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અધ્યક્ષ શ્રી, ગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ), 
પયા)વરણ ભવ#,

ગાધંી#ગર-૩૮૨૦૧૦

તિવષય : lockdown દરતિ2યા# પાણી અંગે#ા અભ્યાસ બાબતે

શ્રી2ા# મકેુશકુ2ાર, 

કુશળ હશો .

તાજેતર2ા ંગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ)#ી સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી Study Report  Impact of lockdown due

to COVID -19 Pandemic on Surface Water Quality .વાચંવા 2ળ્યો.  આ રિરપોટ)   તયૈાર કરવા બદલ  ગજુરાત
પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ) #ે  અભિભ#દં#.

ગજુરાત#ા ૭૦ જેટલા સ્થળોએ પાણી#ા #મ#ૂા લેવા2ા ંઆવ્યા છે.  જે2ા ં#દીઓ, ખાર્ડી અ#ે કે#ાલ#ો સ2ાવેશ
કરવા2ાં આવ્યો  છે.  અભ્યાસ2ાં પાચં  પેરા2ીટર લેવાયા છે.  જેવાકે,  (૧)  Total  Dissolved  Solids  (TDS),  (૨)

Ammonical Nitrogen, (૩)  Chemical Oxygen Demand (COD), (૪)   Biological Oxygen Demand (BOD) અ#ે  (૫)

Dissolved Oxygen (DO)
રિ�પોર્ટ�મા ંપાણીની ગણુવત્તાને આધા�ે પાચં વિવભાગમા ંવપ�ાશ ક�ી શકાય તેનુ ંકોષ્ર્ટક આપેલુ ંછે.

A  :  પીવા યોગ્ય પાણી,   B :  સ્#ા# 2ાટે વાપરી શકાય, C :  યોગ્ય ટ્રીટ2ેન્ટ પછી પીવા 2ાટે વાપરી શકાય,   D:

વન્ય જીવો અ#ે 2ાછલીઓ વાપરી શકે,  E : તિસંચાઈ 2ાટે તે2જ ઉદ્યોગો2ા ંકુભિલંગ 2ાટે

૩૭૧ રિકલો2ીટર લાબંી સાબર2તી #દી#ા કુલ આઠ #મ#ુા લેવા2ા ંઆવ્યા છે. V. N  ભિRજ પાસે COD, BOD  અ#ે
એ2ોતિ#યા nitrogen નુ ંપ્ર2ાણ વધારે જોવા 2ળ્યુ ંત2ેજ DO 2ાપી #ા શકાયુ ંતેટલ ુઓછું હત.ુ  તજે રીતે #ારોલ
ખાતે ર્ડાઉ# સ્ટ્રી22ા ંઆવી જ પરિરસ્થિસ્થતિત જોવા 2ળી. તે2 છતાયં એકંદરે #દી#ા પાણી#ી ગણુવત્તા સધુરેલી કહી
શકાય. ખારીકટ કે#ાલ#ા અભ્યાસ દરતિ2યા# જોવા 2ળ્યુ ંકે તિ#ર2ા ભિRજ પાસે એ2ોતિ#યા nitrogen તે2જ BOD

અ#ે  COD નુ ંપ્ર2ાણ  તિ#યત 2ાત્રા કરતાં વધારે જોવા 2ળ્યુ.ં  ખારી #દી#ી વાત કરીએ તો ગેરતપરુ,  લાલી,
તિપંગળજ ખાતે પ્રદુષણ#ી 2ાત્રા જોવા 2ળી.  આ2, ખારીકટ કે#ાલ અ#ે ખારી #દી2ાં lockdown  હોવા છતાયં
ઈચ્છ#ીય સધુારો જોવા 2ળ્યો #થી
રિરપોટ)  કહે છે કે, 1,322 રિકલો2ીટર લાબંી  #2)દા #દી #ી પરિરસ્થિસ્થતિત યથાવત જળવાઈ રહી છે  .એટલે કે  ,

lockdown પહલેા ંપણ પ્રદૂષણ # હત ુ.ં જે આજ#ી સ્થિસ્થતિતએ પણ જળવાઈ રહ્યુ ંછે. #2)દા#દી#ા પાણી#ે કેટેગરી A

2ા ંમકૂવા2ા ંઆવ્યુ ંછે. 



250 રિકલો2ીટર લાબંી 2હી #દી#ા છ જેટલા પાણી#ા #મ#ુા લેવા2ા ંઆવ્યા છે.  રિરપોટ)  કહે છે કે lockdown #ી
પહલેાં પણ #દી#ી પરિરસ્થિસ્થતિત સારી હતી.  જે આજે પણ જળવાઈ રહી છે અ#ે એટલે આ #દી#ે કેટેગરી A 2ાં
મકુવા2ા ંઆવી છે.

