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1. વ� ુ 

સાડ�ઓનો   હ��વુ�તી   વધાર�   �માણ   એ   આપણા   પોતાના   અ��ત�વ   માટ�   એક   ગભંીર   ખતરો   છે.   આખા   િવ�ને   ક�ટલાક  
દ�શોને   નહ�   પણ   આ   ��ુાને   �યાનમા ં  લેવાની   જ�ર   છે.   ��ુય�વ ે  તબીબી   િવકાસ   અને   �ૃિષ   ઉ�પાદકતામા ં  વધારો   થવાને  
કારણે   િવ�ની   વ�તી   વધી   રહ�   છે.   �ા�ઝલ,   ચીન   અને   ભારત   �વા   દ�શો   તેમની   વ�તીમા ં  ન�ધપા�   વધારાની  
અવગણના   કર�ને   તેમની   ��ુક�લીમા ં  વ� ુ  ઉમેરો   કર�   છે.  

ભારત   હવ ે  1.2   અબજ�ુ ં  ઘર   છે.   જો   �રૂતા   પગલા ં  લેવામા ં  આવ ે  તો   આ   સદ�ની   મ�યમા ં  ��થરતા   પહ�લા ં  ભારતની  
વ�તી   વધીને   ૧.8   અબજ   થવાની   ધારણા   છે.   આ�   ભારત   વ� ુ  વ�તીને   કારણે   તેની   મયા�દામા ં  ખ�ચાઈ   ગ�ુ ં  છે.   57  
અબજોપિતઓ   ભારતની   70   ટકા   સપંિ��ુ ં  િનય�ંણ   કર�   છે.   આ   આિથ�ક   અસમાનતા   ગર�બી,   િન   medical��ુક   તબીબી  
સહાયનો   અભાવ,   સામા�જક   �રુ�ાનો   અભાવ   અને   �વન   િનવા�હની   ખરાબ   પ�ર��થિત   તરફ   દોર�   �ય   છે.   �ૃિ�મ  
��ુતચરતા   અને   .ટોમેશનની   �ગિતને   કારણે   ��ુાઓ   વ� ુ  ગભંીર   છે.   ITટોમેશનથી   આઈટ�   અને   �ોડ�શન   સે�ટરમા ં 
પહ�લેથી   આવી   રહ�લા   લાખો   જોબ   લોસ   સાથ ે  69   ટકા   નોકર�ના   �કુસાનની   ધમક�   છે.   ઇ-ક   commerમસ�   નોકર�ના   કાપ  
અને   �થાિનક   બ�રમા ં  �ટલા   �પધા��મક   નથી   તેવા   ભાવોને   કારણે   અ�યાર   �ધુીમા ં  તે   લેવામા ં  િન�ફળ   ગયો   છે.  

અિતશય   વ�તી   કાય�કાર�   સ�ંથાઓને   િન���ય   કરવા   તરફ   દોર�   �ય   છે   અને   દ�શના   માળખાગત   �િુવધા,   તબીબી  
સહાય   �િુવધાઓ   અને   સમાજ   ક�યાણની   પહ�લને   �બનઅસરકારક   બનાવવા   માટ�   તમામ   યોજનાઓ   બનાવ ે  છે.   આમા ં 
ભારત   સરકાર   શામેલ   છે   �ણે   આઝાદ�   બાદ   પાછલા   69   વષ�મા ં  �ધુારા   લાવવા   માટ�   સઘંષ�   કય�   છે.  

વ�તી   ��ૃ�ના   પ�રણામો   એક   સમ�યા   છે   �નો   સમ�   િવ�   �ૂંક   સમયમા ં  અથવા   પછ�થી   સામનો   કરશ.ે   પીવા�ુ ં  પાણી,  
ગટરની   સારવાર,   અ�રૂતો   વરસાદ,   �ુદરતી   સસંાધનોમા ં  ઝડપથી   ઘટાડો   અિતશય   ગર�બીને   લીધે   �ખૂમરો   વ� ુ 
પડતી   વ�તીના   પ�રણામો   છે.  

અિતશય   વ�તીને   લીધે   ઘણા   લોકો   સામા�જક   અને   પયા�વરણીય   સમ�યાઓ   િવશ ે  પહ�લાથી   જ   ��તૃ   છે,   પરં� ુ 
આરો�ય   પર   તેના   િવપર�ત   �ભાવો   િવશ ે  થોડા   જ   લોકો   ��તૃ   છે.   મોટાભાગના   ભારતીય   શહ�રો   ખરાબ   ર�તે   ��ૂિષત  
છે   અને   થોડ�   તા�   હવા   છે.   આ   અસ�ંય   વા�વુા�હની   રોગો   અને   �વચા   ચેપ   તરફ   દોર�   �ય   છે.  

તે   મા�   ભારતનો   સઘંષ�   જ   નથી,   �ા�ઝલ   અને   ચીન   પણ   વ� ુ  વ�તીના   �ભાવનો   સામનો   કર�   ર�ા   છે.   આ   સમ�યા�ુ ં 
સમાધાન   લાવવા   માટ�   તમામ   વિૈ�ક   મચં   માટ�   અસરકારક   ઉક�લો   �રૂા   પાડવાનો   સમય   છે.   જ�મ   િનય�ંણ   અને   જ�મ  
િનય�ંણ   ઉપકરણોની   like�સેસ   �વા   પગલાઓની   �ગ�કતા   ફ�લાવીને   અને   અમલીકરણ   �ારા   જ   વ�તીની   મા�ા   હલ  
થઈ   શક�   છે.   ચાલો   આપણે   આવતી   કાલે   વ� ુ  સાર�   તૈયાર�   માટ�   િવ�ને   મદદ   કર�એ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



૨.   મૌ�લકતા   અને   ઇનોવેશનનો  
 
અભાવ   મૌ�લકતા   અને   નવીનતાનો   અભાવ:   આ   ર�તે   '�ુગાડ'ની   ભારતની   હમંેશની   આદત   રા��ને   ઘરેવી   રહ�   છે.  
 
નવા   લોકો   નવીનતાને   બદલે   કામચલાઉ   િવક�પો   ગોઠવવામા ં  ભારતીય   સાર�   ર�તે   સ�મ   છે.   અને   તે   જ   એક   ��ુય  
કારણ   છે   ક�   આપણે   આપણા   '�ુગાડ'   માટ�   ��યાત   છ�એ.  
 
�લોબલ   ઇનોવશેન   ઈ�ડ��સના   અહ�વાલ   �જુબ,   ભારતીયોમા ં  મૌ�લકતાનો   અભાવ   છે   અને   ��ુકતઓથી   �યા ં  પડ�લી  
તકનીકો   પર   આધાર   રાખે   છે.  
 
એટ�ુ ં  જ   નહ�,   �રૂા   સમયના   સશંોધકોની   વાત   કરવામા ં  આવ ે  �યાર�   ભારત   આ   યાદ�મા ં  છે�લા   �થાને   છે.   �યાર�   નવા  
િવચારો   અને   સશંોધનોમા ં  રોકાણ   કરવાની   વાત   આવ ે  છે,   �યાર�   ભારતે   2005   થી   2014   �ધુીના   સશંોધન   અને   િવકાસ  
પાછળ   મા�   0.82%   ખચ�   કય�   હતો.  
 
�યાર�   િશ�ણની   વાત   આવ ે  છે,   �યાર�   આપણી   પાસે   તેજ�વી   �દમાગ   હોય   છે,   પરં� ુ  આપણી   �િુનવિસ�ટ�ઓ   અને  
શાળાઓમા ં  માળખાગત   �િુવધાઓ   અને   નવીનતાનો   અભાવ   છે.   �યાર�   િવ�ભરની   શાળાઓ   ઇ-વગ�ખડંો   સાથ ે  આગળ  
વધી   રહ�   છે,   ભારતીય   શ�ૈ�ણક   પ�િત   હ�   પણ   બ�મુતીને   િશ�ણ   આપવાની   પરંપરાગત   ર�ત�ુ ં  પાલન   કર�   છે.  
 
ચો�સ,   કામચલાઉ   �યવ�થા   અમને   �ૂંકા   ગાળા   માટ�   મદદ   કર�   શક�   છે,   પરં� ુ  �યાર�   સલામત   અને   'િવકિસત'  
ભિવ�યની   વાત   આવ ે  છે,   �યાર�   ભારતને   પ�રવત�નની   તી�   જ�ર   છે.  
 
ભારતીય   કંપનીઓના   મોટા   ભાગમા ં  નવીનીકરણમા ં  રોકાણ   કરવા   માટ�   નીિત   અથવા   માનવ   સસંાધન   �મતા   નથી,  
તેમ   છતા ં  દ�શના   સશંોધન   અને   િવકાસ   (આર   એ�ડ   ડ�)   ખચ�ની   બાબતમા ં  અ��ુળૂ   ખચ�   કરવામા ં  આવ ે  �યાર�   તેના  
ભાગીદારો   સાથ ે  સરખામણી   કરવામા ં  આવ ે  છે,   એમ   વ�ડ�   બ�કના   એક   ઉ�ચ   અિધકાર�એ   જણા��ુ ં  છે.  
 
"જો   તમે   જોશો   ક�   ભારત   માથાદ�ઠ   આવકના   �તર�   અ�ય   દ�શોની   �લુનામા ં  �ડ�પીના   �હ�સા   તર�ક�   આર   એ�ડ   ડ�મા ં 
ક�ટ�ુ ં  રોકાણ   કર�   છે,   તો   તે   ખર�ખર   ખરાબ   કામ   કર� ુ ં  નથી,"   સમક�,   િવકાસ,   નાણા   અને   ��ુય   અથ�શા�ી   િવ�લયમ  
મલોનીએ   જણા��ુ ં  હ� ુ.ં   િવ�   બ�કમા ં  સ�ંથાઓ.  
 
ભારતીય   આઈટ�   ઉ�ોગપિત   અને   ઇ�ફોસીસના   સહ-�થાપક,   નારાયણ   �િૂત�એ   તા�તરમા ં  જણા��ુ ં  હ� ુ ં  ક�   ભારતે   છે�લા  
60   વષ�મા ં  િવ�ને   આપેલ   કોઈ   'ધરતી   ��ુર�'   િવચાર   નથી.   આ   એક   ગભંીર   અવલોકન   છે,   ખાસ   કર�ને   આઇટ�  
ઉ�ોગના   ડોમેન   અને   એક   �ણીતા   ઉ�ોગસાહિસક   તરફથી.   પરં� ુ  નારાયણ   ખો�ંુ   નથી.   ડ�ટા   તેના   તારણોને   મજ�તૂ  
ર�તે   સમથ�ન   આપે   છે.   ભારત   તમામ   નવીનતા   અ��ુમ�ણકામા ં  નબ�ં   ભાડ�   આપે   છે.  
 
�ાઇિવ�ગ   ઇનોવશેન   માટ�   ભારત   િવ�મા ં  સૌથી   �િત�ળૂ   વાતાવરણમા�ં ુ ં  એક   છે.  
 
એિશયાની   �ી�   સૌથી   મોટ�   અથ��યવ�થા   તેમની   દ�શની   નીિત   વિૈ�ક   નવીનતાને   ક�વી   ર�તે   ટ�કો   આપે   છે   તેના   આધાર�  
countries   56   દ�શોની   તા�તરની   ર���ક�ગમા ં  th   54   મા   �થાને   છે.   ટ�કનોલો�   પો�લસી   િથ�ક   ટ��ક   ટાકં�,   ઇ�ફમ�શન  
ટ��નોલ   Inn�   એ�ડ   ઇનોવશેન   ફાઉ�ડ�શન   (આઈટ�આઈએફ)   �ારા   અહ�વાલમા ં  (પીડ�એફ)   િવ�ના   અથ�ત�ંના   90%  
�ટલા   દ�શો   બનેલા   દ�શોનો   સમાવશે   કરવામા ં  આ�યો   છે.   આઇટ�આઇએફ   �ારા   આ   �કારનો   અહ�વાલ   તૈયાર   કરનાર�  
આ   પહ�લી   ઘટના   છે.  
 
 
“થાઇલે�ડ,   ચીન,   ભારત,   આજ ���ટના   અને   રિશયા   �ે�ની   નીિતઓ   ક�   �   વિૈ�ક   ઇનોવશેન   િસ�ટમથી   સૌથી   વ� ુ 
આકિષ�ત   કર�   છે.   બૌ��ક   સપંિ�   �રુ�ા   માટ�   નબળા   વાતાવરણ   �દાન   કરતી   વખતે   આ   દ�શો   વપેાર   અવરોધો   અને  
અ�ય   િવ�ૃિતઓનો   સૌથી   વ� ુ  �યાપક   ઉપયોગ   કર�   છે,   ”અહ�વાલમા ં  જણાવા�ુ ં  છે.  
 
તેણે   14   પ�રબળોની   તપાસ   કર�   ક�   �   ઘર�� ુ  નવીનીકરણની   તરફ�ણ   કર�   છે   અને   વિૈ�ક   અસર   ધરાવ ે  છે,   �મ   ક�   સહાયક  
ટ��સ   િસ�ટ�સ   અને   સશંોધન   અને   િવકાસમા ં  રોકાણ   (આરએનડ�)   અને   માનવ   �ડૂ�.   વિૈ�ક   ઇનોવશેન   પર   નકારા�મક  



�ભાવ   પડ�   તેવા   મજ�રૂ   �થાિનક�કરણ   અને   નબળા   બૌ��ક   સપંિ�   સરં�ણ   �વા   13   અ�ય   પ�રબળો�ુ ં  પણ   ��ૂયાકંન  
ક�ુ�.  
 
1.   કર  
ભારત   તેના   ઉદાર   આર   એ�ડ   ડ�   સબંિંધત   ટ��સ   �ો�સાહનના   આધાર�   �મ   મેળવતા   દ�શોની   યાદ�મા ં  ટોચ   પર   છે.   તેમ  
છતા,ં   તેમા ં  નવીનતાનો   અભાવ   છે   કારણ   ક�   તે   સશંોધન   માટ�ના   બદલે   સહયોગી   આર   એ�ડ   ડ�   ટ��સ   ���ડ�સ  
(�િુનવિસ�ટ�ઓ,   રા���ય   �યોગશાળાઓ   અને   સશંોધન   સિમિતમા ં  સશંોધનને   ટ�કો   આપવા   માટ�   કરવામા ં  આવતા   ખચ�  
પર   ઓફર   કર�   છે)   �વા   �ે�ોમા ં  પાછળ   છે,   અને   નવીનતા�ુ ં  �યાપાર�કરણ   કરવા   માટ�   �ો�સાહન,   ફ�ત   સશંોધન   માટ�  
નહ�.  
 
