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૧. પ્રસ્ર્યવનય  

આપણી ચયરેબયજુ આવેલુું આવરણ પર્યાવરણ ર્રીકે ઓળખયર્ છે. જે અજૈસવક અને જૈસવક ર્ત્વોનુું બનેલુું છે. આ પર્યાવરણ 

િમગ્ર જીવિૃષ્ટી મયરે્ ઘણું ઉપર્ોગી છે. પર્યાવરણનય બધય ર્ત્વો િુંરુ્ુંસલર્ હોર્ ર્ો જ િમગ્ર પૃ્વી િુંરુ્ુંસલર્ રહી શકે અને િમગ્ર 

જીવિૃષ્ટી િયરી રીરે્  પોર્યનુું જીવન વ્ર્ર્ીર્ કરી શકે. પરુંરુ્ આપણે એર્લે કે મયનવ પ્રજાસર્એ પર્યાવરણને િુંર્ોસલર્ રયખર્ુું છે ખરું ? 

આ િવયલનો જવયબ વર્ામયન પર્યાવરણીર્ પરીસસ્િસર્ જોર્ય નય આવે. કેમ કે વર્ામયન િમર્મયું જર્યું નજર કરો ત્ર્યું પર્યાવરણનય 

મૂળ સ્વરૂપમયું બદલયવ નજરે પડે છે. જેનય મયરે્ મયનવી િૌિી વધુ જવયબદયર છે એમ કહી શકયર્. મયનવીએ જેર્લુું પર્યાવરણ 

બદલવયનો પ્રર્ત્ન કર્ો છે, રે્ર્લીજ િયમે નકયરયત્મક અિરોનો િયમનો પણ કરવો પડી રહ્યો છે. મયરો  આ િુંશોધન પેપર દ્વયરય 

એ િમજવયનો પ્રર્ત્ન છે કે મયનવી દ્વયરય કરેલય પર્યાવરણ બદલયવિી ર્ેનય સ્વયસ્્ર્ પર કેવી અિરો પડી શકે છે....... 

 

આપણી પૃ્વી કરોડો લોકોનુું ભરણપોષણ કરી રહી છે. રે્નય ભયરણપોષણનય ફળસ્વરૂપ જ મયનવજાસર્ નષ્ટ નિી િર્ી. બદલયમયું 

રે્ને શુું મળે છે? રે્નો જવયબ બ્રમણ વૈવર્ા પુરયણમયું આ પ્રકયરે આપવયમયું આવ્ર્ો છે “ હુું એવય દુષ્ટોનય ભયરિી દબયરે્લ છુું જે 

પશુઓની હત્ર્ય કરે છે, ગુરઓિી શત્રુર્ય રયખે છે, દેશદ્રોહી છે, લયલચી છે આવય વ્ર્સતર્ પૃ્વી પર ભયર િમયન છે ” આજેપણ આ 

પુંસતર્ પૂણારૂપે પ્રયિુંસગક છે. આજે આપણે ર્ીવ્ર ગસર્િી સવનયશ કરી રહ્યય છીએ. આવય સનરુંર્ર સવનયશિી પર્યાવરણમયું ર્ીવ્ર બદલયવ 

આવવય લયગ્ર્ો છે. પૃ્વી જેને ‘મય’ ની િમયન મયનર્ય આવ્ર્ય છીએ રે્નુું અપમયન કરવયમયું આપણને સબલકુલ િુંકોચ િર્ો નિી. 

લોભ લયલચમયું આુંધળય બનેલય મયનવમયું પૃ્વીનો નયશ કરવયની મનોવૃસિ સ્પષ્ટ દેખયઈ રહી છે. આવય મદહોશ બનેલય મયનવને 

હોશ ર્ો ત્ર્યરે આવશે જર્યરે પૃ્વી પણ બદલો લેવયનુું નતકી કરીન,ે સવસભન્ન અપસિઓ દ્વયરય મયનવનો નયશ કરવયનો ર્યુંડવ શરૂ 

કરવય લયગશે. જેની સવસવધ નકયરયત્મક અિરો મયનવ જીવન પર પડશે. જેમયું ખયિ કરીને બદલયર્ય પર્યાવરણની મયનવીનય સ્વયસ્્ર્ 

પર સવસવધ અિરો જોવય મળે છે.  
 

