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૧. ૦
૧.૧

રાજ્ય જળ નીતત ની જરૂરરયાત અને ઉદ્દે શો :
આમુખ
પાણી એ તમામ પ્રકારના જીવન માટે ખ ૂબ જ અતનવાયમ અને મ ૂલ્યવાન કુદરતી સ્ત્રોત છે .ગુજરાત
રાજ્યમાં જળ સ્ત્રોતો મયામરદત છે . રાજ્યની સંગીન આતથિક સ્સ્થતત માટે પાણીનુ ં મહત્વ તનતવિવાદ
છે . પયામવરણમાં થઈ રહેલા પ્રતતકૂળ ફેરફારો, અપ ૂરતો અને અતનયતમત વરસાદ, વધતુ ં જતુ ં
ઔદ્યોગીકરણ, વસતત વધારો, ભ ૂગભર્જળનો ઉપયોગ, ઘરવપરાશ માટે વધતી જતી પાણીની માંગ,
વગેરેને કારણે જળ સ્ત્રોતો રદવસે રદવસે ઘટી રહ્ાં છે . રાજ્યનાં તવતવધ તવસ્તારોમાં જળ સ્ત્રોતો ની
કુદરતી વહેંચણી (ઉપલબ્ધતા), ભૌગોલલક વૈતવધ્યને કારણે અસમાન છે . આવા સંજોગોમાં,મોજણી
કયામબાદ, જળ સ્ત્રોતોનુ ં આયોજન, તવકાસ, વહેંચણી અને વ્યવસ્થાપન , કાયમક્ષમ અને યોગ્ય રીતે
કરવાં અત્યંત અતનવાયમ છે . જેથી ભતવષ્યમાં જળસંપતિના અભાવે પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઊભી ન
થાય..
રાષ્ટ્ષ્િય જળનીતતના આધારે રાજ્યના લાભાથે રાજય જળનીતત તૈયાર કરવાની અને તવકસાવવાની
જરૂરરયાત જણાઇ છે .

૧.૨ જળસંપતિ ની હાલની સ્સ્થતત :
ગુજરાતમાં ચાર લભન્ન પ્રદે શો છે , જેવા કે (૧) દલક્ષણ અને મધ્ય ગુજરાત એટલે કે સાબરમતી નદીથી
દલક્ષણ તરફનો ભાગ (૨) ઉિર ગુજરાત (૩) સૌરાષ્િ અને (૪) કચ્છ. કુલ વાતષિક વરસાદના લગભગ
૯૫% વરસાદ દલક્ષણ પતિમ

રદશામાંથી આવતા મોસમી પવનને કારણે ચોમાસામાં થોડા રદવસો

દરમ્યાન (જૂનથી સપ્ટેમ્બર) માં જ પડે છે .રાજ્યમાં વરસાદની ઉપલબ્ધતા અને વહેંચણીમાં ઘણી
મોટી વધઘટ છે તેમજ વરસાદના રદવસો પણ ઘણા મયામરદત છે . રાજ્યમાં કુલ 185 નદી પરરસર છે .
રાજ્યમાં પાણીના સ્રોતોના જથ્થાની ઉપલબ્ધતા દરે ક પ્રદે શ માટે વ્યાપકપણે બદલાતી રહે છે .
1.2.1

ગુજરાતમાં કુલ ઉપલબ્ધ જળ સ્રોતોમાં (સપાટી ઉપરનાં અને ભ ૂગભમજળ) લગભગ 55,600 મીલીયન
ઘનમીટર (38,100 મીલીયન ઘનમીટર સપાટી ઉપરનાં જળ અને 17,500 મીલીયન ઘનમીટર
ભ ૂગભમજળ) પાણી હોવાનો અંદાજ છે . લગભગ 88% પાણી તસિંચાઇ માટે, 10% પાણી ઘરવપરાશ
અથવા ઘરે લ ુ ઉપયોગ માટે અને 2% પાણી ઉદ્યોગો માટે પ ૂરું પાડવામાં આવે છે . બધા પાણી
વપરાશકતામઓના વતમમાન પાણી પુરવઠામાં વધારાના વલણને કારણે ઉપલબ્ધ પુરવઠો વષમ 2025
સુધીમાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો જણાશે. વધુમાં, હયાત તસિંચાઈ જળસંસાધનોની અપ ૂરતી જાળવણીને
કારણે જળસ્ત્રોત્રોના ઓછા ઉપયોગ તેમજ વ્યયમાં પરરણમે છે . ઉત્પન્ન થયેલ તસિંચાઈ શસ્્ત તેમજ
વપરાયેલ તસિંચાઈ શસ્્ત વચ્ચે તવશાળ તફાવત છે . ઉદ્યોગોના ગંદા પાણીને કારણે જળસ્ત્રોત્રોના
પ્રદૂ ષણમાં વધારો થાય છે જે પયામવરણીય અને તંદુરસ્તીમાં જોખમરૂપ થાય છે તેમજ શુધ્ધ પાણીની
ઉપલબ્બ્ધને અસર કરે છે . રાજ્યમાં નદીઓના ઘણા ચોક્કસ ભાગોમાં ભારે માત્રામાં પ્રદૂ ષણ છે
તેમજ જળસ ૃષ્ટ્ષ્ટ ,સાંસ્કૃતતક જરૂરરયાત અને પયામવરણીય સુદરતા
ં
માટે જરૂરી પ્રવાહથી વંલચત છે .
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રાજયના મોટા ભાગના ભ ૂગભમજળસ્રોતો રાજ્યના 1/3 તવસ્તાર સુધી મયામરદત છે (સેન્ડસ્ટોન અને
કાંપવાળા તવસ્તાર) જેવા કે મધ્ય ગુજરાત, ઉિર ગુજરાત, સુરેન્રનગર જજલ્લો અને કચ્છ જજલ્લાના
કેટલાક ભાગો. રાજ્યમાં ઓછા અને અતનયતમત વરસાદના કારણે વારં વાર દુષ્કાળની પરરસ્સ્થતત
ઉપસ્સ્થત થાય છે . ગઈ સદીમાં રાજ્ય દર ત્રીજા વષે દુષ્કાળથી પીડાતુ ં હતુ.ં પરરણામે, ભ ૂગભમજળનો
ુ
કૃતષ, ઉદ્યોગો અને સ્થાતનક હેતઓ
માટે મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . તેથી, આ
પ્રદે શોમાં ભ ૂગભમજળના ઉપયોગના કારણે પ્રતતવષમ 3 મીટર થી 5 મીટર ના દરે ભ ૂગભમજળસપાટી
પુન:પ્રભરણ કરતાં વધુ ઊંડી ઊતરી રહી છે . પરરણામે, ભ ૂગભમજળસ્ત્રોતોનો જથ્થો ઘટતો જાય છે
અને પાણીની ગુણવિા કેટલાક તવસ્તારો તેમજ દરરયાઇ તવસ્તારોમાં કથળતી જાય છે .
ભ ૂગભમજળ તે જળચક્ર અને સમુદાય માટેનો સ્ત્રોત્રનો એક ભાગ હોવા છતાં તેને વ્યસ્્તગત તમલકત
ગણી તેના મયામરદત જથ્થાને ધ્યાનમાં લીધા વગર અસમાન ધોરણે (યંત્રો દ્વારા) ખેંચવામાં આવે
છે જે અમુક ચોક્કસ તવસ્તારોમાં ભ ૂગભમજળના શોષણમાં પરીણમે છે .
કુદરતી જળાશયો તેમજ પાણીના તનકાલની નહેરો પર અતતક્રમણ
ઉપયોગા માટે બદલવામાં આવે છે . ભ ૂગભમજળ પ્રભરણ

થાય છે અથવા તેને અન્ય

તવસ્તારો ઘણી વખત અવરોધાય છે .

સ્વચ્છતા અને આરોગ્યલક્ષી પાણીની ઉપલબ્બ્ધ એ ઘણી મોટી સમસ્યા છે . અપ ૂરતી સ્વચ્છતા અને
ગંદા પાણીની પ્રરક્રયાના અભાવના કારણે જળસ્ત્રોતો પ્રદૂ તષત થાય છે .
રાજ્યની પતિમે 2125 રક.મી. લાંબો દરરયા રકનારો છે . જે રાષ્િના કુલ દરરયા રકનારાના લગભગ
૧/૩ ભાગ જેટલો છે . સૌરાષ્િ અને કચ્છના દરરયા રકનારાના તવસ્તારમાં ભ ૂગભમજળ રીચાર્જ

કરતાં

વધુ જળ ખેંચવામાં આવતુ ં હોવાથી, જળક્ષેત્રોમાં સમુરનાં પાણી ઘ ૂસી જવાથી અને ખારાશમાં વ્રુબ્ધ્ધ
થવાથી ભ ૂગભમજળ પ્રદૂ તષત થાય છે . આથી ઊલટું, તસિંચાઈ માટે નહેરોના પાણીનો વધુ વપરાશ થાય
છે . આથી આ તવસ્તારોની ભ ૂતમમાં જળગ્રસ્તતા અને ખારાશ વધતાં જાય છે પરરણામસ્વરૂપ ખેતીલાયક
જમીન લબનફળદ્ર ુપ બની ગઈ છે .
આબોહવાના પરરવતમનથી દરરયાઈ સપાટી વધવાનો સંભવ છે જે ભ ૂગભમજળક્ષેત્રો/ સપાટી જળની
ખારાશમાં વ ૃબ્ધ્ધ કરે છે અને દરીયાઈ

તવસ્તારોમાં પાણીના ભરાવામાં વધારો કરે છે , જે આવા

તવસ્તારોમાંની વસતત, કૃતષ અને ઉદ્યોગો પર તવપરીત અસર કરે છે . જમીનના ઉપયોગ અને ભ ૂપ ૃષ્ઠમાં
ફેરફારને કારણે નદીનાળાંના આવરાક્ષેત્રના ગુણધમો, જળક્ષેત્રોના પુન:પ્રભરણ તવસ્તારને અસર કરે
છે જેથી જળસ્ત્રોતોના પાણીની ઉપલબ્બ્ધ અને ગુણવિાને અસર થાય છે .
પાણીની એકંદર અછત અને તેના આતથિક મ ૂલ્ય પ્રત્યે અલ્પ સભાનતા હોવાને કારણે તે
પાણીના બગાડ અને તેના લબનકાયમક્ષમ ઉપયોગમાં પરરણમે છે .
રાજ્યની સપાટી પરની અને ભ ૂગભીય

જળસંપતિ અત્યંત મયામરદત હોવાથી સંકલલત

આયોજન દ્વારા રાજયના જળ- સંસાધનોનો તવકાસ કરવાનુ ં જરૂરી બન્યુ ં છે . આમ, રાજ્યના એક ભાગમાં
ભરપ ૂર પાણી છે , જ્યારે ઉિર ગુજરાત, સૌરાષ્િ અને કચ્છ ઘરવપરાશ અને તસિંચાઈના હેત ુ માટેના
પાણીની તીવ્ર તંગી ભોગવે છે .
દરે ક રાજ્યમાં, સપાટી પરના અને ભ ૂગભમજળસંપતિના તવકાસ, તનયમન અને તનયંત્રણ તથા
વ્યસ્થાપન સંબતં ધત કામગીરી પર રાજ્ય સરકાર દે ખરે ખ રાખે એ જરૂરી છે . જળસંપતિ
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પરરયોજનાઓના આયોજન અને અમલીકરણ માટેના સામાજજક-આતથિક પાસાંઓ ઉપરાંત,
પયામવરણતવષયક શક્યતાઓ, પરરયોજનાઓથી અસર પામેલ વ્યસ્્તઓ, લોકોનુ ં પુનવમસન, જાહેર
આરોગ્ય, બંધની સલામતી જેવાં જુદાં જુદાં પાસાંઓ માટે સામાન્ય માગમદશમક સ ૂચનાઓ હોવી જરૂરી છે .
પાણીના ન્યાયોલચત તવતરણ માટે સામાજજક ન્યાય અને જરટલ તવવાદોના ઉકેલ તવચારણામાં લેવા
જરૂરી છે . પાણીને લગતા તનણમયો અંગે અતધકૃત કરે લ જાહેર સેવાઓ દ્વારા ક્યારે ક લાભાથીઓને
તવશ્વાસમાં લીધા વગર તનણમયો લેવામાં આવતા હોય છે જે ઘણીવખત લબનભરોસાપાત્ર સેવાઓ
અને તવતવધ પ્રકારની અસમાનતામાં પરરણમે છે .રાજ્યના કેટલાંક ભાગોમાં વધુ પ્રમાણમાં વપરાતી
ભ ૂગભમજળસંપતિ સામે પાણીનુ ં વૈજ્ઞાતનક વ્યવસ્થાપન અને કાયમક્ષમ ઉપયોગ માટે કડક પગલાં લઈ
તનયમન અને તનયંત્રણ કરવાનુ ં જરૂરી બન્યુ ં છે . ઉપયુ્મ ત બાબત માટે, સામાન્ય જળનીતત અને તનયમો
ઘડવાનુ ં જરૂરી બન્યુ ં છે .

