
 

 

    
   આક – ક્રફ વલળે ભાહશવત 

 
પ્રસ્તાલના 

વળક્ષણની વલસ્તયતી ક્ષક્ષવતજએ વલકાવળીર દેળ વલવલધ વભસ્માઓ પ્રત્મે જાગતૃ થઆ વલકાવમાત્રા લધ ુવય 
ફનાલલા તયપ ધ્માન દયુું છે ને એટરે જ કમ્પ્યટુય વળક્ષણ , લવવત વળક્ષણ, જાા વળક્ષણ , માાલયણ વળક્ષણના નલા 
ક્ષેત્ર તયપ ભ્માવીઓ અકાામા છે. નલા ભ્માવક્રભની વયંચના વભમે ભ્માવક્રભ ધડનાયાઓએ અ પ્રકાયના નલા 
વલમના સ્લરૂ , વ્મા ને કામાક્ષેત્ર જેલા એકભને ભ્માવક્રભભા ંસ્થાન અ્યુ ંછે. માાલયણ જાલણી ને તે 
ભાટેના ભાનલકામા તયપ વયંકુત વનદેળ કયત વલમ એટરે માાલયણ વળક્ષણ. 

વ્મહકતએ તાની અજુફાજુ યશરેી ધણી ફાફત વાથે પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીતે વ્મલશાય કયલાન શમ છે. અ 
અવાવની ફાફતભા ંકેટરાક બોવતક ને કેટરાક વજીલ ધટકન વભાલેળ કયી ળકામ છે. ભાનલીની અ દુવનમાભા ં
માાલયણની ગવતવલવધને કાયણે જીલનકામા લધ ુન ુલધ ુવય થત ુ ંઅવ્યુ ંછે. સમૂોદમ થતા ંજ માાલયણના ધટક 
યસ્ય વશકાય વાધી ચેતન સષૃ્ટટભા ંજીલતંતા રાલે છે. દુવનમાભા ંલસ્તીલધાયાએ ને ભાનલીની કેટરીક ખટી દટને 
કાયણે માાલયણન પ્રશ્ન બાયે વલકટ ફન્મ છે. ધયતી પ્રાણીઓ ને લનસ્વતઓનુ ંવનલાવસ્થાન છે. 

લા ૧૯૮૬ ભા ંજાાનભા ંહશયળીભા ખાતે ભ્માવક્રભ સધુાયણા ઉય એક આંતયયાટરીમ હયદભા ંડૉ. 
ગણુલતં ળાશ ે “ Gandhi and Global Peace ” ય એક ેય યજૂ કયુું શત ુ ંજેભા ંલૈવિક ચાય વભસ્માઓ યત્લે ક્ષચિંતા 
વ્મકત કયલાભા ંઅલી શતી તેભાનંી એક વભસ્મા એટરે માાલયણ વાથે વભતરુન ( કુદયત વાથે હશિંવા ) માાલયણ 
વભતરુાન પ્રશ્ન એ અજે એક વલિ વભસ્મા છે. હદલવે - હદલવે પ્રદૂણ લધલાથી તેના વલયીત હયણાભએ રકને 
વલચાયતા કયી મકુમા છે. અ વદંબે લા ૨૦૦૧ ભા ંએક કૉન્પયન્વ મજાઆ શતી. જેભા ંમાાલયણ વભતરુા જાલલા ને 
રકજાગવૃત ભાટે નેળનર ગ્રીન ક્વાન મદુ્ૃ ચચાલાભા ંઅવ્મ શત. બાયતની વલોચ્ચ દારતે ણ અ પ્રકાયની 
માાલયણની પ્રલતાભાન હયસ્સ્થવત પ્રત્મે ક્ષચિંતા વ્મકત કયીને તભાભ પ્રકાયના ભ્માવક્રભભા ંમાાલયણને એક વલમ 
તયીકે દાખર કયલા ભાટે હશભામત કયી છે. 