૨. પર્યાવરણમયું આવલે વર્ામયન બદલયવો અન ેર્ેની મયનવ સ્વયસ્્ર્ પર અિરો 

પર્યાવરણની આુંગળી પકડીને આગળ વધેલય મયનવીએ જ િૌિી વધુ પર્યાવરણીર્ બદલયવો અને િમસ્ર્યઓ ઉભી કરી છે. પોર્યનય 

નીજી સ્વયિા ખયર્ર રે્ણે જેરી વયરુ્ઓ અને દૂસષર્ પયણી વહેવડયવર્ય અિુંખર્ કયરખયનયઓ, પયવર સ્ર્ેશનો, અણસવદ્યુર્ કેન્દ્રો 

સ્િયપ્ર્ય છે. જુંગલોનો આડેધડ સવનયશ કરી ધરર્ીની હરરર્યળી કુદરર્ી િુંપસર્ હણી નયખી છે. પોર્યનય સશકયર-શોખ અને ખોરયકની 

િમસ્ર્યને િુંર્ોષવય મયર્ે મૂુંગય પશુઓની સનમામ હત્ર્ય કરર્ો રહ્યો છે. એર્લુું ઓછુું હોર્ રે્મ અણશસ્રોનય િર્ર્ ઉત્પયદન અને 

પ્રર્ોગો દ્વયરય વયર્યવરણની શુધ્ધર્યને પણ અભડયવી છે. જેનય કયરણે સવસવધ વૈસવવક પર્યાવરણીર્ પ્રવનો ઉભય િર્ય છે. જેવય કે 

આબોહવય પરરવર્ાન, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ગ્રીન હયઉિ ઇફેકર્, એિીડ વષયા, ઓજોન આવરણમયું ગયબડયું, લુપ્ર્ િર્ી જીવિૃષ્ટી  વગેરે. 

રે્નય પરરણયમ સ્વરૂપ પર્યાવરણમયું પણ બદલયવો આવવય લયગ્ર્ય છે અને રે્ની અિર મયનવ સ્વયસ્્ર્ પર મોર્ય પ્રમયણમયું િવય 

લયગી છે. 
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સવવવમયું મયનવ સ્વયસ્્ર્ની દુરદશયનુું પ્રમુખ કયરણ છે કે આપણે વધર્ી વસ્ર્ીની સવસભન્ન આવશ્ર્કર્યઓની પૂર્ર્ા હેર્ુ વનોનો 

સવનયશ કરી રહ્યય છીએ. દરરોજ આપણે પ્રયણવયર્ુું અને પસવત્ર જળને દુસષર્ કરી રહ્યય છીએ. આપનય દેશની સ્વયસ્્ર્ િુંબધી 

િમસ્ર્યનુું પ્રમુખ કયરણ ગરીબી અને લોકોમયું પર્યાવરણની જાગૃસર્નો અભયવ, વસ્ર્ી સવસ્ફોર્, વ્ર્સતર્ગર્ આર્િાક લયલચ ર્િય 

વયનોને િયફ કરવય વગેરે છે. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે મયનવીનય જીવન હેર્ુ મહત્વપૂણા ર્ત્વ પ્રોર્ીન છે, જે આપણને વ્રુક્ષો 

મયુંિી જ પ્રયપ્ર્ િયર્ છે. અનેક બીમયરીઓનુું મૂળભૂર્ કયરણ શરીરમયું પ્રોર્ીનની મયત્રયમયું િઇ રહેલ ઘર્યડો છે. રોગ રસહર્ શરીર 

