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ુ��ખ �થાનેથી....

ુ ર�બથ� એ��ક�શન એ�ડ ર�સચ� ફાઉ�ડ�શન િવસનગરના ૧૦ 

ુ ુવષ� �ણૂ� થવા બદલ સવ��થમ આપ સૌને �ભે�છા પાઠ� ં�ં. સ�ંથાને 

ુ૧૦ વષ�મા ંિવકાસના િશખરો સર કરવામા ંઆપ સવ�નો અ��ય ફાળો 

ુ ુરહલ�  છે. � બદલ �ં �દય�વ�ક આભાર મા� ં�ં. આ ૧૦મા ંવષ�ની ુ

સફળતાના �ણૂ� અવસર� આપની સમ� છે�લા ક�ટલાક વષ�થી 

ૂઆવેલા િવચારને ��ય� �પે આપી  ની ર�આત કરતા ‘સારથી’

ુ ુ ુખર�ખર ગવ� અ�ભ� ં�ં.  ના સે�બધંથી આપણી વ�ચેના ‘સારથી’

ુ�ચાર-�સાર મા�યમ �ારા �ગિત કર� સફળ બનાવી�.ં         

ુ સતત નવો મળતો અને સાથોસાથ સતત �નો થતો હોય તો 

તે એક મા� ‘સમય’ છે. ��યેક પળે એ નવા જ �વ�પમા ંઆવે છે. દ�શ 

ુઅને �િનયા જયાર� �ગિતના પથ પર અ�ેસર હોય �યાર� આપણા 

ુસૌના માટ� �મ મહાભારતમા ં�ી��ણએ અ�ન� ના  બની � ૃ ‘સારથી’

ુગીતા-સાર આપી ��ધ કરવા માટ� હતાશ થયેલ અને સામે સૌ કોઈ 

ુ ુપોતાનાને જોઈ ભાગી પડ�લ પાથ�ને સાચી �દશા બતાવી ��ધના સમયે �યાર� �યાર� પણ અસહાયતા મહ�� સ 

ુ ુથઇ તેવા દર�ક સમયે �ી��ણએ એક પણ સાથી હોય તે સમ�વી ��ધમા ંિવજયી બનાવેલ, તે� જ ૃ ‘સારથી’ 

ુકાય� ર�બથ� એ��ક�શન એ�ડ ર�સચ� ફાઉ�ડ�શન  �ારા કરવા જઈ રહલ�  છે.‘સારથી’

ુ ુજગતમા ં�ત-�તના પ�રવત�નો થતા ંજ રહ � છે. અને માણસને વષ�થી નવા� ંઆકષ�ણ ર� ંજ છે. આ જ કારણે આ 

‘સારથી’ ુ આપણા વ�ચે માગ�દશ�ક બની નવીન પગદંડ�� ંિનમા�ણ કર� આપણા ઉદ�શોને પાર પાડ� ઝડપી િવકાસ 

ુકરવા માટ� સે�બધં બની રહશ� ે.  

ુ ર�બથ� એ��ક�શન એ�ડ ર�સચ� ફાઉ�ડ�શન,િવસનગર સાથે જોડાયેલ તમામ સ�યોને આ  �વન ‘સારથી’

પ�રવત�નના કોઈના કોઈ કાય�ના ઘડતરમા ંઉપયોગી �ગ સા�બત થશે, અને તે �ારા �ગિત લાવશે, તેવો 

આ�મિવ�ાસ રાખી રહયો �ં.

આપના દર�ક �ે�મા ં�ગિત ઇ�� �ં.

અ�તૃભાઈ પી. પટ�લ
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ુ લોકશાહ�� ં મહાપવ�નો 

ુ�ારંભ થઇ ��ો છે. તાર�ખ ૧૧ 

ુએિ�લથી ૧૯ મે �ધી ચાલનાર આ 

મહાય� લોકશાહ�નો મહા�ુંભ છે. 

આપણા દ�શમા ં�ટૂંણી આવતી રહ � છે, 

�ામ પચંાયત, નગરપા�લકા ક� રા�ય 

ુસરકાર તેમજ ક��� સરકાર� ંચયન 

ુલગભગ દર પાચં વષ� કરવા� ં

ુિનધા��રત છે. આમ તો બધીજ �ટંણી 

ુમહ�વની હોય છે, પરં� ક��� 

ુ ુસરકાર(લોકસભા) ની �ટૂંણી� ં�બ જ 

ુઅને�ં મહ�વ હોય છે.કારણ લોકસભા 

સમ� દ�શની નીિત-ર�િતનો િનધા�રણ 

કર� છે.

ુ�ટૂંણી શા માટ� યો�ય છે? મતદાન� ં

ુમહ�વ ક�ટ� ં?

