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વળવય : - અથથાસ્ત્ર 

ધોરણ :- 8 – દ્વિતીય શત્ર 
 

ાઠ – 6 માનળ-શંશાધન  
 

ળશતીગણતરી  ં છે ? ા માટે ? 

 ‘કોઈ ણ દેળના અથલા કોઈ ણ વલસ્તાયભાાં 

લવતા રોકો વલળનેી વલવધલત રૂે ભાહશતી ભેલલી અન ે
તેની નોંધણી કયલાની ફાફતને લવવત ગણતયી કશે છે,’ જ ે

દય દવ લ ે કેન્દ્ર વયકાયના આદેળથી કયલાભાાં આલ ે છે. 
જનેે ‘વેન્દ્વવ’ અથલા ‘જનગણના’ ણ કશેલામ છે. 

 આણા દેળભાાં ણ 2011ભાાં છેલે્લ Census 

લવવતગણતયી કયલાભાાં આલી, જ ે આઝાદી ભળ્યા છીની 

વાતભી લખતની શતી. આ લખતે દેળના દયેક નાગહયકન ે
મુવનક નાંફય અને ઓખત્ર આલાનુાં આમોજન ણ 
થમેર છે, જ ે 2011ની લવવતગણતયીની વલળેતા છે. દયેક 

બાયતીમ નાગહયક તયીકે ોતાના કુટુાં ફની વાચી ભાહશતી 
આી વશકાય આલો આણી પયજ ફને છે. 
 ‘’ભાનલલવવત એ દેળનુાં ભાનલધન છે.’’ કોઈ ણ 

દેળના વલકાવનો ભોટો આધાય ભાનલ-વાંવાધન ય છે. 
ભાનલલવવત એ દેળની ભૂડી છે. દેળના વલસ્તાય અન ે
કુદયતી વાંવિ થકી જ દેળનો વલકાવ થતો નથી. દેળના 
આવથિક વલકાવનો ામો દેળની ભાનલલવવતનુાં કદ ન ે
ગુણલિા ય યશેરો છે. રોકોનાાં આયોગ્મ, વળક્ષણ, 

કામિકુળતા તેભજ ભશેચ્છાઓ જલેી ફાફતો ઉત્ાદકતા 
લધાયે છે, તેથી જ દેળનો વલકાવ થામ છે.  

 આણા દેળની લવવતની ગુણલિા જાણલા અન ે
દેળના આવથિક વલકાવનુાં આમોજન કયલાના શેતથુી લવવત-
ગણતયી કયાલલાભાાં આલ ેછે. દેળની વલકાવરક્ષી ાંચલીમ 
મોજનાઓ, ખોયાક, ાણી, યશેઠાણનુાં વ્મલસ્થાન, ઉદ્યોગો, 

લીજી, યોજગાયી, વળક્ષણ અને વાંયક્ષણ વલમક આમોજન 

કયલાના બાગ રૂ ેણ લવવતગણતયી કયલી જરૂયી ફની યશે 
છે. 
 શલે તો બાયતભાાં રુપ્ત થતાાં પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ તથા 

લનખાતા તયપથી ગણતયી કયાલલાભાાં આલે છે તથા ારતુ 
પ્રાણીઓની ણ ગણતયી શાથ ધયલાભાાં આલ ે છે, તેથી ત ે

અાંગે જરૂયી ગરાાં રઈ ળકામ. 
 

ભારતની ળશવત અંગેનો ખ્યા 

 આણા દેળનો કુર બૂવભવલસ્તાય 32,87,263 

ચોહકભી છે, જ ેદુવનમાના કુર વલસ્તાય ૈકી પક્ત 2.42% છે. 

વલસ્તાયની યીત ે બાયત દુવનમાભાાં વાતભા ક્રભે છે. ણ 
દુવનમાની કુર લવવતના 16% થી લધુ રોકોની લવવત 
બાયતભાાં યશે છે. લવવતભાાં ચીન છી બાયત ફીજા ક્રભે છે. 
 ગુણલિાલાી ભાનલલવવતને ભાનલ-વાંવાધન ણ 
કશેલામ. ભાનલળવક્તનુાં ભૂલ્મ ફૌવિકતા અન ેવાક્ષયતા ય 
યશેરુાં છે. દેળના વલકાવભાાં પ્રવતબાલાંત નાગહયકો જલેા કે, 

ડોક્ટયો, કેલણીકાયો, એવન્દ્જવનમયો, યભતલીયો, 

ઉદ્યોગવતઓ, લેાયીઓ, ખેડુતો, કરાકાયો, કાભદાય લગોના 

રોકો તેભજ વભજદાય નાગહયક એ ભાનલળવક્તના સ્ત્રોતરૂ ે
છે. આણાં મુલાધન અન ેફાકો ણ આણી ભાનલવાંવિ 
છે. 
 

ળશવતળૃવિ 
 2001થી 2011ના દામકા દયવભમાન બાયતીમ 
લવવતભાાં 18.1 કયોડ જટેરી જનવાંખ્માનો લધાયો થમેર છે, 

છતાાં ણ લવવતલધાયાનો દય ઘટ્યો છે, જ ેઅગત્મની લાત 

છે. ઉયાાંત વળવક્ષત નાગહયકોની વાંખ્માભાાં લધાયો થમો છે. 
2001ભાાં બાયતીમ લવવત 102.87 કયોડ જટેરી શતી જ ે
2011ભાાં 121.01 કયોડ જટેરી થઈ છે. 
 કેન્દ્ર વયકાય લવવતલધાયાની ફાફત ે વચાંવતત શોઈ 
વલવલધ મોજનાઓ તથા નીવત-વનમાંત્રણોથી લવવતલધાયાન ે
અાંકુળભાાં રલેાના પ્રમાવો થામ છે. હયણાભે 1.7% જટેરો 
દય નીચો ગમો છે. 
 

ળશવતળૃવિનાં કારણો 
 જન્દ્ભ-ભૃત્મ ુ દયની જભે લવવતલૃવિ એ કુદયતી છે, 

યાં તુ લવવતલધાયા અાંગ ે કેટરાાંક હયફો જલાફદાય છે; 

જભેાાં અન્દ્મ દેળભાાંથી આલીને વસ્થય થતાાં રોકો, ઉદ્યોગ-

ધાંધા, વ્માાય કે વળક્ષણ અથે થતુાં સ્થાાંતય કાયણબૂત છે. 

 બાયતભાાં છેલ્લી ફે વદી દયવભમાન લવવતલધાયાનો 
દય ઊંચો ગમો છે. શેરાાં લવવતલધાયાનો દય નીચો શતો, 

કાયણ કે ફાભૃત્મુનુાં પ્રભાણ લધુ શતુાં. કોરયેા, પ્રેગ, ક્ષમ 

જલેા યોગનુાં વનમાંત્રણ ન શતુાં, દુષ્કા લખત ેબૂખભયાથી ભૃત્મ ુ

થતાાં, તફીફી વાયલાય અન ે દલાઓ ૂયતી ન શતી. વાયા 

યસ્તાઓ કે ઝડી હયલશન ન શતુાં; તેથી વગબાિ ભહશરાનુાં 

ભૃત્મુપ્રભાણ લધુ શતુાં. આલાાં કાયણોવય લવવતલધાયો 
દેખાતો નશોતો. 
 આજ ે હયવસ્થવતભાાં ઘણો ફદરાલ થમેરો છે. 
શારભાાં ભોટે બાગ ે ૂયતો અને ોક આશાય ભી યશે છે. 
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તફીફી વાયલાય અને દલાઓથી ચેી યોગોનુાં વનમાંત્રણ 
થમેર છે. વાયા યસ્તાઓ, ઝડી હયલશન અને ઝડી 

વાંદેળાવ્મલશાયની વવુલધાથી તાત્કાવરક વાયલાય ભી જામ 
છે. કુદયતી આવિ શેરાાંની ચેતલણી અન ે તેના છીના 
વ્મવ્સ્થાન થકી નુ:લવન થતાાં ભૃત્મુદયભાાં ઘટાડો જોલા 
ભેર છે, જથેી લવવતલૃવિ જોલા ભે છે. ઉમુિક્ત હયફો 

ઉયાાંત ભાનલ-આમુષ્મભમાિદાભાાં વુધાયો થમેરો છે. 
1920ભાાં વયેયાળ આમુષ્મ 40/41 લયવ આવાવ શતુાં, જ ે

આજ ે 63/64 લયવ આવાવ થમેર છે. ઉયાાંત કેટરાાંક 
કાયણોવય જન્દ્ભદયભાાં ઘટાડો થમેર નથી. જભેકે વનયક્ષયતા, 

અાંધશ્રિાન ેલશેભ, રૂહઢગત ભાન્દ્મતાઓની યાંયા, ફારગ્ન, 

ગયીફી, વલધલા નુ:રગ્ન, નાના કુટુાં ફની આદળિ બાલનાનો 

અબાલ જલેાાં અનેક હયફોથી લવવતલધાયો જોલા ભે છે. 
 લવવતલધાયો થતાાં કેટરીક વ્મલસ્થાન ફાફતની 
વભસ્મા ેદા થામ છે, જભેાાં ખોયાક, ાણી, યશેઠાણ, 

માિલયણનુાં પ્રદૂણ, વાંયક્ષણ, યોજગાયી, ટર ાહપક-વનમભન 

લગેયે જને ે ઉકેર અનેક મોજનાઓ, તકેદાયીનાાં ગરાાં તથા 

કામદાકીમ જોગલાઈ ણ કયલી ડે છે.  
 ફારગ્ન પ્રવતફાંધધાયા ભુજફ ુરુની ઉંભય 21 
લિ અને સ્ત્રીની ઉંભય 18 લિ રગ્ન ભાટે નક્કી થમેર છે. ત ે
શેરાાં રગ્ન કયલા એ ગનુો છે. 
 (1) ‘ઓછા ફા, જમ ગોા.’ (2) ‘નાનુાં કુટુાં ફ, 

વુખી કુટુાં ફ.’ 
 

ળશવતગીચતા  
 કોઈણ વનવિત વલસ્તાયભાાં લવલાટ કયતી 
જનવાંખ્માનુાં પ્રભાણ એ લવવતગીચતા છે, જભેાાં દય ચોહકભીએ 

વયેયાળ જટેરા રોકોનો લવલાટ થામ, તેને લવવતગીચતા 

કશી ળકામ. લવવતગીચતા એ બૌગોવરક, વાભાવજક અન ે

આવથિક વસ્થવત વાથે વાંકામેર છે. 
 દુવનમાના ફધા જ દેળોભાાં લવવતનાાં વલવલધ પ્રભાણ 
છે. આણા દેળભાાં ણ વલવલધ પ્રદેળો કે વલસ્તાયભાાં 
લવવતપ્રભાણ વયખુાં નથી. નદીહકનાયાનાાં ભેદાનો, ઔદ્યોવગક 

વલસ્તાયો, ભુખવત્રકોણ પ્રદેળના પરુ વલસ્તાયોભાાં 

લવવતગીચતા જોલા ભે છે, જ્માયે શાડી પ્રદેળો, યણપ્રદેળો 

કે લન્દ્મ વલસ્તાયોભાાં જ-ેતે પ્રદેળની પ્રવતકુતાન ે કાયણ ે
લવવતગીચતા ઓછી શોમ છે. 
 

ળશવતગીચતા ર અશર કરતાં દ્વરબલો 
 લવવતગીચતા ય માિલયણનાાં વલવલધ હયફોની 
અવય થામ છે. જભેકે ઊંચાઈ. ઠાંડી-ગયભીનુાં પ્રભાણ, વળક્ષણ, 

આયોગ્મ, ઔદ્યોવગકીકયણ, યોજગાયીની તકો, ળશેયીકયણ 

તેભજ અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી આવથિક વલકાવલૃવિ ણ 
લવવતગીચતા વાથ ેવાંકામરે છે. 
 
 

 ળશવતમા ંટો 5 વજલ્લાઓ
 વજલ્લા  રુવો મદ્વષાઓ ક  

1 અભદાલાદ 37,83,050 34,21,150 72,04,200 

2 વુયત 33,93,742 26,79,489 60,73,231 

3 લડોદયા 21,58,229 20,07,339 41,65,568 

4 યાજકોટ 19,75,131 18,24,639 37,99,770 

5 ફનાવકાાંઠા 16,09,148 5,06,897 21,16,045 
 

 ળશવતગીચતામાં ટો 5 વજલ્લાઓ
ક્રમ વજલ્લા ળશવતગીચતા (એક ચોદ્વકમી 

પ્રમાણ) 

1 વુયત 1376 

2 અભદાલાદ 890 

3 આણાંદ 711 

4 ગાાંધીનગય 660 

5 નલવાયી 602 
   

શૌથી ળધારે ળશવત ધરાળતાં ાંચ રાજ્યો :  
 ઉિયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, .ફાંગા, આાંધ્રપ્રદેળ 

શૌથી ઓછી ળશવત ધરાળતાં ાંચ રાજ્યો તથા 

કેન્દ્રાવશત વળસ્તારો :  
 રક્ષદ્વી ટાુઓ, દભણ અન ે દીલ, દાદયા અન ે

નગયશલેરી, અાંદભાન-વનકોફાય ટા,ુ વવવક્કભ. 
 

જન્દ્મદર 
 કોઈ ણ વનવિત વલસ્તાયભાાં દય શજાયની 
લવવતએ, એક લયવ દયવભમાન જન્દ્ભતાાં ફાકોની વાંખ્માન ે

‘જન્દ્ભદય’ કશેલાભાાં આલ ેછે. બાયતભાાં છેલ્લા ઘણાાં લયવોથી 

જન્દ્ભદયનુાં પ્રભાણ ઘટતુાં જામ છે. રોકો કુટુાંફવનમોજન 
અનાલતાાં થમા છે. છતાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં વળક્ષણનો 
અબાલ, આયોગ્મ વલમક વેલાનો અબાલ, ગયીફી, ફકેાયી, 

હયલાય વનમભનની વભજનો અબાલ જોલા ભે છે એટર ે
જન્દ્ભદયનુાં પ્રભાણ ઊંચુાં યશે છે. 
 

મૃત્ય દર 
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 ‘’કોઈ ણ વનવિત વલસ્તાયભાાં દય શજાયની 

લવવતએ, એક લયવ દયવભમાન ભૃત્મ ુ ાભનાય વાંખ્માન ે

‘ભૃત્મુદય’ કશેલાભાાં આલે છે.’’ જ ેજન્દ્ભ ેછે તેનુાં ભૃત્મ ુવનવિત 

છે જ. તથેી ભૃત્મુદયન ે0 (ળૂન્દ્મ) ય ન રાલી ળકામ. છતાાં 
વાંળોધનો, તફીફી વાયલાય, દલાઓ, યવીકયણ, 

યોગવનમાંત્રણ, અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી ભૃત્મુદય નીચ ે રાલી 

ળકામ છે. 
 

 સ્થલાંતર 
  ‘’ભાનલલવવત એક સ્થેથી ફીજા સ્થ ેયશેઠાણ-

ફદરી કયે, તેન ેસ્થાાંતય કશેલામ છે.’’ ોતાની આજીવલકા 

અને વલકાવ ભાટે ભાણવન ે વલવલધ પ્રલવૃિ કયલી ડે છે, 

જભેાાંથી વાભાવજક અને વાાંસ્કૃવતક આલશ્મકતાઓ જન્દ્ભ ેછે. 
એટર ેભાનલી ોતાન ેઅનુકૂ વાંદગી કયી લવલાટ કયે છે 
અન ે વભમ-ેવભમે હયલતિન ણ કયતો યશે છે. જભેકે 
વળક્ષણ, લેાય, ઉદ્યોગ, યોજગાયી, લહશલટી જલેાાં કાયણોવય 

ગ્રામ્મલવવત ળશેય તયપ આકાિમ છે. શારભાાં ગુજયાતભાાં 
62% લવવત ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં અન ે38% ળશેયી વલસ્તાયભાાં 
લવલાટ કયે છે. 
 

ળશવતમાલખ ં 
  ‘’કુર લવવતના વલવલધ જૂથભાાં કયલાભાાં આલેર 

લગીકયણને લવવતભાખુાં કશેલામ છે,’’ જભેાાં સ્ત્રી-ુરુનુાં 

જૂથ, લમકક્ષાજૂથ, વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણજૂથ, ગ્રામ્મ-ળશેયી 

લવવતજૂથ, ધાવભિક અને બાાકીમ જૂથ, વ્માલવાવમક જૂથનો 

વભાલેળ થામ છે. વલવલધ જૂથ ભુજફ જાણકાયી પ્રાપ્ત કયલા 
લવવતભાખુાં જાણલુાં જરૂયી છે. 
 

ળયજૂથ 
  દેળની કુર લવવતભાાં ફાકો, પ્રૌઢો તથા લહયષ્ઠ 

નાગહયકોનો વભાલેળ થામ છે, જનેે લમજૂથભાાં લશેંચલાભાાં 

આલેર છે. 
  

બાલકોન ં જૂથ પ્રૌઢોન  ંજ થ ળદ્વરષ્ઠ 
નાગદ્વરકોન  ંજૂથ 

0 થી 14 લિ 
વુધી 

15 થી 59 લિ 
વુધી 

59 થી ઉયની 
ઉંભયલાા 

 આ ત્રણમે જૂથભાાં ભુખ્મ તપાલત ફાકો અન ે
લહયષ્ઠ નાગહયકોની લવવતભાાં છે. કુર લવવતનાાં 3થી 4% 
ફાકો શોમ છે, જ્માયે નાગહયકો 7% જટેરા છે. ફાકીના 

પ્રૌઢો છે. 

 જાાનભાાં લહયષ્ઠ નાગહયકોનુાં લમજૂથ પ્રભાણ ઊંચુાં 
છે. 
 

સ્ત્રી- રુવ માલખ ં (જાવત-પ્રમાણ) 
જાવતપ્રભાણ એટર ે દય શજાય ુરૂોએ સ્ત્રીઓનુાં 

પ્રભાણ, જનેે Sex Ratio ણ કશેલામ છે.  

