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પાણી સં7હ કરવાની લ;બા ગાળાની
યોજનાઓ.

ઉ"ર $ુજરાતમ* પાણી એટલા બધા ઊંડા ગયા છે ક;  હવે
>*થી પાણીનો મળતો જCથો ઘટવા લાEયો છે અથવા તો
પાણી ખારા થઈ રIા છે. JૂગભM પાણી એટલા ઘટN ગયા
છે ક;  આવતા થોડા વષQમ* તે મળે, એટલ ેલ*બે ગાળે તેના
ભરોસ ેખતેી Sવી નહN શક; , વળN આટલી ઊંડાઈએ હવે
ચોમાસાના વરસાદના પાણી ભાEય ે જ ઉતર; અને તેથી
માનવ WયXોથી પણ એ પાણી વધારYુ ંલગભગ અZ[
બની ગ\ુ ં છે. હવ ે િવક^પ દ;ખાય છે તે ઉપરના તળમ*
અથવા જમીન પર તળાવો બ*ધી ચોમાસાના પાણી
સંઘરવાનો પણ આ પાણી તો જ સંઘરાય _ ચોમાસામ*
પાણી મોટા Wમાણમ* મળે. ઓછા વરસાદને કારણે આ
વાત પણ બહુ મદદ નહN કરa શક; . અહંN આપણે જમીન
નીચે અને જમીન ઉપર પાણી ભરવા માટ; કુવાઓ, ચેક ડ;મ.

આડબંધો, $ુbત બંધો, ગામ તળાવો, નાની તથા મcયમ
કદની dસચાઈન ેઅeુfપ તળાવો વગેર; બ*ધવા તથા તેમા
પાણી ભરવાની gયghા ગોઠવવી. 
અહંN પડતા અને વહN જતા બધા પાણીને નદa નાળામ*
નાના આડબંધો (ચેjેમો) બ*ધી ભે$ુ કરa શકાય. નાના
મોટા તળાવો ભરવાની વાતા િવચારવી પડ; , તેમ*ય જયાર;
દુkાળ 

આવ ે>ાર; અહંN વરસાદ નથી પડતો એટલ ેઆ બધા
તળાવો ખાલી રહ;  છે, તેને ભરવા માટ;નો એક જ િવl^પ
છે, m* nૂબ વરસાદ આવે છે, નદaઓમ* oૂર આવ ેછે ,

ત ે oૂરના  પાણીન ેઅહંN લઇ આવYું અને આ તળાવોમ*
સંઘરYુ.ં qમે અનાજ આપણ ેર;rવ ેઅથવા રોડથી. િવજળN
qમે sીડથી લાવીએ છaએ તેમ અહંN આપણે પાણીની
sીડ (watergrid) બનાવવી પડશે અને તેનાથી આપણા
આ નવા Wકારના પાણીના ગોદામો (water ware

Houses) ભરવા પડશે. આ કડાણા હાઈલેવલ ક;નાલથી
બન.ે નમMદામ* oૂર આવ ે>ાર; પાણી નમMદાની નહ;ર મારફત
લાવી m* નદa નાuું મળે તેમ* vનયwમત રaતે છોડN ચેjેમ
કરa સંઘરવા તથા નમMદા નહ;રની oૂવM તરફના Wદ;શમ*
જfરત પડ;  તો પxપyગ કરaને પણ તળાવડા ભરવા પડશે .
_ આપણ ેઆq ે૭૦૦ ફૂટ ઊંડાઇથી |ુબવેલથી પાણી
ખ}ચી ખતેી કરa શlતા હોય તો એટલી ઊંચાઇ ~ુધી નથી
લઇ જવાeું. એિવજળN થોડા સમય માટ; _ઈએ અને એવા
થોડા સમય માટ; _ઇએ mાર; ચોમાસામ* ખતેીનો
વપરાશ નહN હોય.

�બ_ ÄુÅો છે પાણીનો કરકસરoૂવMક ઉપયોગ અને તેના
માટ; ખતેીમ* ÇડÉપ ઇÇરગશેન મદદfપ બની શક; ............
( 1991ની સાલમ* ઉ"ર $ુજરાતની જળ સમÑયા અને
તેના ઉક;લ ઉપર $ુજરાત પાણી oુરવઠા અને ગટર
gયવhા બોડM , 
ગ*ધીનગર અને લોકિવકાસ, અમદાવાદ Öારા મહ;સાણા
Äુકામ ે એક પÇરસંવાદ યોÜયો હતો એ Wસંગ ે áી
િવઠ્લભાઇ પટ;લ ( vનયામક, Sવરાજભાઈ પટ;લ વન
િવâાન કäã Öારા åલçખત લખે મ*થી સાભાર ઉપર*ત આ
માéહતી oુÑતક ના માcયમથી મારા ~ુધી પહèચાêા બદ્લ
મા. áી િવm Wકાશ Üની સાહ;બ નો nૂબ nૂબ  આભાર
)
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oૃCવી પરના તમામ જળ íોત Sવન ટકાવી રાખવા માટ; ચોમાસા (વરસાદ) પર આધાÇરત છે. વરસાદeુ ંપાણી oૃCવીના ગભMમ* છુપાયેલા
"એlવાફર" ~ુધી વહN Üય છે. આ વરસાદa પાણીથી જગંલોના જળાશયો પણ તાÜ થાય છે. એક પહાડN લોકગીતની પંìlત આપણને અહî યાદ
અપાવે છે, "ની કટો, ની કાટો ïુંઘરાળN બંÜ, બંજદa Äુની થંડો પાની." (બ*જવાની કાપશો નહî, આ Yૃñોના Äૂળમ* ઠંડુ પાણી છે.)
તળાવો, ખાબોóચયા, કૂવાઓ, વાવઓ આ પાણી આપણા ~ુધી લાવે છે. ટંૂકN òôöટના �બનઆયોåqત શહ;રaકરણે િવશાળ જમીનને કèÇõટના
જગંલોમ* ફ;રવી દaધી છે. આq ેવરસાદeુ ંપાણી જમીનમ* Wવશેúું નથી. રÑતાઓમ* જમા થવાથી તે વસાહતો માટ; સંકટ બની Üય છે. જમીનમ*
પાણીeું Ñતર ઘટN રùું છે. ઊંડા |ુબવેલ Öારા આપણ ેq ેપાણી ખ}ચીએ છaએ તે ખાûં અથવા Wદૂüષત હોય છે. †hર પાણી જúંુઓ અને
વાયરસને જ પસંદ કર; છે q ેરોગ પેદા કર; છે.

