
અમદાવાદ નો ઉનાળો

ઉનાળા ની બપોર �વશ તેો શાળા મા ભંણતા �યારે
�નબધં લખતા પણ એનો સાચો અ�ભુવ તો છ�ેલા
કટેલાક વષ� મા �ંત જે કય�. અમદાવાદ શહરે
રહેવા માટ,ે હરવા-ફરવા માટ,ે અવનવા શોખ �રુા
કરવા માટ,ે નોકર�-ધધંા માટ ઘે� સંા��છ.ે પણઆજે
�વષય ક�ઇક જદુો છ.ે અમદાવાદ મા જંને ઉેનાળો
કા�ો હોય એ અહ� કદાચ રહવેા�ુંપસદં પણ ન કર.ે

માચ�મ�હના ની શ�આત ક પેછ�ના પદંર એક �દવસ
મા ગંરમી ની શ�આત થાય છ.ે ઉનાળા ના આ �દવસો
મા સંવાર ના આઠ-નવ વા�યા થી ગરમી લાગવાની
શ�આત. અમદાવાદ મા લંોકો આ સમય એ
શાકભા� ક �ેદવસ ની જ�ર� વ��ઓુ લવેા બહાર
નીકળતા હોય છ.ે રહણેી કહેણી મા મંોડ�ન લાગતા



આ લોકો આ ગરમી મા પંરસવેા થી લથબથ થાય છ.ે
બધા પાસ પેોતાની કાર નથી હોતી એટલ કેોઈક ઓટો
મા તંો કોઈક ટ �ૂહ�લર મા તંો કોઈક એમટ�એસ માં
તો કોઈક બીઆરટ�એસ મા �ંસુાફર� કર છે.ે બપોર
ના સમય એ તો �ણ રે�તાઓ પર આગ વષ� રહ�
હોય છ.ે બપોર ૧ે૨:૦૦ થી સાજં ના ૫:૦૦-૬:૦૦
વા�યા �ધુી તો લોકો ઘરમા જં રહવેા�ુંપસદં કર છે.ે
ઘરમા પંખંા ની અસર તો થાય જ ન�હ. એરકલુર કે
એસી �સવાય ઘરમા પંણ ન રહ� સકાય એવી ગરમી
હોય છ.ે

કોઈ કામ થી ક નેોકર� ધધંા માટ જેો આ સમય એ
બહાર જ�ુંહોય તો લોકો �બુ જ અકળામણ
અ�ભુવ છે.ે પણ ઘણા લોકો પોતા�ું�જુરાન
ચલાવવા માટ આે ૪૫℃ થી માડં� ન ૪ે૮℃ �ધુી �ું
તાપમાન પણ સહન કરતા હોય છ.ે આ કાળઝાળ
ગરમી �ુંકારણ પણ આપણ જે પદેા ક��ુછ.ે ��ૃો



કાપી ન ઇેમારતો બનાવી દ�ધી. કારખાનાઓ, �દ�ુષત
વાહનો, અન બેી� ઘણા �દષૂણ ના મા�યમો �ારા
ઓઝોન �તર ન �ેકુસાન પહોચા�ું.

હવામાન �વભાગ �ુંકહે�ુંછ કે દેર વષ�

ગરમી વધતી જ રહશે.ે અન એેના કારણ પેાણી ની
તગંી પણ અ�ભુવાશ.ે અમદાવાદ મા પંહલેા પાણી ની
ડ�ક� વડ પેાણી મળ� રહ�ેુંપણ હવ સેો બસો �ટુ ના
બોર બનાવા પડ છે.ે સમય જતા પાણી ની અછત
ઉભી થશ અેન પેાણી પણ ન�હ મળ.ે

ઉનાળા ની આ ગરમી થી બચવા ફા�દુા, લ�સી,
આઈ���મ , શરેડ� નો રસ, અવનવા �મ�કસકે અને
અનકે આવા જ ઠ�ડા પીણા કં ઠે�ડ� વ��ઓુ �ુંસવેન
કરતા લોકો નજર પેડ છે.ે રા� પે�રવાર સાથ બેરફ
ગોલા ખાવા લોકો ર�તા પર ઉમટ� આવ છે.ે



અમદાવાદ નો ઉનાળો �દવસ જેટેલો દઃુખદ અ�ભુવ
કરાવ છે એેટલો જ રા� લેોકો માટ મેનોર�જન �ું
મા�યમ બન છે.ે

રા� લેોકો બહાર ટહલેવા નીકળ,ે બરફ ગોલા ખાય
અન અેવનવી ઠ�ડ� વ��ઓુ �ુંસવેન કર.ે ઘર ની છત
પર પથાર� કર� ન ઠે�ડ� હવા મા �ંવુા ની મ� માણે
અન નેર� આખં એે ��ુલા આકાશ મા તંારાઓ ને
�નહાળ.ે આછ અેમદાવાદ ના ઉનાળા નો અ�ભુવ.

***

�વનતંી:

તમ દે�ુનયા ના કોઈ પણ �ણૂ વેસતા હોવ. પણ



�દષૂણ ન અેટકાવવા ના તમારા થી બનતા �ય�નો
કરો. ��ૃો ન કેાપતા અટકો અન અેટકાવો. તમારા
ઘરની આસપાસ છોડ, નાના ઝાડ અન જેો મોટ�
જ�યા મળ તેો મોટા ��ૃો ઉગાળ� ન એેની માવજત
કરો. આપણ આેજ ૪ે૫℃ થી ૪૮℃ નો અ�ભુવ કર�
ર�ા છ�ય પેણ જો આપણ �ે�તૃ નઈ બનીએ તો
કદાચ આપણી આવનાર� પઢે� ૫૦℃ થી ૬૦℃ ની
ગરમી નો અ�ભુવ કરશ.ે લોકો બહાર નીકળ� પણ
ન�હ શક.ે બસ બન એેટલા �ય�નો થક� આપણે
આપણી અન આેવનાર પઢે� ની ગરમી થી ર�ા કર�
સક�ય એેવો એક સકં�પ કર�ય.ે
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આપનો ��ય

ઈરફાન જણુ�ે