૨.   માનવીય   �ડૂ�  
ભારત   નવીનતામા ં  પાછળ   રહ�વા   પાછળ�ુ ં  ��ુય   કારણ   છે   કારણ   ક�   દ�શ   �ાથિમક   અને   મા�યિમક   િશ�ણ   પર   અ�ય  
દ�શોની   �લુનામા ં  ઓછામા ં  ઓછો   ખચ�   કર�   છે.   ભારત   સરકાર   �ાથિમક   અને   મા�યિમક   િશ�ણ   પર   િવ�ાથ�   દ�ઠ   મા�  
1,248   (�   .84,978)   ખચ�   કર�   છે,   �   િવયેટનામ,   ઇ�ડોનેિશયા   અથવા   પે�ુ   કરતા   પણ   ઓછા   છે.  
 
જો   ક�,   ટોચના   �મા�ંકત   �િુનવિસ�ટ�ઓવાળા   દ�શોની   વાત   કરવામા ં  આવ ે  તો   ભારત   મ�યમા ં  �ાકં   હોય   છે.   �રપોટ�મા ં 
સ�ંથાઓ�ુ ં  નામ   લીધા   િવના   અહ�વાલમા ં  જણાવવામા ં  આ��ુ ં  છે   ક�   િવ�ના   �મની   800   ટોચની   �િુનવિસ�ટ�ઓમાથંી   17  
�િુનવિસ�ટ�ઓ   સાથ ે  25   મા ં  ભારત   આજ ���ટના,   �ા�ઝલ,   પોલે�ડ   અને   ક��યા   �વા   દ�શો   કરતા ં  આગળ   છે.  
 
તેમ   છતા,ં   દ�શમા ં  સશંોધનકારોની   સ�ંયા   100,000   લોકો   દ�ઠ   15   ની   સ�ંયામા ં  છે,   �   ભારતને   આ   ક�ટ�ગર�મા ં  �થમ  
પાચંમા ં  �થાન   આપે   છે.   �ુલ   સદંભ�   આવ ે  �યાર�   ભારત   પણ   ર���ક�ગમા ં  નીચેના   છ   દ�શોમા ં  શામેલ   છે   -   એક   શ�ૈ�ણક  
દ�તાવજે   �   અ�ગુામી   શ�ૈ�ણક   સશંોધન   �ારા   સદંભ�   આપવામા ં  આવ ે  છે   -   ��યેક   1,000   નાગ�રકો.  
 
 
તે   ક�મ   છે   ક�   ભારત,   તેના   િવશાળ   વ�તી   િવષયક   �ડિવડ�ડ   હોવા   છતા,ં   કાચની   છત   તોડવા   માટ�   સમથ�   નથી?   અને   ખાસ  
કર�ને,   આપણા   દ�શમા ં  નવીનતામા ં  કયા   સામા�જક-સા�ં�ૃિતક   અવરોધો   અવરોધે   છે?  
 
અહ�   નીચે   આપેલ   પાચં   ��ુય   સામા�જક-સા�ં�ૃિતક   �લુનાઓ   છે   �   આપણને   વા�તિવક   જવાબો   આપી   શક�   છે:  
 
એ.    પગાર   અવે�   �યવસાય   િવ�ુ�   ઉ�ોગસાહિસકતા  
 
આપણી   આઝાદ�   પછ�ની   આિથ�ક   નીિતમા ં  સમાજવાદ�   �વૂ��હ   ખાનગી   ઉ�ોગો   ��યે   સશંયાની   ભાવનાને   �િુનિ�ત   કર�  
છે.   આમા ં  મોટ�   આ�િવકાની   ખેતીની   જનતા,   ઓછ�   formalપચા�રક   િશ�ણ�ુ ં  �તર   અને   મયા��દત   સ�ંયામા ં  સરકાર�  
નોકર�ઓનો   પડકાર   ઉમેરો.   અને   તેથી   તે   િવક��ુ ં  ક�   કોમો�ડટ�   ���ડ�ગ,   �રપેર   શો�સ   અને   �ટક   વચેાણ   એ   '�યવસાય'  
માટ�ની   �ખૂ   ધરાવતા   કોઈપણ   માટ�   ��ુય   બની   ગ�ુ ં  છે   -   ઓછા   રોકાણ,   ઝડપી   રોકડ   �વાહ,   નવીનતા�ુ ં  જોખમ   નહ�  
અને   સરકારની   પરાધીનતા   ઘણી   ઓછ�.   આ   સાચા   અથ�મા ં  ફ�ત   'પગાર-અવ�ે   ઉ�ોગો'   હતા   �નો   હ�� ુ  �મોટસ�ની  
�વનશલૈી   �ળવવા   માટ�   રોકડ   �વાહ   બનાવવાનો   હતો.   ધધંામાથંી   નફો   મેળવનારા   �થમ   દંપતી   ઘર   અથવા   કાર  
ખર�દવા   ગયા.   અ�ગુામી   લાખો   લોકો   બી�   ઘર   અને   કારમા ં  ગયા,   અને   આગળ.  
 
જો   ક�,   નવીન   સાહસોને   ધધંામા ં  કમાણીના   ફર�થી   રોકાણની   આવ�યકતા   છે.   ભારતની   બો��પ   સરકાર�   નીિતઓ   અને  
અમલદારશાહ�   પડકારોએ   ખાતર�   આપી   ક�   ઉ�પાદનમા ં  �વશે   કરનારા   કોઈપણને   િવચારો   અને   સાહિસક   ભાવનાને  
બદલે   'ચા   પાની'   (લાચં)   ની   જ�ર   પડ�   છે.   મોટા   ભાગના   લોકોએ   હાર   માની   લીધી.   તેઓ   ધધંાની   આડમા ં  પગાર   �વા  
રોકડ   �વાહ   મેળવીને   �શુ   હતા.   વા�તિવક   ઉ�ોગસાહિસકતા   �મુ   થઈ   ગઈ.   આ�,   અમે   સમાિવ�ટ   �યવસાય   ��ૂય  
સાકંળ,   બીપીઓ   અને   સ   software�ટવરે   સેવાઓના   નીચલા   છેડ�   રહ�એ   છ�એ.  
 
બી.    બાગ�ન   િશકાર�ઓ   િવ�ુ�   �ીિમયમ   �કુવનારાઓ  
 
'વ� ુ  માટ�   ઓછા'   વલણની   ઉ�પિ�   'વા�તિવક   ��ૂય'   �ુ ં  ��ૂયાકંન   કરવાની   આપણી   �બૂ   જ   ��યાત   �મતાની  
�લુનામા ં  માથાદ�ઠ   આવક   ઓછ�   હોય   છે.   સોદા   િશકાર   એ   �ડૂ�વાદના   સ�હૂને   ઉદાહરણ   આપવા   અથવા  
માગં-�રુવઠાના   �યાલોને   સમ�વવાનો   એક   સારો   ર�તો   હોઈ   શક�   છે   પરં� ુ  તે   નવીનતા   માટ�નો   અવરોધ   છે.  



ઇનોવશેન   લાબંા   ગાળાના   રોકાણોની   માગં   કર�   છે   અને   ટકાઉ   રહ�   તે   બ�રની   �ીિમયમને   �ો�સા�હત   કરવાની   અને  
�કૂવણી   કરવાની   �મતા   પર   આધા�રત   છે.   જો   બ�ર   તે   અપ�ેડ   કર�લી   ઇ�ટ�લ   �ચપ   અથવા   આઇફોન   માટ�   �કૂવણી  
કરવા   તૈયાર   નથી,   તો   �રૂનો   કાયદો   �ાર�ય   સાચો   હોઈ   શકતો   નથી.  
 
ભારતના   બ�રોમા ં  'વ� ુ  માટ�   ઓછા'   માટ�નો   પ�પાત   છે   અને   તેથી   નાના   વપેાર�ઓને   નવી   તકનીક�ઓમા ં  રોકાણ  
કરવા   માટ��ુ ં  �ો�સાહન   પણ   અવરોિધત   બને   છે.   ઉ�ોગસાહિસક   િપરાિમડ,   એટલે   ક�   મોટા   િનગમોની   ટોચ   પર   પણ,  
નવીનતાની   નબળ�   સ�ં�ૃિતએ   �િુનિ�ત   ક�ુ�   ક�   એમએસએમઇ   માટ�   કોઈ   રોલ   મોડ�લ   નથી.   આ   મોટ�   કંપનીઓએ  
સમાન   બ�રનો   સામનો   કય�   હતો   -   સોદા   કરનારા   િશકાર�ઓ   -   અને   પ�રણામે   સહયોગી   ઉ�પાદન   િવકાસને   બદલે  
નીચા   મા��ન   સાથ ે  નાના   સ�લાયસ�ને   �વીઝ   કર�   દ�ધા   હતા.   �ધુાર�લ   કાય��મતાના   સૌ�યતાનો   ઉપયોગ   કર�ને  
તેઓએ   નવીનતા   કરતા   ઓછા   ખચ�ને   �ો�સાહન   આ��ુ.ં   મોટાભાગના   મે��ફુ��ચ�ર�ગ   સે�ટરમા,ં   ખાસ   કર�ને   ભારતીય  
ઓટોમોબાઈલ   સ�લાય   ચેઇનમા ં  આ�   પણ   આ   વાત   સાચી   છે.  
 
સી.    સલામત   ખેલાડ�ઓ   િવ�ુ�   જોખમ   લેનારાઓ  
સામા�જક   �રુ�ાની   ગેરહાજર�,   નબળા   વીમા   �વશે,   અને   ��ુય�વ ે  ચોમાસા   પર   આધાર   રાખે   છે   તેવા   ��ુય   �ૃિષ  
પ�િતઓએ   ખાતર�   કર�   છે   ક�   �ુ�ંુબ   માટ�   ��ુ   હ�ુ   પણ   �ળૂ�તૂ   આવ�યકતાઓ   િવશ ે  છે,   બનાવટ   નહ�.   નવીનતા  
સ�ના�મકતાની   માગં   કર�   છે.   સ�ના�મકતાના   માગ�ને   અ�સુરવા�ુ ં  જોખમી   છે.   �ળૂ�તૂ   બાબતો   માટ�ની   આ   લડાઇ  
આગાહ�   પાથ   અને   એક   સા��ૂહક   સ�ં�ૃિતની   પસદંગી   તરફ   દોર�   �ય   છે   �   �ણીતા   લોકોથી   િવચલનને   િનરાશ   કર�   છે.  
અને   �   લોકોએ   ઘાટ   તોડવાનો   �ય�ન   કય�   (અને   િન�ફળ   ગયો)   તેને   "સાર�   ર�તે   �યાસ   કય�"   ની   પીઠ   પર   કોઈ   પટ  
મ�યો   નહ�.   તેને   બદલે   "મ�   તમને   આમ   ક�ુ!ં"   ની   ઘણી   આ�િૃ�ઓ   મળ�.   આ   ર�તે   આપણે   એક   'સલામત   રમતા'   સમાજ  
બના�યો   છે   -   િનયિમત   િશ�ણ   માગ�,   િનયિમત   નોકર�ઓ   અને   િનયિમત   ધધંા.   જોખમ   લેવા�ુ ં  િનષેધ   છે!   તે   હ�   પણ,  
બનંે   �યવસાયો   અને   �ય��તઓ   માટ�   છે.   તે   શાળાઓથી   શ�   થાય   છે   અને   �યારબાદ   ચા� ુ  રહ�   છે.  
 
ડ�.    Moneyપચા�રકનાણા ં  ધીરનાર   િવ�ુ�   નાણા ં  ધીરનાર,  
 
િધરાણ   �ે�માએંસએમઇ   િધરાણ   મોડ�લો   િવ�ટ�જ,   નફો   અને,   સૌથી   અગ�ય�ુ,ં   કોલેટરલ   િસ��ુરટ�ને   ઉ�ચ   વજન   આપે  
છે.   મજ�તુ   આદશ�   અને   નવીનતા   માટ�ની   �મતાને   ઓ� ં  મહ�વ   આપવામા ં  આવ ે  છે.   આ   માનિસકતા   સાથ,ે   બ�કો   માટ�  
સ�ાવના   અને   બૌ��ક   સપંિ�   (આઈપી)   �વા   બેલે�સશીટ   અ�તૂ�   લોકોની   �શસંા   અથવા   ��ૂયાકંન   કર�ુ ં  ��ુક�લ   છે.  
ફાઇના�સરોએ   િવિવધતાને   �યાનમા ં  રાખીને   '��ટન�ુ ં  પાલન'   કરવા�ુ ં  �ો�સાહન   આ��ુ ં  છે.   કોઈપણ   નાના  
એ�ટર�ાઇઝ   માટ�   કોલેટરલ   િવના   �ીન�ફ�ડ   �ો��ટ   માટ�   �રૂતા   નાણાક�ય   ટ�કો   મેળવવા�ુ ં  ��ુક�લ   છે.   સમાતંર  
ફાઇના�સ   િસ�ટમ   પૈસા   ધીરનારાઓ   �ધુી   મયા��દત   હતી,   �યા ં  તમે   ઝડપથી   મને   �કૂવ�ેુ ં  �યાજ   આચાય�ની  
સરખામણીએ   મો�ંુ   થ�ુ,ં   તમે   “મને   પૈસા   બતાવો”   એમ   કહ�તા   પહ�લા.ં   એ�જલ   રોકાણકારો   અને   વીસીના   આગમન   સાથ,ે  
છે�લા   ક�ટલાક   વષ�મા ં  �ડૂ�ની   olved�સેસ   િવકિસત   થઈ   છે,   ખાસ   કર�ને   નવી   �ગુ   તકનીક   અને   આઇટ�-સ�મ  
�ટાટ�અ�સ   માટ�.   નાના   ઉ�પાદક   �યવસાયો   માટ�,   પ�ર��થિત   આ�   પણ   અલગ   નથી.  
 
