
������� ��	� 
�� 	к���� 
���� ����  

IndiaBarriers.WordPress.com 

સાઇટનો ઉ�ે
ય �ણાલીગત િન�ફળતાના ��ુાઓ પર �કાશ પાડવો એ છે ! ર"તાઓના િવકાસને આગળ વધારવા 

અને િવકાસની આશા સાથે િવકાસ કર' છે ! રા�( અને સરકાર આ ��ુાઓને વધારવા માટ' ઉક'લો પર કામ કરશે. 
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ઓવરપો*+લેુશન એ  આપણા અK"તJવ માટ' એક  ગભંીર ખતરો છે. આખા જગતને આ ��ુાને સબંોધવાની જMર છે, માN 

થોડા જ  દ'શો નહO. િવPની વ"તી �QુયJવે તબીબી િવકાસ અને Rૃિષ ઉJપાદકતામા ંવધારાને કારણે વધી રહ7 છે. 

TાUઝલ, ચીન અને ભારત !વા દ'શો તેમની વસતીમા ંનWધપાN વધારોને અવગણવા Xારા તેમના =ુઃખમા ંવZ ુઉમેરો 

કર' છે. 

ભારત હવે 1.2 અબજ1ુ ંઘર  છે. આ ઉપરાતં, આ સદ7ના મ[યમા ંK"થર થતા ંપહ'લા,ં ભારતની વ"તીમા ં1.8 અબજનો 

વધારો થવાની ધારણા છે, જો \રૂતા પગલા લેવામા ંઆવે. અિત;યા*તતાને લીધે આ! ભારત તેની મયા/દામા ંફ'લાઈ 

ગ+ુ ંછે. 57 અબજોપિતઓ ભારતના સપંિ^ના 70 ટકા _Rુશમા ંછે. આ આિથEક અસમાનતા ગર7બી તરફ  દોર7 Iય છે, 

મફત  તબીબી સહાયની અછ ત , સામા`જક @રુ.ા અભાવ અને ખરાબ aવનની K"થિત. આCટbCફિશયલ ઇ3ટ'Uલજ3સ અને 

ઑટોમેશનમા ં�ગિતને લીધે આ ��ુાઓ વZ ુજCટલ છે. ઓટોમેશન Xારા IT અને ઉJપાદન .ેNોમા ંપહ'લેથી થતા ંલાખો 

નોકર7ઓના 1કુસાન સાથે 69 ટકા નોકર7 dમુાવવા1ુ ંજોખમ છે. "થાિનક બIરોમા ં!ટલા "પધા/Jમક ન  હોય તેવા 

કામના કાપ અને ભાવને લીધે ઇ -કૉમસ/ અJયાર @ધુીમા ંf ૂટંવામા ંિન�ફળ રgુ ંછે. 

અિતશય વ"તી કામ કરતી સ"ંથાઓને કાય/.મતા તરફ  લઈ  Iય છે અને દ'શના માળખાક7ય @િુવધાઓ, તબીબી 

સહાય @િુવધાઓ અને સામા`જક કhયાણ પહ'લને Uબનઅસરકારક બનાવવા માટ' તમામ યોજનાઓ બનાવે છે. આમા ં

ભારત સરકારનો સમાવેશ છે !ણે "વતNંતા પછ7ના છેhલા 69 વષiમા ં@ધુારાને અમલમા ં�કૂવા માટ' સઘંષ/ કયi છે. 

વ"તી jkૃlના પCરણામ એ  એક  સમ"યા છે ક' આmુ ંજગત  nૂંક સમયમા ંઅથવા પછ7થી તરત  જ  સામનો કરશે. 

વનનાoદૂ7 અને ઇકો-િસ"ટpસના 1કુશાનને લીધે પીવાના પાણી, ગદંાપાણીની સારવાર, અ\રૂતી વરસાદ, Rુદરતી 

સસંાધનોમા ંઝડપી ઘટાડો, ઘણા ંછોડ અને �ાણીઓની Iિતઓનો નાશ, aવનમા ંધમક7 આપતી હવા અને જળ  

�=ૂષણ, ઉGચ િશq ુઅને બાળ �Jૃ+ ુદરમા ંવધારો થયો છે. આJયિંતક ગર7બીને લીધે rખૂમરો વ"તીના ક'ટલાક 

પCરણામો છે. 

મોટાભાગના લોકોને વધાર' પડતી વ"તીને લીધે સામા`જક અને પયા/વરણીય સમ"યાઓ િવશે પહ'લેથી જ  Iણ છે, 

પરંs ુમાN થોડા જ  લોકો આરોtય પર  તેની �િતRળૂ અસરોથી પCરUચત છે. મોટા ભાગના ભારતીય શહ'રો ખરાબ ર7તે 

=ૂિષત થયા છે અને તેમા ંતાa હવા છે. આ અસQંય વા+ ુરોગો અને Jવચા ચેપ તરફ  દોર7 Iય છે. તે માN ભારતના 

સઘંષ/ જ  નથી, TાUઝલ અને ચીન પણ  વધાર' વ"તીના િવસગંતતા સાથે સામનો કર7 રuા છે. આ સમ"યાને ઉક'લવા 

માટ' તમામ વૈિPક ફોરpસ અસરકારક ઉક'લો \રૂા પાડવાનો સમય  છે. જ3મ િનયNંણ અને જ3મ િનયNંણ ઉપકરણોની 

ઍxસેસ !વા IગMકતાઓને ફ'લાવીને અને અમલીકરણ ફ'લાવીને ઓવરપો*+લેુશનનો ઉક'લી શકાય છે. ચાલો િવPને 

વZ ુસાર7 કાલે તૈયાર કરવામા ંમદદ  કર7એ. 
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અભાવ મૌUલxતા અને નવીનતાના અભાવ: આ ર7તે જ  'yુગાદ' ની ભારતની કાયમી ટ'વ દ'શને નાoદૂ કર7 રહ7 છે. 

 

ભારતીયો નjુ ંનવીનીકરણ કરવાને બદલે એિશzFસ િવકhપો ગોઠવવા માટ' સ.મ છે. અને તે એક  �Qુય કારણો છે ક' 

આપણે શા માટ' અમારા 'yુગાદ' માટ' Iણીતા છ7એ. 

 

tલોબલ ઇનોવેશન ઇ3ડ'xસના અહ'વાલ અ1સુાર, ભારતીયોમા ંમૌUલxતા હોતી નથી અને +ગુમા ંJયા ંરહ'લી તકનીકો 

પર  આધાર રાખે છે. 

 

ફxત આ જ  નહO, |યાર' સ\ંણૂ/ સમયના સશંોધકોની વાત આવે Jયાર' ભારત આ યાદ7મા ંછેh}ુ ં"થાન ધરાવે છે. |યાર' 

નવા િવચારો અને સશંોધનોમા ંરોકાણ કરવાની વાત આવે છે,2005 થી 2014 @ધુીમા ંભારતએ માN આર  એ3ડ ડ7 પર  

0.82% ખGયા/ છે. 

 

Jયાર'|યાર' િશ.ણની વાત આવે છે, Jયાર' આપણા મનમા ંસૌથી તેજ"વી હોઈ શક' છે, પરંs ુઅમાર7 +િુનવિસEટ7ઓ અને 

શાળાઓમા ંઇ3~ા"(xચર અને નવીનતાનો અભાવ છે. |યાર' િવPભરમા ંશાળાઓ ઇ -xલાસMpસ સાથે આગળ  વધી રહ7 

છે, Jયાર' ભારતીય શૈ.Uણક �ણાલી બ�ુમતી શીખવવાનો પરંપરાગત માગ/ અ1સુર' છે. 

 

ખાતર7 કરો ક', કામચલાઉ ગોઠવણો nૂંકા ગાળા માટ' અમને મદદ  કર7 શક' છે, પરંs ુ|યાર' સલામત અને 'િવકિસત' 

ભાિવની વાત આવે છે, Jયાર' ભારતને પCરવત/નની mબૂ જ  જMર છે. 

 

વhડ/ બ0કના ટોચના અિધકાર7એ જણા;+ુ ંહs ુ ંક' ભારતીય કંપનીઓનો મોટો Cહ"સો ફxત સશંોધન અને િવકાસ 

(આરએ3ડડ7) ખચ/ના સદંભ/મા ંસશંોધન અને િવકાસ (આરએ3ડડ7) ખચ/ના સદંભ/મા ંદ'શના ભાડાનેં નવોCદતમા ંરોકાણ 

કરવા માટ' નીિત અથવા માનવ સસંાધન .મતાઓ ધરાવs ુ ંનથી. 
 

"જો તમે અ3ય દ'શોની સરખામણીએ aડ7પીના Cહ"સાના ભાગMપે aડ7પીના Cહ"સાના ભાગMપે ભારત ક'ટ}ુ ંરોકાણ કર' 

છે તેના માથાદ7ઠ આવકના "તર પર , તે વા"તવમા ંખરાબ ર7તે કામ કરs ુ ંનથી," એjુ ંિવUલયમ માલોની, 3યાયી, 

jkૃl, નાણા અને ચીફ અથ/શા�ીના �Qુય અથ/શા�ી િવUલયમ માલોનીએ જણા;+ુ ંહs ુ.ં િવP બ0કમા ંસ"ંથાઓ. 

 

ઇ23ડયન આઇટ7 ઉ�ોગપિત અને ઇ3ફોસીસના સહ -"થાપક, નારાયણ �િૂતEએ તા!તરમા ંજણા;+ુ ંછે ક' છેhલા 60 

વષ/થી ભારતએ િવPને િવPને આપે}ુ ં'\�ૃવી �Iુર7' એjુ ંકોઈ િવચાર નથી. તે એક  ગભંીર અવલોકન છે, ખાસ કર7ને 

આઇટ7 ઉ�ોગ અને એક  Iણીતા ઉ�ોગસાહિસકના Cડયાનમાથંી આવે છે. પરંs ુનારાયણ ખોnંુ નથી. ડ'ટા તેના 

તારણોને સખત  સમથ/ન આપે છે. ભારત તમામ નવીકરણ @Uૂચઓમા ંનબળ7 ર7તે ભાડ' આપે છે. 

 

નવીનતાને ચલાવવા માટ' િવPની સૌથી �િતRળૂ વાતાવરણમા ંભારત એક  છે. 

 



તા!તરમા ં56 દ'શોની યાદ7મા ંએિશયાની Nીa સૌથી મોટ7 અથ/;યવ"થા 54 મી "થાને રહ7 છે, !ના આધાર' તેમની 

ઘર'}ુ ંનીિતઓ tલોબલ ઇનોવેશનને ક'વી ર7તે ટ'કો આપે છે. ઇ3ફોમ�શન ટ'xનોલૉa એ3ડ ઇનોવેશન ફાઉ3ડ'શન 

(આઈટ7આઈએફ) Xારા એક  ટ'xનૉલોa પોUલસી િથ�ક ટાકં7 Xારા અહ'વાલ (પીડ7એફ), તે દ'શોનો સમાવેશ કર' છે ! 

િવPના અથ/તNંના લગભગ  90% !ટલા છે. આઈટ7આઈફ' આ �કારની Cરપોટ/  કpપાઇલ કર7 તે પહ'લી વાર છે. 

 
 

"થાઇલે3ડ, ચીન, ભારત, આજ �23ટના અને રિશયા .ેNની નીિતઓ વૈિPક નવીનતા �ણાલીમાથંી સૌથી વZ ુઅવગણના 

કર' છે. આ દ'શો બૌklક િમલકત @રુ.ા માટ' નબળા વાતાવરણ \રૂા ંપાડ' છે, |યાર' વેપાર અવરોધો અને અ1ય્  

િવRૃિતઓનો ;યાપક ઉપયોગ કર' છે. 

 

તે 14 પCરબળોની તપાસ કર' છે ! "થાિનક નવીકરણ તરફ'ણ કર' છે અને વૈિPક અસર  ધરાવે છે, !મ ક' સહાયક ટ'xસ 

િસ"ટpસ અને સશંોધન અને િવકાસ (આરએ3ડડ7) અને માનવ �ડૂ7મા ંરોકાણ. તેણે 13 અ3ય પCરબળો1ુ ંપણ  �hૂયાકંન 

ક+ુ� - !મ ક' ફર `જયાત "થાિનક7કરણ અને નબળા બૌklક સપંિ^ના ર.ણ - ! વૈિPક નવીકરણ પર  નકારાJમક 

અસરો ધરાવે છે. 

 

1. કરવેરા 

ભારત તેના ઉદાર આર  એ3ડ ડ7-સબંિંધત કરવેરા �ોJસાહનોના આધાર' �મબl દ'શોની યાદ7મા ંટોચ પર  છે. જો ક', 

તેમા ંનવીનીકરણની અભાવ છે કારણ ક' તે ફxત સશંોધન માટ'ના બદલે, આરએ3ડડ7 કરવેરા �'CડFસ (+િુનવિસEટ7ઓ, 

રા�(7ય �યોગશાળાઓ અને સશંોધન ક3સોCટbયામા ંસશંોધનને ટ'કો આપવા માટ' કરવામા ંઆવેલા ખચા/ઓ પર  ઓફર  

કર' છે) અને નવીનતાને ;યાપાર7કરણ માટ' �ોJસાહન આપવા !વા અ3ય .ેNોમા ંછે. 

