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22
nd

 April  - World Earth Day  2020  

Climate Action 
Naresh Thakar, Former PRO, GPCB - Gandhinagar 

The Earth Day is an event, celebrated on April 22
nd

 every year. The UN declared it as 

International Mother Earth Day vide its resolution A/RES/ 63/278, on 22nd April 2009.  

● In 1960s, many places in US were reeling under air pollution due to industrtial 

smoke emission causing human health impacts. In 1962, Rachel Carson, a 

renowned lady biologist warned of DDT pesticides, caused for the widespread 

devastation of bird and animal populations. In 1968, human habitation blamed for 

razing fields and forests. All the hazardous wastes were dumped into Ohio's 

Cuyahoga River. A massive oil spill in Santa Barbara, California moved Gaylord 

Nelson, Senator from Wisconsin, to demand for environmental protection during 

1960 decade. People began to  feel the sufferings of the Earth. On his appeal,  

over 20 million Americans  demonstrated their environmental concerns across US 

on April 22, 1970 to protect the Earth. The impact compelled the US government 

to enact environmental laws, one after another. Thereafter, 22
nd

 April marked as 

the Earth Day. Twenty years later, Earth Day found global place, over 200 million 

people took part from 141 countries. Environmental issues raised each year. Now, 

it is celebrated worldwide by over 192 nations .  

  The battle is still on, between human and rest living beings. The EDN - Earth Day 

Network, a non profit organisation located in Washington DC, US, since 1994, working in the 

field of Environmental Services, has taken up the lead role. The EDN is working with more than 

50,000 partners in nearly 195 countries.  50 years later, we are yet, fighting to protect our climate 

and future. The EDN theme for Earth Day 2020 is climate action. The current year being the 

50th anniversary of Earth Day, the EDN has fixed a goal to plant 7.8 billion trees globally under 

the Canopy Project during the year. 

Climate change represents the biggest challenge to the future of humanity and the life-

support systems that make our world habitable. The challenge is  enormous. We have many 

opportunities of action on climate change. Our priority should be a good life over a reckless 

lifestyle. It is also called  upon in the 1992 Rio Declaration. Promote peace with nature and the 

earth. Let us strike a balance among the cultural, social and environmental needs of present and 

future generations of humanity. 

We are facing many environmental issues such as air pollution, climate change, global 

warming, etc. Additionally, the Novel Corona virus has affected upon millions human beings. 

The outbreak has engulfed over a million lives globally. The mortality  is yet on. Over hundreds 

of nations are gripped in this pandemic. Respective authorities are monitoring, tons of bio-

medical wastes being scientifically incinerated across the globe. Such inevitable action is also 

casuing additional impact on climate.  

Though circumstances are keeping us apart, it also bring us together to take on the fight 

for our common home, the mother Earth. Let this should not silence our voices.  

Global events on the Earth Day- 2020 is also organised by the Faith for Earth. It is a stage 

associating with the Parliament of World’s religions.  The Event on UN Environment Strategy 

for Engaging with Faith-Based Organizations, would virtually be held through webinar on 21st 

April, 2020. The aim is to see more faith based investments and assets integrating environmental 

considerations. UN mission is to encourage, empower and engage with faith-based organizations 

as partners, at all levels, toward achieving the Sustainable Development Goals and fulfilling the 

2030 Agenda. Their vision focus on a world where everything is in balance. 
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We should take care for Global climate change. Climate change has made significant 

environmental impacts. Certain places on the globe face intense heat waves, famine, flood or 

fire. Glaciers are shrinking and ice melting, and cause sea-level rise. The Earth’s soil are already 

degraded by more than 33% and could cross 90% by 2050. World over population would 

increase over 9 billion by 2050, and they will need 60% more food. 

The EDN - Earth Day Network India Trust is working since 2010. The EDI-India is 

conducting environmental programmes. In October 2019, the Earth Day Network India gifted 

250-watt solar panel to the 600 years old Markha monastery in Ladakh. The EDN India and  the 

Lok Paryavaran Shiksha Sansthan launched cleanup of the river Ganga awareness programmes.   

The EDI-India has recognized Piplantri village, district Rajsamand, Rajasthan, as the first 

Earth Day Network Star Village. Piplantri has been a proud ambassador of eco-feminism. The 

villagers plant 111 trees every time a girl child is born. The community ensures these trees 

survive and grow as do the girls. 