2011ની ળશવતગણતરી મ જબ સ્ત્રી- રુવોન ં 

પ્રમાણ (Sex Retio) 

ક્રમ દે/રાજ્ય 1000  રુવોએ 
સ્ત્રીઓન ં પ્રમાણ 

 બાયત 940 

1 ગુજયાત 918 

2 ઉિયપ્રદેળ 908 

3 વફશાય 916 

4 કેયર 1084 

5 . ફાંગા 947 

6 જમ્ભુ-કાશ્ભીય 883 

7 હદલ્શી 866 

8 શહયમાણા 877 

9 આવાભ 954 

10 આાંદાભાન-વનકોફાય 878 
 

રેડ એટથ !!! 
અભયેરીભાાં 987 વાભ ે964ની ચોંકાલનાયી વાંખ્મા  

  જોલા ભી છે. 
જૂનાગઢભાાં શજાય ુરુે ત્રણ ભહશરા ઘટી, 955ના  

  સ્થાને 952 છે. 
બાલનગયભાાં શજાય ુરુ વાભે 937 શતી તે ઘટીન ે 
  931 થઈ છે. 
યાજકોટભાાં 930ના આાંકડા વાભે 924નો આાંક પ્રાપ્ત  
  થમો છે. 
કચ્છભાાં  ગાંબીય પ્રભાણ છે. 942ની વાભે ભાત્ર  
  907 ભહશરા જણાઈ છે. 

   

“બેટી બચાળો’ આંદોન રૂ કરી ગ જરાત 

શરકારે ભ્ર ણષત્યા શામે કડક ગા ંેળાન ં રૂ 

કય ું છે. 
 

શાક્ષરતા 
 કોઈ ણ દેળના વલકાવનો આધાય દેળના 
વાક્ષયતાપ્રભાણ ય યશેરો છે. વાક્ષયતા એ લવવતની 
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ગુણલિા અને વાભાવજક વલકાવન ે ભાલાનો ભશત્લનો 
ભાદાંડ છે અને દેળના આવથિક વલકાવની ચાલી છે. 
 1991 ની લવવતગણતયી લખતે વાક્ષયતાનો ભાદાંડ 
નક્કી થમેર છે. તે ભુજફ ‘6 લયવથી લધુ લમજૂથની કોઈ 

ણ વ્મવક્ત કોઈ એક બાા લાાંચી-રખી ને વભજી ળકતી 
શોમ ત ે વાક્ષય કે અક્ષયજ્ઞાન ધયાલતી વ્મવક્ત ગણામ છે.’ 

બાયતભાાં વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણ ક્રભળ: લધતુાં જામ છે, જ ેવાયી 

ફાફત છે. 
 

ળવથ ક   રુવ સ્ત્રી 

2001 64.83 75.26 53.67 

2011 74.04 82.14 65.46 
 
 
 

ક્રમ દે/રાજ્ય ક  
શાક્ષરતા 

 રુવોનો 
શાક્ષરતા 
દર 

સ્ત્રીઓનો 
શાક્ષરતા 
દર 

1. બાયત 74.04 82.14 65.46 

 રાજ્યો    

1. કેય 93.91 96.02 91.98 

2. તવભરનાડુ 80.33 86.81 73.86 

3. ગુજયાત 79.31 87.23 70.73 

4. ુડુ્ડચેયી 86.55 92.12 81.22 

5. વફશાય 63.82 73.39 53.33 

6. અરુણાચર 
પ્રદેળ 

66.95 73.69 59.57 

7. યાજસ્થાન 67.06 80.51 58.66 

8. દાદયા અન ે
નગય શલેરી 

77.65 86.46 65.93 

 

 1991ભાાં વાક્ષયતાનો ભાદાંડ નક્કી થમા ભુજફ 
બાયતની કુર લવવતભાાંથી 0 થી 6 લિની લમન ેફાદ કયતાાં 
જ ે લવવત યશે તેનો વાક્ષયતા દય કાઢલાભાાં આલતાાં 
વાક્ષયતાના દયભાાં લૃવિ જોલા ભે છે. 
 

શાક્ષરતા : ટોચના 5 વજલ્લાઓ 

વજલ્લા ક   રુવ મદ્વષા 

અભદાલાદ 86.65% 92.44% 80.29% 

વુયત 86.65% 91.05% 81.02% 

આણાંદ 85.79% 93.23% 77.76% 

ગાાંધીનગય 85.73% 93.59% 77.37% 

ખેડા 84.31% 93.40% 76.67% 
 

વ્યાળશાવયક માલખ ં 
 દેળની કુર લવવતભાાંથી વલવલધ વ્મલવામભાાં 
યોકામેરા રોકોન ે વ્મલવામ જૂથભાાં વભાલી ળકામ. તભેાાં 
(1) કાભ કયનાય જૂથ (2) કાભ નશીં કયનાય જૂથ એભ ફે 
બાગ ડે છે. દેળભાાં ઝડથી થતાાં ઔદ્યોવગકીકયણથી કાભ 
કયનાય જૂથ લધતુાં જામ છે. 
 

ળશવતમા ંદ્વરળતથન 
 દેળની લવવતભાાં ફે પ્રકાયનાાં હયલતિન જોલા ભે 
છે. 

(1) શંખ્યાત્મક દ્વરળતથન : ક્માાંક લવવતભાાં લધઘટ 
થતી જોલા ભે છે. લવવતલવૃિદય અને સ્થાાંતયન ે
રીધ ે આભ થામ છે. ઉયાાંત બવૂભશીન રોકોની 
વસ્થવત, ઓછુાં જભીન પ્રભાણ, ળશેયીકયણ તેભજ 

વાભાવજક અન ે લશીલટી કાયણોવય લવવતભાાં 
લધઘટ થામ છે. 

(2) ગ ણાત્મક દ્વરળતથન : વ્મવક્તના વલચાય અન ે
સ્લબાલ, યશેણીકયણી, જીલનળૈરીભાાં આલતુાં 

હયલતિન એ ગુણાત્ભક હયલતિન છે.’ તેની ાછ 

ખાંત, ઉદ્યભ, યાષ્ટ્રીમ બાલના, ઉત્વાશ, વાશવ લગેયે 

જલાફદાય કાયણો છે. જનેાથી વ્મવક્તના લૈચાહયક, 

વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક જીલનભાાં કેટરાાંક હયલતિનો 

થામ છે. 

 બાયત વલિધભિવભબાલ ધયાલતો દેળ છે. ધાવમથકજૂથ :
તેભાાં દયેક ધભિની પ્રજા લવ ેછે, જભેાાં હશન્દ્દુધભિની પ્રજા વૌથી 

લધાયે છે. ત્માય છી ક્રભળ: ઈસ્રાભ, વિસ્તી, ળીખ, ફૌિ, 

જનૈ, જયથોસ્તીધભિ ાતા રોકો યશે છે. 
 

 બાયત ઘણો વલળા અન ેવલવલધતા ધયાલતો ભાવાજૂથ :
દેળ છે. તેભાાં અનેક બાાઓ અન ે ફોરીઓ ફોરામ છે. 
ફાંધાયણ ભુજફ શાર 22 ભાન્દ્મ બાાઓ છે. હશન્દ્દી અન ે
અાંગ્રેજીને લશીલટી બાાનો દયજ્જો આલાભાાં આલેર છે. 
બાયતભાાં બાાલાય યાજ્મોની યચના થમેરી છે. 
 

 ‘ભાનલીનુાં આયોગ્મ એટર ે ળાયીહયક, આરોગ્ય-જૂથ :
ભાનવવક, આવથિક, વાભાવજક અને આધ્માવત્ભક તત્લો 

વાથેની વભૃવિને આયોગ્મ કશી ળકામ.’ ઉિભ કક્ષાનુાં 

આયોગ્મ યાષ્ટ્રના વલકાવની પ્રહક્રમાને ઝડી ફનાલે છે. 
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 દેળની લવવત એ જ દેળની રાષ્ટ્રીય ળશવતનીવત :
ળવક્ત છે. ભાનલ-વાંવાધન વળવક્ષત અન ે તારીભફિ, 

તાંદુયસ્ત ને ળવક્તળાી શળ,ે તો જ દેળનો વલકાવ થળ.ે 

ભાનલળવક્તનો ઉમોગ દેળના વલકાવભાાં ામાનુાં કાભ આ ે
છે. વલશ્વના શયણપા બયતાાં દેળો વાથ ે ઊબા યશેલા ન ે
ગવતળીરતા રાલલા  આણ ેજાગૃત ફનલુાં ડળ ેઅન ેદેળની 
વભૃવિભાાં ભાનલળવક્તના ભૂલ્મને પ્રાધાન્દ્મ આલુાં ડળ.ે 
દેળના વલકાવને અલયોધતાાં હયફોન ે વનમાંવત્રત કયલાાં 
ડળ.ે તેથી લવવતવલસ્પોટનુાં વનમાંત્રણ કયલા 1951થી નક્કી 
થમેરી લવવતનીવતન ેઅવયકાયક અભરભાાં ભૂકલી જ યશી. 
 

‘’સ્ળસ્થ ભારત, શમૃિ ભારત.’’ 

‘’ારીદ્વરક-માનવશક શમૃિ નાગદ્વરક એ જ શમૃિ 

દે.’’ 

‘’ઓછાં બાલ, જય ગોાલ.’’  

‘’ષમ દો, ષમારે દો.’’  

‘’નાન  ંક ટ ંબ શ ખી ક ટ ંબ.’’  
 

ાઠ – 8 ભારતની શમસ્યાઓ અને ઉાય 
 

ભારતીય શમસ્યાઓન ં માલખાગત સ્ળરૂ 

નીચે મ જબ છે: 
આંતદ્વરક 
શમસ્યાઓ 

પ્રાદેવક 
શમસ્યાઓ 

શીમાળતી 
શમસ્યા 

ક દરતી 
શમસ્યા 

લવવતલધાયો બાાલાદ 
અને 
પ્રદેળલાદ 

- ૂય, દુષ્કા 

વનયક્ષયતા - - બૂકાં, 

ત્વુનાભી, 

જ્લાાભુખીનુાં 
પ્રસ્પોટન 

ભોંઘલાયી               - 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

ગયીફી 

ફેકાયી, 

ળશેયીકયણ 

વાાંપ્રદાવમકતા 

ભ્રષ્ટ્ાચાય 

આતાંકલાદ 

 આલી વભસ્મઓ ૈકી કેટરીક વભસ્માઓ વલળ ે
આજ ેઆણ ેલાત કયીએ અન ેતેના ઉામો વલળ ેજાણકાયી 
ભેલીએ. 

 આણ ે અગાઉના પ્રકયણભાાં લવવતલધાયો અન ે
તેની અવયોનો અભ્માવ કમો છે. ભોટા બાગની 
વભસ્માઓનુાં ભૂ લવવતવલસ્પોટ છે. ચારો આણે 
લવવતલધાયો અટકાલલાના ઉામો વલળ ેવલચાયીએ. લધતી 
લવવત વાભ ે વાધન-વુવલધાઓ લધાયલી ડે છે. લધતી 
જતી લવવતને રીધે જ દેળભાાં થમેરી પ્રગવત ઓછી દેખામ છે. 
 

1951 31.60 

2001 102.87 

2011 121.01 

 બાયતભાાં 2001 ની લવવતગણતયી ભુજફ 102 કયોડ 
જટેરી લવવત શતી, જ ે આજ ે (2011ભાાં) 121 કયોડ જટેરી 

થઈ છે. આભ, 18.14 કયોડનો લધાયો થમેર છે. 

લવવતલધાયાને રીધ ેકેટરીક ભાનલવવજ િત વભસ્માઓ દેા 
થામ છે, જભેકે માિલયણીમ પ્રદૂણ, લવવતની ગીચતાથી 

યશેઠાણ, ાણી, ખોયાક, તફીફી વલેાઓ, વળક્ષણ, યોજગાય, 

ફેકાયી. ત્રાવલાદ, ભ્રષ્ટ્ાચાય લગેયે. એટર ે લવવતવલસ્પોટ 

યોકલા વયકાયે વનમાંત્રણકાયી ગરાાં રલેા ડ્ાાં છે. 
 

વનરક્ષરતા 
 વનયક્ષયતા દેળના વલકાવન ે અલયોધતુાં ભોટુાં  
હયફ છે. નલા વલચાયો, ળોધો કે જ્ઞાનને વભજલા 

વાક્ષયતા અવનલામિ છે. વળવક્ષત વ્મવક્ત વભજીન ે ોતાના 
વલચાયો, અવબપ્રામો, ખ્મારો કે ભાન્દ્મતાઓન ે અન્દ્મ વાભે 

અવયકાયક યીતે યજૂ કયીને વભજાલી ળકે છે. આઝાદી ભી 
ત્માયે દેળભાાં વનયક્ષયતાનુાં પ્રભાણ ઊંચુાં શતુાં. વયકાયની 
વળક્ષણ પ્રત્મેની જાગૃતતાન ે રીધે વાક્ષયતા-દય લધતો જામ 
છે. 
 ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતભાાં વૌપ્રથભ ોતાના 
યાજ્મભાાં વાક્ષયતા-દય લધાયલા લડોદયાના ભશાયાજા 
વમાજીયાલ ગામકલાડે પ્રાથવભક વળક્ષણ ભપત અન ે
પયવજમાત કમુું શતુાં. 
 

ઉાય 
 આજ ે વભાજભાાં વનયક્ષયતાનો રાબ ઉઠાલલાના 
ઘણા હકસ્વા જોલા-જાણલા ભે છે. ભાટે વનયક્ષયતા કરાંકરૂ 
છે, જનેે દૂય કયલા ઘણી મોજનાઓ શાથ ધયામ છે. જભેકે, 

6થી 14 લિ વુધી ભપત પયવજમાત વાલિવત્રક વળક્ષણ, 

વળષ્મલવૃિ, ભધ્માશન બોજન, લૂિપ્રાથવભક વળક્ષણ, 

કન્દ્માકેલણીને રગતી ખાવ મોજનાઓ, આશ્રભળાાઓ 

વલદ્યાદી મોજના, આદળિ વનલાવી ળાાઓ, વનયાંતય 
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વળક્ષણ તથા શલે તો 2009થી R.T.E. (Right to Education) 

‘વળક્ષણપ્રાવપ્તનો શક’ વૌન ેછે, અભરભાાં ભુકામેર છે. 
  

ભારતના દાયકાઓની વનરક્ષરતા ોધો 
ળશવતગણતરી 

ળવથ 
શાક્ષરતા 
ટકાળારી 

વનરક્ષરતા 
ોધો 

1971 36.95  

2011 79.13  
  

મોંઘળારી :   
 જીલનજરૂયી વલવલધ ચીજલસ્તુઓ તથા અન્દ્મ 
ચીજોના લધતા બાલન ેવાભાન્દ્મ યીત ેભોંઘલાયી કશી ળકામ. 
દૈવનક જરૂહયમાતની કેટરીક લસ્તનુા બાલલધાયાની વલયીત 
અવય જનજીલન ય જોલા ભે છે. એટર ે ભોંઘલાયી એ 
આભપ્રજા ભાટે વળયદદિ વભાન ફની છે. ભધ્મભલગિ કે 
ભમાિહદત આલકલાા રોકો ભાટે જીલનવ્મલશાય ચરાલલો 
કહઠન ફનતો જામ છે. ભોંઘલાયીની અવય આભપ્રજાન ેલેઠલી 
ડે છે. જીલનધોયણ વનમ્ન ફનતુાં જામ છે. ભોંઘલાયીનો 
ભુકાફરો કયલો વૌન ે ભાટે ભુશ્કેર ફન્દ્મો છે. દૈવનક 

જરૂહયમાતની લસ્તનુા બાલ લધલાથી લસ્ત ુ વલના ણ 
ચરાલી રલેુાં ડે છે. 

ઉાય 
 કાાફજાય, વાંગ્રશખોયી અન ે લવવતલધાયો 

ભોંઘલાયી ભાટેનાાં જલાફદાય હયફો છે. તેન ે યોકલા 
નાગહયકો તયીકે આણ ે ળુાં કયી ળકીએ ? કયકવય અને 

વભજદાયીલૂિક જીલનવ્મલશાય ગોઠલલો જોઈએ એ જ એનો 
ઉામ શોઈ ળકે. 
 

ગરીબી  
 ગયીફી એ આણા દેળની ગાંબીય વભસ્મા છે. 
દેળના ભોટા બાગના રોકો જીલનધોયણની ામાની 
જરૂહયમાતો જલેી કે યોટી, કડાાં, ભકાન, યોજગાય, વળક્ષણ, 

આયોગ્મથી લાંવચત યશેતા શોમ તેલી વસ્થવતને ‘ગયીફી’ 

કશેલામ છે. ગુજયાતભાાં શાર ગયીફીયેખા નીચે જીલતાાં રોકોનુાં 
પ્રભાણ 14.7% જટેરુાં છે. 

 રોકોની ખયીદળવક્ત અને આલકના આધાયે 
ગયીફીનો ભાદાંડ યચી ળકામ છે. બાયતની ાંચલીમ 
મોજનાઓન ે કાયણ ે વળક્ષણ અન ે આયોગ્મની વેલાઓ 
ભલા રાગી છે. ઉયાાંત ઉદ્યોગધાંધાનો વલકાવ થમો છે અન ે
યોજગાયીની તકો ભતાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ ઘટી યહ્ુાં છે. 

ટેક્નોરોજી અન ે માાંવત્રક ખેતીથી રોકોની આલકભાાં વુધાયો 
થમો છે 

 B. P. L. = Below Poverty Line (ગયીફીયેખાની 

નીચે જીલતા રોકો)  
 જભેને ોણમુક્ત આશાય ભતો નથી, ગાંદા 

યશેઠાણભાાં લવલાટ કયલો ડતો શોમ, ૂયતી તફીફી 

વાયલાય ન ભતી શોમ, જ ે અબણ શોમ, જ્માાં ફાકોન ે

ભજૂયી કયાલાતી શોમ, તેલા રોકો ‘ગયીફીયેખા નીચ ે જીલતા 

રોકો’ કશી ળકામ. 
 

ભ્રષ્ટ્ાચાર 
 વાભાન્દ્મ યીતે ભ્રષ્ટ્ાચાય એટર ે જ ે લસ્ત ુ આણા 
શકની કે અવધકાયની શોમ છતાાં ત ેભેલલા કે લાયલા ભાટે 
આણ ે કળુાંક ચૂકલલુાં ડે તેન ે ‘ભ્રષ્ટ્ાચાય’ કશી ળકામ. 

ટૂાં કભાાં, વ્મવક્ત વાથ ેવફનકામદાકીમ અનીવતબમાિ વ્મલશાય. 

