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પ્રદૂણ એ શલયભયાં પેરયત ુાં એવુાં યજકણ છે જેનયથી લયતયલયણભયાં 
અસ્થથયતય, ભાંદલયડ કે અવ્મલથથય છે જે ઇકસવથટભભયાં પેરયમ 
છે.પ્રદૂણ એ યવયમણણક, દયથા કે ઘોંઘયટ, ગયભી કે પ્રકયળ જેલી 
ઉર્જા થલરૂે શઇ ળકે છે. પ્રદુણ ભયટેનય તત્લ વફવથટેન્વ 
અથલય ઉર્જાનય રૂભયાં શઈ ળકે. અથલય કુદયતી પ્રક્રિમય ચયરતી 
શમ ત્મયયે ણ આ તત્લ ઉત્ન થયમ છે. યાંત ુજ્મયયે તેઓ 
સનમત પ્રભયણ લટયલી દે છે ત્મયયે તે પ્રદુણભયાં રટયઈ ર્જમ છે. 
પ્રદૂણને ઇન્ટ વવા અને નનઇન્ટ એભ ફે સલબયગભયાં 
લશેંચલયભયાં આલે છે. 



પ્રદુણનય પ્રકયય 

•  યણીન ુપ્રદુણ  
•  શલયનુાં પ્રદુણ  
•  જભીનનુાં પ્રદુણ  
•  ધ્લની ( અલયજનુાં ) પ્રદુણ  



યણીન ુપ્રદુણ ( WATER POLLUTION ) 



જ પ્રદૂણ એ આખય સલશ્વ વાંદબે એક ભટી વભથમય છે. એવુાં અનભુયન છે કે જ 
પ્રદૂણ એ સલશ્વવ્મયક થતયે મતૃ્ય ુઅને યગચયય યછ યશલે ુાં એક અગત્મનુાં કયયણ છે, 
અને એક ગણતયી મજુફ દયયજ 14,000 રકન જીલ રે છે. સલકયવળીર દેળ  ત જ 
પ્રદૂણની તીવ્ર વભથમયન વયભન કયી જ યહ્યય છે ણ તે ઉયયાંત ઔદ્યણગક દેળ ણ 
પ્રદૂણની વભથમયઓ વયભે ઝઝૂભી યહ્યય છે. યનુયઈટેડ થટેટ્વ ભયાં જ ગણુલત્તય અંગેનય 
તયજેતયનય યયષ્ટ્રીમ અશલેયરભયાં નમનૂય રેલયભયાં આવ્મય શમ તેલય 45 ટકય ઝયણયાં -
લશેયનય ભયઈર , 47 ટકય વયલયનય એકય , અને 32 ટકય ખયડી  અને નદીમખુ આગની 
ખયડી ઓનય ચયવ ભયઈર  પ્રદૂસત તયીકે લગીકૃત કયલયભયાં આવ્મયાં શતયાં. 
 જમયયે યણી ભયનલજનક  દૂણથી ડશયઈ ર્જમ અને/અથલય જમયયે તેન 
ભનષુ્ટ્મ ભયટેનય ેમ જ  તયીકે ઉમગ ન થઈ ળકે અને/અથલય જમયયે તે ભયછરી  
જેલય તેનય અંગભતૂ જીલ વમદુયમ ટકયલલય ભયટે અવભથા ફને ત્મયયે રયક્ષણણક યીતે 
યણીને પ્રદૂસત ગણલયભયાં આલે છે. જલયયમખુી , લડલયનર , તપયન  અને ભકૂાં  જેલય 
કુદયતી ઘટનયઓનય કયયણે ણ જની ગણુલત્તયભયાં અને તેની મયાલયણને રગતી 
સ્થથસતભયાં ભટ પેયપયય આલે છે. જ પ્રદૂણ યછ અનેક કયયણ યશરેયાં છે તેભ જ તે 
અનેક રયક્ષણણકતયઓ ધયયલે છે. 