Earth Day Climate Action programmes 

1. Help to protect nearby plants and nurture 

them periodically.     

2. Promot donating a tree plant on birth day 

or other occasions.  

3. Help reduce the food wastes. 

4. Join a local park, pond, river drain or 

beach clean-up. 

5. Adopt carpool, use bicycle, public 

transportation or drive an electric or 

hybrid vehicles.  

6. Ensure vehicle’s proper tires pressure 

periodically. 

7. Replace vehicle’s air filter regularly. 

8. Prefer teleconference instead of traveling.  

9. Join various campaign organised to help 

curb plastic pollution.  

10. Stop using disposable plastics, especially 

single-use plastics like bottles, bags and 

straws, etc. 

11. Recycle paper, plastic and glass. Help 

reduce garbage. 

12. Use cloth nepkins instead of paper ones. 

13. Choose e-papers over paper prints.   

14. Prefer documents online instead of 

printing them. 

15. Ensure paper wastes handed over for 

recycling. 

16. Ensure both sides paper printing.  

17. Ensure used printer, fax, and copier 

cartridges given to e-wastes recycler. 

18. Adopt reusable utensils, dishes, water 

bottles, mugs, etc in homes, work places, 

restaurant, hotels and camps. 

19. Keep reusable bags for lunch pack, 

shopping, etc. 

20. Buy local food to reduce the distance 

from farm to fork.  

21. Use organic food to keep environment 

free of toxic pesticides.  

22. Reduce animals based food. 

23. Compost kitchen leftovers to use in 

garden.  

24. Fix leaky taps. Take a shorter shower and 

help save water.  

25. Replace luminous light bulbs with 

efficient LEDs, and help reduce carbon 

emission. 

26. Turn off lights and electronics items when 

not being used.  

27. Install solar panels as far as possible.  

28. Take the stairs instead of the elevator.  

29. Keep air conditioner at 24 degrees.  

30. Use rechargeable batteries. Ensure 

batteries from small appliances and 

electronics also sent for recycling.  

Let us initiate and continue Climate Actions for our mother Earth, everyday.  

19.4.2020  Naresh Thakar, Gandhinagar 

nareshkthakar@gmail.com 

Supported by:

 

Gujarat Pollution Control Board 
Gandhinagar 
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22મી એિ લ – િવ  ધરતી દન 2020   

લાયમેટને અ ુ ળૂ પગલા ંલઇએ  

નરશ ઠાકર, વૂ, પીઆરઓ, પીસીબી- ગાધંીનગર  

ધરતી િદન, ૨૨મી એિપ્રલના રોજ દર વષેર્ ઉજવાતો એક નોખો પ્રસગં છે. યનુાઇટેડ નેશ સ સં થાની તારીખ 

૨૨મી એિપ્રલ ૨૦૦૯ના રોજ સામા ય સભાના ઠરાવથી, ૨૨મી એિપ્રલના િદવસન ે  ‘િવ  ધરતીિદન’ તરીકે દર વષેર્ 
ઉજવવાનુ ંનક્કી થયુ ંછે.   

૧૯૬૦ના દાયકામા,ં યએુસ- યનુાઇટેડ ટે સમા ં ઘણા થળો ખાતે ઉ ોગોના ધમુાડાથી હવા પ્રદૂષણની 
સમ યાએ માનવ આરોગ્યન ે િવપરીત અસરો કરી હતી. વષર્ ૧૯૬૨મા,ં રચલૅ કાસર્ન નામના િવખ્યાત મિહલા 
જીવિવજ્ઞાનશા ીએ જતંનુાશક ડીડીટીના છટંકાવન ે કારણે પક્ષીઓ અને પશઓુની સખં્યામા ંમોટા પાય ેથઇ રહલેા 
િવનાશ માટે ચતેવણી આપી હતી. વષર્ ૧૯૬૮મા,ં જમીનો અને જગંલો પર બ ૂ ડોઝર ફેરવવા માટે માનવ વસવાટ 
જવાબદાર ગણાયુ ંહત ુ.ં ઓિહયોની કુયાહોગા નદીમા ંજોખમી કચરો ઠલવાતો હતો. કેિલફોિનર્યાના સા તા બાબર્રા ખાતે 