 છેતયવાંડી, બેટવોગાદો રલેી, રાાંચરુળલત રેલી 

લગેયે સ્લરૂ ેભ્રષ્ટ્ાચાય જોલા ભે છે. જ ેવભગ્ર જનજીલનભાાં 
વ્માકણ ે પ્રવયી ગમેરો છે. કેટરાાંક રોકો અનવૈતક અન ે
ફેજલાફદાયીલૂિક ોતાનો સ્લાથિ વાધલા ોતાનાાં દ, 

વિા લગેયેનો ઉમોગ કયી, ભ્રષ્ટ્ આચયણનો આશ્રમ રે છે; 

જ ેવભાજનુાં ભોટાભાાં ભોટુાં  દૂણ (કરાંક) છે. 

 ભ્રષ્ટ્ાચાય અને રાાંચરુળલતથી ભ્રષ્ટ્ાચારની અશરો :
નીચેના જલેી અવયો જોલા ભે છે : 

 ભાનલ-અવધકાયોનો બાંગ થામ છે. 

 યાષ્ટ્રનો વલકાવ અલયોધામ છે. 

 નૈવતક ભૂલ્મોનો હ્રાવ થામ છે. 

 ભોંઘલાયીન ેોણ ભે છે. 

 કામદાકાનૂન પ્રત્મ ે વલશ્વાવ ઘટે છે અને વગાાંલાદ 
ોામ છે. 

 ભાનલીમ વલશ્વાવ અને શ્રધ્ધા ઘટે છે. 

 ભ્રષ્ટ્ાચાયના દૂણને દૂય કયલા 1988થી બાયત ઉાય :
વયકાયે કામદાની જોગલાઈ કયેર છે. 1964ભાાં ‘રાાંચરુળલત 

વલયોધી બ્મુયો’ ની યચના થમેર છે, જ ેભ્રષ્ટ્ાચાયની તાવ 

કયે છે. નાગહયકોન ે આ વભસ્માના ઉકેર ભાટેનુાં ભાગિદળિન 
આ ેછે. 
 વનમાભકશ્રી રાાંચરુળલત વલયોધી બ્મુયો, ફાંગરા 

નાં.11, ડપનાા, ળાશીફાગ, અભદાલાદ-380004. 

પોનનાંફય : 22860341-42-43.  
ઈભેર : cr.acb.ahd.(a).gujarat.gov.in 
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 આજના લૈજ્ઞાવનક મગુભાાં અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી 
ફેકાયીભાાં લધાયો થમો છે. જભેકે કમ્પ્મુટયાઈઝ્ડ 
કામિપ્રણારીથી વાયી ગુણલિાલાુાં કાભ ઝડી ફન્દ્મુાં છે અન ે
ભાનલીનુાં કાભ માંત્રોએ ઉાડી રેતાાં ફેકાયી લધી છે. 
ગાભડાાંઓભાાં ખેતીભાાં માાંવત્રકીકયણ થતાાં ખેતભજૂયો ભાટે 
યોજી-યોટીનો પ્રશ્ન વલકટ ફન્દ્મો છે. તેઓ કાભની ળોધભાાં 
ળશેય તયપ લળ્યા છે, જથેી ગાભડાાં તટૂતાાં જામ છે. વળક્ષણનો 

વ્મા લધ્મો છે, ણ નોકયી કે યોજગાયીની તકો ૂયી ન 

વજાિતાાં ણ ફેકાયીનુાં પ્રભાણ લધેર છે. ળશેયોભાાં 
લવવતગીચતા લધતી જામ છે, તેથી ાણી, યશેઠાણ, 

લાશનવ્મલશાય, સ્લચ્છતા, આયોગ્મ અન ે વળક્ષણ વલમક 

પ્રશ્નો ઊબા થમા છે. ગાંદા લવલાટો અન ે ઝૂાંડટ્ટી લધતાાં 
અવાભાવજક પ્રલવૃિઓ, ફાભજૂયી, નળાકાયક ચીજોનુાં 

વેલન, ભાનવવક તાણ લગેયે વભસ્માઓ ઝડથી લધી યશી 

છે. 18 લિથી ઉયના જ ેરોકોને યોજગાય ભતો નથી, તેઓ 

ફેકાય રોકોની ગણતયીભાાં આલ ેછે. 

ઉાય 
 આ વભસ્માના વનલાયણ ભાટે વભાજની કેટરીક 
વેલાબાલી વાંસ્થાઓ તેભજ વયકાય દ્વાયા ઘણી મોજનાઓ 
અભરભાાં ભુકામેર છે. જલેી કે (1) ખાવ આલાવમોજના (2) 
ભપત વળક્ષણ (3) ીલાનુાં ળુિ ાણી (4) સ્લચ્છતા (5) 
તફીફી ભોફાઈરલાન વેલા (6) ગૃશઉદ્યોગ તથા શસ્તકરાન ે
પ્રોત્વાશન આલા રોનવુવલધા આલાભાાં આલે છે તથા 
(7) ોણમુક્ત આશાય મોજના જલેી પ્રાથવભક જરૂહયમાતન ે
ધ્માને રઈ ઝુાંડટ્ટીની કામારટ કયલાના પ્રમાવ શાથ 
ધયામ છે. 
 

આતંકળાદ 
 આતાંકલાદ એ લૈવશ્વક વભસ્મા છે. આતાંકલાદી 
પ્રલૃવિ એ યાષ્ટ્રની પ્રગવતભાાં અલયોધક છે. ળાાંવત, અભન, 

બાઈચાયો તથા દેળની આફાદીન ે વછન્નવબન્ન કયલાલાી 
શરકી ભનોલવૃિની પ્રહક્રમા છે. આતાંકલાદ એ ભોટે બાગ ેહશાંવા 
અને ધૃણા પેરાલી રોકોભાાં બમ ેદા કયે છે. આતાંકલાદીનો 
ઉદે્દળ કદાવ વલત્ર કે શ્રષે્ઠ શોતો નથી. 
 ભુટ્ઠીબય ભાણવો દ્વાયા વાંગહઠત અન ે
આમોજનફિ યીત ેકયલાભાાં આલતુાં એ જાંગરી કૃત્મ છે; જભેાાં 

ફજફયી, ધાક-ધભકી, હશાંવા કે ત્રાવ આલાનો 

વ્મલવસ્થત પ્રમોગ થતો શોમ છે. 

 આલુાં કૃત્મ કોઈ ણ વયકાય વભક્ષ ડકાયરૂ ફન ે
છે. 

 આતાંકલાદ એ ફપ્રમોગનુાં શાથલગુાં વાધન છે, તેથી 

કોઈ ણ સ્થ ે રોકોન ે વનળાન ફનાલલાભાાં આલ ે
છે જભેકે બૂતકાભાાં વાંવદ ય થમેરો શુભરો, 

શોટર તાજ ય થમરેી ઘટના, ભુાંફઈના 

ફોમ્ફબ્રાસ્ટ, અક્ષયધાભ યનો શુભરો લગેયે. 

 આતાંકલાદન ેકોઈ વગાલાદ નડતો નથી કે તનેી કોઈ 
બાા કે ધભિ નથી. પક્ત લેયબાલને રક્ષ્મભાાં રલેાભાાં 
આલ ેછે. 

ઉાય 
 આતકલાદનો વાભનો કયલા આણ ે હશાંભત અન ે
દક્ષતા કેલીન ે ભક્કભ ફનલુાં ડળ.ે તેભજ ગુપ્તચય 
(જાવૂવી) તાંત્રન ેલધુ કામિયત ફનાલલુાં ડળ.ે વુયક્ષાદોન ે
જરૂયી વશકાય આલાની જાગૃતતા કેલલી ડળ.ે 
આભજનતાએ ભુવાપયીભાાં જાશેય સ્થના ભેાલડાભાાં 
ચેતતા યશેલુાં અન ે ખોટી જાશેયાતો કે અપલાથી દૂય યશેલુાં 
જોઈએ. C.C..T.V કેભેયા તથા ભેટર-હડયેક્ટય જલેાાં 

આધુવનક ઉકયણોથી વુયક્ષાદોન ેવજ્જ કયલાાં જોઈએ. 
 આ ઉયાાંત ણ બાયતભાાં રૂહઢચુસ્તતા, 

વાાંપ્રદાવમકતા પ્રદેળલાદ-બાાલાદ, વીભાલતી વભસ્મા 

અને કુદયતી આવિઓ ફાદનુાં ુન:લવન ને વ્મલસ્થાન 
લગેયે ફાફતો ણ વયકાયને ડકાયરૂ વભસ્મા છે, તેનો 

તભે વલગત ે અભ્માવ કયજો. તનેા ઉામો ણ તભાયા 
વળક્ષકશ્રીની ભદદથી તભે જાણજો. 
 

ાઠ – 9 આણી અથથવ્યળસ્થા 

પ્રાથવમક ક્ષેત્ર 
 આણ ે કુદયત ાવથેી કેટરી ેદાળો વીધી જ 
ભેલીને તનેે ઉમોગભાાં રઈએ છીએ. અનાજ, પો અન ે

લનસ્વત તેનાાં ઉદાશયણો છે. જ ાંગરોભાાંથી રાકડુાં , ઔધીમ 

લનસ્વત, ગુાંદય અન ે રાખ, પ્રાણીઓ આણન ે દૂધ, ભાાંવ, 

શાડકાાં અન ે ચાભડુાં  આ ે  છે. જભાાંથી આણન ે ભાછરાાં 
ભે છે. એ જ યીત ે જભીનની વાટી નીચેથી ખવનજો 
ભેલલાભાાં આલે છે. ટૂાં કભાાં લનક્ષેત્ર, કૃવકે્ષત્ર, ખાણકે્ષત્ર, 

ળુારનકે્ષત્ર, ભત્સ્મક્ષેત્ર, લગેયે ખોયાક અને ઔદ્યોવગક 

ઉત્ાદન ભાટે કાચો ભાર ૂય ાડે છે, તેથી આ કે્ષત્ર પ્રાથવભક 

કે્ષત્રની પ્રલવૃિ તયીકે ઓખામ છે. 
 

દ્વિતીય ક્ષેત્ર 
 (ભેન્દ્મુપેક્ચયીંગ વેક્ટય) ઘણી પ્રાથવભક ેદાળો 
એલી છે કે જનેા ય પ્રહક્રમા કયી તેની ેદાળોને ઉમોગભાાં 
રઈ ળકામ તલેી પ્રલવૃિ હદ્વતીમ કે્ષત્રની પ્રલવૃિ કશેલામ છે. 
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જભેકે કાવભાાંથી વુતયાઉ કાડ, કાવવમા તરે, 

ળેયડીભાાંથી ગો અન ેખાાંડ, ભાટીભાાંથી ઈંટો ફનાલલી લગેયે. 

માંત્રવાભગ્રી, ભાગિહયલશન તેભજ વાંચાયવાધનો, 

વલદુ્યતવાભગ્રી, તૈમાય લયાળી લસ્તુઓ લગેયેના 

ઉત્ાદનભાાં યોકામેરા ભોટા ઉદ્યોગો, વાંયક્ષણ-વાભગ્રી, યાં ગ-

યવામણો, કાડ લગેયેનુાં ઉત્ાદન કયતા એકભો લગેયેનો 

વભાલેળ આ કે્ષત્રભાાં થામ છે, તથેી તનેે ‘ઔદ્યોવગક કે્ષત્ર’ 

ણ કશે છે. 
 

શેળાક્ષેત્ર 
 પ્રાથવભક અન ે હદ્વતીમ કે્ષત્ર દ્વાયા ઉત્ાહદત જથ્થો 
ભોટા લેાયીઓ વુધી શોંચાડલા ભાટે ટર કો અન ેટરેનો દ્વાયા 
હયલશન કયલાની જરૂય ડે છે. ઉત્ાદન અને લેાયભાાં 
વશકાય વાધલા ભાટે ટેવરપોન, ત્રાચાય, ફેંકો ાવથેી 

વ્માજ ે રૂવમા રેલાની ણ જરૂય ડે છે. ટૂાં કભાાં, વ્માાય, 

વાંચાય તેભજ ભાગિહયલશન, શલાઈ તેભજ દહયમાઈ ભાગો, 

વળક્ષણ અને  આયોગ્મ, ફેવન્દ્કાંગ તેભજ લીભાકાંનીઓ, 

પ્રલાવ અન ેભનોયાં જન, ગેવ લીજી જલેી વલેાઓ લગેયેની 

કાભગીયીનો વભાલેળ આ કે્ષત્રભાાં થામ છે. લતિભાન વભમભાાં 
ઈન્દ્ટયનેટ. એ.ટી.એભ., ફૂથ-કોર વેન્દ્ટય, વોફ્ટલેય કાંની 

લગેયે ભશત્લની વેલાઓ ળરૂ થઈ ગઈ છે. 
 

ભારતની વળવળધ આવથથક પ્રળૃવિઓન ં તેની 

માવકીની દૃવષ્ટ્એ ણ કરળામાં આળે છે. 
(1) શરકારની માવકીના કે જાષેર કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જ ે ઉદ્યોગો વયકાયની ભાવરકી અને વયકાયના 
વાંચારન શેઠ શોમ ત ે જાશેય કે્ષત્રના ઉદ્યોગો છે. દા.ત. 
વબરાઈ સ્ટીર પ્રાન્દ્ટ, બાયતીમ શેલી ઈરેવક્ટર ક વરવભટેડ 

(BHEL), ઓઈર એન્દ્ડ નચેયર ગેવ કવભળન (ONGC) 

લગેયે વયકાયની ભાવરકીના એકભો છે. 
(2) ખાનગી માવકીના કે ખાનગી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જ ે ઔદ્યોવગક એકભોની ભાવરકી અન ે વાંચારન 
ખાનગી રોકોની શોમ તલેા એકભો ખાનગી ભાવરકીના કે 
ખાનગી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો કશેલામ છે. દા.ત, ટાટા આમનિ એન્દ્ડ 

સ્ટીર કાંની વરવભટેડ (TISCO) (હટસ્કો), હયરામન્દ્વ, 

ટોયન્દ્ટ, કેહડરા, એરેવમ્ફક, જલેી કાંનીઓ ખાનગી કાંનીઓ 

છે. 
(3) શંય ક્ત કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જાશેય કે્ષત્રના ઉદ્યોગોની કેટરીક ભમાિદાઓ શોમ છે. 
આભાાં ભુખ્મત્લે વફનકામિદક્ષતા અને કાભચોયી જોલા ભે છે. 
આને વનમાંવત્રત કયલા – અાંકુવળત કયલા તથા જરૂયી ભૂડી 

એકત્ર કયલા ભાટે ખાનગી કે્ષત્રોના વનષ્ણાતોની ભદદ રલેાના 
શેતુથી જાશેય કે્ષત્રભાાંથી ખાનગી કે્ષત્રની વાંમુક્ત ભાવરકીના 
ઉદ્યોગો ણ સ્થાલાભાાં આવ્મા છે. જોકે આ ઉદ્યોગો ય 
વયકાયનુાં લધુ લચિસ્લ યશે છે. 
 

(4) શષકારી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 દેળભાાં ઘણી વ્મવક્તઓ આવથિક રવષ્ટ્એ વક્ષભ શોતી 
નથી, તેઓ વ્મવક્તગત યીતે ઉદ્યોગ ળરૂ કયી ળકે તલેી 

વસ્થવતભાાં શોતી નથી. આલા રોકો બેગા ભી ભાંડી કે વાંઘ 
ફનાલી ઉત્ાદન કે લેચાણની પ્રહક્રમા શાથ ધયે છે. 
એકફીજાના વશકાયથી ળરૂ થમેરા આલા ઉદ્યોગો કે એકભો 
વશકાયી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો છે. દા.ત., દૂધની ડેયી, ખાાંડના 

કાયખાનાાં લગેયે ઉદ્યોગો વશકાયી ધોયણ ેચાર ેછે. 
 

આવથથક પ્રળૃવિઓન ં શંગદ્વઠત અન ેઅશંગદ્વઠત 

ક્ષેત્રોમા ંવળભાજન 
કાન્દ્તા 

      કાન્દ્તા એક કામાિરમભાાં 
કાભ કયે છે. તે વલાયે 9:30 
થી વાાંજ ે 5.30 વુધી 
કામાિરમભાાં યશે છે. તેન ે
વનમવભત રૂે પ્રત્મેક 
ભહશનાના અાંત ે ગાય ભે 
છે. ગાય વવલામ તેન ે
વયકાયની બવલષ્મવનવધનો 
રાબ પ્રાપ્ત થામ છે. તેન ે
ભેહડકર ખચિ અન ે અન્દ્મ 
બથ્થાાં ણ ભે છે. કાન્દ્તા 
યવલલાયે કામાિરમ ય જતી 
નથી. છતાાં તેને આ હદલવનો 
ણ ગાય ભે છે. તેન ે

નોકયી ભાટે વનભણૂકત્ર ણ 
આલાભાાં આવ્મો શતો, જભેાાં 

નોકયી વાંફાંધી વનમભો અન ે
ળયતોનો ણ ઉલ્લેખ શતો. 
આભ, કાન્દ્તા વાંગહઠત 

કે્ષત્રભાાં કાભ કયે છે. 

કમ 

       કભર કાન્દ્તાનો ડોળી 
છે. ત ે નજીકની કહયમાણાની 
દુકાનભાાં દવૈનક ભજૂયી કયે છે. 
તે વલાયે 8.00 કરાકે દુકાન 
ય જામ છે અન ે યાવત્રના 
9.00 કરાક વુધી કાભ કયે 
છે. તનેે ભજૂયી વવલામ ફીજુ ાં 
કોઈ બથ્થુાં ભતુાં નથી. જ ે
હદલવ ેત ેકાભ નથી કયતો ત ે
હદલવની તેન ે ભજૂયી ભતી 
નથી. તેન ે કોઈ ણ યજા 
વલેતન ભતી નથી. તેન ે
કોઈ વનભણૂકત્ર ણ ભળ્યો 
નથી. તેન ેભાવરક ગભે ત્માયે 
નોકયીભાાંથી નીકી જલાનુાં 
ણ કશી ળકે છે. આ યીત ે
કભર અવાંગહઠત કે્ષત્રભાાં 
કાભ કયે છે. 