ુ વષ�ની �લામી પછ� ��ટ�શ 

સ�તનત પાસે આઝાદ� �ા�ત કર� 

ભારતે સસંદ�ય �ણાલી અપનાવતા 

ુ ુલોકશાહ�ના માગ� ચાલવા� ંન�� ક�. �

અમે�રક� રા��પિત અ�ાહમ �લ�કને 

ુલોકશાહ�ની સરળ �યા�યા કરતા ક� ં

ુહ� ંક� 'લોકો �ારા, લોકો વડ� અને લોકો 

માટ� ચાલતી સરકાર એટલે લોકશાહ�.' 

�મા ં લોકોને વાણી �વાત�ંય અને 

ુિવચાર �વત�ં હોય છે. લોકો ��તપણે 

પોતાના િવચારો �ય�ત કર� શક� છે.

 �� પોતપોતાના �ે�ોના 

સાસંદ (મે�બર ઓફ પાલા�મે�ટ) �ટૂં� 

છે. આ �ટૂંાયેલા સાસંદ અલગ-અલગ 

પ�ોના ઉમેદવારોમાથંી એક હોય છે. 

ુઆ �ટૂંાયેલા સાસંદો� ં મડંળ 

વડા�ધાન ન�� કર� છે. � પ�ના 

ુસાસંદો વ� �ટૂંાયા હોય તે પ� ક� 

ુપ�ો� ગઠબધંન સરકાર રચે છે.

 આપણા સિંવધાને લોકત�ંની 

ર�ા માટ� લોકોને અિધકારો અને 

ુજવાબદાર�ઓ� ં વગ�કરણ કર�લ છે 

�મા ં મતદાનને એક અિધકાર 

ગણાવવામા ં આ�યો છે. મતદાન 

એટલે �ટૂંણીની ���યામા ં યો�ય 

ઉમેદવારને �ટૂંવા માટ� નાગ�રક�, પોતે 

ુપો�લ�ગ �થ પર જઈ તેમની 

પસદંગીનો ઉમેદવાર ખાનગીમાં

મતદાન

લોકશાહ�ના 

મહાઅવસરમાં

અ�કૂ ભાગ લો

જણાવવાનો અિધકાર.

 સસંદ�ય �ણાલી તેમજ 

લોકશાહ�  ને �વતં રાખવા ને  �વતં 

રાખવા મત આપવો એ દર�ક 

ુનાગ�રકની ફરજ પણ છે પરં� ક�ટલાક 

લોકો લોકશાહ� ના મહાય�  '�ટૂંણી' 

ુમા ંમત�પી આ�િત આપવા� ંટાળે છે. ૂ

ુઆ માટ� ક�ટલાક લોકોની આળ�, 

ુબેજવાબદાર ક� લાપરવાહ���ત 

માનિસકતા કારણ�તૂ હોય છે. મારા 

એકના મત ન�હ આપવાથી શો ફક�  

પડશે ક�ટલાક નાગ�રકો મતાિધકારનો 

ઉપયોગ કરતા નથી. તો સામે પ�ે 

તેવા ક�ટલાય વડ�લો-��ૃો અશ�ત-

ુબીમાર હોવા છતા ં મત આપવા� ં

ુ�કતા નથી, આવા લોકો અ�ભનદંનને 

પા� છે.

ુુ આ દ�શ� ં �ભા��ય છે ક� 

ુમોટ�ભાગે આવી નબળ�, ન�ણી, 

ુલેભા� િવચારધારા ભણેલા ગણેલા 

અને બૌ��ક ગણાતા વગ�મા ંજ જોવા 

મળે છે �ને કારણે લોભ-લાલચ ક� 

�િમત કરતા વચનોના �ભાવ હઠ� ળ 

ગર�બ-અભણ ��, નેતાઓની 

કપટલીલા સમજતા ન હોય તેવા 

ુલોકોની મતદાનની વ� ટકાવાર� 

અયો�ય ઉમેદવાર �ટૂંવા િનિમ� બને 

છે. િશ�ણ મા�હતીના અભાવને કારણે 

અસ�ંય મતદારોને સાર� �ય��ત કોણ 

છે? સારો પ� કયો છે? �વી બાબતોની 

સમજ ક� િવવેક હોતા નથી. તેમાનંા 

મોટા ભાગના પૈસા ક� મફતની 

લાલચમા ં બટન દબાવી આવે છે. 

�લમા ંબેઠ�લા ંપણ �ટૂંાઈને આવેલાના 

�ક�સાઓ ન�ધાયા છે.

 હક�કતમા ં મતદાન કરતી 

વખતે �દલ-�દમાગમા ં રા���હત જ 

ુસવ�પર� હો� ં જોઈએ ન�હ ક� 

�ય��તગત-�િતગત જ��રયાત-

ુ ુનારાજગી. મતદાન� ં ��ય ક� ��ૂય 

ુતીથ�યા�ા �ટ� ં જ છે. મતદાન એ 

રા��સેવાનો એક અિતમહ�વનો �કાર 

છે. મતદાન એ જ મહાદાન.  

ુતમારો-મારો મત � ંકર� શક�? 