છેrલા થોડા સમયથી અúુ° વારસો સોફટકોપીમ* Wકાçશત કરવામ* આવúું
હúુ ંઅન ે િW¢ કોપી મય£Çદત સ§ંામ* જ Wકાçશત કરવામ* આવતી હતી qે
હવેથી oુનઃ અગાઉની qમે vનયwમત કરવામ* આg\ુ ં છે. આપ સૌ અમારા
wમßોને અúુ° વારસો સામાüયક (િßમાåસક) eું લવાજમ ભરa અમારa ટNમનો
સ®ય બનવા ન© અપીલ છે. qeેું વા™ષક લવાજમ f. ૫૦૦/-, પ*ચ વષMeું
લવાજમ f. ૨૧૦૦/- છે qનેી નèધ લશેો. qનેે અગાઉ આSવન લવાજમ ભર;Æું
છે તેને vનયwમત મળúું રહ;શે. વØ ુિવગત માટ; 9328312363 પર મેસેજ અથવા
કોલ કરવા િવનતંી.

એક નદaને કોરa _ઇ 
આખંો ભyÜતી _ઇ છે .

-- રñા શાહ
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વડગામ તાÆુકામ* ઘટતા JૂગભM જળ સામે વોટર મેનેજમે¢ ક;ટÆુ ંજfરa ?

વડગામ તાÆુકામ* સરકારa ચોપડ;  ઈ.સ. ૨૦૧૭ મ* ૧૮૦.૩૩% ,૨૦૧૮ મ* ૪૭.૬૮% , ૨૦૧૯ મ* ૧૦૦.૭૮% , ૨૦૨૦મ* ૧૨૭.૦૪% , ૨૦૨૧
મ* ૧૦૧.૪૬% વરસાદ નોધાયો એટલે છેrલા પ*ચ વષMમ* ચાર વષM તો એવા હતા ક;  qમે* ૧૦૦% ઉપર*ત વરસાદ નèધાયો અને સર;રાશ
_ઈએ તો ૧૧૧.૪૫% વરસાદ એ છેrલા પ*ચ વષMના વરસાદની સર;રાશ થઈ આટલો વરસાદ વરÑયો હોવા છત* તાÆુકામા JૂગભMજળ
સતત ઊંડા ઉતરતા ગયા અને આપણે ચોમાસાના ચાર Çદવસ વરસાદa પાણીનો જµ મનાવીને આnું વષM JૂગભM જળ ખોળતા રIા.
ટ\ુબવેલો અને પાઈપો પાછળ કમરતોડ ખચ£નો માર ઝીલતા રIા પણ આપણન ેઆટલો વરસાદ વરસવા છત* JૂગભM જળ ક;મ nૂટN
રIા છે એ Üણવા ,સમજવા અને એનો અમલ કરવાની સમજ વષQ વીતવા છત* ના આવી. કુદક;  ન ેJૂસક;  વધતી વÑતીની પાણીની
જfરaયાતો વધવાની કુદરત તરફતી ભેટ Ñવfપ ેમળતા પાણીને આપણ ેઆડ;ધડ ઉલેચવાની સાથે વેડફવા મ*∑ા. આq ેપણ ૨૦૨૨ ની
ચાÆુ વરસાદa મોસમમ* નદa, નાળા, ડ;મ છલકાયા એટલે આપણે ચાર Çદન કN ચ*દનીની qમે હરખના માય£ ઉછળN પ∑ા. આમ તો
કુદરત JૂગભM જળ મેનેજ કરતી જ m* ~ુધી આપણે એના કાયદા અને કાeુનમ* રIા પણ qવેો આપણે એના vનયમો તો∑ા એટલે
પÇર†hwતઓ બદલાઈ.

વરસાદ ૧૦૦ ઈંચ પડN Üય તો પણ JૂગભM જળ >ાર; જ ઉંચકાશે mાર; આપણે સાચા અથMમ* વોટર મેનેજમે¢ ને સમS શકN∏ું.
સર;રાશ વરસાદ તો પડ;  જ છે પણ આપણે પેટાળમ* ખાણખોદ [* ~ુધી કરa∏ું ? JૂગભM જળ Ñતર સÄπૃ કરવા ઘણી એવી બાબતો છે
qનેે યોEય રaતે સમજવી પડશે લોકોને સમÜવવી પડશે. આ િવષયના ક;ટલાક તજ∫ય મહાeુભાવોને મ} Wµ કયQ ક;  અમાર; સર;રાશ ૧૦૦
% ઉપરાત વરસાદ વરસ ેછે અને એમ* પણ ૨૦૧૭ મ* તો ૧૮૦.૩૩ % qટેલો ભાર; વરસાદ વરÑયો હતો. ભાર; વરસાદ થાય એટલ ેનદa
નાળા છલકાય .ડ;મ ભરાય અને અમે રાS રાS પણ અમારા JૂગભM જળ અમને vનરાશ કર; એeું કારણ ∏ું તો મને q ેઉ"રો મªયા એને
સંકåલત અન ેસંçñપ Ñવfપે અßે અº માéહતી ઉમેરa WÑúતુ કરવાનો WયX  કય£ છે.

