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મયાવયણીમ પ્રદુષણની ભયનવ આયોગ્મ અને સભયજ ય અસય  

પ્રસ્તયવનય :- 

 વદીઓ શરેા જમાયે ભાનલે થૃ્લી ય જન્ભ રીધો ત્માયથી તેણે ોતાના સ્તતત્લને ટકાલી યાખલા ભાટે 

પ્રકૃતત વાથે વઘંષ કમો છે ને ધીભ-ેધીભે  ોતાની બદુ્ધિ ળસ્તતથી તલકાવ પ્રાપ્ત કમો છે , તથા પ્રલતષભાન વભમભા ં
ભાનલે તલજ્ઞાન ન ેટેકનોરોજી ના તલકાવન ેકાયણ ેપ્રકૃતત ય પ્રભતુ્લ જભાવયુ ંછે. ભાણવ  ોતાના સખુ વગલડ ભાટે  

જે પ્રકૃતિ  તેભની ોક શતી તેનુ ંજ બક્ષણ  કયતો  થમો  છે. ભાનલીના ંપ્રકૃતતબક્ષણના રયણાભે પ્રકૃતત દુતત ફની 
છે,  ને  માષલયણીમ પ્રદુણે  ભાનલીની મલુ્મ વંતિ એલા અયોગ્મ ય અક્રભણ કયુું છે. 

 ભાનલી  ોતાના  તલકાવને  રયણાભે  વભગ્ર  સષૃ્ટટભા ંભોખયે ઈબો  છે.  યંત ુ તે  પ્રાકૃતતક  જીલનળૈરી  
ફદરીને  પ્રાકૃતતક  એટરે  કે  અધતુનક  જીલનળૈરી નાલી ોતાની  અવાવની  કુદયતી વંતિનો  લધ ુ 

ડતો  લયાળ ને  ફગાડ કયલા રાગ્મો. ભાનલી એ  ભાત્ર ોતાના તલાથષનો  જ  તલચાય  કમો  જેથી માષલયણન ે

ઘણુ ંનકુળાન થયુ ંછે. જે  ભાનલે ોતાના અયોગ્મની  શાતન  દ્વાયા  ચકુલવુ ં ડી યહ્ુ ંછે.   

 લતષભાન  વભમભા ં  બાયત વરશત ઘણા યાટરોભા ંમાષલયણ  ઘણુ ં દુતત ફન્યુ ં છે, જેની વય ભાનલ 

તલાતથ્મ ઈયાતં  શલા, ાણી, ખોયાક, જભીન લગેયે ય ડી છે. માષલયણીમ પ્રદુણ ય થતા વળંોધનોના 
રયણાભો કશ ે છે કે પ્રદુણથી શ્વવનતતં્ર ના યોગો, ચભડીના ંયોગો, ભાનતવક યોગો ઈદબલે છે. ટૂંકભા ંજોઇએ તો 
પ્રાકૃતતક તત્લોના ંલધ ુડતા ને ફેપાભ ઈમોગ ને રયણાભે માષલયણ પ્રદુતત થયુ ંછે ને તેની ગબંીય વયો 
ભાનલ અયોગ્મ ને વભાજ ય થલા રાગી છે. માષલયણીમ પ્રદુણ  વભજલા તેનો  થષ વભજલો ખફુ જફૃયી છે. 

મયાવયણીમ પ્રદુષણનો અથા :-     

પ્રદુણ નલા જભાનાનો ભબળા છે ને એકલીવભી વદીનો ભબળા છે. 

ભોડા ભોડામ અણે જગ્મા એ જ ભશત્લનુ ંછે પ્રદુણને રયણાભે અણ ેયોજ ઝેયખાઇએ છીએ, ઝેય ીએ છીએ, 

ઝેય શ્વાવભા ંરઇએ છીએ ને એની વય ને ઇરાજ તલચાયી ળકીએ ત્મા ંસધુી ઘણુ ંભોડુ ંથઆ ગયુ ંશળ.ે પ્રગતત ની 
આંધી દોડભા ંઅણે ોતે જ શોભામ જઇએ એલો ઘાટ યચામો છે. ળશયેીકયણે અણી વભતમાને ઓય લકયાલી 
મકૂી છે. ગજાફશાયના ફુગ્ગા ક્યાયે ફૂટી જળે ને ઓભચિંતો કાોકેય ક્યાયે લતાષળે એની અણન ેકોઇ રપકય જ નથી . 

પ્રદુષણનો અથા :-  
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  અ ળબ્દ અજે અણી અવાવ વબંામ, લચંામ છે, લણષલામ છે. વભાચાય, વાભતમકો, યેરડમો તથા 
ટેરીતલઝન અ ફધા ભધ્મોભોભા ંપ્રદુણને રગતી કોઇ ને કોઇ તલગત ના વભાચાય અવમા જ કયતા શોમ છે. 

પ્રદુણ એ કુદયતી માષલયણ વાથે વકંામેરી ઘટના છે. કુદયતે જે ભાનલને તલતલધ પ્રકાયનુ ંમાષલયણ અપ્યુ ંશત ુ ં
જે છેલ્રા ૫૦ લોભા ંજે યીતે ફદરાયુ ંછે કે માષલયણની ગણુલિા ક્રભળઃ ફગડતી થલા કથતી જામ છે.ફીજા 

ળબ્દોભા ંકશીએ તો માષલયણનુ ંલકષણ થઆ યહ્ુ ંછે. યોક્ષ યીતે માષલયણની કુદયતે યચેરી વભતરુા ખોયલાઇ 

જામ છે. તેભા ં તલક્ષેથી થૃ્લી ની વાટી ઈયના વજીલો ભાટે જફૃયી એલા ઘટકો ોતાની મૂ ગણુલિા ગભુાલી 
યહ્યા છે. અ રયસ્તથતતન ેપ્રદુણ કશ ેછે.         

