ુ રાત રાજય :
૧. �જ
�ુજરાત રાજય ભારતના દ�રયા �કનાર� ૨૦.૦૮’ થી ૨૪.૦૩૩’ ઉ�ર અક્ષા અને ૬૮.૦૭’ થી ૭૪.૦૨૯’ � ૂવર ર� ખાંશ
વચ્ ચ િવસ્ ર� લ છે . રાજયનો ભૌગો�લક િવસ્ તર આશર� ૧,૯૬,૦૦૦ ચો.ક�. છે . � દ� શના ભૌગો�લક િવસ્ તરના આશર�

ં � દ�ક્ષણમ દમણ �ુધી આશર� ૧૬૦૦ ક�.મી. લંબાઇનો દ�રયા
૬ ટકા �ટલો થવા �ય છે . ઉ�રમાં લખપતથી માડ

કાંઠો આવેલ છે . � દ� શના સ�ુદ્ર ર� ખાનો ત્રી ભાગ છે . વષર ૨૦૦૧ની વસ્ ત ગણતર� પ્રમા �ુજરાત રાજયની

�ૂલ વસ્ ત આશર� ૫૦૦ લાખ �ટલી છે . સમગ દ� શની વસ્ તના આશર� ૫ ટકા બને છે . રાજયની ત્ર ભાગથી
ુ માટ� �ુજરાત રાજય ૨૫ �લ્ લમા ં વહ�ચાયેલ છે . રાજયનો ૬૨
વધાર� આવક �ૃિષ આધાર�ત છે . વહ�વટ� હ��ઓ

ટકા િવસ્ તર �ુ �્કાળગસ્  િવસ્ તર છે . ભૌગો�લક દ્ર��ટએ રાજયને �ુ દરતી ર�તે ત્ ભાગમાં વહ�ચી શકાય.
(૧)

મધ્  અને દ�ક્ષણ �ુજર

(૨)

સૌરાષ્ અને કચ્ 

(૩)

ઉ�ર �ુજરાત

�ુજરાત રાજયના િવિવધ બેસીન દશાર ્વત નકશો

૧.૨ �ુજરાત રાજયમાં િવ�ુવ� ૃ�ીય હવામાન આધાર�ત ચોમા�ુ હોય છે . દ� િનક સર� રાશ તાપમાન ઓછામા ં ઓ�ં ૬.૦
� ર�માં અને વ�ુમાં વ�ુ ૨૭.૦ સે. થી ૪૭.૦ સે. વચ્ ચ મે મહ�નામાં હોય છે . �ુખ્ ત્ વ
સે. થી ૨૭.૦ સે. ની વચ્ ચ �ન્ આ
નૈઋ ત્ ના મોસમી પવનો દ્વારા �ુન થી સપ્મ્ ર દરમ્યાન વરસાદ આવે છ. આશર� ૯૦ ટકાથી ૯૫ ટકા �ટલો વરસાદ
ત્રણ માસના સમયગા દરમ્ યન ન�ધાય છે . ઉ�ર પિ�મ િવસ્ તરમાં ૩૦૦ મી.મી.થી માડ
ં � દ�ક્ષણ �ુજરાતમ ૨૦૦૦
મી.મી. �ટલો વાિષ�ક સર� રાશ વરસાદ ન�ધાય છે . �ુજરાત રાજયના ૬૦% િવસ્ તરમા ં વરસાદ ઓછો અસમાન અને
અિવ�સનીય છે અને તેથી સૌરાષ્ કચ્  અને ઉ�ર �ુજરાત િવસ્ તરમા ં દર ત્રી� વરસે �ુકાળ પડ� . સને ૧૯૦૦ થી
માંડ� અત્ યર �ુધીમાં રાજયમાં ઓછામાં ઓછા ૩૦ વખત પાણી-ખોરાકની અછત ઉભી થઇ છે .
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ુ રાત રાજયમાં પવનની �દશા બતાવતો નકશો
�જ
જળસપ
ં િ� �ુખ્ ત્ વ રાજયના દ�ક્ષણ અને મધ િવસ્ તરમા ં ક�ન્ દત છે . �ુજરાત રાજયમા ં વધતી વસ્ તને પહ�ચી વળવા
તથા વધી રહ�લ આિથ�ક િવકાસને પહ�ચી વળવા માટ� વધતી જતી પાણીની માગ
ં સીિમત જળસપ
ં િ�માથ
ં ી મેળવવાની
રહ� છે . પાણીના અછતના પ્ર�ને પહ�ચી વળવા મા રાજય સરકાર� પાણીની બચત કરવા સા� ઉ�ૃ વહન િસ�ચાઇને
અગ્રીમતા પણ આપી .