હાલના નવસારa , વલસાડ, ~ુરત Srલાઓ આઝાદa પછa ૧૯૬૫ ~ુધી ~ુરત Srલો જ હતો. વરસાદ સર;રાશ ૧૦૦ ઈંચ qટેલો સારો.
ઐwતહાåસક સંદભæ _ઈએ , તો ઈસ ૧૪૮૬ મ* પાવાગઢ - ચ*પાનેર નો રાÜ પતાઈ રાવળ ને મહ¿મદ બેગડા એ હરાવેલો , >ાર; >*ના
રાઠોડ ( ઠાકોર નાwત) , મોચી અને કંસારા નવસારa બાજુ hાયી થયેલા. દçñણ $ુજરાતના ગામોમ* આ રાઠોડ લોકોની ૫૦% વÑતી
એમની પાસે ૧૫-૧૬ મી સદaમ* દર;ક ગામમ* સર;રાશ મોટ* ઉંડા ૩-૪ તળાવો બનાવેલા. qમે* સમs િવÑતારeું વરસાદeું પાણી સંsહ થúું.
વધારાeુ ંપાણી માટ; outlet વડ;  નદaમ* જúુ હúું.૧૯૫૫ મ* Äુંબઈ રાmમ* મેરારS દ;સાઈ Äુ§મંßી એટલે તાપી નદa પર ઉકાઈ અને
કાકરાપાળ બ ેડ;મ બનેલા , એeું _ડાણ પણ આ તમામ તળાવો અને કુદરતી ખાડN કોતરોને આપેÆુ ંઆથી JુગભM જળ ૬૦-૭૦ ફુટ પર
મળે છે, oુવMમ* વનિવÑતાર અને મcયમ* બાગાયતી આંબા ચીકુ િવÑતાર ની sીનરa છે. તમાર; દર;ક ગામમ* આ રaતે મોટા ઉંડા ૩-૪ તળાવો
અને outlet નદa ~ુધી બનાવવા પડ; . ¡ુñ ઘvનöઠ વાવતેર કરYું પડ; .કુવા રaચાq M વરસાદa પાણી JુગભM મ* ઉતારYુ ંપડ; . પાણીના
કરકસરથી વપરાશ માટ; ૧૦૦% ડÉ Nપ સી¬મ Äુકાવવી પડ; . સyØુ અને યÄુના eું પાણી નહ;ર Öારા વાયા રાજhાન બોડM ર લાવYું પડ; .
સમs sામીણ વÑતી સંક^પ કર; , સરકાર સાથે સંકલન કરa આગામી ૨૦૫૦ ~ુધી eું જળ gયવhાપન માટ;ની કામગીરa કરો તો આ
િવÑતારની સરખામણી એ િવકાસ કરa શકાશ.ે આમ વરસાદa પાણી નો તળાવો Öારા સંsહ બહુ જûરa છે.

ઉધોગો πારા અwત મોટા બોર Öારા ખ}ચાúું અમય√Çદત પાણી. ખતેી માટ; પાણી મેળવવા 500 થી 1000 ફુટ ~ુધી ઉંડ;  જઇન ેખ}ચી
લેવાતો JુગભM જળનો અનામત જCથો. અમય√Çદત રસાયણીક ખાતરોના વપરાશથી જમીનને સખત બનાવી દ;વાથી વરસાદeુ ંપાણી
જમીનમ* ઉતરવાન ેબદલે વહNને વેડફાઈ Üય છે. 
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સામાº રaતે 100 Çકલોમીટરની િßmામ* જમીનના પાણીના તળ એક ફુટ ઉંચા લેવા દાયકાઓ ~ુધી oુરતો વરસાદ અને તેના સંsહ
માટ; અસ§ં કુવા, તળાવો તથા ચેકડ;મો હોવા _ઈએ. પરંúુ કુવાઓ નામશષે થયા, તળાવો ઉપર દબાણો થય*, ખાણેßા અને ચેકડ;મો
ƒöટાચાર આચરવા oુરત* રIા, ઉપરથી vનયwમત થતો વરસાદ ઘટN રIો છે અને વરસે છે તો બØુ ંપાણી વહN Üય છે અથવા અચાનક
જળબંબાકારની †hwત Öારા અwત મોટંુ આóથ≈ક eુકસાન કર; છે.

પાણીન* તળ કાયમ માટ; એક ફુટ ઉંચા લાવવા દાયકાઓ લાગ ેછે પણ ઉ∆ોગો અને ખતેીના પાણી માટ;ના બોર દર વષæ એવર;જ પ*ચથી
દસ ફુટ ઉંડા ઉતરaને હÜર ફુટ ~ુધી પહèચી ગયા હોવાનો મતલબ ક;  આપણે પાણીની બચત ક;  સંsહ કરવાને બદલે લાખો વષM જુનો
પાણીનો અનામત જCથો વાપરaન ેજમીનને ખોખલી કરaને Jુકંપ qવેી આફતોન ેનોતરaને પોતાની સાથે સમs Sવ ~ૃôöટનો િવનાસ નોતરa
રIા છaએ.ચોમાસા દરwમયાન વડગામ તાÆુકા મ*થી પસાર થતી સરÑવતી નદaમ* વØુ પાણી આવે >ાર; આ પાણી [* ~ુધી પહèચે છે
અને રણ મ* પાણી પહèચ ે>* ~ુધી ના વ«ે ના [* િવÑતારો મ* પાણી સંsહ કરa શકાય ત ેશ[તા ચકાસવી nૂબ જ જfરa છે..