 

પ્રદુષણની વ્મયખ્મય :-  

કુદયતી માષલયણીમ રયસ્તથતતભા ંભાનલીમ કામોથી તલક્ષે ઈબો થામ ને માષલયણીમ ગણુલિા ઘટે તેલી 
રક્રમાને પ્રદુણ કશ ેછે તેન ેભભરનીકયણ ણ કશ ેછે. 

     ઇંગ્ગ્રળ ળબ્દ Pollution નો થષ ઓતવપડષ ડીક્ષનયી ભા ં“ શિુતા નટટ કયે તે “ એલો અલાભા ંઅવમો છે જમાયે 

માષલયણભા ંભાનલી કે ન્મ જીલનસષૃ્ટટ ભાટે પ્રતતકુ શોમ તેલા તત્લોની ભાત્રા માષલયણભા ંલધે છે. અલા 
તત્લોનો લધાયો તલતલધ ક્ષેત્રોભા ં શોમ છે. માષલયણભા ં કોઇ ણ તત્લભા ં તેની પ્રકૃતતકતા થલા નૈવભગિકતા 
ઘટાડીને તેભા ંતલક્ષે કયલો ને તેના વર તલફૃભભા ંનકુળાનકાયક તત્લો બેલલા તેન ેપ્રદુણ કશલેાભા ંઅલ ે

છે. માષલયણના કોઇ ણ એકભભા ંજમાયે તે શિુ તત્લોની ભાત્રા લધી જામ છે ને તેની શિુતા ઘટી જામ છે 

ત્માયે પ્રદુણ થયુ ંકશલેામ. 

ટૂંકભા ંલાય,ુ ભતૂભ, ાણી, લનતતત ને જીલસષૃ્ટટભા ંબૌતતક, યાવામભણક કે જૈતલક પેયપાય થામ ત્માયે પ્રદુણ 

ઈત્ન્ન થામ છે. ભાનલી ોતાની જફૃરયમાતો ભાટે પ્રકૃતતનો લધ ુડતો ઈમોગ કયે છે ને જે વભતરુા વજાષમ 

તેન ેપ્રદુણ કશલેાભા ંઅલે છે.“ કુદયતી માષલયણની વભતરુાભા ંભશદઅંળે ભનટુમ ની દખરગીયીથી જમાયે 

તલક્ષે ઈબો થામ છે ત્માયે વજીલોના જીલન ભાટે જફૃયી એલા તલલધ ઘટકોની દુતત થલાની રક્રમાને પ્રદુણ કશ ેછે. 

“ 

ભયનવ આયોગ્મનો અથા :- 

      વાભાન્મ યીત ેરોકો વારંુ તલાતથ્મ એટરે યોગ થલા ીડાની ગેયશાજયી ને રાફંા અયટુમના વદંબષભા ંજોતા 
શોમ છે. તન:વદેંશ ભાદંા ન શોવુ ંતે તલતથ્મ સ્તતત્લ નુ ંાસુ ંછે યંત ુતેભા ંજીલનની ગણુલિા ને સખુ સતુલધાની 
પ્રાગ્પ્તનો ણ વભાલેળ થામ છે જે વાયા તલાતથ્મ દ્વાયા જ પ્રાપ્ત થઆ ળકે છે. લાતતલભા ંપ્રેભ ને સખુની જેભ 

તલાતથ્મ જીલનનો ગણુ છે જેની વમાખ્મા કયલી મશુ્કેર છે.   

      દ્વાયા અલાભા ંઅલેર તલાતથ્મની તલતતતૃ ને લધ ુવમાક યીત ેલયાતી વમાખ્મા અ મજુફ છે. “ તલાતથ્મ 

એ વંણૂષ ળાયીરયક, ભાનતવક ને વાભાજજક સખુની લતથા છે ને ભાત્ર યોગની ગેયશાજયી થલા ળકત ન 
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શોવુ ં તે નથી.” માષલયણભા ંવયકાયક યીતે કામષ કયલાની ક્ષભતા એ તલાતથ્મનુ ંએક ભા છે. કોઇ ણ એક 

વમસ્તતના જીલન દયમ્માન બૌતતક, જૈતલક ને વાભાજજક માષલયણ ફદરાત ુ ં યેશત ુ ંશોલાથી અલા પેયપાયો વાથ ે

વતત નકુુ થતા યેશલાની પ્રરક્રમાનો વાયા તલાથ્મ ભા ંવભાલેળ થામ છે. 