અણે વો માાલયણના એક બાગ છીએ. માાલયણ તયપના અણા દ્રષ્ટટકણભા ંપેયપાય રાલી ધણા 
માાલયણીમ પ્રશ્ન શર થઆ ળકે તેભ છે. અણા વલસ્તાયને ચખ્ખ યાખીએ ને લસ્તઓુના નુઃ ઉમગથી કુદયતી 
સ્ત્રતનુ ંજતન કયીએ. ૧૦૦ કયડની લવતીલાા અ દેળભા ંઅ ફાફત યાતયાત પેયપાય થઆ ળકે નશી. યંત ુફાક 
દ્વાયા વભાજની લતાણ ૂકંભા ંપેયપાય કયી ળકામ. ફાકભા ંસ્લાથા શત નથી ને તેઓના ભનભા ંનલા વલચાય વશરેાઆથી 
અી ળકામ છે. તેઓ અણુ ંબવલટમ છે. દયેક ફાક તાના કુટંુફભા ંગત્મની વય ઉજાલી ળકે છે. તેથી બાયત 
વયકાયે દેળના તભાભ જજલ્રાઓભા ંઆક કરફ ની સ્થાના કયલાન વનણામ રેલાભા ંઅવ્મ છે. 

અ અંતગાત યાજમની ભાધ્મવભક ળાાઓ અ કરફની પ્રવવૃતઓ ચારી યશી છે. અ કામાક્રભને લધ ુલેગલાન 
ને વયકાયક ફનાલલા ભાટે જીવીઆઅયટીના ભાધ્મભ દ્વાયા યાજમની પ્રાથવભક ળાાઓભા ંઅ સ્થાના કયી 
યલુાનભા ંપ્રકવૃત ને માાલયણ પ્રત્મે જાગવૃત રાલલાના પ્રમત્નને લેગલતં કયલાભા ંચકકવ ભદદરૂ થળે.  

આક કરફ શુ ંછે? 
આક કરફ એટરે ળાાના પ્રકવૃતપે્રભી વલઘાથીઓનુ ંએવુ ંએક વગંઠન કે જે પ્રકવૃત ને માાલયણ વયંક્ષણની કુળતા 
ને જાણકાયી યૂી ાડતી એક નોચાહયક વહક્રમ વ્મલસ્થા. 
 



 

 

ભશત્લન રક્ષમાકં 
માાલયણ અંગેની જાગવૃત કેલલા તથા માાલયણની સધુાયણા ને યક્ષણ કયલા ભાટે જરૂયી ગરા ંરેલા દેળભા ં
ળાાના ફાકને વાકંી આક કરફની સ્થાના કયલી. 

હયસ્સ્થવતવલજ્ઞાન(આકરજી) 

અંગ્રેજીભા ં Ecology (માાલયણ વતંરુનળાસ્ત્ર) ળબ્દ મુ ગ્રીક ળબ્દ ‘Oikas’ એટરેકે હયલાય વાથે વફંધં 
ળબ્દાથા સચૂલે છે. વસં્કતૃભા ંણ એક વભાન ળબ્દ છે. ઓવક જેન થા ધય થામ છે. અભ માાલયણ એ વલિવ્ામી 
હયલાયન પ્રવતકાત્ભક વફંધં ણ સચૂલે છે. અભ આકરજી એટરે કુદયતભા ંપ્રાણીઓ તથા લનસ્વત કઆ યીતે યશ ેછે 
તેના વફંધંનુ ંભ્માવ કયત ુ ંળાસ્ત્ર એટરેકે વલજ્ઞાનની એક ળાખા એટરે હયસ્સ્થવત વલજ્ઞાન. 