વડગામ તાÆુકાના પચાસ ટકા qટેલા ગામો નદa Çકનારા નSક આવેલા છે માટ; નદa તટ; નીચાણ વાળા િવÑતારોમ* તળાવો ખોદa પાણી
બચાવવાનો §ાલ સારો છે. બંધ vનમ£ણ કરતા તળાવોમ* પાણી સાચવાવાનો માગM ઘણો ઓછો ખચ£ળ છે. નદa Çકનારાના દર;ક ગામે
એક તળાવ vનમ£ણ વધાર; લાભદાયક qનેાથી હÇરયાળN પણ કુદરતી રaતે જ વધે .નદa ના Wવાહ મ* વ« ેકોઈ ચેક ડ;મ/સરોવર/તળાવ
બનાવી શકાય ? _ આ ચકાસણી કરaય ેતો આગામી સમય મ* આ પાણી સંsહ કરવા માટ; gયવhા કરવા nૂબ જ ઉપયોગી થશે અને
આગામી વષQ મ* બનાસ ડ;રa/લોક ભાગીદારa/અº સંhા /સરકાર áી મ* યોEય રજુઆત કરa અને gયવhા ગોઠવી શકાય.

નદa મ* ડ;મ ભરાય બાદ છોડાúુ ંપાણી એક કુદરતી જળ સંચય eું અક^પvનય ઉદાહરણ છે...q ેખરા અથM મ* લાખો એકર જમીન મ* જળ
સંચય કરશ.ે..q ેકાયM આપણે કરોડો fિપયા ખચ£તા પણ ન કરa શકNએ..Wાકૃwતક રaતે માય£Çદત પાણી રaચાq M થાય છે એટલે એને WયX
oૂવMક રaચાq M કરYું જfરa છે. JૂગભM પાણીનો મામલો બ}ક ડNપોઝીટ qવેો છે. બ}ક મ* ડNપોઝીટ ન કરાવો અને fિપયા ઉપાડ;  Üવ તો ∏ું
થાય ? એમ JૂગભM જળ eું પણ એYું જ છે. JૂગભM જળ ને ઉલે»યા કરaએ અને એમ* જમા ન કરaએ તો એ ક;ટલા Çદવસ ચાલવાeું ?
વરસાદની પેટનM પણ JૂગભM જળ રaચાચM કરવામ* મહ…વoૂણM ભાગ ભજવે છે. એક સાથે ચાર પ*ચ ઈંચ વરસાદ પડ;  અને ટુકડ;  વરસાદ
પડ;  એમ* પણ વરસાદa પાણી રaચાq M થવામ* મહ…વoૂણM ભાગ ભજવે છે. ઘટતા જગંલો અન ેકપાતા ¡ુñો પણ એક મહ…વeુંપÇરબળ છે.

નમMદા, ધરોઈ , Äુlત ેર qવેા ડ;મો મ*થી વડગામ તાÆુકાના ~ુકા િવÑતારોમ* િવશાળ તળાવો બનાવી નહ;ર અથવા પાઇપ  મારફતે તેમને
vનયwમત ભરવાની gયવhાઓ \ુÀના ધોરણે ઊભી કરવાની જfર છે.

અતંે એટÆું કહNશ ક;  JૂગભM જળ ખ}ચતા રહNએ તો જળ ઘટતા રહ;  અને જમીનમ* પણ ઉતરa Üય. oૃCવી પરના તમામ જળ íોત Sવન
ટકાવી રાખવા માટ; ચોમાસા (વરસાદ) પર આધાÇરત છે. વરસાદeુ ંપાણી oૃCવીના ગભMમ* છુપાયેલા "એlવાફર" ~ુધી વહN Üય છે. આ
વરસાદa પાણીથી જગંલોના જળાશયો પણ તાÜ થાય છે. એક પહાડN લોકગીતની પંìlત આપણન ેઅહî યાદ અપાવે છે, "ની કટો, ની
કાટો ïુંઘરાળN બંÜ, બંજદa Äુની થંડો પાની." (બ*જવાની કાપશો નહî, આ Yૃñોના Äૂળમ* ઠંડુ પાણી છે.)  

નદA એ CૃEવીની ધમની છે. આપણે એને સંભાળવાની જKર છે.
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તળાવો, ખાબોóચયા, કૂવાઓ, વાવો (stepwell) આ પાણી આપણા ~ુધી લાવે છે. ટંૂકN òôöટના �બનઆયોåqત શહ;રaકરણ ે િવશાળ
જમીનને કèÇõટના જગંલોમ* ફ;રવી દaધી છે. આq ેવરસાદeું પાણી જમીનમ* Wવશેúું નથી. રÑતાઓમ* જમા થવાથી ત ેવસાહતો માટ;
સંકટ બની Üય છે. જમીનમ* પાણીeુ ંÑતર ઘટN રùું છે. ઊંડા |ુબવેલ Öારા આપણે q ેપાણી ખ}ચીએ છaએ તે ખાûં અથવા Wદૂüષત
હોય છે. †hર પાણી જúંુઓ અને વાયરસને જ પસંદ કર; છે q ેરોગ પેદા કર; છે.