ુ મજ�ત, ભરોસાવાળ�, 

ુ ુ�ત�રક-બા� ��મનોથી �ર�ા, 

ુમ�હલા-દ�કર�ને સ�માન-�ર�ા, ��ૃોને 

ુ ુ ુ�ંફ, �િવધા, �વા��ય-�િવધા �લભ, ુ

ુસ�તા દર� િવ�લ �માણ મા ં વીજળ� 

ૂખે�તોને સગવડો આપીને �િષ-ઉ�પાદન ૃ

વધાર� રો� રોટ�ની તકો વધાર� શક�, 

પાણી, અ� અને રહઠ� ાણ આપી શક�, સારા 

ુર�તા તેમજ દ�શ� ંગૌરવ વધાર� શક� તેવી 

સરકાર મારો-તમારો મત �ટૂં� શક� છે. 

મતદારો મતદાનની આ અ��ૂય તકનો 

ઉપયોગ ન કર� અને મતદાનથી િનલ�પ રહ,�  

તો છેવટ� પ�રણામ નાગ�રકોએ જ 

ુભોગવવા� ંઆવે છે. 

ુ ુ લોકશાહ�� ંમહાપવ� �ટંણી ફ�ત 

ૂ�ણ �દવસ �ર છે. �યાર� આ મહાપવ�મા ં

ુ ુપોતા� ંમત�પી યોગદાન આપીને પોતા� ં

ભિવ�ય િનિ�ત કર� શક� છે. યાદ રાખો આ 

આપનો અિધકાર મા� જ નથી, આપણી 

જવાબદાર� પણ છે. લોકશાહ�ના આ 

મહાય�મા ં મત આપી, આપણા તથા 

દ�શના ક�યાણમા ંગવ�થી સહભાગી થઈએ.              



ુ ુક�- બોડ� નો ઉપયોગ  કો���ટરમા ંડ�ટા નાખવા માટ� થાય છે. સામા�ય ર�તે કો��ટર ના ક� – બોડ� મા ં101 થી 105 ક� હોય છે. F1 

to F12 – Func�on Keys, A to Z – Alphabet Keys, 0 to 9 – Number Keys, Shi�, Ctrl, Alt, Esc, Enter �વી Special Keys હોય છે.  

ુટાઇિપ�ગ ���યામા ં��ય �ણ તબ�ા સામેલ છે:

ુ· �થમ ત�બકો : ��ય ���યા ક�બોડ�ના ક��સ લૉક ક�થી �ારંભ થાય છે આ નીચે અને ઉપરની ક�બોડ� ની રો નબંરોની

ુ રો,અપર-ક�સ અ�રો શીખીને અ�સરવામા ંઆવે છે અને બી� ખાસ ક�.

ુ· બીજો  ત�બકો : બી� પ��યામા ંવારંવાર વપરાતા અ�રો અને ટાઇિપ�ગ શ�દોને યાદ રાખ� ંશામેલ છે.

· �ીજો  ત�બકો : �ી� પ��યામા ંમા ં�ુશળતા �ા�ત કરવા સ�ંણૂ� લખાણ લખવાનો સમાવેશ થાય છે. 
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ુ ુ ટ�કનોલો� �દવસે ને �દવસે વ� ને વ� 

�ગિતશીલ બનતી �ય છે. �દન �િત�દન થતી 

ુશોધમા ં એક અથવા બી� ર�તે કો���ટરનો 

ુઉપયોગ થાય છે. આ� કો���ટર આપણા �વનનો 

ુએક અિનવાય� ભાગ બની ગ� ંછે. આજના ડ��ટલ 

ુ�ગમા ંજો આપ સફળતાના ં િશખરો  સર કરવા 

ુ ુમાગંતા હોવ તો કો��ટરના િન�ણાત થ� ંજ પડશે. 

ુ ુકો��ટરના િન�ણાત થ� ંએનો અથ� એ થાય છે ક� 

ુઆપને કો���ટર અને તેના િવિવધ ઉપયોગો 

ુ ુ ુિવશે� ં�ર� ં�ાન અને �ણકાર� હોવી જ�ર� છે. 

ુ ુ ુકો���ટર� ં �ાન એ આજના �ગમા ં  સૌથી 

ુ ુઅગ�ય� ં છે. કો���ટરને પોતાના રોજ�દા 

ુ ુવપરાશ� ંસાધન બનાવ� ંહોય તો સૌ �થમ તેના 

ક�-બોડ� ઉપર કમા�ડ હોવો જ�ર� છે. જો તમાર� ક�-

ુબોડ� પરથી કો���ટરમા ંડ�ટા એ�ટર કરવાની �પીડ 

ુસાર� હશે તો જ તમને કો���ટર શીખવાની ક� 

વાપરવાની મ� આવશે. અ�યથા તમને 

ુકો���ટરથી અણગમો પેદા થશે. આ અણગમો પેદા 

ના થાય તે માટ� તમાર� ક�-બોડ� ચલાવવાની �ે�ટ�સ 

કરવી પડશે. �મ �મ �ે�ટ�સ થશે અને ક�-બોડ�ની 

ુ ુક� યાદ રહવ� ા� ંશ� થશે �યારબાદ તમને કો���ટર 

ુપર કામ કરવાની �બ મ� આવશે.