 

2. માનવ �ડૂ7 

ભારત  નવીનતામા ંશા માટ' લગાવે છે તે એક  �Qુય કારણ છે કારણ ક' દ'શ �ાથિમક અને મા[યિમક િશ.ણ પર  અ3ય 

દ'શોની sલુનામા ંઓછો ખચ/ કર' છે. ભારત સરકાર �ાથિમક અને મા[યિમક િશ.ણ પર  િવ�ાથ� દ7ઠ માN $ 1,248 (M. 

84,978) ખચ/ કર' છે, િવએટનામ, ઇ3ડોનેિશયા અથવા પે�ુથી પણ  નીfુ ંછે. 

 

જો ક', ટોચની ર'23ક4ગ +િુનવિસEટ7ઓના દ'શો આવે Jયાર' ભારત મ[યમા ંછે. 25 વષ/ની વયે, ભારત આજ �23ટના, TાUઝલ, 

પોલે3ડ અને ક'3યા !વા દ'શોની આગળ  છે, ! ટોચની 800 િવP �માCંકત +િુનવિસEટ7ઓમાનંી 17 છે, અહ'વાલમા ં

જણાવા+ુ ંછે ક', સ"ંથાઓ1ુ ંનામ લીધા િવના. 
 

તેમ છતા,ં દ'શના સશંોધકોની સQંયા દર  100,000 લોકોમા ં15 ની સાલ છે, ! આ �ેણીમા ંભારતને પાચંમા ં"થાન આપે 

છે. Rુલ @ચૂનોની વાત આવે Jયાર' ભારત �મશઃ છ  દ'શોમાથંી એક  છે - એક  શૈ.Uણક દ"તાવેજ ! પછ7ના શૈ.Uણક 

સશંોધન Xારા સદંUભ�ત છે- 1,000 નાગCરકો દ7ઠ. 

 

 



શા માટ' ભારત, તેના િવશાળ વ"તી િવષયક Cડિવડ3ડ સાથે, કાચની છત  તોડવામા ંસ.મ નથી? અને ખાસ કર7ને, 

આપણા દ'શમા ંસામા`જક-સા"ંRૃિતક અવરોધો કયા નવીનતાને અવરોધે છે? 

 

અહO નીચે આપેલી પાચં સામા`જક-સા"ંRૃિતક sલુનાJમક બાબતો છે ! અમને વા"તિવક જવાબો આપી શક' છે: 
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"વતNંતા પછ7ના આિથEક નીિતમા ંસમાજવાદ7 \વૂ/Bહ ખાનગી ઉ�ોગો �Jયે શકંા"પદતાની ખાતર7 આપે છે. આમા ં

મોટ7 વસવાટ કરો છો ખેતીની વ"તી, ઓછા ઔપચાCરક િશ.ણના "તર અને સરકાર7 નોકર7ઓની મયા/Cદત સQંયામા ં

પડકાર. અને તેથી તે િવકિસત થ+ુ ંક' કોમોCડટ7 ('Cડ�ગ, Cરપેર શો*સ અને Cરટ'Uલ�ગ ';યવસાય' માટ' rખૂમરો ધરાવતી 

;યKxત માટ'1 ુ ં�Qુય "થાન બની ગ+ુ ં- ઓ� ંરોકાણ, ઝડપી રોકડ �વાહ, નવીનતા1ુ ંજોખમ અને ઘ�ુ ંઓ� ંસરકાર7 

િનભ/રતા. આ ખર'ખર અથ/મા ં'વેતન-અવેa ;યવસાયો' હતા ! �મોટરની aવનશૈલીને Iળવી રાખવા માટ' રોકડ 

�વાહ બનાવવાની [યેય રાખે છે. ;યવસાયમાથંી નફો મેળવનારા �થમ દાયકામા ંઘર  અથવા કાર ખર7દવામા ં

આ;યા હતા. Jયાર પછ7ના લાખો લોકો બીI ઘર  અને કારમા ંગયા, અને આગળ . 

 

જો ક', નવીન ઉ�ોગોને ;યવસાયમા ંકમાણીના \નુ: રોકાણની જMર છે. ભારતની બોIMપ સરકાર7 નીિતઓ અને 

અમલદારશાહ7ની પડકારોએ કોઈપણ ;યKxતને િવચારો અને સાહિસકતાના ભાવના બદલે 'ચા પાણી' (લાચં) ની 

ખીલીની જMર પડ' તે માટ' ખાતર7 આપી હતી. મોટા ભાગના લોકો છોડ7 દ7ધી. ધધંાની !મ, પગાર !વા રોકડ �વાહને 

કારણે તેઓ mશુ હતા. વા"તિવક સાહિસકો dમુ થઈ  ગયા. આ!, અમે Uબઝનેસ વેh+ ુચેઇન, બી.પી.ઓ. અને સૉzટવેર 

સેવાઓના િનpન _તમા ંરહ7એ છ7એ. 
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ભારતીય Bાહકોના 'ઓછા માટ'' વલણની ઉJપિ^ 'વા"તિવક �hૂય' 1ુ ં�hૂયાકંન  કરવાની અમાર7 mબૂ જ  �Qયાત 

.મતા કરતા ંઓછ7 માથાદ7ઠ આવકમા ંવZ ુછે. �ડૂ7વાદની ઉપાસનાને સમIવવા અથવા માગં-\રુવઠોના Qયાલોને 

સમIવવા માટ' સોદાબાa િશકાર એ  સારો માગ/ હોઈ શક' છે પરંs ુનવીનતા માટ' તે �ડા છે. નવીનતા લાબંા ગાળાની 

રોકાણોની માગં કર' છે અને ટ કાઉ રહ'વાની માગં કર' છે તે �ીિમયમને �ોJસાહન આપવા અને fકુવવાની બIરની 

.મતા પર  આધાCરત છે. જો બIરમા ંતે અપBેડ ઇ3ટ'લ Uચપ અથવા આઇફોન માટ' fકુવણી માટ' તૈયાર ન  હોય, તો 

�રૂ'નો કાયદો �ાર'ય સાચી હોઈ શક' નહO. 
 

ભારતમા ંબIરો 'ઓછા માટ' વZ'ુ માટ' \વૂ/Bહ ધરાવે છે અને તેથી નવી તકનીકોમા ંરોકાણ કરવા માટ' નાના 

;યવસાય માટ' �ોJસાહન પણ  અવરોિધત બને છે. એ3(િ�3યરિશપ િપરાિમડની ટોચ પર  પણ , મોટા કોપiર'શનો, 

નવીનતાની નબળ7 સ"ંRૃિત એમએસએમઇ  માટ' કોઈ રોલ મોડ'hસ ન  હતી તેની ખાતર7 કર' છે. આ મોટ7 કંપનીઓને 

સમાન બIરનો સામનો કરવો પડ�ો - સોદાબાa િશકાર7ઓ - અને પCરણામે નાના સ*લાયસ/ને સહયોગી ઉJપાદન 

િવકાસને બદલે ઓછા મા`�ન સાથે �"xવ�ડ કરવામા ંઆ;યા. તેઓએ @ધુાર'લા કાય/.મતાના સૌpયોKxતનો ઉપયોગ 



કર7ને, નવીનતા પર  ઓછ7 Cક�મતને �ોJસાહન આ*+ુ.ં આ! પણ  મોટા ભાગના મે3+ફુ'કચCર�ગ સેxટરમા,ં ખાસ કર7ને 

ભારતીય ઓટોમોબાઇલ સ*લાય ચેઇ3સમા ંપણ  આ વાત સાચી છે. 
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સામા`જક સલામતી, નબળ7 વીમા �વેશ અને �ાથિમક Rૃિષ �થાઓ ! મોટ' ભાગે ચોમાસા પર  આધાર રાખે છે તેની 

ગેરહાજર7મા,ં ખાતર7 કરવામા ંઆવે છે ક' પCરવાર માટ' +lુ હyુ પણ  �ળૂrતૂ જMCરયાતો અને બનાવટ માટ' નથી. 

નવીનતા સ�નાJમકતા માગેં છે. સ�નાJમકતાના માગ/ને પગલે જોખમી છે. �ળૂrતૂ બાબતો માટ' આ +lુ અ1મુાિનત 

પાથ અને સા�Cુહક સ"ંRૃિત માટ' પસદંગી તરફ  દોર7 Iય છે ! Iણીતાથી િવચલનને િનરાશ કર' છે. અને !ઓ માટ' 

મોhડ (અને િન�ફળ) ભગં કરવાનો �યાસ કયi છે તે માટ' "સાર7 ર7તે અજમાવી" ની પાછળ પીટ �ા*ત થઈ  નથી. તેના 

બદલે તેમને "મ0 તમને કgુ ંહs ુ"ં ની ઘણી આjિૃ^ઓ મળ7! આમ  આપણે 'સલામત રમતા' સમાજ - િનયિમત િશ.ણ 

પાથ, િનયિમત નોકર7ઓ અને િનયિમત ;યવસાયો બના;યા ંછે. જોખમ લેjુ ંએ  િનષેધ છે! ;યવસાય અને ;યKxતઓ 

બનેં માટ' તે હa પણ  છે. તે શાળાઓથી શM થાય છે અને Jયારબાદ ચા} ુરહ' છે. 
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. ઔપચાCરક ફાઇનાK3સ4ગ સેxટરમા ંએસએમઇ  િધરાણ મોડ'લો િવ3ટ'જ, નફા અને સૌથી અગJય1ુ,ં કોલેટરલ 

િસ�Cુરટ7ને વધાર' ભાર આપે છે. મજoતૂ િવચારધારા અને નવીનીકરણ કરવાની .મતાને ન�તા આપવામા ંબ�ુ 

ઓ� ંમહJવ છે. આ માનિસકતા સાથે, બેવRફૂ માટ' બૅલેટ7શીટના ઇ3ટ�`જબhસ !વા ક' સ�ણો અને બૌklક સપંિ^ 

(આઇપી) ની �શસંા અથવા તે1ુ ં�hૂયાકંન કરjુ ં�
ુક'લ છે. ફાઇનાK3સયસ/ િવિવધતાને આધાર' �બૂી ગયા છે અને 

'રો`જ�દા અ1સુરો' ને �ોJસાCહત કયા/ છે. કોઈપણ નાના એ3ટર�ાઇઝ માટ' કોલેટરલ િવના BીનCફhડ �ો!xટ માટ' 

\રૂતી નાણાક7ય સહાય શોધવા માટ' �
ુક'લ છે. સમાતંર ફાઇના3સ િસ"ટમ પૈસા િધરાણકતા/ઓ @ધુી સીિમત  હતી, |યા ં

તમે "પૈસા દશા/વો" તે પહ'લા ંપણ  તમે ! ;યાજ fકૂ;યો તે ઝડપથી �Qુય કરતા ંમોટો થયો હતો. એ3જલ રોકાણકારો 

અને વીસીના આગમનથી, છેhલા થોડા વષiમા ં�ડૂ7નો વપરાશ િવક"યો છે, ખાસ કર7ને નવા +ગુના ટ'ક અને આઇટ7-

સ.મ "ટાટ/અ*સ માટ'. નાના ઉJપાદન ;યવસાયો માટ', પCરK"થિત આ! પણ  અલગ  નથી. 
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ભારતીય દંડ સCંહતાની કલમ  377 પરની તેમની તા!તરની Cટ*પણીમા,ં એમપી શશી થMર' તેમના િપતાને ભારત1ુ ં

સૌથી મોnંુ લોકશાહ7 અને સૌથી મોટા પડોશી હોવા1ુ ંટા�ં ુ ંહs ુ.ં તે કા2"ટક છે પરંs ુનબળ7 નવીનતા પર  અમારા ક'સ 

માટ' કડવી સJય અને યોtય સદંભ/ છે. એક  તબ�ે, અમે "વદ'શી ("વદ'શી) ને �ોJસાહન આપવાના ઉ�ે
ય હ'ઠળ વૈદ'શી 

(િવદ'શી) કંપનીઓની બહાર નીકળવાની ખાતર7 આપી હતી પરંs ુઆયાત કર'લ ગે!Fસ અને આયાત કર'લ 

સ�દય/�સાધનોને ચા} ુરાખવા1ુ ંચા} ુરાQ+ુ.ં અમને �ડૂ7 અને તકનીક7ની mબૂ જ  જMર પડતી હતી પરંs ુ

એફડ7આઇની ટ7કા કર7. 
 