2.0 ગુજરાત રાજ્ય જળનીતતના ઉદ્દે શો:
ગુજરાત રાજ્ય જળનીતતનો હેત ુ રાજ્યના જળ સ્ત્રોતોના વ્યાપક બહ-ુ ક્ષેત્રીય આયોજન, તવકાસ અને
સંચાલન અને તવતવધ જળ ઉપયોગ માટે અસરકારક, કાયમક્ષમ, ન્યાયપ ૂણમ અને ટકાઉ સેવાઓ
ઉપલબ્ધ કરાવવાની ખાતરી કરવાનો છે . ખાસ કરીને, આ નીતત નીચે દશામવ્યા મુજબનાં ધ્યેય રાખે
છે :

(i) જળ સ્ત્રોતોનુ ં આયોજન, તવકાસ અને સંચાલન માનવીય, સામાજીક અને આતથિક જરૂરરયાતોને ધ્યાનમાં
રાખીને મજબ ૂત પયામવરણના પાયા સાથે સ્થાતનક, પ્રાદે તશક, રાજ્ય સ્તરે અને રાષ્ટ્ષ્િય સ્તરે સરહયારા
સંકલલત પરરપેક્ષ્યમાં થવુ ં જોઈએ.
(ii) પાણીનો ઉપયોગ અને વહેંચણી સમાનતા અને સમાજીક ન્યાયના તસધ્ધાંતોના આધારે થવી જોઈએ.
ુ
(iii) ગુણવિાસભર અમલીકરણ માટે સમાનતા, સમાજીક ન્યાયના તસધ્ધાંતો અને સ્સ્થરતા જેવા હેતઓ
ધ્યાને લઈ પારદશમક જાણકારી સાથેની તનણમયક્ષમતા અતત મહત્વની છે . અથમસભર સહભાલગતા,
પારદતશિતા અને ઉિરદાતયત્વ દ્વારા તનણમય લઇને જળ સ્ત્રોતોનુ ં તનયમન થવુ ં જરૂરી છે .
(iv) સમાન અને સ્સ્થર તવકાસ હાંસલ કરવા માટે તેમજ અન્ન સુરક્ષા, આજીતવકાના આધાર માટે પાણીનુ ં
વ્યવસ્થાપન એ જનસમુદાયની સામાન્ય તમલ્કત તરીકે રાજ્ય દ્વારા જાહેર િસ્ટના તસધ્ધાંતોને
અનુસરીને થવુ ં જોઈએ.
(v) પયામવરણ ટકાવવા માટે પાણી મહત્વનુ ં છે જેથી પયામવરણની લઘુતમ જરૂરરયાતોને પ ૂરતુ ં મહત્વ
અપાવુ ં જોઈએ.
(vi) સ્વચ્છ પાણી એ પીવા અને સ્વચ્છતા માટેની પ ૂવમ જરૂરરયાત છે , ત્યારબાદ અન્ય ઘરવપરાશની
જરૂરરયાત (પશુઓની જરૂરરયાત સરહત), અન્ન સુરક્ષા હાંસલ કરવા માટે, સ્સ્થર કૃતષ જરૂરરયાત અને
પયામવરણની લઘુતમ જરૂરરયાત માટે અગ્રતાના ધોરણે પાણીની વહેંચણી થવી જોઈએ. ઉપલબ્ધ
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પાણીમાંથી ઉપરો્ત જરૂરરયાતો સંતોષ્યા બાદ બાકી રહેતી જળરાતશની વહેંચણી તેના સંચય અને
કાયમક્ષમ ઉપયોગના આધારે થવી જોઈએ.
(vii) જળચક્રના તમામ ઘટકો જેવાકે બાષ્પોત્સર્જન, અવક્ષેપસર્જન, વરસાદ, પ્રવાહ, નદી, સરોવર,
જમીનનો ભેજ અને ભ ૂગભમજળ, દરરયો વગેરે સ્વતંત્ર છે અને નદી પરરસર પાયાનુ ં જળશાસ્ત્રીય
એકમ છે તેમ ગણીને તેન ુ આયોજન થવુ ં જોઈએ.
(viii) આબોહવાના પરરવતમનને કારણે ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થામા થતા ફેરફાર અને ઉપલબ્ધ ઉપયોગમાં
લઈ શકાય તેવા ઉપલબ્ધ જળસ્ત્રોતોમાં વધારો કરવાની મયામદાઓને કારણે ભતવષ્યની જરૂરરયાતોનો
ઉપયોગ કાયમક્ષમતા અધારરત રહેશે તેથી તેને નીચેના મુદ્દાઓ જેવાકે, (અ) એવી કૃતષ પધ્ધતત કે
જેનાથી પાણીનો કરકસરયુ્ત ઉપયોગ થાય અને પાણીનો મહિમ લાભ થાય (બ) પાણીનો બગાડ
તનવારવો અને મહતમ કાયમક્ષમતા મેળવવી, અને ધ્યાને રાખી અગ્રતા આપવી જોઈએ.
(ix) પાણીની ગુણવિા અને જથ્થો પરસ્પર સંકળાયેલો છે અને તેન ુ ં વ્યવસ્થાપન સંકલલત રીતે,
સાતત્યપ ૂણમ બ ૃહદ પયામવરણીય વ્યવસ્થાપન અલભગમ સાથે તેમજ બીજી બાબતોની સાથોસાથ
આતથિક પ્રોત્સાહન અને પાણીનો બગાડ તેમજ પ્રદૂ ષણ તનવારવા માટે દં ડની જોગવાઈ સાથે થવુ ં
જોઈએ.
(x) જળ વ્યવસ્થાપન ને લગતા તનણમયો માટે આબોહવામાં ફેરફારોને કારણે જળસ્ત્રોતોની ઉપલબ્ધ
જળરાશીમાં થતી અસરોને પરરબળ તરીકે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. પાણીના ઉપયોગને લગત
કાયમવાહીઓનુ ં સંચાલન સ્થાતનક જમીનની આબોહવા તથા જળશાસ્ત્રીય પરરસ્સ્થતતને ધ્યાનમાં રાખી
કરવુ ં જોઈએ.

3.0 વ્ય ૂહરચનાઓ
3.1

જળ માળખાકીય કાયદો

3.1.1. રાષ્ટ્ષ્િય માળખાકીય કાયદાની જેમ રાજ્ય માળખાકીય કાયદાની જરૂરરયાત છે કે જે રાજ્ય અને સ્થાતનક
સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને કાયદાકીય અને/અથવા પ્રબંધક (અથવા હસ્તાંતરરત) સિાઓ

આપવાનુ

સામાન્ય તસધ્ધાંતો આધારરત છત્ર પુરું પાડે. આ બાબત રાજ્યમાં પાણીના તનયંત્રણ માટે જરૂરી એવા
કાયદા તરફ દોરી જવી જોઈએ જેને કારણે સરકારના નીચલા સ્તરે સ્થાતનક પાણીની પરરસ્સ્થતતને ધ્યાને
લઈ કામગીરી થઈ શકે તેવી જરૂરી સિાઓનુ હસ્તાંતરણ થઈ શકે.
3.1.2 આ પ્રકારનુ ં કાયદાકીય માળખું પાણીને ફ્ત દુલમભ સ્ત્રોત્ર તરીકે જ માન્ય ના કરે પરં ત ુ જીવન અને
પયામવરણ ટકાવનાર સ્ત્રોત્ર તરીકે પણ માન્ય કરે . આથી, પાણી, ખાસ કરીને ભ ૂગભમજળનુ ં સંચાલન
જનસમુદાયની સામાન્ય તમલ્કત તરીકે રાજ્ય દ્વારા જાહેર િસ્ટના તસધ્ધાંતોને અનુસરીને અન્ન સુરક્ષા
હાંસલ કરવા માટે, આજીતવકાના આધાર તરીકે અને બધાના સમાન અને સ્સ્થર તવકાસ માટે થવુ ં જોઈએ.

3.2 પાણીનો ઉપયોગ
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3.2.1 ઘરવપરાશ, કૃતષ, જળતવદ્યુત, થમમલ પાવર (તાપ તવદ્યુત), જળ પરરવહન, મનોરં જન વગેરે માટે પાણી
જરૂરી છે . આ તવતવધ પ્રકારના ઉપયોગો માટે પાણીનો ઈષ્ટતમ ઉપયોગ અને પાણી એ દુલમભ સ્ત્રોત્ર છે
તેવી જાગૃતત ફેલાવવા સાથે થવો જોઈએ.
3.2.2 રાજ્ય અને સ્થાતનક સંસ્થાઓએ (અમલકારી સંસ્થાઓ) તેના બધાજ નાગરરકોને સ્વાસ્થ્ય અને
આરોગ્યલક્ષી લઘુતમ માત્રામાં પીવાનુ ં પાણી રહેઠાણ નજીક સહેલાઈથી મળી રહે તેની ખાત્રી કરવી
જોઈએ.
3.2.3. નદીની પયામવરણીય જરૂરરયાતો વૈજ્ઞાતનક અભ્યાસો દ્વારા તનયત થવી જોઈએ જેમાં નદીના કુદરતી
વહેણની ખાતસયતો અલ્પ અથવા શ ૂન્ય પ્રવાહ, ઓછી માત્રાનુ ં પ ૂર, ભારે પ ૂર વગેરે અને તવકાસની
જરૂરરયાતો ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ.
3.2.4 જનસમુદાયને મટે દૂ રના અંતરથી પાણી લઇને આપવાને બદલે પ્રથમ સ્થાતનક ઉપલબ્ધ પાણીનો
ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સારહત કરવા જોઈએ. જનસમુદાય આધારરત જળ વ્યવસ્થાપનની સંસ્થાઓ
ઊભી કરવી જોઈએ અને તેને મજબ ૂત બનાવવી જોઈએ.

3.3

પાણી ફાળવણી માટે નો અગ્રતાક્રમ :
રાજ્ય જળનીતતનુ ં અંતતમ લક્ષ્ય - ધ્યેય ઉપલબ્ધ જળસંપતિને યોગ્ય રીતે જાળવવાનુ ં અને તેમાં
વધારો કરવાનુ ં તથા ઉપલબ્ધ જળનો ઈષ્ટતમ રીતે ઉપયોગ કરવાનુ ં છે . તવતવધ ઉપયોગો પૈકી
પેયજળને પ્રાથતમ્તા આપવામાં આવશે. જેથી તે જળસંપતિના આયોજન, તવકાસ અને ઉપયોગ
માટેની તમામ કાયવામહી અંગે માગમદશમક બની શકે. તવગતવાર મારહતી નીચે મુજબ છે .
૧) પેય જળ
૨) તસિંચાઇ
૩) જળતવદ્યુત અને થમમલ તવદ્યુત (તાપ તવદ્યુત)
૪) કૃતષ ઉધોગ અને લબનકૃતષ ઉધોગ
૫) પયામવરણ તવષયક
૬) જળ પરરવહન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને અન્ય ઉપયોગો
અગ્રતાક્રમના કારણે જળસંપતિના વ્યવસ્થાપનને અસર થાય છે . આથી ભતવષ્યનુ ં પરરપ્રેક્ષ્ય નજર
ુ ન થવુ ં જરૂરી છે . સંબતં ધત તવસ્તારો અને પ્રદે શોની
સમક્ષ રાખી જળ સંસાધનોનુ ં કાળજીપ ૂવમક સંતલ
લાક્ષલણકતાઓ અને જરૂરરયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રાથતમકતાઓમાં ફેરફાર કે ઉમેરો કરી શકાય
છે . નવી જળ સંપતિ યોજનાઓ ઘડવા માટે હયાત અને નવા વપરાશકતામઓ માટે પાણી પુરવઠાની
પ્રાથતમકતાઓ અલગ અલગ હોઈ શકે છે . અછત દરતમયાન પાણીની ઉપલબ્ધતા અને પાણીની
માંગણીઓને (તકલીફમાં સહભાલગતા) ધ્યાને લઈ, યોગ્ય માત્રામાં પાણી તવતરણ કરવુ ં જરૂરી છે .

3.4

માંગ વ્યવસ્થાપન અને પાણીનો કાયમક્ષમ ઉપયોગ
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3.4.1.

પાણીના કાયમક્ષમ વપરાશ અથે પ્રોત્સારહત કરવા અને વપરાશકતામને ફાયદો આપવા માટે પાણીના
તવતવધ ઉપયોગો માટે ધોરણો/માપદં ડો નક્કી કરવા જોઈએ જેવાકે વોટર ફૂટતપ્રન્ટ અને પાણી
વપરાશના રહસાબોની પધ્ધતત. "યોજના" અને "નદી પરરસર" મા પાણીના ઉપયોગની કાયમક્ષમતા
ુ ન તથા પાણીના રહસાબોના અભ્યાસો દ્વારા સુધારવાની જરૂરરયાત છે . રાજ્ય
અતવરત પાણી સંતલ
સ્તરે

નદી પરરસર/પેટા પરરસર કક્ષાએ પાણીના કાયમક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સારહત અને તનયંતત્રત

કરવા માટે સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ.
3.4.2 પાણીના ઉપયોગ અંગેની યોજનાના મ ૂલ્યાંકન તથા તેની પયામવરણ પર થતી અસરોની આકારણીમાં,
ખાસ કરીને ઔદ્યોલગક યોજનાઓમાં, બીજી બાબતોની સાથોસાથ, ઉપયોગ અંગેના વોટર ફૂટતપ્રન્ટ
નો સમાવેશ થવો જોઈએ.
3.4.3

પાણીની પુન: પ્રરક્રયા અને પુન: ઉપયોગ , પરત વહેણ સહીત સામાન્ય તનયમ તરીકે હોવા જોઈએ.

3.4.4

યોજનાના ભંડોળનુ માળખુ પાણીના કાયમક્ષમ અને કરકસરયુ્ત ઉપયોગને પ્રોત્સારહત કરે અને ચાલુ
યોજનાઓ ત્વરરત પ ૂણમ થાય તેવ ુ ં હોવુ ં જોઈએ.

3.4.5

તસિંચાઈના ઉપયોગમાં પાણીની બચત એ સવોચ્ચ મહત્વનુ ં છે . કુદરતી સ્ત્રોતોની દે ણગી અનુસાર પાક
પધ્ધતતની ગોઠવણી, સ ૂક્ષ્મ તસિંચાઈ (ટપક તસિંચાઈ, છંટકાવ વગેરે), સ્વયંસચ
ં ાલલત તસિંચાઈ વ્યવસ્થા,
બાષ્પીભવન- બાષ્પોત્સર્જનમાં ઘટાડો વગેરે જેવી પધ્ધતતઓ દ્વારા ઉિેજન તથા પ્રોત્સાહન આપવુ ં
જોઈએ. નહેરોના ઝમણના પાણીને ભ ૂગભમજળ સાથે જોડીને પુન: ઉપયોગ કરવાનુ ં ધ્યાનમાં લેવ ુ ં
જોઈએ.

