

િનવસનતં
કોઇ એક િનિ ત િવ તારમાં વસતી સૌ િતઓની એકમેક સાથે તેમજ તેના ભૌિતક પ રબળો સાથે
આંતર યાઓ ારા રચાતા એકમને િનવસનતં કહે છે .
* વસિત :
કોઇ િનિ ત િવ તારમાં વસતા એક જ િતના સમુહને વસિત કહે છે .
વસિતના સ વો વ ચે અંતર- જનન રે ી શકાય છે .
* સમાજ : કોઇ િનિ ત િવ તારમાં વા મળતી અલગ-અલગ તીઓની વસિતઓનો સમુહ એટલે
સમાજ તેને સમા ય રીતે જૈવ સમાજ Biome (Biological community) કહે છે .
યારે સમાજની અલગ-અલગ િતઓ વ ચે મા આંતર યાઓ હોય છે .

િનવસનતં :
જૈવસમાજ અને તેની અસપાસના અજૈવ પયાવરણ વ ચેના આંતરસબંધોથી રચાતો એકમ એટલે
િનવસનતં
જવૈ સમાજ + અજવૈ પયાવરણ = િનવસનતં

Ecosystem નાં કારો:મુ ય બે કારો છે .
( ૧ ) કુ દરતી િનવસનતં :
ખારા પાણીનું િનવસનતં , મીઠા પાણીનું િનવસનતં , રણ દેશનું િનવસનતં , તૃણ દેશનું
િનવસનતં , જગ
ં લોનું િનવસનતં
( ૨ ) કૃ િ મ / માનવસિજત િનવસનતં
માછલીઘરનું િનવસનતં , કૃ િ મ સરોવરનું િનવસનતં

વાવરણ (Bio sphere)
પૃ વીનો સમ િવ તાર કે યાં કોઇ પણ કારના સ વોનો વસવાટ હોય તેને વાવરણ કહે વાય.
સમ પૃ વી પરના બધા જ થળ જૈવ દેશો અને જલીય િવ તારો મળીને વાવરણ બનાવે છે .
Habitat એટલે વસવાટ.
સ વ જે થળે વસવાટ કરતો હોય તેને Habitat કહે વાય.
World Habitat Day -- 6Th October
2nd to 8th October -- વ ય ાણી સ ાહ
વ ય ાણી દવસ -- 4th October

વાતાવરણ
પૃ વીની આસપાસ આવેલા વાયુઓના આવરણને વાતાવરણ કહે છે .
- વાતાવરણમાં 78% N2 , 21% O2 , 0.03% Co2 , 0.07% અ ય વાયુઓ
- વાતાવરણનાં પૃ વીની સપાટીથી ઉપર જતા નીચે મુજબનાં ભાગ પડે છે .
1) Tropo-sphere ( ોભ આવરણ)
2) Strato-sphere (સમતાપ આવરણ)
3) Meso-sphere (મ યાવરણ)
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4) Thermo-sphere (ઉ માવરણ)
5) Iono-sphere (અયન મંડળ)
- 1) Tropo-sphere ( ોભ આવરણ) ૧ થી ૧૬ િક.મી. સુધી
૧) વાતાવરણનો લગભગ 70% ભાગ આ િવ તારમાં આવે છે .
વાદળો બનવાની ઘટના આ આવરણમાં જ થાય છે .
૨) Stratosphere : ૧૬ થી ૫૦ િક.મી. સુધી
- તેમાં 16 થી 30 km ની વ ચે ઓઝોન(O3) વાયુનું આવરણ આવેલુ છે .
- UV – Ultra violet rays ની તરંગલંબાઇ = 100 A’ to 4000 A’
(જેમાં ૪૦૦A’ થી ૮૦૦૦ A’ યમાન છે .) ઓઝોનએ પૃ વી પર આવતાં પાર
િકરણોને શોષે છે . િવ ઓઝોન દવસ- ૧૬ સ ટે બર)
- Uv rays થી કે સર થાય છે .
- Uv rays નો ઉપયોગ પણીને જત
ં ુરહીત કરવા થાય છે .
૩) Meso-sphere :- ૫૦ થી ૮૦ િક.મી. સુધી
૪) Thermo-sphere :- meso-sphere થી 200 km સુધી