મયાવયણ સફંધંી સ્વયસ્્મની વ્મયખ્મય :- 

     જનતલાતથ્મ એલી ફાફત છે, જે તભાભ ફાહ્ય રયસ્તથતતઓ જેભ કે તભાભ પ્રકાયના જીલો, દાથો, વભતમાઓ 

ને ભનટુમની અવાવની કોઇ ણ સ્તથતત વાથે વફંતંધત છે ,જે ભનટુમના તલાતથ્મ ને સખુ સતુલધા તેભજ તેના 
માષલયણ પ્રતત વભામોજન વમતત કયે છે. ભશતિ સશુ્રતુ ણૂષ તદુંયતતીની વમાખ્મા અતા નોંધ ેછે. “ જે વમસ્તતભા ં
લાત, તિ ન ે કપ ની વભતરુા જલામ છે , જઠયાગ્ની ની વભતરુા વાથે ાચન, ળોણ ને ભ-મતુ્ર 

તલવજૉનની વભતોર રક્રમાઓ થામ છે, જેભા ંઆષ્ન્િમો, અત્ભા ને ભાન પ્રવન્ન યશ ે છે એ વંણૂષ અયોગ્મ લાો 
ગણામ છે.” તદુંયતતી એટરે ળાયીરયક, ભાનતવક તેભજ વાભાજજક વતંરુનની સ્તથતત. માષલયણભા ં ભાનલના 
તલક્ષેન ેરયણાભે ભાનલીનુ ંમલુ્મ એવુ ં તલાતથ્મ ણ જોખભામ છે. જે ભાનલ જીલન દ્વાયા થતા માષલયણના 
પ્રદુણને કાયણ ેથામ છે. 

ભયનવજીવન દ્વયયય મયાવયણભય ંપ્રદુષણ :- 

    અજે અખી દુતનમાનો પ્રાણપ્રશ્ન પ્રદુણ છે. માષલયણ થકી ભાનલી ટકી યહ્યો છે એ લાત માષલયણના ભાનલ ે

કયેરા ફેપાભ ઈમોગ છી વભજામ છે. માષલયણની મલૂ્મ વંતિ અણે ખચી નાખી છે. એટલુ ંજ નરશ શલે 
અણા ય કુદયતનુ ંકજૉ છે , જે લધતુ ંજામ છે ને અણે વમાજ ણ ચકૂલી ળકીએ તેભ નથી. પ્રકૃતતના તત્લોનો 
એટરી શદે લયાળ કમો છે કે તે ઢક વંતિ ખતભ થલાના અયે છે, અ જગતભા ંભાણવ જેટલુ ંતલાથી પ્રાણી 
કોઇ નરશ શોમ, તેણે ોતાના તલાથષ ભાટે સખુ-વમદૃ્ધિ ભાટે ફેપાભ લયાળ જ નરશ યંત ુફગાડ કમો છે , લધ ુવંતિ 

ભેલલાની રારચભા,ં લધ ુસખુી થલાની ખેલનાભા,ં લધ ુ તલકાવ કયલાની તમ્ભનાભાથંી તે વતત શલા ,ાણી, 
જભીન, જગંર, શ-ુખંી લગેયે નો જેટરો ઈમોગ થઆ ળકે તેટરો કયીને તેના કયતા લધ ુફગાડ કયીન ેપેંકી દીધો 
છે. લોથી અલી અણી વતૃિ-પ્રવતૃિ ને પ્રતાે માષલયણ પ્રદુતત થયુ ંછે, પ્રાકૃતતક વભતરુા વજાષઇ છે, એટલુ ં
જ નરશ નેક જાતના લૈજ્ઞાતનક વળંોધનો જે ભાનલ જીલન ભાટે ખફુ જ ઈમોગી શળ ેયંત ુમાષલયણ ભાટે 

ખતયનાક વાભફત થમા છે.  

     મતં્રો ન ે ટેતનોરોજીને કાયણ ેપ્રકૃતતના સ્ત્રોતો તો ખતભ થઆ જ ગમા છે. ઈયાતં ઝેયી કચયો માષલયણભા ં
પેરાલામ છે, જેથી શલા, ાણી ન ેજભીન ેોતાની નૈવભગિકતા ગભુાલી દીધી છે ને તેથી નેક જીલ-પ્રજાતતઓ 

ના જીલ જોખભામા,ં ભાનલજીલનભા ંણ નેક મશુ્કેરીઓ વજાષઇ . અટરી શદે ફગડેરી રયસ્તથતતને સધુાયલા 
અણાભા ંજાગ્રતતા નથી અલી. કદાચ ભાનલજાત ફચી ળકળ ે કે નશી? થૃ્લીનો તલનાળ ફહુ દુય નથી. અણે 

અણી અલતી ેઢીને ફચાલલી શળ ેતો શલ ેમાષલયણીમ ફાફત ેવજાગતા કેલલી ડળ,ે માષલયણ ભાનલ 

ભાટે ોક, યક્ષક ને અશ્રમદાતા છે, તેથી તેની જાલણી કયલી જોઇએ તેન ેફદર ેભાનલી રદન-પ્રતતરદન 

માષલયણ ને લધ ુ ને લધ ુપ્રદુતત કયે છે. પ્રદુતત માષલયણ ભાનલજીલન ને પ્રાણી સષૃ્ટટના અયોગ્મ ઈય 
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વય કયે છે. ભાનલી તલાથષ ભાટે માષલયણની જાલણી ફાફત ેઈેક્ષા જ વેલ ે છે ને તેન ેરયણાભ ેભાનલ 

અયોગ્મ ઈય તેની ગબંીય અડવયો થઆ છે.  