ુ ુુ ુતમા�ં ટાઇિપ�ગ વ� સા�ં થ� ં જશે. 

ુ ુ ુતમા�ં ટાઈપ�ગ �ધર� તે હ��  માટ� 

ુબા�મા ં આપેલી ઈમેજને �યાનથી 

સમ�ને ટાઈપ�ગની �ે�ટ�સ કરશો 

�થી આ જડપથી ક� બોડ� પર કમા�ડ 

મેળવી શકશો.

ટાઈપ�ગના ફાયદાઓ 

·�ઝડપ (આ એક ટાઇિપ�ગનો �થમ અને 

સૌથી �પ�ટ લાભ બનશે).

·�સમય (તમે ઘણો સમય બચાવી શકો 

છો પછ� તમાર� તમાર� �તને અજમાવી 

લેવી જોઈએ). 

ુ·� ફોકસ (�યાર� તમને લખવા� ં હોય 

�યાર� તમાર� ���ન પર �યાન ક����ત 

ુકર� ંપડશે, ક�બોડ� જોવાની જ�ર નથી.) 

·�ચોકસાઈ (લેખન કરતી વખતે કાળ� 

રાખવાની સૌથી મહ�વની બાબતોમાનંી 

એક). 

ુ ુ·�ફ�રફાર (તમે ખો� ટાઇપ ક� છે તો તમે �

ુતેને બ� ઓછા સમયમા ં�ધાર� શકો ુ

છો.  

ુ ુ આ�િનક �ગમા ં �યા ં

ુકો���ટર,ટ��સ અને મોબાઇલ સચંારનો 

ુ��ય મા�યમ હોય છે, જયાર� કોઈ 

�ય��ત �ો�ામર, લેખક અથવા કોઈ 

અ�ય �યવસાય સાથે જોડાયેલ હોય ક� 

�ને ટાઇિપ�ગની જ�ર હોય, તો 

ુિવશેષ�પે ટાઇિપ�ગ શીખ� ંજોઈએ. તમે 

જોશો ક� ક�ટલીક કંપનીઓ તેમની 

નોકર�ની ખાલી જ�યા �હર� ાતમા ં

ઝડપનો ઉ�લેખ કર� છે. તા�તરના એક 

ુ ુઅહવ� ાલમા ંજણાવા� ં છે ક� કો���ટર 

પર લેખન ખર�ખર �ય��તના મગજની 

ુકાય� કરવાની �મતાને �ધાર� શક� છે. 

ુટાઇિપ�ગ� ં�ાન હોવા ઉપરાતં તમારા 

ુWPM ને   �ધાર�  શકો છો અને તમાર� 

કાર�કદ�મા ંપણ તેનો ફાયદો મળ� શક� 

છે.

ુતમાર� ટાઈપ�ગ �ુશળતા �ધારવા 

માટ� દરરોજ �ે��ટસ કરવી જ�ર� છે, 

તેથી ક�બોડ� પર દરરોજ ઓછામા ંઓછા 

ૂદસ િમિનટ ટાઈપ�ગ તમાર� �ની 

ુકો���ટર કામમા ંટાઈપ�ગ �પીડ

વધારવા માટ�ની ટ��સ

ની �ે�ટ�સ બ� મહ�વની ુ

છે. તમારા ટાઇિપ�ગને

ુ�ધારવામા ંલાબંો સમય 

લાગશે નહ�, અને એકવાર 

તમને તેની �ે�ટ�સ થઇ 

�ય પછ� તમે �ાર�ય ટ�વ 

પર પાછા આવશો નહ�. 

ટાઈપ�ગ �ુશળતા �ા�ત કર� 

શકશો. અને �ે�ટ�સ થી
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લ�બડો
ે ે�ના �ગ�ગ ઔષધમા ંવપરાય છ

ુ�ણધમ�

ુ લ�બડા� ં ��ૃ નહ� 

ુજો� ંહોય એવી ભા�યે જ કોઈ 

�ય��ત હશે. તેના ૪૦-૫૦ �ટ 

�ચા ��ૃ સવ�� થાય છે. એના 

ફળ( લ�બોળ�) કાચા હોય �યાર� 

લીલા અને પા�ા પછ� પીળા 

ુથઈ �ય છે. આ�વ��દક માટ� 

�વાદમા ંલીમડો કડવો અને �રૂો 

પચવામા ંહળવો, ઠંડો, �ણ-ઘણી 

ુ���ધ કરનાર અને �દય માટ� 

�હતકાર� છે. તે કફ, સોજો, િપ�, 

ઊલટ�, �દયની બળતરા, કોઢ, 

ુથાક, અ��ચ, ર�તના િવકારો, 

તાવ અને ઉધરસને મટાડનાર 

ુ ુછે. લ�બોળ�� ં તેલ કડ� ંતથા 

ગરમ હોય છે. તે હરસ-મસા, 

ુ�ણ,�િમ, વા�, કોઢ ર�તના ૃ

િવકારો અને તાવને મટાડ� છે.

