ગો ગ્રીન: નાની સરળ રીતથી જીવનમાાં મોટો તફાવત લાવો
ગ્રાહકોમાાં પર્ાા વરણ માટે ની જાગતૃ િમાાં વધારો થઈ રહર્ો છે , અને

ગ્રાહક જાણે છે કે, પર્ાા વરણને

અનુકૂળ બની રહેવામાાં િેની સાંભાળ લેવામાાં જ િેમનુ ાં હહિ છે . હવે, િેઓ હહરિ ઉદ્યોગોની વધુ કાળજી રાખે છે અને
િેમની આવશ્ર્કિાઓને પહોંચી વળવા ઉત્પાદનો માટે સાંસાધનો ધરાવે છે .
આજે, આપણી સાંસ્કૃતિમાાં "ગ્રીન" અને "ઇકો-ફ્રેન્ડલી" એક મોટુાં પહરવતિિિ ઉદાહરણ છે અને કાંપનીઓ ગ્રીન થઈ રહ્યા
છે , માહહિી ટે કનોલોજી પણ પર્ાા વરણને ગ્રીન બની રહી છે , અને ગ્રાહકો વ્ર્ક્તિગિ રીિે ગ્રીન (પર્ાા વરણ તમત્ર )
થવાનો પ્રર્ાસ કરી રહ્યાાં છે .
ઘણી રીિો છે - જેમાાં આપણે રોજજિંદી જીવન જરૂહરર્ાિમાાં ઉપર્ોગ લેવાિા ઉત્પાદનો અને સ્રોિોની સાંખ્ર્ાને
ઘટાડી શકીએ છીએ. નાના પગલા દ્વવારા મોટા ફેરફાર શકાર્ બનાવી શકાર્ છે - ખાસ કરીને, જ્ર્ારે
પર્ાા વરણની વાિ આવે છે . પર્ાા વરણ તમત્ર ચીજવસ્તુ જીવનશૈલી મુશ્કેલ અથવા વધુ ખચાા ળ હોર્ િે જરૂર
નથી.
ચાલો, આપણે વવશ્વને એકસાથે સાચવીએ.

6 –R જે તમને ગ્રીન બનાવે:
“6-R” િમને િમારી અને લોકો પ્રવ ૃતિની પર્ાા વરણ પર પડિી હાતનકારકની અસર ઘટાડવા તવશે તવચારવામાાં
સહાર્રૂપ થઈ શકે છે :
a.

(Rethink/Reinvent) પુન: તવચાર /પુનઃશોધ: ખરીદી કરિી વખિે આપણી જાિને પ્રશ્ન પુછવુ ાં જરૂરી
છે કે આપણને આ બધા ચીજવસ્તુની ખરીદી કરવી જરૂર છે ? આ ચીજવસ્તુનો બીજો કોઈ અન્ર્
ઉપર્ોગ છે ? શુ ાં િે હરસાર્કલ થઈ શકે છે ?

b.

(Refuse) નકારવુ:ાં કોઈ સામગ્રીનો ઉપર્ોગ કરિા ના હોર્, ચીજવસ્તુની જરૂર ન હોર્ િેમજ
િે લોકો અને પર્ાા વરણ માટે ખરાબ હોર્ િો િે ઉત્પાદનની ખરીદી કરવી નહીં.

c. (Reduce) ઘટાડવુ:ાં ચીજવસ્તુની અને ઊજાાને બને િેટલુ ઉપર્ોગ ઓછો કરો.
d. (Reuse/Repair) પુનઃઉપર્ોગ / સમારકામ: કોઈ પણ વસ્તુને િેના િમામ ભાગો સાથે અથવા અન્ર્
ભાગમાાં બનાવવા માટે , જ્ર્ારે ચીજવસ્તુ ત ૂટી જાર્ ત્ર્ારે , િેમાાં ર્ોગ્ર્ રીિે કામ ન કરે ત્ર્ારે ઉત્પાદનનો
ઉપર્ોગ કરો.

e. (Recycle) હરસાર્કલ: સામગ્રી અથવા ચીજવસ્તુને પુનઃપ્રહિર્ા કરો અને કાંઈક િેમાથી બીજુ ાં બનાવો.
f.

(Replace/Rebuy) બદલો/પુનઃ ખરીદી: પુનઃ ખરીદી કરિી વખિે સામગ્રી, હરસાર્કલ અને પર્ાા વરણ
તમત્ર લઈને ખરીદી કરો.

તમારા ઘર માટે
a.