મયાવયણીમ પ્રદુષણની ભયનવ આયોગ્મ ઉય અસયો :- 

      અજે પ્રગતતની વાથોવાથ પ્રદુણ ણ તલકવતુ ંયહ્ુ ં છે, અજના વભમે શલા, ાણી ને ખોયાક શિુ તલફૃે 

ભતા જ નથી. પ્રદુણ તલજ્ઞાન થી તધાષ કયતી વભતમા છે ને અ પ્રદુણની વભતમા ભાટે ભનટુમ ોત ેજ 

જલાફદાય છે. અલા પ્રદુણો ભાનલ સ્તતત્લ ભાટે જોખભફૃ વાભફત થમા છે. ભનટુમની પ્રાથતભક જફૃરયમાતો 
વતંોલા ભાટે ત્રણ તનલામષતાઓ છે. શિુ શલા, ચોખ્ખુ ંાણી ને પદ્રુ જભીન કે અજે અ ત્રણેમ પ્રદુતત થઆ 

ગમા છે. પ્રદુણ અંગ ે કેટરાક તનટણાતોએ એલી ચેતલણી ઈચ્ચાયી છે કે ઇ.વ.૨૦૨૫ સધુીભા ંલાતાલયણ એટલુ ં
ઝેયી થઆ જળે કે અણે જીલી ળકીશુ ંનરશ. અણી થૃ્લી કદાચ કબ્રતતાન ફની ચકુી શળ ેકાયણકે નેક પ્રદુણોને 

રીધે રોકો તલતલધ યોગોથી ીડાતા શળ.ે પ્રદુણ એ વભગ્ર ભાનલ ભાટે જીલન-ભયણનો પ્રશ્ન ફન્મો છે. 

     અયોગ્મ એ ઇશ્વયે ભાનલીને ફકે્ષરી મલુ્મ બેટ છે. ખયેખય તદુંયતત ભાણવ તેન ેકશલેામ જેનુ ંળયીય તનયોગી 
શોમ. ભાત્ર યોગની ગેયશાજયી તે જ વાચી તદુંયતતી નથી યંત ુભાનતવક તેભજ ળાયીરયક િષ્ટટએ વારંુ તલાતથ્મ જ 

વાચી તદુંયતતી થાષત  

                                “ શલેુ ંસખુ તે જાત ેનમાષ ” 

                             “   તનનુ ંસખુ તે જ ભનનુ ંસખુ ” 

                                  “ Health is wealth ”   

તનયોગી ભાણવ જ જીલનનુ ંદયેક કામષ વપતાથી કયી ળકે છે. ભાનલ ભાત્રની ઇચ્છા એટરી જ શોમ છે કે તે શભેળા 
એલા માષલયણભા ં યશ ેજે તેના ભાટે તલાતથ્મ લધષક શોમ. કદાચ ભાનલીને અ તધકાય કુદયતે જ અપ્મો છે. 

ભાનલીને જીલન ટકાલી યાખલા ભાટે જ, શલા તથા ખોયાકની જફૃય શોમ છે. જો અ ત્રણ જફૃરયમાતો શદુ્ધિ 

ધયાલતી શોમ એટર ેકે પ્રદુતત શોમ તો તલાબાતલક યીતે જ ભાનલીના અયોગ્મ ભાટે તે પ્રતતકુ ફને. જે યીતે શલા, 
ાણી, જભીનનુ ંપ્રદુણ લધતુ ંજામ છે તે જોતા વભગ્ર તલશ્વને શલ ેખ્માર અવમો છે કે અ રયતથતત વભગ્ર ભાનલ 

અયોગ્મ ભાટે શાતનકાયક ફનળે. પ્રદુતત માષલયણને રીધે ઘણા યોગો ઈદબલે છે ને તે કેટરીક લાય વમાક 

યોગચાાનુ ં તલફૃ ધાયણ કયી ળકે છે. અલા યોગો મખુ્મત્લે રકયણોત્વગીમ પ્રદુણ, ભાનલીમ કુટેલો, યૂત ુ ં
ોણ તેભજ જભીનની ખાભીને રીધે થામ છે ને અ પ્રકાયના પ્રદુણને રયણાભે તેની વયો માષલયણના 
જુદા-જુદા ઘટકો ય ડે છે.       

પ્રદુષણથી થતય યોગો અને ભયનવ આયોગ્મ ય અસય :- 

હવયનુ ંપ્રદુષણ અને તેની અસયો :- 

    ભાનલવજજૉત કેટરીક પ્રવતૃતથી શલા પ્રદુતત થતી જામ છે. કુદયતી યીતે ભેરા શલાના ખજાનાભા ંશિુ તત્લો 
બેલીને અણે અ શલાને પ્રદુતત યહ્યા છીએ. શિુ શલા ભાનલીને તાજગી તદુંયતતી અે છે તો પ્રદુતત શલા 
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ભાનલીના જ્ઞાનતતં ુતેભજ પેપવા, કીડની ને નકુળાન કયે છે. ભાનલીભા ંભાનતવકતાણ ને ભદંબદુ્ધિ ભાટે પ્રદુતત 

શલા જલાફદાય છે. તે ઈયાતં શ્વાવ રેલાભા ંતકરીપ ડે છે ને શદમ ય ભાઠી વય ડે છે. શલા પ્રદુણની 
વભગ્ર જીલસષૃ્ટટની વાથો વાથ ભાનલજીલનનુ ંસ્તતત્લ ણ જોખભભા ંમકુાયુ ંછે. ઇ.વ.૧૯૮૪ ભા ંજાાનના ટોક્યો 
ળશયેભા ંએક ઠલારડમા સધુી શલાનુ ંદુતત લાતાલયણ પેરાતા રગબગ ૮૦ ચોયવભાઇર તલતતાયના રોકો ગબંીય 

ભાદંગીભા ંટકામા શતા ને કેટરાકના જીલ ગમા શતા.    