 તેની છાલમા ં

િન��બન,  ની��બ�ડન, 

િન�બો�ટ�રોલ, ઉદનશીલ તેલ, 

ુતેણીન,ં માગ�સીન તા�ં ં એક 

ુકડ� ં ઘટક વગેર� રહલ� ા છે. 

લ�બોળ�ના તેલમા ંગધંક, રલ, 

�લાઇકોસાઇડ તથા એક કસર 

રહલ� ો છે. આ ત�વો તેના 

ુઔષિધય �ણો માટ� મહ�વના 

છે. 

ઉપયોગ

 આપણા �ાચીન 

ુઋિષ-�િનયોને આપણને એક 

િનયમ આ�યો છે. ચૈ� 

મા�હનામા ં પિવ� મનથી 

લ�બડાના �ુમળા પાન અને 

ુુ�લ� ંમર�, �હ�ગ, િસ�ધવ, ��ં, 

અજમો આમલી અને ગોળ 

ુમેળવીને અવ�ય સેવન કર� ં

જોઇયે. આ મ�હનામા ં લ�બડાના 

ુસેવનથી આ� ંવષ� શર�ર નીરોગી 

રહ � છે. 

 �ણ-ઘા,  ગડ�મૂડ, 

ચાદં�, સડો વગેર� ચામડ�ના રોગો 

ુમાટ� લ�બડા� ં તેલ ઉ�મ 

ઔષધ.૧૦૦ �ામ લ�બડાના પાન 

લઈને તેને લસોટ�ને ચટણી પે�ટ 

ુ ુ�� ં બનાવી લે�.ંપછ� એ 

ચટણીની નાની-નાની ટ�કડ�ઓ 

બનાવી ,  ૨૦૦ �ામ તલના 

તેલમા ં તળવી. ટ�કડ�ઓ લાલ 

રંગની થઈ �ય એટલે તેલ 

ુઉતાર�ને ગળ� લે�.ં આ તેલમા ં

ુઘાને �વ�છ કર� �જ લાવવાનો 

ુુઉ�મ �ણ છે. નહ� ��તા ઘાને 

લ�બડાના પાન ના ઉકાળાથી 

ુ�વ�છ કર�ને આ તેલવા�ં �� ં

ુપો� ં�કૂ� પાટો બાધંી દ�વો. થોડા 

ુ�દવસમા ં �જ આવી જશે.

ુ �લકંદની �મ 

િન�બકંદ પાન બનાવાય છે. 

કાચની બરણીમા ં ૫૦૦ �ામ 

લ�બડાના �લ અને ૫૦૦ �ામ 

સાકારના વારા ફરતી થર કર� 

દ�વા.એમા ં૧૦૦ �ામ મધ નાખંી 

રોજ થોડો થોડો સમય તડકામા ં

ુ ુ�કતા ર�હ� ંવ�ચે વ�ચે હલાવતા 

ુર�હ�,ં એક મ�હને િન�બકંદ તૈયાર 

થશે. �ખો, છાતી, હાથ-પગના 

ત�ળયા વગેર�મા ં બળતરા થતી 

ુહોય તેમજ વારંવાર મો�ં આવી 

ુજ� ં હોય તેમણે સવાર-સાજં આ 

િન�બકંદ �બૂ ચાવીને ખાઈ જવો. 

 ��તૂા �ીઓ માટ� 

લ�બડાના રસ �બૂ જ �હતકાર� છે. 

��િૂત પછ� પહલ� ા �દવસથી જ સવાર-

સાજં બેથી �ણ ચમચી લ�બડાના પાનનો 

રસ આપવાથી ગભા�શય જડપથી 

સકંોચાઈને તેની �ળૂ ��થતીમા ં આવી 

�ય છે,  ર�ત�ાવ થતો અટક� છે. 

ગભા�શય અને તેની આસપાસના �ગોનો 

સોજો ઉતર� છે, તાવ આવતો અટક� છે, 

�ખૂ સાર� લાગે છે અને ઝાડા  સાફ આવે 

છે. 

 આ ઉપરાતં લ�બડાની સાથે 

બી� વન�પિતને ઉમેર�ને ઔષધો 

બનાવવામા ંઆવે છે.

આ �લૂોકમા ં ખર�ખર જો કોઈને 

ુક�પ��ૃ કહ��  ંહોય તો તે છે આપણો 

‘લીમડો’. શા�ીય ઉપચારોની �મ 

ુલીમડાના ઘરગ�� ઉપચારો પણ 

અગ�ણત છે. વળ� લીમડો સવ�ને 

માટ� ક�યાણકાર� પણ છે. 