ંબલી

૫) Iono-sphere : range – meso-sphere થી 300 km સુધી
- અ હં વાયુઓનુ આયનીકરણ થયેલું છે .
િનવસનતં નાં સ વોને મુ ય બે કારોમાં વહચી શકાય :
(1) ઉ પાદકો (PRODUCERS) :- દા.ત. વન પિત અને અમુક કારની લીલ.
(2) ઉપભો તાઓ (CONSUMERS) :- દા.ત. બી તમામ સ વો.
 ઉપભો તાના કારો:
(1)
થમ ક ાના ઉપભો તા :- તૃણાહારી
(2) બી ક ાના ઉપભો તા :- માંસાહારી
(3) તૃતીય ક ાના ઉપભો તા :- િમ ાહારી
(4) ચતુથ ક ાના ઉપભો તા :- મૃતોપ વો
મૃતોપ વીના બે કારો :િવઘટકો :- એ જટીલ કાબિનક યોને સરળ કાબિનક યોમાં ફે રવે છે .
પાંતરકો :- એ સરળ કાબિનક યોને અકાબિનક વ પમાં ફે રવે છે .
* આહારશૃંખલા (food chain):
િનવસનતં ના સ વોના ભ ય-ભ ક સબંધોથી બનતી શૃંખલાને આહાર શૃંખલા કહે છે .
* આહાર ળ (food web):
અલગ-અલગ આહાર શૃંખલાઓના સમ વયથી રચાતા એક જટીલતં ને આહાર ળ કહે છે .
* KEY STONE SPECIES:જે િતઓના અિ ત વ િવના આહાર શૃંખલા અને િનવસનતં ખોરવાઇ જવાનો ભય હોય તેને KEY
STONE SPECIES કહે વાય.
િનવસનતં ના બે કાય :- તેનું થમ કાય ઉ નું વહન અને બીજુ ં કામ ભૂજવૈ રાસાયિણક ચ
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Environment Protection Act, 1986 :- June, 1972 માં ટોકહોમ ખાતે UNO ની ુમન
એ વાયરમે ટ પર સભા મળેલી. તેમાં ભારતે પણ ભાગ લીધેલો અને પયાવરણનું ર ણ અને તેના સુધારા
માટે પગલાં લેવામાં આ યા. આ કાયદો સંપુણ ભારત માં લાગુ છે .
Forest [Conservation] Act, 1980:- આ કાયદો રા ય સરકાર પર મુ ય રીતે લાગુ પડે છે .
 આ કાયદો જ મુ-ક મીર િસવાય આખા ભારતમાં લાગુ પડે છે .
આ કાયદો ઓ ટોબર, 1980 ની 25 મી તારીખ થી અમલમાં આ યો.
 વનઅિધકારીને ગુનાખોરી અટકાવવા વધુ અિધકારો આપવામાં આવેલ છે .
 વાઇ ડ લાઇફ ોટે શન એ ટ, 1972 એ 1972 થી લાગુ પડે લ છે .
1972 પહે લા ભારતમાં ફ ત પાંચ નેશનલ પાક હતા. આ એ ટમાં પાંચ કલમો છે . સૌથી મોટો
સુધારો 1981માં થયો. એ ફ ત રે યુલેટરી એ ટ છે , ો હિબટરી( િતબંધનકતા) નહી.
 કોઇપણ જમીનને વનિવભાગનાં ઉપયોગમાં લેવા માટે કે સરકારની મંજુરી અિનવાય બને છે .
 વન સંર ણ અિધિનયમ, 1980 મુજબ વન હે ઠળ આવેલ કોઇ પણ જમીનને વન િસવાયના
ઉપયોગમાં લેવા માટે કે સરકારની મંજુરી અિનવાય છે .
 જવૈ ભાર(Bio-mass) િપરામીડ:- Gross primary production – (કુ લ ાથિમક ઉ પાદન)
- િનવસનતં ના બધા ઉ પાદક સ વો ારા થતા કુ લ કાશસં ેષણને G.P.P. કહે વાય છે .
- Net primary production – (વા તિવક ાથિમક ઉ પાદન)
- ઉ પાદકો પોતાના વન િનવાહ, વૃિ તથા જનન માટે અમુક ઊ વાપરી નાંખે, આ વપરાશને
બાદ કરતા ઉપભો તાની સ વો માટે જે ઊ બચે તેને N.P.P. કહે છે .
- Nitrogen ચ : વતાવરણમાં N2 78% રહે લો છે . પરંતુ સ વો આ N2 નો સીધો ઉપયોગ કરી
શકતાં નથી. આ માટે N2નું ારના વ પમાં પાંતર થવું જ રી છે . આ માટે રાઇઝોિબયમ અને
એઝોટોબે ટર બે ટે રીયા તથા એનાબીના અને નો ટોક/લીલ ઉપયોગી છે .
- તેઓ હવામાનાં N2 નું NH4, NO2, NO3 વ પમાં થાપન કરી શકે છે .
- િશ બીકુ ળની વન પિતની મૂળગં ડકામાં આ નાઇટોજન ારોની થાપના થયા બાદ વન પિત તેનો
ઉપયોગ કરે છે .
- ઉપભોગીઓમાં એમીનો એિસડ, યુિ લક એિસડ અને ોટીનની બનાવટ માટે N2 જ રી છે .
- છે ે યુડોમોનાસ કારના બે ટે રયા De-Nitrification ની યા કરે છે .
- આકાશમાં થતો વીજ ચમકાર પણ હવાના N2 નું થાપન કરી દે છે .
- યુ રયા જેવા રાસાયિણક ખાતરોનો વધુ પડતો ઉપયોગ િનવસનતં માં N2 નો વધારો કરી દે છે .
- N2 એ O2 નું જલદપ ં ઓછું કરે છે .
 ફો ફરસ ચ :- ભૂિમ પરના ખડકોના િવઘટન દર યાન ફો ફરસના ાર આયન વ પે જમીનમાં ઉમેરાય છે .
વન પિત તેને શોષીને િનવસનતં માં દાખલ કરે છે .
તમામ સ વોમાં ફો ફોલીપીડ, ATP, DNA અને RNA ના બંધારણમાં ફો ફરસ હોય છે .
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- સ વોનાં દાંત, અિ થઓ અને કવચ બનાવવામાં આ ફો ફરસ ઉપયોગી છે .
- સ વોના મૃ યુ બાદ તે આયન વ પે જમીનમાં ભળી ય છે . જમીન માંથી ફરી વન પિત શોષી
લે છે .
 ECOLOGICAL DEBT (િનવસનતં ીય દેવ)ું :- યારે િનવસનતં માંથી RESOURCES (
ોત)ની ખપત તેની REGENRATIVE
CAPACITY (પુન પાદન મતા) કરતાં વધી ય તો તેને ECOLOGICAL DEBT
(િનવસનતં ીય દેવું) કહે છે .
 SUSTAINABLE DEVELOPMNENT ( થાયી િવકાસ) :- ‘હાલની પ રિ થિતમાં ઉ
ોતો નો ઉપયોગ એવી રીતે કરવો ઇએ કે જેથી ભિવ યની
પેઢી બચેલા ોતોનો ઉપયોગ કરીને િવકાસ સાધી શકે .’
- આ યા યા BROOTLAND કિમશને 1987 માં તેમનાં REPORT OUR COMMON
FUTURE હે ઠળ આપેલી. BROOTLAND તે સમયે નોવના મ હલા ધાનમં ી હતા.
 Forest Conservation ACT - 1980
- કલમ(1) માં કાયદાનું ટૂં કુ નામ, કલમ(1) માં જ તેની હદ ન ી કરાઇ છે . જે મુજબ જ મુ-ક મીર
િસવાય આખા ભારતમાં લાગુ પડશે. 25 OCT, 1980 થી આ કાયદો લાગુ પડશે.
- કલમ(2) એ આ કાયદાની મુ ય કલમ છે . જે મુજબ કે સરકારની પુવ મંજુરી િવના ર ય સરકાર
જગ
ં લનો ઉપયોગ િબનજગ
ં લ હે તુ માટે કરી શકશે નહ .
- રઝવ ફોરે ટ(અનામત જગ
ં લ) ને નોન રઝવ ફોરે ટ(િબન અનામત) હે ર કરી શકે નહી.
- કોઇપણ યિ ત, સં થા વગેરેને જગ
ં લની કોઇ જમીન િબનજગ
ં લ હે તુ માટે લીઝ પર આપી શકે નહી.
- કલમ(3) અનુસાર એક central authority નીમવામાં આવે છે . જે આ કાયદાના પાલન બાબતે
િનણયો કરશે અને વનસંર ણને લગતી કોઇ પણ બાબત કોઇ પણ જ યાએ ખમમાં છે તેમ
જણાય તો કે સરકારનું યાન દોરશે.
- કલમ(4) હે ઠળ કોઇ યિ ત આ કાયદા નો ભંગ કરે તો તેના માટે સ ની ગવાઇ છે . જે વધુમાં
વધુ 15 દીવસ હોય છે .
- કલમ(5) અનુસાર ગુનો કોઇ સરકારી અિધકારીની ણ હે ઠળ થયો હોય તો તે સમ િવભાગ,
તેના H.O.D. અને જ યા સાથે સંકળાયેલ અિધકારી પણ ગુનેગાર ગણાય છે .
(1) ગુનો અિધકારીની ણ બહાર થયો હોય અથવા (2) ગુનો થતો અટકાવવા તેણે પુરતા
ય નો કયા છે તેમ સાિબત થાય તો તે સ માંથી બચી શકે છે .
 દૂષણ :- હવા, પાણી કે જમીન પર ેરાતા માનવસિજત કે કુ દરતી, ભૌતીક, રાસાયિણક કે જૈિવક
અિન નીય ફે રફારોને દુષણ કહે છે . વાવરણમાં સ વોને હાિનકારક નીવડે તેવા યોને
દૂષકો(POLLUTANT) કહે છે . દૂષણ જે તે વ તુના િનવસનતં માં અ યવ થા ઊભી કરે છે .
- યાં વસતાં સ વોના વનની ગુણવતા ઘટાડે છે . તેમના અિ ત વને ખમમાં મૂકે છે .
દૂષકોના ભૌિતક વ પના આધારે દૂષણના નીચેનાં કાર પડે છે .
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 હવાનું દૂષણ: હવાના દૂષકોના મુ ય કારો નીચે માણે છે :
(1) કાબન સંયોજકો : CO, CO2
(2) સ ફર સંયોજકો : SO2, H2S, H2SO4
(3) N2 ના ઓ સાઇડ : NO2, NO, NO3, HNO3
(4) હાઇડોકાબન : CH4 (સૌથી મોટો હાઇડોકાબન દૂષક બેિ ઝન, ફોમાિ ડહાઇડ CHCHO)
બે ઝોપાયરીન વગેરે
(5) ધાતુ(METALS) : સીસું, કે ડિમયમ, િનકલ, આસિનક, મર યુરી, આયન, કોપર
(6) કણમય યો : િસિલકોન, એ બે ટોસ, લાય એશ, મેશ, ધૂળ
 ખાણમાં કામ કરતાં મજૂ રોને એ બે ટોસ અને િસિલકોનને કારણે એ બે ટોિસસ અને િસિલકોસીસ
નામના રોગ થઇ શકે છે .
 હવાના દૂષકોના મુ ય બે ોતો :
(1) અિ મ બળતણ
(2) વાહનોના ધુમાડા
- (NH3) એમોિનયા એ સન માગમાં સો લાવે છે .
- CO એ િધરની ઓિ સજન વહન મતા ઘટાડે છે .
- લોરીન સંયોજનો એ સનતં ને તથા આંખના પટલોને ઈ કરે છે .
- સ ફરથી માંથાનો દુખાવો, ઊલટી, છતીમાં ંધામણ થાય.
- હાઇડોકાબનથી કે સરજ ય અસર, આંખ, નાક, ગળામાં બળતરા થઇ શકે .
- નાઇટોજક સંયોજક એ હદયરોગને ેરે છે અને ફે ફસાંના રોગો થાય છે .
