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અખબારી યાદી        તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૩  
• સાબરમતી નદી દેશની બી નંબરની સૌથી �દૂિષત નદી, સાબસાબરમતી નદી દેશની બી નંબરની સૌથી �દૂિષત નદી, સાબસાબરમતી નદી દેશની બી નંબરની સૌથી �દૂિષત નદી, સાબસાબરમતી નદી દેશની બી નંબરની સૌથી �દૂિષત નદી, સાબરમતીનંુ પાણી પીવાલાયક નથી ર�ુ.ંરમતીનંુ પાણી પીવાલાયક નથી ર�ુ.ંરમતીનંુ પાણી પીવાલાયક નથી ર�ુ.ંરમતીનંુ પાણી પીવાલાયક નથી ર�ુ.ં    
• જે ફરજ અને જવાબદારી �દૂષણ બોડ$ના અિધકારીઓની છે તેઓ શંુ આખં આડા કાન કરીને લાખો જે ફરજ અને જવાબદારી �દૂષણ બોડ$ના અિધકારીઓની છે તેઓ શંુ આખં આડા કાન કરીને લાખો જે ફરજ અને જવાબદારી �દૂષણ બોડ$ના અિધકારીઓની છે તેઓ શંુ આખં આડા કાન કરીને લાખો જે ફરજ અને જવાબદારી �દૂષણ બોડ$ના અિધકારીઓની છે તેઓ શંુ આખં આડા કાન કરીને લાખો 

નાગ+રકોના ,વન સાથે રમત કરી ર�ંુ છે નાગ+રકોના ,વન સાથે રમત કરી ર�ંુ છે નાગ+રકોના ,વન સાથે રમત કરી ર�ંુ છે નાગ+રકોના ,વન સાથે રમત કરી ર�ંુ છે ????    

 સમ� દેશમાં સૌથી વધ ુ�દુિષત બી� �માંકે સાબરમતી નદીની પાણીની ગુણવ�ામાં ભારે �દૂષણ છે તેવંુ 
લોકસભામાં જળ મં%ાલયનાં જવાબમાં 'પ( થયા છતાં રા)ય સરકાર કે �દૂષણ િનયં%ણ બોડ+ ગંભીર નથી. જળ, 
વાયુ પ.રવત+ન-કલાઈમેટ ચે2જના નામે મોટી મોટી વાતો કરનાર મોદી સરકાર િવકાસના નામે માનવ3દગી માટે 
મુ4કેલ5પ-પડકાર 5પ ભારે મા%ામાં �દૂષણ ફેલાવતા ઉ8ોગો માટે રેડ કાપ9ટ પાથરી ર:ા ંછે. ગમે તેવો - ગમે તેટલો 
િવકાસ, માનવ 3દગીના ભોગે કરવો એ કેટલા અંશે =યાજબી ? તેવો �?ન કરતાં ગુજરાત �દેશ ક@�ેસ સિમિતના 
મીડીયા ક2વીનર અને �વAતા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા=યંુ હતંુ કે, GPCBમાં હDતા રાજ ચાલે છે. ભાજપ 
સરકારના પાપે સાબરમતી સિહત અનેક નદીનંુ પાણી પીવા લાયક નથી. ભાજપ ચંૂટણી Eતવા GPCBનો 
ઉપયોગ કરે છે. GPCBના કાવતરા અને કારનામાના પાપ ેઆ હાલત છે. સરકાર વાયુ �દૂષણ અને જળ �દૂષણ 
રોકવામાં નાકામ છે. સે2Gલ પોHયશુન કંGોલ બોડ+ (CPCB)ના .રપોટ+માં ઉHલેખ થયો છે કે, સાબરમતીનંુ પાણી 
પીવાલાયક નથી ર:ું. સાબરમતી નદીની સફાઈ માટે કરોડો 5િપયાનો ખચ+ થાય છે. તેમ છતાં પણ સાબરમતી 
નદીની આ દશા થઇ છે. Lયારે સવાલ થાય કે Aયાં ગયા સાબરમતી શુિMધકરણના વચનો? આ .રપોટ+માં ગુજરાતની 
અ2ય ૧૨ નદીઓનો પણ સમાવેશ થયો છે. ભાદર,અમલખાડી, ભોગાવો, ભુખી ખાદી, દમણગંગા, ચાણોદ, 
કોઠાડા, ખારી, માહી કોટના, Rમધોલા, શેઢી, િનઝર, િવ?વાિમ%ીનો સમાવશે થયો છે.  ન@ધનીય છે કે,  CPCBના 
.રપોટ+ અનુસાર ચે2નાઈની કૂમ નદીને દેશની સૌથી �દૂિષત નદી તરીકે �હેર કરવામાં આવી છે. )યારે ગુજરાતની 
સાબરમતી નદી બી� નંબર પર છે. લોકસભામા ં કે2Uીય જળમં%ાલયએ .રપોટ+ રજૂ કયV છે. જળમં%ાલયના 
.રપોટ+મા ંગુજરાતની 13 નદી �દૂિષત હોવાનો ઉHલેખ કરાયો છે. 13 દૂિષત નદીમાં નમ+દા અન ેસાબરમતી નદીનો 
સમાવેશ થાય છે. દેશની ટોપ 3 �દૂિષત નદીમાં સાબરમતી નદી પણ સામેલ છે. અમદાવાદની સાબરમતી નદીમાં 
ભયંકર �દૂષણ ફેલાયંુ, સાબરમતી નદીના �દૂષણ મામલે હાઈકોટ9 તં%ની ઝાટકણી કાઢી હતી. નદીના શુYધીકરણ 
માટે પાંચ વષ+માં ૩૦૦ કરોડ 5િપયા જેટલી માતબર રકમ ખચ+ કરવામા ંઆવી છે. નદીના �દૂિષત પાણી માટે સૌથી 
મોટો પડકાર ઔ8ોિગક-કેિમકલ કચરો અને ગટરના પાણી પણ મુ]ય છે. ગુજરાતમાં નદીઓમાં �દૂિષત િ'થિત 
ખરાબથી અિત ખરાબ તરફ આગળ વધી રહી છે. જોખમી કચરાનો સમયસર િનકાલ ન થતાં જેના પ.રણામે પાણી 
ઠાલવવામાં આવતંુ હતુ ંતે કુદરતી જળાશયોમાં અને ભુગભ+ના પાણીમા ં�દૂષણ ફેલાયુ.ં 