જ પ્રદૂણનય પ્રકયય 
 
 વયટી યનયાં જ અને યતય જ આંતક્રયક યીતે વાંકયમેરયાં શલય છતયાં ભટય બયગે 
તેભન એકફીર્જથી અરગ શમ તેલય સ્રત તયીકે અભ્મયવ કયલયભયાં આવ્મ છે તથય એકફીર્જથી 
ણબન્ન શમ તેલય સ્રત ગણલયભયાં આવ્મય છે.વયટી યનયાં જને પ્રદૂસત કયતય સ્રતને તેભનય 
ઉદ્ભલનય આધયયે વયભયન્મ યીતે ફે પ્રકયયભયાં લશેંચલયભયાં આલે છે. 

ચક્કવ સ્રતથી થત ુાં પ્રદૂણ 
 
જમયયે યઈ અથલય ખયડય જેલય કઈ થષ્ટ્ટ અરગ એલય ભયગે ક્રયલશન યભી, કચય યણીનય 
ભયગાભયાં દયખર થયમ છે ત્મયયે તેને ચક્કવ સ્રતથી થતય પ્રદૂણ તયીકે ગણલયભયાં આલે છે. થયઈૂજ 
રીટભેન્ટ પ્રયન્ટ, કયયખયનય અથલય ળશયેની લયવયદી યણીની ગટય લગેયે જેલય સ્રતથી થતય 
સલવજૉન આ પ્રકયયનય પ્રદૂણનયાં ઉદયશયણ છે. ય.ુએવ.ન થલચ્છ યણી ધયય આ પ્રકયયનય ચક્કવ 
સ્રતને સનમભન નય શતેઓુ ભયટે ઇચ્છનીમ ગણયલે છે. 

અચક્કવ સ્રતથી થત ુાં પ્રદૂણ 
 
કઈ એક ચક્કવ સ્રતથી સલવર્જજૉત ન થત ુાં શમ તેલય ચભેયથી કે સલથતતૃ યીતે બતય કચયયને 
અચક્કવ સ્રતથી થતય પ્રદૂણ (એનીએવ- NPS- નન-ઈન્ટ વવા) તયીકે ગણલયભયાં આલે 
છે.ભટય બયગે કઈ ભટય સલથતયયભયાંથી ધીભે ધીભે એકઠય થમેરય થડય થડય કચયયની એકસિત 
અવય એ અચક્કવ સ્રતથી થતય પ્રદૂણભયાં ક્રયણભે છે. ઘણી લયય ખેતય અથલય જ ાંગર ભયાંથી 
બયયે લયવયદને કયયણે પદ્રુ દ્રવ્મ તયણીને "(યણી લશલેય ભયટે ફનેરય) વયટી યનય કયાંવ)" લયટે 
લશતેયાં લયવયદી યણી ને અચક્કવ સ્રતથી થતય પ્રદૂણનયાં ઉદયશયણ ગણયલી ળકયમ. 



જળ પ્રદૂષણનાાં કારણો 
 * કડયાં ધલયન યલડય (Detergents) 