3.4.6 સ્થાતનક કક્ષાએ નાના ચેકડેમો દ્વારા તસિંચાઈ, તળાવોને ઊંડાં કરવાં, બોરીબંધ, વોટરશેડનો કૃતષ અને
ઈજનેરી પ્રથા અને પધ્ધતતઓ દ્વારા તવકાસ, વગેરેને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. આમ છતાં તેની
સકારાત્મક અને નકારાત્મક અસરો જેવી કે હેઠવાસમાં કાંપમાં અને ઉપલબ્ધ પાણીમાં ઘટાડાને
ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.
3.4.7 ભ ૂગભમજળ સપાટીમાં અસામાન્ય ઘટાડો અથવા વધારો, ખારાશ, ક્ષારત્વ, અથવા આ પ્રકારની
ગુણવિાની સમસ્યાઓ વગેરે અસરોમા દરમ્યાનગીરી કરવાના ઉદ્દે શથી ઉપભો્તાઓના સમાવેશ
સરહત સહવતી પધ્ધતત હોવી જોઈએ.
3.5

ઉપયોગમા લઈ શકાય તેવા જળરાશીમાં વ ૃબ્ધ્ધ

3.5.1

ઉપલબ્ધ જળ સ્ત્રોતો અને તેનો ઉપયોગ કરતા રાજ્યનાં તવતવધ નદી પરરસરોના તવતવધ ઘટકોનુ ં
સમયાંતરે , જેમ કે દર પાંચ વષે, વૈજ્ઞાતનક પધ્ધતતથી મ ૂલ્યાંકન કરવાની જરૂરરયાત છે . જળ સ્ત્રોતોના
આયોજનમાં આબોહવા પરરવતમનને કારણે ઉપલબ્ધ પાણીમાં થતા ફેરફારના વલણનુ ં મ ૂલ્યાંકન અને
ગણતરી ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ.
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3.5.2

ઉપલબ્ધ પાણીની માત્રા મયામરદત છે પરં ત ુ વધતી જતી વસતી, ઝડપી શહેરીકરણ, ઝડપી
ઔદ્યોલગકીકરણ અને આતથિક તવકાસના કારણે તેની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે . તેથી, વધતી જતી
માંગને પહોંચી વળવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા ઉપલબ્ધ પાણીમાં વધારો કરવો જોઈએ.
વરસાદના પાણીનો સીધો ઉપયોગ , ખારાશ દૂ ર કરવી, ધ્યાન બહારનુ ં બાષ્પીભવન- બાષ્પોત્સર્જનનુ ં
તનવારણ જેવી નવી વધારાની વ્ય ૂહરચનાઓથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા જળસ્ત્રોતોના પાણીમાં
વધારો થઈ શકે.

3.5.3. રાજ્યના ભ ૂગભમજળસ્ત્રોતો (ફરી ભરી શકાય તેમજ ફરી ન ભરી શકાય તેવા) ના પાણીના જથ્થા
તેમજ ગુણવિા ને જાણવા માટે જળક્ષેત્રોના ન્શાઓ તૈયાર કરવા જરૂરી છે . આ પ્રરક્રયામા સ્થાતનક
સમુદાયની સંપ ૂણમ ભાગીદારી હોવી જોઈએ. આને સમયાંતરે અદ્યતન કરવુ ં જોઈએ.
3.5.4 પાણીના ઉપયોગની સુધારે લ ત્નીકી, પાણીના કાયમક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સારહત કરીને, સમુદાય
અધારરત જળક્ષેત્રોના વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સારહત કરીને પાણીના વધુ પડતા ખેંચાણને કારણે નીચી
જતી ભ ૂગભમજળ સપાટી અટકાવવી જોઈએ. વધુમાં, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં, કૃતત્રમ પુન: પ્રભરણ યોજના
હાથ પર લેવી જોઈએ કે જેથી પુન: પ્રભરણ કરતાં ખેંચાણ ઓછુ થાય. આ થવાથી ભ ૂગભમસ્તરો દ્વારા
ભ ૂગભમજળનો પ્રવાહ સપાટી જળને મળે અને પયામવરણ સચવાય.
3.5.5

આંતર નદી પરરસરોમાં પાણીની તબદીલી ફ્ત ઉત્પાદન વધારવા માટે નથી, પરં ત ુ તે માનવ
જીવનની પાયાની જરૂરરયાત માટે અને સમાનતા તેમજ સામાજજક ન્યાય પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ છે .
આંતર નદી પરરસરોમા પાણીની તબદીલી દરે ક રકસ્સાઓમાં પયામવરણીય, આતથિક, અને સામાજજક
અસરોનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરીને ગુણવિાના આધારે થવી જોઈએ.

3.5.6 સંકલલત વોટરશેડના તવકાસની પ્રવ ૃતિઓ ભ ૂગભમજળનાં પરરપ્રેક્ષ્યો સરહત વ્યાપક પ્રમાણમાં જમીનનો
ભેજ વધારવા, ઘસડાવાની માત્રા ઘટાડવા, અને જમીન તેમજ પાણીની સમગ્રતયા ઉત્પાદ્તા
વધારવા માટે થવી જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી, ખેડુતો દ્વારા ખેત તલાવડી દ્વારા વરસાદના પાણીનો
સંગ્રહ અને અન્ય જમીન અને પાણી સંરક્ષણના ઉપાયો હયાત કાયમક્રમો જેવાકે મનરે ગા મારફતે કરવા
જોઈએ.

3.6
3.6.1

આબોહવા પરિવર્તન અનકુ લ
ૂ ન
આબોહવા પરરવતમનને લીધે જળસ્ત્રોતોની વધઘટમાં વધારો થવા સંભવ છે અને જે માનવ આરોગ્ય
અને આજીતવકાને અસરકતામ થઈ શકે છે . આબોહવા પરરવતમનના શમન માટે સમુદાયની ક્ષમતાઓ
વધારવા અને આબોહવા સ્સ્થતતસ્થાપક ટેકનોલોજીના તવકલ્પો અપનાવવા પાયાના સ્તરે ખાસ
પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે.

3.6.2

આબોહવા પરરવતમનના કારણે પાણી ઉપલબ્બ્ધમાં થતા ફેરફારથી વધારો થવા અનુમાન છે અને
તેથી તે માટેના આગોતરા ઉપાયો તરીકે તવતવધરૂપે પાણીની સંગ્રહક્ષમતા વધારવી, જેવા કે જમીનની
ભેજ સંગ્રહશસ્્ત વધારવી, તળાવો, ભ ૂગભમજળ, નાનાં અને મોટાં તળાવોમાં પાણી સંગ્રહ અને
જળાશયોમાં પરં પરાગત પધ્ધતત દ્વારા વધુ પાણીના સંગ્રહની કાયમવાહી થવી જોઈએ.
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3.6.3

ૂ ન વ્ય ૂહરચના દ્વારા પાણીના ઉપયોગ સંબધી કાયમક્ષમતા
આબોહવા પરરવતમન માટેની અનુકલ
વધારવા ખાસ કરીને પાક પધ્ધતત અને સુધારે લ તપયત પદ્ધતતઓ જેવી કે જમીન લેવલીંગ
અને/અથવા ટપક/પાણીના છંટકાવની તસિંચાઈ પદ્ધતતઓ ઉપયોગમા લેવી જોઈએ. એ જ રીતે,
ઔદ્યોલગક પ્રરક્રયાઓ પણ ઓછા પાણીના વપરાશ માટે કાયમક્ષમ થવી જોઈએ.

3.6.4

સ્થાતનક સંશોધન અને જમીનની ફળદ્ર ુપતા, તવતવધ કૃતષ વ્ય ૂહરચના, જમીનનુ ં ધોવાણ ઘટાડવા અને
સુધારવા માટે શૈક્ષલણક સંસ્થાઓ પાસેથી વૈજ્ઞાતનક સુચનો સાથે જમીન-માટી-જળ વ્યવસ્થાપન માટે
મધ્યસ્થ વ્યસ્્તઓની ભાગીદારી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. પવમતીય તવસ્તારોમાંની ચોક્કસ
સમસ્યાઓ જેવી કે અચાનક પ્રવાહ વહી આવવો, જમીનની નબળી ભેજ સંગ્રહક્ષમતા, ધોવાણ અને
કાંપ પરરવહન , અને પહાડી ઢોળાવના જળક્ષેત્રોના પુન: પ્રભરણ માટે પણ પયામપ્ત કાળજી લેવામાં
આવશે.

3.6.5

જળ સંસાધનો જેવા કે, ડેમ, પ ૂર પાળા, ભરતી પાળા વગેરેના આયોજન અને વ્યવસ્થાપનમાં શક્ય
આબોહવા ફેરફારો માટેના ઉપાયનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. નવી જળસંસાધન પ્રાયોજનાઓ
સંબધ
ં ી સ્વીકાયમ ધારાધોરણોનુ ં પણ સંભતવત આબોહવાના ફેરફારના સંદભમમાં પુન:કાયાાંવયન થવુ ં
જોઇએ.

3.6.6 આબોહવા ફેરફારો અંગે જાગૃતત લાવવા માટે વ્યાપક પ્રમાણમાં સામાન્ય જનતા, તવદ્યાથીઓ, સ્થાતનક
કાયમકતામઓ અને અન્ય ઉપભો્તાઓને અને પંચાયત કક્ષાએ રાજ્યમાં કાયમક્રમો યોજવા જોઈએ જેથી
તેને પહોંચી વળવાની તેમની ક્ષમતામાં વધારો થઈ શકે.

3.7

જળ સંપત્તિન ંુ આયોજન
ગુજરાત રાજ્યમાં પાણીની સામાન્ય રીતે પ્રવતમતી અછતની પરરસ્સ્થતત, આબોહવાના પરરવતમન
તેમજ

અન્ય પરરબળોને કારણે વધુ બગડવાની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં લઈને જળસંપતિ

યોજનાઓનુ ં આયોજન તવતવધ સ્સ્થતતઓ માટેની તનયત કરે લી કાયમક્ષમતાની કસોટીનાં સવેક્ષણો
આધારરત થવુ ં જોઈએ.
કમાન્ડ તવસ્તાર તવકાસ, પરરયોજનાથી અસરગ્રસ્ત વ્યસ્્તઓના અને પશુધનના પુનવસમવાટ,
પયામવરણતવષયક સમતોલન અને કેચમેન્ટ તવસ્તારમાં જરૂરી સુધારણા જેવાં પાસાંઓ યોજનાના
અસરગ્રસ્ત અને લાભાથી કુટુંબોના પરામશમમાં પરરયોજનાના આયોજન અને અમલ માટે તવતવધ
શાખાકીય અને સંકલલત પ્રયાસો કરવાં. સુતનતિત પીવાનુ ં પાણી પ ૂરું પાડવુ,ં જળતવદ્યુત તવકાસની
શક્યતાઓ અને તસિંચાઈની પરરસ્સ્થતત, સીધો ઢોળાવ, વરસાદના પાણીનુ ં ઝડપી વહન અને જમીનના
ધોવાણની ઘટનાઓ જેવા નદી પરરસરના અવરોધોના પરરપેક્ષ્યમાં પહાડી તવસ્તારોમાં તસિંચાઈ માટે
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યોગ્ય અલભગમને અગ્રતા આપીને પહાડી તવસ્તારોમાં જળસંપતિ પરરયોજનાનુ ં આયોજન કરવુ.ં આવા
તવસ્તારોમાં પરરયોજનાનુ ં આતથિક મ ૂલ્યાંકન કરતી વખતે પણ આ પાસાંઓ ધ્યાનમાં લેવાં.
3.7.1

ે કુ વપરાશને
રાજ્યમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી, જળસંપતિના તવકાસ અને વ્યવસ્થાપન માટે બહહ
ુ ત
ધ્યાનમાં રાખી આયોજન કરવામાં આવશે. પીવાના પાણી માટેની જોગવાઈને અગ્રતા ક્રમે મહત્વ
આપવાનુ ં રહેશે.

3.7.2

રાજ્યની ભૌગોલલક લાલક્ષણકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફાજલ પાણીવાળા પરરસરનુ ં પાણીની અછતવાળા
પરરસર સાથે આંતરજોડાણ કરતી પરરયોજનાને ઉચ્ચ અગ્રતા આપવી તેમજ

પાણીની આંતર -

પરરસર તબદીલી કરવી.
3.7.3

કોઈપણ

તસિંચાઇ પરરયોજનાને પ ૂણમ કરવા માટે તેના આયોજનના પ્રારં લભક તબક્કે પાણીના તનકાલની

વ્યવસ્થા આવશ્યક છે . પાણીના તનકાલની વ્યવસ્થા કરવા માટે નાળાં બંડીંગ, ડ્રેનેજ ક્ષેત્રમાં યોગ્ય
કામો, ગેબીયન વગેરે બાબતો પણ ધ્યાનમાં લેવી.
3.7.4

પયામપ્ત સુરલક્ષત પીવાના પાણીની સુતવધાઓ શહેરી અને ગ્રામ્ય તવસ્તારોમાં સમગ્ર વસતત માટે
ે કુ પ્રોજે્ટમાં પ્રાથતમક જરૂરરયાત તરીકે
આપવામાં આવશે. ભતવષ્યમાં થનારા તસિંચાઇ અને બહહ
ુ ત
પીવાના પાણી માટે જોગવાઈ કરવાનુ ં ધ્યાને લઈ આયોજન કરવામાં આવશે. જ્યાં માનવ અને
પશુધન માટે હાલમાં પયામપ્ત પાણીની વ્યવસ્થા નથી ત્યાં ઉપલબ્ધ જળરાશીમાંથી પીવાનુ ં પાણી
પુરું પાડવાની ખાતરીપ ૂવમકની અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
જળસંપતિ યોજનાઓનાં બધાં જ પાસાંઓનુ ં આયોજન અને અમલીકરણ એ રીતે કરવુ ં જોઈએ કે
જેથી તનધામરરત લાભો તરત જ મળવાની શરૂઆત થાય અને ઉત્પન્ન થયેલ તસિંચાઈ શસ્્ત તથા
ઉપયોગમાં લેવાયેલ તસિંચાઈ શસ્્ત વચ્ચે કોઈ અંતર ના રહે.
સ્થાતનક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ જેવી કે પંચાયતો, નગરપાલલકાઓ, મહાનગરપાલલકાઓ વગેરે અને
જ્યાં લાગુ પડતુ હોય ત્યાં પાણી વપરાશકતામ મંડળોને યોજનાઓના આયોજનમાં સામેલ કરવા
જોઈએ. અનુ. જાતત અને અનુ. જનજાતતની મરહલાઓ અને સમાજના અન્ય નબળા વગોની તવતશષ્ટ
જરૂરરયાતો અંગે પણ ઉલચત રીતે તવચારવુ ં જોઇએ.

