ, ગાાંધી 
અને અન્ય પ્રગશ્વતશીલ શ્વવચારકોનો સમિૃ 
વારસો, માક્સથ જેવા પરરવતથનકારી અન્ય 
શ્વવચારોનો થવીકાર, લોકશાહી અને નાગરરક 
સમાજની સરક્યતાની પ્રશ્વતબિતા અન ેપ્રશ્વતશોધ 
તેમ જ પનુઃસર્જન માટે લોકોની રહલચાલ તેની 
શ્વવશેષતા છે. પરાંત ુ એ પણ હકીકત છે કે આ 
માત્ર ભારતર્ી જ કરી શકાય નહી, તેના માટે 
અન્ય દેશો અને લોકોને તૈયાર કરવા, તેમાાંર્ી 
શીખવુાં અને શીખવવુાં જરૂરી છે. આ કામ આપણ ે
સૈકાઓર્ી ખબૂ સફળતાપવૂથક કરી રહ્યા છીએ. 
પરાંત ુ વતથમાન સમયની પડકારજન્ય 
પરરસ્થર્શ્વતમાાં તેને અન્ય થવરૂપે રજૂ કરવુાં પડશ.ે 
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