ઇ.    Hyp◌�ગી   િવ�ુ�   લોકશાહ�  
 
,   ભારતીય   દંડ   સ�ંહતાની   કલમ   7   377   પરની   તા�તરની   ટ��પણીમા,ં   સાસંદ   શશી   થ�ર�   તેમના   િપતાને   ભારત   બનંે  
સૌથી   મોટો   લોકશાહ�   અને   સૌથી   મોટો   દંભ   હોવા�ુ ં  ટા�ં ુ ં  હ� ુ.ં   તે   કો��ટક   છે   પરં� ુ  નબળા   નવીનતા   પરના   અમારા   ક�સ  
માટ�   એક   કડ�ુ ં  સ�ય   અને   યો�ય   સદંભ�   છે.   એક   તબ�ે,   આપણે   �વદ�શી   (�વદ�શી)   ને   �ો�સા�હત   કરવાના   બહાના   હ�ઠળ  
િવદ�શી   (િવદ�શી)   કંપનીઓની   બહાર   નીકળવાની   ખાતર�   આપી,   પરં� ુ  આયાતી   ગે��સ   અને   આયાત   કર�લા   સ�દય�  
�સાધનોને   ફ��સી   કરવા�ુ ં  ચા� ુ  રા��ુ.ં   અમને   �ડૂ�   અને   તકનીક�ની   સખત   જ�ર   હતી   પરં� ુ  એફડ�આઈની   ટ�કા   કર�.  
 
વોટર�ુલર   ચચા�ઓ   ઘણીવાર   િસ�ગાપોરને   �વ�છતાના   ઉદાહરણ   તર�ક�   ટાકંતી   હતી   પરં� ુ  અમે   સગવડતા   �જુબ  
કચરો,   ર�તાની   બા�ુમા ં  અથવા   ર�તાની   વ�ચે   ફ�ક�   દ�તા   ર�ા.   ભારતીય   ઉ�ોગપિતઓ   �ામા�ણકતા   િવશ ે  વાત   કરતા  
હતા,   પરં� ુ  તેમની   હલક�   �ણુવ�ાવાળા   ઉ�પાદનો   સરકાર�   આદ�શોમા ં  �વીકારવામા ં  આવશ ે  �યા ં  �ધુી   તે   િસ�ટમને  
�ીસ   કરવા   યો�ય   હતા.   બહારથી   વ� ુ  સાર�   તકનીક�થી   સરં�ણવાદ   એ   જ�મિસ�   અિધકાર   �વો   લાગતો   હતો.   તેઓ  
��ટાચારના   ભારણની   િવ�ુ�   હતા   પરં� ુ  કરમાથંી   બચાવવા   માટ�   નાણાક�ય   િનવદેનો�ુ ં  'ડોકટર   કર�ુ'ં   એ   �ત  
conscienceકરણ   પર   કોઈ   ભાર   નહો� ુ ં  લાગ�ુ!ં   પછ�   �યા ં  ઇરાદા�વૂ�કના   �ડફો�ટરો   હતા   �મણે   'કાયદ�સર'  
�યવસાયોની   આડમા ં  અયો�ય   કાયદાઓ   અને   �યાિયક   ���યાઓનો   લાભ   લીધો   હતો.  
 



�યાર�   િસ�ટમ   આ   ર�તે   હતી,   એમએસએમઇનો   પણ   આ   દોષમા ં  ભાગ   છે.   તેઓએ   એકમા�   સ�ં�ુત   ર�તે   કામ   ક�ુ�   હોય  
તે�ુ ં  લાગે   છે   તે   કોઈ   વ�લૂાત   અથવા   આયાતનો   િવરોધ   કરવાનો   હતો,   અને   ભા�યે   જ   કોઈ   ��ટ   અિધકાર�ની  
ગેરવાજબી   માગંણીઓ   સામે   હતો.   ભા�યે   જ   કોઈ   આ�મ-િનયમન   છે   ક�   �   industrial�ો�ગક   સગંઠનોએ   હાથ   ધ�ુ�   હોય.  
લોકશાહ�ની   �ુદંરતા   જવાબદાર   સા��ૂહકતામા ં  છે.   ક�પના   કરો   ક�   જો   industrial�ો�ગક   �ે�ના   તમામ  
એમએસએમઇઓ   ��ટ   વચેાણ   વરેા   આકારણી   કરનાર   અથવા   ��ૂષણ   િનય�ંણ   બોડ�ના   અિધકાર�ની   �લેકમેઇ�લ�ગની  
માગણીઓનો   �વીકાર   કરશ ે  નહ�!   દંભની   �ુદંરતા   અધ�સ�ય   અને   સગવડમા ં  છે.   તે   એક   અ��ુળૂ   �યવ�થા   રહ�   છે   �ણે  
યથાવ�ને   �ો�સાહન   આ��ુ ં  અને,   િવ�તરણ   �ારા,   નવીનતાની   જ��રયાતને   �ૂર   કર�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Defense.   સરં�ણ   અને   શ�ો   પર   વ� ુ  પડ�ુ ં  વેચાણ   -   શ�ો   ખર�દવા   માટ�   �.ુએસ.,   �રુોપ,   રિશયાના   �ળમા ં  પડ�લા  
  
ફ��આુર�   2018   મા ં  ભારતે   શાિંતથી   એક   સીમા�ચ�   પસાર   કય�.   તેના   વાિષ�ક   બ�ટની   ર�ૂઆતએ   દશા���ુ ં  હ� ુ ં  ક�   n   62  
અબજ   ડ   atલરના   સરં�ણ   ખચ�,   તેના   અગાઉના   વસાહતી   મા�ટર,   ��ટનથી   પસાર   થઈ   ગયો   છે.   ફ�ત   અમે�રકા,   ચીન,  
સાઉદ�   અર��બયા   અને   રિશયા   તેમના   સૈિનકો   પર   વ� ુ  આનદં   આપે   છે.   લગભગ   એક   દાયકાથી   ભારત   િવ�ના   ટોચના  
હિથયારોનો   આયાત   કરનાર   પણ   છે.   સ��ય   માનવશ��ત   અને   વહાણો   અને   િવમાનોની   સ�ંયાના   સદંભ�મા,ં   તેની   સશ�  
સૈ�ય   પહ�લેથી   જ   િવ�ના   ટોચના   પાચંમા ં  સામેલ   છે.  
ક�ટલીક   નબળાઇ   ભારતની   સેનાના   કદને   કારણે   નહ�   પણ   તેમના   આકારને   કારણે   હોઈ   શક�   છે.   અસ�ંય   િન�ણાતોના  
અહ�વાલો   હોવા   છતા,ં   �ત�રક   સૈ�ય   ભલામણો   અને   સિમિતના   તારણોએ   ભારતના   ક���ીય   અને   �ાદ�િશક   આદ�શો  
બનંેને   એક��ૃત   કરવા   માટ�   હાકલ   કર�   હતી,   તેની   સેના,   નૌકાદળ   અને   હવાઈ   દળ   સખત   ર�તે   �વત�ં   બાધંકામો  
�ળવી   રા�યા   છે.   �યાર�   ચીને   તા�તરમા ં  જ   તેના   ઓપર�શનલ   ફોસ�ને   પાચં   �યાપક   �ાદ�િશક   આદ�શોમા ં  ��ુયવ��થત  
કયા�   છે,   �યાર�   ભારત   17   અલગ   િસ�ગલ-સિવ�સ   લોકલ   આદ�શો   �ળવ ે  છે.  
આ   દરિમયાન   સરં�ણ   મ�ંાલય,   �   �ા��ત   અને   બionsતી   �વા   મહ�વના   ��ો   પર   �યાન   આપે   છે,   તે   કારક��દ�  
અમલદારો   અને   રાજક�ય   િનમ�કૂો   સાથ ે  કામ   કર�   છે,   �મની   પાસે   મા�   તકનીક�   �્   knowledge◌ાન   જ   નથી,   પણ  
�તૂ�વૂ�   સૈિનક,   ગણવશેમા ં  રહ�લા   લોકો   માટ�   ઘણી   સહા��ુિૂત   છે.   
 
�યાર�   ભારત   શ�ો   અને   સૈ�ય   પર   અબજો   ડોલરનો   ખચ�   કર�   છે,   �યાર�   શૌચાલયો,   ગટર   અને   ગદંાપાણીના   ��ુ�કરણ  
�લા��સ,   િશ�ણ,   જળ   �ો���સ,   ર�તાઓ,   વ� ુ  વ�તી,   વગેર�   �વી   જ�ર�   માળખાગત   આવ�યકતાઓમાથંી   ભડંોળ  
લેવામા ં  આવ ે  છે.  
 
સૌથી   �ુ   issueખદ   ��ુો   એ   છે   ક�   દર�ક   શ�   ઉ�પાદન   િવ�નો   દ�શ   ભારતને   શ�   �રુવઠો   આપવા   માગંશ,ે   એટલા   માટ�  
નહ�   ક�   તેઓ   ભારતને   પસદં   કર�   છે,   તે   સ�ંણૂ�પણે   નફાના   હ�� ુ  માટ�   છે,   તેઓ   બધા   “��ુ   ધધંા   માટ�   સા�ંુ   છે”   ની   �થાને  
અ�સુર�   છે,   ખાસ   કર�ને   �.ુએસ.,   રિશયા,   ��ટન   અને   અ�ય.   �રુોિપયન   દ�શો.   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



To.   શૌચાલયો  
આ   ઉનાળામા ં  ભારતમા ં  સૌથી   ��યાત   �વૂી   શૌચાલય   િવશ ે  છે.   તે   લગભગ   �ટાછેડા�ુ ં  કારણ   બને   છે.   તે   િપતાને   તેના  
��ુત   ��ુને   થ�પડ   માર�   દ�   છે.   તે   ગામને   અડધા   ભાગમા ં  વહ�ચે   છે.   પરં�,ુ   આખર�,   તે   એક   રોમાસં   િવશ ે  છે.  
કમોડના   અભાવ   િસવાય,   �ફ�મ,   “ટોઇલેટ,   એક   લવ   �ટોર�”,   ભારતની   સૌથી   ગભંીર   �હ�ર   આરો�યની   �ચ�તાઓમા ં  એક  
છે.   શૌચાલયો   એ   હાલના   �દવસોમા ં  ભારતમા ં  એક   મોટો   ��ુો   છે: �રૂતા   �માણમા ં  તે   નથી દ�શના   ૧.   billion   અબજ   લોકો  
માટ�,   અને   રા���ય   સરકાર   દ�શના   ઇિતહાસમા ં  સૌથી   મોટો   શૌચાલય   િનમા�ણ   અ�ભયાન   શ�   કર�   રહ�   છે.  
ભારતના   વડા   �ધાન   નર���   મોદ�,   ક�ટલા   ભારતીયો   હ�   ��ુલામા ં  પોતાને   રાહત   આપે   છે   તેનાથી   પર�શાન,  
આ�ય�જનક   ર�તે   100   િમ�લયન   નવા   શૌચાલયો   બનાવવાની   �િત�્   .◌ા   આપી   છે.  
આખા   દ�શમા,ં   નવા   નવા   શૌચાલયો   આગળ   વધી   ર�ા   છે,   ક�ટલીક   વખત   તેઓ   કોઈ   પણ   વ�� ુ  સાથ ે  જોડાયેલા   નથી,  
શૌચાલય   બનાવ ે  છે   �   ઉડાન   ભર�લા   અને   �ુગ�ધવાળા   હોય   છે   ક�   લગભગ   કોઈ   પણ   તેનો   ઉપયોગ   કરશ ે  નહ�.  
�યા ં  એક   નવી   મોબાઇલ   ફોન   એ��લક�શન   પણ   છે   �   લોકોને   જણાવ ે  છે   ક�   ન�કના   શૌચાલયને   ક�વી   ર�તે   શોધ�ુ.ં  
"�યાર�   �ુદરત   ક   callsલ   કર�   છે,"   �બલબો�્�સ   વાચંે   છે,   "તમારા   ફોનનો   ઉપયોગ   કરો!"   તે   હા�યા�પદ   છે,   લોકો   પાસે  
સેલફોન   છે   પરં� ુ  શૌચાલયની   કોઈ   .�સેસ   નથી.  
�િુવધાઓનો   અભાવ   એ   ફ�ત   �હ�ર   �વા��યની   વાત   નથી,   કારણ   ક�   �વૂી   �પ�ટ   કર�   છે,   પરં� ુ  સલામતી,   મ�હલા  
અિધકાર   અને   માનવીય   ગૌરવના   ��ુાઓ   પર   પણ   �યાન   આપે   છે.  
�િુનસેફના   જણા�યા   �જુબ,   લગભગ   4   56   Indians   િમ�લયન   ભારતીયો,   લગભગ   અડધી   વ�તી,   હ�   પણ   ��ુલામા ં 
શૌચ   કર�   છે   -   ખેતરોમા,ં   જગંલોમા,ં   તળાવની   બા�ુમા,ં   હાઇવનેા   મ�યમા ં  અને   બીચ   પર.  
 
�ામીણ   �ીઓ   ક�ટલીકવાર   ઘરની   બહાર   પોતાને   રાહત   આપતી   વખતે   �ાસ   અને   �તીય   �મુલો   પણ   સહન   કર�   છે,  
તેથી   તેઓ   સરં�ણ   માટ�   ઘણીવાર   પરો.   પહ�લા ં  નાના   �ૂથોમા ં  �સુાફર�   કર�   છે.   મ�હલા   અિધકારના   �હમાયતી   જગમતી  
સગંવાનએ   ક�ુ ં  ક�,   આ   એક   વા�તિવક   સમ�યા   છે.   "ઘણી   મ�હલાઓ,   ખાસ   કર�ને   �િૂમહ�ન   મ�હલાઓ   �યાર�   બહારના  
બાથ�મમા ં  �ય   �યાર�   ઘણી   �હ�સાનો   સામનો   કર�   છે."  
 