એપ્લાયન્સીસઃ એનજી સ્ટાર લેબલ ધરાવિા ઉપકરણો ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો િેની સાથે

જુ ના

બદલો . આ ઉપકરણો એનજી સ્ટાર લેબલ વગરના િેમના સમકક્ષ મોડેલો કરિા 10-15% ઓછા ઊજાા
અને પાણી બચાવવા સક્ષમ હોર્ છે .
b.

પગ લુછણણયા : હાંમેશાાં કુ દરિી રે સામાાંથી બનાવેલા પગ લુછણણર્ા લેવાાંન ુ ાં આગ્રહ રાખો, કુ દરિી
ુ જેવી કે શણ -જે બાર્ો-ડીગ્રેડેબલ છે અને લેન્ડહફલમાાં રબર અને પ્લાસ્સ્ટકને બહાર રાખવા માટે
િાંતઓ
મદદ કરે છે .

c.

સ ૂકવણી માટે ની રે ક: સુકાવાણી માટે િમારા કપડા દોરી પર સ ૂકાવો. કપડા સુકાાં કરવા માટે ડ્રાર્રનો ઉપર્ોગ
કરશો નહીં, જેથી ઇલેસ્તિક ણબલમાાં નાણાાં બચાવી શકશો અને જે પર્ાા વરણને મદદ કરે છે .

d.

ુ ઉિમ ફ્લોહરિંગ સોલ્યુશન્સ છે .
ફ્લોરરિંગ: કૉકા , વાાંસ, ણલનોણલર્મ, ગ્લાસ ટાઇલ્સ, ઊન કાપેટ અને હરતલેમેડ હાડા વડ
િે ટકાઉ, સ્ટાઇલીશ અને િમારા પસાંદ ને અનુસાર કરવા માટે રાં ગો અને દે ખાવની અલગ શ્રેણીમાાં ઉપલબ્ધ છે .
હરસાર્કલ કચરાના જેવા કે લાકડુ ,ાં રબર, પ્લાસ્સ્ટક અને પોસ્ટ-ગ્રાહક કચરામાાંથી બનાવવામાાં આવે છે . લેન્ડહફલ
કચરો ઘટાડવા માટે િેઓ ટકાઉ, ખચા-અસરકારક અને પ્રાર્ોણગક રીિ છે .

e.

ગ્રીન પેઇન્્સઃ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેઇન્્સ તમારા ઘરને એક સંપ ૂર્ણ નવુ ાં રૂપ આપવાન ં એક
નૈતતક રીત છે . ઇકો-ફ્રેન્ડલી પેઇન્્સમાાં કોઈ હાતનકારક રસાયર્ો નથી અને કાચી કદરતી
સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે .હાતનકારક કાબણતનક સંયોજનો ધરાવતા પેઇન્ટથી દૂ ર રહો.

f.

હીટટિંગ અને કૂલીંગ: તનયતમતપર્ે તમારા એર ટિલ્ટસણને બદલીને, વાતષિક રૂપે સેવા આપવી અને
તમારા ઘરને સારી રીતે સીલ કરો. ઉનાળામાં તમારા થમોસ્ટે ટને બે ટડગ્રી વધુ અને તિયાળાના બે
ટડગ્રીથી ઓછી રાખે.

g.

લાઇટટિંગ: િમારા પરાં પરગિ બલ્્સને સીએિએલના બલ્બ અથવા એલઈડી થી બદલો.
સીએિએલના બલ્્સ અતતિય ગરમી તવના ઉચ્ચ ગર્વત્તાવાળી પ્રકાિ પ્રદાન કરે છે અને ઘર્ી
ઓછી ઊર્જણનો ઉપયોગ કરે છે અને 10 ગર્ા લાંબા સમય સધી રહે છે . જર્ારે એલઇડી અતતિય
ઉષ્ર્તામાન જેવા ગરમ નથી, અને લાંબા સમય સધી ચાલે છે અને પરં પરાગત બલ્બ અને
સીએિએલ બંને કરતાં વધ કાયણક્ષમ છે . સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાર્ છે કે િક્ય તેટલ ં કદરતી પ્રકાિનો
ઉપયોગ કરો.

h. પ્લાસ્ટીકની બેગ: િરીથી વાપરી િકાય તેવ ં બેગ પર પ્રાધાન્ર્ આપવુ ાં એ નાર્ાં બચાવવા અને
પયાણ વરર્ન ં રક્ષર્ કરવાનો પ્રયાસ છે .
i.

પનઃઉપયોગમાં લેવાતી સામગ્રી: કચરાના કારણે પ્રદૂ ષણ વધે છે . સર્જનાત્મક બનો
અને િમારા ઘરને પાસે ગ્રીન (પર્ાા વરણ તમત્ર) હોમ બનાવવા માટે ના સ્રોિોનો ઉપર્ોગ
કરો. સ્િે પ સ્ટીલ, નવસાધ્ર્ લાકડુ ,ાં એલ્યુતમતનર્મ અને ફાઇબરગ્લાસનો ઉપર્ોગ ઘરની
ફતનિચર બનાવવા માટે કરી શકાર્ છે .

j.