     નેળનર એકેડભી ઓપ વામન્વના વળંોધન નવુાય કાફષનડામોકવાઇડના લધ ુ પ્રભાણથી શદમ હુભરાની 
ળક્યતા યશ ે છે. ભાથાનો દુખાલો, ઈરટી, ચક્કય અલલા ને ગ ૂગંાભણ નબુલામ છે. નાઇરોજન ઓતવાઇડ 

આંખભા ંફતયાની વય ઈત્ન્ન કયે છે. ધૂના યજકણો, શાઆડ્રોજન ને કાફષનથી ભનટુમોને શ્વાવ રેલાભા ંતકરીપ 

થામ છે, પેપવાના યોગ થામ છે. યેરડમો એતટીલ તલ-રકયણો જીન્વ ને યંગસતુ્રોને નકુળાન શોચાડે છે. ૬૦૦ શોન્ટેજ 

જેટરા તલ-રકયણો નો જથ્થો ભાનલીના ળયીયની અયાય થામ તો તેનુ ંમતૃ્ય ુથઆ ળકે છે. ૧૦૦૦ યોન્ટજન જેટરા તલ-

રકયણો લ્યકેુતભમા કેન્વયની વબંાલના લધાયે છે. શ્વાવભા ં જે શલા રઇએ છીએ તેભા ં નેક તત્લો બી જતા 
શ્વવનતતં્ર ની ખાભી ેદા થામ છે. શ્વાવ,કપ,ળયદી,ઈધયવ ઈયાતં પેપવાની ખયાફી કે પેપવાનુ ં કેન્વય થલાની 
ળક્યતા ઈબી થામ છે. શ્વાવભા ંશિુ શલા રેલાને કાયણ ેતેભજ પ્રદુતત શલા ળયીયભા ંજલાથી ભાણવ નુ ંઅયોગ્મ 

ફગડતુ ંજામ છે ને નેક જાતના વાધ્મ યોગો ેદા થતા જામ છે. 

યણીનુ ંપ્રદુષણ :- 

        ાણી વજીલો ભાટે તતજફૃયી છે ાણી લગય જીલન કદાચ ળક્ય નથી . ાણી શિુ, તલચ્છ ન ેભીઠું શોવુ ં
જોઇએ, ાણીભા ંફીજા પ્રકાયના તત્લો બલાથી તે દુતત થામ છે. રદન-પ્રતતરદન નેક પ્રકાયના ભફનજફૃયી તત્લો 
ાણીભા ંબે છે. ાણીનો લયાળ લધતો જામ છે તેભ તેભ ાણીનુ ંપ્રદુણ ણ લધતુ ંજામ છે. ાણીના પ્રદુણને 

કાયણે ાણી અજે ીલારામક યહ્ુ ંનથી. અલા પ્રદુતત ાણીના ઈમોગથી તલયીત વયો ઈત્ન્ન થામ છે. 

પ્રદુતત ાણી લાયલાથી ટાઇપોઇડ, કભો ને ભયડો લગેયે જેલા યોગો થામ છે. યતુનવેપના રયોટષ  મજુફ 

ટાઇપોઇડ, કોરેયા, ભયડો, કભો લગેયે જેલા ાણીજન્મ યોગો થી તલશ્વભા ંદય લે એક કયોડ રોકોના મતૃ્ય ુથામ છે. 

         ભાનલ ળયીયભા ંાણી દ્વાયા ચારતો એક શદુ્ધિકયણ પ્રાન છે. ચોખ્ખુ ંભીઠું ાણી ીધા છી થોડા કરાકોભા ં
ળયીયભાથંી નકાભો કચયો, ઝેયી તત્લો, યવેલો ભ-મતુ્ર દ્વાયા ફશાય નીકી જામ છે. યંત ુઅણ ેજે ાણી ીએ 

છીએ તે ઝેયી તત્લો, પ્રદુકો, લામયવ ને યોગજન્મ જીલાણઓુ થી પ્રદુતત શોમ તો, ળયીયભા ંચારતા શદુ્ધિકયણ 

પ્રાન ોતાની યીતે મોગ્મ યીતે કાભ કયી ળકતા નથી. રયણાભે ભાદંગી થામ છે ક્યાયેક જીલરેણ યોગ થલાની 
ળક્યતા યશ ેછે. 

    અજે તલશ્વ ભા ં૬૦ કયોડ વમસ્તતઓ ાણીજાન્મ યોગો થી ીડામ છે. ગદું ાણી ીલાથી થતો આંતયડાનો યોગ ૫૦ 

રાખ ફાકોનો બોગ રે છે. 

ધ્વનન (અવયજ) નુ ંપ્રદુષણ :- 
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       અજે દુતનમાભા ં લધ ુ ડતા ભફનજફૃયી લાજો, ઘોંઘાટથી ધ્લતન પ્રદુણ પેરાઇ યહ્ુ ં છે. કેટરામ નકાભા ં
વબંાલા ણ ન ગભે તેલા બમકંય લાજો દુતનમાભા ંપેરાઇ યહ્યા છે. જેની ઘણી ખયાફ વયો ેદા થઆ યશી છે. 

