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        િનતીન એલ.પટ�લ  

લ�મણ�રુા (વડગામ) 

�ુ.ંપો.તા- વડગામ , (બ.કા.ં) -

૩૮૫૪૧૦  તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૯  

(િત )ી કાય+પાલક ઈજનરે )ી, 

િસ0ચાઇ િવભાગ બનાસકાઠંા.   

 

 

િવષય : ����� ���	
���  ���� �� ����� ���� . 

 

માનિનય સાહ�બ, 

 

સિવનય ઉપરોકત િવષય ના સદંભ: આપ )ીન ેિવ<દત કરવા=ુ ંક� વડગામ તા>કુા 

અન ેઆસપાસ ના િવ@તારો મા Aગૂભ+ જળ ની સમ@યા એ કાયમી સમ@યા છે. 

(િતEુળ ભૌગોGલક પ<રH@થિત અન ેઅ�રુતા વરસાદન ે કારણ ે Aગૂભ+ જળ દરવષ: 

Jડા ન ેJડા ઉતરતા Kય છે ત ે H@થિતમા વડગામ તા>કુાના Aગૂભ+જળ જળવાઈ 

રહ� ત ે હ�L ુ �Mુય ડ�મો માથંી નહ�રો ક� પાઇપ લાઈન મારફત ે વડગામ તા>કુામા 

આવલેા Eુદરતી અન ે EુિOમ તળાવો ભરવામા ંઆવ ે તો Aગૂભ+ જળ ની સમ@યા 

કાયમી ધોરણ ેહલ કરQ શકાય એવો એક Sદાજ છે. 

વડગામ પથંકમા ં ઘણા એવા તળાવ છે Uના નૈસGગWક સૌXદય+ ન ેKળવી તા>કુાની 

Aગૂભ+ જળ ની સમ@યા કંઇક Sશ ેહળવી કરQ શકાય. વડગામ તા>કુામા ંજલોOા=ુ ં

કરમાવાદ , ફતગેઢ=ુ ં બલાસર , વડગામ=ુ ં સમશરે સાગર તળાવ, મગરવાડા=ુ ં

તળાવ તમેજ અXય નાના મોટા તળાવો આવલેા છે એમાયં જલોOામા ં આવ>ેુ ં
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કરમાવાદ તળાવ ભરવાની તા>કુાના લોકો ની વષZ [ૂની માગંણી અન ેલાગણી છે. 

વડગામ તા>કુાના જલોOા ગામની પહાડQઓ મા ં આવ>ેુ ં એટલ ે ક� ]ંુડ�̂ રના 

ભાખંરાથી `aુના ભાખંરા bધુી િવ@તર�>ુ ંઅન ેઆશર� ૫૦૦ એકરમા ંફ�લાય>ે ુ ંિવશાળ 

કરમાવાદ તળાવ અનકે રહ@યમય અન ેરસ(દ ઘટનાઓ ઈિતહાસના પાન ેધરબીન ે

બcંુે છે એટ>ુ ં જ ન<હ વડગામ તા>કુાની Aગૂભ+ જળ સમ@યાઓ ઉક�લવામા ં

આશીવા+દaપ બની શક� એમ છે ...Eુદરતી ઘટનાકમ+ના લીધ ેતળાવ એના નૈસGગWક 

જળ dોતો `મુાવી efૂુ ંછે.  

કમા+વાદ તળાવ ન ે લઈન ે વષZ પહ�લા માકgટ યાડ+ ના @થાપક (�ખુ @વ.)ી 

લાલhમામા ંઅન ેતા>કુાના અXય આગેવાનો iારા આ બાબત ેસરકાર)ીમા વખતો 

વખત િવગતવાર ર[ૂઆત કર�લી છે. વષZ પહ�લા કદાચ ટ�કનોલોhના અભાવ ેઆ 

બાબત અશj જણાઈ હોય પણ આજના ટ�કનોલોhના kગુમા ં કોઈ પણ કાય+ 

અશj નથી એ bવુી<દત છે lયાર� કરમાવાદ તળાવ=ુ ંસવ: કરાવી તમેા ંક�વી રQત ે

Eુદરતી અન ેEુિOમ રQત ેપાણી ભરQ અન ેસાચવી શકાય ત ેKણmુ ંઅlયતં આવnયક 

છે કારણ ક� એmુ ં માનવામા ં આવ ે છે આ તળાવ મા તમેજ વડગામ તા>કુામા ં

આવલેા અXય તળાવોમા ંજો વરસાદQ તમેજ નહ�ર ક� પાઇપ લાઈન મારફત ેપાણી 

નાખવામા ંઆવ ેતમેજ ત ે પાણી તળાવ મા સoંાઈ રહ� તવેી પpિત િવકાસાવવામા ં

આવ ે તો વડગામ તા>કુાના ૧૧૦ ગામો તમેજ વડગામ તા>કુા આ[ુબા[ુ ના 

પાલન�રુ,દાતંા, ખરેા> ુ વગેર� તા>કુામા ં આવતા ગામડાઓના Aગૂભ+ જળ ઉચ ે

આવી શક� અથવા તો Aગુભ+જળ =ુ ં@તર Kળવવામા ંમદદaપ થઈ શક�. 

વડગામ તા>કુો અન ે આ[ુબા[ુ ના તા>કુાના ગામો ના મોટા ભાગના લોકો 

ખતેીવાડQ ના રોજગાર સાથ ેસકંળાયલેા છે અન ેપાણી એ ખતેી માટ� નો �Mુય dોત 
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છે...ટqબુવલે ના ખચા+ઓએ ખrેતૂોની કમર ભાગંી નાખી છે એક વાર ટqબુવલે 

બનાsયા બાદ પણ પાણીની સમ@યા કાયમી ધોરણ ેહલ નથી માટ� અXય વૈકtuપક 

sયવ@થાaપ ેનહ�રો અન ેપાઇપ લાઈન મારફત ે�Mુય ડ�મોમાથંી પાણી ની bિુવધા 

�રુQ પાડQ તા>કુાની Aગૂભ+જળ ની સમ@યા કાયમી ધોરણ ે ઉક�લવા (યlનો હાથ 

ધરાય તવેી નv િવનિંત છે. 

wયાર� ખતેી અન ેપxપુાલનના ધધંા  સાથ ેમોટા ભાગની (K જોડાયલેી હોય lયાર� 

આવનાર સમય મા ંવડગામ તા>કુો નપાણીયો િવ@તાર ન બની Kય અન ેતનેી 

પરોy ્ ક� (lય{ (િતEુળ ગભંીર અસરો તા>કુાના અથ+તOં પર ન પડ� પ<રણામ 

@વaપ આવનાર પઢેQ તનેો ભોગ ન બન ેત ેહ�L ુપાણી પહ�લા પાળ બાધંી સમયોGચત 

ઉપાયો હાથ ધરાય એ સમય ની માગં છે. 

 

આભાર સહ. 

                                                                    િનતીન પટ�લ  
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