 

આવથથક ઉદારીકરણ 
 વલશ્વની વાથે ચારલા, વલશ્વપ્રલાશભાાં બલા અન ે

બાયતદેળને વલકવવત યાષ્ટ્ર ફનાલલા બાયત વયકાયે 
ોતાની આવથિક નીવતઓભાાં કેટરાક પેયપાયો કમાિ. એ 
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અનુવાય વન 1991 ની ઉદાય નીવત અનાલી. આ નીવત 
અનુવાય ઉદ્યોગ, લેાય અને ધાંધાને રગતાાં કેટરાાંક 

વનમાંત્રણો દૂય કમાિ, કયલેયા ઘટાડ્ા. લસ્તુઓની આમાત-

વનકાવભાાં ણ કેટરીક છૂટછાટ જાશેય કયી. નલા ઉદ્યોગો 
સ્થાલા ભાટે ભાંજૂયીની પ્રહક્રમા વય ફનાલી. તનેા કાયણ ે
બાયત વલશ્વના અન્દ્મ દેળો વાથ ેલેાય, ધાંધા અન ેઉદ્યોગોની 

ફાફતભાાં એક ફની યહ્ુાં છે તેભજ બાયતભાાં ધાંધા-યોજગાય 
લધ્મા છે. 
 

ખાનગીકરણ 
 આઝાદી છી કેન્દ્ર વયકાયે વાશવો ળરૂ કમાિ. 
વભમ જતાાં આ જાશેય વાશવોના ઉદ્યોગો ખોટ કયતા ગમા. 
નપો ઘટતો ગમો અન ે તભેાાંના કેટરાક એકભો ફીભાય 
ડલાથી ફાંધ થમા. વયકાયના અથિતાંત્ર ઉય એની અવય 
થઈ. કાભદાયો વાંગહઠત થમા ણ ઉદ્યોગો નુકવાનભાાં આલી 
ડ્ા. ફીજી ફાજુ વલશ્વભાાં ગુણલિાની ફોરફારા થલા 
રાગી. ખાનગી વાશવો નપો કયલા રાગ્મા. આ ફધી 
હયવસ્થવતએ ‘ખાનગીકયણ’ ને પ્રોત્વાશન આપ્મુાં. વયકાય 

જાશેય વાશવોભાાંથી ખવલા રાગી અને ‘ખાનગીકયણ’ તયપ 

લી. વાંમુક્ત વાશવ એ ખાનગીકયણની પ્રહક્રમાનો એક 
બાગ છે. 
 

ળૈવિકીકરણ 
 લૈવશ્વકીકયણ એટર ે વભગ્ર વલશ્વનુાં એક ફનલુાં 
અથલા એકફીજાની નજીક આલલુાં. લૈવશ્વકીકયણથી વલશ્વનો 
કોઈ ણ દેળ વલશ્વના અન્દ્મ દેળ વાથ ે વયતાથી 
લેાયધાંધો કયી ળકે છે. તનેાથી એકફીજા દેળોની ફજાયો 
અન ે ઉત્ાદનભાાં એકીકયણ થઈ યહ્ુાં છે. એકફીજા દળેો 
લચ્ચેના યસ્ય વાંફાંધ અને તીવ્ર એકીકયણની આ પ્રહક્રમા 
જ ‘લૈવશ્વકીકયણ’ છે. લવૈશ્વકીકયણને ભદદ કયનાય અન ે

ઉિેજન આનાય જો કોઈ ભશત્લની પ્રહક્રમા શોમ તો ત ે છે 
ભાહશતી તકવનકીભાાં આલેરી અબતૂલૂિ ક્રાાંવત, જનેે આણ ે

ઈન્દ્પભેળન ટેક્નોરોજી તયીકે ઓખીએ છીએ. ‘વલશ્વ 

વ્માાય વાંગઠન’ (W.T.O) આ હદળાભાાં કામિ કયી યશી છે, 

જનેી સ્થાના ઈ.વ. 1995ભાાં થમેરી. 
 

ળૈવિકીકરણની અશરો 
 ભાહશતી ટેક્નોરોજીન ે કાયણ ે વલેાકે્ષત્રભાાં 

યોજગાયીની નલી તકો ઊબી થઈ. 

 પોન, પેક્વ, ભોફાઈર, ઈ-ભેઈર, ઈન્દ્ટયનટે, લીહડમો 

કોન્દ્પયન્દ્વ જલેાાં વાધનોથી ભાહશતી ઓછા ખચે 

અને ઝડથી પ્રાપ્ત થતા દેળના આવથિક વલકાવની 
ગવત લધી. 

 ફશુયાષ્ટ્રીમ કાંનીઓ મજભાન દેળોની કાંનીઓ 
વાથ ે વાંમુક્ત વાશવ કયલા રાગી જનેો પામદો 
મજભાન દેળન ે થમો. જભેકે બાયતભાાં વલદેળી પોડિ  
ભોટવિ કાંની કાયના માંત્રોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. ત ે
કેલ બાયત ભાટે જ કાયોનુાં વનભાિણ કયે છે એલુાં 
નથી, યાં ત ુ વલશ્વના અન્દ્મ દેળો ભાટે ણ કાયનાાં 

માંત્રોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. જનેો રાબ મજભાન દેળ 
બાયતને ભે છે. એ જ યીત ે બાયતની ભોટી 
કાંનીઓ ણ વલશ્વસ્તયનાાં ફજાયોભાાં ોતાનુાં 
સ્થાન જભાવ્મુાં છે. જભેકે ટાટા ભોટવિ, ઈન્દ્પોવવવ, 

એવળમન ેઈન્દ્ટ્વ, ાર ે લગેયે કાંનીઓ 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ોતાનુાં લેચાણ કયે છે. 

 તીવ્ર સ્ધાિથી ભારવાભાનની ગુણલિા જલાતા 
ઓછી હકાંભતે લધુ વાયો ભારવાભાન ગ્રાશકોન ે
ભલા રાગ્મો. જભેકે બાયતના ફજાયભાાં ચીન ે
ોતાનાાં યભકડાાં ભૂક્માાં છે. ઓછી હકાંભત અન ેનલીન 
હડઝાઈનોન ેકાયણ ેચીની યભકડાાં બાયતીમ ફજાયોભાાં 
લધાયે રોકવપ્રમ છે. એક જ લિભાાં 70% થી 80% 
દુકાનોભાાં બાયતીમ યભકડાાંનુાં સ્થાન ચીની 
યભકડાાંએ રઈ રીધુાં છે. શલે બાયતની ફજાયોભાાં 
યભકડાાં શેરાાંની તુરનાભાાં વસ્તાાં છે. આ ળુાં થઈ 
યહ્ુાં છે ? વલશ્વલેાયના કાયણ ે ચીની યભકડાાં 

બાયતના ફજાયોભાાં આવ્માાં. બાયતીમ અન ે ચીની 
યભકડાાંની પ્રવતસ્ધાિભાાં ચીની યભકડાાં લધાયે વાયાાં 
વાવફત થમાાં છે. ચીની યભકડાાંને કાયણ ે બાયતીમ 
યભકડાાંના લેાયીઓ અને ઉદ્યોગવતઓને નકુવાન 
થામ છે. આભ, ઘણીલાય વલશ્વવ્માાયન ે કાયણ ે

રઘઉુદ્યોગન ેનકુવાન થામ છે. 
 

ાઠ – 11 શંય ક્ત રાષ્ટ્રો (ય .એન.) 
 

વળિશંસ્થાની જરૂદ્વરયાત ા માટે ? 

 પ્રથભ વલશ્વમુિે વલશ્વના બાગભાાં વલનાળનુાં તાાંડલ 
વજિમુાં. વલશ્વના રોકો ળાાંવત ઝાંખતા શતા. દુવનમાના ઈવતશાવે 
ુયલાય કયી આપ્મુાં કે વભગ્ર વલશ્વભાાં ળાાંવત સ્થાલા ભાટે 
એક ભધ્મસ્થ વાંસ્થાની જરૂય છે. જભે દેળનાાં જુદાાં-જુદાાં 
યાજ્મો લચ્ચ ે વાંકરન વાધલા યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વલવલધ 
વાંસ્થાની જરૂય છે. તેભ દુવનમાના દેળો લચ્ચ ે વશકાય 
વાધલા આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ણ વલશ્વવાંસ્થાની જરૂય છે કે 
જ ેદુવનમાના દેળોને ળાાંવત, વાં અને વશકાયના ભાગ ેલાે. 
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 અભેહયકાના પ્રભુખ વલલ્વન ે વલશ્વવાંસ્થાનો વલચાય 
યજૂ કમો. હયણાભ ેઈ.વ. 1920ભાાં મુિને અટકાલનાય અન ે
ળાાંવતની ચાશક એલી યાષ્ટ્રવાંઘ (રીગ ઓપ નેળન્દ્વ) 
વાંસ્થાની સ્થાના થઈ. વલશ્વકક્ષાએ વાંસ્થા સ્થાલાનો 
આ પ્રથભ પ્રમાવ શતો. થોડો વભમ તો આ વાંસ્થાએ ફ ે
દેળો લચ્ચેના તકયાયી ભુદ્દાનો વનકાવ રાલીન ે મુિ થતુાં 
અટકાવ્મુાં, યાં ત ુ નફા દેળોને ળવક્તળાી દળેોના 

આક્રભણથી ફચાલલાના ભશત્લના કામિભાાં આ વાંસ્થા 
વનષ્પ નીલડી અને ફીજુ ાં વલશ્વમુિ પાટી નીકળ્યુાં. 
 ફીજા વલશ્વમિુ કયતાાં ણ લધુ વલનાળ લમેો. 
અણફોમ્ફ જલેાાં વલનાળક ળસ્ત્રોનો ઉમોગ કયીને ભોટા 
વભુદામભાાં ભાનલવાંશાય કયલાભાાં આવ્મો. દવુનમાના ફધા 
દેળોન ે લિેઓછે અાંળ ે આથી વશન કયલુાં ડ્ુાં. વલશ્વભાાં 
શાશાકાય ભચી ગમો. 
 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રશંઘ (ય નો)નો ઉદભળ 
 વલશ્વને મુિના બમભાાંથી ભુક્ત કયલા ભાટે 
યાજુરુોએ કભય કવી. ત ે વભમના અભેહયકાના પ્રભુખ 
રુઝલેલ્ટના પ્રમાવોથી એક વલશ્વવાંસ્થાની મોજના 
ઘડલાભાાં આલી. હયણાભે ઈ.વ. 1945ના ઓક્ટોફયની 
24ભી તાયીખ ે વલશ્વળાાંવત અન ે વલશ્વપ્રજાનાાં કલ્માણના 
શેતુથી ‘વાંમુક્ત યાષ્ટ્રવાંઘ’ ની સ્થાના થઈ. તેનુાં અાંગ્રેજી ટૂાં કુ 

નાભ ‘મુનો’ (UNO) (મનુાઈટેડ નેળન્દ્વ ઓગનેાઈઝેળન) 

શતુાં. શલે આ વાંસ્થા ;મુનાઈટેડ નેળન્દ્વ’ (મુ.એન) તયીકે 

ઓખામ છે. 
વાંમુક્ત યાષ્ટ્રો (મ.ુએન.) ની સ્થાના થઈ, ત્માયે 51 

વભ્મયાષ્ટ્રો શતાાં. આજ ે (ઈ.વ. 2011) વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોની 
વભ્મવાંખ્મા 193 વુધી શોંચી ગઈ છે. 

 મુ.એનના ભશાભાંત્રીની ભુદત 5 લિની શોમ છે. ઈ.વ. 
2007થી 2016 વુધી દવક્ષણ કોહયમાના ફાન-કી-
ભૂન પયજ ફજાલેર છે.  

 લતિભાનભાાં મ.ુ એન.ના ભશાભાંત્રી એન્દ્ટોવનમો 
ગુટેયેવ છે.   

 આહિકાભાાં આલેર દવક્ષણ વદુાન મુ.એન.નો 193ભો 
વભ્મદેળ ફન્દ્મો. 

 મુ.એન.ની વિાલાય બાાઓભાાં અયેવફક, 

ચાઈનીઝ, અાંગ્રેજી. િને્દ્ચ, યવળમન અન ે સ્ેવનળ 

બાાઓનો વભાલેળ થામ છે. 
 

ય .એન.ના ષેત ઓ 
(1) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ળાાંવત અન ેવરાભતી જાલલી. 
(2) વભ્મદેળો લચ્ચ ેભૈત્રીબાલના કેલલી. 

(3) આાંતયયાષ્ટ્રીમ આવથિક, વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક અન ે

ભાનલીમ પ્રશ્નોનો વનકાર કયલો. 
(4) ફધા જ રોકોના ભાનલશકો અન ેભૂબૂત સ્લતાંત્રતા પ્રત્મ ે

ભાનની રાગણી ઉત્ન્ન કયલા વશકાય વાધલો. 
 આ શેતુઓ મુ.એન.નાાં જુદાાં-જુદાાં અાંગો દ્વાયા વવિ 
કયલાભાાં આલ ે છે. તનેાાં ભુખ્મ છ અાંગો છે. શલે આણ ે એ 
દયેકનો ટૂાં કભાાં હયચમ ભેલીએ. 
 

શામાન્દ્ય શભા (General Assembly) 

 વાભાન્દ્મ વબા મુનોનુાં વૌથી ભોટુાં  અાંગ છે. તને ે
‘વલશ્વની ારિભેન્દ્ટ’ કશી ળકામ. મનુોભાાં જોડામેરાાં યાષ્ટ્રોના 

પ્રવતવનવધઓ તેભાાં ફેવ ેછે. દયેક વભ્મયાષ્ટ્ર તેના લધુભાાં લધુ 
ાાંચ પ્રવતવનવધઓ ભોકરી ળકે છે, ણ ભત પ્રદાન લખતે 

એક યાષ્ટ્ર એક જ ભત આી ળકે. વાભાન્દ્મ વબા લિભાાં 
એક લાય ભે છે. તનેા વભ્મો દય લ ે પ્રભુખ અન ે
ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી કયે છે. ઈ.વ. 1953-54ભાાં બાયતના 
પ્રવતવનવધ આ વબાના પ્રભુખ તયીકે ચૂાંટામા શતા. આ 
વબાએ ભાનલ-અવધકાયો અાંગેનુાં લૈવશ્વક જાશેયનાભુાં ઈ.વ. 
1948ભાાં 10 હડવેમ્ફયે ભાંજૂય કમુું. 
 વાભાન્દ્મ વબા મનુોના ખતત્રની ભમાિદાભાાં યશીન ે
વલશ્વના કોઈ ણ પ્રશ્ન ઉય ચચાિ-વલચાયણા કયી ળકે છે. 
તેના ય ત ે વરાશ-વૂચનો આી ળકે છે. વલશ્વભાાં ળાાંવત 
અને વરાભતીન ેબમભાાં ભૂકે એલી હયવસ્થવત ઊબી થામ તો 
તયત ત ે મુનોની વવભવતનુાં ધ્માન દોયે છે. મનુોભાાં નલા 
વભ્મોએ પ્રલેળ આલાની વબાન ેવિા છે. 
 

શામતી-શવમવત (Security Council) 

 મુનોનુાં આ વૌથી ભશત્લનુાં અાંગ છે. તેભાાં 15 વભ્મો 
છે. તેભાાંથી મુ.એવ.એ., વિટન, િાન્દ્વ, યવળમા અને ચીન 

એભ ાાંચ વભ્મો કામભી છે. ફાકીના વફનકામભી 10 
વભ્મોને વાભાન્દ્મ વબા ફે લિ ભાટે ચૂાંટે છે. વલશ્વભાાં ળાાંવત 
અને વરાભતી જાલલા ભાટે વવભવતને વલળા વિાઓ 
આલાભાાં આલી છે. યાષ્ટ્રો લચ્ચેના ઝઘડાઓન ે તેણ ે
ળાાંવતભમ વાધનો દ્વાયા ઉકેર રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાનો 
શોમ છે. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના વવચલારમના લડા ‘ભશાભાંત્રી’ 

તયીકે ઓખામ છે. તેભની વનભણૂક વરાભતી-વવભવતની 
બરાભણથી વાભાન્દ્મ વબા કયે છે. તેઓ વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના 
ભુખ્મ લશીલટી અવધકાયી તયીકે કાભગીયી ફજાલે છે. 
 

વળટો એટે  ં ? 

 વરાભતી-વવભવતના કોઈ ણ વનણિમ ભાટે ાાંચ 
કામભી વભ્મોના શકાયાત્ભક (ભાંજુયી ભાટે) ભત રેલાનુાં જરૂયી 
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છે. ાાંચભાાંથી એક ણ વભ્મયાષ્ટ્ર ‘નકાયાત્ભક ભત’ આ ે

તો વનણિમ રઈ ળકાતો નથી. વિા ધયાલતા ાાંચ કામભી 
વભ્મયાષ્ટ્રના વનેધ કયલાના અથલા વનણિમન ે નાભાંજૂય કે 
વનયથિક કયલાના અવધકાયને ‘વનેધાવધકાય’ કે ‘વલટો 

ાલય’ કશે છે. 
 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રોની વળેવ શંસ્થાઓ 
 જગતના રોકોનાાં જીલનધોયણો ઊંચાાં આલ,ે તેભને 

યોજગાયીની તકો પ્રાપ્ત થામ તેભજ રોકોના વાભાવજક, 

આવથિક, ળૈક્ષવણક અન ેવાાંકૃવતક વલકાવ ભાટે પ્રમાવો કયલા 

એ વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોનુાં ભશત્લનુાં કામિ છે. આ ધ્મેમો વવિ કયલા 
મુ.એન.ના નજેા શેઠ વલવળષ્ટ્ કે્ષત્રોભાાં કાભ કયનાયી ખાવ 
વાંસ્થાઓની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે. 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રો (ય નો) ન ેભારતનો શષકાર 
 બાયતદેળે મુનો યદળેો વાથેના ભતબેદોન ે
ઉકેરલાનો વવિાાંત સ્લીકામો છે. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોની ળાાંવત 
સ્થાલાની કાભગીયીભાાં બાયત વહક્રમ વશકાય આપ્મો છે. 