�ુજરાત રાજય ના જળસ્ તતોના પ્રક
(૧) � ૃ�ુષ્ટ જ (૨) �ુગભર્ જ
�ુજરાત રાજય�ુ ં પાણી�ુ ં �ુખ્  પ્રાિપ સ્ થન � ૃ�ુષ્ટ જળ છ. સમગ રાજયમા ં �ૂલ ૧૮૫ નદ� પર�સરો આવેલ છે .
રાજયમાં ઉપલબ્  જળસંપિ� ૪૯૭૦૯ દસ લાખ ઘન મીટર છે . �માથ
ં ી ૩૮૫૩૩ દસ લાખ ઘન મીટર � ૃ�ુષ્ટ જળ છ. �
સમગ્ર ભારત દ�શની � � ૃ�ુષ્ટ જળરાિશનો માત ૨% થાય છે . � જળરાશી ઉપલબ્  છે તે પણ સમાન ર�તે વહ�ચાયેલી
નથી. �ુજરાત, સૌરાષ્ અને કચ્  િવસ્ તરોમાં અ�ુક્રમ૮૪%, ૧૪% અને ૨% જળસપ
ં િ� વહ�ચાયેલી છે . �ની સામે આ ત્રણ
િવસ્ તરોનો �ુ લ ભૌગો�લક િવસ્ તર ૪૫%, ૩૧%, અને ૨૪% છે . રાજયની � ૂગભર્ જળસંપિ� ૧૧૧૭૬ દસ લાખ ઘન મીટર છે .
ઉપલબ્  � ૂતળ તેમજ � ૂગભર્ જળરાશીનો ઉપયોગ પીવાના પાણી માટ, ખેતી, ઉધોગ, જળ િવ�ુત, મત્ સ્ ધોગ િવગેર� �વા
ુ માટ� કરવામાં આવે છે . આમાંથી લગભગ ૮૦ ટકા �ટલો પાણીનો ઉપયોગ ફકત ખેત ઉત્ પદન ક્ષેત્રે કરવાઆવે છે .
હ��ઓ
�માં િસ�ચાઇનો મહત્ નો ભાગ છે . �ુજરાત રાજયનો �ુ લ ભૌગો�લક િવસ્ તર ૧૯૬ લાખ હ�કટર છે . � પૈક� ૧૨૪.૫ લાખ
હ�કટર ખેડાણલાયક િવસ્ તર છે . આઝાદ� પહ�લા હાલના �ુજરાત રાજયમા ં ફકત ૫૧૦૦૦ હ�કટર �ટલા િવસ્ તરમા ં જ
િસ�ચાઇની સગવડ હતી. રાજયની સ્ થપના સમયે બી� પંચવિષ�ય યોજનાને �તે સને ૧૯૬૦-૬૧ �ુધી ૪.૦૪ લાખ હ�કટરમા ં
િસ�ચાઇ શ�કત ઉત્ ન્  થઇ શક� � થક� મહ�મ િસ�ચાઇ વપરાશ તો ફકત ૧.૭૭ લાખ હ�કટર હતો. ત્ યર બાદ �ુજરાત
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સરકાર� વ�ુ ને વ�ુ િસ�ચાઇ શ�કત ઉત્ ન્  કરવાના કાયર્ક્રમને અ�ગ આપી �ને પ�રણામે અત્ યર �ુધીમા ં આશર� ૪૨.૭૨
લાખ હ�કટર િસ�ચાઇ શ�કત ઉત્ ન્  થયેલ છે . � થક� મહ�મ િસ�ચાઇ વપરાશ ૩૯.૬૭૫૨ લાખ હ�કટર થયેલ છે . �ુજરાતમા ં
ઉ�ર �ુજરાત, સૌરાષ્ અને કચ્  િવસ્ તર પણીની અછતવાળા િવસ્ તરો છે . જયાં દર દસ વષ� બેથી ત્રણ વષર્ �ુષળ પડ� છે .
જયાર� દ�ક્ષણ �ુજરાતમાં લગભગ દર વ � ૂરની પ�રિસ્ િતને કારણે �ન-માલ�ુ ં �ુકશાન થાય છે તેમજ તેની સાથે અ�ુલ્ 
જળરાશી બીનઉપયોગી દ�રયામાં વહ� �ય છે . �ુજરાત રાજયે � ૂતકાળમા ં ૧૯૭૨-૭૩, ૧૯૮૫ થી ૧૯૮૮ તથા વષર્ ૧૯૯૯૨૦૦૦ દરમ્ યન ભયકં ર �ુ ષ્ કળ અ�ુભવેલ છે . વષર્ ૨૦૦૧મા ં અમદાવાદના અછતગ્રસ ભાલ િવસ્ તર તથા ભાવનગર,
અમર� લી અને �ૂનાગઢના ક�ટલાક િવસ્ તરમાં મહ� નદ� આધાર�ત પાઇપ લાઇન દ્વારા પીવા�ું ણી �ુ� પાડવા આયોજન
કર� લ. આ ઉપરાંત અમદાવાદ શહ�રને પીવા�ુ ં પાણી �ુ� પાડવા તાત્ કલીક �ુધ્ ના ધોરણે રાસ્ ક વીયરથી કોતર�ુર વોટર
વકર ્સ �ુધીની પાઇપ લાઇન કર�લ છ . તે ઉપરાત
ં નમર્દા �ુખ્ નહ�રમાથ
ં ી �ુ દા �ુ દા ચાર સ્ ળોએ અલગ અલગ લંબાઇની
પાઇપલાઇન દ્વારા તળાવો ભર�ને પીવાના પાણી માટ� ૧૧૩.૧૭ �ક.મી. ની પાઇપલાઇનની કામગીર� પ્રગિતહ�ઠળ.
આમ �ુજરાત રાજય �ુ ષ્ કળ હ�ઠળના વષ�મા ં જનતાને પડતી હાલાક� પ્રત્ સદાય સ�ગ રહ� છે . અને ભિવષ્ માં
આવી �ુશ્ કલીઓના કાયમી િનવારણ માટ� જ�ર� એવા પગલા ં / �ુિનિ�ત આયોજન માટ� સદાયે તત્ ર રહ� છે . તેમાના ં
ક�ટલાક પગલાંઓ નીચે �ુજબ છે .
શકય એટલા તમામ સ્ ળોએ ચેકડ�મ, નાની, મધ્ મ તથા મોટ� િસ�ચાઇ યોજનાઓ થક� પાણીનો મહ�મ જળસગ
ં ્ર
ઉભો કરવો. ઉભી થયેલ જળાશય યોજનાઓ થક� થતી િસ�ચાઇ માટ� વારાબધ
ં ી પધ્ િતનો ઉપયોગ કર� કરકસર �ુકત જળ
વપરાશ કરવો. � ૂગભર્ અને �ૂ�ૃષ્ જળનો સમન્ વત ઉપયોગ કર� િવિવધ િસ�ચાઇ પધ્ િત દ્વારા પાણી બચાવવા �ગ
ખે�ૂતોમાં ��િૃ ત ક�ળવવી. ઓછ� સંગ્રહશ�કતવાળા અને �ુષ્ળગ્રસ િવસ્ તરોમા ં આવેલ જળાશયોમા ં બાષ્ પભવન થક� થતો
પાણીનો �ુ વ્યર્અટકાવવો, ખેત તલાવડ� બાધ
ં વી, હયાત તળાવો �ડા કરવા. પાણી�ુ ં ટ�પે ટ��ુ ં બચાવવા તમામ સ્ ળોએ
શકય ત્ યા પાણી અવરોધક બાંધકામો (Water Harvesting Structures) અને ખાસ કર�ને ચેકડ�મો બાધ
ં વા. રાષ્ ટય જળનીિત
દ્વારા �ૂ�ચત એવી િસ�ચાઇ યોજનાઓમાં પીના પાણીની જોગવાઇ�ુ,ં આયોજન તબકક� જ ધ્ યન રાખ�ુ ં પાણીની �તરબેઝીન તબદ�લી માટ� લીન્  નહ�રોની યોજનાઓ હાથ ધર� અમલી બનાવવી.
�ુજલામ �ુફલામ યોજના હ�ઠળ : કડાણા જળાશયમાથ
ં ી ચોમાસા દર�્યાન વહ� જતા પાણીને �્પ્રેડ ક�નાલોમા ં
વહાવીને જમીનમાં ઉતારવા નીચા જતા � ૂગભર જળને ર�ચા� દ્વા અટકાવવા.
ખેતીમાં વપરાતી વીજળ� બચાવવી.
એગ્ ઈન્ડસ્ટ ને પ્રો�સાહન આપ�ુ ં
� ૂતળ પાણીથી િસ�ચાઇ �ુિવધા અને પીવાના પાણીની ઉપલ�્ધ કરાવવી.

