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ઘન કચરાન ું વિકવેરિત વ્યિસ્થાપન : એક આર્થિક – સામાવિક અભ્યાસ 

(મહાત્મા ગાુંધી સ્થાવપત ગિૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદર્િમાું) 
 

વિયુંકા િે. સથિારા 

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ  

૧. િસ્તાિના  

આપણી આસપાસન ું પયાિિરણ એ ક દરતે માનિજાતને આપેલી સૌથી અમ લ્ય ર્ેટ છે. આ ર્ેટનો ઉપયોગ આપણે સૌએ ખ બ કયો 

છે. આદદકાળમાું માનિી ક દરત સાથે અન ક લન સાધિા ટેિાયેલો હતો, પરુંત  િેમ િેમ માણસ વિકાસના સમયગાળામાુંથી પસાર 

થયો તેમ તેમ તેણે પયાિિરણને પોતાની અન સાર ઢાળી લીધ ું. આ કારણોસર પયાિિરણમાું સમસ્યાઓ સજાિિા લાગી. ગ્રીન હાઉસ 

અસર, ઓઝોન િાય માું ગાબડ ું, િમીન-િાય -પાણી-ધ્િવન િેિા ક દરતી સુંશાધનોમાું િદ ષણન ું િધત ું િમાણ આ બધી ક દરતી 

સમસ્યાઓ છે.  

 

મન ષ્યના અવસ્તત્િના સુંદર્િમાું પયાિિરણ ત્રણ ર્ૂવમકા પૂરી પડે છે. એક, ઉત્પાદન અને ઉપર્ોગ માટે સુંશાધન પ રા પાડે છે. બીિ ું , 

પયાિિરણીય સેિાઓ િેિ ું કે શ દ્ધ િાતાિરણ પૂરું પાડે છે. ત્રીિ ું , કચરાના વનકાલ માટે ખાળક ુંડી તરીકે – કચરાને આત્મસાત કરિાની 

પયાિિરણની ક્ષમતા કરતા િધ  કચરો િદ ષણને િરમ આપે છે.i  

 

પયાિિરણ મન ષ્ય માટે આ બધી ર્ૂવમકાઓ પૂરી પાડે છે, પરુંત  છેલ્લા કેટલાક િષોથી િે રીતે પયાિિરણીય સમસ્યાઓમાું િધારો થયો 

છે. તેના કારણે બધા િ દેશો પયાિિરણ િત્યે જાગૃત થયા છે અને આ સમસ્યાઓના વનિારણ માટે બનતા િયત્નો કરી રહ્યા છે. 

િતિમાન સમયે આ સુંદર્િની િે સૌથી મોટી સમસ્યા છે તે ઘન કચરાના વનકાલ અુંગેની છે. પયાિિરણની િે કચરો શોષિાની ક્ષમતા 

છે તેના કરતા િાતાિરણમાું કચરાન ું િમાણ િધી ગય ું છે. વિકવસત દેશો ઉપરાુંત વિકસતા દેશોને પણ આ સમસ્યા એટલી િ લાગ  

પડે છે. કારણકે િો કચરાનો વનકાલ યોગ્ય રીતે ના થાય તો તેમાુંથી બહ  મોટી સમસ્યાઓ ઉદર્િી શકે છે. 

કી િડિઝ : ઘન કચરો વ્યિસ્થાપન, ગૂિરાત વિદ્યાપીઠ, માથાદીઠ કચરો. 

 

૨. વિષય પદરચય  

ઘન કચરો સમસ્યા કઈ રીતે હોઈ શકે છે તે બાબતનો આપણને વિચાર આિી શકે છે પરુંત  ઘન કચરો એ પયાિિરણ માટે ખ બ મોટી 

સમસ્યા છે કારણકે કેટલાક દેશો દ્િારા પોતાના ઘન કચરાનો વનકાલ સમ િમાું કરિામાું આિે છે િેના કારણે દદરયાઈ જીિસૃવિ પર 

અસર પડે છે, કેટલીક િાર આ ઘન કચરો બાળી દેિાય છે િેના કારણે િાતાિરણન ું િદ ષણ થાય છે િયારે કેટલાક દેશો દ્િારા ઘન 