�ુ ં  કોઈને   ખર�ખર   આ�ય�   થ�ુ ં  છે   ક�   ભારતના   લગભગ   1.2   અબજ   લોકોમા ં  શૌચાલય   નથી?   ખર�ખર   નથી.   ઇ��ડયા  
�મુન   ડ�વલપમે�ટ   �રપોટ�    થોડા   સમય   માટ�   આ   કહ�તો   આ�યો   છે.   ગામડાઓમા ં  પ�ર��થિત   વ� ુ  ખરાબ   છે,   �યા ં  બે  
�તૃીયાશં   ઘરોમા ં  શૌચાલય   નથી.   ��ુલામા ં  શૌચ   કરાવ�ુ ં  એક   અ�પ�ટ   છે,   અને   સહ�ા�દ�   િવકાસ   લ�યો   હાસંલ  
કરવામા ં  એક   મોટ�   અવરોધ   છે,   �મા ં  �ળૂ�તૂ   �વ�છતાની   પહ�ચ   િવના   લોકોના   અડધા   �માણને   ઘટાડવાનો   સમાવશે  
થાય   છે.  
 
નીચા   �િતના   માનવ   સફાઇ   કામદારો   અને   સફાઇ   કામદારોના   ઘટાડ�લા   પરં� ુ  સતત   અ��ત�વ   �ારા   સા�બત   થયેલ  
સમાજમા ં  શૌચાલયોનો   અભાવ   અને   ��ુલામા ં  શૌચ   માટ�   �ાધા�ય   એક   સા�ં�ૃિતક   ��ુો   છે?  
 
ભારતની   ટક�   રહ�લી   શરમ   �પ�ટ   ર�તે   સા�ં�ૃિતક   વલણમા ં  છે.   આઝાદ�   પછ�ની   અડધી   સદ�થી   પણ   વધાર�,   ઘણા  
ભારતીયો   ��ુલા   અને   કચરામા ં  પોતાને   રાહત   વગર�ુ ં  છોડતા   રહ�   છે,   પરં� ુ  તેમના   ઘરોને   િન   spotસકંપણે   સાફ   રાખે  
છે.   હા,   રા�ય   �વ�છતા   �િુવધાઓ   વધારવામા ં  િન�ફળ   ર�ુ ં  છે,   પરં� ુ  લોકોએ   પણ   દોષ   લેવો   જ   જોઇએ.  
 
�ડુગાવંના   અપ�ટાટ�    ઉપનગરોમા,ં   િશ��ત,   .�વ�   મોબાઈલ,   સ��ૃ   પડોશીઓએ   તેમના   પાલ� ુ  �તૂરાઓને   તેમના  
સેવકો   સાથ ે  શૌચ   કરવા   અને   ગડબડને   સાફ   કરવાનો   ઇનકાર   કરવા   માટ�   બહાર   મોક�યા.   �યા ં  �ધુી   તેમ�ુ ં 
કો�ડોિમિનયમ   સાફ   છે,   �યા ં  �ધુી   તે   બરાબર   છે.   આ   તે   જ   લોકો   છે   �   માને   છે   ક�   સરકાર   બધી   �ુ�ટતાના   �ળૂમા ં  છે.  
 
શૌચાલયોના   અભાવથી   પય�ટનને   પણ   નકારા�મક   અસર   પડ�   છે,   �યાર�   �વાસીઓ   દ�શભરમા ં  �વાસ   કર�   છે   �યાર�  
તેઓને   કોઈ   ઉપલ�ધ   શૌચાલય   મળ�   શક�ુ ં  નથી   અથવા   શૌચાલયો   ખરાબ   હાલતમા ં  હોય   છે   �ને   ખરાબ   અ�ભુવ  
અને   નકારા�મક   �િસ��   મળે   છે.  
 
તે   ક�વી   ર�તે   થાય   છે   તે   શીખવા   માટ�   આપણે   અ�ય   દ�શોમા ં  શૌચાલય   િસ�ટ�સ,   શૌચાલયોના   િનમા�ણ,   �વ�છતા   અને  
શૌચાલયોની   સફાઈનો   અ�યાસ   કરવો   જોઈએ.   દ�શની   �ગિત   અવરોધાય   છે   અમે   શૌચાલય   અને   ગટરના   ��ુાને  
અવગણીએ   છ�એ,   આપણે   પછાત   રહ��ુ.ં  

https://india.blogs.nytimes.com/2012/07/22/mapping-toilets-in-a-mumbai-slum-yields-unexpected-results/


 
બી�   મોટ�   ન   જોઈ   શકાય   તેવી   સમ�યા   એ   �વાસીઓ   માટ�   શૌચાલયની   �િુવધા   છે,   કોઈ   પણ   શહ�ર,   નગર�   અથવા  
પય�ટક�ુ ં  આકષ�ણ   લે�ુ ં  અને   શૌચાલય   શોધવા�ુ ં  એક   �વ�ન   છે   અને   તેથી   વ� ુ  �વ�છ   �વ�છ   �િુવધા,   તેથી  
મોટાભાગના   �વાસીઓ   તેમના   પરત   ન   આવ ે  �યા ં  �ધુી   ��ૂાશય   િનય�ંણમા ં  ભાગ   લેવો   પડ�   છે.   હોટલ   અથવા   અ�ય  
િનવાસો.  
 
***   ન�ુ ં  મકાન   બનાવતી   વખતે,   �વ�છતા,   આરો�ય�દ   કારણોસર   અને   �નાન   કયા�   પછ�   શર�રને   માટ�   ન   નાખવા  
(વા��નુી   ��ેઠ   પ�િતઓ   �માણે)   માટ�   શૌચાલય   અને   બાથ�મને   અલગ   કરવાની   યોજના   બનાવો.   પા�ા�ય  
િસ�ટમોમા,ં   �નાન   અને   શૌચાલય   એક   જ   �મમા ં  હોય   છે,   તેથી   �બૂ   જ   �વ�છ   નથી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   કચરા  
 
ભારત   faecal   કચરો   આ�ય�ચ�કત   1.7   િમ�લયન   ટન   �દવસ,   "અબ�ન   છ�",   દ�શમા ં  ગટર   િનકાલ   ડાઉન   ઓન   કરો   ��ૃવી  
મેગે�ઝનના   તા�તરની   કવર   �ટોર�   અ�સુાર   પેદા   કર�   છે.   �દ�હ�   ��થત   િવ�્   and◌ાન   અને   પયા�વરણ   ક���   (સીએસઈ)  
ના   નફાકારક   ક���   �ારા   કરાયેલા   િવ�લેષણના   આધાર�,   સમાચાર   અહ�વાલમા ં  જણાવા�ુ ં  છે   ક�   સલામત   કચરાના  
સચંાલનની   વાત   આવ ે  �યાર�   ભારત   ક�વી   વાતનો   �મુ   થઈ   ર�ો   છે,   મોટાભાગના   શહ�રોમા ં  કચરો   ક�વી   ર�તે   પહ�ચાડવો  
તે   �ગે   કોઈ   સકં�ત   નથી   અથવા   તેની   સારવાર   કરો.   સ�ાવાર   �કડા   દશા�વ ે  છે   ક�   પેદા   થતી   ગટરના   78   ટકા   જ  
પાણીનો   ઉપચાર   કરવામા ં  આવ ે  છે   અને   નદ�ઓ,   �ગૂભ�જળ   અથવા   તળાવોમા ં  તેનો   િનકાલ   કરવામા ં  આવ ે  છે.  
 
"અડધા   ઘરોમા ં  ફોન   હોય   છે   પણ   શૌચાલય   નથી"   �વા   સમાચારની   હ�ડલાઇ�સ,   અને   ભારત   સરકારના   નફાકારક   અને  
of   48   ટકા   ભારતીયો   પાસે   ન   હોય   તેવા   નફાકારક   લોકોના   મહ�નત   �ય�નો   �ચૂવ ે  છે   ક�   �રૂતા   શૌચાલયો   ભારતની  
�વ�છતાને   હલ   કરશ.ે   �ુ:   ખ.   હક�કતમા,ં   �યાર�   શૌચાલયો   એ   સમાધાનનો   આવ�યક   ભાગ   છે,   પરં� ુ  ભારતની   ગટરને  
ક�વી   ર�તે   સમાવી   અને   તેની   સારવાર   ક�વી   ર�તે   કરવી   તે   એક   મોટો   મોટો   છતા ં  ઘણીવાર   અવગણનાનો   ��ુો   છે.   હાલમા ં 
93   age   ટકા   ગટર   પાણીની   સારવાર   તળાવ,   તળાવો   અને   નદ�ઓમા ં  જવા   માટ�   માગ�   મેળવ ે  છે.  
 
1).   સારવાર   ન   થયેલ   ગટર   એ   ભારતમા ં  જળ   �ોતો�ુ ં  અ�ણી   ��ૂષક   છે,   �નાથી   ઝાડા   સ�હતના   રોગો   થાય   છે   (�  
વાિષ�ક   �પે   ,000,000૦,૦૦૦   ભારતીય   બાળકોને   માર�   છે  
).   �ૃિષ   �ૂષણ   અને   પયા�વરણીય   અધોગિત.   શહ�ર�   ગર�બ   લોકો   હમંેશા ં  ગદંા   નદ�ઓ   અને   નહ�રોની   સાથ ે  રહ�તા   હોય   છે  
�મા ં  મ�છરો   અને   ��ૂમજ�ંઓુ   ઉછર�   છે.  
 
ભારતના   સૌથી   મોટા   શહ�રોમા ં  ક����ય   ગટર   �યવ�થા   છે,   �   �ગૂભ�   પાઈપો,   પ��પ�ગ   �ટ�શન   અને   ��ટમે�ટ   �લા��સથી  
�ણૂ�   છે.   જો   ક�,   આ   િસ�ટમો   િનમા�ણ   અને   સચંાલન   માટ�   ખચા�ળ   છે,   અિવરત   શ��ત,   �ુશળ   ઓપર�ટરો   અને   �યાપક  
�ળવણીની   જ�ર   છે.   પ�રણામે,   ભારતના   સે��લ   ��ૂષણ   િનય�ંણ   બોડ�   અ�સુાર,   તેમાનંા   અડધાથી   ઓછા   ઓછા  
અસરકારક   ર�તે   કાય�   કર�   છે.  
3).   આ   ઉપરાતં,   ભારતના   નાના   શહ�રોમા ં  આવી   િસ�ટમો   affordભી   કરવા�ુ ં  પોસાય   નહ�.  
 
વક�શોપના   િન�ણાતંોએ   જણા��ુ ં  હ� ુ ં  ક�,   માનવ   ઉ�સ�ન   વહન   કરવામા ં  િવ�ભરમા ં  મોટા   �માણમા ં  પાણીનો   ઉપયોગ  
કરવામા ં  આવી   ર�ો   છે.   આ   પાણીનો   ��ેઠ   ઉપયોગ   નથી,   વત�માન   ટ�કનોલો�   -   િવસ�ન   માટ�   પાણીનો   ઉપયોગ   કર�ને  
તેને   �ૂર   લઈ   જવી   -   ટકાઉ   નથી.   સો��શુન,   આ�િુનક   સે��ટક   ટાકં�   અને   અ�ય   તકનીક�ઓનો   ઉપયોગ   કર�ને   �થળ  
પરની   ફ�કલ   �લજ   મેનેજમે�ટ   હ� ુ ં  �થી   િવસ�ન   જળ   સ�ંથાઓને   �ૂિષત   ન   કર�.   હાલની   પાઇપવાળ�   ગટર   �યવ�થા  
ગટરોની   સારવાર   કર� ુ ં  નથી   પરં� ુ  ફ�ત   તેને   પ�રવહન   કર�   છે.   તેઓ   નદ�ઓ   અને   તળાવો   �યા ં  તેઓ   ફ�ક�   દ�વામા ં 
આવ ે  છે   તે   માટ�   ઝેર�   અને   અ�યતં   ��ૂષક   છે.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Water.   જળમાગ�મા ં  ��ૂષણ  
 
ભારતની   તે�ની   વ�તી   અને   ઝડપથી   િવ�તર�   રહ�લા   શહ�ર�   િવ�તારોમા ં  તેની   નદ�ઓ   પર   મોટો   ટોલ   લા�યો   છે,   �  
િવકાસ   �ારા   ખરાબ   ��ૂિષત   અને   �ુચંવાયા   છે.   ભારતમા ં  જળ   ��ૂષણ   એ   એક   મોટો   પયા�વરણીય   ��ુો   છે.   ભારતમા ં 
જળ   ��ૂષણનો   સૌથી   મોટો   �ોત   ન   સહ�   ગટર   છે.   ��ૂષણના   અ�ય   �ોતોમા ં  �ૃિષ   નકામા   અને   અિનયિં�ત   નાના  
ઉ�ોગનો   સમાવશે   થાય   છે.   ભારતમા ં  મોટાભાગની   નદ�ઓ,   તળાવો   અને   સપાટ��ુ ં  પાણી   ��ૂિષત   છે.  
 
ગેરહાજર   રહ�લ   કમ�ચાર�ઓ   અને   નબળા   સચંાલન   સાથ ે  સરકારની   મા�લક�ની   ગટરના   ��ુ�કરણ   �લા�ટો   મોટાભાગના  
સમયે   અયો�ય   �ડઝાઇન,   નબળા   �ળવણી   અથવા   છોડને   સચંા�લત   કરવા   માટ�   િવ�સનીય   વીજ   �રુવઠાના   અભાવને  
કારણે   બધં   રહ�   છે.   આ   િવ�તારોમા ં  ઉ�પ�   થયે�ુ ં  કચરો   પાણી   સામા�ય   ર�તે   જમીનમા ં  ફ�લાય   છે   અથવા   બા�પીભવન  
થાય   છે.   શહ�ર�   િવ�તારોમા ં  �બનઆરો�ગત   કચરો   એકઠો   થાય   છે   �   અ�વ�થ   પ�ર��થિતઓ�ુ ં  કારણ   બને   છે   અને  
��ૂષકોને   ��ુત   કર�   છે   �   સપાટ�   અને   �ગૂભ�જળમા ં  જઇ   �ય   છે.  
 