કણમય દૂષકો અટકાવવા માટે નીચેની પ ધિતઓ વાપરવામાં આવે છે .
(1) સાઇ લોન સં ાહક:- વાયુઓને સટી યુઝડ કરીને રજકણમુ ત કરી શકાય છે . આ રીતે લગભગ
70% કણમય દૂષકો અલગ કરી શકાય.
(2) ઇલે ટો ટે ટીક િે સિપટસ :- વાયુઓના રજકણો પર વીજભારનું િનમાણ કરી તેમને ઇલે ટો ટ
તરફ ખચી જઇને દૂષકો અલગ કરી શકાય છે .
- આ પ ધિતથી 70% કણમય દૂષકો દૂર કરી શકાય છે . તેનો ઉપયોગ paper mill, cement,
factory તથા power station માં વધુ થાય છે .
હવામાનાં વાયુ દૂષકો દૂર કરવા માટે નીચેની પ ધિતઓ વપરાય છે .
ભીની પ ધિત : ધુમાડાને િવિવધ પકોમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે જેથી તેની િવષાકતતા ઘટે છે .
સુકી પ ધિત : વાયુશોષક યોમાંથી ધુમાડાને પસાર કરવામાં આવે યારે આ યો વાયુઓને
પોતાની સપાટી પર શોષી લે છે .
બળતણ પ ધિત : જે વાયુ પ દુષકોનું oxidation થઈ શકે તેના માટે આ રીત વપરાય છે .
Air Pollutant :- તેને બે કારમાં વહચી શકાય ;
(1) Primary Pollutant :- આ એવા દૂષકો છે , જે વાહનોના ધુમાડા, અિ મ, બળતણ,
વાળામુખી ફોટન જેવી ઘટનાઓને કારણે સીધા જ હાિનકારક યોનું ઉ સજન કરે છે . તેમાં
સ ફર ઓ સાઇડ, ધાતુઓ, હાઇડોકાબન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
(2) Secondary Pollutant :- તે સીધા ઉ સજન પામતા નથી. Primary Pollutant ના
ઘટકો એક બી સાથે સંયો ઇને secondary pollutant પેદા કરે છે .
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 Secondary Pollutant નાં મુ ય વે ણ ઘટકો છે .
(1) Ground Level 03
(2) smog (smoke + fog)
(3) POP (persistent organic pollutant)
(1) 03 ( GROUND LEVEL 03)
 સૌથી હાિનકારક S.P. GROUND LEVEL 03
 તેને ટોપોિ ફયર ૦૩ પણ કહે વામાં આવે છે .
 NOX + CO + VOCs (Volatile Oraganic Compounds, દા. ત. િમથેન) નાં
કારણે બને છે .
(2) smog: જે થળ પર કોલસાનું દહન વધું થતુ હોઇ યા smoke અને SO2 વધુ હોય છે .
થોડાં વષ થી સૂયમાંથી આવતાં િવકીરણો પણ smog બનાવવામાં કારણભૂત છે .
(3) POP
આ એવા organic ક પા ડ છે કે જે કોઇ રાસાયિણક જૈિવક
યાઓ દર યાન
વાતાવરણમાં વેશે છે અને લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે .
 આહાર શૃંખલામાં વેશતા જૈિવક િવશાલન માટે તે જવાબદાર છે .
 જૈવીક િવશાલન
- સ વોના આહાર શૃંખલાના િવિભ તરે કોઇ યના સંકે ણ( માણ) માં વધારો એ જૈવીક
િવશાલન છે . કે ટલાક દૂષકો જૈવ અિવઘટનીય હોય છે જે એક વખત દેહમાં વે યા પછી તેનું
િવઘટન થઇ શકતુ નથી.
-> DDT અને રે ડીયો ઍિ ટવ ત વ ટોિ શયમ તેના ઉદાહરણ છે .
-> DDT : ડાય લોરો ડાય ફનાઇલ ટાઇ લોરો ઈથેન
-> 3 dec, 1984 ના રોજ ભોપાલમાં Union carbide Ltd ની ફે ટરીમાં િમથાઇલ આઇસો
સાઇનાઇડ ગેસ લીક થતા 25,૦૦૦ લોકો મૃ યુ પામેલા. અને 6 લાખથી વધારે લોકોને અસર
થયેલી. 4th Dec 1952 માં લંડનમાં ઠંડા તાપમાન વ ચે એક ખૂબ જ મોટું smog બ યુ. જેને
“The great smog of 1952” કહે વાય છે . તેનાથી 6 દીવસમાં 4,000 લોકો મૃ યુ પામેલા.
Global Carbon budget:-> સરે રાશ વૈિ ક તાપમાનના સાપે માં 2 જેટલુ વૈિ ક તાપમાન વધે તે હદ સુધી િવ માં
carbon ઉ સજન કરી શકાય છે . આ limit ને G.C.B. કહે છે .
Ocean Acidification
 સમુ માં H+ આયનોનું વધવુ/ph ઘટવું આ ઘટનાને Ocean Acidification કહે છે .
 યારે CO2 સમુ ના H2O સાથે સંયો ય યારે કાબ િનક ઍિસડ(H2CO2) બને છે . જે પાણીમાં
H+ આયનોનું માણ વધારી દે છે .
 19 મી સદીમાં ઔધોિગકરણ પહે લા સમુ માં પાણીની PH 8.179 હતી, જે હાલમાં 8.069 છે
અને તે H+ આયનોની સં યામાં 28.8%નો વધારો સૂચવે છે .
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અસરો:
 સામુ ક પાણી વાતાવરણમાંનો CO2 શોષીને કબનચ ને મદદ પ થાય છે . પરંતુ
Acidification ના કારણે સમુ વો ઉપર નકારા મક અસર પડે છે .
 સામુ ક પાણીની PH ઘટવાથી યાંના વોમાં Hypercapnia (શરીરમા CO2 નું માણ વધી
જવુ) ખામી વા મળે છે .
Acid rain
 એવો વરસાદ કે જેમાં H+ આયનોની સં યા વધી ગઇ હોય/ PH ઘટી ગઇ હોય તો તે ઍિસ ડક
થયુ,ં જેને ઍિસડવષા કહે વાય.
 યારે અિ મ બળતણનું દહન થાય છે યારે તેના અમુક ઘટકો O2 સાથે સંયો ઇને Oxide
બનાવે છે . જેમકે CO2, NO2, SO2
 વાળામુખી ફુટનનાં કારણે અમુક અંશે SO2 અને આકાશમાં થતી િવજળીનાં કારણે અમુક
અંશે NO2 વાતાવરણમાં વેશે છે . પરંતુ તેનુ માણ ઘ ં ઓછુ હોય છે .
 શુ પાણીનું PH 7 છે .
 ઍિસડવષાને કારણે આ PH 5.6 જેટલી થઇ ય છે .
 ાચીન ઇમારતો અને થાપ યો પર હાિનકારક અસર પડે છે . મોટા ભાગે લાઇમ ટોન અને
માબલની બનેલી ઇમારતો પર H+ ના માણની નકાર મક અસરો પડે છે તેમાં રહે લા CaCo3
સાથે ઍિસડ વષાનું H2SO4(સ યુ રક ઍિસડ) સંયોજનને િજ સમ બનાવી નાખે છે .
CaCo3 + H2So4 --- CaSo4 + H2O + Co2
 િજ સમની બરડતા ના કારણે થાપ યો નાશ પામે છે .
FLUE GAS DE-SULPHARISATION
આ
યામાં power plants માં So2 અને લાઇમ ટોન સાથે scrubbing નામની
યા
કરવામાં આવે છે .
 આ ઉપરાંત H2So4 સાથે યા કરાવીને તે So4 માંથી પણ નવો H2So4 બનાવી નાખવામાં આવે
છે .
CONVENTION ON LONG RANGE TRANCE BOUNDARY AIR POLLUTION (
CLRTAP)
 આ International convention માં દુિનયાના 51 દેશ સહભગી બનેલા.
 હવાનુ દૂષણ ઘટાડવા માટે પગલા લેવાયેલા. માચ, 1983 થી લાગુ પાડે લુ.
 Governing body તરીકે UNECE (United Nations Economy Commission For
Europe) હતુ.
 આ અંતગત અલગ-અલગ 8 ોટોકોલ ન ી કરવામાં આ યા જેમા નીચેનાં 2 મુ ય છે .
(1) Sulphur Emission Reduction Protocol 1985 : આ ોટોકોલ મુજબ અલગઅલગ 22 દેશ 1985 માં Helsinki(Finland) માં મળેલા. તે 1987 થી લાગુ પડે લુ.
આ ોટોકોલનો મુ ય હે તું સહભાગી દેશોમાં Sulphur Emission ઓછામા ઓછુ 30% ઘટાડવુ
હતુ.
(2) Gothenburg Protocol :- આને Multi effect protocol પણ કહે છે .
આખું નામ A Protocol to abode Acidification Eutrophication and Ground
Level Ozone
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વીડનનાં Gothenburgમાં 30th nov, 1999 ના રોજ આ ોટોકોલ sign થયેલો તેમાં
દૂષકો અને Sulphur, Nox, VoCSo & ઍમોનીયાનાં ઉ સજન ની અમુક ચો સ મયાદા
ન ી કરવામાં આવી.
ACID RAIN PROGRAMME :
 USA નાં Air act, 1990 મુજબ આ ો ામ તૈયાર કરવામાં આવેલો. તેની governing body
United States Environment Protection Agency હતી.
 તી 1 ton So2 ના Emission પર $2000 દંડ કાપવામાં આવેલો હતો.
GREEN HOUSE EFFECT
 સૂયમાથી આવતા પારર ત કીરણોને પૃ વી પરના અમુક વાયુઓ Absorb કરે છે . અને થોડા
સમય પછી Re-emmit કરે છે . આ ઘટનાથી આસપાસનું તાપમાન વધી ય છે જેને GREEN
HOUSE EFFECT કહે છે .
 1824 માં આ અસર Josef Fourier ારા શોધાયેલી.
 આ ઘટના માટે જવાબદાર વાયુઓ Green house Gases (GHG) કહે વાય છે .
ANTI-GREEN HOUSE EFFECT
 સૂયમંડળના અમુક હો જેમકે મંગળ, શુ વગેરે પૃ વીની જેમજ Green House Effect ધરાવે
છે . પરંતુ શનીનો સૌથી મોટો ઉપ હ ટાઇટન અને લુટો Green House Effect કરતા અલગ
Anti Green House Effect દશાવે છે .
 અહ વાતાવરણમાં Infrared તરંગોના બદલે ય કાશનાં તરંગો વેશી શ તા નથી.
કીણનની ઘટના Infrared ના બદલે ય કાશ સાથે થાય છે .
 જ રી ઉ મા અહી ઉ પ થતી નથી આથી આ બ ે અ યંત ઠંડા છે .
 સૌથી વધુ Co2 emmit કરનાર દેશ – ચીન
 સૌથી વધુ Co2 emmit કરનાર દેશ – અમેરીકા