વૉટરકોલર ચચા/ઓ ઘણીવાર િસ�ગાપોરને "વGછતાની ઉદાહરણ તર7ક' @ચૂવે છે, પરંs ુઅમે અ1Rુળૂતા �જુબ કચરો, 

ર"તાની બાyુ અથવા ર"તા મ[યમા ંફ�કવા1ુ ંચા} ુરાQ+ુ ંછે. ભારતીય ઉ�ોગપિતઓએ �ામાUણકતા િવશે વાત કર7 

હતી, પરંs ુ|યા ં@ધુી તેમના પેટાકંપની ઉJપાદનો સરકાર7 �ુકમોમા ં"વીકાય/ ન  હતા Jયા ં@ધુી િસ"ટમને Bીસ કરવા1ુ ં

ઠ7ક હs ુ.ં બહારથી સાર7 તકનીક7ની @રુ.ાવાદ જ3મIત !jુ ંલાગsુ ંહs ુ.ં તેઓ D�ટાચારના બોજ સામે હતા પરંs ુ

કરવેરાને બચાવવા માટ' નાણાક7ય િનવેદનોની 'ડૉxટCર�ગ' એ  _તઃકરણ પર  કોઈ બોજ લાગતો ન  હતો! Jયારબાદ Jયા ં

િવવાદા"પદ Cડફૉhટસ/ હતા ! 'કાયદ'સર' ;યવસાયોની આગેવાની હ'ઠળ Uબનકાય/.મ કાયદાઓ અને 3યાિયક 

�C�યાઓનો લાભ લેતા હતા. 
 

|યાર' િસ"ટમ તે ! ર7તે હતી, એમએસએમઇઓ  પણ  દોષમા ંભાગ ધરાવે છે. એક  સમયે તેઓ સા�Cૂહક ર7તે અUભનય 

કર' તેjુ ંલાગે છે ક' તે લેવી અથવા આયાતનો િવરોધ કર' છે, અને ભાtયે જ  D�ટ અિધકાર7ની ગેરવાજબી માગણીઓ 

સામે. Jયા ંકોઈ "વ-િનયમન ભાtયે જ  છે ક' ઔ�ોUગક સગંઠનો Xારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. લોકશાહ7ની @ુદંરતા 

જવાબદાર સાpયવાદમા ંછે. કhપના કરો ક' જો ઔ�ોUગક .ેNના તમામ એમએસએમઇ  D�ટ વેચાણ કરના 

�hૂયાકંનકાર અથવા �=ૂષણ િનયNંણ બોડ/ ઑCફસરના �લેકમેઇUલ�ગની માગંમા ંdફુા નહO કર'! ઢWગની @ુદંરતા અધ/-

સJય અને સગવડો છે. તે એક  અ1Rુળૂ ગોઠવણ છે !ણે K"થિતને �ોJસાહન આ*+ુ ંઅને િવ"sતૃ કર7ને, નવીનીકરણની 

જMCરયાતને =ૂર કર7. 
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ફ'¡આુર7 2018 મા,ં ભારત શાિંતથી એક  સીમાUચ¢ પસાર કયi હતો. તેના વાિષEક બ!ટની રyૂઆતથી Iણવા મ£+ુ ંછે 

ક' $ 62 UબUલયન ડોલરનો બચાવ ખચ/ તેના rતૂ\વૂ/ વસાહતી મા"ટર, UTટનથી પાછો ગયો છે. માN અમેCરકા, ચાઇના, 

સાઉદ7 અર'Uબયા અને રિશયા તેમના સૈિનકો પર  વZ ુ�ભાવ પાડ' છે. આશર' એક  દાયકાથી ભારત હિથયારોનો િવPનો 

સૌથી મોટો આયાતકાર દ'શ છે. સC�ય માનવ શKxત અને જહાજો અને િવમાનોની સQંયાના સદંભ/મા,ં તેની સશ� દળો 

િવPની ટોચની પાચંમા ં"થાન ધરાવે છે. 

ક'ટલીક નબળાઇ ભારતના દળોના કદને કારણે નહO, પરંs ુતેમના આકાર માટ' હોઈ શક' છે. અસQંય િન�ણાતં અહ'વાલો 

હોવા છતા,ં ¤તCરક લ
કર7 ભલામણો અને સિમિતના તારણોએ ભારતના મ[ય અને �ાદ'િશક આદ'શો, તેના સૈ3ય, 

નૌકાદળ અને હવાઈ દળને એક7Rૃત કરવા માટ' બોલા;યા છે, તે કઠોર "વતNં માળખાને Iળવી રાખે છે. |યાર' ચીને 

તા!તરમા ંજ  પાચં ઓપર'શનલ કમા3¥સમા ંતેની ઓપર'શનલ બળોને @;ુયવK"થત કર7, Jયાર' ભારત 17 અલગ  

િસ�ગલ સિવEસ "થાિનક આદ'શો Iળવી રાખે છે. 

દરિમયાન, સરં.ણ મNંાલય, ! ખર7દ7 અને �મોશન !વા મહJJવના �¦ો પર  શોટ કહ' છે, તે કારCકદ§ના અમલદારો 

અને રાજક7ય િનમ� ૂકંવાળા કમ/ચાર7ઓ સાથે કામ કર' છે, !ઓ માN તકનીક7 ¨ાનનો અભાવ નથી, પણ  rતૂ\વૂ/ 

સૈિનકોને dુચંવણ કર' છે, સમાન ગણાય તેવા લોકો માટ' સ હા1rુિૂત.  

 

|યાર' ભારત બQતર અને સૈ3ય પર  અબજો ડોલરનો ખચ/ કર' છે, Jયાર' શૌચાલય, ગદંાપાણી અને ગદંા પાણીના 

(7ટમે3ટ *લા3Fસ, િશ.ણ, પાણીની યોજનાઓ, ર"તાઓ, વ"તી, વગેર' !વી જMર7 આવ
યક ¤તરમાળખાક7ય 

જMCરયાતોમાથંી ભડંોળ લેવામા ંઆવે છે. 

 

સૌથી ખરાબ બાબત  એ  છે ક' દર'ક શ� ઉJપાદન િવPભરમા ંદ'શ ભારતને હિથયારો \�ંુૂ પાડશે, કારણ ક' તે ભારતને 

પસદં નથી કરતા, તે સ\ંણૂ/પણે નફો હ's ુમાટ' છે, તેઓ બધા "વેપાર માટ' સા�ંુ +lુ છે" શરમ1ુ ંપાલન કર' છે, ખાસ 

કર7ને +એુસ, રિશયા, UTટન અને અ3ય +રુોિપયન દ'શો.   
 

 
 
 
 
 
 
 



4. ш ���%� 

આ ઉનાળામા ંભારતની સૌથી લોકિ�ય �વૂી ટોઇલેટ િવશે છે. તે લગભગ  ©ટાછેડા માટ'1 ુ ંકારણ બને છે. તે િપતાને 

તેમના \Qુત \Nુને પછાડ7 દ' છે. તે અડધા ગામમા ંવહ�ચે છે. પરંs,ુ આખર', તે રોમાસં િવશે છે. 

કોમોડના ફxત એક  ભાગ કરતા,ં Cફhમ, "ટોયલેટ, અ  લવ  "ટોર7", ભારતની સૌથી ગભંીર Iહ'ર આરોtય Uચ�તાઓમાનંી 

એક  સાથે વાત કર' છે. ભારતમા ંઆ Cદવસોમા ંશૌચાલય એક  મોટો ��ુો છે:\રૂતા �માણમા ંનથીદ'શના 1.3 અબજ  લોકો 

માટ', અને રા�(7ય સરકાર દ'શના ઇિતહાસમા ંસૌથી મોટો ટોઇલેટ-Uબ2hડ4ગ ªબેંશ શM કર7 રહ7 છે. 

ભારતના વડા �ધાન, નર'3« મોદ7, ક'ટલા ભારતીય ભારતીયો mhુલામા ંપોતાને �ટકારો આપતા હોવાને લીધે �
ુક'લી 

અ1ભુવી રuા છે, તેમણે 100 િમUલયન નવા શૌચાલય બાધંવાના વચન  આ*+ુ ંછે. 

સમB દ'શભરમા,ં નવા �વેશXાર ચાલતા જતા હોય છે, ક'ટલીકવાર તેટલી ઝડપથી તેઓ કોઈ પણ  વ"s ુસાથે 

જોડાયેલા નથી, શૌચાલયને �ાયં પણ  બનાવતા નથી, !થી તે ઉડાન ભર'લા અને ગામડાવાળા હોય છે ! લગભગ  

કોઈ પણ  તેનો ઉપયોગ કરશે નહO. 

Jયા ંએક  નવો મોબાઇલ ફોન એ�*લક'શન છે ! લોકોને નaકના ંટોઇલેટને ક'વી ર7તે શોધjુ ંતે કહ' છે. "|યાર' Rુદરત 

બોલાવે છે, Jયાર' Uબલબોડ/ વાચેં છે," તમારા ફોનનો ઉપયોગ કરો! "તે હા"યા"પદ છે, લોકો પાસે સેલ ફોન છે પરંs ુ

ટોઇલેટમા ંકોઈ ઍxસેસ નથી. 

@િુવધાઓની અભાવ ફxત Iહ'ર આરોtયની બાબત નથી, કારણ ક' �વૂી "પ�ટ બનાવે છે, પરંs ુસલામતી, મCહલા 

અિધકાર અને માનવીય �િત�ઠાના ��ુાઓ પર  પણ  અસર  કર' છે. 

+િુનસેફના જણા;યા �માણે લગભગ  564 િમUલયન ભારતીયો, લગભગ  અડધી વ"તી, હa પણ  mhુલા .ેNોમા,ં જગંલો, 

તળાવોની બાyુમા,ં હાઇવે મ[ય@થ્  લોકો અને બીચ પર  �મૂલો કર' છે. 

 

Bામીણ �ીઓ �ાર'ક |યાર' તેઓ પોતાને બહાર રાહત આપે Jયાર' taunts અને લ¬Uગક �ુમલો પણ  સહન  કર' છે, તેથી 

તેઓ નાના yૂથોમા ં�સુાફર7 કર' છે, મોટ'ભાગે વહ'લી સવાર પહ'લા,ં ર.ણ માટ'. મCહલા અિધકારના વક7લ જગમતી 

સગંવાન કહ' છે ક', "આ એક  વા"તિવક સમ"યા છે." "ઘણી �ીઓ, ખાસ કર7ને rિૂમ વગરની �ીઓ, |યાર' બાથMમમા ં

બહાર Iય છે Jયાર' તેઓ ઘણી Cહ�સા ભોગવે છે." 

 

qુ ંકોઈએ ખર'ખર આય/ ;યxત કયi છે ક' ભારતના 1.2 અબજ  લોકોના લગભગ  અડધા લોકો ઘરમા ંઘર' શૌચાલય 

નથી કરતા? ખર'ખર નહO. ઇ23ડયા gમુન ડ'વલપમે3ટ Cરપોટ/  થોડા સમય  માટ' આ કહ'વામા ંઆવી છે. ગામોમા ં

પCરK"થિત વZ ુખરાબ છે, |યા ંબે sિૃતયાશં ઘરોમા ંશૌચાલય નથી. mhુ}ુ ં�ૂફંjુ ંએ  રફ  છે, અને સહ�ા�દ7ના િવકાસ 

લ®યોને �ા*ત કરવામા ંએક  મોટ7 અવરોધ રહ' છે !મા ં�ળૂrતૂ "વGછતાના વપરાશ  િવના અડધા �માણમા ંઘટાડો 

થયો છે. 

 



શૌચાલયની ખોટ અને mhુલી હાિનકારકતા માટ'ની પસદંગી એ  સમાજમા ંએક  સા"ંRૃિતક ��ુો છે |યા ંઆદત  ખર'ખર 

સામા`જક દમનને ટકાવી રાખે છે, !મ ક' ઓછ7 Iિતના માનવ "ક'વે3જસ/ અને સફાઇ કરનારાઓના ઘટાડ'લા પરંs ુ

સતત  અK"તJવ Xારા સાUબત થાય છે? 

 

ભારતની સતત  શરમ  "પ�ટપણે સા"ંRૃિતક વલણમા ંછે. "વતNંતા પછ7 અડધા સદ7થી વZ,ુ ઘણા ભારતીયો mhુલા 

અને કચરામા ંmhુલામા ં�ટકારો મેળવે છે, પરંs ુતેમના ઘરોને અ"પ�ટ ર7તે "વGછ રાખે છે. હા, રા|ય "વGછતા 

@િુવધાઓ વધારવામા ંિન�ફળ રgુ ંછે, પરંs ુલોકોએ પણ  દોષ જ  લેવો જોઈએ. 

 

dડુગાવંના �ારંUભક ઉપનગરોમા,ં િશU.ત, ઉપરની બાyુએ મોબાઇલ, સ�lૃ પાડોશીઓએ તેમના પાલs ુRુતરાઓને 

તેમના નોકરો સાથે બહાર મોકhયા અને વાસણને સાફ કરવા માટ' ઇનકાર કયi. |યા ં@ધુી તેમનો કો3ડોિમિનયમ સાફ 

હોય Jયા ં@ધુી તે ઠ7ક છે. આ તે જ  લોકો છે ! માને છે ક' સરકાર બધી =ુ�ટતાની �Uૂળયત છે. 

 

શૌચાલયનો અભાવ �વાસન પર  નકારાJમક અસર  કર' છે, |યાર' �વાસીઓ દ'શભરમા ં�સુાફર7 કર' છે, તેઓ કોઈ 

પણ  ઉપલ�ધ શૌચાલય અથવા શૌચાલયને ખરાબ K"થિતમા ંઅને ખરાબ અ1ભુવ અને નકારાJમક �ચારને છોડ7ને 

શોધી શકતા નથી. 
 