3.7.5

પાણી સંબતં ધત મોટા ભાગની પરરયોજનાઓમાં સમય અને ખચમમાં થતા વધારા અને વણમવવામાં
આવેલા લાભોની અપ ૂરતી ઉપલબ્બ્ધને ઘટાડવા, પરરયોજનાઓ તૈયાર કરવાની ગુણવિામાં સુધારો
તથા વ્યવસ્થાપન અને દે ખરે ખથી તનવારી શકાય. ચાલુ પરરયોજનાઓ ને વહેલી પ ૂણમ કરીને તેમજ
ુ ન ઘટાડવાની જરૂરરયાતને ધ્યાનમાં રાખીને અગ્રતાના ધોરણે સંસાધનોની ઈષ્ટતમ
પ્રાદે તશક અસંતલ
ફાળવણી કરીને પરરયોજનાને પ ૂરતી

તનતધની ફાળવણી કરવી. શહેરી અને ગ્રામીણ તવસ્તારોમાં

ઘરવપરાશ અને પશુધન માટે પાણીની તવતરણની ગુણવિા ક્રમશ: સુધારવા માટે અંદાજપત્રમાં
અનુદાનમાં વધારો કરવો જોઈએ.
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3.8 ભુગભમજળનો તવકાસ:
3.8.1 પયામવરણની સમતુલા જાળવવા માટે પુન: પ્રભરણથી વધારે ભ ૂગભમજળને ખેચવુ ં જોઈએ નહી. પયાવમરણ
તવષયક તવપરીત અસર અટકાવવા માટે ભ ૂગભમજળના ઉપયોગનુ ં તનયમન કરી તનયંતત્રત કરવો.

3.8.2 ભ ૂગભમજળનો વધુ વપરાશ કરતા તવસ્તારોમાં સપાટી જળનો વપરાશ વધારવા હયાત તળાવો ઊંડાં
કરીને અને લોક ભાગીદારીથી ચેકડેમો મારફત ચોમાસાના પાણીનો સંગ્રહ કરીને, નદીપરરસરોમાં
અન્ય ક્ષેત્રને મળતાં વધુ સપાટીજળમાંથી પાણીનો ફાજલ જથ્થો ઠાલવીને, ભ ૂગભમજળનો ઉપયોગ
કરવાને બદલે સપાટીજળનો ઉપયોગ વધારી શકાય એવા પ્રયત્નો કરવા. આમ, ભ ૂગભમજળનો જથ્થો
વધારવા અને તેની ગુણવિામાં પણ સુધારો કરવા માટે આયોજન કરવુ.ં

3.8.3 ચાલુ તસિંચાઇ પરરયોજનાઓમાં સપાટીજળ અને ભ ૂગભમજળનુ ં તમશ્રણ કરીને અને નવી પરરયોજનાઓના
અમલ માટે સંકલલત તવકાસ અને સંતલુ લત ઉપયોગ માટે આયોજન કરવામાં આવશે. ચેકડેમ, બંધારા
અને ભરતી તનયંત્રકો જેવાં બાંધકામ કરીને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે અને વધુ ખેંચાતાં
ભ ૂગભમજળના પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા માટે આયોજન કરવામાં આવશે.

3.8.4 વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરીને પુન:પ્રભરરત થયેલાં ભ ૂગભમજળના ઉપયોગ માટે કાળજી લેવામાં આવશે.
શેરડી અને કેળા જેવા વધારે પાણીની જરૂરરયાતવાળા પાકોને તનયંતત્રત કરવામાં આવશે અને ટપક
તસચાઈ અને છંટકાવ તસિંચાઈ પદ્ધદ્ધતનો ઉપયોગ થતો હોય એવી ખેતીમાં વધારો કરવા માટે કાળજી
લેવામાં આવશે. જ્યાં સપાટી જળ ઉપલબ્ધ નથી અને પાઈપલાઈન દ્વારા પણ સપાટી જળ પ ૂરું પાડવા
માટે અન્ય કોઈ વૈકબ્લ્પક વ્યવસ્થા ન હોય એવા તવસ્તારોમાં પીવાના પાણી માટે ભ ૂગભમજળનો અલગ
જથ્થો અનામત રાખવો.

3.8.5 ડાકમ વગમમાં આવતાં તવસ્તારોમાં અને પુન: પ્રભરણ કરતાં વધારે ભ ૂગભમજળ ખેંચવામાં આવતુ ં હોય તેવા
પાણીના વધુ વપરાશવાળા તવસ્તારોમાં ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા હાથ ધરાનાર ટય ૂબવેલના શારકામના
તનયમન અને તનયંત્રણ માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. રાજ્યના ભ ૂગભમજળ તવકાસ માટે, ગુજરાત
સરકારે પ્રસ્થાતપત કરે લ ગુજરાત રાજ્ય ભ ૂગભમજળ સિાતંત્ર ,રાજ્યના ભ ૂગભમજળના તવકાસ માટે બ ૃહદ
યોજના તૈયાર કરશે. ભ ૂગભમજળ સંપતિના ઉપયોગ અને વ્યવસ્થા માટે નીચેના મુદ્દાઓ અને પાસાંઓને
ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
૧)
૨)

ભ ૂગભમજળના ઉપયોગ માટે અતધતનયમ દ્વારા તનયમન અને તનયંત્રણ.
જ્યાં સપાટીજળથી તસિંચાઈ સંભતવત ન હોય એવા તવસ્તારોમાં તસિંચાઈ માટે ટપક તસિંચાઈ અને
છંટકાવ પદ્ધદ્ધતઓ દ્વારા ભ ૂગભમજળ નો ઉપયોગ.

૩)

નવી તસિંચાઈ પરરયોજનામાં પ્રારં લભક તબક્કાથી જ સપાટી અને ભ ૂગભમજળ ના કાયમક્ષમ અને
કરકસરયુ્ત ઉપયોગ માટે અને ભ ૂગભમજળ સંપતિના સંકલલત તવકાસ માટે આયોજન.
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૪)

ભ ૂગભમજળ સંપતિમાં કૃતત્રમ પુન: પ્રભરણ વધારવા માટે યોગ્ય પગલાં દ્વારા ટેકનોલોજી અને
વૈજ્ઞાતનક આધાર પર આયોજન. વધારે ઊંડાઈએ આવેલ (Confined aquifers) જળક્ષેત્રોના
પુન: પ્રભરણ માટે તવશેષ ધ્યાન આપવુ.ં

૫)

નમમદા, મહી, દમણગંગા અને તાપી જેવી , દરરયાને મળતી મોટી નદીઓના પ ૂરનાં પાણીનો
ઉપયોગ કરીને ઉિર ગુજરાત, સૌરાષ્િ અને કચ્છમાં પહોંચાડીને મહિમ ભ ૂગભમજળ ના પુન:
પ્રભરણ માટે બ ૃહદ યોજના તૈયાર કરવી.

૬)

મીઠા પાણીના aquifer માં દરરયાનુ ં પાણી પ્રવેશતુ ં અટકાવવા માટે ખાસ કરીને દરરયા રકનારાની
નજીક ભ ૂગભમજળ વધુ ખેંચાતુ ં અટકાવવુ.ં

3.9

જળ-સંસાધનોન ંુ વ્યવસ્થાપન
હયાત જળ સંસાધનો અને જળસ્ત્રોતોની અસરકારક તવતરણ સેવા, તેની સ્સ્થરતા અને શ્રેષ્ઠતમ
વ્યવસ્થાપનની જરૂરરયાત રાજ્ય સ્વીકારે છે . કૂવાઓ અને તળાવોની જાળવણી

માટે પ ૂરતી

જોગવાઈ કરવી જોઈએ અને તેની માલીકી અને વ્યવસ્થાપન સ્થાતનક સમુદાયનુ ં હોવુ ં જોઈએ.
3.9.1

સેવા પ ૂિી પાડવી:

રાજય પીવાનુ ં પાણી, તસિંચાઇ, જળતવદ્યુત,તાપતવદ્યુત, ઔદ્યોલગક, પયામવરણીય,

મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને અન્ય સેવાઓ સરહત જળ સંબધ
ં ી સેવાઓના અસરકારક, સમયસર, અને ખચમ
અસરકારકતાની રીતે પહોંચાડવાની ખાતરી કરવા માટે યોગ્ય પગલાં લેશે.
રાજ્યની નીતત સામાજીક ન્યાય સાથે વારાબંધી વ્યવસ્થાના આધારે , મોટા અને નાના તેમજ સીમાંત
ૂ ોને તકરાર અને તવવાદો તવના, નહેરના આગળના તેમજ છે વાડાના ખેડત
ૂ ોને તનયત જથ્થામાં
ખેડત
કદ આધારરત (volumetric), સમાન ધોરણે, પાણી તવતરણ કરવાની નીતત ધરાવે છે . હયાત તસિંચાઇ
શસ્્તનો મહિમ ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે કાયમવાહી કરવામાં આવશે.
વરસાદ પર તનભમર ખેતીલાયક તવસ્તારોમાં ખરીફ પાકના રક્ષણ માટે

લોકોની ભાગીદારી સાથે

બોરીબંધ, હયાત તળાવોને ઊંડાં કરવાં, નવાં અનુસ્રવણ તળાવો બનાવવા વગેરે કામો કરવામાં
આવશે.

3.9.2

ુ વતસન: રાજય હયાત જળસંસાધનોના શ્રેષ્ઠતમ ઉપયોગ અને
હયાર્ જળસંસાધનોના પન
ે કુ પરરમાણો માટે યોગ્ય પુનવમસન અને આધુતનકીકરણ થાય તે સુતનતિત
અસ્કયામતોના બહહ
ુ ત
કરશે.
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3.9.3

જળ સંસાધનોન ુ સંચાલન અને જાળવિી:

3.9.3.1 પાણીના દર એવી રીતે તનધામરરત થવા જોઈએ કે જેનાથી તેનો કાયમક્ષમ ઉપયોગ અને જળસંરક્ષણ
પુરસ્કૃત કરવાનુ સુતનતિત થાય. પીવા લાયક પાણી અને અન્ય ઉપયોગો જેવા કે ઘરવપરાશ, કૃતષ
અને ઉદ્યોગો માટે પાણી બધાને સમાન ધોરણે અને વ્યાજબી દરે મળવુ ં જોઇએ અને તે રાજ્ય દ્વારા
નક્કી કરવામાં આવેલા બધા જ વપરાશકતામઓ સાથે પરામશમ કરીને સ્વતંત્ર વૈધાતનક ગુજરાત
વોટર રે ગ્યુલેટરી ઓથોરીટી દ્વારા તનયત થયેલ દરો અનુસાર પહોંચાડવુ ં જોઇએ.
3.9.3.2 સમાનતા, કાયમક્ષમતા અને આતથિક ધોરણોને પહોંચી વળવા માટે પાણીના દર પ્રાથતમકતાના ધોરણે/
તનયમ તરીકે જથ્થો (કદ) આધારરત નક્કી કરવો જોઈએ. આવા દરોની સમયાંતરે સમીક્ષા થવી
જોઇએ.
3.9.3.3 પાણીના દરોનુ યોગ્ય આયોજજત રીતે માળખું કરવુ ં જોઈએ કે જે તનયત ધોરણો પ્રમાણે પ્રરક્રયા કરે લ
પાણીનો પુન: ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સારહત કરે .
3.9.3.4 પાણીના અગોતરા ઉપયોગો જેવા કે પીવા અને સ્વચ્છતા માટે, ખાદ્યાન્તની સલામતી અને ગરીબોની
આજીવીકાને ટેકો આપવા પાણીની વહેંચણીની અગ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને તવલભન્ન પાણીના દરોની
નીતત ચાલુ રાખવી જોઈએ. ઉપરો્ત જરૂરરયાતોને સંતોષ્યા બાદ ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાનો બીન
જરૂરી બગાડ ન થાય અને તેનો લાભદાયી રીતે ઉપયોગ થાય તેવી રીતે તેની વહેંચણી અને દરો
આતથિક ધોરણે વધારવા જોઈએ.

3.9.3.5 પાણી વપરાશકતામ સંગઠનોને પાણીનો વેરો ઉઘરાવવા, ફાળવેલ કદ આધારરત પાણીના જથ્થાની
વ્યવસ્થા અને વહેંચણી અને તેમના તવસ્તારની નહેરોની જાળવણી કરવા માટે વૈધાતનક સિાઓ
આપવી જોઈએ. પાણી વપરાશકતામ સંગઠનોને પાણીના દરો, ગુજરાત વોટર રે ગ્યુલેટરી ઓથોરીટીએ
નક્કી કરે લા પાયાના દરોની સાપેક્ષમાં તનયત કરવા માટે સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ.
3.9.3.6 ભ ૂગભમજળનુ વધુ પડતુ ં ખેંચાણ તેના માટે વપરાતી વીજળીને તનયંતત્રત કરીને ઓછું કરવુ ં જોઈએ.
કૃતષ ઉપયોગ માટે ખેંચાતા ભ ૂગભમજળ માટે અલગ વીજ પ ૂરવઠો રાખવાનુ ં ધ્યાને લેવ ુ ં જોઈએ.