 બેફામ �દૂષણ ઓકતા ઊ8ોગોને �દૂષણ ફેલાવાના પરવાના રા)યના ઔ8ોિગક િવકાસના નામે ભાજપ 
સરકાર - મોદી સરકારની “ઘનસં�હ યોજના” અને “ઋણઅદા યોજના” ના ભાગ5પે હોવાનો આcેપ કરતાં ગુજરાત 
�દેશ ક@�ેસ સિમિતના મીડીયા ક2વીનર અને �વAતા ડૉ. મિનષ દોશીએ વધમુાં જણા=યંુ હતંુ કે, જળ, વાયુ 
પ.રવત+ન - Aલાઈમેટ ચે2જ ના નામે મોટી મોટી વાતો કરનાર મોદી સરકાર િવકાસના નામે માનવ3દગી માટે 
મુ4કેલ5પ - પડકાર 5પ ભારે મા%ામાં �દૂષણ ફેલાવતા ઉ8ોગો માટે રેડ કાપ9ટ પાથરી ર:ાં છે. ગમે તેવો - ગમે 
તેટલો િવકાસ, માનવ3દગીના ભોગે કરવો એ કેટલા અંશે =યાજબી?  
 ગુજરાત �દૂષણ િનય%ંણ બોડ+ કરોડો 5િપયાના d(ાચારી રીતરસમોથી માનવ 3દગી સાથ ેચેડાં કરી ર:ંુ 
છે. જે ફરજ અને જવાબદારી �દૂષણ બોડ+ના અિધકારીઓની છે તઓે શંુ આંખ આડા કાન કરીને લાખો 
નાગ.રકોના Eવન સાથે રમત કરી ર:ંુ છે ? 
 સાબરમતી નદી સિહતની કુદરતી નદીઓની આસપાસના િવ'તારના લોકોનંુ આરોeય સધુરે તે માટે �દૂષણ 
અટકાવવા તાLકાિલક સ]ત કાય+વાહી કરવી જોઈએ. એવી �ણકારી બોડ+ને હોવા છતાં કોઈ કાય+વાહી ન કરવા 
બદલ �દૂષણ િનયં%ણ બોડ+ના જવાબદાર અિધકારીઓ સામે તાLકાિલક પગલાં લેવા જોઈએ. 
 

 

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
મીડીયા ક2વીનર અને �વAતા  