િત યિ ત દીઠ સૌથીવધુ Co2 emmit કરનાર દેશ – કતાર (44 ton/capita/year)

Primary GHG:
Co2, water vapour Ch2os, N2o, Ch4o3
આ ઉપરાંત યોટો ોટોકોલ માણે SF6(સ ફર હે ઝા લોરાઇડ), cfcs, hfcs અને pfcc(પર લોરો
કાબ સ) પણ GHG ના લી ટમાં છે .
સૌથી વધુ GHG નું ઉ સજન power sector કરે છે . જે લગભગ 21% છે . પછી industrial
sector 17% કરે છે .
IPCC : Inter Governmental panel on Climate change
Carbon Food Print :
 કોઇ સં થા, ઘટના, યિ ત કે દેશ ારા કરવામાં આવતા GHQS ના િત Metric ton ઉ સજનને
Carbon food print કહે વાય છે .
 ઉપરની યા યા માણે Carbon food print ગણવું સંભવ નથી. આ માટે એક નવી યા યા
રાઇટ, કૅ પ અને િવિલય સે Carbon management નામનાં એક Journal માં આપી, જે મુજબ
કોઇ પણ ારા કરવામાં આવતા GHGS નાં ઉ સજનને તેની સાપે ના Co2 ના ઉ સજનમાં ફે રવી
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નાંખવામા આવે છે . આમ એક સવ સામ ય એકમ Co2 મળે છે . જેને Carbon dioxide
equivalent કહે વાય છે .
 બધાં જ GHGS ને તેમના ારા 100 વષમા Global warming ને કરતી અસર ગણીને Global
warming potential (Cwp-100) ગણવામાં આવે છે .
Carbon Accounting :
 કોઇપણ કંપની, ય તી, ઘટના કે દેશ ારા ઉ પન કરવામાં આવતાં Co2 ની ગણતરીને Carbon
accounting કહે છે .
Carbon Offsetting :
 A carbon offset is a reduction in emission of CO2 or any GHG in order to
compensate for an emission made elsewhere.
 1 carbon offset કમાવવું હોય તો 1 metric ton Co2 ને બરાબર project ઊભો કરવો પડે .
Carbon sequestration (જ ી):
 The process of removing carbon from the environment and depositing it in
underground reservoir(જળાશય)
 પૃ વીના પેટાળમાં રહે લા ખડકોના પોલાણમાં આ કાબનને વાતાવરણમાંથી લઇને સંઘરવામાં આવે છે .
કરોડો વષ બાદ તે જ કાબન ભિવ ય માટે અિ મ બળતણ િનમાણ કરી શકે .
 આ પ િતથી વાતાવરણમાંનો 90% કાબન ઘટાડી શકાય.
OMZ (OXYGEN MINIMUM ZONE)
 મહાસાગરમાં આવેલો એવો િવ તાર કે યાં ઑિ સજન તેના લઘુતમ માણમાં હોય.
 અલગ અલગ મહાસાગરોમાં આ ZONE 200 મી. થી 1000 મી. ડાઇએ હોઇ શકે તેનું બીજુ નામ
SHADOW ZONE છે .
Dead Zone :
 મહાસાગરો અને મોટા સરોવરોમાં આવેલ ઓછો oxygen ધરાવતા એવા દેશો કે યાં કોઇપણ
કારના સામુ ક વો ટકી શ તા નથી. તેને Dead Zone કહે વામાં આવે છે .
 Oxygen નાં ઓછા માણને હાયપોિ સયા કહે છે .
 દુિનયામાં સૌથી મોટો Dead Zone એ મેિ સકોની ખાડીમાં 22,026 Sq.m નો િવ તાર છે .
Global dimming :
 હાનીકારક કણોનું માણ મશ: વધવું
Global Brightening :
 હાનીકારક કણોનું માણ મશ: ઘટવું
SAFAR : System of air polity forecasting and research
 આ ભારત ારા િવકસાવાયેલા થમ વદેશી Air pollution Control માટે System છે .
 તે Indian institute of Tropical meteorology (IITM-Pune) ારા િવકસાવાયેલ છે .
 તેને CWG-2010 (COMMON WEALTH GAMES) DELHI ના જવાહરલાલ નહે ટે ડયમમાં
લ ચ કરાયેલી.
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 તે Air polity monitoring stations ધરાવે છે . અને 34 Automatic weather station
ધરાવે છે .
Emission Trading :- તેનું બીજુ નામ Cap & Trade છે .
 આ પ િતથી સરકારે દૂષણના ઉ સજનની એક મયાદા ન ી કરી છે . જે દરે ક ઉ ોગ એકમને
emission permit નાં વ પમાં વેચવામાં આવે છે .