3.9.3.7 રાજ્ય તકમ સગ
ં ત પાણીના દરો અને અંદાજપત્રીય સબસીડીના યોગ્ય સંયોજનથી તેમજ તવતરણ
સેવાની ગુણવિાના સંચાલન અને જાળવણીની જરૂરીયાત ન જોખમાય તે ધ્યાને લઈને જળ
સંસાધનોનુ ં સંપ ૂણમ સંચાલન અને જાળવણી માટેની જોગવાઈઓ સુતનતિત કરશે. જળસ્ત્રોતોના
માળખાની તનભાવણી તનધામરરત કરે લા લાભો મેળવવા માટે યોગ્ય રીતે ચાલુ રાખવી જોઈએ.
જળસ્ત્રોતોના માળખાના તવકાસની રકિંમતનો યોગ્ય ટકાવારી રહસ્સો અને એકતત્રત કરે લ પાણીવેરાની
રકમને મરામત અને જાળવવણી માટે, અલગથી મ ૂકવા જોઈએ. યોજનાઓના બાંધકામ માટેના
કરારોમાં યોજનાઓનો લાંબા ગાળાની તનભાવણી અને માળખાને સારી સ્સ્થતતમાં પાછું સોંપવા માટેની
શરતો એ આંતરરક જોગવાઈ તરીકે હોવી જોઈએ.
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3.9.3.8 પાણીના દરની સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને તેને અદ્યતન બનાવવામાં આવશે. પાણીના
દર એવા હોવા જોઈએ કે જે લોકોને પાણી બચાવવા પ્રેરરત કરે . પાણી બચાવવા માટે પગલાં લેનાર
ઉપયોગકતામઓને યોગ્ય પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. તસિંચાઈની ટપક અને છંટકાવ પધ્ધતત માટે ઉપયોગ
થઈ રહ્ો હોય તે પાણી માટે અને પાણીની ઓછી જરૂરરયાત ધરાવતાં પાકો લેનારને પાણી ખચમ માટે
ુ માટેન ુ ં પાણી મીટર પધ્ધતત દ્વારા
પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. શહેરી તવસ્તારોમાં ઘરવપરાશના હેતઓ
પ ૂરું પાડવુ ં જોઈએ. પાણીના દરો એવા હોવા જોઈએ કે લોકો પાણી બચાવે.પાણીનો ફરી ઉપયોગ
કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને પાણીનો બગાડ અને નુકસાન થતુ ં અટકાવે. પાણીનો વધારે ઉપયોગ
કરનારાઓ અને પાણીનો ઓછો ઉપયોગ કરનારાઓ માટેના દરો અંગે યોગ્ય તવચારણા કરવામાં
આવશે.પાણીના વેપારીઓ, પાણીનો ઉપયોગ કરતાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રો અને વપરાશકતામઓ માટે
સંસ્થાકીય, વૈધાતનક, વહીવટી અને તકતનકી તંત્રને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. તનયતમત પાણીનાદર
ચ ૂકવનારાઓને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. જો બાકી લેણાં સમયસર ચ ૂકવવામાં ન આવે તો જમીન
મહેસ ૂલની રીતે અથવા સંબતં ધત અતધતનયમમાં તનયત કરે લી રીતે પાણીનાદરની વસ ૂલાત કરવામાં
આવશે. નમમદા આધારરત અને અન્ય જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓ દ્વારા શહેરી તવસ્તારોમાં અને ગ્રામ્ય
તવસ્તારોમાં ઘરવપરાશના હેત ુ માટે પ ૂરા પડાયેલા પાણી માટેના દરોની સમીક્ષા સમયાંતરે કરવામાં
આવશે.

3.9.3.9 ઉદ્યોગોને ફ્ત મીટર પધ્ધતતથી જ પાણી પ ૂરું પાડવુ ં જોઈએ.
ઉદ્યોગોને પ ૂરા પડાતા પાણીને આતથિક ધોરણે પ ૂરી પડાતી ચીજવસ્તુ સમજવી જોઈએ. પાણી પર
પુન:પ્રરક્રયા કરી તેને ફરી ઉપયોગમાં લેવા માટે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. ‘સરહયારા ગંદા
પાણી પ્રરક્રયા પ્લાન્ટ (Common Effluent Treatment Plant) ધરાવતાં ઉદ્યોગોને અને ગંદા પાણી
પર પુન:પ્રરક્રયા કરી તેનો ફરી ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગો અને ગ્રીન ટે્નોલોજી (શ ૂન્ય વપરાશ/ગંદા
પાણીના વપરાશ) ને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. જે ઉદ્યોગોએ પરરયોજનાના ખચમમાં ફાળો આપ્યો
હોય અથવા તેમના સ્વખચે વ્યવસ્થા કરીને નદીમાંથી પાણી ખેંચતા ઉદ્યોગોને પણ યોગ્ય પ્રોત્સાહન
આપવુ ં જોઈએ.

3.9.3.10 ઊજામ ઓડીટની રૂપરે ખાને આધારે જળ ઓડીટ પધ્ધતત પણ શરૂ કરવામાં આવશે.
3.9.4

તસિંચાઈ વ્યવસ્થાપનમાં વપરાશકતામઓની ભાગીદારી: રાજ્યે તસિંચાઇ વ્યવસ્થાના તવતવધ સ્તરે પાણી
વપરાશકતામ સંગઠનની રચના (WUAs) તેમજ તેઓને તસિંચાઇ વ્યવસ્થામાં સામેલ કરવા પ્રોત્સાહન
આપવા માટે કાયદાકીય માળખામાં સિા આપવા પહેલાથી જ પીઆઇએમ એ્ટ,2007 (PIM Act,
2007) નામનો સરક્રય કાયદો ઘડયો છે .રાજ્ય ગુણવિાવાળી તસિંચાઇ સેવા પ ૂરી પાડવા માટેની
જાળવણી તથા સ્સ્થરતા ટકાવી રાખવા માટે આ પાણી વપરાશકતામ સંગઠનનોની, મરહલાઓની
ભાગીદારી સરહત,

આપેલ તસિંચાઇ તપયત તવસ્તારમાં અથમપ ૂણમ અને અસરકારક સામેલગીરીની

ખાતરી કરવા માટે અને વધુ મજબ ૂત કરવા માટે પ્રોત્સાહન ચાલુ રાખશે.
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પાણીના વપરાશ માટે જન જાગૃતત માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. જળવપરાશકતામ સંગઠનો અને
નગરપાલલકાઓ અને ગ્રામપંચાયતો જેવી સ્થાતનક સંસ્થાઓને ઉપયોગકતામ જૂથો / સ્થાતનક સંસ્થાઓને
આવી વ્યવસ્થા પ ૂરી પાડવાના આશયથી ઉિરોિર યોગ્ય સ્તરે પ ૂવમજરૂરરયાત માળખું / સુતવધાના
સંચાલન ,જાળવણી અને વ્યવસ્થાપનમાં ખાસ સામેલ કરવા ખાનગી તેમજ લબનસરકારી ક્ષેત્રોને
પ્રોત્સારહત કરવામાં આવશે.

3.9.5

તમલકત વ્યવસ્થાપન : તમલકત સંશોધન, તવધેયાત્મક સ્પષ્ટીકરણો અને તમલકત વ્યવસ્થાપન
માળખાની રચના અને તેને અદ્યતન કરવા માટે યોજનાના સ્તરે તમલકત વ્યવસ્થાપન દ્વારા સુતનતિત
કરવામાં આવશે.

3.9.6 શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી: યોગ્ય મારહતી, તવશ્લેષણ, અને સંચાર પધ્ધતતઓ અને ગ્રાહકો પાસેથી
મળે લ પ્રતતભાવ, સેવા તવતરણ ક્ષેત્રના તવકાસ માટે અને પ્રભાવ સુધારવા માટે શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન
પ્રણાલી દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવશે. આધુતનક વ્યવસ્થાપન સાધનોના ઉપયોગ દ્વારા યોગ્ય
કસોટી સવેક્ષણો અને તપાસણી પધ્ધતતનો તનયંત્રણ અને સેવા તવતરણ કાયમક્ષમતા વધારવા માટે
તવકાસ કરવો જોઇએ. અસરકારક આધુતનક તાંતત્રક અને વ્યવસ્થાપન પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કરવા
માટે કમમચારીઓના વ્યાવસાતયક તવકાસ માટે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

3.9.7

પયામવરણીય બાબતો: જળસંપતિ સંસાધનોના સંચાલનમાં પયામવરણીય સેવાઓ અને સંવેદનશીલ
તવસ્તારોમાં પાણીની ગુણવિા જળવાય તે માટે પ ૂરતા પાણીના જથ્થાની જોગવાઈ સુતનતિત કરવામાં
આવશે. હયાત તસિંચાઈ તપયત તવસ્તારમાં આવેલા નોંધપાત્ર જળપ્લાતવત તવસ્તારો તેમજ વધુ પડતા
ભ ૂગભમજળના ખેંચાણને અટકાવવા પયામપ્ત પગલા લેવામાં આવશે.

3.9.8

ખાનગી ક્ષેત્રની સહભાલગતા:
શક્ય હોય ત્યાં, પાણીના તવતવધ ઉપયોગ માટે જળસંપતિ પરરયોજનાના આયોજન, તવકાસ અને
વ્યવસ્થાપનમાં ખાનગી ક્ષેત્રની સહભાલગતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. નવીન તવચારો અને
અલભગમની પ્રસ્તુતત, નાણાકીય સાધનો ઊભાં કરવાં, કોપોરે ટ વ્યવસ્થાપનનો પરરચય અને ઉપયોગ
કરનારાઓને સેવાઓ અને જવાબદારીઓ પ ૂરી પાડવામાં સુધારણા, વગેરે જેવાં પાસાંઓમાં ખાનગી
ક્ષેત્રનો સહયોગ મદદરૂપ થઇ શકે તેમ હોવાથી એ માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. જળસંપતિ
પરરયોજનાના બાંધકામમાં ખાનગી ક્ષેત્રનો સહયોગ લીધા પછી, ખાસ પરરસ્સ્થતત ને આધારે , તેના
માલલકીના હકો રાખવા, લાંબાગાળાના ધોરણે વપરાશ માટે એની તબદીલી કરવી, વગેરે તમામ
પાસાંઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આમ, જળસંપતિ પરરયોજનાની સવલતો વધારવામાં આવશે.
યોજનાની કામગીરી, વ્યવસ્થાપન માટે ખાનગી ક્ષેત્રને સામેલ કરીને કરાર કરવામાં આવશે.
પરરયોજનાઓમાં અથવા તેના કોઇ ભાગમાં ‘ખાનગી ક્ષેત્રનો સહયોગ’ લેવા માટેની યોગ્યતાની
ચકાસણી કરવામાં આવશે.

4.0
4.1

ચાવીરૂપ ધ્યાનપાત્ર ક્ષેત્રો
જળસંપતિ તવકાસ અને વ્યવસ્થાપનમાં તવજ્ઞાન અને ત્નીકીનો સ્વીકાર:
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જળ સંબતં ધત એજન્સીઓના અતધકૃત આદે શમાં યોગ્ય આધુતનક ત્નીકીનો ઉપયોગ રાજ્ય દ્વારા
સુતનતિત કરવામાં આવશે. આ માટે આધુતનક કોમ્પ્યુટર હાડમ વેર અને સોફ્કટવેર, આધુતનક જ્ઞાન
આધારરત તવકાસ (ભૌગોલલક મારહતી તંત્ર, દૂ રવતી સંવેદન, અને MIS tools), અરસપરસ તનણમય
વ્યવસ્થા પધ્ધતત અને અન્ય અન્વેષણ સાધનો, આધુતનક મારહતત અને વાણી સંચાર પધ્ધતત,
ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ, મારહતતના સુધારે લા પ્રવાહની પધ્ધતત, અસરકારક લક્ષ્યાંક સંશોધન અને
જ્ઞાન ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય તે

સુતનતિત કરવામાં આવશે. આ બાબતો જળ સંબતં ધત

એજન્સીઓની કામગીરી સુધારવા માટે , એકંદર ખચમ ઘટાડવા અને લબનજરૂરી કમમચારીઓ ઘટાડવાના
લક્ષ્ય સાથે હોવી જોઈએ.

4.2
4.2.1

પાણી પ ૂરવઠો અને સ્વચ્છતા
શહેરી અને ગ્રામીણ તવસ્તારમાં અપાતા પાણીના પ ૂરવઠામા ઠરાવેલ જથ્થાની તવશાળ અસમાનતા
દૂ ર કરવાની જરૂરીયાત છે . ગ્રામીણ તવસ્તારમાં જ્યાં યોગ્ય ગટર વ્યવસ્થા સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાં
પાણીનો જથ્થો પ ૂરો પાડવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ઘરવપરાશ અને ગટર વ્યવસ્થાના

ગંદા

પાણીની પ્રરક્રયા માટે અલ્પ માત્રામાં પાણી વપરાય તેવી તવકેન્રીત ગંદા પાણી પ્રરક્રયા પ્લાન્ટને
પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઇએ.
4.2.2

શહેરી અને ગ્રામીણ તવસ્તારમાં પાણીના પ ૂરવઠો મોટે ભાગે મુખ્ય સપાટીજળ અને ભ ૂગભમજળ અને
વરસાદી પાણીનો હોવો જોઇએ. જ્યાં વૈકબ્લ્પક પ ૂરવઠો ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં વધુ તવશ્વસનીયતા અને
ગુણવિાવાળો સ્ત્રોત ઘરવપરાશ માટે ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ. ઘરવપરાશ માટેના પાણીને પ્રાધાન્ય
આપીને અન્ય ઉપયોગો વચ્ચે સ્ત્રોતોની ફેરબદલી શક્ય બનાવવી જોઈએ. શહેરી તવસ્તારોમાં રસોડા,
બાથરૂમના ગંદા પાણીની પ્રાથતમક પ્રરક્રયા કરીને , માનવોના સંપકમ મા ન આવે તે રીતે ફ્કલશ
શૌચાલયોમાં ઉપયોગ કરવા માટે પણ પ્રોત્સારહત કરવા જોઈએ.