તે ક'વી ર7તે કરવામા ંઆવે છે તે Iણવા માટ' આપણે અ3ય દ'શોમા ંશૌચાલય �ણાલીઓ, શૌચાલય બનાવવા, 

"વGછતા અને "વGછતાના સફાઈનો અ¯યાસ કરવો જોઈએ. દ'શના િવકાસને અવરોિધત કરવામા ંઆવશે !થી આપણે 

શૌચાલય અને ગટર;યવ"થાને અવગણવી શક7એ. 

 

અ3ય મોટ7 અ«
ય સમ"યા �વાસીઓ માટ' શૌચાલય @િુવધા છે, કોઈ શહ'ર, નગર  અથવા �વાસી આકષ/ણ લે છે અને 

તે છે અને શૌચાલય શોધવા માટ' એક  =ુઃ"વ*ન છે અને વZ ુ"વGછ "વGછતા @િુવધા છે, તેથી મોટાભાગના 

�વાસીઓને �Nૂાશય િનયNંણમા ંભાગ લેવો નહO આવે Jયા ં@ધુી તેઓ પાછા ફરતા હોય છે. હોટ'લ . 

 

 

*** નવી ઇમારત બનાવતી વખતે, "વGછતા, "વGછતા માટ' બાથMમ અને બાથMમને અલગ કરવા માટ'ની યોજના 

અને નહાવાના પછ7 ભીના ન થjુ ં(વા"s ુિસlાતંો �જુબ). 
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ડાઉન nુ અથ/ મેગેUઝનના દ'શમા ંકચરાના િનકાલ પરની તા!તરની કવર  "ટોર7, "શહ'ર7 િશટ" અ1સુાર,એક  Cદવસ 

1.7 િમUલયન ટન  Cફકલ કચરો પેદા કર' છે. Cદhહ7 K"થત Uબન-નફાકારક ક'3« િવ¨ાન અને પયા/વરણ (સીએસઈ) Xારા 

કરવામા ંઆવેલા િવ
લેષણના આધાર', 3+ઝૂ Cરપોટ/  બતાવે છે ક' સલામત કચરો ;યવ"થાપનની વાત આવે Jયાર' 

ભારત ક'વી ર7તે પોઇ3ટ mટૂ' છે, મોટાભાગના શહ'રોમા ંકચરાને ક'વી ર7તે પહWચાડjુ ંતે કોઈ સકં'ત નથી અથવા તેનો 

ઉપચાર કરો સ^ાવાર ¤કડા દશા/વે છે ક' 78 ટકા ગટર  ગટરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે અને નદ7ઓ, rગૂભ/જળ 

અથવા તળાવોમા ંતેનો િનકાલ થાય છે. 

 

સમાચાર હ'ડલાઇ3સ !મ ક' "અડધા ઘરોમા ંફોન હોય છે પરંs ુકોઈ શૌચાલય નથી" અને ભારતના 48 ટકા ભારતીયોને 

શૌચાલય \રૂો પાડવા માટ' ભારત સરકાર અને નફાકારક �યJનોના �યાસો @ચૂવે છે ક', \રૂતી શૌચાલય ભારતના 

"વGછતાને હલ  કર શે =ુ: ખ  વા"તવમા,ં |યાર' શૌચાલય એ  સોh+શુનનો આવ
યક ભાગ છે, Jયાર' મોટાભાગે 

મોટાભાગના મોટાભાગે અવગણના કરાયેલા ��ુા એ  છે ક' ભારતના ગદંાપાણીને ક'વી ર7તે સમાવી શકાય છે અને તેનો 

ઉપચાર ક'વી ર7તે કરવો. હાલમા,ં 93 ટકા ગટર  પાણી વગર  તળાવ, સરોવરો અને નદ7ઓનો મા�્ગ  શોધે છે. 

 

1). ઉપચાCરત ગદંાપાણી એ  ભારતના પાણીના �ોતો1ુ ંઅBણી �=ૂષક છે, !ના કારણે ડાયાહ7આ (!મા ંદર  વષ� 

350,000 ભારતીય બાળકો માયા/ Iય છે 

) નો સમાવેશ થાય છે. Rૃિષ =ૂષણ, અને પયા/વરણીય અધઃપતન. શહ'ર7 ગર7બો મોટ'ભાગે ગદંા નહ'રો અને નહ'રો સાથે 

રહ' છે !મા ંમGછર અને જsંઓુનો સવંધ/ન થાય છે. 

 

ભારતના સૌથી મોટા શહ'રોમા ંક'23«ત ગટર  ;યવ"થા છે, ! rગૂભ/ પાઈપ, પKંpપ4ગ "ટ'શન અને સારવાર *લા3ટ સાથે 

\ણૂ/ છે. જો ક', આ િસ"ટમો Uબhડ કરવા અને સચંાલન કરવા માટ' ખચા/ળ છે, !મા ંઅિવરત શKxત, Rુશળ ઓપર'ટસ/ અને 

;યાપક Iળવણીની આવ
યકતા છે. પCરણામે, ભારતના સે3(લ પોh+શુન કં(ોલ બોડ/  અ1સુાર, તેમાનંા અડધાથી 

ઓછા અસરકારક ર7તે કામ કર' છે. 

3). વZ ુqુ ંછે, ભારતના નાના ંનગરો આવા િસ"ટમો બનાવવા1ુ ંપોષાય નહO. 
 

વક/શોપના િન�ણાતંોએ જણા;+ુ ંહs ુ ંક' માનવ એ�x"�ટા લઈને િવPભરમા ંમોટ7 માNામા ંપાણીનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવે છે. આ પાણીનો �ે�ઠ ઉપયોગ નથી, વત/માન તકનીક-પાણીનો ઉપયોગ કર7ને એxસી�'લાને =ૂર કરવા અને તેને 

=ૂર રાખવા-તે ટકાઉ નથી. આ ઉક'લ, આZિુનક સે2*ટક ટાકં7ઓ અને અ3ય તકનીક7ઓનો ઉપયોગ કર7ને સાઇટ પર 

Cફકલ કાદવ1ુ ંસચંાલન હs ુ,ં !થી ઉJસ�ન પાણીના =ૂષણોને =ૂિષત ન કર'. વત/માન પાઇપવાળ7 ગટર ;યવ"થા 

સીવર'જની સારવાર કરs ુ ંનથી પરંs ુમાN તેને પCરવહન કર' છે. તે નદ7ઓ અને તળાવો માટ' ઝેર7 અને અJયતં 

�=ૂિષત છે |યા ંતેમને ડpપ કરવામા ંઆવે છે.   
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ભારતનીપામતા વ"તી અને શહ'ર7 િવ"તારોમા ંઝડપથી િવ"તરણ થવાથી તેની નદ7ઓ પર  ભાર' વરસાદ થયો છે, ! 

=ૂિષત ર7તે =ૂિષત છે અને િવકાસ Xારા ખીલવામા ંઆવે છે. ભારતમા ંજળ  �=ુષણ એ  પયા/વરણીય ��ુો છે. ભારતમા ં

પાણીના �=ૂષણ1ુ ંસૌથી મોnંુ °ોત સારવાર ન  કરાયેલ સીવેજ છે. �=ૂષણના અ3ય °ોતમા ંRૃિષ ધોધ અને અિનયિમત 

નાના પાયે ઉ�ોગનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમા ંમોટા ભાગની નદ7ઓ, તળાવો અને સપાટ71ુ ંપાણી =ૂિષત છે. 

 

મોટાભાગના સરકાર7 માUલક7ના સીવેજ (7ટમે3ટ *લા3ટ અયોtય Cડઝાઇન અથવા નબળ7 Iળવણી અથવા છોડને 

ચલાવવા માટ' િવPસનીય વીજ \રુવઠોની અભાવને કારણે ગેરહાજર કમ/ચાર7ઓ અને નબળ7 ;યવ"થાપન સાથે 

મોટા ભાગના વખતે બધં રહ' છે. આ િવ"તારોમા ંપેદા થતો કચરો પાણી સામા3ય ર7તે જમીન અથવા બા�પીભવનમા ં

પCરણમે છે. શહ'ર7 િવ"તારોમા ંUબનજMર7 કચરો ભેગી થાય છે ! UબનજMર7 પCરK"થિતઓમા ંપCરણમે છે અને સપાટ7 

અને rગૂભ/જળમા ં�=ૂિષત �=ૂષકોને �xુત કર' છે. 

 

હ±દરાબાદના ટ'xનોલૉa હબમા,ં કાય/કરો શહ'રની �સુી નદ7 નaકના ગેરકાયદ' િનમા/ણને રોકવા માટ' 2015 મા ંરા�(7ય 

Bીન (ાય�+નુલ, અધ/-3યાિયક સ^ાિધકારમા ંગયા હતા. ચે²ઈમા,ં દU.ણ ભારતમા,ં નાગCરક' કોઉમ નદ7ના �=ૂષણને 

રોકવા માટ' C(�+નૂલની અરa કર7 હતી, તેમજ વહ7 જતા �વાહને =ૂર કરવા અને �વાહમા ં@ધુારો કરવા માટ' મોટ7 

નહ'રની યોtય ખોદકામની ખાતર7 કરવા િવનતંી કર7 હતી. નવી Cદhહ7મા,ં ગવૈયાની �Qુય સહાયક ય�નુાની \રૂrિૂમ 

અને નદ7ના પલગંને રાખવા માટ' વષiથી કાય/કરો એક  કા1નૂી ક'સ સામે લડતા રuા છે, સબવે ડ'પો અને રોડ સCહત 

અસQંય અસQંય િવકાસથી �xુત. અને પાચં ભારતીય રા|યો Xારા ચાલતા પિવN ગગંા, પયા/વરણવાદ7ઓ અને 

નાગCરકો Xારા કાયદાક7ય +lુના ક'3«મા ંછે, ! ખરાબ ર7તે =ૂિષત નદ7ને સાફ કરવા માટ' સરકારની યોજનાની 

િન�ફળતા Xારા િનરાશ થયા છે.  

 

નદ7ઓ અને ન દ7ઓએ તા!તરના શહ'ર7 િવ"ફોટને કારણે ભારતના શહ'ર7 િવ"ફોટનો ભગં કયi છે, ! દ'શની વ"તી 

છેhલા 40 વષ/થી વધીને 1.35 અબજ  ડૉલર થઈ  ગઈ  છે. UબનજMર7 િવકાસથી જળ  dહૃોનો ઉપયોગ ગદંાપાણી અને 

ઔ�ોUગક �વાહ માટ'ના ડKpપ4ગ મેદાન તર7ક' થાય છે. 

આ =ુ�ુપયોગની Cક�મત વષiથી વધી ગઈ છે. ગયા વષ� એક અ¯યાસમા ંનવી Cદhહ7મા ંટાઇફોઇડ, હ'પેટાઇCટસ અને 

ઝાડાના વધતા ક'સોને ય�નુા નદ7મા ંગભંીર �=ૂષણ સાથે જોડવામા ંઆ;+ુ ંહs ુ,ં ! શહ'રના પીવાના પાણીને 

મોટાભાગના �દાન કર' છે. ય�નુા, તેમજ ચે²ઈના કોઉમ અને �ુબંઈની મીઠ7 અને ઉhહા નદ7ઓના મોટા ભાગને �તૃ 

ઝોન માનવામા ંઆવે છે, !મા ંઓKxસજન1ુ ં"તર mબૂ જ માછલી aવનને સમથ/ન આપવા માટ' mબૂ ઓ� ંહોય છે. 
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ચોમા@ુ ંભારતના ફામ/-આધાCરત 2 C(Uલયન ડોલર !ટ}ુ ંઅથ/તNં છે, ક'મ ક' ઓછામા ંઓછા અડધા ખેતરો વરસાદ7 

હોય છે. yૂન-સ*ટ'pબર ચોમાસાની મોસમમા ંદ'શને 70% વાિષEક વરસાદ મળે છે, ! _દા! 263 િમUલયન ખે�તૂો માટ' 

િનણા/યક બનાવે છે. 

 

આશર' 800 િમUલયન લોકો ગામોમા ંરહ' છે અને Rૃિષ પ ર  િનભ/ર છે, ! ભારતના Rુલ ઘર'}ુ ંઉJપાદન (aડ7પી) 1ુ ંઆશર' 

15% !ટ}ુ ંછે અને એક  િન�ફળ ચોમા@ુ ંદ'શના િવકાસ અને અથ/તNં પર  અસરકારક અસર  કર7 શક' છે. 

 

ચોમાસાની દ'શની Rૃિષ aડ7પી પર  સીધી અસર  પડ' છે. ક7 ખર7ફ, અથવા ઉનાળામા ંવાવેતર, ચોખા, ખાડંની વાડ7, 

કઠોળ અને તેલીUબયા ં!વા પાક yૂનથી ચોમાસાની વરસાદ સાથે આવે છે. 