આપણ ે વરસાદa પાણીના સંsહની િવિવધ તકનીકો લોકો ~ુધી પહèચાડવી _ઈએ. qથેી તેઓ તેમની વ« ેસÑતી, સરળ, સરળ
ટ;કનોલોS પસંદ કરa શક;  અને જéટલ અને મèઘી ટ;કનોલોS છોડNને વરસાદa પાણીને JૂગભM જળમ* પહèચાડN શક;  કારણ ક;  JૂગભM
જળ Çદવસેન ે Çદવસે ઘટúું Üય છે. દ;શમ* વષMના 8760 કલાકમ*થી માß 100 કલાક જ વરસાદ પડ;  છે. આપણ ેવરસાદa પાણીને
આપણા કૂવા, પગóથય*, હ; Ãડપંપ, બોરવેલમ* ઠાલવીન ેતેને નાળાઓમ* ન ઠાલવીને પાણીની કટોકટNથી બચી શકNએ છaએ.

વડગામ તાÆુકામ* ઘટતા JૂગભM જળની સમÑયાના એક અને અનેક કારણો છે તો તેના અનેક ઉપાયો પણ છે. આપણે Ü$ૃwત અને
જવાબદારa oૂવMક વરસાદa પાણીને સંóચત કરaને યોEય રaતે મેનેજ કરવાની કળા કોઈ આ િવષયના vનöણાત તજâ ના માગMદશMન નીચે
çશખવાની જfર છે. જળ સંચય હ;úુ યોEય જEયા માટ; આ િવષયના તજ∫યના માગMદશMન નીચે સમs િવÑતારeું સવæ કરાવી જળ સંચય
માટ; íોત નÕN કરવાની તાતી જfર છે.

જમીનની નીચે [*ક SŒમ, Äુલતાની માટN, œૂનાના પ–રeું પડ છે તો [*ક અરવrલીના સખત અ—“કૃત ખડકો વરસાદa પાણીનો
સંsહ કરવાની કુદરતી WÇõયા છે.

- vનતીન એલ. પટ;લ (વડગામ)

WÑúતુ લખે હ;úુ oૂરક માéહતી આપવા બદલ અßે જણાવેલ મહાeુભાવોનો િવશષે આભારa છંુ

áી િવનોદચãં દ;સાઈ (નવસારa) / áી રામSભાઈ વેલાણી (ક” / áી પી.એસ. ઠÕર (ઇસરો )/ áી મન~ુખભાઈ ~ુવાગીયા (જળ
õ*wત ટÉ¬ ) / áી મહ; Ããભાઈ ચૌધરa (હવામાન વâૈાvનક )/ áી હ;મSભાઈ ચૌધરa (પાલનoુર)
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LતૃNાય બની OકૂQલી અમારA સરRવતી નદA વરસાદના પાણીથી CુનઃVિવત
બની બારQમાસ Vવતં થઈ શકQ  કQ  કQમ ? 

ÄતૃWાય બની œૂક;લી અમારa સરÑવતી નદa વરસાદના પાણીથી oુનઃSિવત બની બાર;માસ Sવતં થઈ શક;  ક;  ક;મ ? એની છણાવટfપ ેઉ"ર
Wદ;શના ’ુંદ;લખંડ åqrલામ*થી પસાર થતી ઓડN નદaનો આધાર લઈને અહî થોડNક બાબતો લખી રIો છંુ q ેકદાચ આપણી સરÑવતી
નદaના કાયાક^પમ* કામ આવી શક; ....!! ધાણધાર Jૂwમ ઉપરથી પસાર થતી સરÑવતી નદa એ પå÷મ ભારતમ* $ુજરાતની એક નદa છે, qનેી
ઉ…પ—" અરાવrલીની ટ;કરa છે. તેના બેåસનની મહ"મ લંબાઈ 360 Çક.મી. છે. બેåસનનો કુલ ક;ચમે¢ ñેß 370 ચોરસ Çકલોમીટર (140

ચોરસ માઇલ) છે. qનેા ઉપર વડગામ તાÆુકાના મોક; ર ઞામે નાનો એવો ડ;મ પણ બંધાયેલો છે એ સરÑવતી નદa છેrલા ક;ટલાય વષQથી
ÄતૃWાય બનતા Sવન, ઉ∆ોગ, ખતેી સાથ ેલાખો લોકો Wભાિવત થયા છે. ધાણધાર (વડગામ), åસπoુર, પાટણ િવÑતારની Sવાદોરa ગણાતી
સરÑવતી નદa વષQ બાદ ફરa oુનઃSિવત બની Sવનદાયી, vનમMળ, ∏ુÀ ,Ñવ” બને એ શ[ બની શક;  ? એના અeુસંઘાન ેફ;સ’ુક ઉપર આ
મારa સેકÃડ પો¬ છે. અઞાઉની પો¬મ* મ} નમMદા ક;  અº ડ;મ મ*થી પાણી લાવીને સરÑવતીન ેoુનઃ Sિવત કરવાની વાત કહN હતી. 