4.2.3

પાણીના લીકેજ અને ચોરી જેવા સમાજના પ્રશ્નો ઘટાડવા માટે શહેરી ઘરવપરાશની પાણી પધ્ધતતના
રહસાબો અને ઓડીટ રીપોટમ એકત્ર કરી જાહેર કરવા જરૂરી છે .

4.2.4

તાંતત્રક - આતથિક રીતે શક્ય હોય તેવા શહેરી અને ઔદ્યોલગક તવસ્તારોમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા
પાણીના જથ્થામાં વધારો કરવા માટે વરસાદના પાણીના સંગ્રહ અને ક્ષારતનષેધ પ્રરક્રયાને પ્રોત્સાહન
આપવુ ં જોઈએ. વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ વૈજ્ઞાતનક પરરમાણો જેવાકે જળભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર, ભ ૂગભમજળ
પ્રદૂ ષણ અને ઝરણાના પ્રવાહની દે ખરે ખ સરહત થવો જોઈએ.

4.2.5

શહેરી પાણી પ ૂરવઠા યોજના અને ગંદા પાણી પ્રરક્રયાની યોજનાઓનુ બાંધકામ એકસાથે સંકલલત રીતે
થવુ ં જોઈએ. પાણી પ ૂરવઠાના બીલમાં ગંદા પાણી પ્રરક્રયાના દરનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.
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4.2.6

પાણીની અછતવાળા તવસ્તારોમાં ઉદ્યોગોને ઘટ જેટલુ પાણી લેવાની અથવા તનયત ધોરણો અનુસાર
પ્રરક્રયા કરે લ ગંદા પાણીને જળશાસ્ત્રીય રચનામાં જવાબાદારીપ ૂવમક પાછું છોડવા મંજૂરી આપવી
જોઈએ. પ્લાંટમા ગંદા પાણી પર પ્રરક્રયા

ન કરવી પડે તે માટે વધુ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો

અને ભ ૂગભમજળ પ્રદૂ તષત કરવાના અલભગમને અટકાવવાની જરૂરરયાત છે .
4.2.8 ઔદ્યોલગક પ્રદૂ ષણો અને તેની પુન: પ્રરક્રયા/પુન: ઉપયોગની પુન: પ્રાબ્પ્ત કે જે સઘન મ ૂડી આધારીત
છે તેના માટે સબસીડી અને પુરસ્કારો આપી પ્રોત્સારહત કરવા જોઈએ.

4.3

ુ વિાન ંુ વ્યવસ્થાપન અને પયાતવિિ ત્તવષયક બાબર્ો:
પાિીની ગિ

4.3.1 રાજ્યનાં જળસંસાધનોમાં પયામવરણીય ઘટકોની જાળવણી અને વ ૃધ્ધીકરણનો યોગ્ય સમાવેશ હોવો
જોઈએ. રાજ્યનાં સપાટી અને ભ ૂગભમજળ , જળસ્ત્રોતો અને દરરયા કાંઠાના તવસ્તારોમાં પ્રદૂ ષણ
અટકાવવા માટે પ ૂરતાં પગલાં લેવાવા જોઈએ. જાહેર આરોગ્ય અને પયામવરણીય પધ્ધતતને નુકસાન
કરતાં ઔદ્યોલગક, ઘરગથ્થુ, કૃતષ અને અન્ય સ્રોતોમાંથી ગૌણ સ્ત્રોત પ્રદૂ ષણ તનયંતત્રત કરવા માટે
પયામપ્ત પગલાં સુતનતિત કરવાં જોઇએ. જાહેર આરોગ્ય અને પયામવરણ સાથે સમાધાન કયામ વગર
ઉપદ્ર્વી જીવાતના સંકલલત તનયંત્રણ, સંકલલત પોષણ વ્યવસ્થાપન પધ્ધતત અને સજીવ ખેતીને
શક્ય હોય ત્યાં યોગ્ય પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઇએ.

4.3.2

પયામવરણ તવભાગ હેઠળ 'ગુજરાત પ્રદૂ ષણ તનયંત્રણ બોડમ ' દ્વારા સપાટી અને ભ ૂગભમજળ પ્રદૂ ષણનુ ં
તનયમન કરવામાં આવે છે . અસરકારક અને સમયસર કાયદાઓ

લાદીને પ્રદૂ ષણ ઘટાડવામા

આવશે. જળ પ્રદૂ ષણ સંબતં ધત જ્ઞાન અને તશક્ષણ દ્વારા લોકોમાં જાગૃતત લાવવા માટે અસરકારક
પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે.

4.3.3 તવજ્ઞાન, તકનીકી કૌશલ્ય અને તાલીમ સામાન્ય જળસંસાધનોના તવકાસમાં એક મહત્વપ ૂણમ ભ ૂતમકા
ભજવે છે . નવી વૈજ્ઞાતનક અને યંત્ર આધારરત પધ્ધતત હાલની વ્ય ૂહરચના સુધારવા અને સપાટીના
પાણીમાં પ્રદૂ ષણ દૂ ર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામા આવશે. ભ ૂગભમજળ સ્રોતોની ગુણવિા સુધારવા
માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે. પાણીનો પુનઃઉપયોગ કરી શકાય તેવી કાયમ પધ્ધતતઓ દાખલ
કરવામાં આવશે.
4.3.4

સપાટીજળ અને ભ ૂગભમજળની ગુણવિા મ ૂલ્યાંકન સુધારણા માટે સમયાંતરે અસરકારક કાયમક્ર્મ દ્વારા
તકેદારી રાખવામાં આવશે. સપાટીજળ , ભ ૂગભમજળ અને

જમીનની ગુણવિાની સુધારણા માટે

દે ખરે ખ-તનયંત્રણ રાખવામાં આવશે. ગુણવિા સુધારણા માટે સમયબધ્ધ કાયમક્ર્મ નક્કી કરવામાં
આવશે. સમયાંતરે અન્ય વ્યસ્્ત દ્વારા તનરીક્ષણ થવુ ં જોઈએ અને પ્રદૂ ષણ માટે જવાબદાર વ્યસ્્તઓ
સામે સખત તશક્ષાત્મક કાયમવાહી થવી જોઈએ.
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4.3.5

ભ ૂગભમજળનુ ં શુધ્ધીકરણ કરવુ ં મુશ્કેલ છે આથી તેની ગુણવિા સંરક્ષણ અને સુધારો ખુબજ અગત્યનો
છે . ઔદ્યોલગક ગંદું પાણી, સ્થાતનક ગંદા પાણીનાં ખાબોલચયાં, ખાતરના અવશેષો અને રસાયણો વગેરે
ભ ૂગભમજળ સુધી ના પહોંચે તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે .

4.3.6

ગંદાપાણી પર પ્રરક્રયા કરવા માટે સ્વીકૃત અને માન્ય ધોરણો અને કક્ષા સુધી પગલાં લેવામાં આવશે
અને પછી એને કુદરતી પ્રવાહમાં વહાવી દે વામાં આવશે.

4.3.7 બારમાસી નદીઓ અને ઝરણાંઓમાં સામાજજક-પયામવરણીય જરૂરરયાત પ્રમાણે ન્ય ૂનિમ માત્રામાં પ્રવાહ
જાળવી રાખવા માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે.
4.3.8

પાણીની ગુણવિા પર થતુ ં અતતક્રમણ અને બગાડ અટકાવીને હાલનાં જળાશયોના સંરક્ષણ માટે જરૂરી
પગલાં લેવામાં આવશે.

4.4 જળ સંિક્ષિ: અસરકારક જળ સંરક્ષણ સુતનતિત કરવા માટે માંગ આધારરત વ્યવસ્થાપન, બાષ્પીભવન,
વહન અને તવતરણ દરમ્યાન થતી ઘટ ઓછી કરવી અને પાણીની બચત થાય તેવી ત્નીકો અને
પધ્ધતતઓ માટે પ્રોત્સાહન આપવુ,ં કૃતષ ક્ષેત્ર પાણીનુ ં મુખ્ય વપરાશકતામ હોવાના કારણે
ટપક/છંટકાવની તસિંચાઈ પધ્ધતત, SRI, ઓછું પાણી વપરાય તેવી પાક પધ્ધતત અપનાવવા માટે
ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે.
જળ સંરક્ષણ વધારવા માટે નીચેનાં પગલાં લેવામાં આવશે.
(ક) ઘરવપરાશ ક્ષેત્ર (ઘરે લ ુ ઉપયોગ માટે):
(૧) ઘરવપરાશમાં પાણીની બચત માટેની પધ્ધતતઓ સંબતં ધત જાણકારી / મારહતીનો પ્રસાર.
(ર) તમામ વપરાશકતામ અથવા વપરાશ કરનારાઓ માટે જળમાપન પધ્ધતતની જોગવાઈ.
(૩) જળ તવતરણમાં સમતુલા જાળવવી.
(ખ) ઔધોલગક ક્ષેત્ર:
(૧) પ્રદૂ તષત પાણી પર પ્રરક્રયા કરી તેના પુનઃઉપયોગ માટે સુતવધાની જોગવાઈ.
(ગ) કૃતષ ક્ષેત્ર:
(૧) ટપક અને છંટકાવ તસિંચાઈ પધ્ધતતઓને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં
(ર) તસિંચાઇ પધ્ધતતની ઊણપો તનવારીને અને પાણીનો બગાડ અને નુકસાન થતુ ં અટકાવીને
સુધારા કરવા.
(૩) આવકના સ્તરના આધારે જાળવણી માટે પ ૂરતા પાણીના દર તનયત કરવા.
(૪) શીતાગાર અને બાગાયત વગેરેના ઉપયોગ માટે પ્રરક્રયા કરે લ પાણીનો ઉપયોગ .
(૫) સહન ક્ષમતા ધરાવતા પાકોની તસિંચાઈમાં ક્ષારવાળા પાણીનો ઉપયોગ.
(૬) તમાકુ જેવા અખાદ્ય પાકો માટે ક્ષારવાળા પાણીનો ઉપયોગ.
(૭) ખરીફ પાકોને અગ્રતા.
(૮) જ્યાં વ્યાપારીકરણની રષ્ટ્ષ્ટએ શક્ય હોય ત્યાં, વેટ લેન્ડનુ ં સંરક્ષણ કરી માછલીઓ અને જળચર
ઉછે રનો તવકાસ કરવુ ં જોઈએ.
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(૯) આબોહવા પરરવતમનની અસરો તનવારવા માટે પાકની નવી જાતોની શોધ કરવી અને તેને દાખલ
કરવા, પાક પધ્ધતતઓ, પાણીનો કાયમક્ષમ ઉપયોગ થાય તથા વીજળીનો ઓછો ઉપયોગ થાય તેવી
ખેતીની પધ્ધતતઓ અપનાવવી જરૂરી છે .

(ઘ) માળખાકીય પગલાં:
(૧) ચેકડેમોનુ બાંધકામ, ખેત તળાવો, ઢોળાવવાળા ભાગમાં, ટેરેસ તલાવડી, બોરીબંધો, તળાવો ઉંડા
કરવા અને પુન:પ્રભરણ કૂવાઓ કરવા.
(૨) વાવો (જલ મંદીર) ની જાળવણી
(૩) સ્ત્રાવક્ષેત્ર પ્રરક્રયા
(૪)

યોગ્ય સ્થળોએ વનતનમામણ

(૫) ઇમારતોમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો (harvesting)
(૬) જળાશયોમાંથી બાષ્પીભવન ઘટાડવા માટે પ્રયત્નો
(૭) નહેરોમાં અસ્તરકામ

4.5 પ ૂર વ્યવસ્થાપન:
પાણીને લગતાં જોખમો જેવાં કે પ ૂર/દુ ષ્કાળ તનવારવા માળખાકીય અને લબન- માળખાકીય દરે ક
પ્રયાસો કરવા જોઈએ, તવકલ્પ તરીકે પ ૂર/દુ ષ્કાળ સામેની સજ્જતા પર ભાર મ ૂકવો જોઈએ. આમાં
જળ સંસાધનોમાં પ ૂરના પાણીના જથ્થાના સમાવેશ માટે યોગ્ય જોગવાઈ, પ ૂર પ્રભાતવત તવસ્તારો
સુતનતિત કરવા, ક્ષેત્ર રચના અને તનયમન , આધુતનક પ ૂર ચેતવણી અને સંચાર પધ્ધતત, પ ૂર
પ્રભાતવત તવસ્તારો માટે પ ૂર સંરક્ષણની તૈયારીના આયોજનનો સમાવેશ થાય છે .
પ ૂરની આગાહી એ પ ૂરની સજ્જતા માટે ઘણી જ અગત્યની છે અને તેને બ ૃહદ રીતે આખા દે શમાં
ફેલાવવી જોઈએ અને તેને વતમમાન સમયની મારહતી પ્રાપ્ત કરવાની પધ્ધતત દ્વારા અદ્યતન કરવાં
જોઈએ અને પ ૂરની આગાહી કરતા "મોડલ" સાથે જોડવાં જોઈએ.નદી પરરસરના તવતવધ ભાગોના
ભૌતતક " મોડલ" ના તવકાસ કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે જે એકબીજા સાથે અને આબોહવા
આગાહી સાથે સંકળાયેલા હોય જેથી પ ૂર ચેતવણીના આગોતરા સમયમા વધારો થઈ શકે.