કચરો લેરડફીલ સાઈટ પર છોડી મ કાય છે િેના કારણે િમીન અને ર્ ગર્િ િળન ું િદ ષણ ફેલાય છે. આમ િોઈએ તો ઘન કચરાનો 

અવ્યિવસ્થત અને વબનઆયોવિત વનકાલ પયાિિરણ માટે મોટી સમસ્યા ઉર્ી કરે છે આ િ કારણોસર આ બાબત પર ગુંર્ીરપણે 

વિચારિાની િરૂદરયાત છે. ર્ૂતકાળમાું અવસ્તત્િ ધરાિતી માયા સભ્યતાનો એક ઉલ્લેખ છે કે “તે લોકો પોતાના ઘરમાુંથી નીકળતો 

કચરો ર્ેગો કરી રાખતા હતા અને કેટલાક સમયગાળાના અુંતરે ગામ લોકો ર્ેગા થઈને આ કચરો બાળી નાખતા હતા” (બાબિલેસ 

૨૦૧૪)ii 

 

કચરો અને ઘન કચરો એક િ િસ્ત  છે કે અલગ અલગ તે િોઈએ તો “કચરો એટલે ઘન, િિાહી અને િાય  સ્િરૂપમાું આિતી એ 

દરેક િસ્ત  િે માનિી દ્િારા પયાિિરણમાું િથ્થાબુંધ રીતે ઉત્સર્જીત કરાતી હોય િયારે ઘન કચરો એટલે એિી દરેક ઘન કે અધિઘન 

િસ્ત  િે માનિી દ્િારા પયાિિરણમાું ઉત્સર્જીત કરાતી હોય” (ગ િરાત ગિમેરટ ગેિેટ – ૨૦૧૫)iii આમ,ઘન કચરો એ કચરાન ું એક 

સ્િરૂપ માત્ર છે.  
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સેરરલ પોલ્ય શન કુંરોલ બોડિ (CPCB)ના એક અહેિાલ મ િબ ર્ારતમાું ૩૬૬ શહેરોમાું ઘન કચરા વ્યિસ્થાપન કાયિરત છે િે 

દદિસનો લગર્ગ ૨૪૬૩૭૭ મેદરકટન કચરો શહેરની બહાર કોઈ ખ લી િગ્યામાું છોડી દે છે.iv િેને લેરડફીલ સાઈટન ું નામ મળેલ ું 

છે િો એક દદિસના કચરાન ું િમાણ આટલ ું હોય તો વિચારિા િેિી બાબત એ છે કે આટલા બધા કચરાનો વનકાલ કઈ રીતે થતો 

હશે? અને તેના વનકાલન ું વ્યિસ્થાપન કઈ રીતે ચાલત ું હશે? 
 

આ કારણોસર આ વિષય વિષે જાણિાની મારી જીજ્ઞાશા િધી અને આ વિષય મારા રીસચિ વિષય તરીકે પસુંદ કયો પરુંત  અમદાિાદ 

શહેર િેના આટલા દિતીય માવહતીના સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે તે િ િસ્ત  કરિી એના કરતા તેમાું આગળ મારા તરફથી શ ું યોગદાન કરી 

શકાય તે વિષે જાણિાના ઉદેશ્ય થી મેં એક એિી સુંસ્થાની પસુંદગી કરી કે િે પોતાના ઘન કચરાનો વનકાલ એક અલગ િ રીતે કરતી 

હતી. આ સુંસ્થા બીજી કોઈ નવહ પરુંત  મહાત્મા ગાુંધી સ્થાવપત ગૂિરાત વિદ્યાપીઠ હતી. ઘન કચરાનો વનકાલ આ સુંસ્થા પણ 

અમદાિાદ મ્ય વનસીપલ કોપોરેશનની ગાડીને કચરો આપીને િ કરે છે પરુંત  આ કચરાન ું િમાણ ખ બ ઓછ  હોય છે. ગૂિરાત 

વિદ્યાપીઠ ઘન કચરાના વનકાલની કઈ િૈવ્લ્પક વ્યિસ્થા ધરાિે છે તે જાણિાના હેત થી આ અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો. 
 