* યયવયમણણક યીતે જ ાંતયુક્રશત/ચેયક્રશત ફનયલયમેરયાં ેમ જ ભયાં કરયપભા જેલી જ ાંતયુક્રશત              
યવયમણની આડેદયળ  જલય ભે છે. 
*ખયદ્ય ઉત્યદન વ્મલથથય/એકભભયાંથી ેદય થતય કચયયભયાં ઑક્રકવજન ખેંચતય તત્ત્લ, ચયફી અને 
ગ્રીવ શઈ ળકે છે. 
*જ ાંતસુલનયળક અને ન જઈતી લનથસતઓનય નયળ ભયટેની દલય (herbicide), ખફૂ ભટી ભયિયભયાં      
ઓગાનશણૅરડ અને અન્મ યયવયમણણક વાંમજન ેરણરમભ શયઈડ્રકયફાન્વભયાં ેરર, ડીઝર fuel, જેટ 
અને ખસનજ તેર જેલયાં ઈંધણ તેભ જ ઊંજણ અને ઈંધણનય જલરન (combustion)ની આડેદયળન 
વભયલેળ થયમ છે, જે લયવયદી યણી નય કયાંવ ભયાં બે છે. 
* વકૃ્ષ કયલયની કયભગીયી ભયાં લેયયમેરય ઝયડ યન અને ઝયાંખયયન કચય 
 અમગ્મ વાંગ્રશથથયનભયાંથી ઔદ્યણગક વૉલ્લન્ટ જેલય શલયભયાં ઊડી જતયાં વજીલ વાંમજન. 
કરક્રયનસભસિત વૉલ્લન્ટ્વ યણીભયાં બે નશીં તેલય ગયઢ પ્રલયશી (ડીએનએીએર-DNAPL (DNAPL)) 
શમ છે. આ કરક્રયનસભસિત વૉલ્લન્ટ્વ જ ઢયમ ત જયળમનય તણમે બેગય થયમ છે, કયયણ કે 
તે યણીભયાં બતય નથી તથય પ્રભયણભયાં ગયઢય શમ છે. 
*અંગત થલચ્છતય અને વૌંદમાલધાક પ્રવયધન ને રગતયાં ઉત્યદનભયાં સલસલધ યયવયમણણક વાંમજન 
જલય ભળમયાં છે. 
યણીનય સનજીલ પ્રદૂકભયાં નીચેનયન વભયલેળ થયમ છેેઃ 



યણીનય સનજીલ પ્રદૂકભયાં નીચેનયન વભયલેળ થયમ છેેઃ 
 
* અૌોદ્યણગક એકભભયાંથી પેંકયત કચય (મખુ્મત્લે લીજભથક ભયાંથી પેંકયત વલ્પય ડયમકવયઈડ 
અમ્રીમતય નુાં કયયણ ફને છે. 
* ખયદ્યઉત્યદન એકભભયાંથી એભસનમય કચયયરૂે પેંકયમ છે. 
* ઔદ્યણગક આડેદયળ રૂે યયવયમણણક કચય (Chemical waste) 
• ખેતય તેભ જ વ્મયયયી અને યશણેયાંક ભયટેનય સલથતયયભયાંથી લશતેય લયવયદી યણીભયાં નયઈરેટ 

અને પથપેટ જેલયાં ખયતય ભયાં ભી આલતયાં યવયમણ જલય ભે છે     
• ળશયેભયાંથી નીકતય લયવયદી યણી ભયાં તણયઈ આલતય ભટય લયશન ન બયયે ધયતઓુ ન 

બાંગયય તથય ઍસવડ ભયઈન ડે્રનેજ લશી આલતય લયવયદી યણીભયાં ચયલ ુફયાંધકયભ નય થથ 
યથી, વકૃ્ષ કયલયની કયભગીયી (logging)થી ેદય થમેર કચય, ઝયડી-ઝયાંખયય કય અને ફય 
જેલી પ્રચણરત દ્ધસતઓ અથલય જભીન વયપ કયલયથી ેદય થમેર કચય જેલય કયાં અને અન્મ 
યણીને તણમે ફેવી ર્જમ તેલ ધૂ અને અન્મ જૈસલક કચય તણયઈ આલે છે. 

* ળશયેી લયવયદી યણીનય વાંદબે અથલય ખલુ્રય દક્રયમયભયાં ભી આલત દક્રયમયઈ કયટભય નય 
વાંદબે, યણીને પ્રદૂસત કયતી જઇ ળકયમ તેલી ભટી ચીજલથતઓુ- બશૃદ્દળી પ્રદૂણ- ભયટે "તયત 
કચય" એલ ળબ્દ લયયી ળકયમ, જેભયાં નીચેનય પ્રકયયની લથતઓુન વભયલેળ થઈ ળકેેઃ 
* રકએ જે નકયભી લથતઓુ (Trash) (દય.ત. કયગ, પ્રયસ્થટક અથલય લધેર/ફગડી ગમેર 
ખયયક) જભીન ય ફશયય પેંકી દીધી શમ, તે લયવયદ ભયાં ધલયઈને લયવયદી યણીની ગટય ભયાં 
અને છી ત્મયાંથી વયટી યનયાં યણીનય સ્રતભયાં સલવર્જજૉત થયમ છે.નડાર એટરે નયની, વલાવ્મયક 
એલી યણીની પ્રયસ્થટકની થેરીઓ.ભટયાં, જજૉક્રયત લશયણન કયટભય 