 

સમર  પાક ભારતના લગભગ  અડધા !ટલા ખા�પદાથi માટ' જવાબદાર છે અને િવલUંબત અથવા નબળા ચોમાસાના 

અથ/ એ  છે ક' ખા� ³ગાવામા ં\રુવઠાની સમ"યાઓ અને �વેગકતાનો અથ/ છે, એક  �Qુય મેC(ક ! ;યાજ દર  _ગેના 

Cરઝ�્વ  બે3ક ઓફ  ઇ23ડયાના િનણ/યને �ભાિવત કર' છે. 

 

ચોમા@ુ ંચોમા@ુ ં=ુ�કાળ !વી K"થિત તરફ  દોર7 શક' છે, !નાથી Bાિમણ ઘરની આવક , વપરાશ અને આિથEક jkૃlને 

અસર  થાય છે. નબળા ચોમાસાથી ઝડપી Bાહક ચીજવ"sઓુ, kXચ�7 વાહનો, ('xટર અને Bામીણ આવાસ .ેNની 

નબળ7 માગં થાય છે, પરંs ુતે જMર7 ખોરાકના "ટ'પhસની આયાતમા ંવધારો કર' છે અને સરકારને ખે�તૂોને લોનના 

©ટકારો !વા પગલા લેવાની ફરજ  પાડ' છે, !નાથી દબાણ ઉપર  દબાણ આવે છે. નાણાક7ય સામા3ય ચોમા@ુ ં

પCરણામ સારા પાકમા ંપCરણમે છે, ! બદલામા ંBામીણ આવકમા ંવધારો કર' છે અને Bાહક માલસામાન પર  ખચ/મા ં

વધારો કર' છે. તે હાઇAો પાવર �ો!xટ પર  હકારાJમક અસર  પણ  ધરાવે છે. 

 

ચોમાસાના વરસાદની અછત  પર  ઓ� ંઆધાર રાખવા માટ', િન�ણાતો કહ' છે ક', હyુ પણ  તેના ઓછા �માણમા ંજળ  

સરં.ણ �યJનોમા ંવધારો કરવાની જMર છે. મોસમના વરસાદ દ રિમયાન સ�«ુ અને નદ7ઓમા ંરન -ઑફ  Xારા mબૂ જ  

પાણી બગાડ´ુ ંછે, નાના સરોવરો અને બધંનો િનમા/ણ જવાબ હોઈ શક' છે? �ારંUભક =ુ�કાળ ચેતવણી િસ"ટમો 

િવકસાવવાની જMર છે અને તીµ આગાહ7 �દાન કરવા માટ' હવામાનશા� સાધનોને @ધુારવાની જMર છે. 

ભારતને તેના િવશાળ ખા� શેરો1ુ ંસચંાલન કરવાની જMર છે - આ વષ/ની શMઆતમા ં60 િમUલયન ટનથી વZ ુ- વZ ુ

સા�ંુ. mબૂ જ  ખોરાક નાશ અને 1કુસાન થાય છે. ઘણા લોકો કહ' છે ક', ચોમાસાની આગાહ7 કરતા ંએક  મોટ7 કMણાિંતકા 

છે. 
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એ  એક  ��ુો છે ! ક'3«, રા|ય અને "થાિનક સરકાર7 એજ3સીઓની ભારતની અથ/;યવ"થાને �િતRળૂ અસર  કર' છે. 

માN અથ/તNંને નવી �ચાઈ @ધુી પહWચવાથી જ  નહO, પરંs ુD�ટ D�ટાચાર' દ'શના િવકાસને અટકાવી દ7ધા છે. 

પારદિશEતા ઇ3ટરનેશને અહ'વાલ આ*યો છે ક' લગભગ  50% ભારતીયોને Iહ'ર ઓCફસો Xારા કરવામા ંઆવતી સેવાઓ 

મેળવવા માટ' લાચં ભરવા અથવા સપંકiનો ઉપયોગ કરવાનો �થમ હાથનો અ1ભુવ હતો.  
 

D�ટાચારમા ંસૌથી મોટો ફાળો ભારતીય સરકાર Xારા રUચત ઉમેદવાર7 કાય/�મો અને સામા`જક ખ�્ચ  યોજનાઓ છે. 

D�ટાચારના અ3ય .ેNોમા ંભારતના (Cક�ગ ઉ�ોગનો સમાવેશ થાય છે, ! વાિષEક ધોરણે લાચંમા ંઅબજો Mિપયા 

fકૂવવા ફરજ  પાડવામા ંઆવે છે અને અસQંય િનયમનકાર7 અને ¤તરરા|ય ધોર7માગ/ પર  પોલીસ અટક7 Iય છે. 

મીCડયાએ K"વસ બ0કોમા ંકરોડો Mિપયા1ુ ંભગં કરનારા D�ટ ભારતીય નાગCરકોના આ.ેપોને ;યાપકMપે �કાિશત કયા/ 

છે. K"વસ સ^ાવાળાઓએ આ આરોપોને નકાર7 કાઢ¶ા હતા, ! પાછળથી 2015-2016 મા ંસાUબત થયા હતા. 
 

ભારતીય મીCડયા મોટાભાગે અJયતં D�ટ રાજકારણીઓ અને ઉ�ોગપિતઓ Xારા િનયિંNત છે ! ખોટ7 માCહતીથી 

લોકોને ગેરમાગ� દોર7ને �Qુય rિૂમકા ભજવે છે અને મીCડયા અને રાજક7ય અને ;યવસાય િવરોધી િવરોધીઓ પર  

કાદવ મારવા માટ' મીCડયાનો ઉપયોગ કર' છે. 

 

જમીન અને િમલકત - અિધકાર7ઓને રા|યની સપંિ^ ચોર7 કરવાનો આરોપ છે. સમB ભારતમા ંશહ'રો અને ગામોમા,ં 

p+િુનિસપલ અને અ3ય સ રકાર7 અિધકાર7ઓ, f ૂટંાયેલા રાજકારણીઓ, 3યાિયક અિધકાર7ઓ, "થાવર િમલકત 

િવકાસકતા/ઓ અને કાયદા અમલીકરણ અિધકાર7ઓના yૂથો, ગેરકાયદ'સર ર7તે જમીન સપંાCદત, િવકાસ અને વેચાણ 

કર' છે. 

 

સરકાર7 કો3(ાxFસ - સરકાર Xારા ભડંોળ \રૂા પાડવામા ંઆવેલા �ો!xFસમા ંD�ટાચારના કારણે દ'શભરમા ં

સમ"યાઓ આવે છે. િવP બ0કના જણા;યા �જુબ, સહાય કાય/�મો D�ટાચાર, ખરાબ સચંાલન અને _ડર-પેમે3ટ Xારા 

ઘેરાયેલા છે. ઉદાહરણ તર7ક', અહ'વાલમા ંજણાવા+ુ ંછે ક' ગર7બો માટ' માN 40% અનાજ જ  તેના લ®યાકં @ધુી પહWચે 

છે. 

 

સરકાર7 હોK"પટલોમા,ં D�ટાચારને Uબન-�ા*યતા / દવાઓના નકલીકરણ, �વેશ મેળવવા, ડોકટરો સાથે પરામશ/ અને 

ડાયtનો2"ટક સેવાઓ �ા*ત કરવા સાથે સકંળાયે}ુ ંછે.  

 

+િુનવિસEટ7ઓ અને શાળાઓ - લાચં અને D�ટાચાર ;યાપક િશ.ણ સ"ંથાઓ છે, |યા ંસ�lૃ માતાિપતા શાળાઓમા ં

�વેશ માટ' લાચં  આપે છે, એકવાર ફર7થી =ુભા/tયે, ગર7બ લોકોને છોડ7 દ'વામા ંઆવે છે. 

 

 કરવામા ંઆવે છે. ફર7થી ઉપયોગમા ંલઈ  શકાય તેવી કોઈપણ વ"s ુફર7થી વેચાઈ છે. 
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 'કચરાના ઉપખડં' - આ ર7તે ભારતીય ઉપખડંને ઘણીવાર "થાિનક �ેસમા ંસદંUભ�ત કરવામા ંઆવે છે. અને તે કોઈ 

અIયબી નથી: ભારતીય શહ'રોમા,ં ખાસ કર7ને ગર7બ પડોશમા ં- ગલીઓ, ગલીઓ અને ચોરસમા ંકચરાને દર'ક 

જtયાએ જોવામા ંઆવે છે, Jયા ં*લા2"ટક બોxસ અને *લા2"ટકની બેગ, તેજ"વી રંગીન પેક'`જ�ગ અને ખા� કચરો, yૂના 

સમાચારપN અને કાડ/બોડ/ બૉxસ છે. 

પરંs ુકચરો ફxત શહ'રોમા ંજ સBંCહત થતો નથી. "થાિનક ર"તાઓ એક Cદવસ ભિવ�યના \રુાતJJવશા�ીઓને 

'િવPની સૌથી મોટ7 લોકશાહ7'ના રહ'વાસીઓની ખાવવાની ટ'વ ક'વી ર7તે િવકિસત થઈ છે તે નીચે સરળતાથી મળ7 

શક' છે. િવિવધ �કારના ંRકૂ7ઝ, સવ/;યાપી *લા2"ટકની બોટલ, ર"ટ7 *લા2"ટકની બેગ ક' ! એક વખત મીઠાઈઓ, 

G+·ુગ ગમ અને Uચ*સનો કો3+ુ/કોપીયા ધરાવતી હોય તેના તમામ �કારના પેક'જો - આ બધી વ"sઓુ ઘણીવાર 

'@શુોUભત' ર"તાની એકતરફ અને ર'hવેમા ંIય છે. કાઠંા 

જો ક', કહ'વાતા સારા `જhલાઓમા ંકચરો હa પણ િનકાલ થયો છે. તે પરંપરાગત Iિત ;યવસાયો, કચરાના સBંહકો, 

રાગ-f ૂટંનારાઓ અને xલીનસ/ના �િતિનિધઓ Xારા કરવામા ંઆવે છે, !ના માટ' કચરોના પવ/તો આવકનો �ોત છે, 

અને તે "થાિનક ધોરણો Xારા નWધપાN છે. કચરો સૉટ/  કરવામા ંઆવે છે અને નાખવામા ંઆવે છે: કચરો કાગળ, ફારસ 

અને નોન-ફ'રસ ધાsઓુ, કાચ, અને ચOથરા અને yૂના કપડા ંક' ! ધોવાઇ અને િમિ�ત કરવામા ંઆવે છે. ફર7થી 

ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તેવી કોઈપણ વ"s ુફર7થી વેચાઈ છે. પરંs ુકચરા સBંાહકો Xારા પણ ફર7થી ઉપયોગમા ં

લેવામા ંઆવsુ ંનથી, તે ગર7બ પાડોશીઓની શેર7ઓમા ંફર7થી ફ�કવામા ંઆવે છે, |યા ંતે વષiથી ગરમ દU.ણના 

@યૂ/મા ંરહ' છે, ! એક સમાન રંગીન rરૂા-rરૂા મશમા ંપCરણમે છે. 

કચરોનો �ુમલો 

નવી Cદhહ7, દ'શની રાજધાની, ખાસ કર7ને 'આ�મક કચરો' Xારા અસર પામે છે. "વGછતા કામદારોની વસાહતો 

પૈક7ની એક રાજXાર7 xવાટ/રની મ[યમા ંK"થત છે, |યા ં=ૂરથી દ'ખાતા પ¸ાઓથી ભરાયેલી પ¸ાઓના પ¸ાઓ અને 

િપરાિમડની પ�થરો, રાજXાર7 િમશન અને =ૂતાવાસ િવલાના મહ'માનોને આય/જનક આય/જનક છે. રાગ-પીકસ/ની 

Iિત લાબંા સમય પહ'લા અહO "થાયી થઈ ગઈ હતી - િવપર7ત રાજXાર7 િNમાિસક ગાળામા ંતે તમામ બાyુએ 

ઘેરાયેલી હતી. શહ'રના સ^ાવાળાઓએ આવા 'Uબન-રાજXાર7' પાડોશીઓને ફર7થી સેટ કરવા માટ' ઘણીવાર �યાસ 

કયi છે, પરંs ુ'કચરો xવાટ/ર' ના િનવાસીઓ હઠ7લા �િતકાર કર' છે અને છોડવા માગંતા નથી. 

¤કડા આય/જનક છે: સ^ાવાર અને અનિધRૃત શહ'રના ડp*સ દરરોજ 10,000 ટન કચરો ઉમેર' છે. પNકારોનો 

_દાજ છે ક' તેનો દરરોજ 2,300 (ક થાય છે. જો ક', વ"તી સાથે કચરોનો જ�થો વધી રuો છે, અને એવી ધારણા છે ક' 

2025 @ધુીમા ંદ± િનક કચરો જ�થો 4,700 (ક લો¥સ @ધુી પહWચી જશે. 

એક ભારતીય પNકાર' એક વખત આ લેખના લેખકને કgુ ંહs ુ ંક', પરંપરાગત ર7તે, ભારતમા ંકચરો શેર7મા ંફ�ક7 

દ'વામા ંઆ;યો હતો (ક'મક' તે એકવાર ઘણા +રુોિપયન શહ'રોમા ંહતો), અને ગરમ ભારતીય @યૂ/ તેને Zળૂમા ં@કૂાશે. 