બહુચભિચ]ત અ#ે વર્ડોદરા શહરે2ાથંી પસાર થતી તિવશ્વાતિ2ત્રી #દી#ા બે #મ#ૂા લેવા2ા ંઆવ્યા છે. આ #દી#ે પણ
કેટેગરી A 2ા ંમકુાઈ છે એટલે કે આસોદ ભિRજ પાસે તિવશ્વાતિ2ત્રનુ ંપાણી પીવા લાયક છે
૭૨૪ રિક.2ી લાબંી અ#ે સરુત શહરે2ાથંી પસાર થતી તાપી #દી#ા છ #મ#ુા લેવા2ા ંઆવ્યા છે. રિરપોટ)  પ્ર2ાણે
#દી#ે કેટેગરી A 2ા ંમકુવા2ા ંઆવી છે.

131 રિક.2ી લાબંી દ2ણગગંા #દી કે જે વાપી પાસથેી પસાર થાય છે.  આ #દી#ા પાણી#ા બે #મ#ૂા લેવા2ાં
આવ્યા છે.  ર્ડાઉ# સ્ટ્રી22ાં  TDS  અ#ે એ2ોતિ#યા  nitrogen  નુ ંપ્ર2ાણ લોકર્ડાઉ# પહલેા#ી સ્થિસ્થતિત કરતાં વધારે
બતાવે છે. ઉપરવાસ #ે કેટેગરી A અ#ે #ીચેવાસ (કાચીગાવ) #ે કેટેગરી C 2ા ંમકૂવા2ા ંઆવ્યા છે.

ભરૂચ અ#ે અંકલેશ્વર વચ્ચે આવેલી આ2લાખાર્ડી #ા પાણી#ા બે #મ#ૂા લેવા2ા ંઆવ્યા છે. અંકલેશ્વર ભિRજ પાસે
આવેલ સ્થળે lockdown #ી પહલેા#ંી સ્થિસ્થતિત કરતા અત્યાર#ી સ્થિસ્થતી #બળી છે
કોલક #દી#ા ત્રણ #મ#ૂા લેવા2ાં આવ્યા છે રિરપોટ)2ાં જણાવ્યા પ્ર2ાણે કોલક #દી #ી પરિરસ્થિસ્થતિત lockdown

પહલેાં જે હતી તેવી જ જળવાઈ રહી છે.  #શે#લ હાઇવે #બંર-૮ પર આવેલ 2ોરાઈ ગા2 ખાતેનુ ંપાણી તો
કેટેગરી  A 2ાં આવે છે.  પીવા લાયક છે.  પાટલીયા ગા2 ખાતે  lockdown  દરતિ2યા#  TDS  2ાં #ોંધપાત્ર વધારો
જોવા 2ળ્યો છે
શેઢી #દી#ા પાણી#ા બે #મ#ૂા લેવા2ા ંઆવ્યા છે બ#ંે #મ#ૂાઓ2ાં lockdown પછી ટીર્ડીએસ 2ા ંથોર્ડો વધારો
જોવા 2ળ્યો છે. આ #દી#ે પ્રદુષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ)#ા રિરપોટc કેટેગરી A 2ા ંસા2ેલ કરી છે
ભોગાવો #દી2ા ંવઢવાણ ભિRજ પાસે કોઈ સધુારો #ોંધાયો #થી
આ ઉપરાતં પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ)  દ્વારા  કી2,  ભોગાવો,  2ીંઢોળા  ,ભાદર, કાવેરી અ#ે પાર #દી#ા એક-એક
#મ#ૂા લીધા છે.  lockdown હોવા છતાયં ભાદર #દી#ા  દુબ્લીપાટ  (જેતપરુ)  ખાતે  TDS, COD, BOD  #ી 2ાત્રા
પ્ર2ાભિણત 2ાત્રા કરતા ઘણી જ વધારે છે.

રિરપોટ)2ા ંકેટલીક તિવસગંતતાઓ જોવા 2ળી છે. જે2કે,

(1) ૧૯ 2ી જુલાઇ 2019 #ા રોજ લોકસભા2ા ંપ્રશ્ન પછૂવા2ા ંઆવ્યો હતો. તે#ા જવાબ2ા ંપયા)વરણ 2તં્રીએ
જણાવેલુ ંકે ગજુરાત2ાં 20  #દીઓ જેવીકે,  આ2લાખાર્ડી,  ભાદર,  ભોગાવો,  ખારી,  સાબર2તી,  તિવશ્વાતિ2ત્રી,
ઢાઢર,  તિત્રવેણી  અ2રાવતી,  (Tributary  of  Narmada),  દ2ણ ગગંા,  કોલક,  2હી,  શેઢી,  તાપી,  અ#ાર,