હ�દરાબાદના   ટ�કનોલો�   હબમા,ં   કાય�કરો   વષ�   2015   મા ં  શહ�રની   �સુી   નદ�ની   ન�ક   ગેરકાયદ�સર   બાધંકામ  
અટકાવવા   અધ�-�યાિયક   સ�ાવાળા   નેશનલ   �ીન   ����નુલ   પાસે   ગયા   હતા.   દ��ણ   ભારતમા ં  ચે�ાઇમા,ં   નાગ�રકોએ  
����નુલને   કોમ   નદ�ના   ��ૂષણને   રોકવા,   તેમજ   કાપંને   �ૂર   કરવા   અને   �વાહમા ં  �ધુારો   કરવા   માટ�   મોટ�   નહ�ર�ુ ં 
યો�ય   ���જ�ગ   �િુનિ�ત   કરવા   અરજ   કર�   છે.   નવી   �દ�હ�મા ં  કાય�કરો   વષ�   પછ�   એક   કાયદાક�ય   ક�સ   લડ�   ર�ા   છે,  
ગગંાની   એક   ��ુય   સહાયક   ય�નુા,   �રૂપાટ   અને   નદ�ના   પલગંને   સબવ ે  ડ�પો   અને   માગ�   સ�હતના   અસ�ંય   િવકાસથી  
��ુત   રાખવા   માટ�.   પિવ�   ગગંા,   �   ભારતના   પાચં   રા�યોમાથંી   પસાર   થાય   છે,   પયા�વરણવાદ�ઓ   અને   નાગ�રકો  
ખરાબ   ર�તે   �ૂિષત   નદ�ને   સાફ   કરવાની   સરકારની   યોજનાની   િન�ફળતાથી   હતાશ   થઈને   કાયદાક�ય   લડતના   ક���મા ં 
છે.   
 
ભારતમા ં  તા�તરમા ં  થયેલા   શહ�ર�   િવ�ફોટથી   નદ�ઓ   અને   નદ�ઓ   વહ�વા   પા�યા   છે,   �   દ�શની   વ�તી   છે�લા   40  
વષ�મા ં  લગભગ   બમણી   થઈને   1.35   અબજ   થઈ   ગઈ   છે.   �બનઆયો�જત   િવકાસને   લીધે   ગટર   અને   industrial�ો�ગક  
ગટર   માટ�ના   ડ��પ�ગ   મેદાન   તર�ક�   જળ   સ�ંથાઓનો   ઉપયોગ   થયો   છે.  
આ   �ુ�ુપયોગની   �ક�મત   વષ�થી   માઉ�ટ   થયેલ   છે.   ગયા   વષ�   થયેલા   એક   અ�યયનમા ં  નવી   �દ�હ�મા ં  ટાઇફોઇડ,  
�હપેટાઇ�ટસ   અને   ઝાડા   �વા ં  વધતા   જતા   ક�સોને   ય�નુા   નદ�ના   ગભંીર   ��ૂષણ   સાથ ે  જોડવામા ં  આ�યો   છે,   �   શહ�ર�ુ ં 
પીવા�ુ ં  પાણી   ��ંુૂ   પાડ�   છે.   ય�નુાના   િવશાળ   પટ,   તેમજ   ચે�ાઈની   કોમ   અને   �ુબંઇની   મીઠ�   અને   ઉ�હાસ   નદ�ઓ,   ડ�ડ  
ઝોન   માનવામા ં  આવ ે  છે,   મોટાભાગની   માછલીના   �વનને   ટ�કો   આપવા   માટ�   ઓ��સજન�ુ ં  �તર   �બૂ   ઓ� ં  છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon.   ચોમાસામા ં  વરસાદ   -   ��નેજનો   ��ુો   અને   તળાવો   અને   ડ�મોમા ં  પાણીનો   સ�ંહ   કરવાનો   અભાવ  
 



ચોમાસા   એ   ભારતની   ખેતી-આધા�રત   $   2   ���લયન   ડ   economyલરની   અથ��યવ�થા   માટ�   �વનદાન   છે,   કારણ   ક�  
ઓછામા ં  ઓ� ં  અડધો   ખેતીની   જમીન   વરસાદથી   �ભાિવત   છે.   �ૂન-સ�ટ��બર   ચોમાસાની   િસઝનમા ં  દ�શમા ં  વાિષ�ક  
વરસાદના   આશર�   70%   વરસાદ   પડ�   છે,   �   �દા�ત   263   િમ�લયન   ખે�તૂો   માટ�   િનણા�યક   બને   છે.  
 
આશર�   people૦૦   િમ�લયન   લોકો   ગામડાઓમા ં  વસવાટ   કર�   છે   અને   �ૃિષ   પર   િનભ�ર   છે,   �   ભારતના   �ુલ   ઘર�� ુ 
ઉ�પાદન   (�ડ�પી)   નો   આશર�   15%   �હ�સો   ધરાવ ે  છે   અને   િન�ફળ   ચોમા�ુ ં  દ�શના   િવકાસ   અને   અથ��યવ�થા   પર  
લહ�રભર�   અસર   કર�   શક�   છે.  
 
ચોમાસાની   સીધી   અસર   દ�શના   �ૃિષ   �ડ�પી   પર   પડ�   છે.   ચાવી   ખર�ફ   અથવા   ઉનાળાના   વાવતેર,   ચોખા,   શરેડ�,   કઠોળ  
અને   તેલી�બયા ં  �વા   પાક,   �ૂન   મ�હનામા ં  ચોમાસાના   વરસાદના   આગમનથી   શ�   થાય   છે.  
 
ઉનાળાના   પાકનો   �હ�સો   ભારતના   ખા�પદાથ�નો   અડધો   ભાગ   �ટલો   છે   અને   િવલ�ંબત   અથવા   નબળા   ચોમાસાનો  
અથ�   છે   સ�લાયના   ��ો   અને   ખા�   �ગાવામા ં  વગે,   �   ��ુય   મે��ક   છે   �   �યાજના   દર   �ગેના   ભારતીય   �રઝવ�   બ�કના  
િનણ�યને   �ભાિવત   કર�   છે.  
 
ખાધ   ચોમાસાથી   �ુ�કાળ   �વી   પ�ર��થિત   પણ   થઈ   શક�   છે,   �નાથી   �ામીણ   ઘરની   આવક,   વપરાશ   અને   આિથ�ક  
િવકાસ   પર   અસર   પડ�   છે.   નબ�   ચોમા�ુ ં  મા�   ઝડપી   ચાલતા   �ાહક   માલ,   �ુ-�હ�લસ�,   ��કટરો   અને   �ામીણ   આવાસ  
�ે�ની   નબળ�   માગં   તરફ   દોર�   �ય   છે,   પરં� ુ  આવ�યક   ખા�   પદાથ�ની   આયાતમા ં  વધારો   કર�   છે   અને   સરકારને   ફામ�  
લોન   માફ�   �વા   પગલા   ભરવાની   ફરજ   પાડ�   છે,   �ના   પર   દબાણ   બનાવ ે  છે.   નાણા.ં   �યાર�   સામા�ય   ચોમાસાના  
પ�રણામ   �પે   સાર�   લણણી   થાય   છે,   �ના   પ�રણામે   �ામીણ   આવક   વધે   છે   અને   �ાહક   માલ   પરના   ખચ�મા ં  વધારો  
થાય   છે.   તેની   હાઇ�ો   પાવર   �ો���સ   પર   પણ   સકારા�મક   અસર   પડ�   છે.  
 
િન�ણાતો   કહ�   છે   ક�   ચોમાસાના   વરસાદની   અ�પ�ટતા   પર   ઓછો   ભરોસો   રાખવા   માટ�,   િન�ણાતો   કહ�   છે   ક�,   ભારતે   તેના  
હ�ુ   પણ   ઓછા   પાણી   બચાવ   �યાસોને   વધારવાની   જ�ર   છે.   ચોમાસાના   વરસાદ   દરિમયાન   �બૂ   જ   પાણીનો   �યય  
થાય   છે   દ�રયા   અને   નદ�ઓમા ં  દોડ�ને   નાના   તળાવો   અને   ડ�મ   બનાવવો   એનો   જવાબ   હોઈ   શક�?   વહ�લી   �ુકાળની  
ચેતવણી   આપવાની   િસ�ટ�સ   િવકસાવવાની   અને   તી�   આગાહ�   �દાન   કરવા   હવામાનશા�ના ં  સાધનોમા ં  �ધુારો  
કરવાની   પણ   જ�ર   છે.  
ભારતે   પણ   તેના   િવશાળ   ખા�   �ટોક�ુ ં  સચંાલન   કરવાની   જ�ર   છે   -   આ   વષ�ની   શ�આતમા ં  60   િમ�લયન   ટનથી   વ� ુ  -  
તે   વ� ુ  સા�ંુ   છે.   �બૂ   જ   ખોરાકનો   નાશ   થાય   છે   અને   �કુસાન   થાય   છે.   ઘણા   લોકો   કહ�   છે   ક�   ચોમાસાની   આગાહ�   કરતા  
મોટ�   �ુઘ�ટના   છે.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univers.   �િુનવિસ�ટ�ઓ   અને   પચંાયતો   સ�હત   લાચં   અને   ��ટાચાર  
 



એ   એક   ��ુો   છે   �   ક���,   રા�ય   અને   �થાિનક   સરકાર�   એજ�સીઓના   ભારતના   અથ�ત�ંને   િવપર�ત   અસર   કર�   છે.   તેણે  
અથ��યવ�થાને   નવી   ights◌ંચાઈએ   પહ�ચવામા ં  પાછળ   રાખી   દ�ધી   છે,   પરં� ુ  �ચડં   ��ટાચારના   કારણે   દ�શના  
િવકાસને   અટક�   ગયો   છે.   �ા�સપર�સી   ઇ�ટરનેશનલના   અહ�વાલમા ં  જણાવા�ુ ં  છે   ક�   લગભગ   50%   ભારતીયોને   �હ�ર  
કચેર�ઓ   �ારા   સેવાઓ   મેળવવા   માટ�   લાચં   આપવાનો   અથવા   સપંક�નો   ઉપયોગ   કરવાનો   �થમ   અ�ભુવ   હતો.   
 
��ટાચારમા ં  સૌથી   વ� ુ  ફાળો   આપનારાઓ   એ   છે   ક�   ભારત   સરકાર   �ારા   ઘડવામા ં  આવલેા   હકદાર   કાય��મો   અને  
સામા�જક   ખચ�   યોજનાઓ.   ��ટાચારના   અ�ય   �ે�ોમા ં  ભારતનો   ��ક�ગ   ઉ�ોગ   શામેલ   છે   �   અનેક   િનયમનકાર�   અને  
�તરરા�ય   રાજમાગ�   પર   પોલીસ   �ટો�સને   વાિષ�ક   અબજો   �િપયાની   લાચં   આપવાની   ફરજ   પાડ�   છે.   મી�ડયાએ   ��વસ  
બ�કોમા ં  ��ટ   ભારતીય   નાગ�રકોને   લાખો   �િપયાની   રોકડ   રકમના   આ�ેપોનો   �યાપક   �કાિશત   કય�   છે.   ��વસ  
અિધકાર�ઓએ   આ   આરોપોને   નકાર�   દ�ધા   હતા,   �   પાછળથી   2015–2016   મા ં  સા�બત   થયા   હતા.  
 
ભારતીય   મી�ડયાને   મોટા   �માણમા ં  અિતશય   ��ટ   રાજકારણીઓ   અને   ઉ�ોગપિતઓ   �ારા   િનયિં�ત   કરવામા ં  આવ ે  છે,  
�   લોકોને   ખોટ�   મા�હતીથી   ગેરમાગ�   દોર�ને   રાજક�ય   અને   �યવસાિયક   િવરોધીઓ   પર   માટ�   કાપવા   માટ�   મા�યમોનો  
ઉપયોગ   કર�   છે.  
 
જમીન   અને   સપંિ�   -   અિધકાર�ઓ   પર   રા�યની   સપંિ�   ચોર�   કરવાનો   આરોપ   છે.   ભારતભરના   શહ�રો   અને   ગામોમા,ં  
��િુનિસપલ   અને   અ�ય   સરકાર�   અિધકાર�ઓ,   � ૂટંાયેલા   રાજકારણીઓ,   �યાિયક   અિધકાર�ઓ,   �થાવર   િમલકત  
િવકાસકતા�ઓ   અને   કાયદા   અમલીકરણ   અિધકાર�ઓના   �ૂથો   ગેરકાયદ�સર   ર�તે   જમીન   સપંાદન,   િવકાસ   અને   વચેાણ  
કર�   છે.  
 
સરકાર�   કરાર   -   સરકાર   �ારા   ભડંોળ   ��ંુૂ   પાડવામા ં  આવતા   �ો��ટોમા ં  ��ટાચારને   કારણે   સમ�યાઓ   આખા   દ�શમા ં 
થાય   છે.   ધ   વ�ડ�   બ�કના   જણા�યા   અ�સુાર   સહાય   કાય��મો   ��ટાચાર,   ખરાબ   વહ�વટ   અને   ઓછ�   �કૂવણીથી   ઘરેાયેલા  
છે.   ઉદાહરણ   તર�ક�,   અહ�વાલમા ં  ટાકંવામા ં  આ��ુ ં  છે   ક�   મા�   40%   અનાજ   ગર�બોને   આપેલ   લ�ય   �ધુી   પહ�ચે   છે.  
 
સરકાર�   હospitals��પટલોમા,ં   ��ટાચાર   એ   દવાઓની   ઉપલ�ધતા   /   �ુ��લક�શન   સાથ ે  સકંળાયેલ   છે,   �વશે   મેળવવો,  
ડોકટરોની   સલાહ   લેવી   અને   ડાય�નો��ટક   સેવાઓ   મેળવવી.   
 