૩. ગિૂરાત વિદ્યાપીઠ વિશ ે 

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠ ઇરકમટેક્ષ, આશ્રમ રોડ પર આિેલી એક ડીમ્ડ ય નીિસીટી છે. વિદ્યાપીઠની સ્થાપના મહાત્મા ગાુંધીજીએ સાઉથ 

આદફકાથી પરત ફયાિ બાદ અસહકાર આુંદોલનના ર્ાગરૂપે વિદ્યાથીઓન ું ર્ણતર ના બગડે અને િાદેવશક ર્ાષામાું વિદ્યાપીઠમાું િ 

વશક્ષણ આપી શકાય તે હેત થી ૧૮ ઓ્ટોબર, ૧૯૨૦ ના રોિ કરી. િ લાઈ ૧૯૬૩ માું ગૂિરાત વિદ્યાપીઠને ય વનિસીટી ગ્રારટ 

કવમશનના કાયદા ૧૯૫૬ િમાણે ડીમ્ડ ય નીિસીટીની મારયતા મળી અને તે બાદ વિદ્યાપીઠમાું એમ.એ., એમ.દફલ. અને 

પી.એચ.ડી. સ ધીન ું અભ્યાસકાયિ થિા લાગ્ય ું.v 

 

ગ િરાત વિદ્યાપીઠમાું કાયિ કરતા િોફેસર અને કમિચારીઓને તેમને િરૂરત અન સાર વિદ્યાપીઠમાું િ સ્ટાફ ્ િોટસિ આપિામાું આિેલા 

છે, આથી વિદ્યાપીઠમાું રહેિાસીઓની સખ્યા પણ મોટી છે. આ ઉપરાુંત વિદ્યાપીઠ પદરસરમાું િ વિદ્યાપીઠ દ્િારા ચલાિિામાું 

આિતા અલગ-અલગ અભ્યાસક્રમો, કેટલીક ઓફીસ, આદદિાસી સુંશોધન કેરિ અને વિદ્યાથી અને વિદ્યાથીનીઓ માટે અલગ 

હોસ્ટેલ આ પદરસરમાું ઉપલબ્ધ છે. 

 

૪.હતે ઓ  

૧. ગ િરાત વિદ્યાપીઠ દ્િારા અમલમાું મ કેલ ઘન કચરાના વનકાલની વ્યિસ્થાન ું આર્થિક પદરિેક્ષ્યમાું મૂલ્યાુંકન કરિ ું. 

 

૫. સાવહત્ય સમીક્ષા  

સ રદરમ દ્િારા ૧૯૮૩ ના િષિ દરવમયાન મ્ય વનવસપલ કોપોરેશનોમાું િિતિતી વ્યિસ્થા પર આ અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો હતો. િે 

અન સાર મોટા શહેરોમાું ઘન કચરાના વ્યિસ્થાપનન ું માળખ ું અપૂરત ું હત ું અને ઘણા બધા શહેરોમાું ઘન કચરાની સાથે સાથે મળ-

મ ત્રને પણ લેરડદફલ સાઈટ પર છોડી મ કિામાું આિત ું હત ું.vi ગ્રોિર અને તેમના અરય સુંશોધક વમત્રો દ્િારા િષિ ૨૦૦૦માું કરિામાું 

આિેલ અભ્યાસ અન સાર દદલ્હી અને રય  દદલ્હી મ્ય વનવસપલ કોપોરેશનની હદમાું આિતા વિસ્તારોની ઘન કચરા વનકાલની વ્યિસ્થા 

પર કરિામાું આિી હતી િે ખ બ ખરાબ હતી. આ વ્યિસ્થામાું સ ધારો કરિા માટે માવહતી-સુંચાર માધ્યમો દ્િારા લોકોને જાગૃત 

કરિામાું આવ્યા, અને ઘન કચરાના વનકાલ માટે સામ દાવયક િવતર્ાિો લેિામાું આવ્યા.vii 
 

બાલાસ બ્રામનીયમ દ્િારા િષિ ૨૦૧૫ દરવમયાન આ અભ્યાસ કચરાનો વનકાલ પયાિિરણ સાથે કઈ રીતે સુંકળાયેલો છે તે દશાિિિામાું 

આવ્ય ું. કૃઝનેટ િક્ર િસ્તી અને િદ ષણ સાથે કઈ રીતે સુંકળાયેલો છે અને કેિી રીતે આ કિિથી પયાિિરણીય બાહ્ય અસર બતાિિામાું 