લાશનો જેલા કે ફવ, રક, તલભાન, યેલ્લેના લાજો ઘોંઘાટ ેદા કયે છે. ઈદ્યોગોભા ંચારતા મતં્રો, ભળીનો, તલતલધ 

લાજો ધ્લતન પ્રદુણ પેરાલતા જ યશ ેછે. લૈજ્ઞાતનકોના ભતે ભાનલીના કાન ય ૮૦ થી ૮૫ ડેવીફર થી લધાયે 

ડેવીફરનો લાજ વતત થડામા કયે તો કાનના ડદા ને નકુળાન કયે છે. ધ્લતન પ્રદુણને કાયણ ેફશયેાળ અલે 

છે. ધ્લતન પ્રદુણની તલયીત વયોથી ભાનલજાતને ખફુ જ નકુળાન થામ છે. ભાણવની માદળસ્તત ઘટી જામ છે. 

ભાણવભા ંક્રોધની પ્રકૃતતનુ ંપ્રભાણ લધે છે જેથી રડાઇ ઝગડો લધે છે ને તેભાથંી નેક વભતમાઓ વજાષમ છે, 

ધ્લતન પ્રદુણને કાયણ ેભાનલ ળયીયભા ં કેટરામ પ્રકાયના યોગો ેદા થામ છે. જેનુ ંવળંોધન ચાલ ુ છે. ખફુ ભોટા 
લાજો કાન ેથડાલાથી બ્રડપ્રેળય લધે છે, હ્રદમની તકરીપો લધે છે. ઘોંઘાટને રીધે ભાનલીના ભગજ ય તથા 
ળાયીરયક તદુંયતતી ય પ્રતતકુ વય ડે છે. ઘોંઘાટથી યતત પ્રભાણભા ંએડ્રનેીરનો સ્ત્રાલ લધે છે જેથી  ગબયાટ, 

ભચિંતા, તનાયઓુના ખેંચાણભા ંલધાયો થામ છે જેથી આંખની જોલાની ળસ્તત ૨૫% ઘટી જામ છે. યંગ ઓખલાની 
ળસ્તત ણ ઓછી થામ છે. ઘોંઘાટને રીધે ભાથાનો દુ:ખાલો, ણગભો, તલભચત્ર ભાનતવક દદષ  જેલી રયસ્તથતત ઈત્ન્ન 

થામ છે. લાજના પ્રદુણને રીધે અંત:સ્ત્રાલ તનમતભત ફને છે. કુભા નાના ફાકોના ભાનતવક તથા ળાયીરયક 

તલકાવભા ંતનમતભતતા ઈદબલે છે. અણી ભાનતવક તલતથતા ઓછી થામ છે. ળયીયભા ંાચકયવોનુ ંપ્રભાણ ઘટી 
જામ છે. કેટરીક લાય જઠયભા ંચાદંા ડે છે. ડોતટય શભેાગેં વાભફત કયુું છે કે ૮૦ ડેવીફરથી લધ ુલાજ ફશયેાણુ ં
રાલે છે. ઘોંઘાટ અણા ચેતાતતં્ર ને જનનતતં્ર ય ભાઠી વય કયે છે રયણાભે એકાગ્રતાનો બાલ યશતેા 
વમસ્તત ભાનતવક વભતરુા ગભુાલે છે. અણા ળશયેોભા ંઘોંઘાટનો તતય ૯૦ ડેવીફર જેટરો ઉંચો ગણામ છે. ભોટા 
લાજથી લાગતા યેરડમો, ટી.લી., મ્યભુઝક તવતટભ, લાશન વમશલાય, કાયખાનાના મતં્રો, ઈત્વલો, જન-આંદોરન 

લગેયેને રીધે લધતો અલાજ જે અણા તલાતથ્મ ય તલયીત વય કયે છે.   

ડો પાઇટય “ભાનલી ય ઘોંઘાટની વય“ નાભના તુતકભા ંલાજ પ્રદુણની વય જણાલેર છે જે નીચ ેમજુફ છે 

:  

 ભાનતવક તલતથતા, તગંદીરી, તનિંિા ને ભનભા ંનેક યોગો થામ છે. 

 આંખની કીકીઓ ઘોંઘાટથી શોી થામ છે, ળયીયના તનાયઓુ તગં ફને છે. 

  ાચકયવો ને ગ્રતંથઓનો સ્ત્રાલ ઓછો થામ છે. 

  બ્રડપ્રેળય લધે છે. 

  વાભાન્મ કાભ કયતા ણ થાકી જલામ છે. ઈિેજક દલા રેલાનુ ંભાન થામ છે. 

 શ્રલણળસ્તત ભદં ડે છે, તલબાલ ચીરડમો ફને છે. 

 ગબષતથ ફાક યોગીટટ, ળતત, ચીરડમો ને યોતડ ફને છે. 

 વતત અલાજ જ્ઞાનતતં ુનફા ફનાલે છે. 

 શોજયીભા ંચાદંા ડે છે, નુવંકતા અલે છે, દભ, એટેક ને ગાડંણ રાલે છે. 

 ળયીયભા ંયતત પ્રલાશભા ંએડ્રેનીરનો સ્ત્રાલ લધે છે જેથી ગબયાટ, ભચિંતા ને  તનાયઓુનો દુ:ખાલો લધે છે. 

 રારપકના રીધે ભાતવક લશલેુ ંઅલે છે તેભજ યતતસ્ત્રાલ અંગેના યોગ થામ છે. 
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 સ્ત્રીઓભા ંકસલુાલડનુ ંપ્રભાણ લધે છે, ભાનલીના વમસ્તતત્લને શણ ેછે. 