ઇમારતી લાકડ:
ં નવસાધ્ય લાકડામાંથી બનેલા િતનિચર ખરીદો. તે મજબ ૂત અને અનન્ય
દે ખાવમાાં હોર્ છે . બારણ ં પેનલથી તવન્ડો ફ્રેમ સધી, સામગ્રીની પસંદગી જે લાકડં અને વાંસથી કરી િકાય
છે .

k. વેસ્ટ: પાર્ી, જૈતવક ઇંધર્ અને લાકડા જેવા સ્રોતોનો ઉપયોગ કરવા તવિે સાવધાન રહો જેથી તમે કચરો,
પ્રદૂ ષર્ અને પયાણ વરર્ીય નકસાનને મયાણ ટદત કરો.
l.

જળ: દૈ તનક કાયો કરતી વખતે નળ બંધ રાખો. જો તમે તમારા દાંત સાિ કરતી વખતે તમારી નળ બંધ
રાખો તો દર તમતનટે છ લલટર પાર્ી બચાવિો. તમારા વાસર્ો, કપડાં અથવા િાકભાજીની સિાઈ કરતી
વખતે નળના ચાલુ રાખિો નહીં. ટપકિા નળ બાંધ રાખો.

m. તમારા ઘરન ં મ ૂલ્યાંકન કરો: તવિંડોઝ અને દરવાર્જની આસપાસ હવામાનની તવચ્છે દ અને કોલાકીંગની
કરવો. િેમાાંથી ઊર્જણ - અને નાર્ાં પર મોટી અસર પડી િકે છે . િમે જ તવચારો સમગ્ર વષા દરતમર્ાન કે ટલી
ઉજાા બચાવી શકો છો.

તમારી ઓટિસ માટે
a. કોમ્પપ્યટર: કોમ્પપ્યટર ને આધુતનક સાધનોથી સાંપન્ન રાખો; નવી જનરે િનના કમ્પપ્યટસણ અને મોતનટર વધ
ઊર્જણ કાયણક્ષમ છે . જ્યારે તમે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્ાં ન હોવ ત્યારે કમ્પપ્યટરને સ્લીપ મોડમાાં કરો. જૂના
કમ્પપ્યટસણ અને તેના સાધનોને દાન અથવા ટરસાયકલ કરો.
b. ઇ-સંચાર: જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં તવટડઓ કોન્િરનન્સિંગ અથવા વેબ કોન્િરનન્સિંગ કરો. Skype /
Lync / Google Hangouts / Google Duo પર મળો.
c.

ઇન્ડોર પ્લાન્્સ: ઓટિસમાં થોડા છોડ ઉમેરવાથી કમણચારીઓ વધ સહિર્ા બનાવે છે . તેઓના
તર્ાવ ઘટાડી િકે છે અને વાય પ્રદૂ ષકો દૂ ર કરી િકે છે . છોડ ઓટિસની એકંદર દે ખાવ
વધારવાનુ ાં કામ કરે છે .

d.

હડસપોતસબલ માટે “ના”: સ્ટાિને પુનઃ ઉપર્ોગ કરી શકાર્ િેવા મગ, કાચનાાં પ્ર્ાલા,ટડિોનો ઉપયોગ કરવા
માટે પ્રોત્સાટહત કરો. એક પ્યાલો ધોવા માટે માત્ર સેકન્ડ લાગે છે .

e.

ઓટિસનાાં પરવઠા: ઓહફસમાાં પુનઃ ઉપર્ોગ કરી શકાર્ િેવી પેન નો ઉપર્ોગ કરો અને હરહફલ્સ સાથે
ફરીથી વાપરો . પેહકિંગ સામગ્રી અને કાડા બોડા બૉતસનો પણ પુનઃ ફરી ઉપર્ોગ કરો.

f. તપ્રન્ટ: ટરસાયકલ કરી િકાય તેવા કાગળનો ઉપયોગ કરો , કાગળની બાંને બાજ તપ્રન્ટ આપો અને
એક બાજના તપ્રન્ટે ડ પેપરનો િરી ઉપયોગ કરો. ટોનર કારતસ ટરસાયકલ કરો.
g.

સ્ટે િનરી: છાપકામમાં કચરો ના ફેલાવો. ટડજજટલ થવાનો ફાર્દો છે કે વધ વ ૃક્ષો બચાવી િકો છો.

h.