આિી છે. ર્ારતમાું ઘન કચરા વનકાલની બધી િ માવહતીના અર્ાિને લીધે આ અસર જાણિી મ શ્કેલ છેviii શેખ અને તેમના વમત્રો 

દ્િારા િષિ ૨૦૧૪માું પીરાણા લેરડદફલ સાઈટનો અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો િે અન સાર આ સાઈટના કારણે િમીન િદ ષણ, િાય  

િદ ષણ અને ર્ ગર્િ િળન ું િદ ષણ િોિા મળય ું. તેમિ િારુંિાર આગ લાગિાના બનાિોને કારણે આ સાઈટની પાસે રહેિાિાળા 

લોકોન ું રહેિ ું મ શ્કેલ થઈ ગય ું હત ું.ix 
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ઝૂ અને તેમના વમત્રો દ્િારા િષિ ૨૦૦૮માું અમદાિાદમાું િે િકારે ડોર-ટ -ડમ્પ / ગેટ-ટ -ડમ્પ માટે સ્િૈવછછક સુંસ્થાઓ સાથે િોડાણ 

કરિામાું આવ્ય ું િે હાલના તબ્કે સફળ નીિડય ું છે. એની પહેલાની ઘન કચરા વનકાલની વ્યિસ્થા એટલી સફળ ન હતી. હિે આ 

ડોર-ટ -ડોરની વ્યિસ્થા આખા અમદાિાદમાું લાગ  પાડિામાું આિશે.x દક્રષ્ના દ્િારા િષિ ૨૦૧૭ માું પોતાના અભ્યાસ દરવમયાન 

િણાવ્ય ું કે શા માટે એક મ્ય વનવસપલ કોપોરેશન દ્િારા ઓછા ખચિ માટે લેરડદફલ સાઈટનો િ વિકલ્પ પસુંદ કરિામાું આિે છે? 

ર્ીનો કચરો, સ કો કચરો, બાુંધકામનો કચરો અને િોખમી કચરો આ બધામાુંથી િોખમી કચરા વસિાય બધા િ િકારના કચરાને 

દરસાઈકલ કરી શકાય છે. મ્ય વનવસપાલીટી દ્િારા કચરામાુંથી િ િીિળી ઉત્પરન કરી શકાય છે અને આ િયાસ દ્િારા શૂરય કચરા 

તરફ િયાણ કરી શકાય છે.xi 

 

દાસ દ્િારા િષિ ૨૦૦૭માું આ અભ્યાસ એવશયાઈ દેશો પર કરિામાું આવ્યો હતો. િેમાું એમ દશાિિિામાું આવ્ય ું હત ું કે વિકવસત 

દેશો કરતા વિકસતા દેશોમાું માથાદીઠ કચરાન ું િમાણ ઓછ  છે. નાના શહેરોમાું ઘન કચરા વ્યિસ્થાપનનો અર્ાિ અને મોટા 

શહેરોમાું ઘન કચરા વ્યિસ્થાપનન ું નબળ ું સ્િરૂપ િોિા મળે છે, અને ર્ારત િેિા દેશોમાું ઘન કચરા વ્યિસ્થાપનમાું સ ધારાની મોટા 

પાયે અિકાશ છે.xii  
 

૭. વનદશિ પસુંદગી  

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદ એક એિી સુંસ્થા છે. િે અભ્યાસકાયિની સાથે-સાથે હોસ્ટેલ તેમિ કમિચારીઓની રહેઠાણની િગ્યા 

છે. ગ િરાત વિદ્યાપીઠની પસુંદગી કરિાન ું કારણ ત્યાના રસોડાના ર્ીના કચરાથી બાયોગેસ પ્લારટ અને ક દરતી કચરાથી ક દરતી 

ખાતર બનાિિામાું આિે છે. ગૂિરાત વિદ્યાપીઠને વનદશિ તરીકે લીધા બાદ ત્યાના બધા િ રહેિાસીઓનો િશ્નાિલી દ્િારા અભ્યાસ 

કરિામાું આિેલ છે. ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાું ૯૫ ક ટ ુંબો િસિાટ કરે છે અને ક લ તેમાું ૩૪૪ લોકોનો સમાિેશ થાય છે. આ બધા 

ક ટ ુંબોનો આ અભ્યાસમાું સમાિેશ કરિામાું આવ્યો છે. 