�િુનવિસ�ટ�ઓ   અને   શાળાઓ   -   લાચં   અને   ��ટાચાર   એક   �ચડં   િશ�ણ   સ�ંથાઓ   છે   �ના   �ારા   �ીમતં   માતા-િપતા  
શાળાઓમા ં  �વશે   માટ�   લાચં   આપે   છે,   �ુ   onceખની   વાત   છે   ક�,   ગર�બ   લોકો   બાક�   નથી.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   કચરો   અને   સફાઇકચરોનો   
  'ઉપખડં'   -   આ   ર�તે   ભારતીય   ઉપખડંનો   સદંભ�   �થાિનક   �ેસમા ં  આપવામા ં  આવ ે  છે.   અને   તે   આ�ય�જનક   નથી:  
ભારતીય   શહ�રોમા,ં   ખાસ   કર�ને   ગર�બ   પડોશીઓ   -   ગલીઓ,   શરે�ઓ   અને   ચોકમા,ં   બધે   કચરો   જોવા   મળ�   શક�   છે,   �યા ં 



�લા��ટકના   બ   boxes�સ   અને   �લા��ટકની   બેગ,   તેજ�વી   રંગીન   પેક��જ�ગ   અને   ખા�   કચરો,   �ૂના   અખબારો   અને  
કાડ�બોડ�   બ   are�સ   છે.  
પરં� ુ  કચરો   ફ�ત   શહ�રોમા ં  જ   એકઠો   થતો   નથી.   Local   roadsides   will   one   day   allow   the   archaeologists   of   the  
future   to   easily   get   to   the   bottom   of   how   the   eating   habits   of   the   residents   of   the   'biggest   democracy   in  
the   world'   have   evolved.   
All   kinds   of   packages   from   different   varieties   of   cookies,   the   ubiquitous   plastic   bottles,   rustling   plastic  
bags   that   once   contained   a   cornucopia   of   sweets,   chewing   gum,   and   chips   –   all   such   things   are   often  
thrown   out   on   the   go,   'decorating'   roadside   ditches   and   railway   embankments.  
However,   waste   is   still   disposed   of   in   the   so-called   good   districts.   It   is   done   by   representatives   of   the  
traditional   caste   occupations,   waste   collectors,   rag-pickers,   and   cleaners,   for   whom   the   mountains   of  
waste   are   a   source   of   income,   and   one   that   is   quite   substantial   by   local   standards.   
Garbage   is   sorted   and   laid   out:   waste   paper,   ferrous   and   non-ferrous   metals,   glass,   and   rags   and   old  
clothes   that   are   washed   and   mended.   Anything   that   can   be   reused   is   resold.   But   whatever   cannot   be  
reused,   even   by   the   waste   collectors,   is   often   thrown   out   again   on   the   streets   of   poor   neighborhoods,  
where   it   lies   in   the   hot   southern   sun   for   years,   condensing   into   a   homogeneous   gray-brown   mush.  
The   attack   of   the   waste  
New   Delhi,   the   country's   capital,   is   particularly   affected   by   'aggressive   waste.'   One   of   the   sanitation  
workers'   colonies   is   located   in   the   middle   of   the   diplomatic   quarter,   with   hills   of   sorted   wastepaper  
packs   and   pyramids   of   bags   full   of   rags   visible   from   afar,   greatly   surprising   the   guests   of   diplomatic  
missions   and   embassy   villas.   The   caste   of   rag-pickers   settled   here   a   long   time   ago   –   long   before   the  
sprawling   diplomatic   quarter   surrounded   it   on   all   sides.   City   authorities   have   tried   several   times   to  
resettle   such   'non-diplomatic'   neighbors,   but   the   residents   of   the   'waste   quarter'   stubbornly   resist   and  
do   not   wish   to   leave.  
The   statistics   are   startling:   The   official   and   the   unauthorized   city   dumps   add   up   to   10,000   tons   of  
waste   every   day.   Journalists   estimate   that   it   means   2,300   trucks   daily.   However,   the   volume   of   waste  
is   growing   along   with   the   population,   and   it   is   expected   that   by   2025,   the   daily   waste   volume   will   have  
reached   4,700   truckloads.  
An   Indian   journalist   once   told   the   author   of   this   article   that,   traditionally,   garbage   in   India   was   thrown  
out   onto   the   street   (as   it   once   was   in   many   European   cities),   and   the   hot   Indian   sun   would   then   dry   it  
into   dust.   But,   with   the   advent   of   modern   plastics,   packaging,   and   cardboard,   this   'garbage   disposal  
system'   no   longer   works.   Yet   the   tradition   remains.   To   this   day,   in   many   Indian   cities,   it   is   not  
considered   reprehensible   to   throw   garbage   right   where   you   stand   or   to   relieve   yourself   right   then   and  
there   without   any   shame   of   passersby.   Waste   is   often   dumped   into   rivers.   For   instance,   Delhi   is  
situated   on   the   Yamuna   River,   considered   sacred   by   the   Hindus,   but   even   approaching   the   riverbank  
is   an   unpleasant   experience   –   the   'sacred   waters'   smell   like   an   old   gutter.   Nothing,   except   bacteria,  
has   lived   in   this   river   for   a   long   time.  
The   problem   is   not   simply   the   prosperity   of   a   particular   family   or   its   education   level.   Many   residents   of  
wealthy   neighborhoods   do   not   even   want   to   wait   for   garbage   collectors   to   pick   up   garbage   bins   or  
bags   with   trash   from   their   front   door.   Wealthy   citizens   would   rather   send   a   servant   to   throw   out  
garbage   in   the   backstreets.  
However,   the   problem,   clearly,   is   not   only   with   the   habits   of   Indians   themselves,   but   with   the   outdated  
system   of   cleaning   the   country's   waste,   based   on   the   traditional   caste   system.   Most   Indian   cities   do  
not   have   a   modern   centralized   system   of   waste   collection   and   disposal   from   every   household.   In  
Delhi,   for   example,   garbage   is   fully   collected   only   from   about   25%   of   the   area.   Dragging   packages   to  
the   authorized   landfill   is   a   long   trip.   So,   it   is   no   surprise   then   that   any   vacant   lot   or   abandoned  
courtyard   is   turned   into   a   landfill   by   residents   of   the   neighboring   districts.  



Still,   a   problem   exists   even   with   the   waste   that   is   being   collected.   Three   of   the   four   major   landfills  
near   the   capital   have   already   gone   over   capacity   and   need   to   be   closed.   But   there   is   no   space   for  
new   landfills   in   India,   which   is   already   overpopulated.  
The   problem   is   not   unique   to   New   Delhi.   In   Mumbai,   for   example,   the   mountains   of   waste   are   so   large  
that   littered   suburbs   are   now   frequented   by   leopards   from   the   Sanjay   Gandhi   Reserve   next   door   –   the  
predatory   cats   wander   around   in   search   of   food   and   pose   a   threat   to   people   living   nearby.   In   addition,  
the   air   in   the   'economic   capital   of   India'   is   quite   polluted,   not   least   because   of   the   incineration   of  
rubbish.  
'The   capital   of   new   technologies,'   the   city   of   Bangalore   in   the   south   of   the   country   (sometimes   called  
the   Indian   Silicon   Valley),   along   with   its   computer   software,   electronics,   and   Internet   technology,   also  
produces   3,000-4,000   tons   of   waste   daily.   The   problem   of   space   for   storing   waste   in   this   booming   city  
is   so   acute   that   the   government   even   thought   at   one   time   to   requisition   territory   situated   on   the  
outskirts   of   the   Tataguni   estate   founded   by   artist   Nicholas   Roerich's   son,   Svetoslav   Roerich,   and   his  
wife   and   Indian   movie   star,   Devika   Rani.   Svetoslav   Roerich   intended   to   establish   a   museum   on   the  
estate,   but   some   local   politicians   decided   to   use   the   450-acre   manor   park   as   a   landfill.   Thanks   to   the  
efforts   of   the   Russian   Embassy   and   the   Indian   public,   the   museum   managed   to   fight   off   this   attempt.  
Experts   say   that   every   citizen   of   the   'largest   democracy   in   the   world,'   depending   on   their   age   and  
affluence,   'produces'   from   200   to   600   grams   of   garbage   every   day.   This   waste   material   is   gathered   in  
overflowing   landfills,   discharged   to   blind   alleys,   urban   backstreets,   and   along   roads   and   railway   lines,  
causing   complaints   from   municipalities   about   the   impossibility   of   collecting   and   cleaning   up   all   the  
garbage   scattered   in   and   around   the   city.  
While   officials   complain   that   the   environmentalists   are   sending   an   SOS   signal,   degradable   waste   will  
not   help   improve   the   already   difficult   sanitary   and   epidemiological   situation   in   the   Indian   cities.   And   if  
this   goes   on,   garbage   will   begin   to   displace   people.  
Stars   with   brooms  
“This   is   no   exaggeration.   According   to   various   sources,   the   cities   of   India   produce   100,000   tons   of  
solid   waste   daily.   The   government   spends   from   500   to   1,500   rupees   per   ton   of   waste:   60-70   percent  
of   this   amount   is   spent   on   garbage   collection,   up   to   30   percent   more   on   transportation,   and   only   the  
remaining   approximately   five   percent   is   spent   on   recycling,”   said   Vladimir   Ivashin,   expert   at   the  
Center   for   Indological   Studies   at   Moscow   State   University,   in   an   interview   with   BRICS   Business  
Magazine.  
Most   of   the   waste   is   burned   or   buried,   said   Ivashin.   It   is,   therefore,   not   surprising   that   the   need   to   find  
space   for   landfill   sites   in   this   populous   country   is   so   acute.   In   addition,   a   large-scale   campaign   against  
garbage   would   require   a   radical   change   in   the   attitude   of   Indians   towards   waste   and   clean   streets.  
 

 

 

 

 

 

 



10.   Plastics   Pollution  
 
There   is   a   bit   of   plastic   everywhere,   in   our   wallets,   on   our   dining   tables   and   kitchens,   in   our   cars   and  
buses   and   in   our   phones   and   offices.   It   is   nearly   impossible   to   imagine   a   world   without   plastics  
 
We   almost   always   take   the   suffocation   warning   on   plastic   bags   and   packages   seriously,   keeping  
plastic   packaging   out   of   reach   of   babies   and   children.   But   we   have   not   been   as   mindful   with   the  
planet.   Of   the   8.3   billion   tonnes   of   plastic   produced,   6.3   billion   tonnes   have   been   discarded.   Every  
year,   nearly   13   million   tonnes   of   plastic   waste   are   added   to   oceans.   Given   their   durability,   plastics   do  
not   decompose.  
 
“A   plastic   bottle   takes   between   450-1000   years   to   decompose,”   explained   Environment   Minister  
Harsh   Vardhan.  
 
Much   of   the   growth   in   plastic   production   is   driven   by   single   use   or   disposable   applications.   Nearly   50  
%   of   plastics   used   are   single   use   products   such   as   bottles,   plastic   bags,   packaging,   straws,   stirrers,  
spoons   and   forks.   Around   the   world,   1   million   plastic   drinking   bottles   are   purchased   every   minute.  
Every   year   we   use   up   to   5   trillion   disposable   plastic   bags.  
 
In   India,   80   %   of   total   plastic   consumption   is   discarded   as   waste   and   official   statistics   say   the   country  
generates   25,   940   tonnes   of   plastic   waste   daily.   At   least   40%   of   this   waste   is   uncollected.  
 
There   is   a   concerted   effort   to   increase   recycling   of   rigid   plastic   packaging   by   companies   as   well.   But  
other   single   use   plastics   such   as   bags,   candy   wrappers,   tobacco   and   pan   masala   sachets,   soap  
wrappers   and   shampoo   sachets   are   either   too   difficult   or   not   lucrative   enough   to   collect.   These   plastic  
items   then   find   their   way   into   landfills,   unauthorised   garbage   dumps,   or   simply   remain   uncollected   on  
road   kerbs.  
 
Eventually,   these   single-use   plastic   items   clog   rivers,   other   water   bodies   and   the   ocean.   They   are  
consumed   by   animals,   and   often   find   their   way   into   our   food   systems.  
 
In   February   this   year,   veterinarians   operating   on   a   bloated   and   infected   six-year   old   cow   brought   into  
the   Bihar   Veterinary   College   in   Patna   removed   80   kilogrammes   of   plastic   from   its   stomach.   Though  
this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed   polythene   from   an   animal's   stomach,   80  
kilogrammes   of   it   from   a   single.   Though   this   was   not   the   first   time   that   doctors   had   removed  
polythene   from   an   animal's   stomach,   80   kilogrammes   of   it   from   a   single   animal   was   something   of   a  
record.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.   Low   productivity   nationally   because   of   too   many   public   holidays  
 
India,   being   a   culturally   diverse   and   fervent   society,   celebrates   various   holidays   and   festivals.   When   it  
comes   to   public   holidays,   India   holds   two   world   records,   which   it   could   do   without   from   a   business  
perspective.   Firstly,   it   has   the   most   in   the   world   (more   than   20   per   year),   and   secondly,   each   state   and  
union   territory   has   its   own   local   holiday(s).   There   are   only   three   national   public   holidays   in   India,   and  
all   the   rest   are   regional.  

Excessive   public   holidays   hurt   the   economy   and   the   financial   system.   When   these   holidays   exceed  
the   'reasonable   limit',   the   nation's   productivity   is   likely   to   be   adversely   compromised.   It   is   also   not  
often   understood   that   intermittent   and   unplanned   holidays   can   cause   damage   to   the   efforts   designed  
to   make   the   country's   financial   and   capital   markets   catch   up   with   global   trends.   Holidays   have   an  
obvious   impact   on   any   company   doing   business   in   India,   whether   locally   or   remotely.   These  
challenges   are   especially   relevant   for   companies   with   outsourced   IT   or   business   processes   who   work  
remotely   with   their   Indian   counterparts,   or   meet   face-to-face   for   international   business   meetings.   

SLAs   (Service   Level   Agreements)   might   guarantee   year-round   service,   but   not   for   individuals,   which  
means   that   your   key   resources   might   not   be   available   when   you   think   they   are.   With   a   reasonable   set  
of   holidays   and   the   usual   weekends,   it   might   be   tolerable   to   keep   pace   even   if   somewhat   slowly   with  
modern   banking.   But   in   a   country   with   inconsistent   and   large   numbers   of   public   holidays   and  
non-working   holidays,   the   nation's   financial   growth   could   be   stifled.  

Indian   holidays   tend   to   be   seen   as   a   hinder   to   the   flow   of   work.   There   is   little   interest   in   what   they   are,  
how   they   are   observed,   and   what   they   signify   culturally.   It's   even   rare   to   find   accurate   knowledge   of  
Indian   holiday   calendars   and   for   work   with   India   to   be   planned   around   these   calendars.   The   point  
here   is   that   you   have   to   think   regionally.   If   you   deal   with   four   different   cities   in   India,   each   in   a   different  
state,   there   will   be   slight   differences   in   the   holidays   observed.   As   private   companies   have  
considerable   latitude   in   selecting   which   holidays   to   observe,   you   also   need   to   know   what   the   holiday  
lists   of   the   different   companies   are.  