ટાઇમ્વ ઓપ આષ્ન્ડમાભા ંભોટા ળશયેના ઘોંઘાટને એક ભચિંતકે ધીભા મતૃ્મના કાયણ તયીકે લણષવયુ ંછે. જો અભ ને 

અભ અલાજ લધતો જળે તો અલતા ચ્ચીવ લષભા ંભાણવો ફશયેા ફની જળે કેટરાક ાગર ણ ફનળે. 

જભીનનુ ંપ્રદુષણ:- 

     જભીન, ધયતી, ભતૂભ માષલયણનુ ંએક ગત્મનુ ંઅંગ છે. થૃ્લીના ઈયના ડન ેજભીન તયીકે ઓખલાભા ં
અલે છે. અ જભીન નેક કાયણો જેલા કે યાવામભણક ખાતય, જતંનુાળક દલા, ઈદ્યોગ દ્વાયા ઠરલાત ુ ં ગદું 

કેતભકરલાફંૄ ાણી, યવામણો, ફાધંકાભ તેભજ થૃ્લી ય વકૃ્ષોનુ ંપ્રભાણ ઘટલાથી જગંર તલતતાય ઓછો થલાથી 
જભીનને ખફુ જ ભોટંુ નકુળાન થયુ ંછે. અલા નેક કાયણવય જભીનનુ ંપ્રદુણ થામ છે. જભીન પ્રદુણથી ખનીજ 

ઈત્ાદન ઘટે છે, લનતતત, વકૃ્ષો, શ-ુખંીઓનુ ંપ્રભાણ ણ ઘટે છે. જે પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે ભાનલજાત ય 

વય કયે છે, જભીનભા ંાકના ઈત્ાદન ભાટે લયાતી દલાઓ ળયીયભા ંનેક જાતના યોગો પેરાલે છે. ભોટા 
બમકંય જીલરેણ યોગો ઈત્ન્ન કયે છે. ઝેયી યવામણોથી ખયડામેર નાજના ફી ખાલાથી ક્ષી ભયે છે ન ેોતાની 
લળંવદૃ્ધિ ખોઇ ફેવે છે તો ભાનલજાતત ય ણ રાફંાગાે અની વય જોલા ભે છે, માષલયણ પ્રદુકોથી ણ 

યોગચાો થામ છે. દા.ત. ડી.ડી.ટી, ફી.ટી., જેલી દલાઓથી ચેતાતતં્ર ય ભાઠી વય થામ છે. ખોયાક ન ેધૂની 
એરજી, ડીટયજન્ટ ની એરજી ,તલ-રકયણોની ઘાતક વયો થી યંગ્સતુ્રીમ તલકૃતતઓ ને જનનીમ તલકૃતતઓ થામ છે. 

તલકૃત ગબષ તલકાવ ાભે છે રયણાભે ઘાતક ફીભાયી રાગ ુડે છે. જભીનભા ંબી યશરેા તલતલધ જાતના ંદલા ન ે

ખાતય જભીનની પદ્રુતા ઓછી કયે છે. અભ જભીનનુ ંપ્રદુણ ભાનલ અયોગ્મ ય તલયીત વય કયે છે. 

 

 ભયનવ સભયજ ય અસયો 

પ્રદુણને રીધે રોકોના અયોગ્મ ય તલકૃત વય થામ છે. એટલુ ંજ નરશ નેક જાતના યોગનો બોગ ભાનલી ફને 

છે. રયણાભે વભાજના રોકો નાદુયતત ફીભાયીઓ થી ીડામ છે જેથી વભાજ ય નીચ ેમજુફ વયો થામ છે. 

 ભયનવ કરયકોનુ ંનકુશયન  

 

પ્રદુણથી થતા યોગોને રીધે રોકોન ે કાભ ફધં યાખી અયાભ કયલો ડ ે છે. થલા કાભભા ં ધ્માન યશતે ુ ંનથી 
રયણાભે ભાનલ કરાકોનુ ંનકુળાન થામ છે. 

 કયમાક્ષભતયભય ંઘટયડો  
 

પ્રદુણને રીધે થતા ળાયીરયક ને ભાનતવક યોગોને રોધ ેરોકોની કામષક્ષભતા ઘટી જામ છે. પ્રદુણને રીધે રોકોને 
થાક જલ્દી રાગ ેછે, ધ્માન કેષ્ન્િત ના યશતે ુ ંશોલાથી કામષની ગણુલિા ને કામષક્ષભતાભા ંઘટાડો થામ છે. 

 ઉત્યદકતયભય ંઘટયડો  
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યોગો થલાથી વમસ્તતન ેલખતોલખત યજા રેલી ડે છે જેનાથી કાયખાનાભા ંકાભ કયતા કાભદાયોના ઈત્ાદન રક્ષ 

ણૂષ થતા નથી તેભજ પ્રદુણના કાયણ ેળાયીરયક ભાનતવક તલાતથ્મ ફગડતા વમસ્તતની કામષક્ષભતા ઘટે છે જે વભાજ 

ને યાટરની ઈત્ાદકતા ઘટાડે છે. 