વળક્ષકની ભવૂભકા 

વો પ્રથભ જે ળાાઓભા ંઅ કામાક્રભ ભરભા ંમકૂાનાય છે તે ળાાભાથંી એક વળક્ષકને વદં કયલાભા ંઅલળે 
ને અ વળક્ષકને ઓહયએન્ટેળન તારીભ અલાભા ંઅલળે. વાથે આક કરફના વભ્મને તાની ળાાભા ંતેભજ ન્મ 
ળાાઓભા ંમાાલયણની જાગવૃતના કામાક્રભ તથા પ્રવવૃિઓભા ંબાગ રેલા ભાટે પ્રત્વાહશત કયલાના યશળેે. 

વળક્ષક દ્વાયા ઠલાહડમાભા ંઓછાભા ંઓછા એક કરાક ભાટે આક કરફના વભ્મને બેગા કયી કઆ ને કઆ પ્રવવૃિ 
કયાલલાની યશળેે. અલતા ઠલાહડમાભા ંકઆ પ્રવવૃિ કયાલલી તે અંગે વલઘાથીઓ ક્ષબપ્રામ અે તે યીતનુ ંપ્રત્વાશન 
રંુૂ ાડલાનુ ંયશળેે. અચામા વાથે ચચાા કયી તેના ભર ભાટે જરૂયી તૈમાયી કયલાની યશળેે. 

પ્રવવૃિઓ 

પ્રાથવભક ળાાના ફાકની ફનેરી આક કરફ વભાજને લધ ુઉમગી ફને એ ભાટે નીચેના જેલી ફાફત મખુ્મ છે. 
 ધન કચયાન વનકાર. 
 પ્રદૂણ ટકાલલાભા ંભદદગાયી. 
 ાણીની છત વનલાયણની કાભગીયી. 
 નાગહયક સવુલધાઓભા ંભદદગાયી. 
 સ્કુર, ગ્રામ્પમ વલસ્તાયભા ંવકૃ્ષાયણ. 
 ાણીન ફગાડ ટકાલલાની જાગવૃત. 
 જાશયે ફાગ - ફગીચાની જાલણી. 
 રકભા ંમાાલયણની સધુાયણાન ભૈત્રીબમો ક્ષબગભ ને લરણ તથા ક્ષબરૂક્ષચ કેલલી. 
 જભીન ને બેજ વયંક્ષણ અંગેની જાગવૃત કેલલી. 

આક કરફ અંતગાત ળાાકીમ પ્રવવૃતઓ 

 સ્લસ્થ જભીનની યચના. 
 ળાા ઔધફાગની યચના કયલી. 
 ળાકબાજીના ફગીચા કયલા. 



 

 

 કચયાના ંકંઝ ખાડા કયલા.ં 
 માાલયણની દ્રષ્ટટએ ગત્મના સ્થ જેલાકે લન્મપ્રાણી ઉઘાન , ભ્માયણ્મ તથા પ્રદૂણ વયગ્રસ્ત વલસ્તાયની 

મરુાકાત ગઠલલી. જાગવૃત ભાટે વળક્ષફયનુ ંઅમજન કયવુ.ં 
 ળાાઓભા ંકે જાશયે જગ્માઓભા ંવકૃ્ષના લાલેતયની કાભગીયી તેભજ ળાા , કૉરની, જાશયે સ્થ ને તેભની 

અવાવની જગ્માએ સ્લચ્છતાની પ્રવવૃિ કયલી. વ્મહકતગત સ્લચ્છતા પ્રત્મે વબાનતા ઉબી કયલી. જેભકે જભતા ંશરેા ં
શાથ ધલા, ડમાથી ાણી ીવુ,ં નખ કાલા, ખયાક - ાણીને ઢાકંીને યાખલા, ગદંકી કયલી નહશિં. 

 જાશયે સ્થની સ્લચ્છતા જાલલા વળક્ષણ અવુ.ં 
 ળાા કે ફશાયના જાશયે ફાગ - ફગીચાની સ્લચ્છતા ને જાલણી ભાટે વબાનતા કેલલી. 
 અ કામાક્રભ અંતગાત માાલયણ અંગેની સ્ધાાઓ ને લાતાારા અંદય અંદય મજલા. દા.ત. ક્ષચત્ર સ્ધાા , વનફધં 

સ્ધાા, લકતતૃ્લ સ્ધાા. 
 ઉત્વલની ઉજલણી કયલી. વલિ માાલયણ હદન, લનભશત્વલ, લન હદલવ લગેયે. 