િપયત માટ� ખેત તલાવડ�ઓ બનાવવી અને ખેતર�ુ ં પાણી ખેતરમા ં જ સાચવ�ુ.ં
આઝાદ� પહ�લા હાલના �ુજરાત રાજયના િવસ્ તરમા ં હાથમતી િસ�ચાઇ યોજના અને ખાર�કટ િસ�ચાઇ યોજના એમ
ુ ં , દાત
માત્૨ મોટ� િસ�ચાઇ યોજનાઓ જ થઇ શક� હતી. આઝાદ� પછ� રાજયમા ં શે��
ં ીવાડા, કાકરાપાર વીયર, ઉકાઇ, કડાણા,
ધરોઇ, વણાકબોર� વીયર વગેર� યોજનાઓના બાધ
ં કામ હાથ ધરવામા ં આવેલ વષર્ ૨૦૦૬-૦૭ ને �તે �ુ લ િસ�ચાઇ હ�ઠળ
� ૂકવામાં આવેલા ૪૪૩૬ પાતાળ�ુ વાઓ પૈક� �ુ દા �ુ દા કારણોસર બધ
ં થયેલા ૧૯૬૭ પતાળ�ુ વાઓ બાદ કરતા,ં વષા� તે �ુ લ
૨૪૬૯ પાતાળ�ુ વાઓ િસ�ચાઇ હ�ઠળ ચા�ુ હતા.ં � પૈક� ૮૦ પાતાળ�ુ વાઓ�ુ ં સંચાલન િનગમ હસ્ ક હ�ુ.ં વષર્૨૦૦૬-૦૭ ના
�તે મોટ�, મધ્ મ તેમજ સ્ ટટ માઇનોર ૧૮૬ યોજનાઓ � ૂણર્ થયેલ છ . આ ઉપરાત
ં આશર� ૫૦૦૦ નાની િસ�ચાઇ યોજનાઓ
(ઉ�વહન અને પરકોલેશન ટ� ન્  સ�હત) � ૂણર્ કરવામાં આવેલ છ . વષર્૨૦૦૬-૦૭ દરમ્ યન સરદાર પટ� લ સહભાગી જળસંચય
યોજના હ�ઠળ આશર� ૧૨૦૦ ચેકડ�મો બાંધવામા ં આવેલ છે . દ� શની પ્રગિતમાં ખભેખ મીલાવી આગળ વધવા માટ� �ુજરાત
�ૃતિન�યી છે . િવિવધ િસ�ચાઇ યોજનાઓના લાભ છે ક �તર�યાળ િવસ્ તરમા ં વસતી આ�દવાસી પ્ર �ુધી પહ�ચતા થાય
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તેમજ સમગ્ર ખેત સમાજને મહ�મ િસ�ચાઇ �ુિવધા પ્રાપ થાય તે આશયથી � ૂણર્તાને આર� આવેલી િવિવધ િસ�ચાઇ
યોજનાઓ સમયસર � ૂણર્ કરવામાટ� રાજય સરકાર ક�ટબધ્  છે .