ુઆ�વ�દમા ંએટલે તેને ‘ ’ સવ�તોભ�

ુ ુનામ આપવામા ંઆ�� ંછે. લીમડા� ં

આ ચૈ� મા�હનામા ંિવશેષ મહ�વ છે. 

ુચૈ� મા�હનામા ં લીમડો પીવા� ં

ુમહા��ય આપના �વૂ�જો એ �થા�� ં

ુ ુહ�.ં � આ� ધીમેધીમે ઓસર� ં�ય 

છે. એ મહા�મયને ફર�થી યાદ 

ુકરાવવા માટ� લીમડા િવશે થો�ં 

ુિન�પણ ક�ં �ં.
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દર વષ� ૨૨ અિ�લ અથ� 

ડ� મનાવવામા ં આવે છે. 

દર વષ� ધરતી �વ�છ 

રાખવાના સોગધં ખવાય 

છે, પણ હાલત બદલાતી 
ુનથી. ��વી પર હવા, 

ુપાણી સહ�ત બ�જ 
ુ ુ��િષત થઇ �� ું છે, 

ુ ુપણ હ� �ધી આપણે 
ુ�દને બચાવવા માટ� પણ 

��ૃવી ને નથી બચાવી 

ર�ા. બચાવવાની વાતો 
ુિસવાય ક� ંજ નથી કર� 

ર�ા...

આપણે ભલે વષ�થી વ�ડ� અથ� ડ� થક� દ�શ 

�ુિનયાને પયા�વરણ બચાવવાનો સદં�શો 

આપી ર�ા હોઈએ પણ તેનાથી ��ૃવી પર 

ુતોળાતા ખતરામા ંત�ભાર પણ અસર થઇ 

નથી. આ� પણ ૬ અજબ �કલો�ામ કચરો 

દરરોજ દ�રયામા ંપધરાવવામા ંઆવે છે. 

ુભારત ��ષણના કારણે દર વષ� ૨ લાખ 

ુ ુ ુકરોડ �િપયા� ં�કશાન ઉઠાવી ર� ંછે. દર 

ુ૮ સેક�ડ� એક બાળક ગ�ં પાણી પીવાના 

કારણે મરણ પામે છે. ૧૦ લાખ ટન તેલ 

ુપૈક� એક લાખ ટન તેલ તેની સ��ી સફર 

દરિમયાન પાણીમા ં વહ� �ય છે. 

ે �તમાર� �તન બચાવવા માટ 

ૃ ેતો ��વીન બચાવો

ુએક સવ� �જબ �દ�હ�ની હવામા ં

�ાસ લેવો મતલબ રોજની વીસ 

િસગર�ટ પીવી. જો ખર�ખર ��ૃવી 

ડ� ની ઉજવણી દરિમયાન 

લેવાતા સકં�પો પાળવામા ં

આ�યા હોય તો આ� ધરતીની 

આ ��થિતમા ં  થોડોક તો ફરક 

ુપડ�ો જ હોત પણ એ� ં નથી 

ુ ુથ�.ં અથા�ત આવા ડ� ને અ�ક 

��ા�ઓ િસવાય કોઈ 

ુગભંીરતાથી નથી લે�.ં આ� 

સૌથી મોટો ખતરો તો �લોબલ 

ુવોિમ�ગ છે. ��ૃવી� ં તાપમાન 

ુસતત વધી ર� ંછે, ��ૃો કપાઈ 

ુર�ા છે અને ઉ�ોગો� ંસા�ા�ય 

ુ�દવસે ને �દવસે ફ�લા� ં�ય છે. 

છતા ં સરકાર સહ�ત સૌ કોઈ 

ુ ુ�ણે ક� ં બ�� ં જ નથી. તેમ 

મોજથી �વન �વી ર�ા છે. 

વત�માનમા ં �લોબલ વોિમ�ગ 

વૈિ�ક સમ�યા �વ�પે ઉભર� 

ુઆવેલ છે. એ� ંમાનવામા ંઆવે 

છે ક� ��ૃવીના વાતાવરણના 

ુ ુગરમ થવા� ં ��ય કારણ 

�ીનહાઉસ ગેસના �તરમા ંથતો 

વધારો છે. જો તેની અવગણના 

થઇ અને તેનાથી �ટકારો  

મેળવવા સમ� િવ�ના ં દ�શો 

તરત કોઈ પગલા લેવામા ં ન 

ુઆ�યા તો એ �દવસ �ર નથી 

જયાર� ��ૃવી તેના �ત તરફ 

આગળ વધી જશે. ઔ�ો�ગકરણ  

ુપછ� કાબ�ન ડાયો�સાઈડ� ં

ઉ�સ�ન છે�લા ૧૫ વષ�મા ં

ુ ુઅનેકગ� ંવ�� ંછે. આ �કારના 

ુગેસ� ં ઉ�સ�ન; �યોગના 

ુસાધનો, ર���જર�ટર, ક���ટર, 

મોટરસાઈકલ, કાર વગેર�ના 

કારણે થાય છે. િવ�મા ં�િતવષ� 

ુ૧૦ કરોડ ટનથી પણ વ� 

ુ ુ�લા��ટક� ં  ઉ�પાદન થઇ ર� ંછે 

ુઅને તે સતત વધી ર� ં છે. 