પરંs,ુ આZિુનક *લા2"ટક, પેક'`જ�ગ અને કાડ/બોડ/ના આગમન સાથે, આ 'કચરો િનકાલ પlિત' હવે કામ કરશે નહO. હyુ 



@ધુી પરંપરા રહ' છે. આજ Cદવસ @ધુી, ઘણા ભારતીય શહ'રોમા,ં કચરા ફ�કવા માટ' તમે �ા ંરહો છો અથવા Jયાથંી 

કોઈ પણ શરિમ�દા િવના જ તમાર7 Iતને �xુત કર7 શકો છો. કચરાને ઘણીવાર નદ7ઓમા ંફ�કવામા ંઆવે છે. દાખલા 

તર7ક', Cદhહ7 ય�નુા નદ7 પર આવે}ુ ંછે, ! Cહ�=ુઓ Xારા પિવN માનવામા ંઆવે છે, પણ નદ7ના કાઠં' પહWચjુ ંએ એક 

અિ�ય અ1ભુવ છે - 'પિવN પાણી' yૂના ગટર !વા ગધં. બેxટ'Cરયા િસવાય, કંઇપણ, આ નદ7મા ંલાબંા સમય @ધુી 

રહ's ુ ંનથી. 

સમ"યા ફxત કોઈ Rુnંુબ અથવા તેના િશ.ણ "તરની સ�kૃl નથી. ધિનક પડોશીઓના ઘણા રહ'વાસીઓ કચરાના 

કલેxટરને તેમના આગળના દરવાIમાથંી કચરો સાથે કચરો અથવા બેગ પસદં કરવા માટ' રાહ જોતા નથી. ધિનક 

નાગCરકો તેના બદલે બેક"('Fસમા ંકચરો ફ�કવા માટ' એક નોકર મોકલશે. 

જો ક', સમ"યા "પ�ટપણે ફxત ભારતીયોની આદતોથી જ નહO પરંs ુપરંપરાગત Iિત ;યવ"થા પર આધાCરત દ'શના 

કચરાને સાફ કરવાની yૂની પlિત સાથે છે. મોટાભાગના ભારતીય શહ'રોમા ંકચરાના સBંહની આZિુનક ક'23«ત પlિત 

અને દર'ક ઘરમાથંી િનકાલ નથી. Cદhહ7મા,ં ઉદાહરણ તર7ક', કચરો સ\ંણૂ/પણે 25% િવ"તારમાથંી એકિNત કરવામા ં

આવે છે. અિધRૃત લે3ડફ7લ પર પેક'જો ખ0ચવાની લાબંી �સુાફર7 છે. તેથી, તે કોઈ આય/જનક વાત નથી ક' પડોશી 

`જhલાના િનવાસીઓ Xારા ખાલી જtયા અથવા Jયa દ7વાલને લે3ડCફલમા ંફ'રવવામા ંઆવે છે. 

તેમ છતા,ં કચરો એકિNત કરવામા ંઆવી રuો છે તે પણ એક સમ"યા છે. રાજધાની નaકના ચાર �Qુય 

લે3ડCફhસમાનંી Nણ પહ'લાથી જ .મતા પર ગઈ છે અને બધં કરવાની જMર છે. પરંs ુભારતમા ંનવી લે3ડCફhસ માટ' 

કોઈ જtયા નથી, ! પહ'લેથી જ વધાર' પડતી છે. 

નવી Cદhહ7 માટ' આ સમ"યા િવિશ�ટ નથી. �ુબંઈમા,ં કચરોના પવ/તો એટલા મોટા છે ક' કચરાવાળા ઉપનગરો હવે 

સજંય ગાધંી Cરઝવ/ના બીI દરવાIથી Uચ^ો Xારા વારંવાર આવે છે - ભીડ કરનાર Uબલાડ7ઓ ખોરાકની શોધમા ં

આસપાસ ભટકતી હોય છે અને નaકના લોકો માટ' ભય ઊભો કર' છે. વZમુા,ં 'ભારતની આિથEક રાજધાની' મા ંહવા 

કચરાના ભગંાણના કારણે ઓછામા ંઓછ7 �=ૂિષત છે. 

દ'શની દU.ણમા ંબ0tલોર શહ'ર (ક'ટલીકવાર ભારતીય િસUલકોન વેલી તર7ક' ઓળખાય છે), તેના કp*+ટુર સૉzટવેર, 

ઇલેx(ોિનxસ અને ઇ3ટરનેટ તકનીકની સાથે 'નવી તકનીકોની રાજધાની' પણ દરરોજ 3,000-4,000 ટન કચરો 

ઉJપ² કર' છે. આ oિૂમ�ગ શહ'રમા ંકચરો સBંહવા માટ' જtયાની સમ"યા એટલી તીµ છે ક' સરકાર' કલાકાર નીકોલાસ 

રોર7ચના \Nુ "વેટો"લાવ રોર7ચ અને તેની પJની અને ભારતીય �વૂી "ટાર Xારા "થાિપત ટાટાdનુી એ"ટ'ટની 

બાહરની બાyુમા ંઆવ
યક .ેNની માગંણી પણ કર7 હતી. , દ'િવકા રાની. "વેટો"લાવ રોCરક' એ"ટ'ટ પર p+Uુઝયમ 

"થાપવાની ઇરાદો રાQયો હતો, પરંs ુક'ટલાક "થાિનક રાજકારણીઓએ 450 એકરના મૅનોર પાક/નો ઉપયોગ લે3ડCફલ 

તર7ક' કરવા1ુ ંન�7 ક+ુ� હs ુ.ં રિશયન =ૂતાવાસ અને ભારતીય જનતાના �યJનો બદલ આભાર, સBંહાલય આ 

�યાસને લડવા માટ' સફળ રuો. 

િન�ણાતો કહ' છે ક' 'િવPના સૌથી મોટા લોકશાહ7' ના દર'ક નાગCરક, તેમની ºમર અને સપંિ^ના આધાર', દરરોજ 200 

થી 600 Bામ કચરો પેદા કર' છે. આ કચરાની સામBી ઓવરzવOગ લે3ડCફhસ, �લાઇ3ડ ગલીઓ, શહ'ર7 બેક2"(Fસ 



અને ર"તાઓ અને ર'hવે લાઈનો સાથે ©ટા કરવામા ંઆવે છે, !ના કારણે નગરપાUલકાઓમા ંશહ'રની આસપાસ અને 

આસપાસના બધા કચરો એકN કરવા અને સાફ કરવાની અશ�તા િવશે ફCરયાદો થાય છે. 

|યાર' અિધકાર7ઓ ફCરયાદ કર' છે ક' પયા/વરણવાદ7ઓ એસઓએસ િસtનલ મોકલી રuા છે, CડBેડ'બલ કચરો 

ભારતીય શહ'રોમા ંપહ'લાથી જ �
ુક'લ સૅિનટ7ર7 અને રોગચાળાના પCરK"થિતમા ં@ધુારો કરવામા ંમદદ કરશે નહO. 

અને જો આ ચા} ુથાય, તો કચરો લોકોને "થUગત કરવા1ુ ંશM કરશે. 

¡pૂસ સાથે "ટાસ/ 

"આ કોઈ અિતશયોKxત નથી. િવિવધ °ોતો અ1સુાર, ભારતના ંશહ'રો દરરોજ 100,000 ટન ઘન કચરો ઉJપ² કર' છે. 

સરકાર કચરાના ટન દ7ઠ 500 થી 1500 Mિપયા ખચ/ કર' છે: આ રકમમાથંી 60-70 ટકા કચરાના સBંહ પર ખચ/વામા ં

આવે છે, પCરવહન પર 30 ટકા @ધુી, અને બાક7ના પાચં ટકા Cરસાય�xલ4ગ પર ખચ/વામા ંઆવે છે, ";લાCદમીર 

ઇવાિશન , UTxસ Uબઝનેસ મેગેUઝન સાથેના એક �લુાકાતમા,ં મો"કો "ટ'ટ +િુનવિસEટ7 ખાતે સે3ટર ફોર ઇ3ડોલો`જકલ 

"ટડ7ઝના િન�ણાત. 

મોટાભાગના કચરો બાળ7 નાખવામા ંઆવે છે અથવા દફનાવવામા ંઆવે છે, ઇવાિશન કહ' છે. તેથી આ આય/જનક 

વાત નથી ક' આ વ"તીવાળા દ'શોમા ંલે3ડCફલ સાઇFસની જtયા શોધવાની આવ
યકતા એટલી તીµ છે. આ ઉપરાતં, 

કચરો સામે મોટા પાયે ªબેંશ માટ' ભારતીયોના કચરા અને "વGછ શેર7ઓ તરફના વલણમા ં�િમક પCરવત/નની જMર 

પડશે. 
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Jયા ંબધે *લા2"ટક છે, અમારા વૉલેટમા,ં ડાઇિન�ગ ટ'બલ અને રસોડામા,ં અમાર7 કાર અને બસોમા ંઅને અમારા ફોન 

અને ઑCફસમા.ં *લા2"ટક િવના િવPની કhપના કરવી લગભગ અશ� છે. 

 
 

*લા2"ટકના પેક'જOગને બાળકો અને બાળકોની પહWચથી =ૂર રાખીને *લા2"ટકની બેગ અને પેક'જો પર હમેંશા ંસખત 

ચેતવણીની ચેતવણી લે છે. પરંs ુઆપણે Bહની !મ [યાન આપતા નથી. ઉJપાCદત 8.3 અબજ ટન *લા2"ટકમાથંી, 

6.3 UબUલયન ટન િનકાળવામા ંઆ;યા છે. દર વષ�, 13 િમUલયન ટન *લા2"ટક કચરો મહાસાગરોમા ંઉમેરવામા ંઆવે 

છે. તેમના ટકાઉપણાની જોગવાઈ, *લા2"ટક િવઘટન નથી. 
 

પયા/વરણ �ધાન હષ/વધ/ન સમIવે છે ક', "*લા2"ટકની બોટલ 450-1000 વષ/ વGચે િવઘCટત થાય છે." 

 

*લા2"ટક ઉJપાદનમા ંમોટા ભાગનો િવકાસ િસ�ગલ +ઝુ અથવા Cડપોઝેબલ એ�*લક'શ3સ Xારા કરવામા ંઆવે છે. 

*લા2"ટકના આશર' 50% *લા3ટ એક બોટલ, *લા2"ટકની બેગ, પેક'`જ�ગ, "(ો, stirrerrs, spoons અને ફોક/  !વા 

િસ�ગલ ઉપયોગ ઉJપાદનો છે. િવPભરમા,ં દર િમિનટ' 1 િમUલયન *લા2"ટક પીવાના બોટલ ખર7દ' છે. દર વષ� અમે 5 

C(Uલયન િનકાલયોtય *લા2"ટક બેગનો ઉપયોગ કર7એ છ7એ. 

 

ભારતમા,ં Rુલ *લા2"ટકના વપરાશમાથંી 80% કચરા તર7ક' કાઢ7 નાખવામા ંઆવે છે અને સ^ાવાર ¤કડાઓ કહ' છે 

ક' દ'શ દરરોજ 25, 940 ટન *લા2"ટક કચરો પેદા કર' છે. આ કચરાના ઓછામા ંઓછા 40% અચો�સ છે. 

 

કંપનીઓ Xારા સખત *લા2"ટક પેક'`જ�ગના Cરસાય�xલ4ગને વધારવા માટ' એક સગંCઠત �યાસ પણ છે. પરંs ુબેગ, 

ક'3ડ7 ર'પર, તમાRુ અને પાન મસાલા પાચકો, સાo ુઆવરણો અને શેp\ ૂપાચકો !વા અ3ય એકલા *લા2"ટક �ા ંતો 

mબૂ �
ુક'લ અથવા એકિNત કરવા માટ' \રૂતી આકષ/ક નથી. આ *લા2"ટક વ"sઓુ પછ7 લે3ડCફhસ, અનિધRૃત કચરો 

ડp*સમા ંર"તો શોધે છે, અથવા ર"તાના ક�સ/ પર સરળતાથી બેસતા રહ' છે. 

 

આખર', આ એક જ વપરાયેલી *લા2"ટક વ"sઓુ નદ7ઓ, અ3ય જળાશયો અને દCરયાCકનારાને ઢાકં7 દ' છે. તેઓ 

�ાણીઓ Xારા ખાવામા ંઆવે છે, અને ઘણી વખત આપણા ખોરાકની ;યવ"થામા ંતેમનો માગ/ શોધે છે. 