ુ રાત રા�યની � ૂગભર્જળ િવગત
�જ

�ુજરાત રા�યની ભૌગો�લક અને િસ�ચાઈની િવગતો
િવગતો

લાખ હ�ક્ટરમા

�ુ લ ભૌગો�લક િવસ્તા

૧૯૬

ખેતી લાયક િવસ્તા

૧૨૫

િસ�ચાઈ હ�ઠળનો િવસ્તા
� ૂગભર્ જળ આધા�રત િસ�ચાઈ િવસ્ત

૨૦

સરદાર સરોવર યોજના હ�ઠળનો િવસ્તા

૧૮

�ુજલામ �ુફલામ યોજના અને ચેકડ�મોથી લા�ભત િવસ્તા

૯

વરસાદ આધા�રત િવસ્તા

૬૦

�ુજરાત રા�યની જળસંપિ�ની િવગતો

િવસ્તા

દસ લાખ ઘ.મી.

ઉ�ર �ુજરાત

૩૩૦૦

દ�ક્ષણ �ુજરાત અને મધ્ય �ુજ

૩૯૫૦

સૌરાષ્ટ્ર િવસ

૪૩૦૦

કચ્છ િવસ્ર

૪૫૦

સરદાર
�ુ લ
િવસ્તા

જળસંપિ�

(મીલીયન
ઘનમીટર)

� ૂતળ જળ (મીલીયન
ઘનમીટર)

� ૂગભર્ જળ િસવાય

સરોવર
હયાત

(મીલીયન

જળાશયોની

ઘનમીટર)

સંગ્રહશ� (મીલીયન

જળસંપિ�ની

િવસ્તારની

ટકાવાર�

ટકાવાર�

ઘનમીટર)
મધ્ય અને દ�ક્ષણ �ુજ

૩૫૭૦૦

૩૧૭૫૦

૩૯૫૦

૧૦૪૦૦

૭૧

૨૫

ઉ�ર �ુજરાત

૫૪૦૦

૨૧૦૦

૩૩૦૦

૨૧૦૦

૧૧

૨૦

સૌરાષ્

૭૯૦૦

૩૬૦૦

૪૩૦૦

૨૨૫૦

૧૬

૩૩

કચ્

૧૧૦૦

૬૫૦

૪૫૦

૨૫૦

૨

૨૨

�ૂલ

૫૦૧૦૦

૩૮૧૦૦

૧૨૦૦૦

૧૫૦૦૦

૧૦૦

૧૦૦
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