 

૮. િાથવમક માવહતી વિશ્લષેણ  

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાું ક લ ૯૫ ક ટ ુંબો િસિાટ કરે છે. આ બધાના ઘરમાુંથી કચરાન ું િમાણ કેટલ ું નીકળે છે અને તેમની આિક કેટલી 

છે આ ઉપરાુંત ઘરમાુંથી નીકળતો ઘન કચરો અને આિકનો કોઈ સબુંધ છે કે નથી, તે નીચેના કોિકમાું દશાિિિામાું આવ્ય ું છે.  
 

આિક અન ેમાથાદીઠ કચરાન ું િમાણ 

કચરાન ું માથાદીઠ િમાણ વિગત આિકન ું િમાણ 

૫૦૦૦૦ 

થી ઓછા 

૫૦૦૦૦ 

થી 

૧૦૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦ 

થી 

૫૦૦૦૦૦ 

૫૦૦૦૦૦ 

થી 

૧૦૦૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦૦ 

થી િધાર ે

ક લ 

૧૦૦ ગ્રામ સ ધી  ક ટ ુંબો ૧ ૬ ૨૮ ૭ ૩ ૪૫ 

ટકાિારી ૫૦ ૫૪.૫ ૫૦.૯ ૪૬.૭ ૨૫ ૪૭.૪ 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ  ક ટ ુંબો ૦ ૪ ૧૬ ૩ ૪ ૨૭ 

ટકાિારી ૦ ૩૬.૪ ૨૯.૧ ૨૦ ૩૩.૩ ૨૮.૪ 

૨૦૦ થી ૪૦૦ ગ્રામ  ક ટ ુંબો ૧ ૧ ૭ ૪ ૩ ૧૬ 

ટકાિારી ૫૦ ૯.૧ ૧૨.૭ ૨૬.૭ ૨૫ ૧૬.૮ 

૪૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ  ક ટ ુંબો ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ ૪ 

ટકાિારી ૦ ૦ ૩.૬ ૬.૭ ૮.૩ ૪.૨ 

૫૦૦ ગ્રામથી િધ   ક ટ ુંબો ૦ ૦ ૨ ૦ ૧ ૩ 

ટકાિારી ૦ ૦ ૩.૬ ૦ ૮.૩ ૩.૨ 

ક લ  ક ટ ુંબો ૨ ૧૧ ૫૫ ૧૫ ૧૨ ૯૫ 

ટકાિારી  ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

સ્ત્રોત: િાથવમક માવહતી(૨૦૧૭-૧૮) 
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સ્ત્રોત: િાથવમક માવહતી(૨૦૧૭-૧૮) 

કોિક અન સાર ૫૦ હજારથી ઓછી આિકિાળા ૧ વ્યવ્તને ૧૦૦ ગ્રામ િેટલો કચરો નીકળે છે. ૦ થી લઈને ૫૦૦ ગ્રામ સ ધી 

અને ૫૦૦ ગ્રામથી િધ  કચરો ૧ લાખથી ૫ લાખ અને ૧૦ લાખથી િધ  આિક ધરાિનારા આ ક ટ ુંબોને કચરો નીકળે છે િયારે ૧ 

લાખ આિકમયાિદા ધરાિનારા િગિને ૪૦૦ ગ્રામ સ ધી કચરો નીકળે છે અને ૫ લાખથી ૧૦ લાખ આિક ધરાિનારા િગિને ૫૦૦ 

ગ્રામ કચરો નીકળે છે આ બાબત એ દશાિિે છે કે માત્ર આિકનો ચલ િ કચરાના િમાણ પર આર્ાર રાખતો નથી પરુંત  ઘરમાું 

બાળકો, લોકોન ું જીિનધોરણ અને તહેિારો પણ કચરાના િમાણ પર આધાર રાખે છે. ઘરમાું બાળકો હોય તો તેઓ કચરો િધ  ફેલાિે 

છે, આ કચરામાું કાગળન ું િમાણ િધ  હોય છે. િયારે જીિનધોરણમાું પણ િો ઊંચ ું જીિનધોરણ હોય તેમ ખચિ કરિાની ક્ષમતા િધી 

જાય છે િેમાું િરૂદરયાતો િધતા કચરો પણ િધે છે. તહેિારો આિતા હોય ત્યારે સાફ-સફાઈના કારણે કચરાન ું િમાણ િધે છે. 
 

