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િનતીન એલ.પટલ
લ મણુરા (વડગામ)
ુ.ં પો.તા- વડગામ , (બ.કાં.) ૩૮૫૪૧૦ તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૯
(િત )ી કાયપ
+ ાલક ઈજનેર )ી,
િસ0ચાઇ િવભાગ બનાસકાંઠા.

િવષય :   

 я   .

માનિનય સાહબ,
સિવનય ઉપરોકત િવષય ના સંદભ: આપ )ીને િવ<દત કરવા=ું ક વડગામ તા>ુકા
અને આસપાસ ના િવ@તારો મા A ૂગભ+ જળ ની સમ@યા એ કાયમી સમ@યા છે .
(િતEુળ ભૌગોGલક પ<રH@થિત અને અુરતા વરસાદને કારણે A ૂગભ+ જળ દરવષ:
Jડા ને Jડા ઉતરતા Kય છે તે H@થિતમા વડગામ તા>ુકાના A ૂગભજ
+ ળ જળવાઈ
રહ તે હL ુ ુMય ડમો માંથી નહરો ક પાઇપ લાઈન મારફતે વડગામ તા>ુકામા
આવેલા Eુદરતી અને EુિOમ તળાવો ભરવામાં આવે તો A ૂગભ+ જળ ની સમ@યા
કાયમી ધોરણે હલ કરQ શકાય એવો એક Sદાજ છે .
વડગામ પંથકમાં ઘણા એવા તળાવ છે Uના નૈસGગWક સૌXદય+ ને Kળવી તા>ુકાની
A ૂગભ+ જળ ની સમ@યા કંઇક Sશે હળવી કરQ શકાય. વડગામ તા>ુકામાં જલોOા=ું
કરમાવાદ , ફતેગઢ=ું બલાસર , વડગામ=ું સમશેર સાગર તળાવ, મગરવાડા=ું
તળાવ તેમજ અXય નાના મોટા તળાવો આવેલા છે એમાંય જલોOામાં આવે> ું
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કરમાવાદ તળાવ ભરવાની તા>ુકાના લોકો ની વષZ [ૂની માંગણી અને લાગણી છે .
વડગામ તા>ુકાના જલોOા ગામની પહાડQઓ માં આવે> ું એટલે ક ]ુંડ^રના
ભાંખરાથી `ુaના ભાંખરા bુધી િવ@તર>ું અને આશર ૫૦૦ એકરમાં ફલાયે> ું િવશાળ
કરમાવાદ તળાવ અનેક રહ@યમય અને રસ(દ ઘટનાઓ ઈિતહાસના પાને ધરબીને
બેcું છે એટ>ું જ ન<હ વડગામ તા>ુકાની A ૂગભ+ જળ સમ@યાઓ ઉકલવામાં
આશીવા+દaપ બની શક એમ છે Eુદરતી ઘટનાકમન
+ ા લીધે તળાવ એના નૈસGગWક ...
જળ dોતો `ુમાવી e ૂfું છે .
કમા+વાદ તળાવ ને લઈને વષZ પહલા માકg ટ યાડ+ ના @થાપક (ુખ @વ.)ી
લાલhમામાં અને તા>ુકાના અXય આગેવાનો iારા આ બાબતે સરકાર)ીમા વખતો
વખત િવગતવાર ર[ૂઆત કરલી છે . વષZ પહલા કદાચ ટકનોલોhના અભાવે આ
બાબત અશj જણાઈ હોય પણ આજના ટકનોલોhના kુગમાં કોઈ પણ કાય+
અશj નથી એ bુવી<દત છે lયાર કરમાવાદ તળાવ=ું સવ: કરાવી તેમાં કવી રQતે
Eુદરતી અને EુિOમ રQતે પાણી ભરQ અને સાચવી શકાય તે Kણmું અlયંત આવnયક
છે કારણ ક એmું માનવામાં આવે છે આ તળાવ મા તેમજ વડગામ તા>ુકામાં
આવેલા અXય તળાવોમાં જો વરસાદQ તેમજ નહર ક પાઇપ લાઈન મારફતે પાણી
નાખવામાં આવે તેમજ તે પાણી તળાવ મા સંoાઈ રહ તેવી પpિત િવકાસાવવામાં
આવે તો વડગામ તા>ુકાના ૧૧૦ ગામો તેમજ વડગામ તા>ુકા આ[ુબા[ુ ના
પાલનુર,દાંતા, ખેરા>ુ વગેર તા>ુકામાં આવતા ગામડાઓના A ૂગભ+ જળ ઉચે
આવી શક અથવા તો Aુગભજ
+ ળ =ું @તર Kળવવામાં મદદaપ થઈ શક.
વડગામ તા>ુકો અને આ[ુબા[ુ ના તા>ુકાના ગામો ના મોટા ભાગના લોકો
ખેતીવાડQ ના રોજગાર સાથે સંકળાયેલા છે અને પાણી એ ખેતી માટ નો ુMય dોત
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ૂ ોની કમર ભાંગી નાખી છે એક વાર ટqુબવેલ
છે ...ટqુબવેલ ના ખચા+ઓએ ખેrત
બનાsયા બાદ પણ પાણીની સમ@યા કાયમી ધોરણે હલ નથી માટ અXય વૈકtuપક
sયવ@થાaપે નહરો અને પાઇપ લાઈન મારફતે ુMય ડમોમાંથી પાણી ની bુિવધા
ુરQ પાડQ તા>ુકાની A ૂગભજ
+ ળ ની સમ@યા કાયમી ધોરણે ઉકલવા (યlનો હાથ
ધરાય તેવી નv િવનંિત છે .
wયાર ખેતી અને પxુપાલનના ધંધા સાથે મોટા ભાગની (K જોડાયેલી હોય lયાર
આવનાર સમય માં વડગામ તા>ુકો નપાણીયો િવ@તાર ન બની Kય અને તેની
ં પર ન પડ પ<રણામ
પરોy ્ ક (lય{ (િતEુળ ગંભીર અસરો તા>ુકાના અથત
+ O
@વaપ આવનાર પેઢQ તેનો ભોગ ન બને તે હL ુ પાણી પહલા પાળ બાંધી સમયોGચત
ઉપાયો હાથ ધરાય એ સમય ની માંગ છે .

આભાર સહ.
િનતીન પટલ
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