બનાસક*ઠા åqrલા મેåq¬Éેટáી Öારા સરÑવતી નદaને oુનઃSિવત કરવાની યોજનામ* રસ લઈ ઘાણઘાર પંથકમ* સરÑવતી Wવશે ÿબદુથી
લઈને ક”ના નાના રણમ* િવલીન થત* ~ુધી નદaની લંબાઈ અને પહોળાઈના િવÑતારeુ ંસવæñણ કરાવYુ ંઅને એના આધાર; નદaમ*થી તેમજ
નદa િવÑતારમ* આવત* ચેકડ;મો મ*થી ક;ટÆું desilting કરાવYું જfરa છે એનો સચોટપણે §ાલ આવે. >ારબાદ åqrલા મેåq¬Éેટ Öારા
dસચાઇ િવભાઞન ેoુનû–ાન માટ; િવગતવાર યોજના બનાવવાeું કહ;વામ* આવે

નદaના oુનû–ાન માટ; sામીણ િવÑતારોમ* ૧૦૦ Çદવસની œૂકવણીની ખાતરa આપી શકાય તે માટ; મહાŸા ગ*ધી રાöટÉ Nય sામીણ રોજગાર
બ*યધરa અóધvનયમ ( મનર;ગા ) હ;ઠળ નદa oુનSM િવત યોજના લા$ુ કરવામ* આવે.

એકવાર åqrલા વહNવટNતંß Öારા આ યોજનાને મંજૂરa આપવામ* આવે >ારબાદ hાvનક સંઞઠનો Öારા Üહ;ર જનતાની ભાગીદારaની
ખાતરa આપવા માટ; Ü$ૃwત ફ;લાવવામ* આવે. 

ßણ-પગલાની oુનઃSિવત યોજનાના Wથમ ચરણમ* નદa તેમજ નદa િવÑતારમ* આવત* ચેકડ;મમ*થી ક*પ કાઢવાનો સમાવશે થાય છે.

>ારબાદ એ†Ãqvનયરોએ નદa િવÑતારમ* (Wવશે ÿબદુથી લઈને તેના અંwતમ સંઞમ hળ ~ુધી ) જુદા જુદા hળે પોઈ¢ નÕN કરવામ* આવે
m* નદaની ઊંડાઈ વધારવી જfરa હોય અને એવા નદa િવÑતારમ* નદaની ઊંડાઈ વધારવી. નદaની ઊંડાઈ કરવાથી તેમજ ચેકડ;મ મ*થી
એકિßત કર;લ કાદવ-માટNનો નો ઉપયોગ પાળા બ*ધવા હ;úુ કરવો. વરસાદa પાણીના વહ;ણની તપાસ માટ; તળાવની આસપાસ નવા
૨૫,૦૦૦ થી વØું છોડવા ઉછેરવા.

ઉપરોlત તમામ પગલ*ઓ ’ુંદ;લખંડની ઓડN નદaને oુનઃSિવત કરવા માટ; લેવામ* આgયા હત*. 

’ુંદ;લખંડની ઓડN નદaને વરસાદa પાણીથી Sિવત કરવાeુ ંતમામ કામ માß f.૮૭ લાખના બqટેમ* પÇરoૂણM થ\ુ ંહúું. એમ*થી f. ૨૩ લાખની
મદદ ઞામપંચાયત ભંડોળ અને f. ૬૪ લાખ મનર;ગા કામદારોને પઞાર œૂકવણી Öારા સંપ⁄ થ\ું હúું. કુલ ૫૫૮ પÇરવારોન ેઆ યોજના તળે
રોજગારa આપવામ* આવી હતી.
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ઓડN નદaને oુન: Sિવત કરવા માટ; વહNવટNતંß, ’ુંદ;લખંડ સેવા સંhાન તેમજ hાvનક Ñવરાmની સંhાઓ અને hાvનક લોકોના
સંકલન અન ેસહયોગ થકN કર;લ કામોના પÇરણામો મéહનાની અંદર Ñપöટ થઈ ગયા હતા અને આ÷યMજનક હતા. ૨૦૧૯ના ચોમાસા પછa
નદa ૨૦ વષMમ* Wથમવાર બ⁄ે ક*ઠ;  વરસાદa પાણી થી છલોછલ ભરાઈ ઞઈ હતી. ફકત ચોમાસાના વરસાદa પાણીનો સંsહ કરવામ*
આgયો હતો. ૧૯૯૦ના દાયકાથી િવપરaત નદaના મારઞ પરના તમામ ઞામોમા હવ ેવષMભર પાણી છે q ેપહ;લા ચોમાસાના ચાર મéહના જ
ઉપલ¤ રહ;úું હúું. ઓડN નદa હવે ૨૫૦ qટેલા કૂવાઓe ુપણ રaચાq M કર; છે.

દુkાળsÑત ’ુંદ;લખંડ åqrલામ* ઓડN નદaના oુનû–ાનથી ઞામોન ેતેમની કૃüષ ઉપજ બમણી કરવામ* મદદ મળN છે.

JૂગભMજળની તી‹ અછતનો સામનો કરતા વડઞામ, åસπoુર પાટણ િવÑતારના WÜજનો માટ; સરÑવતી નદa Sવન પોષક બની શક;  એમ
છે.

- નીwતન એલ.પટ;લ (વડગામ)

www.vadgam.com

જમીનની નીચે [*ક SŒમ, Äુલતાની માટN, œૂનાના પ–રeું પડ છે તો [*ક
અરવrલીના સખત અ—“કૃત ખડકો વરસાદa પાણીનો સંsહ કરવાની કુદરતી WÇõયા છે.
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બોરવેલ પર NZતબંધ લગાવીને રાજ[ાનના આ ગામમ; જળસકંટનો અતં આ]યો.