૯. માથાદીઠ કચરાન ું િમાણ 

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાું દરેક ફ્લેટની આગળ એક મોટો કચરાનો ડબ્બો મ કિામાું આિેલ છે, આ ડબ્બામાું િ રહેિાસીઓ દ્િારા 

કચરાનો વનકાલ થાય છે અને ત્યારબાદ તે કચરાને એસ્ટેટ વિર્ાગના કામદારો દ્િારા છ ટો પાડિામાું આિે છે આથી દરેક ઘરમાુંથી 

કેટલો કચરો નીકળે છે અને એક વ્યવ્તની માથાદીઠ કચરાન ું િમાણ કેટલ ું હત ું તે િોિ ું િરૂરી બને છે. 

માથાદીઠ કચરાન ું િમાણ 

વિગત ક ટ ુંબોની સુંખ્યા ટકાિારી િમાણ 

૧૦૦ ગ્રામ સ ધી  ૪૫ ૪૭.૪ 

૧૦૧ થી ૨૦૦ ગ્રામ  ૨૭ ૨૮.૪ 

૨૦૧ થી ૪૦૦ ગ્રામ  ૧૬ ૧૬.૮ 

૪૦૧ થી ૫૦૦ ગ્રામ  ૪ ૪.૨ 

૫૦૧ થી િધારે  ૩ ૩.૨ 

ક લ ૯૫ ૧૦૦ 

સ્ત્રોત: િાથવમક માવહતી(૨૦૧૭-૧૮) 

કોિક અન સાર ૪૫ ક ટ ુંબો એિા િોિા મળયા કે િેમન ું માથાદીઠ કચરાન ું િમાણ ૧૦૦ ગ્રામ કરતા ઓછ  હત ું િયારે ૫૦૦ ગ્રામથી 

િધ  માથાદીઠ કચરો ઉત્પાદદત કરતા હોય તેિા ૩ ક ટ ુંબો મળયા છે. ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાું અમદાિાદ શહેરના માથાદીઠ િમાણ કરતા 

ઓછો કચરો ઉત્સર્જીત થતો હોય િોિા મળયો. અમદાિાદ શહેરમાું એક દદિસમાું એક વ્યદકતદીઠ ૦.૬૫૦ ગ્રામ કચરો ઉત્સર્જીત 

૫૦
૫૪.૫

૫૦.૯
૪૬.૭

૨૫

૫૦

૯.૧
૧૨.૭

૨૬.૭ ૨૫

૦ ૦
૩.૬

૦

૮.૩

૦

૧૦

૨૦

૩૦

૪૦

૫૦

૬૦

૫૦૦૦૦ થી ઓછા ૫૦૦૦૦ થી 
૧૦૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦ થી 
૫૦૦૦૦૦ 

૫૦૦૦૦૦ થી 
૧૦૦૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦૦ થી 
વધારે 

૧૦૦ ગ્રામ સધુી ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ ૨૦૦ થી ૪૦૦ ગ્રામ 

૪૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ ૫૦૦ ગ્રામથી વધ ુ
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થાય છેxiii િયારે વિદ્યાપીઠમાું ૫૦૦ ગ્રામ કરતા ઓછો કચરો ઉત્સર્જીત થાય છે. વિદ્યાપીઠમાું ઓછા કચરાન ું મ ખ્ય કારણ ત્યાું રહેતા 

લોકોન ું જીિનધોરણ પણ છે, જયાું સ ધી કોઈ િસ્ત નો ઉપયોગ થઇ શકે તેમ હોય ત્યાું સ ધી તે િસ્ત નો વનકાલ કરિામાું આિતો નથી. 
 

૧૦. તારણો  

૧. ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાુંથી નીકળતા ઘન કચરમાુંથી પ્લાવસ્ટકનો ર્ુંગાર, પેપર-પૂુંઠા, લોખુંડનો ર્ુંગાર અલગ રાખિામાું આિતો 

હતો. આ ઉપરાુંત આ દરેક ર્ુંગારમાુંથી થતી આિકન ું િમાણ પણ અલગ-અલગ હત ું. 