બળશયળી હોર્ છે, જેનયિી મનનુું રે્જ પોરે્જ પ્રગર્ િવય લયગે છે. સવવવમયું વધુ પ્રમયણમયું અસ્વસ્્ર્ િવયનુું મુખર્ કયરણ ભૌસર્ક 

પર્યાવરણમયું અસ્વચ્છર્ય ર્િય અિુંરુ્લન જ છે.  અિુરસક્ષર્ પીવયનુું પયણી, દૂસષર્ મયર્ી, પ્રદૂસષર્ વયરુ્, મયનવ મળમૂત્ર રે્મજ 

કચરયનો કચરયનો અસ્વસ્િ સનકયલ, િયરી સનવયિ વ્ર્વસ્િય, કીડય-મચ્છર વગેરેિી પર્યાવરણ પ્રદુસષર્ િઇ જાર્ છે. જેનયિી વ્ર્સતર્ગર્ 

અને િયવાજસનક સ્વયસ્્ર્ પર પ્રસર્કુળ પ્રભયવ પડે છે.  
 

૩. પ્રદષૂણની િમસ્ર્ય  અન ેમયનવ સ્વયસ્્ર્  

પર્યાવરણનય બદલયવ મયરે્ િૌિી વધુ જો કોઈ કયરણ જવયબદયર હોર્ ર્ો રે્ પ્રદૂષણ છે. સવસભન્ન પ્રકયરિી પર્યાવરણ પ્રદુસષર્ િઇ 

જવયિી સ્વયસ્્ર્ની િમસ્ર્ય વધયરે વધી જાર્ છે. જેમયું મુખર્ત્વે જળ, વયરુ્, જમીન અને ધ્વની પ્રદૂષણનો િમયવેશ િયર્ છે. આ 

સવસવધ પ્રકયરનય પ્રદૂષણોનો મયનવીનય સ્વયસ્્ર્ પર અલગ અલગ અિરો જોવય મળે છે.  
 

જળ પ્રદષૂણ: આપનય જીવનની પ્રયિસમકર્યઓમયું સનમાળ અને સ્વચ્છ પીવયનય પયણીની ઉપલબ્ધીને વધયરે મહત્વ આપવુું ખુબજ 

આવશ્ર્ક છે. સવવવની સવસભન્ન બીમયરીઓનય ૮૦% કયરણ પ્રદુસષર્ પયણી જ છે. આપણય દેશની વયર્ કરીએ ર્ો ૭૦% ર્કય જળ 

પ્રદુસષર્ છે. જે ગૃહવપરયશ, કયરખયનય, અને ઉદ્યોગોનુું રયિયર્સણક પયણી નદીઓમયું ભળર્ય પ્રદુસષર્ િયર્ છે અને પીવય મયરે્ બહુજ 

ઓછુું પયણી વધ્ર્ુું છે. શુધ્ધ પયણીની આપૂર્ર્ાનય અભયવમયું પ્રદુસષર્ જળ પીવયિી પોલીઓ, અસર્િયર,ર્યવ, ગોલકૃસમ, વગેર ે

જીવલેવય બીમયરીઓ િવયની િુંભયવનય વધી જાર્ છે. 

વયર્ ુ પ્રદષૂણ: િુંર્ોસલર્ પર્યાવરણમયું જર્યરે અન્ર્ વયરુ્ અિવય પદયિાનુું પ્રમયણ વધી જાર્ છે ર્ો વયરુ્ પ્રદુસષર્ િઇ જાર્ છે. જે 

સ્વયસ્્ર્ પર પ્રસર્કૂળ અિર કરે છે. જે બળર્ળ ર્રીકે વપરયર્ો કોલિો, ઔધોસગક અને કયરખયનયનય  ધૂમયડય, રે્લ શોધક રિયર્ણો, 

રે્મજ સવસવધ પ્રકયરનય વયહનોનય વધયરે પડર્ય ઉપર્ોગિી વયર્યવરણમયું ભળે છે અને વયરુ્ને પ્રદુસષર્ કરે છે. જેનયિી મયનવ 

સ્વયસ્્ર્ પર ખુબજ નકયરયત્મક અિર િયર્ છે અને સવસવધ બીમયરીઓ ઉદભવે છે. જેમયું મયિયનો દુખયવો, આુંખમયું બળર્રય, 

નયકમયું પયણી આવવુું, ઉધરિ આવવી, છયર્ીમયું દુખયવો વગેરે. કેન્િર જેવી બીમયરીઓ પણ િવયની િુંભયવનય વધી જાર્ છે.  