કોઇ ઉ ોગ એકમ આ permit થી વધુ દૂષણ ફે લાવવા માટે જવાબદાર હોય તો આમ કરવા માટે
તેણે અમુક નાના ઉ ોગ કે જે ઓછું દૂષણ ફે લાવે છે તેમની પાસેથી emission permit ખરીદવી
પડશે.
 ભારતમાં feb, 2011 માં તિમલનાડું અને ગુજરાત આ Trading પ િત લાગુ પાડવાવાળા થમ
રા યો બ યા.
Emission Standard :
 થમ emission standard regulation ભારતમાં 1998 થી લાગુ પડે લી.
 1991 માં Diesel vehicle અને કે રોસીન પર ચાલતા મશીન માટે carbon ઉ સજનની limit ન ી
કરવામાં આવેલી.
 1998 માં Cold start norms ન ી કરવામાં આવેલી.
 2000 ની સાલમાં India 2000 નામનું એક ટા ડડ ન ી કરાયુ જેને યુરો-1 નામ અપાયું.
 2000 ની સાલમાં જ દ હી માં Bharat stage-2(BS-2) ન ી કરવામાં આવેલુ તેનું બીજુ ં નામ
Euro-2 હતુ.ં
 April-2010 થી ભારત સરકારે BS-3 standard લાગુ પડશે એવુ હે ર કરી દીધેલુ જે limit 2011
સુધી અલગ અલગ જ યાએ લાગુ પડે લી.
 BS-4 petrol અને Diesel એ દ હી આ ા, કાનપુર, અમદાવાદ, સુરત જેવા અમુક દૂિષત
શહે રોમાં લાગુ પાડવામાં આવેલ છે .
Earth Summit(1992) [પૃ વી સંમેલન-1992]
 આ Summit Rio-De-Janero માં યો ઇ આથી તે Rio Summit-1992 તરીકે પણ ઓળખાય
છે .
 Official name – UNCED (United Nations Conference on Environment &
Development) હતું.
 તેનાં મુ ય બે હે તુ પયાવરણનું સંર ણ અને તેની સાથે થાયી િવકાસ(Sustainable
development)
 172 દેશોએ ભાગ લીધેલો. 3 થી 19 June 1992 દરિમયાન ભરાયેલુ.
મુ ય હે તુ.
 ઝેરી યોના િનકાલની યવ થા કરવી.
 અિ મ બળતણનો વપરશ ઘટાડવા માટે ઊ ના િબન પરંપરાગત
ોત િવકસાવવા માટે ય નો
કરવા અને ઉપયોગ વધારવો.
 ખાનગી વાહનોનો ઉપયોગ ઘટે અને Public transport ને ો સાહન મળે તેવા ોજે ટ બનાવવા.
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 પાણીની અછત,
પ રણામો :
 આ summit ના અંતે 3 document ન ી કરવામાં આ યા જે નીચે મુજબ છે .
1. Rio Declaration on environment and development
2. Agenda 21
3. Forest Principles
1. Rio Declaration on environment and development
- દુિનયામાં થાયી િવકાસ માટે અલગ અલગ 27 Principles આપવામાં આ યા.
2. Agenda 21
- આ થાયી િવકાસ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલો એક Action Plan હતો. United nature
Division for sastainable development. આ Agenda – 21 માટે સિચવાલય તરીકે કામ
કરશે.
- અહ 21 એ 21મી સદીના પ ર ે યમાં વપરાયો છે .
- 1997 માં યુયોકમાં Agenda 21 ના Progress report નું મુ યાંકન કરવા એક ખાસ સ
બોલાવાયું જેને Riots તરીકે ઓળખ મળી.
-La-21 : Agenda 21 માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા Local programmes ને La-21 નામ
અપાયુ છે .
૩.Forest Principles
- એ forestry બાબતે થાયી િવકાસ લાગુ પાડવા માટે ના documents છે . તેમાં Q-77 નાં
દેશો(િવકાસશીલ) પોતાના દેશમાં પયાવરણ સુર ા માટે અને Forest cover વધારવા કામ
કરશે પરંતુ તે માટે િવકિસત દેશો તેમને નાણાંકીય સહાય પૂરી પાડવા ઇએ એ શરત હતી.
ઉપરનાં ણ Document Legally agreements નથી. આથી તે ફર યાત નથી.
સ ય દેશોએ ફર યાત Follow કરવી પડે તેવી ણ સંિધઓ નીચે મુજબ છે .
1) CBD : Convention on Biology diversity
2) UNFCC : United Nation framework conversion on climate change
3) UNCCD : United Nations conversation to combat desertification
- ઉપરાંત આ Summit માં green cross international નામની એક સં થા થાપવાનું ન ી
કરાયુ. જે ૧૯૯૩માં રિશયાના નેતા િમથાઇલ ગોબાચેવ એ થાપેલી.
- GCI નું સામાિયક : એ ટાકટીકા The Global warming
- વન આ છા દત િવ તાર:
Forest cover : ઓછામા ઓછો 1 હે ટર જેટલો એવો િવ તાર કે જેમાં 10% જેટલા વૃ ો આવેલા
હોય તો તેને Forest cover કહે વાય.
Convention on biological diversity
11




















ભારત સ હત 198 દેશ આ સંિધમાં હતાં.
અમેરીકાએ આ સંિધમાં સહી કરે લી પરંતુ તે આજ સુધી તેના િવરોધમાં છે .
CBD ની covering Body એ CBD કહે વાય છે .
COP:- Convention of parties
COP મીટ ગ શ આતમાં દર વષ ભરાતી હતી, જે હવે દર બે વષ ભરાય છે .
આ મીટ ગ માં સ ય દેશો નવા લ યાંકો મુકે છે . તેમજ સંિધમાં સુધારા વધારા પણ કરી શકાય છે .
અ યાર સુધીમાં આવી 11 મીટ ગ ભરાઇ ચુકી છે .
COP- બહામાસ -1994
COP-10 - નગોચા( પાન)-2010
COP-11 - હૈ ાબાદ(ભારત)-2012
COP-12 - ય ગચાંગ(દ.કો રયા), Oct-2014
૨૦૧૦માં નગોચામાં થયેલ ોટોકોલ માં ABS :- Access and benefit sharing rules
ન ી કરવામા આ યા.
અ ય 5 objectives ન ી કરાયાં.
Natural habituate :- hoses of natural habituate rate અ ધો કરાયો.
17% જળ ોત અને 10% સમુ જળ ોત નવા ઊભા કરાયા.
15% degraded areas ફરી િવકસાવવો.
Coral reefs (પરવાળાના ટાપુઓ) નું સંર ણ.
નાણાંકીય સહાય ઉભી કરવી ઇએ.

India and bio-diversity :દુિનયાના એવા 17 દેશ છે કે જે Bio-Diversity ે ે અિત સમૃ ગણી શકાય. તેમને LMMC:- like
minded mega diverse countries કહે વાય છે .
LMMC માં Bolivia, Brazil, China, કોલંિબયા, કો ટ રકા, ક તે, ઇ વાડોર, ઇિ ડયા, ડોનેિશયા,
કે યા, મડાગા કર, મલેિશયા, મેિ સકો, પેસ, ફિલપા ઝ, દિ ણ આ કા અને વેનઝ
ે ુઆલા છે .
C2H3NO- િમથાઇલ આઇસો સાઇનાઇડ
Endemic Spices :- સ વોની એવી ત જે દુિનયામાં મા કોઇ એક જ જ યાએ વા મળતી હોય છે . તેને Endemic
Spices કહે વાય છે . Ex: કીડીખાઉ, ઘુડખર, Asiatic Lion મા ગુજરાતમાં જ વા મળે છે .
- ભારતમાં 91,000 થી વધુ ાણીઓ અને 45,500 થી વધુ વન પિતઓ વા મળે છે . આ ઉપરાંત 4
લાખ એવી િતઓ છે જે હજુ ઓળખી શકાતી નથી.
- ભારતમાં િવ ના કુ લમાંથી 12.6% સ તન, 4.5% પ ીઓ, 45.8% સરીસૃપો, 55.8%
ઉભય વીઓ અને 33% વન પિત endemic છે .
- એવા િવ તાર કે જેમાં 1500 થી વધુ endemic વો આવેલા હોય તેમ છતાં તેના 70% વો એ
પોતાનુ Natural Habitat (કુ દરતી વસવાટ) ગુમાવેલો હોય.
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- આ યા યા 1988 માં Narman Haers નામના યિ તએ આપેલી જે બાદમાં Conservation
International નામની સં થાએ વીકારે લી.
- ભારતમાં 10 Bio-Graphic zone આવેલા છે . જે અ પાઇન ફોરે ટ, ાસલડ વે ટલડ, કો ટલ &
મરીન ઇકોિસ ટમ તથા ડે ઝટ ઇકોિસ ટમ ધરાવે છે .
The Bio diversity Act, 2002
- હે તુ : આ Act નો મુ ય હે તુ ભારતની જૈવ િવિવધતાનુ સંર ણ તથા તેના ોત, ઉપયોગ અને
િનયમન અંગે યવ થા કરવી તે છે .
- કલમ 21(B) માં Bio diversity ની યા યા લાગુ પડે છે .
- આ Act J & K સહીત સમ ભારતમાં લાગુ પડે લ છે .
- કલમ 3 મુજબ કોઇ પણ િવદેશી સં થા કે નાગરીકે ભારતમાંથી Bio-Diversity Resources નો
ઉપયોગ કરતા પહે લા ભારત સરકાર ારા િનમાયેલ authority ની મંજુરી લેવી પડશે.
- કલમ 8 અનુસાર આ authority રચવામાં આવેલી છે . 1 Oct, 2003 ના રોજ ચે ાઇમાં
National Bio-diversity authority (NBA) ની રચના થયેલી.
- કલમ 6 મુજબ કોઇ પણ Research paper publish કરવા તેમજ copy right કરવુ તે
Intel-actual property act નો ભંગ ગણાશે. આથી આમ કયા પહે લા પણ NBA ની મંજુરી
લેવી જ રી છે .
- કલમ 22(1) અનુસાર દરે ક રા યમાં State Bio diversity board (SBB) ની રચના કરવામાં
આવી છે . જે અનુસાર કોઇ ભારતીય નાગરીકે Bio-logical material નો ઉપયોગ યવસાિયક
હે તુથી કરવો હોય તો તેમ કયા પહે લા SBB ની મંજુરી લેવી પડશે.
- Grass root level પર કામ કરવા માટે નાગ રકોના સહયોગથી BMC(Bio-diversity
management Committee) ની રચના કરવામાં આવી છે .
- આ Act લાગુ પ ા બાદ 2004 માં Bio-diversity rules બહાર પાડવામાં આવેલા.
- UNFCC : UN framework convention on climate change
- UNFCC, 1992 માં સહી માટે ખુ ી મુકવામા આવેલી સંધી છે . આ સંધી માણે દેશો climate
change સામે લડવા માટે બા રહે શ.ે
- આ સંધી માણે સ ય દેશોને 3 ભાગમાં વહે ચવામાં આ યા છે .
1). Annx-1, 2). Annx-2 અને 3) Developing Country
- આ અંતગત અલગ અલગ તબ ે COP મળતી રહે .
Cop-J : 1995 માં બિલનમાં મળેલી
Cop-3: DEC-1997 માં યોટો, પાનમાં મળેલી. જે અંતગત GHGS નું ઉ સજન ઘટાડવા
એક તં સ ીય કરવામાં આ યુ. જેને યોટો િમકે નીઝમ નામ આપવામાં આ યુ.
- અ હં જ Emmission Trading & CDM(Clean development mechanism) લાગું
પાડવામાં આવેલ.
- Cop-19-nov, 2013 માં પોલે ડના વોસાવમાં મળેલી.
- Cop-20 dec-2014 પે માં મળી.
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- 1968 માં ચેિ પયન શેઠ સિમિતએ ભારતમાં વનોનું વગ કરણ કયુ જે મુજબ વનનાં 16 કાર
પાડવામાં આ યા. તેમાંથી 4 કાર ગુજરાતમાં વા મળે છે .
- કુ લ 207 પેટા કાર પડાયેલા તેમાથી 31 ગુજરાતમાં છે .
- ગુજરાતમાં વા મળતા કારો :
1. Type-3B: Tropical moist deciduous Forest (ઉ ણ કટીબંધીય ભેજવાળા પાનખર
જગ
ં લો)
2. Type -4B : (દરીયાઇ ભરતીવાળા જગ
ં લો)
3. Type-5A: Tropical Dry deciduous forest (ઉ ણ કટીબંધીય સૂકા પાનખર જગ
ં લો)
4. Type -6B : (ઉ રના સૂકા – કાંટાવાળા જગ
ં લો)
Kyoto Protocol:













આ protocol nofcce ારા વીકારવામાં આવેલ.
11th dec, 1997 ના રોજ Japan Kyoto શહે રમાં સ હ માટે મુકવામાં આ યો.
16th feb, 2005 થી લાગુ પ ો.
2010 સુધીમાં 191 દેશોએ સહી કરે લી.
આ protocol માણે annx-1 countries માંથી 37 દેશોએ 6 GHGS emission ઘટાડવા
કાયદો ઘ ો.
આ gases (GHGS) માં Co2, N2o, SF6, CH4, HFC & PFC નો સમાવેશ થતો હતો
Annx-1 દેશોએ સંયુ ત રીતે GHGS માં 1990 ની સાપે માં 5.2% નો ઘટાડો કરવાની તૈયારી
બતાવી.
આ ઉ સજનમાં International aviaho & shipping નો સમાવેશ થશે નહી.
આ માણે OZONE LAYER ને નુકશાન પહ ચાડતા મુ ય GHG, cfc પર િતબંધ લગાવવામાં
આવેલો.
આ કરારની યાદમાં જ 16th September ના રોજ world ozone day ઉજયાય છે .
USA ના ભૂતપુવ િે સડટ યોજ બુશે 2001 માં Kyoto protocol ને Economically
Irresponsible ગણા યો. આ Theory ને the Bulb Administraar કહે વાય છે .
ન કના ભિવ યમાં ણેય દેશના વધતા જતાં દૂષણને યાનમાં રાખીને તેમનો સમાવેશ Annx1 માં થઇ શકે .

Carbon – Credit:
 Kyoto Protocol માણે કોઇપણ Project ારા યારે વાતવરણમાં CO2 નાં માણમાં
ઘટાડો થાય અથવા CO2 ના સંભિવત ઉ સજનમાં ઘટાડો થાય તો તે project ને તેના બદલામાં
Kyoto units મળે છે . જેનું ચલીત નામ C.C.-carbon Credit છે .
 આ સમ તં clean development mechanism (CDM) ારા સંચાિલત છે . જે યુરોપમાં
આવેલુ છે .
 C.C ના વેપારને Emission trading કહે વાય.
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 DMRC : Delhi metro rail corporation ના projection ારા ૩૦૦ million dollar
જેટલું C.C. કમાવવામાં આવેલુ.
 1 C.C. :- 1 ton carbon emission માં ઘટાડો. ભારતે 2002 માં rectify કરે લ.
BLY : બચત લે પ યોજના
એક બ બની સામે બી મા 15 . ભરીને CFL પૂ પાડવાની ભારત સરકારની આ યોજના છે . આ
યોજના Ministry of power હે ઠળની Bureau of Energy efficiency (Bee) ારા શ કરાયેલી.
May, 2010 માં CDM માં ર ટડ થયેલ.
CFL : COMPACT FLUORESCENT LAMP

CARBON TAX:
 કોલસાના ઉ પાદન કે આયાત પર લગાડવામાં આવતો આ ટે સ છે . તેની સૌ થમ શ આત
Australia એ કરે લી.
 ભારતમાં july-2010 થી આ tax લગાડવામાં આ યો, જે મુજબ િતમેટીક ટન કોલસા પર 50 .
tax લાગશે. આ પૈસા National energy fund બનાવવામાં વપરાશે.
 UN એ વષ 2010 ને International year of Bio-Diversity તરીકે ઉજ યું.
1. પ રસરતં ોની િવિવધતામાં ગુજરાતનો ભારતમાં કયો મ છે ? : 6
2. Forest survey of India યાં આવેલું છે ? : દહે રાદૂન
3. રા ના કુ લ ભૌગોિલક િવ તારના કે ટલા ટકા જગ
ં લો અને કયા કાયદા મુજબ હોવા ઇએ? :33% રા ીય વન નીિત-1988
4. કયા આ દવાસીઓને forest department વાંસ પુરો પાડે છે ? :-કોટવા ડયા
5. તંદુર ત વૃ ો ઉછે રવા માટે વનિવભાગે 250 થી વધુ સવ ચ વૃ ો શોધી ક ા. તેને શું નામ
આ યુ? :- માતૃવૃ ો
6. ઘાસ સંશોધન કે
યાં આવેલું છે ? અને તેની થાપના યારે થઇ? :- રાજકોટ, 2005
7. રણને આગળ વધતુ અટકાવનારી વન પિત કઇ? : ગાંડો બાવળ
8. ચેરના વૃ ોની બાબતમાં ગુજરાતનો મ :- 2
9. ગુજરાતમાં આવેલા કાંટાળા વૃ ોના જગ
ં લોના િવ તાર માં વરસાદ :- 40 cm ઓછો
10.કે વા જગ
ં લો ને િમ જગ
ં લો કહે વામાં આવે છે ? – સુકા પાનખર જગ
ં લો
11.ગુજરાતમાં કઇ જ યા એ લાખ માટે નું સંશોધન કે છે ? – પીપળેશ, વડોદરા
12.લાકડા વહે રવાની સૌથી વધુ િમલો યાં આવેલી છે ? :- અમદાવાદ
13.ધ વંતરી પ રયોજના કઇ જ યાએથી શ થઇ? :- રમણગાડી
14.િસંહની વસતી કે ટલી છે ? તેની છે ી ગણતરી કઇ સાલમાં થઇ? :- 523(2015)
15.સારસ પ ીને રામ-સીતા :- દહે ગામ
16.ગુજરાત સરકારે મનગરના દ રયા િકનારાને યારે નેશનલ મરીન પાક હે ર કય ?:- 1982
17.ગુજરાતનું 1 મા Conservation Reserve યાં આવેલ છે ? :- છરીઢં ઢ(ક છ)
18.િમિતયાલા અભયાર ય :- અમરે લી
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19.ગાના અભયાર ય :- મનગર
20.પિનયા અભયાર ય :અમરે લી
21.ગુજરાતનુ 1 મા વૃિત િશ ણ અભયાર ય :- હં ગોળગઢ
22. Frog gain Reserve – મહે સાણા
23.સૌથી વધુ દુધાળા પશુઓ ગુજરાતના કયા િજ ામાં આવેલ છે ? : ખેડા
24.સૌથી વધુ ભશો ગુજરાતના કયા િજ ામાં આવેલ છે ?:- મહે સાણા
25.સૌથી વધુ ગાયો ગુજરાતના કયા િજ ામાં આવેલ છે ?:-રાજકોટ
26.સૌથી વધુ ઘાસચારો ગુજરાતના કયા િજ ામાં આવેલ છે ?: - બનાસકાંઠા
27.ગરીબોની ગાય એટલે?:- બકરી
28.ગરીબોની સાગ એટલે? :-વાંસ
29.સમ ભારતમાં મા અમુલ ારા ઉ પાદીત ખાધ પદાથ: બટર- દૂધ
30.ક છનું યુ બંદર મ ય બંદર તરીકે િવકસાવવામાં આ યુ છે ? :- જખો
31. ૌિલંગ પ િત કઇ પ િતનો ઉગતો શ દ છે ? :-- મ ય
32.ગુજર શ દ સૌ થમ કયા દેશ માટે વપરાયો? :- િભ માલ
33.કઇ સાલમાં સૌર ને રા યોમાં થાન મ ુ? :- ૧૯૪૮
34. યા મુસાફરે અમદાવાદમાંથી ગળી, િકનખાબ, મલમલના િનકાસની વાત લખી છે ?:-થેવેનો
35.દીવનો ટાપૂ કે વી રીતે રચાયો હોવાની શ યતા છે ? :- રણનાં ભુવા ચકાવાથી
36.ક છના બંને રણ કઇ ઘટનાને કારણે બ યા હોવાની શ યતા છે ? :- ખંડીય છાજલી ચકાવાથી
37.ગુજરાતનો બી નંબરનો ચો પવત :- જસ
ે ોર(1090 મી.)
38.ગુજરાતના સૌથી વધુ વરસાદવાળા દેશમાથી વહે તી કાયમી નદી ? :- તાપી
39.ગુજરાતનો સૌથી મોટો
? :- સરધાર(રાજકોટ)
40.ગુજરાતની લગભગ કે ટલા ટકા જમીનને િસંચાઇનો લાભ મળે છે ? - 45
UNCCD :- Un convention to combat desertification
 આ સંિધ એવા દેશ માટે છે યાં અનાવૃિ અને desertification વધારે હોય.
 ખાસ કરીને આ કામાં રણને આગળ વધતુ અટકાવવાની સંિધ છે .
 17 જુ ન, 1994નાં રોજ Paris માં આ સંિધ Adopt કરાયેલી. આથી 17 જુ ન-રણ ને આગળ વધતુ
અટકાવવાનો દવસ તરીકે ઊજવાય છે .
 દુિનયાના 195 દેશ અને Europeon Union એ સ ય દેશો છે .
 2013માં કે નેડાએ આ સંિધ માંથી નીકળી ગયાનું હે ર કરે લ છે .
 COP(i) :- 1997 માં Rome(Italy)
COP(ii) :- 2013 માં Weindhoek(Naamibiya)
 આ સંધી માટે 2006 ને International of desert and desertification તરીકે ઊજવેલુ.
 UN ારા 201 ને નીચેના વષ તરીકે ઉજવાશે :* International year of family farming
* International year of crystallography
* International year of land developing states
* International year of solidity with pelestion people
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 Bio-Accurrulahon :
કોઇ ભાવનું માણ યારે આહાર શૃખ
ં લાની કોઇ એક કડી ારા જ ઘટાડવામાં આવતુ હોય યારે તેને
Bio accurrulahon કહે છે . તેનાથી કોઇપણ ભાવ િવ માંથી જે સમાન દરે નાશ પામી ર ુ હોય
તેના કરતા ઝડપી દરે નાશ પામવા લાગે છે .
 Bio-concenrahon :
Bio-aceulahon ની ઘટના જે પાણીમાં બનતી હોય તો તેને Bio-cancentraton કહે વાય છે .
યુ ટ ફકે શનની ઘટના જે કોઇ માનવ વૃિતના કારણે થઇ હોય તો તેને ક ચરયુટ ફકે શન કહે વાય છે .
 મીનામાટા રોગ
પાનનાં મીનામાટા શહે રમાં આ રોગ સૌ થમ વા મળેલો.(1955-1960 વ ચે)
યાંની ફૅ ટરીઓ ારા થતા મર યુરી વે ટ ડ ચાજના કારણે આ રોગ વા મળેલો.
Ecology Word – રે ટર
Definition – અનં ટ એકલ
લેમાકા
Theory of evolution મુજબ દરે ક સ વે બદલાતા પયાવરણ મુજબ પોતાનામાં ફે રફાર લાવવા
ઇએ. ીક શ દ Ecology – Oikos (ઘર) logos(િવ ાન)
ઇ.જે.ટે સલે : એ Ecosystem એવો શ દ આ યો. બધા જ સ વો તથા ભૌતીક પ રબળો તથા
િવિવધ ચ ો તથા ઊ િવિનમય વગેરેનો સમ વય.
Ecology part
(1) Auto-ecology – વપ રિ થિતિકય િવ ાન
(2) Synecology - સમુહપ રિ થિતિકય િવ ાન
(1) Auto-ecology :મા એક જ વન પિત, ાણી કે
િતના તેના પયાવરણ સાથેના સંબંધનો અ યાસ
(2) Synecology :વન પિત કે ાણીનો સમુહ અને આ સમૂહના પયાવરણ લ ી િવ ાનને સમુહપ રિ થિતિકય
િવ ાન કહે છે .
Aquatic (જલીય)