િવશાળપાયે ખનીજ ઓઇલ ઢોળાવાથી જીવસિૃ ટ સિહતને થયલે હાિનની દૂઘર્ટનાથી દ્રિવત થયલે અમેિરકાના 
િવ કોિ સનના સેનટેર ગેલોડર્ ને સને ૧૯૬૦ના દાયકા દરિમયાન પયાર્વરણીય સરંક્ષણ માટે પ્ર તાવ મકૂ્યો હતો. લોકો 
પ ૃ વીની અસ  પીડા અનભુવી ર ા હતા.ં ગેલોડર્ ને સનના એલાનથી પે્રિરત બ ેકરોડથી વધ ુઅમેિરકન નાગિરકોએ 

પયર્વરણીય િન બતની સવંદેના પ્રગટ કરવા તારીખ ૨૨મી એિપ્રલ ૧૯૭૦ના રોજ પૃ વીના સરંક્ષણ માટે સમગ્ર 

યનુાઇટેડ ટે સમા ંઠેરઠેર દેખાવો કયાર્ હતા.  

લાખો લોકોના પ્રદિશર્ત થયલે આક્રોશના દબાણ હઠેળ યનુાઇટેડ ટે સની સરકારન ેએક પછી એક, પયાર્વરણીય 

કાયદાઓ બનાવવાની ફરજ પડી. યારબાદ, ૨૨મી એિપ્રલનો િદવસ ધરતીિદન તરીકે ઉજવાતો ર ો. આ ઘટનાથી વીસ 

વષર્ સધુીમા,ં ૧૪૧ દેશોના ૨૦ કરોડ લોકોએ ધરતીિદનની ઉજવણીમા ંભાગ લઇન ેવૈિ ક ફલકનુ ં થાન આ યુ ંછે. હવ,ે 
િવ મા ં૧૯૨ દેશ પ્રિતવષર્ ધરતીિદન ઉજવે છે.  

  માનવી અને બાકીની જીવસ ૃ ટી વ ચેનો સગં્રામ હજી પણ યથાવત છે. યએુસના  વૉિશંગ્ટન ડી.સી.મા ંધ 

ઇડ એન- ‘અથ ડ નેટવક’ નામની િબન-નફાકારક સં થા, પયાર્વરણીય સેવાઓના ક્ષતે્રમા ંવષર્ ૧૯૯૪થી અગ્રેસર 
ભિૂમકા અદા કરી રહલે છે. આ ઇડીએન સં થા, ૧૯૫ દેશોમાથંી ૫૦ હજારથી વધ ુસહભાગીઓના સથવારે કાયર્રત ્છે. 

ધરતીમાતાની કાળજી લવેા પ્રારંભ થયલે ઘટનાન ેહવ ે૫૦ વષર્ થયા છે. હજી પણ અનકુૂળ ક્લાયમેટ અને આપણા 
ભાવી માટે આપણે ઝ મી ર ા છીએ. ઇડીએન સં થાએ વતર્માન વષર્ ૨૦૨૦ના ધરતીિદનનુ ં િવષયવ ત-ુથીમ 

‘ક્લાયમેટ એક્શન’ અથાર્ત,્ ‘ લાયમેટને અ ુ ળૂ પગલા ંલઇએ’ જાહરે કયુર્ં છે. વતર્માન વષેર્ ધરતીિદનની ૫૦મી 
વષર્ગાઠંની ઉજવણીના વષર્ દરિમયાન, ‘કેનોપી પ્રો ક્ટ’  હઠેળ િવ ભરમા ંમળીને ૭૮૦ કરોડ રોપારોપણનુ ંભગીરથ 

લક્ષ રાખ્યુ ંછે.  

આપણા િવ ને વસવાટ યોગ્ય રાખવા માનવજાિતના ભાિવ અને તેની જીવાદોરીના માળખા ંમાટે ક્લાયમેટ 
ચે જ સૌથી મોટો પડકાર છે. આ પડકાર પ્રચડં છે. ક્લાયમેટ ચે જન ેપહ ચી વળવા માટે ક્લાયમેટન ેઅનકુૂળ પગલા ં
લવેા આપણી પાસ ેભરપરૂ તકો ઉપલ ધ છે. આપણી બજેવાબદાર જીવનશૈલીને બદલ,ે એક સારંુ જીવન જીવવાની 
અગ્રતા કેળવવી જોઇએ. વષર્ ૧૯૯૨મા,ં રીયો િડક્લરેશનના નામ ેપ્રચિલત થયલે કરારમા ંપણ આ બાબતનો ઉ લખે છે. 