શલયન ુપ્રદુણ  



 લલ્ડા શલે્થ ઓગેનયઇઝેળનનુાં કશવે ુાં છે કે દય લે 24 રયખ રક લયય ુપ્રદુને 
વીધય જલયફદયય શમ એલય કયયણવય ભતને બેટે છે, જે ૈકીનય 15 રયખ રક ત 
અંદયનય લયય ુપ્રદુણનય કયયણે મતૃ્યુાં યભે છેએસડેસભઓરજીકર અભ્મયવભયાં એવુાં તયયણ 
કયઢલયભયાં આવ્યુાં છે કે દય લે 500,000 અભેક્રયકન લયય ુપ્રદુણનય યજકણ શ્વયવભયાં 
રેલય વયથે વાંકયમેરય પેપવયાંનય યગ ને કયયણે ભતને બેટે છે.યસુનલસવિટી ઓપ ફસભિંઘશયભ 
) દ્વયયય શયથ ધયયમેરય અભ્મયવભયાં ન્યભુસનમય વાંફાંધી યગ અને લયશનનય પ્રદુણ[૧૦]થી 
થતયાં મતૃ્યુાં લચ્ચે ગયઢ વાંફાંધ શલયનુાં દળયાલલયભયાં આવ્યુાં છે. સલશ્વબયભયાં લયશનનય 
અકથભયતથી જેટરયાં મતૃ્યુાં થયમ છે તેની તરુનયએ લયય ુપ્રદુણથી લધ ુમતૃ્યુાં નોંધયમ 
છે2005ની વયરનય પ્રકયળનભયાં કશલેયભયાં આવ્યુાં શત ુાં કે લયય ુપ્રદુણનય કયયણે લયસિક 
310,000 યયુસમનનય મતૃ્યુાં થમયાં શતયલયય ુપ્રદુણ વાંફાંધી મતૃ્યનુય વીધય કયયણભયાં 
લકયી ગમેર અથથભય, શ્વયવનીન વજ, ભયાંવેળીઓન વજ, પેપવયાં અને હૃદમને 
રગતયાં યગ અને શ્વવનતાંિભયાં એરજી જેલય યગન વભયલેળ થયમ છે ય.ુએવ. ઇીએ 
(US EPA)ન એલ અંદયજ છે કે ક્રડઝર એન્ન્જન ટેકનરજી અને ટયમય-2ભયાં સચૂલયમેરય 
સણૂચત પેયપયયથી અભેક્રયકય દય લે અકયે થતયાં મતૃ્યુાંની વાંખ્મયભયાં 12,000ન ઘટયડ, 
શયટા  એટેક ની વાંખ્મયભયાં 15,000ન ઘટયડ, અથથભય થી ીડયતયાં ફયકની ઇભયજન્વી રુભ 
ની મરુયકયતભયાં 6,000ન ઘટયડ, અને થલવનતાંિને રગતયાં યગથી ીડયતય દદીઓને 
શસ્થટરભયાં દયખર થલયની વાંખ્મયભયાં 8,900ન ઘટયડ થઇ ળકે છે. 
 