ધ્વની પ્રદષૂણ : અર્ોગ્ર્ િમર્ે અર્ોગ્ર્ સ્િળો પર િર્ય ર્ીવ્ર અવયજને ર્િય ઘોઘયર્ને દવયની પ્રદૂષણ કહે છે. જે લયઉડ સ્પીકર, 

મોર્ય એન્જીનનય વયહનો(રેલગયડી), હવયઈ જહયજો, ફર્યકડય વગેરે દ્વયરય ધ્વનીપ્રદૂષણ િયર્ છે. જેની અિર  મયનિીક સ્વયસ્્ર્ 

પર િયર્ છે. બેરયશ આવવી, સ્વભયવ ચીરડર્ો બનવો, મયિયમયું દુખયવો િવો, અસનન્દ્રય, વ્ર્િનની આદર્ પડવી, મોર્યપો વધવો, 

ર્યદશસતર્ ઘર્વી વગેરે જેવી અિરો િયર્ છે. અને મયનવ જીવન અસ્ર્વ્ર્સ્ર્ િઇ જાર્ છે. 

 

૪. આબોહવય પરરવર્ાન મયનવ સ્વયસ્્ર્ પર કવેીરીર્ ેઅિર કર ેછે ? 

આબોહવય પરરવર્ાન રે્ની િયિે કુપોષણમયું વધયરો, મયનસિક આરોગ્ર્ની સસ્િસર્, ચેપી રોગનો ફેલયવો અને મૃત્ર્ુ પણ પણ લયવે છે. 

આપણય ભૌસર્ક વયર્યવરણ પર રે્ની અિરોનય િુંદભામયું આબોહવય પરરવર્ાનનો સવચયર કરવયમમયું આવે છે. જેમયું બરફનુું પીગળવુું, 

દરરર્યઈ સ્ર્રમયું વધયરો, ગરમીમયું વધયરો અને ર્ોફયનો વગેરે એવય પુરયવય છે કે જે દશયાવે છે કે મયનવીર્ અિર અને ખયિકરીને 

મયનવ સ્વય્ર્ પર અિર અવનયરય વષોમયું વૈજ્ઞયનીકો, રયજકયરણીઓ અને િયમયન્ર્ લોકો મયર્ે પડકયરજનક હશે. 
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ગ્રીન હયઉિ વયરુ્ઓનુું પ્રમયણ વધર્ય રે્ આબોહવય અને 

પર્યાવરણીર્ ફેરફયરોને ઉિેસજર્ કરે છે જે મયનવ સ્વયસ્્ર્ને 

ઘણી રીરે્ અિર કરશે. ગ્રીન હયઉિ વયરુ્ઓનુું પ્રમયણ 

વધર્ય ર્યપમયનમયું વધયરો િયર્ છે અને ર્યપમયમયું વધયરો 

િર્ય રે્ની સવસવધ અિરો િયર્ છે. જે આ પ્રમયણે છે. 
 

૧. ગ્રીનહયઉિ ગેિનય સ્ર્રમયું વધયરો, ૨.ર્યપમયનમયું 

વધયરો, ૩.ઉચ્ચ ર્યપમયન, ૪.પયક સનષ્ફળ, ૫.હવયમયનની 

ર્રયહમયું બદલયવ, ૬.ઈજા, ૭.બેઘરર્ય, ૮.મહયિયગર 

એિીડીકરણ, ૯.મહયિયગરીર્ ઇકો-િીસ્ર્મનુું ખિેડવુું, 

૧૦.િમુદ્ર િપયર્ીમયું વૃસદ્ધ, ૧૧. િયમુસહક સ્િળયુંર્ર, 

૧૨.આર્િાક સવક્ષેભ, ૧૩.કૂપોષણ, ૧૪.િયમયસજક 

અશયુંસર્, ૧૫.જળચર ઉછેર સનષ્ફળર્ય, ૧૬.ચેપી રોગનો 

ફેલયવો, ૧૭.સવસ્િયપન. 