પ ૃ વી અને પ્રકૃિત સાથ ેસમુળે સાધીએ.    
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આપણી વતર્માન અને ભાિવ પઢેીઓની સાં કૃિતક, સામાિજક તમેજ પયાર્વરણીય જ િરયાતોનુ ંચાલો, આપણે 
સતંલુન જાળવીએ. આપણે વાય ુપ્રદૂષણ, ક્લાયમેટ ચે જ, ગ્લોબલ વોિમર્ંગ, વગેરે વા અનેક પયાર્વરણીય બાબતોનો 
આપણે સામનો કરી ર ા ંછીએ. વળી, આ ઉપરાતં, લાખો માનવો પર નોવેલ કોરોના વાયરસ  રોગચાળાનો હુમલો 
થયો છે. આ રોગચાળામા ંવૈિ ક તરે દસ લાખથી વધ ુલોકોએ જીવ ગમુા યા છે. મૃ યનુો આંક હજી વધી ર ો છે. 

િવ મા ંસેંકડો દેશો આ વૈિ ક મહામારીના િશકાર બ યા છે. થી, સબંિંધત સ ાિધકાર તતં્રના મોનીટરીંગ હઠેળ, 

િવ ભરમા ંનીપજતા દરરોજ હજારો િકલો બાયો-મેિડકલ કચરોને વૈજ્ઞાિનક પ િતથી બાળવામા ંઆવી ર ો છે. આ 

અિનવાયર્ પ્રિક્રયાથી પણ ક્લાયમેટ પર િવપરીત પ્રભાવ થાય છે.   

ભલ ેવતર્માન સજંોગો આપણને હાલમા ંઅલગ રાખી ર ા ં છે, તેમ છતા,ં  સમગ્ર માનવજાિતના આ ય પ 

ધરતીમાતાની માવજતના સગં્રામમા,ં આ  ધરતીિદને આપણે સૌ પર પર સાથ ેછીએ. આ સજંોગો આપણા અવાજને 

મકૂ ન કરે, તેની કાળજી રાખીએ.  

‘ફેઇથ ફોર અથર્’ નામના ફોરમ ારા પણ ધરતીિદન- ૨૦૨૦ િનિમ  ેવિૈ ક કાયર્ક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આ યુ ં છે. િવ ના ધમ ની સસંદને આ મચં જોડી રહલે છે. યએુન- યનુાઇટેડ નેશ સના સહયોગમા ં પયાર્વરણ 

સરંક્ષણની યહૂરચના માટે ા  ધાિમર્ક સં થાઓને સામલે કરવાની ઘટના તારીખ ૨૧મી એિપ્રલ ૨૦૨૦ના રોજ 

વચ ૂર્અલ- આભાસી વેિબનાર- િવડીયો કો ફ સર્ મારફતે અનોખો વિૈ ક પ્રસગં યો યો છે. આવી ધાિમર્ક સં થાઓને 
વધમુા ંવધ ુમળીન ેતેમના મારફત ેપયાર્વરણીય બાબતોને અનુ પ કાયર્ક્રમોનો અમલ કરાવડાવવાનો ઉ ેશ છે.   

ટકાઉ િવકાસ લ યોને હાસંલ કરવા તેમજ વષર્ ૨૦૩૦ સધુીમા ંિનયત એજ ડા મજુબ કાય  પણૂર્ કરવા માટે, 

ઉપરોક્ત ા  ધાિમર્ક સં થાઓને દરેક તરે ભાગીદારી માટે પ્રો સાિહત કરી, કામગીરીઓ કરાવવા માટે સામલે 

કરવાનુ ંય.ુએન.નુ ંિમશન છે. તેનુ ંિવઝન, યા ંદરેક બાબત સતંિુલત રહ,ે  તેવા િવ  પર કેિ દ્રત છે. 