4.6 જળ સંસાધનોની સલામર્ી:
જળ સંસાધનોની સલામતી સુતનતિત કરવા માટે સમયાંતરે તનરીક્ષણ આધારરત યોગ્ય પગલાં લેવા
જોઈએ. ખાસ કરીને બધા જ પ્રકારના ડેમોની યોગ્ય રીતે દે ખરે ખ દ્વારા સલામતીમાં વ ૃબ્ધ્ધ કરવી
જોઈએ. મધ્યસ્થ આલેખન તંત્રના એકમની ભલામણોના અમલ માટે પ ૂણમ ભંડોળ પ ૂરું પાડવુ ં જોઈએ.
જળાશયોના સંચાલન ની પધ્ધતતઓ નક્કી કરી અને તેનો અમલ એ રીતે કરવો જોઈએ કે જેથી
પ ૂરના સમયે જળાશયમાં પ ૂરના પાણી માટે જ્ગ્યા રહે અને કાંપનો ભરાવો ઓછો કરે . આ પધ્ધતતઓ
મજબ ૂત તનણમય આધારરત વ્યવસ્થા અનુસાર હોવી જોઈએ.
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અચાનક અને અણધાયામ પ ૂરની આપતિઓ સામેની સજ્જતા વધારવા માટે ડેમ/ પાળા ત ૂટવાની
સંભાવના અંગેના અભ્યાસો, અસરગ્રસ્ત જનસમુદાયને સાંકળીને કટોકટી કાયમવાહી યોજનાઓ/
આપતિ વ્યવસ્થાની યોજનાઓની તૈયારી અને સમયાંતરે તેને અદ્યતન કરવી જોઈએ. પહાડી
તવસ્તારોમાં હીમ તળાવ ફાટવાથી આવતુ ં પ ૂર અને ભ ૂસ્ખલનથી ત ૂટતા ડેમોના પ ૂરના અભ્યાસો
કરવા જોઈએ અને ઉપકરણો સાથે સમયાંતરે તેની દે ખરે ખ થવી જોઈએ.

4.7

દુષ્કાળ વ્યવસ્થાપન :
રાજયનો તવસ્તાર દુષ્કાળ માટે અત્યંત સંવેદનશીલ છે . દુષ્કાળનાં જોખમો સામેની સારી વ્યવસ્થા
માટે સુધારે લ ચેતવણી અને સંચાર પધ્ધતત, દુષ્કાળ પ્રભાતવત તવસ્તારો માટે દુષ્કાળ સંરક્ષણની
તૈયારીનુ ં આયોજન,

વોટરશેડનુ ં યોગ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પાણીનો સંગ્રહ, વાતાવરણની

સ્સ્થતતસ્થાપકતા સુધારવા માટેની વ્યવસ્થા સુધારણાનાં સાધનો જેવાં કે વીમા તેમજ આજીતવકાના
વૈતવધ્યકરણ દ્વારા કરવુ ં જોઈએ.
પ ૂર અને દુષ્કાળ પ્રભાતવત

બધાજ તવસ્તારોને રક્ષણ આપવુ વ્યવહારૂ નથી , આથી, પ ૂર અને

દુષ્કાળ સામે સજ્જ થવાની રીતો અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ. પ ૂરથી પ્રભાતવત થનાર
તવસ્તારોના નકશાઓ પ ૂર સામે સજ્જ થવાની વ્ય ૂહ રચના, પ ૂર દરમ્યાન અને પ ૂરની ઘટના પછી
તરતજ સલામત પાણી પ ૂરુ પાડવાની સજ્જતા સરહત

આવતમન આધારરત તૈયાર કરવા જોઈએ.

પ ૂર/દુ ષ્કાળ સામે રક્ષણ માટેની કાયમવાહી યોજનાઓ તૈયાર કરવા માટે જનસમુદાયને સામેલ કરવો
જરૂરી છે .

4.8

જમીન ધોવાિન ુ વ્યવસ્થાપન :
નદી દ્વારા થતુ જમીનનુ ધોવાણ કે જે કાયમી નુ્શાન છે તેને અટકાવવા માટે "રીવેટમેંટ", સ્પર,
પાળા વગેરેન ુ ં આકારતવજ્ઞાન અભ્યાસોના આધારે આયોજન , બાંધકામ, દે ખરે ખ અને તનભાવણી
થવી જોઈએ. આબોહવામાં પરરવતમનને કારણે વરસાદની તીવ્રતા વધવાની સંભાવના છે અને તેથી
જમીનનુ ધોવાણ પણ વધવાની સંભાવના છે જે ઘણી અગત્યની બાબત થાય છે .
આ ઉપરાંત, દરીયાકાંઠાના તવસ્તારની અસ્ક્યામતોના સંરક્ષણ માટે ધોવાણ અટકાવવાનાં યોગ્ય
પગલાં લેવાવાં જોઈએ. દરીયાકાંઠાના તવસ્તારોમાં દરરયાઈ પાણીથી થતુ ં ધોવાણ અટકાવવા માટે
બંધારા, ભરતી તનયંત્રક, ચેકડેમ, ડાય્સ અને પાળાનાં બાંધકામ જેવાં અસરકારક પગલાં લેવાવાં
જોઈએ. દરીયાકાંઠાના પયામવરણ અને જીવસ ૃષ્ટ્ષ્ટ પર પ્રદૂ ષણની ન્યુનતમ અસર થાય તે માટે
દરરયાકાંઠાના તવસ્તારોમાં પ્રદૂ ષણ નાબ ૂદ કરવા માટે વ્યાપક આયોજન થવુ ં જોઈએ.

4.9

જળપરરક્ષેત્ર
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4.9.1

વરસાદી પાણીનો મહિમ સંગ્રહ, ભ ૂગભમજળનુ ં પુનઃપ્રભરણ, વધુ ફાજલ પાણીવાળા પરરસરમાંથી
પાણીની અછતવાળાં પરરસરોમાં પાણી ઠાલવવુ.ં પ ૂરનાં પાણીનો સંગ્રહ, વગેરે પ્રયત્નોથી રાજ્યનાં જુદાં
જુદાં ક્ષેત્રોમાં જળની ઉપલબ્ધતા વધારવામાં આવશે. આતથિક તવકાસ માટેના કાયમક્રમો પાણીની
ઉપલબ્ધતા અને તેની મયાદામઓ (પાણીની ઉપલબ્ધતાની બાબતમાં) ને ધ્યાનમાં રાખીને કૃતષ
તવષયક, ઔદ્યોલગક અને શહેરી તવકાસ માટે આતથિક તવકાસના કાયમક્રમો તૈયાર કરવામાં આવશે. નીચેના
મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યમાં જળપરરક્ષેત્રો તનયત કરવામાં આવશે. જેથી ભતવષ્યની
પરરયોજનાઓ માટે યોગ્ય માગમદશમન મળી રહે.
૦ દૂ તષત સપાટી જળવાળાં જળપરરક્ષેત્રો.
૦ પ ૂરની શક્યતાવાળા તવસ્તારો.
૦ જળગ્રસ્ત તવસ્તાર (Water logged Area)
૦ ક્ષાર પ્રવેશવાળો તવસ્તાર.
૦ અનાવ ૃષ્ટ્ષ્ટ શકયતા તવસ્તાર.
૦ જળતવભાજક સલામતી/રલક્ષત તવસ્તાર.
૦ પયામવરણ રલક્ષત તવસ્તાર

૦ પીવાલાયક પાણીનો તવસ્તાર
4.9.2 રાજ્યમાં મયામરદત પાણીના જથ્થાની ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખીને કૃતષ તવષયક, ઔધોલગક અને
શહેરીકરણની પ્રવ્રુતતઓ તેમજ આતથિક તવકાસ માટેન ુ ં આયોજન કરવામાં આવશે. રાજ્ય/રાષ્િીય સ્તરે
તૈયાર કરાનાર જળપરરક્ષેત્રો અનુસાર આયોજન અને આતથિક પ્રવ ૃતિઓનુ ં માગમદશમન અને તનયમન
કરવામાં આવશે.
4.9.3

કૃતષ, ઉધોગો અને શહેરીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમાણસર આતથિક તવકાસ હાંસલ કરી શકાય તે માટે
પાણીનો ઉપયોગ તનયંતત્રત કરીને વૈજ્ઞાતનક રીતે જળપરરક્ષેત્રોનુ ં આયોજન કરવામાં આવશે.

4.10

ક્ષાિ પ્રવેશ ત્તનવાિિ : દરરયાકાંઠા તવસ્તારોના ભ ૂગભમજળમાં વધતી જતી ખારાશ ઘટાડવા ભરતી
તનયંત્રકો, બંધારા, ચેકડેમો, જળાશય ભરવાં, નાળાં પ્લગીંગ અને તવસ્તરણ નહેરો માટેનાં કામોનુ ં
આયોજન.

4.11

પાિીને ફિી વપિાશ લાયક બનાવી

ુ : ઉપયોગ : રાજ્યનાં મોટાં શહેરો અને નગરોમાં
ર્ેનો પન

ુ માટે પાણીના વપરાશથી થતાં ગંદા પાણી અને ગટર મારફત વહેતાં પાણી પર
ઘરવપરાશના હેતઓ
પ્રરક્રયા કયામ પછી (યોગ્ય તનયત કરે લ ધોરણો અને મયામદા સુધી) શુદ્ધ થયેલ પાણીનો પુન:ઉપયોગ
કરવામાં આવશે.

5.0
5.1

અમલીકિિ અને સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા
સંસ્થાકીય અને કાન ૂની બાબર્ો
રાજ્ય જળક્ષેત્ર માટે યોગ્ય તનયમનકારી સંસ્થાકીય અને કાન ૂની માળખાં તેમજ જળક્ષેત્રની હાલની
સંસ્થાઓની પુન:રચના અને ક્ષમતા વધારવાની જરૂરરયાતને માન્ય રાખે છે અને ઉપરો્ત
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જરૂરરયાતો પ્રાપ્ત કરવા માટે રાજ્ય નીચે દશામવેલ પગલાં લેશે:
5.1.1 જળક્ષેત્રમાં ત્તનયમનકાિી સંસ્થાઓની સ્થાપના: રાજ્ય કાયદા હેઠળ, રાજ્ય સ્તરે તનયમનકારી સંસ્થાકીય
માળખું પ ૂરુ પાડવા માટે

ગુજરાત જળસંપતિ તનયમનકારી સિામંડળ (GWRA) ની સ્થાપના

કરવામાં આવી છે .
5.1.2

જળવપિાશકર્ાત સંસ્થાઓન ંુ મજબ ૂર્ીકિિ : પાણીના અને તસિંચાઇ જળસંસાધનોના વ્યવસ્થાપનમાં
વધારે જવાબદારી ઉપાડવા માટે જળ વપરાશકતામ સંગઠન મજબ ૂત કરવામાં આવશે.

5.1.3

ુ િાર્ િાજ્ય જળસંપત્તિ પરિષદ: રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષપદ હેઠળ ગુજરાત
ગજ
રાજ્ય જળસંપતિ પરરષદની રચના કરવામાં આવી છે . આ પરરષદ જળસંપતિ ક્ષેત્રે નીતતતવષયક
તનણમયો લેશ.ે

5.1.4 ગુજરાત રાજ્ય જળસંપતિ સતમતત :
ગુજરાત રાજ્ય જળસંપતિ સતમતતની રચના જળસંપતિ ક્ષેત્રે કાયમલક્ષી કાયમક્રમો ધ્યાને લેવા માટે
કરવામાં આવી છે . આ સતમતત રાજ્યની જળસંપતિના તવતવધ પ્રશ્નો અને પાસાંઓ સંબતં ધત તમામ
તવભાગો વચ્ચે સંકલન સાધીને જળસંપતિ સંબતં ધત તવગતો અને બાબતોના સરળ અમલીકરણ માટે
જરૂરી વ્યવસ્થા કરશે. રાજ્યની જળસંપતિ ની ફાળવણી અને વપરાશ (પુરવઠા) માટે જવાબદાર જળ
સંબતં ધત તવતવધ તવભાગોની કામગીરીની સમીક્ષા અને મ ૂલ્યાંકન કયામ પછી પરરષદને તે મંજૂર કરવા
માટે ભલામણ કરશે.

5.1.5 નદી પરરસર સંગઠનો (RBOs) :
નદી પરરસરનો સંપ ૂણમપણે અથવા જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પેટા નદી પરરસરના આયોજીત તવકાસ અને
વ્યવસ્થા માટે યોગ્ય નદી ક્ષેત્ર સંગઠનો (રાજ્ય કક્ષાએ) રચવામાં આવશે. તવભાગ/તંત્રને તદનુરૂપ
બહ-ુ શાખાત્મક બનાવવા તેન ુ ં પુનગમઠન કરવુ ં જોઇએ.

નદી પરરસર સંગઠનોને ઘરવપરાશ, તસિંચાઈ,

ઔદ્યોલગક હેત,ુ વગેરે તવતવધ ઉપયોગ માટે પાણીની જરૂરરયાત અને નદી પરરસર ખાતે જળસંપતિની
અસરકારક વ્યવસ્થા માટે સપાટી અને ભ ૂગભમજળની ઉપલબ્ધતા ધ્યાનમાં રાખીને જળ ઉપયોગકતામ
અને મધ્યસ્થ વ્યસ્્તઓની સક્રીય ભાગીદારીથી કાયમરત કરવામાં આવશે. જો જરૂર જણાશે તો રાજ્યની
આંતર રાજ્ય નદીઓ માટે આંતર રાજ્ય નદી પરરસર સંગઠનો સાથે રાજ્ય જોડાઈ શકશે.
રાજ્યનાં બાકી રહેલાં નદી પરરસરો માટે સંકલલત નદી ક્ષેત્ર બ ૃહદ યોજના તૈયાર કરવા માટે અને સમગ્ર
રાજ્ય ( જળસંપતિના આયોજન, તવકાસ અને વ્યવસ્થા માટે ) માટે બ ૃહદ યોજના તૈયાર કરવા માટે
જરૂર જણાશે તો તવતવધ શાખાકીય એકમોની પણ રચના કરવામાં આવશે.