�ીનહાઉસ ગેસ પણ �લોબલ 

વોિમ�ગ માટ� જવાબદાર છે. એમા ં

નાઈ�સઓ�સાઈડ, મીથેન, 

કલોરો�લોરોકાબ�ન, ઓઝોન 

વગેર� સામેલ છે. હવામાન ચ�મા ં

થઇ રહલ� ા બદલાવના કારણે 

પયા�વરણ પર સતત ખતરો 

ુમડંાયેલો રહ � છે. �િનયાભરમા ં

ગરમીની સીઝન લબંાતી થઇ રહ� 

છે અને ઠંડ�ના �દવસો ઘટતા જઈ 

ુર�ા છે. આ બ�ં ��ૃવીની સાર� 

હાલતના સકં�ત નથી. 

ુ ુ �યાર� કર�� ં � ં એવો 

સવાલ �� ઉભો થાય છે.
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ુ શાળામા ં ભણતા �યાર� આપણને કહવ� ામા ં આવ� ં ક� 

ધરતી આપણી માતા છે પણ વત�માનમા ંપ�ર��થિત જોતા 

લાગે છે ક� ધરતીએ તો આપણને પોતાના સતંાન માની 

લીધા ંછે પણ આપણે જ તેને માતા નો દર�જો આપી 

શ�ા નથી. આ બાબતને સમજવા માટ� આસપાસમા ં

ુ ુ ુનજર કર�� ંતો પણ ઘ� ંબ� ંસમ�શે. માણસે ઘણી 

ુ ુ�ગિત કર� લીધી છે. તેણે �દના માટ� �િવધાઓનો 

ઢગલો ખડક� દ�ધો છે. પણ કદાચ તે એ બાબતથી વાક�ફ  

ુનહોતો  ક� આજ જ �િવધાઓ તેના માટ� ખતરો સા�બત 

ુથઇ શક� છે. શહર� ોમા ંતો સા�ં કમાતી દર�ક �ય��ત પાસે 

ુ�દની કાર છે. ક�ટલાક પાસે તો �ણ–�ણ કાર છે. �મની 

ુપાસે કાર નથી તેમના  માટ� પણ ક�બ, ઓટોની �િવધાઓ 

છે � સ�તામા ં�ય��તને �  તે �થળે પહોચાડ� દ� છે . 

ુ�વાભાિવક છે ક� કારની સાથે એસી પણ હોવા�,ં ધરમા ં

ુપણ એસી, ��જ, ટ�વી, વોિશ�ગ મશીન વગેર� હોવા�.ં 

સગવડો વધતી ગઈ એમ જવાબદાર� પાછળ ધક�લાવા 

ુમાડં�. �દને સગવડો દ�તા –દ�તા આપણે એ �લૂી ગયા ક� 

આપણી આ આરામદાયક �જ�દગીને કારણે પયા�વરણને � 

ુ ુ ુ�કશાન થઇ ર� ંછે તે  આગામી સમયમા ંઆપ� ંધરતી 

ુુપર �વ� ં��કર કર� શક� છે. આ  સમ�યાથી બચવાના ં

અનેક ર�તાઓ વષ�થી વૈ�ાિનકો, �ણકારો વગેર� 

ુઆપણી  સમ� �કતા આ�યા છે, પણ તેનો કોઈ અથ� 

સરતો નથી. કોઈ �ણે ક�મ પણ આપણને પહલ� ેથી જ, 

ુ ુ ુ�યા ં�ધી �દના પગ તળે ર�લો ન આવે �યા ં�ધી કોઈ 

સમ�યાને ગભંીરતાથી લેવાની ટ�વ જ નથી. ઉદાહરણ 

તર�ક�, રાજધાની �દ�હ�મા ંરહત� ી દર�ક �ય��ત પોતાના 

આરો�ય અને �યાનંા ંકથળતા ંજતા ંવાતાવરણને કારણે 

ુદરરોજ, મ�હને ક� વષ� એકવાર તો એ� ંિવચારતી જ હોય 

છે ક� તે �દ�હ�ને છોડ�ને બી� �ાકં િશ�ટ થઇ �ય.  