કોહયમાના મુિભાાં ઘલામેરા વૈવનકોની વાયલાય કયલા 
બાયતે ડોક્ટયોની ટીભ ભોકરી શતી. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના 
નેજાશેઠ ોતાના વૈવનકો ભોકરી કટોકટી ઉકેરલાભાાં બાયતે 
વશામ કયેરી. વરાભતી-વવભવત ઉયાાંત વલવલધ 
વવભવતઓના વભ્મ તયીકે બાયતે ઉમોગી બૂવભકા બજલી 
છે. બાયતીમોએ ભશત્લના શોદ્દાઓ ધાયણ કયીન ે ોતાનાાં 
જ્ઞાન-અનબુલનો રાબ આપ્મો છે. 
 

માનળીની ઉજ્જળલ આા 
 વલશ્વનાાં ફધા જ યાષ્ટ્રો મનુોન ેવાથ વશકાય આ,ે 

તો વલશ્વળાાંવતનો વાચો અનબુલ થામ. આ ભાટે ફધા યાષ્ટ્રો 

મુિ નહશ કયલાની પ્રવતજ્ઞા રે અને ઘાતક ળસ્ત્રોનુાં ઉત્ાદન 
ફાંધ કયી દે એ જરૂયી છે. આજ ે જો ફધાાં યાષ્ટ્રો ળસ્ત્રો 
લધાયલાની શયીપાઈ ફાંધ કયી દે, તો અફજો રૂવમાનો ફચાલ 

થામ. આ યકભભાાંથી વલશ્વના રોકોનુાં કલ્માણ થઈ ળકે એભ 
છે. 
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 ૃથ્લી જ એલો ગ્રશ છે, જ્માાં ભનુષ્મોએ યશેલાનુાં છે. 

તેથી ભાનલીએ વલશ્વઐક્મ અન ે વલશ્વળાાંવત ભાટે વાંમકુ્ત 
યાષ્ટ્રોની વપતાન ેઝાંખલી જ યશી. 

 
 

ય .એન.ની વળેવ 
શંસ્થાન ં નામ 

ટંૂક ં  નામ શંસ્થાન  ં ળડ  
મથક 

શંસ્થાન  ંમ ખ્ય કાયથ 

વલશ્વ આયોગ્મ 
વાંગઠન 

WHO (‘શુ’)  વજવનલા દુવનમાના રોકોનાાં ળાહયહયક અને ભાનવવક આયોગ્મભાાં 
વુધાયો થામ એ ભાટે પ્રમાવો કયલા. 

મુનેસ્કો UNESCO 

(મુનસે્કો) 
ેહયવ દુવનમાના વલવલધ દેળો લચ્ચ ે ળૈક્ષવણક, લૈજ્ઞાવનક અન ે

વાાંસ્કૃવતક કે્ષત્રોભાાં યસ્ય વશકાય વાધલો. 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ 
ભજૂય-વાંગઠન 

ILO  

(આઈ.એર.ઓ) 
વજવનલા  ભાવરકો દ્વાયા કાભદાયોનુાં ળોણ ન થામ, મોગ્મ લેતન 

પ્રાપ્ત થામ ત ેભાટે પ્રમત્ન કયલા. 

મુવનવપે UNICEF 

(મુવનવેપ) 
ન્દ્મૂમોકિ  ફાકોના જીલનની ગુણલિા વુધયે, મોગ્મ અન ે

ોણક્ષભ આશાય પ્રાપ્ત થામ એલા ફાકલ્માણના 
કામિક્રભો મોજલા 

ખોયાક અન ે કૃવ 
વાંગઠન 

FAO (પાઓ) યોભ વલશ્વભાાં અન્નનુાં ઉત્ાદન લધે અને કૃવનો વલકાવ થામ 
એલા પ્રમાવો કયલા. 

વલશ્વફેન્દ્ક IBRD 

(આઈ.ફી.આય.
ડી) 

લોવળાંગ્ટન 
ડી.વી 

વલશ્વમુિ દયવભમાન ખુલાય થમેરા દેળોના ુન:વનભાિણ 
ભાટે વધયાણ, વલકાવળીર દેળોના વલકાવ તેભજ 

ભશાનગયોના પ્રોજકે્ટ ભાટે વધયાણ આલુાં. 
 
 
WHO – World Health Organization 
UNESCO – United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization  
UNICEF – United Nations International Children’s 
Emergency Fund 
FAO – Food and Agricultural Organization  
ILO – International Labor Organization  
IBRD – international Bank for Reconstruction and 
Development  
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વલમ : - Geography 

ધોયણ :- 8 – પ્રથભ વત્ર 

ાઠ – 2 આણી આવાવ ળ ું ? 
 વાભાન્મ યીતે એલ ું ભાનલાભાું આલે છે કે, ૃથ્લી 

વૂમયભાુંથી છ ટી ડી છે. જ્માયે તેન ઉદબલ થમ ત્માયે ત ે
અગનગાના રૂભાું શતી. આ અગનગ ધીભે ધીભે ઠુંડ 
ડલા રાગ્મ. તનેા કેટરાુંક તત્લ શેરાું પ્રલાશી સ્લરૂભાું 
અને ત્માય ફાદ ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય ામમાું. આ પ્રક્રિમા 
દયમભમાન જ ે તત્લન ું ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય થમ ું, તેન ે

આણે ભૃદાલયણ તયીકે ઓખીએ છીએ. જ ે તત્લન ું 
પ્રલાશી સ્લરૂભાું રૂાુંતય થમ ું તે જરાલયણ. જ ેતત્લ લામ  
સ્લરૂભાું રૂાુંતય ામમા ત ે લાતાલયણ તયીકે ઓખામા. 
લી, યશેલા ભાટે કઠણ વાટી, ીલા ભાટે ાણી અન ેશ્વાવ 

રેલા ભાટે શલા ભી યશેતાું ૃથ્લી ય જીલવૃમિ મલકાવ 
ાભી, જ ેજીલાલયણ તયીકે ઓખામ છે. આભ, ૃથ્લી ય 

ચાય આલયણ અમસ્તત્લભાું આવમાું. 
 

ભૃદાલયણ (Lithosphere)  

 આણ ે ૃથ્લીના જ બાગ ઉય લવલાટ કયીએ 
છીએ, તે બાગ ભૃદાલયણ તયીકે ઓખામ છે. ભૃદ એટર ે

ભાટી અન ેઆલયણ એટર ે ડ. ૃથ્લીન ઉયન ડ 
ભાટી અન ે ખડક જલેા ઘન દાથોન ફનેર છે તથેી ત ે
ઘનાલયણ કે મળરાલયણ તયીકે ણ ઓખામ છે. આ 
આલયણ ૃથ્લી વાટીન આળયે 29 ટકા બાગ યકે છે. આ 
ડ આળયે 64થી 100 ક્રકભી જટેરી જાડાઈ ધયાલે છે. ત ે 
ફધ ેએકવયખી જાડાઈ ધયાલત નથી. લી, અુંદય કે ફશાય 

એકવયખ આકાય ણ ધયાલત નથી. તે રગબગ ભાટી 
અને ખડક જલેાું દ્રવમન ફનરે છે. આ બાગ ય જ નાના-
ભટા લયત, ઉચ્ચપ્રદેળ, ભેદાન લગેયે આલેરા છે. લી, 

વાટીથી ળરૂ કયીન ેઆણ ેજભે જભે ઊંડે જતા જઈએ તેભ 
તેભ તાભાનભાું લધાય થત જામ છે. 
 ૃથ્લીના ેટાભાું યશેરા ખડકના ીગેરા યવન ે
ભેગ્ભા (બ-ૂયવ) કશે છે. થૃ્લીની અુંદય કેટરાક લામ ઓ 
યશેરા શમ છે, જ ેગયભ થતાું ઉયની તયપ દફાણ કયી ફશાય 

નીકલાન પ્રમત્ન કયે છે; યુંત  ઉય આલેરા ખડકન ું 

દફાણ ણ એટર ું જ લધાયે શમ છે. આભ, ગયભી અન ે

દફાણ જલેાું ફ એકફીજાને વુંત મરત યાખલાભાું ભદદરૂ 
થામ છે. એટર ેજ ત ૃથ્લીન આ ડ પાટી જત નથી. 
જ્માું આ વભત રા જલાતી નથી, ત્માું ડ પાટતાું 

જ્લાાભ ખી પાટી નીક ેછે. 
 

જરાલયણ (Hydrosphere) 
 ૃથ્લીની વાટીન નીચાણલા બાગ ાણીથી 
ઘેયામેર છે, જ ે જરાલયણ તયીકે ઓખામ છે. ૃથ્લી 

વાટી ય બૂમભમલસ્તાય કયતાું ાણીના મલસ્તાયન ું પ્રભાણ 
લધાયે છે. જરાલયણ આળયે 71 ટકા બાગ યકે છે. 
જરાલયણભાું મલળા જબુંડાય ધયાલતા બાગ એટર ે
ભશાવાગય. જ ે મેવક્રપક, એટરમેન્ટક, ક્રશું દી અન ેઆકય ક્રટક 

ભશાવાગય તયીકે ઓખામ છે. ફધા ભશાવાગય એકફીજા 
વાથે જોડામેરા છે. બૂમભમલસ્તાય ાવ ેઆલેરા સ્થામનક 
જમલસ્તાય વભ દ્ર, ઉવાગય, અખાત કે વાભ દ્રધ નીના 

નાભે ઓખામ છે. ૃથ્લી યના ભશાવાગય ખૂફ મલળા 
અન ેઊંડા છે. કેટરીક જગ્માએ 10થી 11 ક્રકભી જટેરી ઊંડી 
ખાઈઓ આલેરી છે. ભશાવાગયનાું તમમાું ણ થૃ્લી 
વાટીની જભે ઊંચા શાડ, મલળા ભેદાન, ઉચ્ચપ્રદળે, 

ખીણ લગેયે જલેાું સ્લરૂનાું ફનેરાું છે.’  

  ૃથ્લી યના ાણીના જથ્થાના 97 ટકા બાગન ું 
ાણી વભ દ્રભાું આલેર ું છે. ફાકી યશેતા ાણીન આળયે 
ણ બાગ ફુંને ધ્ર લ ય તથા ક્રશભારમ અન ેફીજા ઊંચા 
લયત ય ફયપના રૂભાું યશેર છે. ફાકીના ાણી કૈી 
કેટર ુંક વયલયભાું, કેટર ુંક નદીઓભાું અન ે કેટર ુંક ૃથ્લીના 

ેટાભાું વુંગ્રશામેર ું છે. ીલારામક ાણી ખૂફ ઓછ ું  છે. આ 
ભીઠ ું  ાણી જરાલયણની બટે છે. વજીલન ેજીલલા ભાટે ભીઠા 
ાણીની જરૂય છે. આ ભીઠા ાણીના ભ ખ્મ આધાયરૂ 
લયવાદ (લૃમિ) ભાટેન બેજ વભ દ્રભાુંથી જ આલ ે છે. 
વભ દ્રભાુંથી ભૂલ્મલાન યવામણ, ખનીજો, ભીઠ ું , ભાછરાું ભી 

આલે છે. જભે ધયતી ય વજીલવૃમિન ું અમસ્તત્લ છે, તેલી જ 

યીતે વભ દ્રભાું જીલનવમૃિ આલેરી છે. ભશાવાગયનાું ભજાું, 

પ્રલાશ અન ે બયતીભાું યશેરી પ્રચુંડ ળમતતન ે નાથીન ે
મલદ્ય તળમતત ભેલી ળકામ છે. આ મવલામ ત ે જભાગય 
તયીકે ણ ઉમગી છે. 
 

લાતાલયણ (Atmoshphere) 

 ‘ૃથ્લીની ચાયે ફાજ  લીંટાઈને આલેરા શલાના 

આલયણન ે આણ ે લાતાલયણ કશીએ છેએ. જ ૃથ્લીની 
વાટીથી આળયે 1600 ક્રકભી વ ધી મલસ્તયેર ું છે. તે 
ભૃદાલયણ અન ે જરાલયણની જભે નયી આુંખ ે જોઈ ળકાત ું 
નથી. લાતાલયણભાું મલમલધ લામ ઓ, ાણીની લયા, ધૂના 

યજકણ, ક્ષાયકણ અન ે વૂક્ષ્ભજુંત ઓ ણ બેરાું શમ છે. 

લાતાલયણ યુંગશીન, સ્લાદયક્રશત અન ે લાવયક્રશત છે. તભેાું 

ઘન, પ્રલાશી અન ે લામ  તત્લન વભાલેળ થામ છે. તભેાું 

આળયે 78 ટકા જટેર નાઈટર જન, 21 ટકા જટેર 
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ઓમતવજન અને 1 ટકા જટેરા અન્મ લામ ઓ આલેરા શમ 
છે. ૃથ્લી વાટીથી જભે ઉય જઈએ તેભ લાતાલયણના 
ભટાબાગના લામ ઓન ું પ્રભાણ ઘટત ું જામ છે. કાફયન 
ડામતવાઈડ લામ  બાયે શલાથી શલાના નીચરા થયભાું ત ે
લધાયે પ્રભાણભાું છે અને ઉય જતાું ઓછ થત જામ છે.’  

 ઓઝન લામ  શલાભાું ખૂફ ઓછા પ્રભાણભાું છે. આ 
લામ  વૂમયનાું ાયજાુંફરી (અલ્ટર ાલામરટે) ક્રકયણન ું ળણ 
કયી, ૃથ્લીને વમૂયની પ્રચુંડ ગયભીથી ફચાલ ે છે. આ લામ  

ભ ખ્મત્લે લશેરી વલાયે ખ લ્લા ભેદાનભાું અન ેવભ દ્રક્રકનાયાથી 
શલાભાું લધાયે પ્રભાણભાું શમ છે. ઓમતવજન અને નાઈટર જન 
લામ ઓ ૃથ્લી યની જીલનવૃમિન ે જીલુંત યાખ ે છે. 
ઓમતવજનના જરદણાને નાઈટર જન ભુંદ કયે છે. 
 લાતાલયણભાું ભ ખ્મ ઘટક ાણી છે. ગયભીથી ફાષ્ 
ફની ાણી લયા સ્લરૂ ે શલાભાું બ ે છે, જને ેબેજ તયીકે 

ઓખલાભાું આલ ેછે. બેજ ઠયલાની ક્રિમા એટર ેઘનીબલન. 
ઘનીબલનના કાયણ ે જ લયવાદ, ઝાક, ક્રશભ, કયા લગેયે 

બેજનાું સ્લરૂ ફને છે. કઈ ણ પ્રદેળના ભાનલીના ખયાક, 

ળાક, યશેઠાણ, રૂયુંગ, આમથયક પ્રલમૃિઓ લગેયે ય 

લાતલયણની અવય જોલા ભે છે. લાતાલયણભાું મલમલધ 
યજકણ ણ જોલા ભે છે, આ યજકણન ેરીધે ૃથ્લી ય 

વૂમયપ્રકાળ પેરાત જોલા ભે છે, જનેા કાયણ ેવૂમોદમ લખત ે

એકાએક અજલા ું કે વૂમાયસ્ત લખતે એકાએક અુંધારું  થત ું 
નથી, યજકણ દ્વાયા પ્રકાળનાું ક્રકયણ યાલતયન ાભી 

ૃથ્લીની વાટી ય ાછા પયે છે અને આણને વમૂયપ્રકાળ 
ભે છે. લાતાલયણના ભાધ્મભને રીધે જ આણ ે અલાજ 
વાુંબી ળકીએ છીએ. તથેી જ ત યેક્રડમ, દૂયદળયનનાું 

પ્રવાયણ ળતમ ફન ેછે.  
 

જીલાલયણ (Biosphere) 

 ૃથ્લીના ભૃદાલયણ, જરાલયણ અન ે લાતાલયણના 

જ ે બાગભાું જીલનવૃમિ વમાી છે તનેે જીલાલયણ કશેલાભાું 
આલ ે છે. ૃથ્લી ય જીલાલયણ એ ભશત્લન ું આલયણ છે. 
વોય ક્રયલાયભાું ૃથ્લી એક જ એલ ગ્રશ છે જને ેજીલાલયણ 
છે. ૃથ્લી યની જીલનવૃમિભાું લનસ્મત, પ્રાણીઓ, 

જીલજુંત ઓ અન ે ભાનલન વભાલેળ થામ છે. આણ ેવો 
ખયાક અન ેફીજી ઘણી ફધી ચીજલસ્ત ઓ જીલાલયણભાુંથી 
જ પ્રાપ્ત કયીએ છીએ. લનસ્મત અને પ્રાણીઓ મલના 
આણે જીલી ન ળકીએ. આણા અમસ્તત્લન અન ે
મનલાયશન આધાય જીલાલયણ છે. જનેે ફે મલબાગભાું 
લશેંચલાભાું આલે છે : (1) અજમૈલક અને (2) જમૈલક. 
અજમૈલક મલબાગભાું ભૃદાલયણ, જરાલયણ અન ેલાતાલયણન 

અભ્માવ આલે છે, જ્માયે જમૈલક મલબાગભાું લનસ્મત, 

પ્રાણીઓ અન ે વ ક્ષ્ભ જીલાણુઓના અભ્માવન વભાલેળ 
કયલાભાું આલ ેછે. 
 ભાણવ સ્લમલકાવ ભાટે કેટરીક પ્રલૃમિઓ જાણ્મ-ે
અજાણ્મે કયે છે. તેનાથી આલયણની વભત રા જોખભામ છે. 
જભે કે ખનીજો ભેલલા લધ  ડત ું ખદકાભ, બૂમભગત અણ ૂ

યીક્ષણ, ખનીજતેર ળધલા ખૂફ ઊંડ  ળાય કાભ અને લધ  

ડતા ાતાકૂલાઓ કયલા જલેી પ્રલૃમિઓ કયલાથી 
ભૃદાલયણ જોખભામ છે. ળશેય અન ેગાભડાુંઓની અળ મિઓ 
તેભજ ઔદ્યમગક કચયાઓ ઠરલાતાું આણાું જાળમ ગુંદા 
ફન ેછે. ગયભી લધલાથી ધ્ર લ પ્રદેળન ફયપ ીગલા રાગ્મ 
છે. જશાજોનાું નકાભાું તેર લશેલાના કાયણ ે તેભજ ઔદ્યમગક 
લવાશતના ગુંદા અને યવામણમ તત ાણીના મનકારથી 
દક્રયમાઈ જીલન નાળ થામ છે, જ ેજરાલયણ ભાટે ખતયારૂ 

છે. ઉદ્યગ, કાયખાનાું, ાલયસ્ટેળન અન ે લાશન દ્વાયા 

દૂમત શલા લાતાલયણભું બ ે છે. લધ  લાશનની 

અલયજલયલાા મલસ્તાયભાું કાફયન ભનતવાઈડ જલેા 
લામ ઓન ું પ્રભાણ લધે છે. લૃક્ષ કાલાથી CO2 ન ું પ્રભાણ 

લધતાું ૃથ્લી ય ગયભીન ું પ્રભાણ લધે છે. આ યીત ે
લાતાલયણ ય ભાનલ પ્રલૃમિઓની અવય થામ છે. 
માયલયણના ળણના બગે ક દયતની ણકડીઓ 
જોખભામ છે, જ ેજીલાલયણ ભાટે ન કવાનકાયક છે. 
 