 

આ વષ� ફ'¡આુર7મા,ં પટણામા ંUબહાર વેટરનર7 કૉલેજમા ંલાવવામા ંઆવેલા ©ટાછવાયા અને સ�ંિમત છ વષ/ની 

ગાય પર કામ કરતા પqUુચCકJસકોએ તેના પેટમાથંી 80 CકલોBામ *લા2"ટક =ૂર ક+ુ� હs ુ.ં જોક', ડૉxટરોએ �ાણીના 

પેટમાથંી પોUલિથને કાઢ7 નાQં+ુ ંતે �થમ વખત ન હs ુ,ં તે એકથી 80 CકલોBામ હs ુ.ં જો ક' ડૉxટરોએ �ાણીના 

પેટમાથંી પોUલિથને =ૂર ક+ુ� તે �થમ વખત ન હs ુ,ં છતા ંએક �ાણીથી 80 CકલોBામ તે એક ર'કોડ/ હs ુ.ં 
 

 



11. ���Q-% >��9 R;� S*9� �S��� к��;� �C- (T��Bк�� 
 

, સા"ંRૃિતક Mપે વૈિવ[યસભર અને ઉJસાCહત સમાજ હોવાથી, િવિવધ રIઓ અને તહ'વારો ઉજવે છે. |યાર' Iહ'ર 

રIઓ આવે છે, Jયાર' ભારત પાસે બે િવP િવ�મો છે, ! તે ;યવસાય «2�ટકોણથી િવના કર7 શક' છે. સૌ �થમ, તે 

િવPમા ંસૌથી વZ ુછે (20 થી વZ ુવષ/), અને બીyુ,ં દર'ક રા|ય અને ક'3«શાિસત �દ'શની પોતાની "થાિનક રIઓ છે. 

ભારતમા ંફxત Nણ રા�(7ય Iહ'ર રIઓ છે, અને બાક7ના બધા �ાદ'િશક છે. 

વધાર' Iહ'ર રIઓ અથ/તNં અને નાણાક7ય ;યવ"થાને 1કુસાન પહWચાડ' છે. |યાર' આ રIઓ 'વાજબી મયા/દા' 

કરતા ંવધી Iય, Jયાર' રા�(ની ઉJપાદકતાને �િતRળૂ ર7તે સમાધાન કરવામા ંઆવે છે. તે પણ ઘણીવાર સમa 

શકાs ુ ંનથી ક' ¤તCરક અને અન*લાઇડ રIઓ વૈિPક વલણો સાથે દ'શના નાણાકં7ય અને �ડૂ7બIરોને પકડવા 

માટ'ના �યJનોને 1કુસાન પહWચાડ7 શક' છે. રIઓનો કોઈ પણ કંપની ભારતમા ં"થાિનક ર7તે અથવા =ૂર"થ Mપે, 

;યાપાર કરતી વખતે "પ�ટ અસર કર' છે. આઉટસોિસ»ગ આઇટ7 અથવા ;યવસાિયક �C�યાઓ ધરાવતી કંપનીઓ 

માટ' આ પડકારો ખાસ કર7ને સબંિંધત છે, !ઓ તેમના ભારતીય સમક.ો સાથે =ૂર"થ ર7તે કામ કર' છે અથવા 

¤તરરા�(7ય Uબઝનેસ મીCટ�tસ માટ' સામ-સામે મળે છે.  

એસએલએ (સિવEસ લેવલ એBીમે3Fસ) વષ/ભરની સેવાની ખાતર7 આપી શક' છે, પરંs ુ;યKxતઓ માટ' નહO, !નો 

અથ/ એ થાય છે ક' |યાર' તમે િવચારો છો Jયાર' તમારા ક7 સસંાધનો ઉપલ�ધ થઈ શકશે નહO. રIઓના વાજબી સેટ 

અને સામા3ય સ*તાહના _ત સાથે, આZિુનક બ0Cક�ગ સાથે થો�ુ ંધીર' ધીર' ધીર' ધીર' ધીર' ધીર' ધીર' સહન કર7 શકાય 

છે. પરંs ુએક દ'શમા ંઅસતંોષ અને મોટ7 સQંયામા ંIહ'ર રIઓ અને Uબન-કાય/કાર7 રIઓ સાથે, રા�(ની નાણાક7ય 

jkૃlને અટકાવી શકાય છે. 

ભારતીય રIઓ કામના �વાહમા ંઅવરોધ તર7ક' જોવામા ંઆવે છે. તેઓ qુ ંછે, તેઓ ક'વી ર7તે િનર7.ણ કરવામા ં

આવે છે, અને તેઓ સા"ંRૃિતક Mપે ! @ચૂવે છે તેનામા ંબ�ુ રસ નથી. ભારતીય રIઓના ક¼લે3ડસ/ અને આ ક¼લે3ડસ/ની 

આસપાસ આયોજન કરવા માટ' ભારત સાથેના કાય/ માટ' સચોટ ¨ાન શોધવા1ુ ંપણ =ુલ/ભ છે. અહOનો ��ુો એ છે ક' 

તમાર' .ેNીય ર7તે િવચારjુ ંપડશે. જો તમે ભારતના ચાર અલગ અલગ શહ'રો સાથે ;યવહાર કરો છો, તો �Jયેક 

અલગ રા|યમા,ં રIઓ દરિમયાન થોડો તફાવત આવશે. ખાનગી રIઓ કયા રIઓ1ુ ંપાલન કર' છે તે પસદં 

કરવામા ંનWધપાN અ.ાશં ધરાવે છે, તેથી તમાર' Iણવાની જMર છે ક' yુદ7 yુદ7 કંપનીઓની રIઓની @Uૂચ qુ ંછે. 

નકારાJમક અસરનો ઉhલેખ કયા/ પછ7, રIઓ એ ©ટક, મનોરંજન અને �સુાફર7 અને �વાસન !વા ક'ટલાક .ેNો 

માટ' પણ એક વરદાન છે, ! ભારતમા ંઆવા �સગંો પર વધે છે. બીI શ�દોમા ંકહ7એ તો લોકોને ખર7દવા માટ' વZ ુ

સમય આપવાથી ખચ/મા ંવધારો થઈ શક' છે અને બદલામા ંjkૃl પર હકારાJમક અસર પડશે. =ુશેરા, આઇડ7, Cદવાળ7 

અને C�સમસ !વા તહ'વારો દર વષ� વેચાણ આવકમા ંઅબજો ભારતીય Mિપયા બનાવે છે. 



ભારત એક અJયતં વૈિવ[યસભર દ'શ છે, અને િવિવધતા કાય/"થળેથી બIર @ધુી ઘણી તકો �"sતુ કર' છે. જો ક', તે 

પડકારો પણ રyૂ કર' છે. ધમ/ અને કાય/"થળ વZનેુ વZ ુજોડાયેલા બની રuા છે. વZ ુકાય/કરો ધાિમEક મા3યતાઓને 

�ે2xટસ કરવા માટ' કાય/કાળ દરિમયાન રIઓ અને સમય ઉજવવા માટ' Cદવસો સાથે કાય/"થળમા ંતેમની ધાિમEક 

મા3યતાઓ અને �થાઓને સમાવવાની અપે.ા રાખે છે. વૈિPક "તર', આ રહ'વાસીઓ લાબંા સમયથી સામા3ય રહ7 છે. 

મોટાભાગના દ'શોમા ં�ભાવશાળ7 ધમ/ની વસતી છે, !મા ંકાય/"થળ, Iહ'ર રIઓ અને સામા`જક �hૂયો સCહતના 

દ'શના aવનના ઘણા પાસાઓમા ં�થાઓ �િતUબ�Uબત થાય છે. 

સામા3ય ર7તે, તે "પ�ટ છે ક' રIઓ મહJવ\ણૂ/ છે, પરંs ુકદાચ તે macroeconomic "તર !ટલી મહJવ\ણૂ/ છે, 

કારણ ક' તેઓ @®ૂમ આિથEક "તર' છે. ધધંાનો Cદવસ dમુાવવાથી aડ7પીમા ંનWધપાN વધારો થઈ શક' છે, ;યવસાય 

માટ' K"થર પયા/વરણ \�ંુૂ પાડ7 શક' છે અને સૌથી અગJય1ુ,ં ગર7બ લોકોને વધારાની આવકની આવકમા ંમદદ કર7 

શક' છે, ! રI પર fકૂ7 Iય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. �����% 	ш:;��� к��к�- 
 

સીબીએસઈના પCરણામ બહાર છે અને િવ�ાથ�ઓ +િુનવિસEટ7 િશ.ણ માટ' Aોવમા ં�વેશ મેળવશે. |યાર' બાળકોને 

તેમના aવન-�વાસના આગામી �કરણ પર ઉJસાહથી ઉ^ેજન મળે છે, Jયાર' તે નWધપાN માગં-\રુવઠોના 

ભેદભાવને કારણે Uચ�તાજનક અને તણાવ\ણૂ/ કસરત પણ છે અને આગળ, ભારતના ઉGચ શૈ.Uણક સ"ંથાઓમાનંી 

કોઈ પણ ટોચની 100 �એુસમા ંનથી ર'23ક4ગ અસાધારણ યોtયતાવાળા િવ�ાથ�ઓ માટ', આ એક મોટ7 િનરાશા હોઈ 

શક' છે. ભારતના કદ અને મહJવાકા.ંાના દ'શ માટ', આ એક મોટ7 િન�ફળતા છે. 

 

ભારતની િશ.ણ કટોકટ7 પાછળના કારણો આ .ેNમા ંતરફ સાત દાયકાના અUભગમમા ંછે. સશંોધન અમાર7 

સ"ંRૃિતમા ં�ાર'ય જોડાયે}ુ ંનહોs ુ ંઅને િશ.ણ આવ
યક ર7તે િશ.ણ સાથે સમાન હs ુ.ં પCરણામે, અમા�ંુ અUભગમ 

"ટ'Cટક અને oCુકશ હોઈ શક' છે અને શાળામા ંક'ટલા લોકો ગયા તે જ [યાન ક'23«ત ક+ુ�. 
 

રા�(7ય "તર', આ ખરાબ વ"s ુનથી. અમે અ3યથા બાળકોને િશ.ણનો અિધકાર નકાર7qુ ંઅને ઘણાને બાળ મyૂરો 

બનવાની ફરજ પાડવામા ંઆવશે. 200 9 મા ંઆરટ7ઈ કાયદાના અમલીકરણ સાથે 260 િમUલયન બાળકો આ! 

ભારતમા ંશાળામા ંહાજર7 આપે છે અને તેને િવPની સૌથી મોટ7 "Rલૂ િસ"ટમ બનાવે છે. સરકાર Xારા આશર' 1.5 કરોડ 

શાળાઓ ચલાવતી લગભગ 1.5 િમUલયન શાળાઓ છે. િશ.ણ બIર1ુ ંહાલમા ં�hૂય $ 100 UબUલયન છે અને તે 

2020 @ધુીમા ંબમ�ુ ંબનશે. આ �ભાવશાળ7 છે. 

 

પરંs ુભારતને ! િશ.ણની જMર છે તે માN િશ.ણનો અિધકાર નથી પરંs ુdણુવ^ા+xુત િશ.ણનો અિધકાર છે. બે 

વષ/ પહ'લા ંએક �િત2�ઠત ભારતીય મેગેUઝનમા ંિવ.ેિપત અહ'વાલ �જુબ, અમારા એ�3જિનયCર�ગ Bે|+એુટના ફxત 

સાત ટકા જ રોજગાર7 આપતા હતા. 
 

|યા ં@ધુી િશ.ણ �ણાલીનો નWધપાN ર7તે \નુઃ�ા*ત થતો નથી અને હક7કતમા,ં આપણે @ધુારાઈએ છ7એ, અમે 

અમારા +વુાન વ"તીની ભાિવ સભંાવનાઓને 1કુસાન પહWચાડ7qુ ંઅને આમ કર7ને આપ�ુ ંવ"તી િવષયક Cડિવડ3ડ 

dમુાવશે. આને આપણા િશ.ણ �ણાલીના mબૂ જ ડ7એનએને _દરથી બહાર બદલવાની જMર છે. સરકાર' આને અને 

છેhલા ક'ટલાક મCહનામા ંમા3યતા આપી છે, નવી િશ.ણ નીિતના સદંભi સCહત અનેક પહ'લની પહ'લ ચચા/ હ'ઠળ છે. 

 

કમનસીબે, િવPાસપાN સશંયવાદ, કમનસીબે, ભારત ક'વી ર7તે �ા*ત કરશે તે ચો�સપણે _દાaત બ!ટ ફાળવણી 

અને િસ"ટમમા ંqુ ંઅસર કર' છે તેની "પ�ટ સમજણ વગર મહJવાકા.ંી એજ3ડા હોjુ ંઆવ
યક છે. 

 

વાજબી હોવા માટ', સમ"યાની તીµ તીµતા ધમક7 આપી રહ7 છે. rતૂકાળના દાયકાઓમા,ં આપણે શાહ�ગૃ !વા 

આJમ-Dમણા સાથે આગળ વધી ગયા છ7એ. આપણે ¨ાન અથ/તNંની બદલાતી શૈ.Uણક આવ
યકતાઓને જોખમ-

િવરોધી અને _ધ ગ½યા છે. અમાર7 મોટાભાગની શાળાઓમા ંમાN �ળૂrતૂ @િુવધાઓ જ નહO પણ િશ.કો પણ 



અભાવ છે. |યા ંિશ.કો ઉપલ�ધ છે, મોટાભાગના વધાર' પડતા અને ઓછા લાયકાતવાળા છે. તે કોઈ અIયબી નથી 

ક' અમારા "નાતકો રોજગાર7 આપતા નથી. 
 