 

૫. મયનસિક સ્વયસ્્ર્ પર આબોહવય પરરવર્ાનની અિર 

જર્યરે લોકો આબોહવય પરરવર્ાન સવશે સવચયરે છે, રે્ઓ કદયચ પર્યાવરણ પર રે્ની અિરોમયું રે્મનય શયરીરરક આરોગ્ર્ પર રે્ની 

અિરો પર પ્રિમ સવચયરે છે. અમેરરકન િયકોલોજીકલ એિોસિએશન અને ઇકોઅમેરીકય દ્વયરય પ્રકયસશર્ િરે્લય રીપોર્ા અનુિયર 

આબોહવય પરરવર્ાનની મયનસિક સ્વયસ્્ર્ પર નોધપયત્ર અિર િયર્ છે. આબોહવય પરરવર્ાનિી અિરગ્રસ્ર્ હવયમયનની અને રે્ને 

પ્રેરરર્ કુદરર્ી આપસિઓની અિરોમયું વ્ર્સતર્ગર્ નુકિયન અને આજીસવકયનય નુકિયનને કયર0ણે આઘયર્નય સ્વરૂપમયું મયનસિક 

સ્વયસ્્ર્ પર િૌિી વધુ ર્યત્કયસલક અિરો િયર્ છે.  
 

જેમયું ગુસ્િો, આઘયર્, આર્ુંક અને અન્ર્ ર્ીવ્ર નકયરયત્મક લયગણીઓ વગેરે હોર્ છે. અને રે્ ફતર્ પોસ્ર્ ટ્રોમેર્ીક સ્ટ્રેિ ડીિઓડાર 

દ્વયરય બદલી િકયર્ છે. કુદરર્ી આપિીઓનય ઉદયહરણોમયું ૨૦૦૫ મયું આવેલય હરરકેન કેર્રીનય દ્વયરય રે્નયિી અિરગ્રસ્ર્ 

સવસ્ર્યરોમયું વિર્ય લોકોનય નમુનય લેર્ય ખર્યલ આવેલો કે રે્મનય આત્મહત્ર્ય અને આત્મઘયર્ી સવચયરધયરયમયું બમણો વધયરો િર્ો 

છે. ૪૯ ર્કય લોકોમયું ચચુંર્ય ઉભી કરી અને ડીપે્રિનમયું જોવય મળ્ર્ય હર્ય. આબોહવય પરરવર્ાનની લયુંબયગયળયની અિવય અપ્રત્ર્ક્ષ 

અિરો પણ જોઈ શકયર્ છે. જેમ કે સવસવધ વ્ર્વિયર્ો, આુંર્રમયળખય અને જીવન ગુણવિય પર અિર જોવય મળે છે. લોકોને 

સ્િળયુંર્ર કરવય મયરે્ દબયણ કરે છે.  
 

આ ઉપરયુંર્ આબોહવય પરરવર્ાનિી ઉદભવર્ય પૂર અને દુષ્કયળિી િૌિી વધુ લોકો અિરગ્રસ્ર્ બને છે. જેની અિર જેરે્ અિરગ્રસ્ર્ 

સવસ્ર્યરોનય લોકો પર જોઈ શકયર્ છે. આ પ્રકયરની આપસિિી ખયિ કરીને ઓછી આવક ધરયવર્ય ખેડૂર્ો, નયનય કયમદયરો, 