ાઠ – 7 આફોશલાકીમ પેયપાય 
 

ક્રભ દેળ ગયભી ઠું ડી લયવાદ 

1. યમળમા 150 વે -200 વે 100 વેભી 

2. ઈયાન 300 વે 100 વે 50 વેભી 

3. બ્રામઝર 380 વે 250 વે 250 વેભી 

4. નલ ે 100 વે -400 વે 50 વેભી 

5. ક્રપમરાઈન્વ 350 વે 300 વે 300 વેભી 

6. વાઉદી અયેમફમા 450 વે 290 વે 10 વેભી 

 
શલાભાન એટરે ળ ું ? 

 કઈ પ્રદેળનાું તાભાન, બેજ અને લયવાદની ટૂું કા 

ગાાની વયેયાળ મસ્થમત એટરે શલાભાન. 
  

આફોશલા (Climate) એટર ેળ ું ? 

 ‘કઈ ણ પ્રદેળના 35થી લધાયે લોનાું વયેયાળ 

તાભાન, બેજ અન ે લયવાદની વયેયાળ મસ્થમત એટર ે

આફશલા.’ 
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ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ 

 ઠુંડી આફશલાલાા દેળભાું વૂમયતા ઓછ 
અન બલામ છે; તેથી છડ, ળાકબાજી તથા લૃક્ષન મલકાવ 

અટકે છે. તેથી માયપ્ત ભાત્રાભાું ગયભી ભી યશે તેલી ક મત્રભ 
વમલસ્થા કયલાભાું આલ ે છે. ત ે ભાટે કાચ કે કાડની છત 

યાખલાભાું આલે છે. જથેી અશીં ગયભી જલાઈ યશે છે જને ે
‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ કશે છે. 
 

ફદરાતી આફોશલા (Climate change) 
  

ગ્રોફર લોવભિંગ (લૈવિક તા-લૃવિ) (Global 

worming) એટરે ળ ું ? 

 ગ્રફર લમભિંગ એટર ેૃથ્લીના લાતાલયણન ેગયભ 
કયનાયી ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’. ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ એટર ે કે 

વૂમયનાું ક્રકયણ વાથે આલતી ગયભીન ેલાતાલયણભાું આવમા 
છી ૃથ્લી ય અથડાઈને યાલતયન ાભી ાછી 
અલકાળભાું જલા ન દલેામ તલેે મસ્થમત. 
 

લતતભાનત્રોના વભાચાયો 

 .મ યભાું વયેયાળ 50 વે તાભાનભાું લધાય, 

ગયભીન અન બલ 

 દામજ યરીંગ 140 (વમેલ્વમવ) ભશિભ તાભાન 280 

વેમલ્વમવ શોંચ્મ ું (ઈ.વ. 2009) 

 યણભાું ક્રશભલાય 

 ભ ુંફઈભાું એક જ ક્રદલવભાું 942 મભભી લયવાદ 
(ઈ.વ. 2005) 

 ઓસ્ટરે મરમાભાું ગયભીન ઊંચે ચડત ાય (ઈ.વ. 
2006) 

 વ ુંદયલન ડૂફી યહ્ ું છે. 

 નેાભાું ખ મભ  નાભની ક્રશભનદીભાું 5 ક્રકભીન ઘટાડ 

 એન્ટાકય ક્રટકાભાું 35 ક્રદલવભાું 3250 ચ ક્રકભી 
ફયપની છાજરી ીગી ગઈ. 

 નદીઓભાું ાણીના સ્ત્રત ઘટ્યા. 
 

ૃથ્લી ગયભ કેભ થામ છે ? 

 ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ ભાું વક્રિમ પા આતા 

કાફયન ડામતવાઈડ, મભથેન, નાઈટરવ ઓતવાઈડ, 

તરયફ્રયા કાફયન (CFC) અને શેરકાફયનન ેગ્રીન શાઉવ 

લામ ઓ તયીકે ઓખલાભાું આલ ેછે. આ લામ ઓન ું પ્રભાણ 

લધલાથી આફશલા ક્રયલતયન (તરાઈભેટ ચેઈન્જ) ન પ્રશ્ન 
ઉદબવમ છે. 
 PPM એટર ેPart Per Million (દવ રાખન એક 

બાગ) એટર ેકે 0.28% શમ ત 280PPM કશેલામ. 
 

નીચ ેવાયણીન ું લાચન કય અન ે મલચાય. આણી ૃથ્લીન ે
ગયભ કયલાભાું આણ ેકેટરા જલાફદાય છીએ ત ેચકાવ. 

ક્રભ સ્થ-લસ્ત  વભમ ગ્રીન શાઉવન ે
અવય કયતા લામ  
ઉત્વજતનન ું પ્રભાણ 

1. થભયરાલય ભથક 
200 ભેગાલટ 

લામયક 9 રાખ ટન 

2. ભટયકાય લામયક લામયક 17 કયડ ટન 

3. AC વયેયાળ 2 

કરાક 

24 કરાક 2230 ક્રકગ્રા 

4. ટી.લી. 24 કરાક 190 ક્રકગ્રા 

5. ટ્ય ફરાઈટ 24 કરાક 88 ક્રકગ્રા 

6. કમ્મ ટય 24 કરાક 130 ક્રકગ્રા 

7. ક્રિજ 24 કરાક 920 ક્રકગ્રા 

 લલ્ડય  મભક્રટમયરમજકર ઓગેનાઈઝેળન (WMO) 

એ ‘મલશ્વ શલાભાન વુંસ્થા’ છે. ત ે જણાલે છે કે ઈ.વ. 

1850થી આજ વ ધીભાું ઈ.વ. 2008ના લયન ું વભ દ્ર અન ે
જભીન વાટી યન ું વુંમ તત તાભાન 0.310 વે. શત ું ત ે
ઈ.વ. 1961થી ઈ.વ. 1990ના ગાાના વયેયાળ તાભાન 
કયતાું લધાયે શત ું.              
 

વભથેન (CH4) 

 ઈ.વ. 1750ભાું 315 PPMભાુંથી ઈ.વ. 2005ભાું 

1764 PPM જટેર ધયખભ લધાય નીચનેાું કાયણને રીધે 

નોંધામ છે. 
 એક વમમતત પ્રમતક્રદન જ ેલસ્ત ઓ ગ્રશણ કયે છે, તેભાું 

રગબગ 80% લામ  શમ છે. એક વમમતત પ્રમતક્રદન 22,000 

લખત શ્વાવ રે છે. આભ, એક વમમતત પ્રમતક્રદન 

ઓમતવજનમ તત લાતાલયણભાુંથી 16 kg લામ  વેલન કયે છે.  

ક્રભ કાયણ વભથેન લામ ન ું 
ઉત્વજતન 

1 ળ ઓના ઉચ્છલાવ અન ે
ચમાચમની ક્રિમા 

14 કયડ ટન 

2 ડાુંગયની ખેતી 15 કયડ ટન 

3 વેમન્દ્રમ કચય વડલાથી 7 કયડ ટન 
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નાઈટરવ ઓક્વાઈડ 

 નાઈટ્વ ઓતવાઈડન ું પ્રભાણ 270 PPMથી લધીન ે

શાર 319 PPM થમ ું છે. 

ક્રોયોફ્રોયા કાફતન (CFC) 

 પભ, ્રામસ્ટક, ક્રિજ, AC વક્રકયટવજયન, 

એયવેરસ્પ્રે (એક ભાઈિનથી 10 ભાઈિન આકાય 
ધયાલતાું વૂક્ષ્ભકણને એયવેર કશે છે.) લગેયેના લયાળથી 

CFCભાું લધાય થામ છે. 

 23 જાન્મ . 1995ના મ નના વુંમ તત ઠયાલથી દય 
લ ે 16 વ્ટેમફયન ે ‘ઓઝન ક્રદલવ’ તયીકે 

ઊજલલાભાું આલે છે. 

 2007ન ું લય 1980 છી વોથી લધ  ગયભ શત ું. 
 

ગ્રોફર લોવભિંગની અવયો 

 લનસ્મત ઉત્મિ, તેભની લમૃિન વભમ અન ે

આમ ષ્મભાું પેયપાય આલી યહ્ા છે. 

 ક્ષીઓની અભ ક જામતઓ ર પ્ત થઈ યશી છે. દા.ત., 

ચકરી, ગીધ. 

 ક્રશભારમની ફ ેશજાય ક્રશભનદીઓ ીગી ગઈ છે. 

 છેલ્લાું 10 લયભાું દ ષ્કા, લાલાઝડાું, અમતલમૃિ અન ે

ૂયની ભાત્રાઓ લધી યશી છે. 

 જ્માું લયવાદ લધ  ડત શત, ત્માું તેની ભાત્રા ઓછી 

થઈ યશી છે. યાજસ્થાન અને દ ફઈભાું બાયે 

લયવાદન અન બલ. ચેયાૂુંજીભાું અનાલૃમિ. 

 ખેતીભાું કઠન ું ઉત્ાદન ઓછ ું  થઈ ગમ ું છે.   

 જભીનભાું ાણીન ું સ્તય ઘટી ગમ ું છે. 

 ક્રશભનદી ીગલાથી વભ દ્રજ સ્તય લૃમિ થઈ યશી 
છે. વભ દ્રકાુંઠાના ધલાણન ું સ્તય લધી યહ્ ું છે. 

 તાભાન લધતાું ભાણવ ક્રડશાઈડર ેળન અન ે
ક ણન મળકાય ફનળ.ે 

 ઋત ચિભાું ક્રયલતયન આલી જળે. મળમાા અન ે
ઉનાાની ઋત ઓની રાક્ષમણકતાઓ ફદરાળ.ે 

 ગ જયાતની દક્રયમાઈ વાટી 25 વેભી જટેરી લધતાું 
જભીનની ખાયાળ લધળ.ે 

 ખેત-ઉત્ાદનભાું વતત ઘટાડ નોંધાઈ યહ્ છે. 

 કરેયા, ડેન્ગ્મ , ભેરેક્રયમા, મરક્રપલય, સ્લાઈન ફ્ર ૂ

લગેયે યગન ું પ્રભાણ લધી યહ્ ું છે. 

 ભારદીલ, ફાુંગ્રાદેળ, ક્રપમરાઈન્વ ટા ઓ, 

લેસ્ટઈમન્ડઝ ટા ઓ અન ે ઓસ્ટરે મરમા ખુંડના 
કાુંઠાના મલસ્તાય ડૂફભાું જળે. 

 ‘ગ્રીન ીવ’ વુંસ્થા ભ જફ ઈ.વ. 2100ભાું 

ગ જયાતભાું લવતા આળયે 55 રાખ રકન ે
સ્થાુંતય કયલ ું ડળ.ે 

 લૈમશ્વક તાભાનના લધાયાને રીધે પૂર ખ શ્ફ  
ગ ભાલી યહ્ાું છે. 

 ભધૂડા શલે નાભળે થઈ યહ્ા છે. 
 

ગ્રોફર લોવભિંગથી ફચલાના ઉામો 

 CO2 ન ું ઉત્વજયન કયનાયા સ્ત્રતન ઉમગ 

ઘટાડલ જોઈએ. 

 લૃક્ષાયણ કયલ ું, લૃક્ષન ું જતન, જુંગર કાલાું ન 

જોઈએ. લનીકયણથી કાફયન ઓછ થામ છે. 

 રીથીન ફેગન ઉમગ ટાલ. 

 ખાતય અને જ ુંત નાળક દલાઓન મલલેકૂણય 
ઉમગ કયલ. 

 વભ દ્રભાું રશકણન છુંટકાલ કયલ, જથેી ્રેન્કટન 

નાભના તયરજીલન મલનાળ થામ અન ે ત ે
પ્રકાળવુંષ્રેણની ક્રિમા ભાટે કાફયન 
ડામતવાઈડન ઉમગ કયતા શલાથી ગ્રફર 
લમભિંગથી ફચી ળકામ છે. 

 વજીલ ખતેી અનાલલી (રીર ડલાવ અન ે
છાણીમ ું ખાતય લાયલ ું) 

 ળ ઓના ખયાકભાું ફામક્રટક બેલલા. તેથી 
ળ ઓના જઠયભાું મભથેન ેદા કયતા ફેતટેક્રયમા 
અુંક ળભાું યશે. 

 ઘય ઉમગી વાધનન મલલકેૂણય ઉમગ કયલ. 

 ક્રયલશનનાું વાધનન મલલકેૂણય ઉમગ કયલ. 

 લવમતલૃમિ અટકાલલી. 

 લીજીની ફચત ભાટે શલાઉજાવ ક દયતી યીત ે
ઉરબ્ધ ફને તલેી વમલસ્થા કયલી. 

 ઈક-િેન્ડરી કાગન લયાળ લધાયલ. 

 ઘયની આજ ફાજ  છડ અન ેલકૃ્ષન ઉછેય કયલ. 

 ક દયતી વુંમિન મલલેકૂણય ઉમગ કયલ. 

 ેટર મરમભ ેદાળન મલલેકણૂય ઉમગ કયલ. 

 ાણીન કયકવયબમો ઉમગ કયલ. 

 લયવાદી ાણીન વુંગ્રશ કયલ. 

 CNGન લયાળ લધાયલ. 
 

એક ટન કાગ ફનાલલા ભાટે 

-  4400 ક્રકરલટ લીજી 
-  30,000 મરટય ાણી 
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-  11 લૃક્ષનાું રાકડાુંન ભાલ લયામ છે 
 

માતલયણન ેફચાલલા લૈવિક નીવત 

 ભાનલ તાની પ્રલમૃિઓથી માયલયણન મલનાળ 
કયી યહ્ છે એલ ું મલશ્વને વભજાતાું ઈ.વ. 1972ભાું 
સ્લીડનનાું ાટનગય સ્ટકશભ ખાતે માયલયણ ફચાલલા 
ફેઠક ભી. ત્માયફાદ બ્રામઝરના યી-ઓડી-જાનેય ખાત ે
ૃથ્લી વુંભેરન ભળ્ ું. 
 ગ્રફર લમભિંગ વુંદબે મલશ્વસ્તયે ક્રડવેમફય, 

2009ભાું ડેન્ભાકયની યાજધાની કનશેગનભાું એલ ું નક્કી 

કયલાભાું આવમ ું શત ું કે, મલકમવત યાિર કાફયનકટ 

(ગ્રીનશાઉવને અવય કયતા લામ  ઉત્વજયન ઘટાડલાની 
નીમત) સ્લીકાયતાું નથી અને મલકાવળીર યાિર 
ગ્રીનશાઉવન ે અવય કયતા લામ  ઉત્વજયન ઘટાડલા ભાટે 
દફાણ કયી યહ્ાું છે. મલકાવળીર દેળના મલકાવ ભાટે 100 
અફજ ડરય વશામ આલી, એલ ું નક્કી કયલાભાું આવમ ું 

શત ું. આ ફેઠકભાું 45 દેળનાું 59 જટેરાું વુંળધન ેવય 
દ્વાયા મલશ્વના નેતાઓન ે ફદરાતી આફશલા ભાટે 
ગુંબીયણે મલચાય કયતા કયલાભાું આવમા શતા. 

 મલશ્વભાું વયેયાળ નાગક્રયક 4.5 ભેક્રટરક ટન 
કાફયનલામ  છડે છે, બાયતન નાગક્રયક લામયક વયેયાળ 1.2 

ભેક્રટર ક ટન કાફયન છડે છે. અન્મ મલકાવળીર દેળ ત ઘણ 
ઓછ કાફયન લામ  છડે છે. તેભના મલકાવ ભાટે ભટા ામા 
ય છ ટ આલી જોઈએ. અભેક્રયકા જલેા દેળ ય મનમુંત્રણ 
રાદલ ું જોઈળે કાયણ કે તેભન પ્રત્મેક નાગક્રયક 20.6 ભેક્રટર ક 
ટન કાફયન લામ  ઉત્વજયન કયે છે. 
 