ઈ- મેલ સ ૂલચ અપડેટ કરો: લબનજરૂરી કાગળ મોકલવાથી બચાવો, આમ કાગળ, તપ્રનન્ટિંગ અને
પોસ્ટે જ સાચવી રાખો.

i.

કદરતી પ્રકાિનો ઉપયોગ કરો: કૃતત્રમ લાઇટટિંગ 40 ટકા વીજળી વાપરે છે , માટે બારી ખુલી રાખો અને
કુ દરિી પ્રકાશ ને અંદર પ્રવેશવા દો,જ્ર્ારે રૂમ માાં કોઇ નથી ત્ર્ારે રાતત્રના સમર્ે લાઇટ બાંધ રાખો.

j. હરચાર્જ બેટરીનો ઉપર્ોગ કરો: સમર્ જિાાં નાણાાં બચાવવામાાં મદદરૂપ થાર્ છે અને લેન્ડફીલ સાઈટમાાં ઝેરી
સામગ્રીની સાંખ્ર્ા ઘટાડવામાાં મદદ કરે છે .
k. વ્હાઇટબોડા નો ઉપર્ોગ કરો: તપ્રિંહટિંગ અને તવિરણને બદલે મીહટિંગ એજન્ડા પ્રદતશિિ કરવા માટે વ્હાઇટબોડડ ા સ
અથવા ઓવરહેડ પ્રૉજેતટસાનો ઉપર્ોગ કરો.

l. વોશરૂમ્સ: કાગળ નેપહકન્સને બદલે કાપડના ટુવાલ અથવા હેન્ડ ડ્રાર્સાનો ઉપર્ોગ કરો. નળમાાં વહેિા પાણીનો
પ્રવાહ ઓછો રાખો િેથી પાણી નો બચાવ થઇ શકે. સ્વચ્છિા ઉત્પાદનો પર્ાા વરણતમત્ર હોર્ િેનો ઉપર્ોગ કરો.

તમારી યાત્રા માટે
a.

સંપ ૂર્ણ ટર ઑપરે ટર પસંદ કરો: ટૂર કાંપની એવી પસાંદ કરો કે જે નાના જૂથો માટે ટૂરનો આર્ોજન કરી
આપે, િે પર્ાા વરણીર્ હાતનકારક સારી અસર ઓછા કરનાર હોર્ છે .

b.

હોટે લ્સ: ઇકો ફ્રેન્ડલી હોટે લ્સ પર ર્જઓ. તેઓ માત્ર નાર્ાં બચાવવા માટે જ નહીં પરં ત તવશ્વક માટે સંસાધનો
પર્ ધરાવે છે , તેમના મહેમાનો સારી માટે પયાણ વરર્તમત્ર વસ્તઓ રાખે છે .

c.

પટરવહનની રીત: ટ્રે ન, કાર-પ ૂલલિંગ અને તવમાનમા ઇકોનોમી બેઠકો પસંદ કરો. ઇંધર્ને
ધ્ર્ાનમાાં રાખીને અસરકારક રીતે ડ્રાઇવ કરો બાઈટકિંગ, વૉટકિંગ અને ર્જહેર પટરવહન
જેવા તવકલ્પો પર ર્જઓ. આ સસ્િા અને પયાણ વરર્તમત્ર હોર્ છે .

તમારા પાડોિ માટે
a.

સ્થાતનક / ઓગેતનક ખરીદો: સુપરમાકે ટના બજારો કરિા ખેડૂિો પાસે થી ખરીદવાનુ ાં આગ્રહ રાખો. િે સ્થાતનક
સમુદાર્ના અથાિત્ર
ાં ને સહાર્ કરે છે .

b.

ગ્રીન ણલતવિંગ કોમ્યુતનટી: વધુ વ ૃક્ષો વાવો. શહેરી ખેિરો અને સમુદાર્ બગીચા શરૂ કરો.

c.

િહેવારો / ઇવેન્્સ ગોઠવો: સમુહમાાં ઉજવણી કરવાથી વધુ આનાંદ આપે છે . િે પર્ાા વરણ અને
નાણાાં બચાવે છે . દરે ક વ્ર્ક્તિની જીવનની ગુણવિામાાં વધુ મધુરિા, વધુ સલામિી, વધુ સહાર્
,અને વધુ આનાંદ સાથે સુધારે છે .

d.

જાગકૃ િ વધારવી: સ્થાતનક લોકોને પર્ાા વરણને અનુકૂળ બની રે હવા માહહિી આપો, જેથી િમારી
આસપાસના લોકો પર્ાા વરણ માટે સહિર્ ભ ૂતમકા ભજવી શકે.