Having   mentioned   the   negative   impact,   holidays   are   a   boon   too   for   certain   sectors   like   retail,  
entertainment   and   travel   &   tourism,   which   thrive   on   such   occasions   in   India.   In   other   words   giving  
people   more   time   to   shop   can   increase   spending   and   in   turn   will   have   a   positive   impact   on   growth.  
Festivals   like   Dusherra,   Id,   Diwali   and   Christmas   generate   billions   of   India   Rupees   in   the   sales  
revenue   every   year.  

India   is   a   highly   diverse   country,   and   diversity   presents   many   opportunities,   from   the   workplace   to   the  
market.   However,   it   also   presents   challenges.   Religion   and   the   workplace   are   becoming   increasingly  
intertwined.   More   workers   expect   their   religious   beliefs   and   practices   to   be   accommodated   in   the  
workplace,   with   days   off   to   celebrate   holidays   and   time   during   the   workday   to   practice   religious  
beliefs.   Globally,   these   accommodations   have   long   been   common.   Most   countries   have   populations  
with   a   dominant   religion   with   practices   reflected   in   many   aspects   of   the   country's   life,   including   the  
workplace,   public   holidays,   and   societal   values.  

In   general,   it   is   clear   that   holidays   are   important,   but   perhaps   not   as   important   as   the   macroeconomic  
level   as   they   are   at   the   microeconomic   level.   Reducing   the   loss   of   business   days   can   add   significantly  



to   the   GDP,   provide   a   stable   environment   for   business,   and   most   importantly,   can   help   the   poor   earn  
that   extra   day's   income,   which   gets   a   miss   on   a   holiday.  

12.   Crisis   in   Education  
 
The   CBSE   results   are   out   and   students   would   be   enrolling   in   droves   for   university   education.   While  
children   find   it   exciting   to   embark   on   the   next   chapter   of   their   life-journey,   it   is   also   a   worrying   and  
stressful   exercise   because   of   the   significant   demand-supply   mismatch   and,   further,   that   none   of  
India's   higher   educational   institutions   feature   in   the   top   100   QS   rankings.   For   students   with  
exceptional   aptitude,   this   can   be   a   major   disappointment.   For   a   country   of   India's   size   and   aspiration,  
this   is   a   major   failure.  
 
The   reasons   behind   India's   education   crisis   lie   in   the   seven-decade   approach   towards   the   sector.  
Research   was   never   embedded   in   our   culture   and   education   was   essentially   equated   with   teaching.  
Consequently,   our   approach   tended   to   be   static   and   bookish   and   focused   only   on   how   many   went   to  
school.  
 
At   the   national   level,   this   is   not   a   bad   thing.   We   would   otherwise   deny   children   the   right   to   education  
and   many   would   be   forced   to   become   child   labourers.   With   the   enactment   of   the   RTE   legislation   in  
2009,   around   260   million   children   attend   school   in   India   today,   making   it   the   world's   largest   school  
system.   There   are   around   1.5   million   schools   with   over   one   million   run   by   the   government.   The  
education   market   is   currently   valued   at   $100   billion   and   is   set   to   double   by   2020.   This   is   impressive.  
 
But   what   India   needs   is   not   just   the   right   to   education   but   the   right   to   quality   education.   According   to   a  
disturbing   report   carried   a   couple   of   years   ago   in   a   prestigious   Indian   magazine,   only   seven   per   cent  
of   our   engineering   graduates   are   employable.  
 
Unless   the   education   system   is   substantially   rewired   and   is,   in   fact,   overhauled,   we   would   damage  
the   future   prospects   of   our   young   population   and   thereby   lose   our   demographic   dividend.   This  
requires   changing   the   very   DNA   of   our   education   system   from   inside   out.   The   government   recognizes  
this   and   over   the   past   several   months,   a   series   of   initiatives   have   been   under   discussion,   including  
the   contours   of   a   New   Education   Policy.  
 
There   is   credible   skepticism,   unfortunately,   as   to   how   India   would   achieve   what   surely   must   be   an  
ambitious   agenda   without   consistent   budgetary   allocations   and   a   clear   understanding   of   what   ails   the  
system.  
 
To   be   fair,   the   sheer   magnitude   of   the   problem   is   intimidating.   Over   past   decades,   we   have   drifted  
along   with   ostrich-like   self-delusion.   We   have   been   risk-averse   and   blind   to   the   changing   educational  
needs   of   a   knowledge   economy.   The   majority   of   our   schools   lack   not   only   basic   amenities   but   also  
teachers.   Where   teachers   are   available,   the   majority   are   over-stretched   and   under-qualified.   It   is   no  
wonder   then   that   our   graduates   are   not   employable.  
 
A   nation's   future   is   forged   by   its   education   system.   A   defunct   system   will   usher   in   a   dismal   future.   We  
face   a   similar   danger,   though   to   a   significantly   lesser   extent   with   regard   to   market   share   because   the  
bulk   of   our   educational   institutions   are   government-owned   and   operated.   But   obsolescence   is   a  
genuine   and   credible   threat.  
 



The   question   we   need   to   ask   is   what   is   the   purpose   of   education?   In   other   words,   what   do   we   hope   to  
achieve   from   education.   This   really   means   one   of   two   things:   either   the   student   or   the   teacher   is  
central   to   the   education   system.  
 
From   ancient   times,   our   approach   to   shiksha,   or   education,   has   been   the   relationship   between   the  
teacher,   or   guru,   and   the   shishya,   or   disciple.   Shiksha   was   not   the   imparting   of   information   but   of  
deep   knowledge   that   comes   from   years   of   study   and   experience.  
 
Unfortunately,   we   appear   to   believe   that   this   is   precisely   what   our   education   system   imparts!  
Consequently,   most   teachers   don   the   mantle   of   the   guru.   They   are,   in   fact,   disciplinarians,   who   run  
classrooms   like   policemen.  
 
Across   the   globe,   technology   has   replaced   the   teacher   of   yesterday.   We   can   no   longer   provide  
modern   day   education   using   the   earlier   century's   methodology.   The   embrace   of   technology   and   the  
disruptive   shift   in   thinking   is   critical   to   revamping   our   education   policy.  
 
Put   simply,   the   teacher   only   sharpens   the   pencil   and   allows   for   the   inherent   talent   in   each   student   to  
be   revealed.   It's   not   that   teachers   don't   know   how   to   teach.   Rather   they   don't   really   know   why   they  
teach.   Teachers   need   to   recognize   that   students   are   central   to   the   system   and   they,   as   teachers,   are  
only   facilitators   and   nothing   more.  
 
This   requires   a   fundamental   attitudinal   shift   that   is   critical   to   rewiring   our   education   system.   It   can  
happen   only   if   we   embrace   autonomy   of   thinking.   When   we   do   that,   we   would   foster   curiosity   and  
thus,   creativity.   To   achieve   this,   our   teachers   need   to   be   educated.  
 
World-class   education   systems   do   not   have   an   ideological   focus   but   are   entirely   market   driven.   Like  
the   market,   they   anticipate   the   future   and   ascertain   how   best   it   needs   to   be   navigated.   If   India's   future  
is   to   be   determined   by   the   quality   of   education   that   it   offers,   mindsets   have   to   dramatically   change.   As  
HG   Wells   reminded   us:   "Civilisation   is   a   race   between   education   and   catastrophe."   Our   choice   would  
determine   where   we   are   headed.   The   problem   is   we   are   running   out   of   time.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13.   Rural   Development  
 
India   is   emerging   as   a   major   power   with   the   economy   registering   high   growth   rates   and   our   cities   and  
urban   centres   beginning   to   display   marks   of   affluence.   Yet,   there   is   no   uniform   development,   the   rural  
hinterland   not   being   able   to   march   in   tandem   with   urban   India.   More   than   70   per   cent   of   our   people  
live   in   villages   80   per   cent   of   our   poor   also   live   in   rural   areas.   The   benefits   of   economic   growth   are   not  
percolating   to   more   than   two-thirds   of   the   people.   The   visible   symbols   of   development   should   not  
make   us   forget   the   problems   of   the   rural   areas.  
 
The   Indian   economy   is   the   fourth   largest   in   the   world.   But   the   growth   pattern   is   not   uniform.   While   the  
rate   of   growth   for   manufacturing,   services,   and   communications   sectors   has   substantially   improved,  
in   vital   sectors   such   as   agriculture,   infrastructure   development,   and   community   and   social   services,  
and   in   rural   development   as   a   whole,   our   performance   is   not   appreciable.  
 
Without   the   development   of   rural   people,   the   country   can   never   claim   to   be   developed.   In   recent  
years,   agricultural   growth   has   fallen   and   so   have   investment   and   profitability   of   agriculture,   net   sown  
area   under   crops,   and   the   area   under   irrigation.   According   to   the   Economic   Survey   2006-2007,   low  
yield   per   unit   area   across   almost   all   crops   has   become   a   regular   feature.  
 
Rural   India   is   in   crisis.   As   Dr.   MS   Swaminathan,   the   distinguished   agricultural   economist,   said,   "The  
agrarian   crisis   has   its   roots   in   the   collapse   of   the   rural   economy...   Unemployment   leading   to  
out-migration   of   the   asset-less   is   growing.   The   minimum   support   price   mechanism   is   not   operating   for  
most   commodities.   At   every   level   of   the   livelihood   security   system,   there   is   a   tendency   to   make   profit  
out   of   poverty.   Something   is   terribly   wrong   in   the   countryside...   "  
 
Today,   finding   themselves   helpless   in   the   face   of   adversities   of   various   kinds,   the   peasantry   in   parts   of  
the   country   is   resorting   to   extreme   measures.   Repeated   crop   failures   due   to   unpredictable   climatic  
variations,   inability   to   meet   the   rising   cost   of   cultivation,   and   the   increasing   debt   burden   are   among  
the   factors   leading   to   frustration.   In   such   a   scenario,   meeting   the   challenges   of   rural   reconstruction  
becomes   a   formidable   and   priority   task.  
 
Agriculture   being   the   mainstay   of   our   economy,   it   is   imperative   that   we   have   a   comprehensive   and  
time-bound   programme   to   extricate   the   sector   from   stagnation,   if   not   deceleration.   Larger   irrigation  
facilities,   better   seeds   and   agri-inputs,   and   fertilizer   at   reasonable   costs   will   have   to   be   provided   to  
farmers,   along   with   finance   and   infrastructural   and   marketing   facilities.   Agriculture   must   become   an  
income   generating   activity   and   farmers   should   not   be   left   to   the   vicissitudes   of   weather,   financial  
resources,   and   markets.  
 
To   increase   productivity   and   employment   generation   in   the   sector,   there   is   a   need   to   bring   about  
structural   changes,   primarily   based   on   land   reforms,   as   support   prices   and   provision   of   cheap   credit  
do   not   help   beyond   a   point.   Experience   has   shown   that   providing   the   poor   with   access   to   land   is   not  
anti-growth.   In   the   rural   growth   strategy,   the   dynamism   of   small   family   farms   plays   an   important   role.  
Problems   in   Rural   Development  



As   we   know   the   60-70%   of   rural   population   in   India   lives   in   primitive   conditions.   This   sorry   state   exists  
even   after   60   years   of   independence.   So   that   Rural   Development   programmes   have   urgency   in   the  
present   condition   also.   There   are   many   obstacles   in   the   rural   development   programmes   which   are   as  
under  
   
1.   There   is   no   electricity   supply   in   many   villages.  
2.   Many   rural   peoples   using   primitive   methods   of   cooking,   living   and   farming   and   they   have   trust   on  
these   methods.  
3.   By   using   primitive   cooking   stoves,   around   300,000   death   /   year   takes   plan   due   to   pollution.  
4.   54%   of   India's   population   is   below   25   years   and   most   of   them   live   in   rural   areas   with   very   little  
employment   opportunities.  
5.   Literacy   is   the   major   problem   in   rural   development   programme.  
8.   Everyone   wants   to   go   to   the   cities,   so   rural   people   remains   ignored.  
9.   Privatization   concept   is   useful   for   rural   development   but,   government   not   paying   much   attention   to  
this   aspect.  
10.   Policy   makers   prepare   policies,   programmes   for   betterment   of   rural   people   but,   if   these  
programmes   are   not   implemented   they   are   of   no   use.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

14.   Cow   Protection/Non-Protection  
 
Cow   are   regarded   as   holy   and   sacred   in   India,   supported   by   the   fact   that   80%   of   the   population   are  
Hindus.   
 
There   is   constant   upheaval   and   friction   by   minority   groups   that   are   fighting   this   fact   supported   by  
outsider   foreign   groups.  
 
Milk   is   for   calves,   baby   cows   not   really   for   human   consumption.   While   we   like   and   cherish   milk  
throughout   our   lives,   we   have   scant   regard   and   respect   for   cows,   especially   female   cows   and  
buffaloes   who   have   to   suffer   to   create   milk   as   they   are   artificially   induced   to   produce   it   and   when   they  
get   old   and   stop   producing   milk   then   both   bulls   and   cows   are   abandoned   and   minority   groups   are  
slaughtering   them.  
 
This   has   to   stop,   we   need   more   humane   treatment   of   cows   and   they   have   to   be   protected   from  
slaughter,   alternatively,   and   better   still,   we   need   to   find   alternative   food   sources.  
 
Traveling   throughout   the   length   and   breadth   of   the   country,   in   every   city,   town   and   village   there   are  
millions   of   abandoned   cows   and   buffaloes   scavenging   for   food.   This   is   so   unfair   and   generates   an  
untold   amount   of   grief   and   suffering   to   cows   and   buffaloes   and   negative   karma   for   all   of   us.  
 
We   have   a   Cow   tax   for   protection   of   cows   but   they   are   nor   protected,   this   tax   should   be   used   to  
ensure   that   no   animal   is   abandoned   and   left   wondering   on   the   streets   on   the   country.   In   fact   we  
should   breed   less   cows   and   buffaloes   and   find   alternative   food   sources.  
 