વૈિ ક ક્લાયમેટ ચે જ માટે આપણે કાળજી લવેી જોઈએ. ક્લાયમેટ ચે જથી પયાર્વરણ પર ન ધપાત્ર પ્રભાવો 
થયા છે. િવ ના કેટલાકં થળો ગરમીનો પ્રકોપ, અનાવિૃ ટ, પરૂ અથવા જગંલોમા ંભીષણ આગનો સામનો કરી ર ા ંછે. 

પ ૃ વીના વૃ પ્રદેશોમા ંિહમિશલાઓ ઘટી રહી છે અને બરફ પીગળી રહલે છે,  થી સમદુ્રના પાણીનુ ં તર વધી ર ુ ંછે.  

પ ૃ વીની 33 ટકા કરતા ંવધ ુજમીન પહલેથેી ખરાબ થયલે છે. અને હવે વષર્ ૨૦૫૦ સધુીમા ંઆ ખરાબો આશરે 90 

ટકાથી વધ ુથઇ શકે છે. િવ ની વ તી વષર્ ૨૦૫૦ સધુીમા ંઆશરે ૯૦૦ કરોડથી અિધક વધી જશ,ે અને યારે હાલ 

કરતા ં60 ટકા વધ ુખોરાકની જ રીયાત ઊભી થશે. 
ઇડીએન - અથર્ ડ ે નેટવકર્ ઇિ ડયા ટ્ર ટ વષર્ ૨૦૧૦થી કાયર્રત થયલે છે. ઇડીઆઇ-ઇિ ડયા સં થા 

પયાર્વરણીય કાયર્ક્રમો યોજી રહલે છે. ઓક્ટોબર ૨૦૧૯મા ંઇડીએન- ઇિ ડયાએ લ ાખમા ં 600 વષર્ પ્રાચીન મારખા 
મઠન ે૨૫૦ વોટની સોલર પેનલ ભટે આપી હતી. ઇડીએન ઈિ ડયાએ, લોક પયાર્વરણ િશક્ષા સં થા સાથ ેમળીને ગગંા 
નદી વ છતા જાગિૃત કાયર્ક્રમોના અિભયાનનો પ્રારંભ કય  હતો.  

ઇડીઆઈ-ઇિ ડયાએ રાજ થાનના રાજસમદં િજ લાના િપપલાતં્રી ગામન ેઇડીઆઈ-ઇિ ડયાના પ્રથમ ‘ ટાર’ 
ગામ તરીકે ગ યુ ં છે. િપપલાતં્રી ગામને ઇકો-ફેમિનઝમના રાજદૂત તરીકેનુ ંગૌરવ મ યુ ં છે. આ ગ્રામજનોએ દરેક 
બાળકીના જ મદીઠ ૧૧૧  વકૃ્ષો ઉછેરવાનુ ંનક્કી કયુર્ છે. આ ગામના સમાજ િદકરીના ઉછેરની સાથોસાથ વકૃ્ષોનો ઉછેર 
અને માવજત કરે છે.  

ધરતી દન તગત લાયમેટને અ ુ ળૂ બની શક તેવા કાય    

1. આસપાસના છોડ કે વકૃ્ષને સરુિક્ષત રાખીન ેસમયાતંરે 

તેની માવજત કરવા સહયોગ કરીએ.  

2. જ મિદન કે અ ય ઉજવણી પ્રસગેં છોડ કે રોપા ભેટ 
આપીએ, અ યોને પ્રો સાિહત કરીએ.  

3. ખોરાકનો બગાડ ઘટાડવા સહયોગ કરીએ.  

4. થાિનક બગીચા, તળાવ, નદી-નાળા કે 
દિરયાકાઠંાની સફાઇ બંશેમા ંભાગ લઇએ.  

5. કારપલૂ અપનાવીએ, સાયકલ વાપરીએ, જાહરે 
પિરવહન અથવા ઇલિેક્ટ્રક કે હાઇિબ્રડ વાહનનો 
ઉપયોગ કરીએ.   



3 
 

6. વાહનના ટાયરમા ંહવાનુ ંયોગ્ય પ્રેસર રાખવાની 
સમયાતંરે કાળજી લઇએ.  

7. વાહનના એર િફ ટરને િનયિમતપણે બદલાવીએ.  

8. મસુાફરી કરીન ે બ  મળવાને બદલ ેટેિલકો ફ સર્થી 
કામ પતાવીએ.  