 આયોગ્મ ફજેટભય ંવદૃ્ધિ 

 

પ્રદુણથી ઘણી લખત યોગચાો પેરામ છે. એટલુ ંજ નરશ રોકો લખતોલખત ફીભાય ડતા શોલાથી કૌટંુભફક 

અયોગ્મ ફજેટભા ંલધાયો થામ છે.ફીજા થષભા ંકશીએ તો રોકોન ેદલાઓ ને વાયલાય ાછ લધ ુવૈા ખચષલા 
ડે છે. તેજ યીત ેવાભાન્મ ને ભધ્મભ તથા ગયીફી યેખા શઠે જીલતા રોકો ભાટે વયકાયે અયોગ્મ ફજેટભા ંવદૃ્ધિ 

કયલી ડે છે જે વાયા તલતથ વભાજની તનળાની નથી. 
 

 

 

 

 ગયીફી 
 

પ્રદુણથી થતા ભાનલ અયોગ્મ યની તલયીત વયોથી ગયીફીભા ંવદૃ્ધિ થામ છે, રોકો ફીભાય થતા કામષના 
રદલવો ઘટે છે જેથી અલકભા ંઘટાડો થામ છે. ફીજી ફાજુ દલા કયલા ભાટે દેવુ ંકયવુ ંડે જેથી અલા રોકો ગયીફીના 
ખપ્યભા ંશોભામ છે. અભ પ્રદુણ યોક્ષ યીતે ગયીફીને લધાયે છે. 

 સયભયજજક સફંધં ય અસય 

 

લાજના પ્રદુણના રીધ ેરોકોનો તલબાલ ચીરડમો થઆ જામ છે રયણાભે ભાતા-તતા, વતંાનો લચ્ચે તલલાદ થામ 

છે. પ્રદુણને રીધે ખોયાક ાણીભા ંશદુ્ધિઓ અલલાથી સ્ત્રી રુુના ળયીય નફા ડે છે. જેની વય તેભના 
અંગત જીલન ય ણ થામ છે. જાતીમ જીલનભા ંણ પ્રદુણ યોક્ષ યીત ેવય કયે છે. ઈયાતં તત-ત્ની તેભજ 

કુટંુફના વભ્મો લચ્ચેના વાભાજજક વફંધંો ય માષલયણીમ પ્રદુણ ને તનેાથી થતા યોગો વફંધંોભા ંકડલાળ 

લધાયે છે. 

 સયભયજજક સભસ્મયઓ  

 

પ્રદુણને રીધે થતા યોગોના રયણાભે ગનુાખોયી લધે છે. ળયીયભા ંતણાલ ન ેથાકથી મતુત થલા વમસ્તત નળો કયે 

છે. ેઢીઓ લચ્ચે વઘંષ લધે છે, તત-ત્ની લચ્ચે છુટા છેડાનુ ંપ્રભાણ લધે છે અભ તલલધ વાભાજજક વભતમાભા ં
લધાયો થામ છે. 

 

 ઉસહંયય    

માષલયણીમ પ્રદુણને રીધે ભાનલી નેક નલા યોગોનો બોગ ફનતો જામ છે. ઈયાતં તેની ળાયીરયક, ભાનતવક 

સ્તથતત નફી ફનલા રાગી છે. રયણાભે તેની ભાઠી વયો વભાજ ય લતાષલલા રાગી છે. અજનો લૈજ્ઞાતનક 

ભાનલી પ્રગતતની ઘેરછાભા ંનેક વભતમાભા ંવડામો શોમ એભ રાગ ે છે. ભાનલીએ ોતેજ ોતાના ગ ય 
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કુશાડી ભાયી છે. લતષભાન વભમભા ંભાનલી એ પ્રદુણ તનલાયણ કે માષલયણની જાલણી ભાટે વદવતૃિ કેલલાની 
તલળે જફૃય છે. 

 

 

સદંબા સચૂી : 
 દીભક્ષત તનરેન્િકુભાય : ” ભાનલ ને માષલયણ ” ૨૦૦૬,ફૃણોદમ પ્રકાળન, 

 ભદાલાદ. 

 ાયધી જીલયાજ : “ અણુ ંમાષલયણ “ ૨૦૦૮,માષલયણ વયંક્ષણ વતંથા,  
 જુનાગઢ. 

 ટેર યભેળ : “ ભાનલ જીલન ને માષલયણ ” ૨૦૧૧,ળબ્દવેત ુપ્રકાળન,  

 ભદાલાદ. 

 ાઠક લામ ને લોયા એ : “ “પ્રદુણ પ્રશ્ન અણો-ઈકેર અણો”  

૨૦૦૧,યતુન.ગ્રથં તનભાષણ ફોડષ, ભદાલાદ.  

 બફૃચા યેચ : “ માષલયણ ધ્મમન ” ૨૦૦૮,ઓયીએન્ટ બ્રેક તલાન પ્રાઆલેટ 

 રીભીટેડ, મુફંઇ. 

 ટેર રક્રટના : “ અણુ ંમાષલયણ અણા શાથભા ં” ૨૦૦૮,કુસભુ પ્રકાળન, 

 ભદાલાદ. 

 

********************************************************** 

 
ડૉ. ભેૂન્દ્ર. જે. બ્રહ્મબટ્ટ. 

એસો.પ્રો.,સભયજશયસ્ત્ર નવબયગ, 

એભ.ી.આટાસ.એન્દ્ડ એભ.એચ.                                      

કોભસા કૉરેજ પોય નવભેન, 

યયમપયુ દયવયજા ફહયય, 

અભદયવયદ.  
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