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જળને લગતી પર;<થિત રાજય માટ હંમશ
ે ાં
પડકારપ રહ) છે . ઘણાં શહરો, ખેતરો અને
ઉBોગો જયાર જયાર 9ુકાળ પડ છે યાર
મોટા માણમાં 4ુCકલી અDુભવે છે અને
આથી રાજયના જળ સંFહો અને િવતરણ
Gયવ<થા ઉપર ઘHું દબાણ આવે છે .
પયા વરણમાં ફરફારને કારણે આ Cન
વધાર િવકટ બનતો Iય છે . રાજયના ઘણા
ભાગોમાં જળની તીJ અછત વા<તિવકતામાં
ફરવાતી

Iય

છે .

તે

જોતાં

પાણી

બચાવવાના આપના યનો પરિ<થિતમાં
‘‘ું મારાં દાંત સાફ કં ં

નKધપાL Mુધારો લાવી શક.

યાર પાણી બંધ રાું ં.’’
આપ 5 ર)તે પાણી વાપરો છો –ઘરમાં તથા
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બહાર-

તે 1ગે Oુનિવચારણા કરવાથી

આપણે મયા દત પાણી Oુરવઠાને વQુને વQુ

       

સમય Mુધી અને વQુને વQુ િવ<તારો Mુધી

!"  # $.

પહKચાડવામાં મદદપ થશો અને આપણને

& 

જયાર જોઇએ યાર પાણી મળS ું રહશ.ે

'' ( .’’

પાણી મયાદત માણમાં હોવાથી અને રોજબરોજના વપરાશમાં આપણા માટ અયંત જર)
હોવાથી જળસંર+ણ  ૂબ જ જર) બ-.ુ ં છે . આ સાથે જણાવેલ જળસંર+ણ 1ગેની કટલીક બાબતો
ઘર અને બહાર અમલમાં 4 ૂકવાથી આપ પણ રો5રોજ પાણી બચાવવા મદદપ થઇ શકશો –
9ુ:કાળ હોય ક ન હોય.
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•

ચાTુ પાણીએ શાકભાU સાફ
કરવાને બદલે તપેલામાં ક
બા<ક ટમાં લઇને સાફ કર)એ.

•

માL વાસણ વીછળતી વખતે જ
પાણીનો નળ ચાTુ કર)એ.
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નાના નાના લીક જને કારણે ઘHું પાણી વહ)

•

દાંત સાફ કરતી વખતે તથા હાથ

Iય છે . પાણીની ચકલીમાંથી સતત નીકળતી

પર સાVુ લગાડતી વખતે નળની

ધાર રોજના ૨૮૦ લીટર 5ટTું પાણી જવા દ

ચકલી બંધ રાખીએ.

છે . આથી લીક થતી ચકલીઓDુ ં તાકાaલક

•

Xુંકો સમય Wવારો ચાTુ રાખીએ.

સમારકામ કરાવીએ.
જો ગરમ પાણી લીક થS ું હોય તો પાણીની

•

લીટર પાણી બચી શક.

તાક)દ લીકજ અટકાવીએ.
 9
9    я

•

(&  1 

(ઝમણ) શોધી કાઢ)ને 9ુર<ત કર)એ.
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ર)તે

નળમાંથી

લીકજ

જો બાથટબથી -હાતા હોવ તો
અડધાથી વધાર ભરશો નહ.

સામા-ય ર)તે સાંધઓ આગળ વQુ લીકજ

સામા-ય

પાંચ મીનીટથી ઓછો Wવારો ચાTુ
રાZયો હોય તો <નાન દ)ઠ ૬૦

સાથોસાથ ઉIનો પણ Gયય થાય છે . આથી


જો Wવારાથી <નાન કરતાં હોવ તો

વધાર

માણમાં થS ું હોય છે . 5 વાઇસરના ખરાબ

6 7 
•



'(2 40-60  
.



હાથથી કપડાં ધોતાં હોવ તો કપડાંને

થઇ જવાને કારણે હોય છે . આથી પાણીનો

સાVુ લગાડ) ચો]યા પછ) ખંખોળતી

વપરાશ કરતાં ઉપકરણો/સાધનો બંધ કર)

વખતે જ પાણી ચાTુ રાખીએ.

આવી લીકને gયાનથી સાંભળો. વષમાં તમામ

•

વોશ^ગ મશીન વાપરતા હોવ તો

નળ ઓછામાં ઓછાં બે વાર ચકાસીએ અને

Wલ લોડથી વોશ^ગ મશીન ચાTુ

ખાતર) કર)એ ક નળ યોiય ર)તે કામગીર) કર

કર)એ.

છે .

*
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•

સવાર અને સાં5 જયાર તાપમાન નીjુ ં
હોય

યાર

લોનમાં

પાણીનો

છંટકાવ

કર)એ.
•

જો આપ િ<-કલર (Wવારા પkિત)નો
ઉપયોગ કરતા હોવ તો તેને અવારનવાર
ચકાસતાં રહો અને િ<-કલરને એ ર)તે
ગોઠવો ક 5થી પાણી માL લોનને જ મળે
અને નહ ક આપના ઘરની દવાલોને
અથવા ર<તાને. આ માટ ફરતી નોઝલનો
વપરાશ કરવાથી પાણી બચશે.

.A
•

•

•

<પંચ/કપડાંની મદદથી સફાઇ
કર)એ.
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nલોને

પાણી

શકાશે.
•

તં9ુર<ત અને ઘp લોન માટ પાણી qડ
Mુધી Iય પણ ઓછા સમય માટ Iય તે

વાહનોની સફાઇ માટ ડોલ
ભર)ને ર ડવાને બદલે

અને

ઉપયોગ કરવાથી વQુ પાણી બચાવી

વોક-વે વગેરની સફાઇ માટ
કર)એ.

છોડવાઓ

આપતી વખતે o)પ (ટપક પkિત)નો

ચોક, પરસાળ, વરં ડા, ગેરજ,
પાણીને બદલે ઝાrુનો ઉપયોગ

l ૃ+ો,

વQ ુ જર) છે .
•

9ુ:કાળ સમયમાં પણ ટક) રહ તેવા l ૃ+ો
અને છોડવાઓ વાવીએ.