ુ આ� કોઈ પણ ��થિત �ધારવા પર �યાન નથી 

ુ ુ ુ ુઆપ�.ં આ� ંજ �જરાતના અમદાવાદ, રાજકોટ, �રત, 

વડોદરા, વાપી, �કલે�ર સ�હતના ઔ�ો�ગક 

ુ ૂિવ�તારોમા ંરહત� ા લોકો� ંછે. �ંકમા ંસમ�યા ગમે તેટલી 

ુ ુિવકરાળ હોય પણ તે �યા ં�ધી �દને �પશ�તી ન હોય �યા ં

ુ�ધી આપણે તેનો ઉક�લ શોધતા  નથી . ��ૃવીને 

બચાવવા માટ�ના ક�ટલાય ઉપાયો વષ�થી િન�ણાતો 

ુજણાવી ર�ા છે. અ�ભવ કહ � છે. ક� આ �કારની 

સમ�યાના ઉપાયો જણાવવા િનરથ�ક છે. ક�મ ક� પણ ભા�યે  

ુજ કોઈ તેનો અમલ કર� હશે. છતા ંફરજના ભાગ�પે તે 

ુઆપની સમ� �કવા ર�ા . �મ ક� �ય��તગત કારનો 

ઉપયોગ કરવાને બદલે પ��લક  �ા�સપોટ�નો ઉપયોગ 

કરવો ,ઓફ�સ  ન�ક હોય તો કારને બદલે સાઇકલ પર 

ુ ૂ ુઅથવા પગે ચાલીને જ�.ં ઘરમા ંપડ�લી �ની વ��ઓને 

કચરામા ંફ�કતા પહલ� ા �રસાઈક�લ�ગનો િવક�પ િવચારવો. 

ુદર�ક �ય��તએ ઓછામા ંઓ�ં એક ��ૃ ઉછેર� ં. �થી 

ુઆસપાસ� ંતાપમાન િનય�ંણમા ંઆવે વગેર�. �વયનેં 

બચાવવા માટ� ��ૃવીને બચાવવી રહ� , પણ �ાર�? એ 

ુ ૂ ૂ ુસવાલનો જવાબ  હ� �ર �ર �ધી તો  દ�ખાતો નથી. 

Try to Reduce Global
Warming or Be Ready 

to Fry in Future
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અબોલ �વો 
માટ�નો માનવીય 

અ�ભગમ

 છે�લા ૧૦ વષ�થી િવસનગર તેમજ 

ુ ુસમ� �જરાતમા ં સરકાર�ીના િન:��ક 

તાલીમ અને રોજગાર�ના �ો��ટ સાથે 

ુજોડાયેલી સ�ંથા ર�બથ� એ��ક�શન એ�ડ 

ુર�સચ� ફાઉ�ડ�શનના સચંાલકો �ારા ��ત 

થતી જતી �વ��ૃ�ટને બચાવવા અને 

ઔ�ો�ગકરણના લીધે અને વધતા જતા ં

શહર� �કરણને કારણે �વાન, ગાય, પ�ીઓ 

�વા અબોલ �વોને પોતાના ખોરાક માટ� 

ુુ ુ�બ જ જ�મ� ંપડ� છે. �ના કારણે શાકાહાર�   

ુપ�-પખંીઓ પણ ઘણીવાર િશકાર તેમજ 

�લા�ટ�કની બેગમા ં પે�ક�ગ કર�લા ખોરાક 

ુુ ુખાઈને પોતા� ંપેટ ભરતા હોય છે. આ �વો બચે અને ત�ંર�ત રહ � તે હ�� સર 

સ�ંથાના ��ટ� �ી અિમત�ુમાર પટ�લ અને  પટ�લ આ રમીલાબેન સગંીતાબેન 

ુઅબોલ �વો માટ� ખોરાકની �યવ�થા કરવા� ંતેમજ તેમના �વા��ય ક� 

ુબીમાર� સામે ર�ણ ��ંૂ પાડવા માટ� બી� સ�ંથા  મદદ લઇ  સાઈં �વદયાની

આ અબોલ �વો માટ�ની �યવ�થા �વૈ�છાએ �વીકાર� છે. �વમા�ની 

સેવાના િવચારો સાથે �વતા આ સચંાલકો તેમજ બી� મ�હલાઓની 

ૂમદદથી તેઓ રોજ આ અબોલ �વો માટ� રોટલા– રોટલી, �ધ, �બ�ક�ટ, 

ુઅનાજના દાણા વગેર� આવા અબોલ �વોને �રા પાડ� છે.

 િશયાળાની ઠંડ� હોય ક� ઉનાળાના ધોમધખતા તાપમા ંપણ આ 

�ય��તઓ પોતાના કાય�મા ંપાછ� પાની નથી કરતા, વરસાદમા ંપણ આ 

અબોલ �વોના પેટની �ખૂ ઠારવા માટ� હમેશા તૈયાર રહ � છે. સ�ંથાના આ 

સચંાલકો આપ સવ�ને આ અબોલ �વોને ર�ણ આપવા િવનતંી કર� છે. 

અ�યારના આ ગરમીના �દવસોમા ંઅને  તાપ મા ંપોતાના ઘરની આસપાસ 

ુ ુતેમજ છત પર પ� પખંીઓ માટ� પાણી ભર�લા વાસણો �કવા �થી તેમનો 

�વ બચાવી શકાય.
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