9. લાિ ટકના પ્રદૂષણને અટકાવવા યોજાતા િવિવધ 

અિભયાનમા ંભાગ લઇએ.   

10. ખાસ કરીન ેએક જ વખત વપરાતા િડ પોઝબેલ 

લાિ ટકની બોટ સ, બગે્સ, ટ્રો, વગેરે  વી ચીજ‐

વ તઓુનો ઉપયોગ બધં કરીએ.  

11. નકામા કાગળ, લાિ ટક અને કાચન ેિરસાયકલ માટે 

આપીએ. તેનો કચરો ઘટાડવામા ંસહાય કરીએ.  

12. કાગળના બદલ ેકાપડના નેિ ક સનો ઉપયોગ 

કરીએ. 

13. પેપર િપ્ર ટન ેબદલ ેઇ-પપેસર્થી કામ ચલાવીએ.   

14. પેપર િપ્ર ટન ેબદલ ેઓનલાઇન ડો મૂે સ 

મેળવવાનો આગ્રહ રાખીએ. 

15. તમામ કાગળના કચરાન ેિરસાયિક્લંગ માટે 
આપવાની કાળજી લઇએ.  

16. પેપરની બનેં બાજુ િપ્રિ ટંગ કરવાનો આગ્રહ 
રાખીએ.  

17. િબનઉપયોગી  િપ્ર ટર, ફેક્સ અને કોપીઅરની 
કાિટ્ર્જ, વગેરે ઇ-વે સ િરસાયક્લરન ેજ આપીએ.  

18. ઘરમા,ં કામકાજના થળે, રે ટોરા,ં હોટ સ અને કે પ 

ખાતે વારંવાર વાપરાશમા ંલવેાય તવેા જ વાસણો, 

ડીશ, પાણીની બોટ સ, મગ, વગેરેનો  ઉપયોગ 

કરીએ. 

19. લચં પૅક, શોિપંગ વગેરે માટે વારંવાર વપરાય તેવી 
બગે/થેલીઓ રાખીએ.  

20. ખતેરથી ખોરાક સધુીનુ ંઅંતર ઘટાડવા માટે 
થાિનક ખા  પદાથ  ખરીદીએ. 

21. ઝરેી જતંનુાશકોથી પયાર્વરણન ેબચાવવા માટે 
ઓગેર્િનક ડના ખા  પદાથ નો ઉપયોગ કરીએ. 

22. પ્રાણીજ ય ખોરાકનો ઉપયોગ ઘટાડીએ.  

23. રસોડાના એંઠવાડમાથંી ખાતર બનાવી બગીચામા ં
વાપરીએ.  

24. ટપકતા ંનળ િરપેર કરાવીએ. વારોનો ઉપયોગ 

ટાળીએ અથવા ટૂંકા સમય માટે જ કરીન ેપાણી 
બચતમા ંસહયોગી બનીએ.    

25. તેજોમય લાઇટ બ સને બદલ ેઅસરકારક 
એલઈડી વાપરીએ, અને કાબર્ન ઉ સ ન 

ઘટાડવામા ંમદદ પ બનીએ.  

26. વપરાશમા ંન હોય યારે, ઇલકે્ટ્રોિનક્સ વ તઓુની 
તેમજ લાઇટસની િ વચ બધં રાખીએ.  

27. શક્ય હોય યા,ં  સોલર પેનલ વાપરીએ.  

28. િલ ટને બદલ ેદાદરના પગથીયા ંચઢીએ.  

29. એર ક ડીશનરનુ ંથમ ટેટ ૨૪ િડગ્રી રાખીએ.  

30. િરચાજ ેર્બલ બટેરીનો ઉપયોગ કરીએ. નાના મોટા 
ઇલિેક્ટ્રક કે ઇલકે્ટ્રોિનક્સ સાધનોની િબનઉપયોગી 
બટેરીને િરસાયિક્લંગ માટે જ આપીએ.  

 

ચાલો, કલાયમેટ ચે જન ેઅનકુૂળ પગલા ંલવેાનો પ્રારંભ કરી  િનરંતર ધરતીમાતાની માવજત માટે રોજબરોજ આ 

અિભયાન ચાલ ુરાખીએ.  

તા. ૧૯.૪.૨૦૨૦  નરશ ઠાકર, ગાધંીનગર  
nareshkthakar@gmail.com 
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