રા�(1ુ ંભિવ�ય તેના િશ.ણ �ણાલી Xારા બના;+ુ ંછે. િન2��ય િસ"ટમ એક િનરાશાજનક ભિવ�યમા ંઆવશે. બIરના 

સદંભ/ને [યાનમા ંરાખીને નWધપાN �માણમા ંઓછા જોખમમા ંહોવા છતા ંપણ આપણે સમાન જોખમોનો સામનો 

કર7એ છ7એ કારણ ક' અમાર7 મોટાભાગની શૈ.Uણક સ"ંથાઓ સરકારની માUલક7ની અને સચંાUલત છે. પરંs ુ

અ"વ"થતા એ એક વા"તિવક અને િવPસનીય ધમક7 છે. 

 

આપણે ! �¦ \છૂવાની જMર છે તે એ છે ક' િશ.ણનો હ's ુqુ ંછે? બીI શ�દોમા,ં આપણે િશ.ણમાથંી qુ ં�ા*ત 

કરવાની આશા રાખીએ છ7એ. આ ખર'ખર બે બાબતોમાથંી એક છે: �ા ંતો િવ�ાથ� અથવા િશ.ક િશ.ણ �ણાલીમા ં

ક'23«ય છે. 

 

�ાચીન સમયથી, િશ.ા અથવા િશ.ણ �Jયેનો અUભગમ િશ.ક, d�ુુ અને િશ�ય અથવા િશ�ય વGચેનો સબંધં છે. 

િશ.ણ માCહતી આપતી નથી પરંs ુ�ડા ¨ાનનો અ¯યાસ ! વષiથી અ¯યાસ અને અ1ભુવથી થયો છે. 

 

કમનસીબે, અમે માનતા હોવા1ુ ંજણાય છે ક' અમાર7 િશ.ણ �ણાUલ તે જ છે! પCરણામે, મોટાભાગના િશ.કો d�ુુના 

માળખાને ઢાકંતા હોય છે. તેઓ ખર'ખર, િશ"તપિતઓ છે, ! પોલીસ કમ/ચાર7ઓની !મ વગ/ ચલાવે છે. 

 

સમB િવPમા,ં તકનીક7એ ગઈકાલે િશ.કને બદhયા છે. અમે અગાઉની સદ7ની પlિતનો ઉપયોગ કર7ને આZિુનક 

Cદવસની િશ.ણ �દાન કર7 શકતા નથી. ટ'xનોલોaનો "વીકાર અને િવચારસરણીમા ંભગંાણજનક પCરવત/ન અમાર7 

િશ.ણ નીિતને @ધુારણા માટ' મહJવ\ણૂ/ છે. 

 

ખાલી �કૂો, િશ.ક માN પેK3સલને તી®ણ કર' છે અને �Jયેક િવ�ાથ�ને Iહ'ર થવા માટ' સહજ �િતભાને મyૂંર7 આપે 

છે. તે નથી ક' િશ.કોને ક'વી ર7તે શીખવjુ ંતે Iણતા નથી. તેના બદલે તેઓ ખર'ખર શા માટ' તે શીખતા નથી. 

િશ.કોને ઓળખવાની જMર છે ક' િવ�ાથ�ઓ િસ"ટમમા ંક'23«ત છે અને તેઓ, િશ.કો તર7ક', ફxત સહાયકો છે અને વZ ુ

કંઈ નથી. 
 

આ માટ' એક �ળૂrતૂ અ1Rુળૂ િશzટની આવ
યકતા છે ! અમાર7 િશ.ણ �ણાલીને ફર7થી ચા} ુકરવા માટ' 

મહJવ\ણૂ/ છે. જો આપણે િવચારવાનો "વાય^તા "વીકાર7એ તો જ તે થઈ શક' છે. |યાર' આપણે તે કર7એ, Jયાર' 

આપણે `જ¨ાસા અને આમ સ�નાJમકતાને �ોJસાCહત કર7qુ.ં આ �ા*ત કરવા માટ', અમારા િશ.કોને િશU.ત 

કરવાની જMર છે. 

 

વhડ/ xલાસ િશ.ણ �ણાલીઓમા ંવૈચાCરક [યાન નથી પરંs ુસ\ંણૂ/પણે બIર આધાCરત છે. બIરની !મ, તેઓ 

ભિવ�યની અપે.ા રાખે છે અને શોધે છે ક' તેને ક'વી ર7તે �ે�ઠ ર7તે નેિવગેટ કરવાની જMર છે. જો ભારતનો ભાિવ 

િશ.ણની dણુવ^ા Xારા ન�7 કરવામા ંઆવે છે, તો મનસેFસે નાટક7ય ર7તે ફ'રફાર કરવો પડશે. !મ એચ.a. વેhસે 



અમને યાદ અપા;+ુ:ં "સ"ંRૃિત એ િશ.ણ અને આપિ^ વGચેની Iિત છે." અમા�ંુ પસદંગી િનધા/Cરત કરશે ક' આપણે 

�ા ંઆગળ વધી રuા છ7એ. સમ"યા એ છે ક' આપણે સમય સમા*ત થઈ રuા છ7એ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. M���; 	к�� 

 

ભારત અથ/તNં સાથે �ચી jkૃl દર અને અમારા શહ'રો અને શહ'ર7 ક'3«ો સ�kૃlના dણુ દશા/વવા માટ' શM થતા �Qુય 

શKxત તર7ક' ઉભર7 રgુ ંછે. તેમ છતા,ં Jયા ંએક સમાન િવકાસ નથી, Bામીણ Cહ3ટરલે3ડ એ શહ'ર7 ભારત સાથે મળ7ને 

Rચૂ કર7 શકsુ ંનથી. અમારા 70 ટકાથી વZ ુલોકો ગામોમા ંરહ' છે આપણા 80 ટકા ગર7બ Bામીણ િવ"તારોમા ંપણ રહ' 

છે. આિથEક િવકાસના ફાયદા લોકોના બે-sતૃીયાશં કરતા વZ ુલોકો @ધુી પહWચતા નથી. િવકાસના =ૃ
યમાન Uચ¢ોએ 

અમને Bામીણ િવ"તારોની સમ"યાઓ rલૂી જવી જોઈએ નહO. 
 

ભારતીય અથ/તNં િવPમા ંચોથા �મ1ુ ંસૌથી મોnંુ છે. પરંs ુિવકાસની પેટન/ સમાન નથી. Rૃિષ, ઇ3~ા"(xચર િવકાસ 

અને સ�દુાય અને સામા`જક સેવાઓ !વા મહJવ\ણૂ/ .ેNોમા ંઅને સમB Bામીણ િવકાસમા ંમહJવ\ણૂ/ .ેNોમા ં

મે3+ફુ'કચCર�ગ, સિવEસીસ અને કp+િુનક'શન સેxટરમા ંjkૃlના દરમા ંનWધપાN @ધુારો થયો છે, પરંs ુઅમા�ંુ �દશ/ન 

�શસંાપાN નથી. 
 

Bામીણ લોકોના િવકાસ િવના, દ'શ િવકિસત થવાનો દાવો કર7 શકશે નહO. તા!તરના વષiમા,ં Rૃિષ િવકાસ ઘટ7 ગયો 

છે અને તેથી Rૃિષના રોકાણ અને નફાકારકતા, પાક હ'ઠળ ચોQખા વાવેતર િવ"તાર અને િસ�ચાઇ હ'ઠળનો િવ"તાર છે. 

આિથEક સવ�.ણ 2006-2007 �જુબ, લગભગ દર'ક પાકમા ંએકમ િવ"તાર દ7ઠ ઓછ7 ઉપજ િનયિમત @િુવધા બની 

ગઈ છે. 

 

Bામીણ ભારત સકંટમા ંછે. ડો. એમ. એસ. "વાિમનાથન, �Qયાત Rૃિષ અથ/શા�ી, !મણે જણા;+ુ ંહs ુ ંક' "Bામીણ 

અથ/તNંના પતનમા ંRૃિષ કટોકટ7ની �ળૂતા1ુ ં�ળૂ છે ... અ"કયામતના ઓછા "થળાતંર તરફ દોર7 જતી બેરોજગાર7 

વધી રહ7 છે. લ¾તુમ સપોટ/  ભાવ પlિત મોટાભાગના કોમોCડટ7ઝ માટ' કાય/રત નથી. આaિવકા @રુ.ા �ણાલીના 

દર'ક "તર', ગર7બીમાથંી લાભવલણ છે. દ'શભરમા ંકંઈક કંઇક ખોnંુ છે ... " 

 

મેળવવાનીઆ!, િવિવધ �કારની તકલીફોના સામનોમા ંપોતાને અસu શોધે છે. , દ'શના ભાગોમા ંખે�તૂો ભાર' 

પગલા ંલેવાનો છે. અણધાર7 આબોહવા Uભ²તાને કારણે વારંવાર પાક િન�ફળતાઓ, ખેતીની વધતી જતી Cક�મતને 

પહWચી વળવામા ંઅસમથ/તા, અને વધતા દ'વાના બોજમા ંિનરાશા તરફ દોર7 જતા પCરબળોમા ંસમાવેશ થાય છે. 

આવા =ૃ
યમા,ં Bામીણ \નુિનEમા/ણની પડકારોને પહWચી વળjુ ંએ એક �ચડં અને અUBમ કાય/ બની Iય છે. 

 

Rૃિષ આપણી અથ/;યવ"થાનો �Qુય આધાર છે, તે આવ
યક છે ક' જો મદં7 ન થાય તો આ .ેNને K"થરતામાથંી બહાર 

કાઢવા માટ' એક ;યાપક અને સમય-સમયનો કાય/�મ છે. ખે�તૂોને ફાઇના3સ અને ઇ3~ા"(xચરલ અને માક¿ટOગ 

સવલતો સCહત, મોટ7 િસ�ચાઈ @િુવધા, બહ'તર બીજ અને Rૃિષ-ઇન\ટુ, અને વાજબી ખચ� ખાતર \�ંુૂ પાડjુ ંપડશે. 

Rૃિષ આવક ઉJપ² કરતી �jિૃ^ બની જવી જોઈએ અને ખે�તૂોને હવામાન, નાણાક7ય સસંાધનો અને બIરોના 

વાતાવરણમા ંછોડ7 દ'વા જોઈએ નહO. 
 



.ેNમા ંઉJપાદકતા અને રોજગાર7ની બનાવટ વધારવા માટ', માળખાગત ફ'રફારો લાવવાની જMર છે, �QુયJવે જમીન 

@ધુારણાઓ પર આધાર રાખીને, સપોટ/ના ભાવ તર7ક' અને સ"તી �'Cડટની જોગવાઈ કોઈ Uબ�=ુથી આગળ વધતી 

નથી. અ1ભુવ દશા/વે છે ક' જમીનની ઍxસેસ સાથે ગર7બોને �દાન કરjુ ંએ jkૃl-jkૃl નથી. Bામીણ િવકાસ 

;+હૂરચનામા,ં નાના પCરવારના ખેતરોની ગિતશીલતા મહJવ\ણૂ/ rિૂમકા ભજવે છે. 

M���; 	к����� ��>%�� 

!મ આપણે Iણીએ છ7એ ક' ભારતમા ંBાpય 60-70% Bામીણ વસતી �ાચીન K"થિતમા ંરહ' છે. "વતNંતાના 60 વષ/ 

પછ7 પણ આ =ુઃખની K"થિત અK"તJવમા ંછે. તેથી હાલની પCરK"થિતમા ંBામીણ િવકાસ કાય/�મોમા ંતાક7દની તાકાત 

છે. નીચે �જુબ Bામીણ િવકાસ કાય/�મોમા ંઘણી અવરોધો છે 

  

1. ઘણા ંગામોમા ંવીજ \રુવઠો નથી. 

2. ઘણા ંBામીણ લોકો રસોઈ, વસવાટ અને ખેતીની �ાચીન પlિતઓનો ઉપયોગ કર' છે અને તેઓ આ પlિતઓ પર 

િવPાસ રાખે છે. 

3. આCદમ રસોઈના "ટૉવનો ઉપયોગ કર7ને લગભગ 300,000 �Jૃ+ ુ/ વષ/ �=ુષણને કારણે યોજના લે છે. 

4. 54% ભારતની વ"તી 25 વષ/થી ઓછ7 છે અને તેમાનંા મોટાભાગના Bામીણ િવ"તારોમા ંmબૂ ઓછ7 રોજગાર7ની 

તકો રહ' છે. 

5. Bામીણ િવકાસ કાય/�મમા ંસા.રતા �Qુય સમ"યા છે. 

8. દર'ક ;યKxત શહ'રોમા ંજવા માગેં છે, તેથી Bામીણ લોકો અવગણવામા ંઆવે છે. 

9. ખાનગીકરણ Qયાલ Bામીણ િવકાસ માટ' ઉપયોગી છે પરંs,ુ સરકાર આ પાસા ંપર વZ ુ[યાન આપતી નથી. 

10. નીિત િનમા/તાઓ Bામીણ લોકોની @ધુારણા માટ' નીિતઓ, કાય/�મો તૈયાર કર' છે, પરંs,ુ જો આ કાય/�મો 

અમલમા ં�કૂાયા નથી, તો તેનો કોઈ ઉપયોગ નથી.  

Uબhડ વઝ/ન: કંથિવભાગ 122818   