Fresh water

Forest

Terrestrial ( ભૂિમગત)

Estuarine water
(લગૂન/કાયલ)

Grail long

Cropland
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marine (સામુ હક)

Desert

ચાર િવભાગમાં વહચી શકાય
(1) Physiological ecology :- ભૌતીક િવ ાન
(2) population ecology :-વસિતનું િવતરણ શાના આધારે છે એનો અ યાસ
(3) Community ecology :- સ વો(મયાદીત)
(4) Ecosystem ecology :- સ વો-િનજ વો-સમ (િવ તારથી)
Branches :(1) Habitat Ecology :- વસવાટ
(2) Genecology :- જનીનબંધારણને લગતું
Deals with the study of variation of species based upon their genetic
potentialities
(3) Palaeco ecology :- અિ મનાં અ યાસ પરથી એમની નું તારણ કાઢવુ.
(4) Pedogy :-Soils and their weathering profiles
(5) Ethology :- ાણીઓ (સમ ) તમામ
(6) Demecology :- Deals with the ecology of population

18

ECOLOGY
ENVIRONMENT

AND

(પયાવરણ અને પા રિ થકીતં )

19

ECOLOGY AND ENVIRONMENT
(પયાવરણ અને પા રિ થિતતં )
 પાણીની સમ યા:
UN જનરલ ઍસે બલી ારા વષ 2013 ને “પાણી સંવધન” વષ તરીકે ઊજવવામા આવેલ.ુ
1990 પછી િવ ના 50% પાણીના ોત ખરાબ અથવા દૂિષત થઇ ચુ યા છે . યિ ત દીઠ પીવા,
જમવા, નાહવા માટે 20 થી 50 િલટર પાણીની જ રીયાત રહે છે . િવ ભરમાં અપૂરતી ચો ખાઇનાં
કારણે દર 20 સેકંડે એક બાળકનું મૃ યુ થાય છે . 2025 સુધીમાં િવ ભરનાં મોટા ભાગના દેશો
પાણીની અછત ભોગવતા હશે. છે ા 11,300 વષમાં પૃ વી અ યારે સૌથી વધુ ગરમ છે . છે ા
100 વષમાં તાપમાનમાં સૌથી વધુ વધારો થયો. લોબલ વોિમગનાં કારણે હમાલયનાં લેિશયર
ઓગળી ર ા છે .
 લોબલ વોિમગ બાબતે થયેલી મહ વની સંધીઓ
(1) યોટો ોટોકોલ -2005 :UNFCCC (United nations framework convention on climate change)
સં થા ારા પયાવરણને બચાવવા પાનના યોટો ખાતે આ સંિધ થઇ. આ ોટોકોલ 2005 થી
2012 સુધી ચા યો. આ ો ામ નો મુ ય આશય િવિવધ ીનહાઉસ ગેસીસ (Co2, Ch4, N2o,
SF6, HFC, CFC) ના 1990 નાં ઉ સજન લેવલથી 5% ઘટાડાનો હતો.
(2) કોપન હૅ ગન સિમિત:7 થી 18 ડસે બર, 2009 માં ડે માકનાં કોપનહૅ ગન ખાતે 150 દેશોનાં વડાઓએ પયાવરણ
સુર ા બાબતે કો ફર સમાં ભાગ લીધો. આ સમયગાળો યોટો ોટોકોલનાં બી તબ ાનો હતો.
2050 સુધી િવ નું સામા ય તાપમાન નીચું રાખવા બાબતનું યેય હતુ.
 કચરા િનકાલ યવ થા :- UNEP બેસલ પ રષદમાં કચરાની િનકાલ યવ થા માટે રા ીય તરે
કાનૂન પર ભાર મુકવામાં આ યો હતો.
 કચરાને પાંચ કારમાં િવભાિજત કરવામાં આ યો છે .
(i) નગરનો કચરો કે તોડફોડથી થતો કચરો
(ii) સં થાકીય, યાપારી કે ઔ ોિગક કચરો
(iii) તબીબી કચરો
(iv) નુકસાન કારક કે િવિકરણયુ ત કે ઇલે ટોિનક કચરો
(v) જૈિવક કચરો
 કચરા િનકાલ યવ થામાં કચરો એકઠો કરવો, તેનુ વહન કરવું, તેને કાર અનુસાર વહચવો, તેની
યા કરવી અને િનકાલ કરવો અથવા રસાઇકિલંગ ારા ઉપાય કરવો.
 પાણી અને પયાવરણની આંતરરા ીય પરીષદ 1992માં આયલ ડના ડબલીન ખાતે યો ઇ હતી.
તેમા 100 દેશોનાં 500 િતિનિધઓએ ભાગ લીધો હતો.
 િવિવધ આંતરરા ીય સમજૂ િતઓ :
1985 - ઑ ટીયા – િવયેના – ઓઝોન ગાબડા અંગે
1987 – કે નેડા – મોિ ટયલ – ઓઝોન તરને ળવી રાખવા બાબતે
1889 – હે લિસ કી બેઠકમાં – 16 સ ટે બર – ઓઝોન દીવસ ઘોિષત
1990 – લંડન પ રષદ
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1992 – કોપન હે ગન – િમથાઇલ ોમાઇડ, HCFC પર િતબંધ
1995 – િવયેના સંમેલન
1997 - મોિ ટયલ
1999 – પેિચંગ, ચીન – િમથાઇલ લોરોફોમ, કાબન ટે ટા લોરાઇડ પર િતબંધ
એક અંદાજ મુજબ મોિ ટયલ ોટોકોલનો ચુ ત રીતે અમલ કરવામાં આવે તો 2050 સુધીમાં
ઓઝોન વાયુમંડલ પુન: થાિપત કરી શકાશે.
છે ા થોડા વષ થી ‘ ડનાયસ’ તરીકે ઓળખાતો એક વગ એવો ઊભો થયો છે જે માને છે કે
લાઇમેટ ચજ અને લોબલ વોિમગની વાતો નક ં તૂત છે .
ઇકોિસ ટમ શ દ સૌ થમ એ. . ટંસલી ારા િતપા દત થયો.
ઍિસડ વષાના કારણે તળાવનું ph 4.8 થી નીચે ય તો વન પિત અને ાણીઓના વનને
ખમ થાય છે .
જમની અને પોલડના અડધા જગ
ં લો ઍિસડ વષાથી નાશ પા યા છે .