[áી ભગીરથ áીવાસ Öારા ડાઉન ટુ અથM મેગેઝીન મ* જુલાઈ ૨૦૨૨ મ* રાજhાનના એક ગામે લોક સહકારથી ક;વી રaત ેજળ સંકટનો
હલ નીકªયો તેની ¬ોરa éહÃદa મ* લખી હતી qનેો ભાવાeુવાદ મ} જનÜ$ૃwત હ;úુ આભારસહ મારા ›લોગ www.readnitin.in ઉપર
કયQ છે. áી ભગીરથ áીવાસ અને ડાઉન ટુ અથM મેગેઝીનનો આભાર માeું છંુ. ફોટોsાfi માટ; áી િવકાસ ચૌધરaનો આભારa છંુ.]

ભીલવાડા åqrલાના અમરwતયા ગામમ* છેrલા 20 વષMથી બોરવેલ નથી લગાવવામ* આgયો, sામજનો dસચાઈ અને પીવા માટ;
કુવાઓમ*થી પાણી લે છે.

રાજhાનના એક ગામમ* જળ સંકટન ેહલ કરવાનો રÑતો બતાgયો છે. ભીલવાડા åqrલાના મંડલગઢ ›લોકમ* આવેલા અમરwતયા
ગામમ* છેrલા 20 વષMથી એકપણ બોરવેલને મંજૂરa આપવામ* આવી નથી. સરજુબાઈ મીણાના નúે…ૃવમ* આ કાયM કરવામ* આg\ું હúું.
65 વષflય સરજુ બાઈ [ાર;ય શાળાએ ગયા નથી, પરંú ુપય£વરણ સંરñણની તેઓ હરતી ફરતી શાળા છે. 23 વષM પહ;લા તેમણે
પોતાના ગામને પાણીની કટોકટN અને ઘાસચારાના અભાવમ*થી ઉગારવા પહ;લ કરa હતી. �બન-લાભકારa સંhા ફાઉÃડ;શન ઓફ
ઈકોલોåqકલ åસ‡ુÇરટN (FES) Öારા તેમન ેઆ કાયMમ* nૂબ મદદ અને માગMદશMન આપવામ* આg\ું હúું.

સરજુ બાઈએ એફઈએસની મદદથી સૌWથમ દ;વનારાયણ જલ sહણ િવકાસ સwમwતની રચના કરa અને sામજનો સાથે તેમને ગોચરના
િવકાસ માટ; Wો·ાéહત કરવા વારંવાર બેઠકો યોS. sામજનોની મદદથી થોડા વષQમ* આશર; 50 હ;‚ર ઉ„જડ ગોચરન ેલીલાછમ
જગંલમ* ફ;રવવામ* આg\ું હúું.
ગોચરના િવકાસની સાથે સાથે ગામમ* જળસંsહeું કામ પણ સમ*તર; ચા‰ું. સરજુબાઈએ sામજનોને, ખાસ કરaને મéહલાઓને પાણીeું
મહ…વ સમÜવીન ેમાß સંવેદનશીલ બનાgયા એટÆુ ંજ નહî, પરંúુ સામÃતી Wણાલીના ગામમ* મéહલાઓને જળ સંરñણ માટ; આગળની
લાઈનમ* ઊભી કરa અને તેમને આગળ પણ દોરa.
સરજુબાઈના નúે…ૃવમ* બનેલી દ;વનારાયણ જલ sહણ િવકાસ સwમwતએ પાણીના સંરñણ માટ; ક;ટલાક એવા પગલ* લીધ*, qનેાથી
આnુ ંગામ જળ Ñવ-સહાયક બÂું. sામજનોના સાÄૂéહક Wયાસો અને áમદાનથી ગામમા ચાર બંધ (ચેકડ;મ) બનાવવામ* આgયા હતા, qે
માß Wાણીઓને જ પાણી oૂûં પાડતા નથી, પણ JૂગભMજળના Ñતરમ* વધારો થવાને કારણે લગભગ મર;લા કૂવાઓ પણ Sવતં કરવામ*
પણ મદદfપ થયા.

આ સમય ~ુધીમ* sામજનોન ેએYું લાગવા મ*Êું હúું ક;  બોરવેલ જ પાણીની કટોકટNeુ ંસાœુ ંકારણ છે, તેથી તેઓએ લગભગ 20 વષM
પહ;લ* જ નવા બોરવેલ પર Wwતબંધ Äૂ[ો હતો. તે સમય ેમéહલાઓએ ગામના વડાને બોરવેલ કરવા પણ ન દaધો. mાર; બોÁરગ મશીન
આg\ું >ાર; 30-35 મéહલાઓ તેની સામે ~ૂઈ ગઈ અને તેન ેપરત મોકલીને જ  ાસ લીધા. આ મéહલાઓeું ~ૂß હúું ક; , "મરો ક;  મારો
પણ ગામમ* બોÁરગ કોઈ પણ Çકમતે ન થવા દો...

હાલમ* ગામમ* માß 4-5 બોરવેલ છે q ેWwતબંધ પહ;લા હતા. સwમwતએ બોરવેલથી ખતેરોમ* dસચાઈ કરવા પર પણ Wwતબંધ Äૂ[ો છે.

ગામના લોકો કૂવામ*થી જ પીવાeું પાણી લે છે. સરજુબાઈના નúે…ૃવમ* શf કરાયેલા આ Wયાસોને કારણ ેગામમ* 20 ફૂટ; પાણી ઉપલ¤
છે.