 ટૂાંકય વભમની નયગક્રયક પ્રદુણની વોથી ખયયફ દુઘાટનય બયયત ભયાં 1984ભયાં 
બયર દુઘાટનય તયીકે નોંધયઇ શતી.યસુનમન કયફયાઇડ, ઇન્ક., ય.ુએવ.એની ભયણરકીની 
યસુનમન કયફયાઇડ પેક્ટયીભયાંથી ઝેયી ગેવનુાં ગતય થયુાં શત ુાં જેનય ક્રયણયભે 2,000થી લધ ુ
રકનયાં ભત થમય શતય અને અન્મ 150,000થી 600,000 રકને ઇર્જ થઇ શતી અને 
ફયદભયાં તે ૈકી 6,000 રકનયાં ઇર્જનય કયયણે ભત થમયાં શતય.યનુયઇટેડ ક્રકિંગ્ડભ ય 4 
ક્રડવેમ્ફયનય યજ રાંડન ઉય 1952નુાં ગયઢ ધમુ્ભવ (Great Smog of 1952) યચયયુાં ત્મયયે તેને 
શલયનય પ્રદુણની વોથી ભટી દુઘાટનય ન વયભન કયલ ડય શત.છ ક્રદલવભયાં 
4,000થી લધ ુરકનયાં ભત સનજ્મયાં શતય અને ત્મયયફયદનય ભક્રશનયઓભયાં લધ ુ8,000 
રક ભતને બેટ્યાં શતય.ભતૂલૂા યએુવએવઆય નય શ્વડેારવ્થક  નજીક આલેરી 
રેફયેટયીભયાં યયખલયભયાં આલેરી જૈસલક યદુ્ધ વયભગ્રી ભયાંથી 1979ની વયરભયાં અકથભયતે 
રીક થમેર એન્રેક્વ વેંકડ નયગક્રયકનય ભતનુાં કયયણ શલયનુાં ભયનલયભયાં આલે 
છે.યનુયઇટેડ થટેટ્વ ઓપ અભેક્રયકય નય ડનયય, ેસ્ન્વલ્લયસનમય ખયતે ઓક્ટફય, 1948ભયાં 
લયય ુપ્રદુણની વોથી ભટી દુઘાટનય વર્જાઇ શતી જેભયાં 20 રકનયાં ભત થમય શતય અને 
7,000ને ઇર્જ થઇ શતી 



જભીનન ુપ્રદુણ 



 
• ળશયેી સલથતયયભય સલકવેરય ઉદ્યગનય અને ગટયનય યણી જભીન ય 

છડી દેલયતય જભીન દુસત થયમ છે. 
• ખેતીભયાં યયવયમણણક ખયતય અને જ ાંતનુયળક દલયઓન લધ ુડત 

ઉમગ ણ જભીન ફગયડે છે. 
• જભીન ય પેકયતી પ્રયથટીકની કથીઓ અને કયયખયનયઓન ુગાંદુાં 

યણી જભીનને ઉર્જઉ ફનયલતય જીલયણઓુ ભયટે ઘયતક છે. 
• ખેતીરયમક જભીન ય ઉદ્યગ થથયલય ક્રશતયલશ નથી.ઉર્જઉ જભીન 

ઓછી થતય ખેત-ઉત્યદન ઘટત ુર્જમ છે. 
• દયીમયનય ખયયય યણીને રીધે ણ જભીનન ુપ્રદુણ થયમ છે.ખયયયળને 

રીધે જભીન ઉર્જઉ યશતેી નથી. 



અલયજન ુપ્રદુણ  



• કયયખયનયભય ચયરતય બયયે અને તીવ્ર અલયજ કયતય 
માંિ,લયશનનય અલયજ, ઉંચય અલયજે લયગતય રયઉડ 
થીકય, ભટય પ્રભયણભય પડલયભય આલતય પટયકડય લગેયેથી 
ધ્લની પ્રદુણ થયમ છે. 

• ઘોંઘયટનય કયયણે ફશયેયળ આલે છે અને ભયનસવક થલયથ્મ 
ય સલયીત અવય થયમ છે. 

• પ્રેનથી ણ ઘોંઘયટ થયમ છે. 
• અલયજ ભયલય ભયટેનય એકભને ડેસવફેર કશ ેછે. 
• 80 ડેસવફેર કયતય લધયયે અલયજ નકુળયન કયયક શમ છે. 
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