(1) કાબન ચ (2) ઓિ સજન ચ (3) હાઇડોજન ચ
(5) ફો ફરસ ચ (6) જળચ

(4) નાઇટોજન ચ

 થમલ દૂષણ:
એવી
યા કે જેનાથી પાણીના તાપમાનમાં ફે રફાર થાય અને પાણીની ગુણવ ા ઘટે તેને થમલ
દૂષણ કહે વાય. તેનુ મુ ય કારણ એ છે કે તાપિવધુત મથક અને બોઇલર માં તેનો શીતલક તરીકે
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
 પાનના નાગોચા ખાતે જૈિવક િવિવધતા સંમેલનમાં જૈવીક િવિવધતાના સંર ણ અંગેના લ યાંક
ન ી કરવામાં આ યા અને તેને હાંસલ કરવા માટે 10 વષનું આયોજન કરવામા આ યુ.ં તેને આચી
લ યાંક કહે વામાં આવે છે . આ ોટોકોલ 30 ઓ ટોબર, 2010 માં તૈયાર કરવામાં આ યો.
ઓ ટોબર 2012 સુધીમા મોટા ભાગના દેશોએ તેના પર હ તા ર કયા.
 મેપલ ો ટ રકીગ :કુ દરતી આફતોથી િવ માં વારંવાર મોટા પાયે નુકસાન થાય છે . મેપલ ો ટ આ અંગન
ે ુ સવ ણ કરે
છે . તેણે 196 દેશોમાં િવિવધ કુ દરતી આપ ીઓના આધારે માંક હે ર કયા છે . આ રિકગ અનુસાર
અમે રકા, પાન, ચીન, તાઇવાન અિત ખમ ધરવતા દેશો છે .
 વધી રહે લા રણ િવ તાર અંગે 1974 માં UNCOD સં થાની થાપના થઇ. United Nations
Conference On Desertification.
 િવ માં જમીનની ફળ ુપતાનો ઘટાડો મોટા પાયે વા મળે છે . આ માટે 1990માં યુનાઇટે ડ નેશ સ
ારા Glasod સં થા થાપવામાં આવી. Global assessment on soil degradation.
 એજડં ા 21 :રા સંઘ ારા 1992 માં ાિઝલના રયોડી નેરો ખાતે પયાવરણની જણવણી માટે થયેલ ઠરાવને
ઍજડં ા 21 કહે છે . આ કાયદાનો મુ ય હે તુ પાણીનું દૂષણ રોકવું તથા તેના માણને જળવીને
જમીનમાં તેનુ ર ટોરે શન કરવું છે .
 જગ
ં લ સંર ણ એ ટ, 1988 :- નેશનલ ફોરે ટ પોિલસી, 1952 હે ઠથળ આ કાયદો શ થયો અને તેનું સુધારે લું વ પ 1988 થી
લાગુ થયુ.
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- એકાદ વન પિત કે ાણીની
િતનો તેના પયાવરણ સાથેનો અ યાસ કરવામાં આવે તો
તેને ઓટોઇકોલો અને વન પિત કે ાણીના સમુહનો પયાવરણ લ ી અ યાસ એટલે
Synecology.
 સામા ક પ રિ થતી તં :* કોઇપણ વસવાટમાં અનેક વન પિત અને ાણીઓ વસતા હોય છે . આ વન પિત અને ાણીઓ
એકબી પર આધાર રાખતા હોય છે . વસવાટમાં અચાનક ફે રફારો થતાં આ સ વો ઉપર થતી
અસરો સામાિજક પ રિ થતી તં માં અ યાસમાં લેવામાં આવે છે .
* દરે ક વન પિત કાશસં ેષણની યા દરિમયાન કાશ અને અકાબિનક પદાથ નો ઉપયોગ
કરીને કાબિનક પદાથ બનાવે છે . તેનો અ ય સ વો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે . પ રણામે દરે ક
વન પિતને ઉ પાદક ગણવામાં આવે છે .
* વન પિતએ કરે લા ઉ પાદનો પર િનભર રહે નારને ાહક કહે વાય છે . તેમા બે કારના ાહકો હોય
છે . (1) યાપક ાહકો (2) સૂ મ ાહકો. શાકાહારીને ાથિમક ઉપભો તા અને માંસાહારીને
તીય ઉપભો તા કહે છે . યારે સવભ ીને તૃતીય ઉપભો તા કહે છે . સૂ મ ઉપભો તા તરીકે
બૅ ટે રયા તથા સૂ મ વજતં ુ છે . તેને સડાની યાના કારક પણ કહે છે .
 િવિવધ જૈિવક ચ ો :
આ પદાથ નુ એક ચ હોય છે . વાતાવરણમાં અનેક પદાથ ઉ પાદક સાથે સંકળાય છે . અને જુ દા
જુ દા વ પે તે પદાથ પરત આપે છે .
 પયાવરણનાં પ રબળો:
પયાવરણનાં મૂળભૂત રીતે બે પ રબળો છે .
1) સ વ પ રબળો
2) િનજ વ પ રબળો
 સ વ પ રબળોમાં વન પિતસૃિ , ાણીસૃિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
 િનજ વ પ રબળોને ણ કારમાં વહચી શકાય.
1) વાતાવરણ (Atmosphere)
2) જલાવરણ (Hydrosphere)
3) મૃદાવરણ (Lithosphere)
 સૌર ઊ :- કાશ એ ઊ નો સૌથી મોટો ોત છે . સૂયની ઊ અને ઉ માનો ફ ત અડધા
અબજમો ભાગ પૃ વી પર પહ ચે છે . તેની મોટાભાગની ઊ નો યય થાય છે . વાતાવરણનાં
વાયુઓ, ધૂળની રજકણ, બા પ, વાદળ વગેરે સૂયની ઊ નું શોષણ કરે છે .પરાવત ત થયેલ
ઊ માંથી બાકાત રહે લી ઊ પૃ વીને ગરમ રાખે છે . આ જ ઊ માંથી વન પિત પોતાનો ખોરાક
તૈયાર કરે છે . વાતાવરણમાં રહે લી ઊ ની સાથે વાયુઓના સંસગથી નવી ઊ મળે તેને ‘સંચરણ’
કે ‘સંચલન’ કહે છે .
 પયાવરણ સુર ા ધારો ,1986
ભોપાલ ગૅસ કાંડ 1984 માં થયો. યારે 3000 થી વધુ લોકો મૃ યુ પા યા હતા. આ ઍ ટની અંદર
જૂ ન 1972 માં ટોક હોમમાં થયેલા િનણયો સમાવી લેવામાં આ યા હતા.
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 ઍર િ વે શન એ ડ કંટોલ ઑફ પો યુશન ઍ ટ
આ ધારો વાયુ દૂષણને રોકવા, િનયં ણ કરવા તથા િનયમો ઘડવા સાથે ડાયેલો છે . તે 1981
માં પસાર થયો હતો.
 વોટર િ વે શન એ ડ કંટોલ ઑફ પો યુશન ઍ ટ
ભારતમાં જળવાયુ પ રવતન અંગે INCCA (Indian network of climate change
assessment) સં થા ારા ભારતમાં જળવાયુ પ રવતન અંગે સૌ થમ રપોટ બહાર પાડવામાં
આ યો.
 આપણી આસપાસનાં હવા, પાણી અને જમીનનાં આવરણને પયાવરણ કહે છે . તેને ભૌિતક,
રાસાયિણક અને જૈિવક એવા ભાગોમાં વહચવામાં આવે છે . હવાનુ તાપમાન, કાશ, ભૂિમનો ભેજ
વગેરે ભૌિતક પ રસરનાં લ ણો છે . યારે ભૂિમમા રહે લા ખનીજ ત વો, પાણીમાં વેલા ાર,
હવામાં િવિવધ વાયુઓનુ માણ રાસાયિણક પ રસર રચે છે . યારે જૈિવક પ રસરમાં આસપાસનાં
સ વ કાર, તેની વ તી, તેનું ખોરાકમાં મહ વ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . પ રસરની સ વોની
વ તીને ધારણ કરવાની મતાને ધારણ મતા કહે છે . તેને જૈિવક મતા એટલે બાયો ટક
પોટશીયલ પણ કહે છે .
 શહે રીકરણ, ઔ ોગીકરણ, ખેતીની ખોટી રીતો, હાિનકારક રસાયણોની મા ા, જગ
ં લોની સફાઇ,
વ ય ાણીઓનો વંસ વગેરે સમ
વપ રમંડળનાં પ રવતન માટે જવાબદાર છે . તેનાથી પૃ વીનાં
િવ તારોની થાિનક તથા સાવિ ક આબોહવામાં ફે રફાર થઇ ર ા છે .
 િનિ ત કારના સ વ વ પો જે પ રિ થિતનાં ફે રફાર સાથે િબલકુ લ સમાધાન કરી શકતા નથી,
તેમની હાજરી ારા પયાવરણ કૃ િતનો અહે વાલ ન ી થાય છે . દા.ત., વહે તા ઝરણામાં
ૂબીફે સ અને લીમનોડી સ કે કે ટલીક માખીનાં ડ ભનો ઉપ વ ઝરણામાં થયેલા દૂષણની
મા ાનો યાલ આપે છે . યારે મે- લાઇ, ટોન- લાઇ, કે ડશ- લાઇની હાજરી ઝરણાની
વ છતાનો િનદશ કરે છે .
 જમન ાણીશા ી અન ટ હીકલે સૌ થમ ઇકોલો શ દ યોજયો હતો.
3) રઓ લસ 20:UNCSD(યુનાઇટે ડ નેશ સ કોનફર સ ઓન સ ટે ઇનેબલ ડે વલોપમે ટ) 20 થી 22 જૂ ન,2012ના
રોજ ાિઝલના રઓ-ડી-જેનેરો ખાતે આ કો ફર સ યો ઇ ગઇ. 100 જેટલા િવ ના નેતાઓ આ
કો ફર સમાં હાજર ર ા અને િનરંતર િવકાસ બાબતે ચચાઓ થઇ. િવ ભરનાં તમામ દેશો ‘ ીન
ઇકોનોમી” તરફ વળવા માટે એક મંચ થયા. દરે ક ખંડમાંથી એક યિ તને લઇને 1 સિમિતનું ગઠન
કરવામાં આ યુ. અને સ ટે બર, 2014 પહે લા ન ર પગલાઓ લેવાનું ન ી થયુ.
4) ીન પીસ :
િજમ બોહલેન ારા વાનકું વર કે નેડા ખાતે 1971 માં “ ીનપીસ” નામની પયાવરણીય સં થાની
થાપના કરી. આજે તે સં થાના 45 દેશોમાં 30 લાખથી વધુ વયંસેવકો છે .
 રા ીય જળવાયુ પ રવતન કાય યોજના :
કે સરકારે જળવાયુ પ રવતનનાં પડકારોને પહ ચી વળવા 30 જૂ ન, 2008 માં એક કાયયોજના જહે ર
કરી. તે અનુસાર નીચે મુજબનાં જુ દા-જુ દા િમશન હાથ ધરવામાં આ યા.
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1) રા ીય સૌરઊ િમશન
2) રા ીય ઊ બચત િમશન
3) રા ીય પુનઃ ચ ણ / રસાઇકલ ગ િમશન
4) રા ીય જળ િમશન
5) હમાલય ર ા િમશન
6) હ રયાળુ ભારત િમશન
 United Nations Environment Programme (UNEP) નાં નીચેમાંથી કયા કાય છે ?
(1) આંતરરા ીય પયાવરણ સંમેલનોનું આયોજન કરવુ.
(2) ખાણકામ દર યાન દૂષકોને રોકવા ય નો કરવા.
(3) ભારતમાં કે અ ય દેશોમાં પયાવરણીય ોજે ટો માટે પૈસા ફાળવવા
(4) રા ીય સરકારો તથા િબનસરકારી સં થાઓના કાય ને સાંકળવુ.
 International Union for conservation of Nature (IUCN) ની થાપના યારે થઇ? –
1948
 વષ 2010 ને આંતરરા ીય જવૈ િવિવધતા વષ તરીકે હે ર કરવામાં આ યુ છે .
 સૌથી વધુ ટાઇગર રીઝવ કયા રા યમાં છે ? - મ ય દેશ
 ભારતના કયા રા યમાં સૌથી વધુ મે ુવ(સુ દરી) ના વૃ ો છે ? – પ.બંગાળ
 િવ માં માથા દીઠ સૌથી વધુ Co2 નું ઉ સજન કરનાર દેશ ? – કતાર
 ગંગા ઍ શન લાન કયા રા યો સાથે સંકળાયેલ છે ? – UP, િબહાર અને પ.બંગાળ
 World wild life fund ની રચના યારે થઇ? – 1961
 મીનામાટા ક વેશન શાની સાથે સંકળાયેલ છે ? – Mercury, પારો
 નાઇટોજન ફ શેસન અને બાયોફ ટલાઇઝરનું કામ કરનાર બે ટે રયા? – રાઇઝોિબયમ,
એઝો પાયરીલમ, એઝેટોબે ટર
 ભારતનાં બે બાયોડાઇવરસીટી હોટ પોટ? – પિ મ ઘાટ અને પૂવ હમાલય
 ઓઇલ પીલનું સૌથી મોટુ નુકશાન – પાણીને ઓ સીજન ર હત બનાવે
 પાણીનું દૂષણ કઇ રીતે ણી શકાય? – E-coli ની હાજરી
 Green house gases માં સૌથી વધુ દૂષણ કરનાર વાયુઓ – Co2 and CH4
 પાણીના દૂષણના અ ય ઇિ ડકે ટર – લડવોમ, લજવોમ અને ફં ગસની હાજરી
 પેિ ટસાઇડના કારણે પ ીઓના ડાનું પડ પાતળુ થાય અને જ દી તુટી ય. તેનુ મુ ય કારણ? –
કા મો ુલીન ધાતુ.
 Bio chemical Oxygen Demand નો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે ? – ગટરનાં પાણીમાં ઓગિનક
મેટરની તપાસ માટે
 ટોકહોમમાં ‘Dirty dozen’ િવશે ચચા થઇ. આ ડટ ડઝન શું છે ? – મુ ય 12 દૂષકો
 હવાનો નાઇટોજન ફ સેશન શેના લીધે થાય? – સાઇનો બે ટે રયા, વીજળી અને અ ટાવાયોલેટ
કરણોના કારણે.
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Ecology & Environment Test
1. UNO ની જનરલ એસે બલી ારા કયા વષને “પાણી સંવધન વષ” તરીકે ઉજવવામાં આવેલુ? –
2. UNFCCC નું full form? 3. 2005 માં પયાવરણને બચાવવા કઇ સંિધ થઇ? 4. 7-18 ડસે, 2009 માં ડે માકના કયા શહે રમાં પયાવરણ સુર ા બાબતે મં ણા થઇ? –
5. UNCSD(Full form) :- _________________________________________
6. 20-22 જૂ ન, 2012 માં પયાવરણ સુર ા અને ીન ઇકોનોમી બાબતે કઇ કો ફર સ યો ઇ? –
7. ‘ ીન પીસ’ સં થાના થાપક?8. 1971 માં કયા શહે રમાં Green Peace ની થાપના થઇ? –
9. કે સરકારે રા ીય જળવાયુ પ રવતન કાયયોજના હે ર યારે કરી? –
10. INCCA (Full form)? –
11. પ રસરની સ વોની વ તીને ધારણ કરવાની મતાને ________________ કહે છે .
12.સૌ થમ ઇકોલો શ દ યોજનાર વૈ ાિનક? –
13.માનવ વન પર થતી અસરો ણવા માટે નાં િવ ાનને ________________ કહે છે .
14.વાતાવરણમાં રહે લી ઊ ની સાથે વાયુઓના સંસગથી નવી ઊ મળે તેને શું કહે છે ?15.ભોપાલ ગેસ કાંડ બાદ કયો સુર ા ધારો અમલમાં આ યો? –
16. એર(િ વે શન એ ડ કંટોલ) પો યુલેશન ઍ ટ કઇ સાલમાં પસાર થયો? –
17.ભારતમાં પયાવરણ સુર ા બાબતનો થમ કાયદો :
18.નેશનલ ફોરે ટ પોિલસી કઇ સાલમાં લાગુ થઇ? –
19.જગ
ં લ સંર ણ ઍ ટનુ સુધારે લુ વ પ યારે લાગુ થયું?20.વન પિત કે ાણીસમુહનો સમ પયાવરણલ ી અ યાસ એટલે?21.શાકાહારી ાણીઓ કે વા કારના ઉપભો તા ગણાય?22.એવી યા કે જેનાથી પાણીના તાપમાનમાં ફે રફાર થાય અને પાણીની ગુણવતા ઘટે તેને _____
દૂષણ કહે વાય.
23. પાનના નાગોચા ખાતે જૈિવક િવિવધતા સંમેલનમાં જૈિવક િવિવધતાના સંર ણ અંગેના લ યાંક
ન ી કરવામાં આ યા અને તેને હાંસલ કરવા માટે 10 વષનું આયોજન કરવામાં આ યુ તેને
_________ લ યાંક કહે છે .
24.મેપલ ો ટ રે િ કંગ અનુસાર કયો દેશ કુ દરતી આપિ ઓની બાબતમાં સૌથી વધુ ખમ ધરાવે છે ?
25.UNCOD (full form)?26.િવ માં જમીનની ફળ ુપતાનો ઘટાડો મોટા પાયે વા મળે છે . આ માટે 1990 માં યુનાઇટે ડ નેશ સ
ારા કઇ સં થા થાપવામાં આવી?27.UNO ારા 1992માં રઓ-ડી- નેરો ખાતે પયાવરણ ળવણી માટે થયેલ ઠરાવને શું કહે છે ? –
28.UNEP ની કઇ પ રષદમાં કચરા િનકાલ યવ થા માટે રા ીય તરે કાનૂન પર ભાર મુકવામા આ યો
હતો? –
29.પાણી અને પયાવરણની આંતરરા ીય પ રષદ 1992 માં આયલ ડના _____ ખાતે યો ઇ હતી.
30.િવ ઓઝોન દવસ :-
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31.1999 મા કયા સંમેલનમાં િમથાઇલ લોરોફોમ, કાબન ટે ટા લોરાઇડ વગેરે પર િતબંધ મુકવામા
આ યો હતો? –
32.ઍિસડ વષાના કારણે તળાવનું PH _______ થી નીચું ય તો ખુબ નુકસાન થાય.
33.International Union for Conservation of Nature (IUCN) ની થાપના યારે થઇ? –
34. World Wild life Fund ની રચના યારે થઇ? –
35.ભારતના 2 બાયોડાયવસ ટી હોટ પોટ કયા કયા છે ?36.ગુજરાત રા યમાં વ ય ાણી અભયાર યો અને રા ીય ઉ ાનો રા યના કુ લ ભૌગોિલક િવ તારના
કે ટલા માણમાં છે ? (Dy.S.O-2016)37. ભારત ારા ભૂતાનમાં કઇ જળિવ ુત યોજના થાપવામાં આવી હતી? (Dy.S.O-2016)38.નીચેના પૈિક કયા િવક પમાં રા ીય ઉ ાન કે અભયાર ય તેના થાન સાથે સાચી રીતે દશાવેલ
નથી? (Dy.S.O-2016) અ.
બાલાપ મ-મેઘાલય
બ.
િગ ડી-તિમલનાડું
ક.
ભગવાન મહાવીર-િબહાર
ડ.
મોલેમ-ગોવા
જવાબો:1. ૨૦૧૩
2. united nations framework convention on climate change
3. યોટો ોટોકોલ, પાન
4. કોપન હે ગન
5.યુનાઇટે ડ નેશ સ કો ફર સ ઓન સ ટે ઇનેબલ ડે વલપમે ટ
6. રઓ +૨૦
7. િજમ બોહલેન
8. વાનકું વર, કે નેડા
9. 30 જૂ ન, 2008
10. Indian network of climate change assessment
11. ધારણ મતા
12. જમન ાણીશા ી અન ટ હકલ
13. ુમન બાયો મટે રઓલો
14. સંચરણ/ સંચલન
15. પયાવરણ સુર ા ધારો, 1986
16. 1981
17. એર પો યુશન ઍ ટ, 1974
18. 1952
19. 1988
20. Synecology
21. ાથિમક ઉપભો તા
22. થમલ
23. આઇચી લ યાંક
24.અમે રકા
25. United nations conference on Desertification
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26. GLASOD – global assessment on soil degradation
27. એજ ડા 21
28. બેિસલ (બેસલ)
29. ડબલીન
30. 16 સ ટે બર
31. પેિકંગ, ચીન
32. 4.8
33. 1948
34. 1961
35. પિ મ ઘાટ અને પૂવ હમાલય
36. ૮.૪૭
37. ચૂખા જળ િવ ુત યોજના
38. ભગવાન મહાવીર-િબહાર
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