5.1.6 રાજ્યો વચ્ચે પાણીની વહેંચણી :
જ્યાં આંતર રાજય નદીઓના પાણીની વહેંચણી અને તવતરણ માટે ઔપચારરક વહેંચણી વ્યવસ્થા
નથી ત્યાં રાષ્િીય પરરપ્રેક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખી પાણીની વહેંચણી નક્કી કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.
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બધા આંતરરાજ્ય પાણીની વહેંચણી વ્યવસ્થાનુ ં પ્રભાવ મ ૂલ્યાંકન રાજ્ય દ્વારા સમયાંતરે હાથ
ધરવામાં આવશે અને રાજ્યનાં રહતનુ ં રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.

5.2 અમલીકરણ :
5.2.1

સંશોધન, ર્ાલીમ અને માનવસંસાધનનો ત્તવકાસ : રક્રયા સંશોધન, સ્ટેટ ઓફ આટમ ટેકનોલોજીના
તવકાસ અને તેના પ્રોત્સાહન માટે અને પાણીના સ્રોતોના અસરકારક - આતથિક સંચાલન તેમજ
તાલીમ માટે જળ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રે જ્ઞાનના સીમાડાઓનો તવકાસ કરવામાં આવશે. તાજેતરની
ટેકનોલોજીકલ તસસ્ટમોના મહત્વને ધ્યાને લઈ ગુજરાત ઇજનેરી સંશોધન સંસ્થા (GERI) , જમીન
અને જળ વ્યવસ્થાપન સંસ્થા (WALMI), સ્ટાફ તાલીમ કોલેજ (STC), ગુજરાત જલ તાલીમ
સંસ્થા(GJTI) અને તમામ કૃતષ યુતનવતસિટીઓના હાઈડ્રોલોજી તવભાગ અને એબ્ન્જતનયરીંગ કોલેજો
સાથે સંકલન કરીને પાણીની મહિમ ઉત્પાદકતા અને પાણીના મહિમ ઉપયોગ મેળવવા માટે
તાલીમ અંગે એક પરરપ્રેક્ષ્ય યોજના, આયોજનકતામઓ, રડરે ્ટસમ, મેનજ
ે સમ, રડઝાઇનસમ અને
વપરાશકતામઓ માટે કરવામાં આવશે. અદ્યતન તકનીકી પધ્ધતતઓને મહત્વ આપવામાં આવશે.
પાણીના ક્ષેત્રમાં કૌશલ્ય ધરાવતી માનવશસ્્તની જરૂરરયાતને પહોંચી વળવા માટે

જળ

વ્યવસ્થાપનની તનયતમત તાલીમ અને શૈક્ષલણક વગોને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઇએ. આ તાલીમ અને
શૈક્ષલણક સંસ્થાઓને માળખાકીય તવકાસ અને સંલગ્ન સંશોધન માટે પ્રોત્સારહત કરીને

તનયતમત

અદ્યતન કરવી જોઇએ કે જેથી હાલની પ ૃથક્કરણની પધ્ધતતઓ અને તવભાગો તેમજ સમુદાય દ્વારા
લેવાતા તનણમયની જાણકારી સુધારવામાં મદદ થાય. પાણીના તવભાગોના જુદાજુદા વપરાશકતામઓની
ક્ષમતા વધારવા અંગે પાણી સાક્ષરતા માટે રાષ્ટ્ષ્િય અલભયાન જરૂરી છે .
5.2.2

મારહત્તર્ વ્યવસ્થાપન અને મારહર્ી પધ્ધત્તર્:
કોઈપણ કુદરતી સંપતિના આયોજન માટે એક સુતવકતસત મારહતી વ્યવસ્થાપન તથા મારહતી પધ્ધતત
અત્યંત આવશ્યક છે . જળસંપતિના આયોજન માટે આ એક અગત્યનુ ં પાસુ ં છે . વરસાદ, પાણીનુ ં વહેણ,
ભ ૂગભમજળ સપાટીમાં ફેરફાર, ઉષ્ણતામાન, ભેજ, બાષ્પીભવન, ભ ૂગભમજળસંપતિમાં અને અન્ય
તવસ્તારોમાં દરરયાનુ ં પાણી પ્રવેશી જવાને કારણે દરરયા રકનારાના તવસ્તારમાં પાણીની ગુણવિામાં
ફેરફાર વગેરે જેવી જળમોસમ તવજ્ઞાન તવષયક મારહતી હોવી અત્યંત મહત્વની છે .
રાજ્ય સરકારે તેના જળ સંપતિ અને પાણી પુરવઠા તવભાગ, કૃતષ તવભાગ, વન તવભાગ, પ્રદૂ ષણ
તનયંત્રણ બોડમ , મહેસ ૂલ તવભાગ, માગમ અને મકાન તવભાગ જેવા તવતવધ તવભાગ મારફત અને કેન્ર
સરકારના હવામાન અને અન્ય સંબતં ધત તવભાગો મારફત કરવામાં આવેલાં કેટલાંક તનરીક્ષણોની નોંધ
રાખવામાં આપે છે . આમ છતાં, રાજ્યમાં જળસંપતિના આયોજન માટે આ તવભાગોના જળતવજ્ઞાન
મોસમ અને હવામાન મથકોના તમામ નેટવકમ નાં સંકલનથી સંશોધન અને મ ૂલ્યાંકન (એક જ મધ્યસ્થ
સ્થળે ) માટેની પધ્ધતતના અમલીકરણ માટે પાયાની જરૂરરયાતોને લક્ષ્યમાં રાખીને નમમદા, જળસંપતિ,
પાણી પુરવઠો અને કલ્પસર તવભાગ દ્વારા ગાંધીનગર ખાતે રાજ્ય જળતવષયક ડેટા કેન્ર (SWDC) ની
સ્થાપના કરવામાં આવી છે . મારહતીને પ્રમાણભ ૂત સંકેત નામ આપવાં, વગીકરણ કરવુ ં અને મારહતીની
પ્રરક્રયા અને તેના સંગ્રહ માટેની પધ્ધતતઓ અને પ્રરક્રયાઓ પ્રમાલણત અને સુવ્યવસ્સ્થત કરવી અને
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સમયાંતરે મ ૂલ્યાંકન, ખરાઇ અને માપાંકન આધીન કરવામાં આવશે. જેથી ઉપલબ્ધ થયેલી
મારહતીની સારી પારદશમકતા, ઉપયોગીતા અને ઉિરદાતયત્વવાળી છે તેની ખાતરી કરી જાહેર ક્ષેત્રમાં
મ ૂકવામાં આવશે.
ભતવષ્યમાં તવતવધ ઉપયોગો માટે પાણીની જરૂરરયાતની આકારણી (પ્રક્ષેપણ) કરીને પાણીનો મહિમ
ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે ઉપલબ્ધ જળસંપતિનુ ં આયોજન અને તવતરણ કરવુ ં જરૂરી છે .

6.0

નીત્તર્ન ંુ અમલીકિિ
સરકાર

દ્વારા પાણીના સ્રોતો, પાણી સંસાધનોની જાળવણી અને પાણીની ગુણવિા, પ ૂર અંકુશ,

દુષ્કાળ વ્યવસ્થાપન, પાણી હક્કદારી (અતધકારો) ની સુરક્ષા જાળવણીની તસસ્ટમોમાં સુધારણા માટે
સંબતં ધત ક્ષેત્રોમાં નીચેના કાયમક્રમોનો અમલ કરવામાં આવશે.
૧. જરૂરરયાત મુજબ હાલના કાયદાઓ અને અતધતનયમોમાં સુધારા કરવા.
૨. તમામ સરકારી સંગઠનોની ક્ષમતા, ફરજો, જવાબદારીઓ, હકો-સિાઓ અને અતધકાર ક્ષેત્રની સ્પષ્ટ
વ્યાખ્યા કરવી.
૩. નીતત, તનયમો, વગેરેને સરળતાથી અમલમાં મ ૂકવા માટે અતધતનયમ ઘડવામાં આવશે જેને લીધે
લોકોના અતધકારોનુ ં રક્ષણ થઇ શકે.
૪. પાણી ઉપભો્તા મંડળોને કાન ૂની અને વૈધાતનક રક્ષણ આપવુ ં અને જળ તવતરણની કામગીરીની
સોંપણી કરવી અને નહેરોની જાળવણી કરવી.
૫. જળ સ્ત્રોત પરરયોજનાઓના તવકાસ અને કામગીરીમાં ખાનગી ક્ષેત્રોને સામેલ કરવા માટેનો
અતધતનયમ.
ૂ ોની અસરકારક સહભાલગતા સુતનતિત કરવા માટે આયોજન કરવુ ં અને તનણમય પ્રરક્રયામાં તેમનો
૬. ખેડત
સહકાર મેળવવો. નીતતના અમલ તવશેની તપાસ માટે રાજ્ય અને જજલ્લા સ્તરે નાગરરકોની સતમતત
હોવી જોઇએ.
૭. સ ૂચનો, અવલોકનો વગેરેનાં આદાન-પ્રદાન કરવા માટે ઉપભોકતાઓ અને અતધકારીઓ,
વ્યવસ્થાઓ અને પધ્ધતતઓ વચ્ચે સમન્વય સ્થાપવા માટે પ્રયત્નો કરવા.
૮. કામગીરી અને જાળવણી સંબધ
ં ી ખચમ, જથ્થાના આધારે પાણીનુ ં તવતરણ, ઉપભોકતાઓમાં પાણીના
અસરકારક ઉપયોગ માટેની સભાનતા ઊભી કરવી અને સમાજના નબળા વગમની જરૂરરયાતો પ ૂણમ
ુ ી પાણીના દરની સામતયક સમીક્ષા કરવી.
કરવાના હેતથ
૯. તવવાદોનો ઉકેલ લાવવા માટે વૈધાતનક તંત્ર વ્યવસ્થા અમલી બનાવવી.
રાજય જળ નીતત જે ગુજરાત રાજ્ય જળ સ્ત્રોત સતમતત દ્વારા મંજુર થાય છે તેને આધારરત જળ-ક્ષેત્ર
નાં જુદાં જુદાં પેટા-ક્ષેત્રો સંલગ્ન લભન્ન તવભાગો અને એજન્સીઓ દ્વારા તવગતવાર વ્ય ૂહ-રચનાઓ અને
કામગીરીલક્ષી કાયમ યોજનાઓ તૈયાર કરવાની રહેશે, અને ઈબ્ચ્છત પરરણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે
તનયતમત રીતે તેની દે ખરે ખ રાખવાની રહેશે.
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6.2

રાજ્યની જળનીતતની સમીક્ષા:
રાજ્યની

જળનીતત એક રક્રયાશીલ નીતત તવષયક દસ્તાવેજ છે અને ભતવષ્યના પાણીના ક્ષેત્રના

તવકાસ અને વ્યવસ્થાના પડકારોનો સામનો કરવા, સમયાંતરે અને

જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ,

જળનીતતની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

7.0

ઉપસંહાિ
જળ એ ગુજરાત માટે મહત્વપ ૂણમ છે . મયામરદત પાણી પુરવઠા અને વધતી જતી

માંગને કારણે

પાણીની માંગ અને તેના પુરવઠા વચ્ચે તફાવત ઝડપથી વધતો જાય છે . રાજ્ય સરકારે જળસંરક્ષણ
અને લોકોની ભાગીદારી મારફતે પાણી પુરવઠામાં વધારો કરવા માટે ઘણી નવીન પહેલ શરૂ કરે લ
છે . કૃતષ ક્ષેત્રના લાભ માટે તસિંચાઇ અને તવધુતનો તવશાળ માળખાકીય આધાર ઉભો કરવામાં આવેલ
છે .
યોગ્ય ટેકનોલોજી, નીતતઓ, સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા અને પાણીની ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા માટે
'લોકભાગીદારી દ્વારા સામ ૂરહક જાગૃતત કાયમક્રમ આતથિક તવકાસને વેગ આપશે અને હયાત અને
ભતવષ્યમાં સલામત અને સુરલક્ષત પાણીની ખાતરી આપશે. આ માટે સરકાર અને તવતવધ પ્રદે શોમાં
તવતવધ સ્તરે સંકલલત અલભગમ જરૂરી છે . સુક્ષ્મ સ્તરે પાણીનો તવકાસ, જરૂરરયાત આધારરત
પ્રાથતમકતાઓ અને આયોજન લાંબાગાળે પાણી પુરવઠો વધારવા એક ટકાઉ માગમ બની રહેશે.
ગુજરાત રાજ્ય જળનીતત માત્ર એક શરૂઆત છે . ભતવષ્ય માટે સુરલક્ષત પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવાનુ ં
વહીવટ અને લોકો માટે એક

પડકાર છે . જળનીતતનુ ં લક્ષ્ય, અવરોધો દૂ ર કરી અને સંસ્થાકીય

પદ્ધતતઓની જોગવાઇ મારફતે એકંદર પાણીની ઉત્પાદ્તા સુધારવાનુ ં છે . જળનીતત સ ૂચવે છે કે
જળનીતતની અસરકારકતા ક્ષેત્રીય અને આંતરક્ષેત્રીય સંકલન અને સહયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં
આવી શકે. જળનીતતની જોગવાઈઓનો અમલ હયાત નીતત કાયદા અને સંગઠનના ક્રમશ: અલભગમ
ુ
મારફતે કરવામાં આવશે. સમયાંતરે સમીક્ષાની પધ્ધતત જળનીતતના અમલ તેમજ તેના હેતઓ
તસધ્ધ કરવા માટે શસ્્તમાન થશે.
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