બાયતની યાજ્મલાય ભાહશતી 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય (ચો 

હકભી) 
ભ ખ્મ બાા 

1. અરણાચર 
પ્રદેળ 

83,743  ભન્મા, અકા, ભીજી 

2. અવભ 78,438 અવભ 

3. આુંધ્રપ્રદેળ 2,75,045 તેર ગ , ઉદ ય 

4. ઉિયપ્રદેળ 2,38,566 ક્રશન્દી, ઉદ ય 

5. ઉિયાખુંડ 53,483 ક્રશન્દી, ગઢલારી 

6. ઓક્રયસ્વા 1,55,707 ઉક્રડમા 

7. કણાયટક 1,91,791 કન્નડ 

8. કેય 38,863 ભરમારભ 

9. ગ જયાત 1,96,024 ગ જયાતી 

10. ગલા 3,702 કોંકણી, ભયાઠી 

11. છિીવગઢ 1,35,191 ક્રશન્દી 

12. જમભ -કશ્ભીય 2,22,236 કશ્ભીયી, ઉદ ય, 

ડગયી 

13. ઝાયખુંડ 79,714 ક્રશન્દી 

14. તમભરનાડ  1,30,058 તામભર 

15. મત્ર યા 10,492 ફુંગાી, કકફયાક 

16. નાગારેન્ડ 16,579 કણ્માક, અુંગ્રેજી 

17. મિભ ફુંગા 88,752 ફુંગાી 

18. ુંજાફ 50,362 ુંજાફી 

19. મફશાય 94,164 ક્રશન્દી 

20. ભમણ ય 22,327 ભમણ યી 

21. ભધ્મપ્રદેળ 3,08,144 ક્રશન્દી 

22. ભશાયાિર 3,07,690 ભયાઠી 

23. મભઝયભ 20,987 મભઝ, અુંગ્રેજી 

24. ભેઘારમ 22,429 ખાવી, ગાય, 

અુંગ્રેજી 

25. યાજસ્થાન 3,42,239 ક્રશન્દી, યાજસ્થાની 

26. મવમક્કભ 7,096 રે્ચા, બૂક્રટમા, 

ક્રશન્દી 

27. શક્રયમાણા 44,212 ક્રશન્દી 

28. ક્રશભાચરપ્રદેળ 55,673 ક્રશન્દી, શાડી 
 

યાષ્ટ્રીમ યાજધાની વલસ્તાય 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય 

(ચો.હકભી.) 
ભ ખ્મ બાા ાટનગય 

1 ક્રદલ્લી 1483 ક્રશન્દી, ુંજાફી, ઉદ ય ક્રદલ્લી 

કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળો 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય 

(ચો.હકભી.) 
ભ ખ્મ બાા ાટનગય 

1. અુંદભાન-
મનકફાય 
ટા ઓ 

8249 ફુંગાી, ક્રશન્દી, 

તમભર, તેર ગ , 

ભરમારભ 

ટય બ્રેય 

2. ચુંદીગઢ 114 ક્રશન્દી, ુંજાફી ચુંદીગઢ 

3. દભણ-
દીલ 

112 ગ જયાતી, ભયાઠી દભણ 

4. દાદયા અને 
નગયશલેરી 

491 ગ જયાતી, ક્રશન્દી, 

મબરી, મબરડી 
મવરલાવા 

5.  ડ ચેયી 492 તમભર, તેર ગ , 

ભરમારભ, 

અુંગ્રેજી 

 ડ ચેયી 

6. રક્ષદ્વી 32 ભરમારભ કૈલયિી 
(કલયિી) 
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ધોયણ :- 8 – દ્વીતીમ વત્ર 

ાઠ – 2 માતલયણીમ પ્રદ ણ 
 ક દયતી સ્ત્રતના અભમાયક્રદત ઉમગથી ાણી, 

શલા અને લનસ્મતભાું અળ મિ ેદા થઈ છે. પ્રદૂણ પેરામ ું 
છે. તનેી ભાત્રા એટરી ભમાયક્રદત છે કે મલકાવન ેસ્ળયલાની 
વાથ ે માયલયણન ે પ્રદમૂત કયી ભ કે છે. આ ફઉેન ે એભના 
વુંદબો વાથે જોલાન-વભજલાન પ્રમાવ કયલ અમનલામય 
છે. આજ ેબૂમભ, શલા, ધ્લમન અને અલકાળીમ પ્રદૂણ ખફૂ 

લધી ગમાું છે. તેની ઘણી મલયીત અવય ભાનલજીલન અન ે
માયલયણ ય થલા રાગી છે. ઉદ્યગ આલલાથી માયલયણન ે
અવય કયતાું અનકે પ્રકાયનાું પ્રદૂણ લધ્માું છે, જભેાું શલા, 

ાણી અને બમૂભન ું પ્રદૂણ ભ ખ્મ ગણામ. આ ત્રણેમ આણુું 
જીલન ટકાલી યાખલા ભાટેનાું ભ ખ્મ તત્લ છે. 
 

(1) ાણીન ું પ્રદ ણ (Water Pollutuion)  

 ઉદ્યગન ે ાણી જોઈએ, પ્રક્રિમાભાું ભાર ફનાલલા 

અને અન્મ શેત ઓ ભાટે આ ાણી અસ્લચ્છ થઈ જામ, એટર ે

તેન ે નકાભ ું ગણી નદી, નાાું કે ખ લ્લી જભીન ય છડી 

ભૂકલાભાું આલ ે છે. આ કેમભકરમ તત ગુંદ  ાણી નદીના 
ાણીન ે પ્રદ મત કયે છે. ઉદ્યગન ે કાયણ ે છડામેર ું આલ ું 
ાણી નદીના જપ્રલાશન ેદ મત કયી નાખ ેછે. લી, જભીન 

ય ખ લ્લાભાું છડી દેલામેર ું ાણી જભીનભાું ઉતયે છે. આ 
ાણી બૂમભગત જન ેણ પ્રદ મત કયે છે. આજ ેળશેયીકયણ 
ખૂફ ભટા ામ ે થમેર ું છે. ળશેયની ગટયનાું ાણી ણ 
નદીઓ અન ે તાલભાું છડી દલેાભાું આલ ે છે. જ ે ાણીના 

પ્રદ ણની ભટી વભસ્મા ઊબી કયે છે. આજ ે
ઔદ્યમગકીકયણથી લયવાદના ાણી ણ પ્રદ મત ફન્માું છે. 
ઉદ્યગન ધ ભાડ, ગુંધ, લયવતા ાણી વાથે બ ે છે અન ે

ાણીન ેપ્રદ મત કયે છે. 
 ઉદ્યગ અને કાયખાનાભાું લયામેર ું ગુંદ ું ાણી નદી, 

નાાું અને જભીન ય છડી ભૂકલાભાું આલે છે, ત્માયે 

જચય પ્રાણીઓ નાળ ાભે છે. ભાછરીઓ ભયી જલાના 
ક્રકસ્વા આણ ેઘણા જોમા છે. તેરગાણથી વભ દ્રન ું ાણી 
પ્રદૂમત થામ છે. જપ્રદૂણથી કરેયા, કભ અને ઝાડા-

ઊરટી જલેા યગ પેરામ છે. કદાચ એટર ેઆજ ેઆણ ેત્માું 
ભ વાપયીભાું, ઓક્રપવ કે ળાાભાું જતાું ફાકએ ાણીની 

ફટર યાખલી ડે છે. આને ક્રયણાભે ઉત્ન્ન થતાું ાક, 

ઘાવચાય, ળાકબાજી પ્રદ કથી બયૂય શમ છે. 

 દયેક લગયની વમમતત કે યાજકાયણી, ખેડૂત, 

ઉદ્યગમત, મળમક્ષત વમમતત, કાયીગય કે કભયચાયી પ્રજાના ક્રશત 

મલરિ ચેડાું કયતાું જયા ણ અચકાતા નથી. ઉદ્યગના 

ાણીને ળ િ કયી નદી, નાાભાું છડલ ું જોઈએ. વયકાયે 

ઉદ્યગ ઉય કડક મનમુંત્રણ યાખલ ું જોઈએ. આણ ેાણીન 
મલલેકૂણય ઉમગ કયલ જોઈએ. 

(2) શલાન ું પ્રદ ણ (Air-Pollution)  

 આજ ે ાણીની જભે શલાના પ્રદૂણ ે ણ જગતભાું 
ભટી વભસ્મા ઊબી કયી છે. દયેક ળશેય અને કેટરાુંક ગ્રામમ 
મલસ્તાયભાું ચક્કવ પ્રકાયના ઉદ્યગ મલકાવ ામમા છે. 
ઉદ્યગભાુંથી છડલાભાું આલતાું ગેવ, ધ ભાડ શલાભાું બતાું 

શલાન ું પ્રદ ણ થામ છે. આજ ેખમનજતેરન ઉમગ ણ ખૂન 
જ લધી ગમ છે. ટેર ર અન ેડીઝરથી ચારતાું લાશન શલાભાું 
ધ ભાડ અને લામ ઓ જલેા કે નાઈટ્વ ઓતવાઈડ, કાફયન 

ભનતવાઈડ, ફેન્ઝામક્રયન અને કાફયન ડામતવાઈડ 

બેલે છે, જથેી શલાભાું આલા લામ ઓન ું પ્રભાણ ખૂફ લધી 

ગમ ું છે. આજ ેજુંગર ણ ભટા પ્રભાણભાું કાલાથી શલાન ું 
પ્રદ ણ લધી યહ્ ું છે. લૃક્ષ ઓછાું થલાથી ઝેયી લામ  Co2 ન ું 

પ્રભાણ લધલા રાગ્મ ું છે, જનેે રીધ ે ‘ગ્રફર લમભિંગ’ જલેી 

ભટી વભસ્મા ઊબી થઈ છે. 
 શલાના પ્રદ ણથી પેપવાુંની ફીભાયી, દભ, શાુંપણ 

જલેા યગ થામ છે. શલાભાું ઊડતા ધૂના યજકણથી ળયદી, 

ઉધયવ, ખાુંવી જલેા યગ થામ છે. લધ  ડતા પ્રદ ણથી 

ગૂુંગાઈને ઘણાું પ્રાણીઓના ભૃત્મ  ણ થમા છે. શલાના 
પ્રદ ણથી ગયભી લધી યશી છે. કેટરીક લાય આલા લામ ઓ 
લયવાદ વાથ ે બતાું એમવડન લયવાદ ણ થામ છે, જ ે

લનસ્મતન ેઅન ેપ્રાણીઓન ેખૂફ ભટ ું  ન કવાન કયે છે. 
 શલાન ું પ્રદૂણ અટકાલલા ઉદ્યગ ભાટે કેટરાક 
મનમભ ફનાલી તેન ચસૂ્તણે અભર કયલ જોઈએ. મગ્મ 
પ્રભાણભાું ધ ભાડ કે ઝેયી ગવે ક્રપલ્ટય થામ તલેાું વાધન 
મલકવાલલાું જોઈએ. ‘માયલયણજાગમૃતના અમબમાન’ 

ચરાલલા જોઈએ. કવૂયલાય ઉદ્યગને વયકાયે કડક થઈ ફુંધ 
કયાલલા વ ધીન દુંડ કયલ જોઈએ. ટેર ર-ડીઝરન જરૂય 
ૂયત જ ઉમગ કયલ જોઈએ. પ્રદ ણભ તત એલા C.N.G 

અને P.N.Gન ઉમગ કયલ જોઈએ. લાશનભાું P.U.C ન 

કડક અભર કયાલલ જોઈએ. 
 

(3) બૂવભન ું પ્રદૂણ (Land-Pollution) 

 બૂમભન ું પ્રદ ણ વશેરાઈથી નજયે ડે તેભ નથી છતાું 
આજ ેમલકવતા મલશ્વભાું બમૂભન ું પ્રદ ણ ખૂફ ભટા પ્રભાણભાું 
લધલા ામમ ું છે. મલકવેરા ઉદ્યગ અન ેગટયના ાણી ખ લ્લી 
જભીન ય છડી દેલાતાું ત ે જભીનને ફગાડે છે. ઉદ્યગ કે 
કાયખાનાુંલાા જરૂય શમ તનેા કયતાું લધ  જભીન પ્રાપ્ત કયે 
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છે, જ ેએભના કશેલા પ્રભાણ ેબમલષ્મના મલકાવ ભાટે શમ છે. 

ઉદ્યગન મલકાવ વાયી ખતેીરામક જભીન ઉય થામ છે, 

ત્માયે ત ે જભીનન ે ન કવાન કયે છે. ઉદ્યગ તાન નકાભ 
ઘન કચય જભીનભાું નાુંખે છે. આજ ે મરથીરીન 
(્રામસ્ટક) ન ઉમગ ખફૂ ભટા પ્રભાણભાું થલા રાગ્મ 
છે. પ્રાવસ્ટક જભીનભાું બત ું નથી અન ેજભીન ફગાડે 
છે. ળશેયી કચય જભેાું ખખાું, ્રામસ્ટક સ્િે અન ે

યાવામમણક દાથો શમ છે, જ ેઉડી વાયી જભીન, ખેતયભાું 

ડે છે અન ેજભીન દમૂત કયે છે. ખેડૂત દ્વાયા લધ  ઉજ ભાટે 
યાવામમણક ખાતયન ણ ખૂફ ફશા પ્રભાણભાું ઉમગ 
થઈ યહ્ છે, જ ે જભીનન ે ફગાડલાભાું અન ે માયલયણને 

ન કવાન કયલાભાું ભટ બાગ બજલ ેછે. 
 આજ ે ઉદ્યગનાું અન ે ગટયનાું ાણીન ઉમગ 
ઉજાઉ જભીનભાું થલાથી તભેાું ાકતાું અનાજ, ળાકબાજી 

દ મત શમ છે, જનેા રીધે ક્ષમ અને શાડકાુંના યગ થામ છે. 

ઉજાઉ જભીન ઓછી થતાું અનાજની તુંગી વજાયલાની 
ળતમતાઓ ઊબી થઈ છે. જભીનભાું ત ે ઉભેયાતાું ્રામસ્ટક 
અને કાયખાનાુંઓનાું ાણી વૂક્ષ્ભ જીલાણુઓન નાળ કયે છે. 
ઉદ્યગન ઘન કચય ણ વૂક્ષ્ભ જીલાણુઓને ભાટે ઘાતક 
ફની યહ્ છે. આ જીલાણુઓ જભીનન ે ઉજાઉ ફનાલ ે છે; 

યુંત  તનેા નાળથી જભીન મફનઉજાઉ ફની જામ છે. 
 આણ ે બમૂભ-પ્રદ ણન ે અટકાલી ળકીએ તેભ 
છીએ. આણ ે ્રામસ્ટક અન ે કેમભકરન ઉમગ જરૂય 
ૂયત જ કયલ જોઈએ. ઉજાઉ જભીનભાું ઉદ્યગ સ્થાલા ન 
જોઈએ. માયલયણન ું જતન કયલ ું જોઈએ. યાવામમણક 
ખાતયન ેફદર ેજમૈલક ખાતય, દેળી ખાતય લાયલાું જોઈએ. 

જ ુંત નાળક દલાઓ ઓછા પ્રભાણભાું ઉમગભાું રેલી જોઈએ. 
નકાભા ્રામસ્ટક અન ે ઘન કચયાન ે ફાીન ે કે ક્રયવાઈકર 
કયી તને નાળ કે પયી લાય ઉમગ કયલ જોઈએ. 
યુંયાગત સ્ત્રતન ઉમગ કયલ જોઈએ. જભેકે રીરો 

ડલાવ નલી ટેતનરજીન ઉમગ કયલ જોઈએ; જ ેાણી 

ણ ફચાલે અને પ્રદૂણ ણ યકે જભેકે ટકમવુંચાઈ 
િમત. 
 

(4) ધ્લવન (અલાજ)ન ું પ્રદૂણ (Noise-
Pollution)  

 લામ  અને જ પ્રદ ણ ઉયાુંત ધ્લમન (ઘોંઘાટ, 

અલાજ) પ્રદૂણ ખૂફ લધી ગમ ું છે. કાયખાનાુંઓભાું ચારતાું 
મુંત્ર, લાશનના કાયણ ેજ ેઅલાજ થામ છે, તે ઘણ ઊંચ શમ 

છે, જ ે અલાજન ું પ્રદૂણ ઊબ ું કયે છે. આણી પ્રજા અન ે

વભગ્ર મલશ્વની પ્રજા ઉત્વલમપ્રમ છે. આજ ે વભગ્ર મલશ્વભાું 

અનેક ઉત્વલ ઊજલામ છે. જભેાું ભટાું રાઉડસ્ીકય કે છી 
ફેંડલાજાું-ઢર લગેયે લગાડલાથી, ડી.જ.ે દ્વાયા ધ્લમનન ું 

પ્રદૂણ થામ છે. ચૂુંટણી કે યભતભાું મલજમ થલાથી ભટા 
પ્રભાણભાું પટાકડા પડલા, લામજ ુંત્ર લગાડલાથી ધ્લમનન ું 

પ્રદૂણ થામ છે. ળશેયભાું ફવ, ક્રયક્ષાઓ, ક્રદ્વ-ચિીમ 

લાશન ભટા પ્રભાણભાું છે. અમગ્મ જગ્માએ ાક્રકિં ગ કયલાથી 
આ લાશનન બયાલ થામ છે, જ ેધ્લમન-પ્રદૂણ પેરાલે છે. 

 ધ્લમન-પ્રદૂણથી ઘોંઘાટના કાયણ ેફશેયાળ આલલા 
ઉયાુંત ભાનમવક સ્લાસ્થ્મ ઉય મલયીત અવય ડે છે. 
ચીક્રડમાણુું લધી જામ છે. લધ  ડતા અલાજથી પ્રકૃમત ય 
મલયીત અવય ડે છે. ઘણા કીટક અન ે જીલાણુઓ જ ે
આણન ેઉમગી છે ત ેનાળ ાભે છે. શમસ્ટર, ળાા કે 

દલાખાનાું ાવ ે‘ન-શનય’ કે ‘વાઈરન્વ ્રીઝ’ જલેાું મચહ્ન 

આણ ેભૂકલાું ડે છે, તે ખયેખય ધ્લમન-પ્રદૂણથી ભાયકતા 

દળાયલ ેછે. 
 નાગક્રયક તે જ વભજ ે એ જ એન ઉામ છે. 
આણ ેઉત્વલ, પ્રવુંગ દયમભમાન લધ  ડતાું અલાજ કયતાું 

લામજ ુંત્ર લગાડલાું જ જોઈએ. પટાકડા ન પડલા જોઈએ. 
લાશન મગ્મ વભમે વમલયવ કયાલલા જોઈએ. P.U.C ના 

મનમભ ખૂફ કડક ફનાલલા. જોઈએ. લસ્તીગીચતાન ે
મનમુંત્રણભાું યાખલી જોઈએ. ઉદ્યગએ અલાજને મનમુંમત્રત 
કયલા લનીકયણ કયલ ું જોઈએ. લાશનના અલાજન ેઘટાડલા 
યસ્તાઓની આજ ફાજ  લકૃ્ષ ઉગાડલાું જોઈએ. આણી 
વભમવૂચકતા અને વભજદાયી જ આણન ે પ્રદ ણથી 
ફચાલી ળકળે. 
 ાણી કેટર ું અભૂલ્મ છે એ વશ ને વભજામ છે. છતાું 
‘મભનયર લટય’ ખયીદતી લખતે આણ ેાણીની કટૉકટીન ે

ગુંબીયતાથી રેતાું નથી. વલાર ભાત્ર ાણીન જ નથી. 