અ"ણોદય - માચ) ર૦ર૩ www.vadgam.com

http://vadgam.com/


બીS તરફ, બદલાખા અને ધકરખેડNના પડોશના ગામોમ*, m* આવા જળ સંચયના Wયાસો કરવામ* આgયા ન હતા અને બોરવેલમ*થી
પાણી કાઢવાની WÇõયા અિવરત ચાÆુ છે, JૂગભMજળ 200-250 ફૂટની ઉંડાઈએ પહèચી ગ\ુ ંછે. તેમજ આ ગામોમ* કુવાઓ પણ vનËળ
ગયા છે. સરજુ બાઈ ગવMથી કહ;  છે, "અમે અમારા ગામમ* દુkાળ ના’ૂદ કયQ છે." કુદરત બચાવો, શામળાત બચાવો, પાણી બચાવો, Sવન
બચાવો, સમય બચાવો ના મંß સાથે ત ેઆગળ વધી રહN છે.

અમરwતયા ગામના નવલરામ ધાકડ કહ;  છે ક;  બ ેદાયકા પહ;લા ગામમ* JૂગભMજળ એટÆુ ંઓછંુ થઈ ગ\ું હúું ક;  એક કલાક હ; Ãડપંપ
ચલાgયા પછa પાણી આવúુ ંહúું. પરંúુ બોરવેલ પર Wwતબંધ અને જળ સંરñણ માળખાના vનમ£ણથી પાણીની સમÑયા સંoૂણMપણ ેના’ૂદ
થઈ ગઈ. હવે આકરa ગરમીમ* પણ પાણીની અછત નથી. સરજુ બાઈના સાથીદાર રામ બાઈ કહ;  છે ક;  ગામમ* પય£વરણ સંરñણની
શfઆત લગભગ 50 હ;‚ર ગોચરના િવકાસ સાથ ેથઈ હતી. થોડા વષQમ*, આ ગોચર જગંલમ* ફ;રવાઈ ગ\ું અને લોકોના ઘાસચારાની,
બળતણની જfÇરયાતો oૂરa કરવા લાE\ું . આ પછa અsતાના ધોરણે જળ સંચયની કામગીરa હાથ ધરવામ* આવી હતી. અમરwતયાના
sામજનોએ તેમના ગામથી બે Çકલોમીટર દૂર પણ કોઈને બોર કય£ ન હતા, પછa ભલે તેઓ અº ગામોના હોય. તેઓએ અº ગામોમ*
બોરના કામો બંધ કરાgયા છે.

સરજુ બાઈને ગયા વષæ \ુનાઈટ;ડ નશેÈસ ડ;વલપમે¢ Wોsામ Öારા ગામને પાણીમ* આŸvનભMર બનાવવા બદલ સÍાvનત પણ કરવામ*
આgયા છે. આ સÍાન માટ; દ;શભરમ*થી કુલ 41 મéહલાઓની પસંદગી કરવામ* આવી હતી qમેણ ેપાયાના Ñતર; જળ સંરñણ પર કામ
ક\ુÎ હúું. સરજુ બાઈ માટ; પાણી દૂધ qટેÆું ∏πુ, ∏πુ અને Áકમતી છે.

તેણી માને છે ક;  પાણીeુ ંશોષણ બંધ થYું _ઈએ કારણ ક;  તે gયìlતની ÄૂળJતૂ જfÇરયાત છaનવી લે છે. પય£વરણ સંરñણ અંગ ેસરજુ
બાઈના Wયાસોને કારણે તેમન ેપાઘડN પહ;રાવીને સÍાvનત કરવામ* આgયા છે. તેથી જ તેમને રાજhાનની Wથમ પાઘડNવાળN મéહલાના
નામથી પણ બોલાવવામ* આવે છે.

- બનાસક*ઠા åqrલાની ભૌગોåલક †hwત Äુજબ પ— મ
િવÑતાર ક”ના રણને અડNને આg\ુ છે . ઉ"ર oૂવM
િવÑતારમ* અરવrલીની —ગÇરમાળાઓ આવેલી છે તેથી
JૂગભM જળમ* ñારeું Wમાણ વØુ હોવાથી ખારાશવાuુ
અને lલોરાઇડ\ુlત પાણી આવે છે અને ખડકાળ
િવÑતારમ* |ુબવેલ શ[ ન હોઇ હäડપંપ Öરા પાણી
આપવામ* આવે છે.

- ગામડ*ના િવકાસના ચાર પાયા ખતેી, પ∏ુપાલન ,
પંચાયતી રાજ અને સહકાર છે .

- નદaઓનો Äુlત Wવહ qવૈ િવિવધતાનો આધાર છે.

- \ુરોપમ* નદaઓ અને માછલી qવેા Sવોની તંદુરÑતી
માટ; નદaઓના Wવાહને Äુlત કરવાeુ અÏભયાન ચાલી
રù ુછે.

ક; Ãã સરકારના ડાયનેwમક sાઉÃડ વોટર
રaસોસflસ ઓફ ઇ—Ãડયા -૨૦૨૨ ના તાqતેરના
અહ;વાલમ* વડગામ તાÆુકાની JૂગભM જળની
†hwત હતી એનાથી પણ વØુ બગડN હોવાeું
જણાવવામ* આg\ું છે. ૨૦૨૦ ના વષMમ*

વડગામ તાÆુકો ૭૫.૨૦% JૂગભMજળના ઉપાડ
સાથે સેમી ÇõટNકલ ક;ટ;ગરaમ* હતો q ેવષM
૨૦૨૨મ* ૧૦૭.૩ % JૂગભM જળ ઉપાડ સાથે
ઓવર એÌbલોઈડ ક;ટ;ગરaમ* આવી ગયો છે.

આ રaતે વડગામ તાÆુકામ* JૂગભM જળ
દોહનની WÇõયા ચાÆુ રહN તો આગામી એક-બે
વષMમ* વડગામ તાÆુકો ÇõટNકલ ક;ટ;ગરaમ*

આવી શક;  છે. 
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