ગૃઉધોગોને િૌિી વધુ આર્િાક નુકિયન ભોગવુું પડે છે. જેની રે્મનય મયનસિક સ્વયસ્્ર્ પર િૌિી વધુ અિર િયર્ છે, રે્િી રે્ઓં 

ડીપે્રિનમયું આવી જાર્ છે. જેમયુંિી કેર્લયક લોકો આપઘયર્નો પ્રરર્યિ કરે છે. અુંરે્ રે્મનય િમગ્ર પરરવયર પણ નકયરયત્મક મયનસિક  

અિર જોવય મળે છે. મહયરયષ્ટ્ર, ગુજરયર્, રયજસ્િયન જેવય રયજર્ોમયું વયરુંવયર અનુભવયર્ી પુર અને દુષ્કયળની પરરસસ્િસર્િી 

ઘણયબધય ખેડૂર્ો આર્િાક નુકિયન િર્ય આપઘયર્ કરે છે. 

 

૬. ભયસવ દ્રસષ્ટકોણ 

જો ભસવષ્ર્મયું આજ પ્રકયરનય પર્યાવરણી બદલયવો ચયલુ રહેશે ર્ો આ ધરર્ી પર મયનવને જીવવુું મુશ્કેલ બની રહેશે. રે્િી આપણે 

અત્ર્યરિી જાગૃર્ બની અને િુરે્લયઓને જગયડી પર્યાવરણનય િુધયર મયર્ે સવસવધ પ્રકયરનય કયર્ાક્રમો અને પ્રવુસિઓ કરવી પડશે. 

વર્ામયન િમર્મયું વૈસવવક સ્ર્રે આને લગર્ય કર્ો િવય લયગ્ર્ય છે, જે રે્નો પુરયવો છે. આપણય દેશનય વર્ામયન વડયપ્રધયન દ્વયરય 

આકૃર્ી-૧ 
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સસ્વજરલેન્ડનય દયઓિમયું ર્ોજારે્લ ‘વર્લડા ઈકોનોસમક ફોમાિ એન્ર્ુઅલ મીર્ીંગ ૨૦૧૮’ મયું પોર્યનય ભયષણનય ત્રણ મુખર્ 

મુદ્દયઓમયું પહેલો મોદ્દો આબોહવય પરરવર્ાનનો હર્ો. રે્મન મરે્ જો આજ ગસર્િી આબોહવય પરરવર્ાન ચયલુ રહેશે ર્ો આકારર્ક 

જેવય સવસ્ર્યરોનો બરફ પીગળશે અને ઘણય ર્યપુઓ ડૂબવય લયગશે રે્મજ પુર અને દુષ્કયળ જેવી આપસિઓનો િયમનો પણ કરવો 

પડી શકે છે. જેને જોર્ય કેર્લયક પર્યાવરણનય િુંરક્ષણ અને િુધયરય મયરે્નય પગલય ભસવષ્ર્મયું લેવય પડશે. રે્મયું કેર્લયક આ પ્રમયણે 

હોર્ શકે ..... 

 નવી પેઢીને પ્રકૃસર્ પ્રત્રે્ પ્રેમ જાગે એવય પ્રર્ત્નો કરવય. 

 મયનવ અને પર્યાવરણ વચ્ચેનય િુંબુંધો ઘયઢ બનયવવય. 

 પર્યાવરણનય સવસવધ ર્ત્વોનુું મયનવીનય જીવનમયું શુું મહત્વ છે ર્ે િમજાવવુું.  

 પર્યાવરણનય સવસવધ ર્ત્વોનય બગયડિી િર્ી સવસવધ નકયરયત્મક અિરો સવશે લોકોને જાગૃર્ કરવય.  

 શૈક્ષણીક અને સબન શૈક્ષણીક િુંસ્િયઓ દ્વયરય પર્યાવરણ બચયવવયનય સવસવધ કયર્ાક્રમો કરવય. 

 િરકયર દ્વયરય પણ કેર્લયક કડક કયર્દય બનવય પડશે અને રે્નુું અમલીકરણ કરવુું પડશે.  
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