ગાુંધીજીએ કશેર ું કે જ, જભીન અને જ ુંગર એ વાભ દામમક 

સ્ત્રત છે. એની ઉય વોન વભાન શક છે. એન ે‘લેાયની 

લસ્ત ’ ફનાલલી નમૈતક ગ ન છે. ભાનલમનમભયત 

વભસ્માઓભાું ાણીન ું પ્રદ ણ અગ્રસ્થાન ે છે. એન ઉિય 
ળધલ આણી વક્રશમાયી વાભકૂ્રશક જનચેતનાની 
જલાફદાયી ફની ગઈ છે. આજ ેપ્રદ ણ ભાટે તભાભ રકએ 
તાની જલાફદાયી વભજી તેન ે સ્લચ્છ અન ે તુંદ યસ્ત 
ફનાલલા મગ્મ ઉામ કયલા જ ડળ.ે 
 

ાઠ – 14 ખુંડ-હયચમ : આહિકા અને 

એવળમા 

વલિનો ફીજા નુંફયનો ભોટાભાું ભોટો ખુંડ 
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 આક્રિકાખુંડની રુંફાઈ અને શાઈ રગબગ 
વયખી છે. 2/3 મલસ્તાય મલ લલૃિથી ઉિયભાું આલેર છે. 
એટર ેકે ભટા બાગન પ્રદેળ ઉષ્ણ કટીફુંધભાું આલેર છે. 
 18ભી વદીના અુંત વ ધી આક્રિકાખુંડ દ મનમાના 
રક ભાટે અજાણ શત, તેથી તનેે ‘અુંધાક્રયમા ખુંડ’ તયીકે 

ણ ઓખલાભાું આલત શત. લાનયભાુંથી ભાનલની 
માત્રાની ખટૂતી કડીરૂ અલળે નાઈર નદીનાું તટ યથી 
ભી આવમા છે. 
 ફાથોરમમ  ડામઝેે ઈ.વ. 1493ભાું ‘કે ઓપ ગ ડ 

શ’ ની બૂમળય ળધી શતી. આ ળધન ઉમગ લાસ્ક-

દ-ગાભાએ ઈ.વ. 1498ભાું બાયતભાું આલલાન જભાગય 
ળધલા કમો શત.  
 આક્રિકાખુંડન ભટ બાગ ૂલય ગાધયભાું આલેર 
છે. તને મલસ્તાય મલશ્વના ક ર જભીનમલસ્તાયના 20 ટકા 
જટેર થામ છે, ત્રીવ શજાય ક્રકભી જટેર દક્રયમાક્રકનાય એ 

ખુંડને ભળ્ છે. 
 

આહિકાખુંડના બૂૃષ્ઠીમ બાગોની વલળેતાઓ 

: 
 આક્રિકાખુંડન ું બૂષૃ્ઠ ભટા બાગે ઉચ્ચ્પ્રદેળન ું ફનેર ું 
છે. જભેાું આક્રિકાના લામવમ બાગભાું એટરાવ લયતની 
શાયભાા આલેરી છે, જભેાું વોથી ઊંચ લયત એટરાવ છે. 

એની ઉંચાઈ 3,965 ભી છે. આક્રિકાની મગક્રયભાાભાું 

આક્રિકાન વોથી ઊંચ લયત ક્રકમરભાન્ઝાય છે, જનેી ઊંચાઈ 

5,895 ભી છે. આ લયત મલ લલૃિ નજીક આલેર શલા છતાું, 

લધ  ઉંચાઈને રીધે તનેા મળખય શું ભેળા ફયપથી છલામરેા 
યશે છે. આ લયત મવલામ દમક્ષણભાું વયેયાળ 915 ભીથી લધ  
ઉંચાઈ ધયાલતા ઉચ્ચપ્રદેળ આલેરા છે. જભેાું ઈથમમાન 
ઉચ્ચપ્રદેળ 3050 ભીટયની ઊંચાઈ ધયાલે છે. 
 ખુંડના ઉિય બાગભાું વશયાન મલળા યણપ્રદેળ 
આલેર છે, જ ે 90,65,000 ચક્રકભી જટેર મલસ્તાય ધયાલ ે

છે. આ મલસ્તાય ખડકા ઉચ્ચપ્રદેળથી વબય છે. ૂલય 
આક્રિકાભાું ૃથ્લીની આુંતક્રયક ક્રશરચારન ેરીધ ેરગબગ 128 
ક્રકભી રાુંફી પાટખીણની યચના થઈ છે. આ પાટખીણ 
મલશ્વની વોથી રાુંફી પાટખીણ છે. તેભાું ાણી બયાલાથી 
મલતટક્રયમા, ચાડ, ટાુંગામનકા વયલયની યચના થઈ છે. 
 

નદીઓ અને વયોલયો 
 આક્રિકાભાું ભટા બાગની નદીઓ ભધ્મના 
ઉચ્ચપ્રદેળભાુંથી નીકીન ેવભ દ્રને ભે છે અન ે ઘણી ફધી 
નદીઓ અુંતસ્થ: ણ છે. ખડકા પ્રદેળને રીધે જભાગય 
ભાટે ફશ  ઉમગી નથી, યુંત  જધધને રીધ ે જમલદ્ય ત 

ભાટે ઉમગી છે. આક્રિકાની ભ ખ્મ નદીઓ નાઈર, કોંગ, 

નાઈઝય અને ઝાુંફેઝી છે. વયલયભાું ન્માવા, મલતટક્રયમા, 

રડલ્પ, ચાડ લગેયે છે. 
 

નાઈર નદી 
 નાઈર દ મનમાની વોથી ભટી નદી છે. તેની રુંફાઈ 
6,436 ક્રકભી છે. ઈથમમાના ઉચ્ચપ્રદેળભાુંથી નીકી 

વ દાન અન ેઈમજપ્તભાુંથી લશીને બૂભધ્મ વભ દ્રન ેભે છે. 
 

આફોશલા અન ેલનસ્વત 
 આક્રિકાભાું આફશલા અન ેલયવાદની મલમલધતા છે. 
તે પ્રભાણે લનસ્મતજીલનભાું ણ મલમલધતા જોલા ભે છે. 
ખુંડભાું ભ ખ્મત્લે મલ લલૃમિમ જ ુંગર છે. અશીં અમતળમ 
ગયભ, બેજલાી અન ેસ્લાક્રદિ આફશલા શલાથી ભેશગની, 

અફનૂવ, રગલૂડ, યઝલડૂ, આમનયલૂડ ઉયાુંત યફય, 

મવુંકના તથા લાુંવના લૃક્ષ ણ જોલા ભે છે.  
 ઉિયના બાગભાું લયવાદની ભાત્રા ઘટતા વલાના 
પ્રકાયના ઘાવનાું ભેદાન જોલા ભે છે. ત વશયાના 
યણપ્રદેળભાું છૂટીછલાઈ કાુંટાી લનસ્મત થય, ફયડી, 

ખજૂયી જોલા ભે છે. બૂભધ્મ વભ દ્રક્રકનાયાના મલસ્તાયભાું 
મળમાાભાું ણ લયવાદ અન બલામ છે. ખાટાું-ભીઠાું 
યવલાા પની ખેતી  થામ છે, જભેાું નાયું ગી, રીંફ ું, ીચ, 

દ્રાક્ષ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 
 આક્રિકાખુંડના મલ લલૃમિમ પ્રદેળના બાગભાું ત્વે-
ત્વે ભાખીન ઉદ્રલ છે, જ ેકયડતાું શાથીગાન યગ થામ છે 

અને તે ભૃત્મ  ાભે છે. અરફિ, મલજ્ઞાન અને ટેતનરજીની 

ભદદથી ભાખી નાળ કયલાના પ્રમત્ન થમા છે.  
 

કૃવ, ખનીજવુંવિ અને રોકો  
 આક્રિકાખુંડભાું 70 ટકાભાું ખતેી થામ છે. વાભાન્મ 
ાક વાથ ેચા, કપી, કક, યફય, તભાક  લગેયે ાક રલેામ 

છે. લૂય આક્રિકાભાું ભારાગાવી (ભાડાગાસ્કય) અન ે
ઝાુંઝીફાય ટા ઓભાું રમલુંગ, કપી, ડાુંગય લગેયે ાક થામ 

છે. ઝાુંઝીફાયને ‘રમલુંગન ટા ’ ણ કશેલામ છે. 

 આક્રિકાખુંડભાું વન ું, શીયા, તાુંફ , મ યેમનમભ, 

ભેગેનીઝ જલેી ખમનજો દ. આક્રિકાના જોશામનવફગય, 

ટર ાન્વલારભાુંથી તથા ખનીજતેર ઈમજપ્ત અન ે મરમફમાભાુંથી 
ભી આલે છે. 
 આક્રિકાના જ ુંગરભાું ઝૈય અન ે કગ નદીક્રકનાયે 
મગ્ભી તથા કરશયીના યણભાું ફ ળભેન વ દાનભાું વ દાનીઝ 
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રક તથા કેન્માભાું ફાન્ટ  અને ઈમજપ્તભાું પેલ્લા જામતના રક 
લવ ેછે. 

દેળ-હયચમ 

ઈવજપ્ત   
આયફ પ્રજાવિાક, મલશ્વના ઈમતશાવભાું ઈમજપ્ત એક 

અમત પ્રાચીન દેળ તયીકે જાણીત છે. નાઈર નદીના ક્રકનાયે 
ઈમજપ્ત (મભવય) ની ભશાન વુંસ્કૃમત મલકાવ ાભી શતી. આ 
દેળ મયાભીડ અન ે મસ્પું તવ ભાટે જગમલખ્માત છે. કકયલિૃ 
તેના દમક્ષણ બાગભાુંથી વાય થામ છે. ખજૂયી અન ેકાવન ું 
ઉત્ાદન લધ  થામ છે. ‘કેય’ દેળન ું ાટનગય તથા 

ઔદ્યમગક ળશેય છે. વ એઝ નશેયે એમળમા અને મ યને 
ખૂફ જ નજીક રાલી દીધાું છે. 
 

દવિણ આહિકા 
 આક્રિકાખુંડની છેક દમક્ષણ ે ભટા બાગ ે દમક્ષણ 
ગાધયનાું વભળીતણ કક્રટફુંધભાું આલેર દેળ છે. 
ભ ખ્મત્લે આ દેળ ખેતીપ્રધાન શત, યુંત  1867ભાું લાર નદી 

મલસ્તાયભાું શીયા અન ે વનાની ખાણ ભી આલતાું 
અથયતુંત્રભાું ઝડી ક્રયલતયન થમાું. વભગ્ર મલશ્વભાું ત ે
મલકમવત યાિર તયીકે મલકવી આવમ. મપ્રટક્રયમા તનેી 
યાજધાની છે, યુંત  ધાયાગૃશ કેટાઉનભાું ફેવ ે છે. ત ે

ઉયાુંત ડફયન, જોશામનવફગય લગેયે ભ ખ્મ ળશેય છે. 
  

એવળમા 
સ્થાન : 010-16’ થી 770-43’ ઉ.અ. અન ે260-04’ ૂ.યે. 

થી 1690-40’ .ૂયે. 

વીભાઓ : દમક્ષણ ે ક્રશું દી ભશાવાગય, લૂેભાું ેવકે્રપક 

ભશાવાગય, ઉિયભાું બૂભધ્મ વભ દ્ર, લામવમભાું મ ય અન ે

નૈઋત્મભાું આક્રિકાખુંડ. 
વલસ્તાય : 4,38,10,000 ચક્રકભી 

 એમળમાખુંડના બૂષૃ્ઠભાું ઘણી મલમલધતાઓ જોલા 
ભે છે. તમાુંક લયત, મલળા ઉચ્ચપ્રદેળ, યણપ્રદેળ અન ે

ભેદાન આલેરાું છે.  
 

એવળમાની નદીઓ 
 એમળમાભાું ભ ખ્મત્લ ેઓફ, મેનેવી, રીના, આભૂય, 

શલાુંગશ, માુંગત્વેતમાુંગ, મવતમાુંગ અન ે ભેકોંગ, ઈયાલદી, 

બ્રહ્મ ત્ર, ગુંગા, મભ ના, મવુંધ  લગેયે નદીઓ આલેરી છે.  
 
 
 

ખાયાું ાણીના વયોલયો ભીઠાું ાણીના વયોલયો 
1. કામસ્મન 1. ફૈકર (કઝાક્રકસ્તાન) 
2. ભૃત (જોડયન) 2. લ રય 
3. મચલ્કા (બાયત) 3. દર 
4.  મરકટ (બાયત) 4. ઢેફય 
 5. તનરેવે (કુંફક્રડમા) 

6. ટોંગક્રકુંગ (ચીન) 
 

પ્રાણીજીલન 
ક્રભ ઠું ડા પ્રદેળનાું 

પ્રાણીઓ 

ારત  
પ્રાણીઓ 

ગયભ 
યણપ્રદેળનાું 

પ્રાણીઓ 

જચય 
પ્રાણીઓ 

1 વપેદ યીંછ, લર ગામ ઊંટ, ઘડા, 

ગધેડાું 

વીર 

2 ભસ્કયેટ, વેફર બેંવ ખચ્ચય લરયવ 

3 યેક ન, ફીલય ફદ ઘ ડખય ફ ભરા 

4 યેમન્ડમય ઊંટ ફે ખૂુંધલા ું 
ઊંટ 

શેક્રયું ગ 

5 કેક્રયફ , કૂતયા ઘેટાુંફક
યાું 

 વારભન 

6 માક  

 

એવળમાના રોકો 
 દ મનમાની ક ર લસ્તીની અડધી લવમત 
એમળમાખુંડભાું લવ ે છે. ઉિયના ઠુંડા પ્રદેળના રક 
ભાુંવાશાય, દક્રયમાક્રકનાયે લવતા રક વભ દ્ર ખયાક 

(વીપૂડ) અને ભવભી આફશલા ધયાલતા રક ઘઉં અન ે
દૂધન ઉમગ કયે છે. 
  

બાયતના ડોળી દેળો  
 બાયત, ાક્રકસ્તાન, ફાુંગ્રાદેળ, નેા, બૂતાન, 

મમાનભાય, શ્રીરુંકા લગેયે દેળના વભૂશને બાયતીમ 

ઉભશાદ્વી કે ઉખુંડ (Indian Subcontinent) તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે. તને ું બોગમરક અને વમશૂાત્ભક સ્થાન 
એક આગલી ઓખ ઊબી કયે છે. 
 

ાહકસ્તાન :  
બાયતની વાથ ે જ સ્લતુંત્ર થમેર ડળી દેળ 

‘ઈસ્રામભક યાિર’ તયીકે જાશેય થમ ું છે. ઈસ્રાભાફાદ તનેી 

યાજધાની છે. ક્રશું દ ક ળભાું આલેર ખૈફયઘાટન લયતીમ ભાગય 
અશીં આલેર છે. ફાયેભાવ લશેતી મવુંધ  નદીના ાણીએ 
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ાક્રકસ્તાનભાું કૃમિાુંમત વજી છે. કાવ ાક્રકસ્તાનન 
વોથી ભશત્લન ાક છે. 

 

ફાુંગ્રાદેળ :  
એમળમાના ગીચ લસ્તી ધયાલતા દેળ ૈકી 

ફાુંગ્રાદેળ એક છે. ફાુંગ્રાદેળન ું બૂષૃ્ઠ નદીઓનાું નીચા 
કાુંના ભેદાન અને ભ ખમત્રકણપ્રદેળન ું ફનેર ું છે. દ્મા 
(ગુંગા), ભેઘના (બ્રહ્મ ત્ર) તેની ભ ખ્મ નદીઓ છે અન ે

ક્રયલશનભાું જભાગોન મલકાવ લધ  થમ છે. ફાુંગ્રાદળેભાું 
ડાુંગય અને ળણની ખેતી લધ  થામ છે. યાજધાની ઢાકા 
ળણના ઉદ્યગ ભાટે મલખ્માત છે. 

 

નેા :  
ક્રશભારમની મગક્રયભાાઓ લચ્ચ ે આલેર ચાયે 

ફાજ થી બમૂભબાગથી ઘેયામરે દેળ. કાઠભુંડ , જનેી યાજધાની 

છે. 40% મલસ્તાયભાું જ ુંગરને રીધે ભાત્ર 16 ટકા ખતેીરામક 
જભીનભાું ડાુંગય, ચા, કાવ, ઈરામચીની ખતેી કયલાભાું 

આલ ેછે. 
 

બૂતાન : (The Land of Thunder Dragan)  
અુંગ્રેજો તેન ે ‘વ્રજદાનલની મલશાયબમૂભ’ તયીકે 

ઓખાલતા, કાયણ ેકે ચાયે ફાજ ન ું શાડી બૂષૃ્ઠ આ દેળના 

મલકાવ ભાટે અુંતયામરૂ ફનેર છે. તેભ છતાું બાયત દળેના 
વશમગથી બ તાન મલકાવ કયી યહ્ ું છે. અશીંના રક 
ભ ખ્મત્લે ફોિધભય ાે છે. માક અશીંન ું મલમળિ પ્રાણી છે. 
થીમ  તનેી યાજધાની છે. 

 

શ્રીરુંકા :  
મવરન કે મવુંશરદ્વી તયીકે બૂતકાભાું 

ઓખાત ટા ભમ દેળ બાયતની ભ ખ્મ બમૂભથી ઉિયભાું 
ાલ્કની વાભ દ્રધાની અને મિભભાું ભનાયના અખાતથી 
જ દ ડે છે. કરુંફ તેની યાજધાની છે. આટરા નાના ટા ભાું 
104 કયતાું લધ  નદીઓ આલેરી છે, જભેાું ભશાલેરી ગુંગા 

વોથી ભટી છે. મલ લલિૃથી નજીક આલેર શલાથી અશીં 
ઉષ્ણકક્રટફુંધીમ આફશલા અન બલામ છે. ખતેીભાું ચખા 
અને ચાન ું ઉત્ાદન લધ  થામ છે. તનેે આઈરેન્ડ ઓપ જમેવ 
(યત્નદ્રી) અથલા ‘ૂલનેાું ભતી’ તયીકે ઓખલાભાું આલ ે

છે. અશીં મવુંશારી અને તમભ ફે બાાજૂથ જોલા ભે છે. 
 

મ્માનભાય :  
આયાકાન મભા લયતભા અને ઈયાલદી નદીન ત ે

પ્રદેળ છે. મમાનભાય ખમનજતરેન ઉત્ાદક અને બાયત તને 

ગ્રાશક દેળ છે. તેભ છતાું મલભ આફશલાન ેરીધ ેભટા ામા 
ય ઉદ્યગન મલકાવ થમ નથી. યું ગૂન તેની યાજધાની છે. 
અશીં જભાગોન ું ભશત્લ લધાયે છે. ડાુંગયન ું મલ ર પ્રભાણભાું 
ઉત્ાદન થામ છે. 
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