It's   also   time   for   farmer's   to   act   more   responsibly   and   not   abandon   cows   when   they   are   no   longer  
productive,   every   cow   that   is   left   roaming   the   streets   and   roads   of   the   nation   were   abandoned   by  
farmers.  
 
Shame   on   us   for   allowing   this   to   happen.  
 
Read   a   short   clip   from   a   recent   news   article   (Independent   -   Adam   Withnall   Delhi   @adamwithnall  
Sunday   24   February   2019   15:15)  
  
Inside   India's   plastic   cows:   How   sacred   animals   are   left   to   line   their   stomachs   with   polythene.  
 
Grazing   on   rubbish   on   Delhi's   streets,   cows   consume   large   quantities   of   plastic,   and   doctors   routinely  
find   up   to   50kg   of   waste   in   their   stomachs   during   surgery.   'Sometimes   we   find   whole   shoes,  
sometimes   needles,   or   pieces   of   wood…   but   mostly   it   is   polythene'  
 
Six   months   ago,   the   manager   of   the   Gopal   Gau   Sadan   –   literally   a   “home   for   old   cows”   on   the  
outskirts   of   Delhi   –   was   forced   to   declare   that   enough   was   enough;   it   couldn't   take   any   more   animals.  



 
With   more   than   4,000   cattle   living   on   just   16   acres   of   land,   the   shelter   wrote   to   the   Delhi   city  
authorities   to   say   it   would   have   to   stop   rehousing   cows   who,   despite   their   revered   status   among  
India's   1.2   billion   Hindus,   have   been   left   to   fend   for   themselves   on   the   streets.  
 
It's   a   similar   story   at   all   of   the   five   government-supported   cow   shelters   in   the   greater   Delhi   area.  
Indeed,   since   Narendra   Modi's   Hindu   nationalist   BJP   swept   to   power   in   the   2014   election,   stray   cattle  
crises   have   been   seen   breaking   out   across   the   nation.  
 
Figures   from   a   government   survey   estimate   there   are   more   than   60,000   abandoned   cows   living   in   the  
capital.   Tourist   snaps   of   Delhi   often   feature   a   robust-looking   bovine   stray,   walking   down   the   street   and  
forcing   rickshaws,   cars,   even   buses   to   grant   it   right   of   way.  
 
They   are   less   likely   to   show   the   more   unsavoury   sight   of   the   same   cows   grazing   on   piles   of   plastic  
household   waste,   at   collection   points   and   rubbish   dumps   throughout   the   city.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.   Media   Control   in   India  
The   Media   in   India   is   not   Free,   it   is   largely   controlled   by   foreign   organizations   and   most   of   them  
funded   by   Christian   organisations,   what   does   that   mean?   it   means   that   day-to-day   happenings   in   the  
media   is   controlled   by   people   with   evil   agendas,   like   promoting   the   policies   of   divide   and   rule,   like  
stirring   trouble   between   one   religious   group   against   another.  
Large   media   organizations   are   being   owned   and   controlled   by   foreign   political,   religious   and   business  
conglomerates   that   are   using   channels   and   newspapers   to   undermine   India.  
Another   concern   is   Fake   news   which   is   a   rising   problem.   The   practice   of   using   social   media   platforms  
like   Facebook   and   WhatsApp   to   disseminate   false   information   is   ushering   in   a   dangerous   trend   and  
these   platforms   are   controlled   by   foreign   companies   which   are   anti-India.  
Real   news   and   information   is   increasingly   getting   buried   in   an   avalanche   of   false   information   and  
hoaxes,   which   are   spreading   like   wild   fire   in   India   and   creating   rifts   between   various   communities,  
castes   and   religions.  
In   recent   times,   there   have   been   numerous   instances   of   fake   news   misleading   people,   spreading  
false   propaganda   or   maligning   people   as   well   as   entire   communities.   The   trend   appears   to   be  
intensifying   as   Indians   increasingly   receive   their   news   and   information   from   social   media.  
In   July,   a   rumor   that   a   gang   of   men   was   supposedly   abducting   children   in   the   central   Indian   state   of  
Jharkhand   was   spread   via   WhatsApp.   It   soon   mobilized   a   mob   of   several   hundred   people   who   ended  
up   killing   seven   men.   The   rumor   proved   to   be   false   and   the   slain   men   turned   out   to   be   innocent.  
The   government   needs   to   impose   some   sort   of   control   to   these   outlets.   Press   freedom   is   good   in  
theory   but   if   fake   news   is   distributed   by   evil   forces   or   foreigners   promote   there   evil   agendas   them   is  
the   Press   really   free?  
No   wonder   we   can't   make   any   progress   as   a   nation,   there's   too   much   instigation   and   trouble  
mongering   from   outsider's,   It's   time   to   ban   all   foreigners   and   foreign   organisations   from   owning   media  
outlets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16.   Why   we   should   have   a   Nationwide   Ban   on   Fireworks  
 
1.   Pollution   –   poisonous   particulates   and   gases   in   the   air  
2.   Global   Warming   and   Climate   Change  
3.   Danger   to   People   and   Animals  
4.   Animals   are   stressed   because   of   loud   noise  
5.   Waste   of   valuable   money   and   resources   that   could   be   used   elsewhere  
6.   It   has   no   religious   or   spiritual   significance,   it   is   purely   for   fun   and   entertainment  
7.   Firecracker   manufacturing   factories   are   dangerous   for   workers   because   of   safety   reasons  
8.   Fireworks   can   cause   Blindness   –   not   one   single   person   should   become   blind   no   matter   what   the  
celebration,  
9.   No   animal   should   become   stressed   because   of   our   celebrations  
10.   No   one   should   die   because   of   the   threat   of   explosions   in   a   fireworks   factory.  
__________________________________________  
Fireworks   are   still   typically   propelled   by   the   ignition   of   gunpowder   —   a   technological   innovation   that  
dates   back   over   a   couple   of   hundred   years   back.    Additionally,   to   produce   the   oxygen   needed   for   an  
explosion,   many   fireworks   contain   oxidisers   known   as   perchlorates.   These   can   dissolve   in   water,  
contaminating   rivers,   lakes   and   drinking   water.  
Fireworks   Can   Be   Toxic   to   Humans  
Depending   on   the   effect   sought,   fireworks   produce   smoke   and   dust   that   contain   various   heavy  
metals,   sulfur-coal   compounds,   and   other   noxious   chemicals.   Barium,   for   instance,   is   used   to   produce  
brilliant   green   colors   in   fireworks   displays,   despite   being   poisonous   and   radioactive.   Copper  
compounds   are   used   to   produce   blue   colors,   even   though   they   contain   dioxin,   which   has   been   linked  
to   cancer.   Cadmium,   lithium,   antimony,   rubidium,   strontium,   lead,   and   potassium   nitrate   are   also  
commonly   used   to   produce   different   effects,   even   though   they   can   cause   a   host   of   respiratory   and  
other   health   problems.  
Just   the   soot   and   dust   from   fireworks   alone   is   enough   to   lead   to   respiratory   problems   like   asthma.   A  
study   examined   air   quality   at   300   monitoring   stations   across   the   United   States   and   found   that   fine  
particulate   matter   spiked   by   42%   on   the   Fourth   of   July,   compared   to   the   days   before   and   after.  
Fireworks   Contribute   to   Environmental   Pollution  
The   chemicals   and   heavy   metals   used   in   fireworks   also   take   their   toll   on   the   environment,   sometimes  
contributing   to   water   supply   contamination   and   even   acid   rain.   Their   use   also   deposits   physical   litter  
on   the   ground   and   into   water   bodies   for   miles   around.  
Fireworks   Add   to   Worldwide   Pollution  
Of   course,   fireworks   displays   are   not   limited   to   Diwali   celebrations.   Fireworks   use   is   increasing   in  
popularity   around   the   world,   including   in   countries   without   strict   air   pollution   standards.   According   to  
statistical   figures,   millennium   celebrations   in   2000   caused   environmental   pollution   worldwide,   filling  
skies   over   populated   areas   with   “carcinogenic   sulfur   compounds   and   airborne   arsenic.”  
Loud   Fireworks   Affect   Wildlife  
Research   studies   show   that   the   loud   sounds   of   fireworks   do   have   an   adverse   effect   on   wild   animals  
as   well   as   domestic   animals.   The   noise   from   fireworks   causes   a   great   amount   of   fear,   stress   and  
anxiety   in   wild   animals.   This   fear   often   causes   them   to   flee   into   roadways   which   results   in   more  
vehicle   damage   (from   large   animals   such   as   deer)   and   an   increase   in   dead   animals.   
Other   documented   effects   include   nesting   birds   and   other   small   mammal   parents   abandoning   their  
nests   leaving   their   defenseless   babies   behind.   The   panic   can   sometimes   cause   so   much  
disorientation   that   wildlife   parents   cannot   locate   their   nests   and   their   babies   die.   Panic   and  
disorientation   from   fireworks   noise   has   also   resulted   in   birds   flying   into   windows   and   buildings,   or   too  



far   out   to   sea   to   escape   the   noise.   Waterfowl   become   entangled   in   remnants   of   large   fireworks,   or  
ingest   pieces,   and   scavenging   animals   (both   birds   and   mammals)   ingest   debris,   usually   resulting   in  
death.  
Injury   and   Death  
Fireworks   are   synonymous   with   our   celebration   of   Diwali   Day.   Yet,   the   thrill   of   fireworks   can   also   bring  
pain.   Fireworks   can   be   dangerous,   causing   serious   burns,   bodily   and   eye   injuries.  
What   is   the   most   important   part   of   your   body   —   your   hands,   face,   eyes?   That's   where   fireworks   do  
the   most   harm.   In   fact,   according   to   statistics:  
Thirty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   hands   or   fingers.   (Children   are   especially   vulnerable   to  
permanent   loss   since   their   fingers   and   hands   are   so   small.)   Twenty-four   percent   of   fireworks   injuries  
are   to   the   eyes.  
Twenty   percent   of   fireworks   injuries   are   to   the   face   or   other   parts   of   the   head.   
Climate   Change   and   Fireworks  
Diwali   is   celebrated   with   so   many   fireworks   that   every   year,   some   schools   are   closed   because   of   thick  
pollution.   Last   year,   India's   Supreme   Court   temporarily   banned   fireworks   in   the   capital.   Satellite  
images   taken   from   space   during   Diwali   show   a   plume   of   smoke   enveloping   the   entire   country.   800  
million   people   in   South   East   Asia   are   at   a   higher   risk   because   of   fireworks   compound   this   factor   with  
firework   celebrations   throughout   the   rest   of   Asia   and   the   picture   becomes   hazier.  
SIZE   DOESN'T   MATTER  
While   you   may   recognize   that   large   fireworks   are   dangerous,   contrary   to   what   you   may   believe,   small  
fireworks,   such   as   firecrackers,   bottle   rockets,   and   sparklers,   are   not   safer.   In   fact,   they   account   for  
almost   75%   of   all   fireworks-related   injuries.  
As   with   all   things,   it's   about   how   they   are   used.   People   tend   to   underestimate   the   power   of   the  
smaller   explosives.   They   seem   harmless.   However,   sparklers   get   hotter   than   1200   degrees  
Fahrenheit   and   are   the   most   likely   to   cause   injuries   to   young   children,   while   bottle   rockets   are   the  
type   of   firecracker   that   most   often   cause   eye   damage.   These   missiles   are   reckless   enough   to   cause  
injuries   even   when   pointed   away   from   everyone.  
It's   also   about   how   often   they   are   used.   Bottle   rockets   and   small   firecrackers   are   the   most   common  
types   of   fire   “toys”   used   for   celebration   mayhem.   These   smaller   fireworks   are   more   popular   because  
they   are   cheaper.   Many   people   buy   them   by   the   gross.   
 

17.   Innovation   Idea   -   Solar   Powered   Diya   Lamps  
 
How   the   world   has   changed   with   a   warming   planet   and   global   warming,   now   we   have   to   think   about  
how   we   can   reduce   our   carbon   and   heat   footprint   as   well.  
 
In   India,   whenever   we   pray   in   the   morning   or   night,   most   homes   light   Diyas   that   are   powered   by   ghee,  
now   multiply   this   by   the   millions   of   people   who   are   lighting   these   lamps   then   you   can   imagine   the  
amount   of   ghee   that   is   consumed   and   the   amount   of   cows   that   have   to   produce   the   milk,   the   heat   that  
is   generated   from   the   Diyas   is   adding   to   global   temperatures.  
 
So   the   Innovation   Idea   is   that   we   invent   a   solar   powered   Diya   to   be   used   by   daily   by   households  
throughout   the   country,   this   will   result   in   tremendous   savings   in   ghee   and   help   in   reducing   global  
temperatures   and   the   carbon   footprint.  
 
The   cost   of   the   solar   powered   Diya   will   be   extremely   low   and   it   should   be   sold   at   nearly   the   cost   price  
of   manufacturing   it   so   (two   or   three   rupees)   so   that   people   can   start   using   it   everywhere.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.   Innovation   Idea   -   Re-Purposing   Used   Sarees  
 
Our   National   dress   is   the   Saree,   the   most   elegant   and   beautiful   garment   in   the   world.  
 
As   time   goes   and   as   we   become   more   practical,   it   is   a   necessity   that   we   look   at   the   attire   that   is   worn   by  
working   women,   especially   in   farms   and   outdoors   then   it   makes   sense   that   the   garments   that   women   wear  
should   be   more   practical   and   comfortable   for   working   in   farm   fields.  
 
An   Innovation   Idea   has   come   up,   what   if   we   take   up   most   of   the   gently   used   sarees   that   women   no   longer   use  
and   they   are   stored   in   cupboards   without   intending   to   use   them   ie   excess   sarees   and   we   re-purpose   them   by  
designing   them   and   tailoring   them   to   re-created   as   a   two   piece   top   and   pant   similar   to   the   suits   won   by   Chinese  
women,   ie   the   gray   Mao   suit   with   the   difference   that   they   will   be   multi   coloured   with   fashionable   colours   same  
as   the   original   saree   fabric   that   it   will   be   fashioned   from.  
The   only   cost   is   the   cost   of   tailoring   and   sewing   it.  
 
Imagine   the   possibilities,   millions   of   unused   sarees   being   reused   with   the   purpose   of   making   more   practical  
work   garments   for   women.  
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