૨ આ ઉપરાુંત વિદ્યાપીઠમાું બીજી એક વ્યિસ્થા એ હતી કે રહેિાસીઓ દ્િારા કચરાપેટીઓમાું નાખી દીધેલો કચરો પણ 

વિદ્યાપીઠના એસ્ટેટ વિર્ાગના કમિચારીઓ દ્િારા છ ટો પાડિામાું આિતો હતો િેના કારણે કોઈ પણ દરસાઈકલ થતો કચરો 

મ્ય વનવસપાલીટીની નાની રકમાું નાખિામાું આિતો ન હતો.  

૩ છ ટો પડયા બાદ ર્ીનો કચરો ક દરતી ખાતર બનાિિામાું લઇ િિાતો હતો અને સ કા કચરામાુંથી પ ન:ઉપયોગ થતી િસ્ત ઓને 

લઇ લેિામાું આિતી હતી. િેના કારણે અમદાિાદ શહેરના માથાદીઠ કચરો ૦.૬૫૦ ગ્રામ હતો તેના કરતા પણ ગૂિરાત 

વિદ્યાપીઠમાુંથી વ્યવ્તદીઠ ઉત્સર્જીત થતો કચરો ૫૦૦ ગ્રામ કરતા પણ ઓછો હતો.  

૪ ઘન કચરાના વનકાલ માટે અરય આર્થિક રીતે પરિડી શકે તેિા વિકલ્પોન ું અવસ્તત્િ છે િેમાું સ કો અને ર્ીનો કચરો અલગ 

રાખિામાું આિે તો ર્ીના કચરામાુંથી ખાતર બનાિી શકાય છે ઉપરાુંત સ કા કચરાનો પ ન:ઉપયોગ કરી શકાય છે.  

 

૧૧. સચૂનો  

ગૂિરાત વિદ્યાપીઠમાું િે રીતે કામગીરી કરિામાું આિે છે તે રીતે િો અમદાિાદ શહેરમાું પણ કામગીરી  કરિામાું આિે તો ર્ીના 

કચરામાુંથી ખાતર બનતા તે ગ ણિત્તાય ્ત ખાતર બનશે અને સ કો કચરાનો  થઇ શકે તેટલો પ ન:ઉપયોગ કરિામાું આિે તો કચરાન ું 

િમાણ ઓછ  થઇ શકે તેમ છે આ ઉપરાુંત સ કો અને ર્ીનો કચરો અલગ રાખિામાું આિે તો કચરામાુંથી પ ન:ઉપયોગ થાય તેિી 

િસ્ત ઓ અલગ આસાનીથી કરી શકાય છે. અમદાિાદ મ્ય વનવસપલ કોપોરેશનમાું સ કો અને ર્ીનો કચરો અલગ રાખિાની િોગિાઈ 

છતા હજી સ ધી આ બાબતમાું કોઈ કામગીરી થઇ નથી. કચરાપેટીઓ અલગ-અલગ આપિામાું આિી છે. છતા આ કચરાપેટીનો 

ઉપયોગ થતો નથી. મ ખ્યત્િે અમદાિાદ મ્ય વનવસપલ કોપોરેશનમાું ર્ીના કચરામાુંથી ખાતર તો બનાિિામાું આિે છે પરુંત  સ કા 

કચરાને લેરડદફલ સાઈટ પર છોડી મ કિામાું આિે છે. આ કારણોસર અમદાિાદ મ્ય વનવસપલ કોપોરેશનમાું એક એિી વ્યિસ્થા 

વિકસાિિાની િરૂદરયાત છે. િેમાું સ કો અને ર્ીનો કચરો અલગ િ આિે અને સ કા કચરામાુંથી િે િસ્ત ઓ દરસાઈકલ થઇ શકતી 

હોય તેિી િસ્ત ઓ અલગ કરિામાું આિે તો બાકીના કચરામાુંથી િીિળી ઉત્પરન કરી શકાય. આ પદ્ધવતથી કામગીરી કરિામાું આિે 

તો લેરડદફલ સાઈટ પર િતો કચરો ઓછો થઇ શકે તેમ છે. અને આ કારણે શૂરય કચરા તરફ િયાણ કરી શકાય છે. 
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