બાલેહવાર ખાર્ડી, કી2, 2ેશ્વા, 2ીંઢોળા, #2)દા વગેરે પ્રદૂતિષત છે
(2) 28 #વેમ્બર 2019 #ા રોજ પણ લોકસભા#ા પ્રશ્ન#ા જવાબ2ા ંપયા)વરણ 2તં્રાલય દ્વારા જવાબ આપ્યો છે

કે,  ગજુરાત2ાં  20  #દીઓ જેવીકે,  આ2લાખાર્ડી,  ભાદર,  ભોગાવો,  ખારી,  સાબર2તી,  તિવશ્વાતિ2ત્રી,  ઢાઢર,

તિત્રવેણી અ2રાવતી,  (Tributary of Narmada),  દ2ણ ગગંા,  કોલક,  2હી,  શેઢી,  તાપી,  અ#ાર,  બાલેહવાર
ખાર્ડી, કી2, 2ેશ્વા, 2ીંઢોળા, #2)દા વગેરે પ્રદૂતિષત ઘોતિષત કરેલ છે છે.



આમ,  ભા�ત સ�કા�ના વન અને પયા�વ�ણ મતં્રાલય તેમજ જલ શક્તિ)ત મતં્રાલય દ્વા�ા ઉપ�ો)ત ૨૦
નદીઓ લોકડાઉન પહલેેથી જ પ્રદૂવિ6ત ઘોવિ6ત ક�ેલ છે આમછતાં ગજુ�ાત પ્રદૂ6ણ વિનયતં્રણ બોડ�  આ
�ીપોર્ટ�મા ંએવો દાવો ક�ે છે કે આ નદીઓ લોકડાઉન પહલેાથી જ ચોખ્ખી છે. (લોકસભામાં પછુાયેલ પ્રશ્નો
અંગેની વિવગતો આ સાથે સામેલ ક�ેલ છે)

રિ�પોર્ટ�નો અભ્યાસ કયા� પછી કેર્ટલાક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે 
1. lockdown હોવા છતાયં કેટલાય #મ#ૂાઓ2ા ંCOD અ#ે BOD નુ ંપ્ર2ાણ વધારે જોવા 2ળ્યુ ંછે 
2. TDS 2ાત્રા પણ કેટલાક સ્થળે વધેલી દેખાય છે.

3. અલબત્ત, ગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ) દ્વારા જે અભ્યાસ કરવા2ા ંઆવ્યો છે તે2ા ંપ્રદૂષણ ઘટયુ ં#થી
ત#ેા કારણો અ#ે પ્રદૂષણ ઘટયુ ંછે તો તે કયા કારણોથી તે સ્પષ્ટ #થી જણાવાયુ.ં

ગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ)  દ્વારા  lockdown  #ા સ2યગાળા2ાં ગજુરાત#ી  #દીઓ#ો અભ્યાસ કરવા2ાં
આવ્યો છે આ પગલુ ંસરાહ#ીય છે .પરંત,ુ સાથે સાથે અમા�ી માગંણી છે કે, 

1. અભ્યાસ#ે આધારે એક્શ# પ્લા# બ#ાવો કે જેથી lockdown પછી પણ પયા)વરણીય પરિરસ્થિસ્થતિત જે સધુરે
છે તે જળવાઈ રહ.ે

2. અભ્યાસનુ ંઊંર્ડાણથી તિવશ્લેષણ કરી#ે ત2ે થવા પાછળ#ા કારણો શોધી#ે એક્શ# પ્લા# બ#ાવવા#ી
ખબૂ જ જરૂરિરયાત છે 

3. ગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ)  દ્વારા આ રિરપોટ)  તયૈાર કરવા2ાં આવ્યો છે પરંત ુત#ેે આધારે ચોક્કસ
આયોજ# ગોઠવાય એ એટલુ ંજ જરૂરી છે

આપ#ો સ્#હેાધી# 

2હશે પરં્ડયા 
તિ#યા2ક, પયા)વરણ તિ2ત્ર,

૫૦૨, રાજ એવન્ય,ુ ભાઈકાકા #ગર રોર્ડ, થલતજે, અ2દાવાદ-૩૮૦૦૫૯
સપંક) : ૦૭૯-૨૬૮૫૧૩૨૧
ઈ2ેઈલ આઈ.ર્ડી.: paryavaranmitra@yahoo.com

વેબસાઈટ: www.paryavaranmitra.org.in

#કલ રવા#ા : શ્રી એ. વી. શાહ, સભ્ય સભિચવશ્રી, ગજુરાત પ્રદૂષણ તિ#યતં્રણ બોર્ડ), પયા)વરણ ભવ#, 

ગાધંી#ગર. 



બીર્ડાણ : લોકસભા2ા ંપછુાયેલ પ્રશ્નો અંગે#ી તિવગતો 