તારીભ 

અ વદંબે યાજમ કક્ષાએથી તારીભનુ ંઅમજન કયીને ળાા સધુી શોંચલાન ક્ષબગભ યશરે છે. યાજમ કક્ષાએ 
મજાતી તારીભ દયમ્પમાન વલવલધ માાલયણ અંગે કામા કયતી વસં્થાઓની ણ મરુાકાત કયાલલાભાષ અલે છે. યાજમ 
કક્ષાએથી તૈમાય થમેર તજજ્ઞ દ્વાયા જજલ્રા કક્ષાએ ને ળાાઓના વળક્ષકને તારીભ અલાભા ંઅલે છે. 

પ્રકાળન 

અ કામાક્રભભા ંવભાવલટટ તભાભ ળાાઓને અ અંતગાત કયલાભા ંઅલતી પ્રવવૃિઓ અંગેનુ ંજરૂયી વાહશત્મ તૈમાય કયી 
અલાભા ંઅલેર છે. જેભા ંસ્લસ્થ જભીનનુ ંવનભાાણ કેલી યીતે કયવું , ળાાભા ંતથા ફશાય લનસ્વત વયંક્ષણ કેલી યીતે 
કયવુ,ં ળાાભા ંઔધફાગની યચના કેલી યીતે કયલી તથા ન્મ હદલવની ઉજલણી તથા અ અંગે મજલાની થતી 
સ્ધાાઓ વલળે ણ વાહશત્મ તૈમાય કયી ળાાઓને અલાભા ંઅલેર છે. 

આંકડા 

પ્રાથવભક ળાાઓભા ંઅ કામાક્રભનુ ંભરીકયણ કયીએ ત્માયે વળક્ષકના ભાગાદળાન શઠે વલઘાથીઓની ટુકડીઓ ફનાલી 
અ અંતગાત પ્રવવૃિઓ કયાલી ળકામ. જેથી પ્રાથવભક કક્ષાએથી વલઘાથીઓભા ંમાાલયણ જાલણી વદંબે જાગતૃતા 
કેલી ળકામ.  
જયારે તાીમી સસં્થાઓમા ંઆ કાયયક્રમન  ંઅમીકરણ કરીએ ત્યારે સસં્થાના તાીમાથીઓને પ્રોજેકટ વકય આપીને આ 
પ્રવતૃ્તિઓ કરાવી શકાય. જેને મલૂયાકંન પ્રક્રક્રયા સાથે પણ જોડીને કાયયક્રમને વધ  અસરકારક બનાવી શકાય. 

 લા ૨૦૦૬થી જભામળી ધયણે ૪૦૦૦ પ્રાથવભક ળાાઓ તથા ૨૬ ડામટભા ંભરીકયણ કયલાભા ંઅલેર શત.ુ 
 શકાયાત્ભક પ્રવતબાલને અધાયે લા ૨૦૦૭થી યાજમની તભાભ પ્રાથવભક( ૩૨૫૧૨) ળાાઓભા ંને ૨૬ ડામટ તથા 

જીવીઆઅયટી વચંારીત ૨ ફી.એડ વસં્થાભા ંભરીકયણ કયલાભા ંઅલેર છે. 
 ળાા દીઠ ગ્રાટં અલાભા ંઅલે છે. 
 શાર અ પ્રવ્રવુતને કરેજ સવુધ વલસ્તાયલાભા અલેર છે. 

      સ્ત્રત: ગજુયાત ળૈક્ષક્ષણક વળંધન ને તારીભ હયદ ગાધંીનગય 

http://gcert.gujarat.gov.in/gcert/information/eco-club/what-eco-club-guj.htm

