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ગજુરાતમાાં ાણીની માાંગ અને પરુળઠાની અશમતુા ર એક નજર 

 

અલ્ેકુમાર જયાંતીભાઇ ટે 

મહુડી પ્રાથમમક ાલા નાં-1, (મક્ષક) 

 

 પ્રાસ્તાવલકઃ 

ાણી એ ભનષુ્મની પ્રાથવભક જરૂરયમાતો ૈકી એક ખફૂ જ ભશત્લની જરૂરયમાત છે. 

ભનષુ્મએ ોતાના જીલનને ટકાલી યાખલા ભાટે ાણીનુું મોગ્મ પ્રભાણ અને ગણુલત્તા 

જરૂયી છે. વલશ્વભાું ાણી લાયલા રામક ખફૂ જ ઓછું છે. શલે ાણીની સ્સ્થવત ય એક 

નજય કયીએ. 
 મળશ્વમાાં ાણીના જથ્થા ર એક નજરઃ 

વલશ્વભાું ાણીના કુર જથ્થાભાુંથી ભાત્ર 3% જ લાયલા રામક છે. તેની આંકડાકીમ 

ભારશતી ય એક નજય કયીએ. 

 મળશ્વ ેળે કુ ાણીના જથ્થાનુાં મળભાજન 

મળગત કુ ાણીના જથ્થાની શાેક્ષ ટકાળારી 

ખાયાળલાળું ાણી 97.03 

ીલારામક કે લયાળ મોગ્મ ાણી 02.97 

પ્રાપ્તતસ્થાનઃWater and ratated statistics central water commission, GOI new Delhi, 

1998
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 મળશ્ેવણઃ 

ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે વલશ્વના કુર ાણીભાુંથી 97% ાણી દરયમાનુું 

ખારુું ાણી છે. ભાત્ર 3% ાણી જ લાયલા રામક છે. તે ભાટે મોગ્મ વ્મલસ્થાન જરૂયી 

છે. શલે ાણીની ભાુંગ અને યુલઠા ય એક નજય કયીએ. 

 ાણીની ભાુંગ બાયતના વુંદબભભાું 

 બાયતભાું ાણીની ભાુંગભાું વતત લધાયો થઇ યહ્યો છે. તેના ભાટે ફે કાયણો જલાફદાય છે. 

I. વ્મસ્તતગત ભાુંગભાું લધાયો 

II. લસ્તીલધાયાના કાયણે 

 શલે તેની આંકડાકીમ ભારશતી ય એક નજય કયીએ. 
 ભારતમાાં તાજા (મીઠા) ાણીની માાંગ - યવુનટઃC.K.M. 

અ.નાં 
ાણીના મળમળધકે્ષતે્ર 

ઉયોગો 

ઇ.શ. 2000 ઇ.શ. 2025 

ભતૂ 

જલ 

ભગૂભભ 

જલ 
કુ જલ 

ભતૂ 

જલ 

ભગૂભભ 

જલ 
કુ જલ 

1 વવિંચાઇ 420 210 630 510 260 770 

2 અન્મ ઉમોગ 32 85 - 46 00 - 

 
 ઘય લયાળ 

અને શુારન 
30 - - 120 - - 

  ઔદ્યોગગક 3 30 - 4 00 - 

  અન્મ 53 85 - 110 00 - 

 પ્રાપ્તતસ્થાનઃ ાણી અને વુંફુંવધત આંકડાળાસ્ત્ર વેન્રર ાણી કવભળન, 1998 

 

ઉયના કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે વવિંચાઇ કે્ષતે્ર ઇ.વ.2000ભાું ભતુરજ 420CKM 

શત ુજે 2025ભાું 510 જેટલુું થળે એટરે કે 20% કયતાું ણ લધ ુથળે. તેલી જ યીતે અનકુ્રભે 

ભગુબભજ 210 શત ુું તે 260CKM થળે. જે 20% કયતાું ણ લધ ુલધાયો દળાભલે છે. 
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તેલી જ યીતે અન્મ ઉમોગોભાું ઇ.વ.2000ભાું ભતૂરજ 80CKM શત ુતે ઇ.વ.2025ભાું 

190 CKM થળે એટરે કે 250% નો લધાયો થળે. ભગૂબભજ ઇ.વ.2000ભાું 40CKM શત ુતે 

ઇ.વ. 2025ભાું 90 CKM થળે. એટરે કે 100% કયતાું ણ લધ ુથળે. 

ઉયના કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે 25 લભના વભમગાા દય CKM ભાું 100% કયતાું 

લધ ુલધાયો થતો જોલા ભે છે. જે ખફૂ જ ગુંબીય ફાફત દળાભલે છે. 

શલે ગજુયાતભાું તાજા(ભીઠા) ાણીનાું ભાુંગ ય જોમો તો તેભાું લધાયો ખફૂ જ 

ગચિંતાજનક છે ણ તેની આંકડાકીમ ભારશતી જોમા છી તેભાું બવલષ્મ અંગે શુું વ્મલસ્થાન 

કયવુું તે વનણભમ રઇ ળકામ છે. 

તો શલ ેગજુયાતભાું તાજા(ભીઠા) ાણીની ભાુંગની આંકડાકીમ ભારશતી ય એક નજય 

નાખીએ. 
 ગજુરાતમાાં તાજા(મીઠા) ાણીની માાંગ દાભળત ુાં કોષ્ટક - યવુનટઃ વભગરમન શતેટય 

અ.નાં. 
ાણીના મળમળધકે્ષતે્ર 

ઉયોગો 

ળવભ 

2000 

ળવભ 

2025 

1 વવિંચાઇ 53.0 77.0 

2 ીલાના શતે ુભાટે 24.2 40.0 

3 ઔદ્યોગગક 30.0 120.0 

4 થભભર ાલય 10.0 15.0 

5 અન્મ 65.0 105.0 

Source : Processed from –Nambian R.G. Resources of Gujarat : water an analysis of 

long clean penspectives, 1980 p.20 

 ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે લભ 2000ભાું વવિંચાઇ ભાટે ભીઠા ાણીની ભાુંગ 53.0 

વભગરમન શતેટય અને લભ 2025ભાું 77,0 વભગરમન શતેટય ભાુંગ થળે. એટરે કે 50% નો 

લધાયો થળે. 

 ીલાના શતે ુભાટે લભ 2000ભાું 24.2 વભરમન શતેટય તે 2025ભાું 40.0 વભગરમન શતેટય 

ભીઠા ાણીનાું ભાુંગ થળે. 75% જેટરો લધાયો થળે. 
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 ઔદ્યોગગક કે્ષત્ર લભ 2000ભાું 30.0 વભરમન શતેટય અને લભ 2025ભાું 120.0 વભરમન 

શતેટય થળે. એટરે કે 300% નો ભીઠાની ભાુંગભાું લધાયો થળે. 

 થભભર ાલય કે્ષતે્ર લભ 2000ભાું 10.0 વભગરમન શતેટય શત ુું તે લભ 2025ભાું 15.0 વભગરમન 

શતેટય ભીઠા ાણીની ભાુંગ લધળે. 50% ની ભાુંગભાું લધાયો થળે. 

 અનકુ્રભે અન્મ કે્ષતે્ર 65.0 અને 105.0 વભગરમન શતેટય ભીઠા ાણીની ભાુંગ શળે. 

 આભ એકુંદયે ગજુયાતભાું ભીઠા ાણીની ભાુંગભાું લધાયો ખફૂ જ ગચિંતાજનક છે. તેની વાભે 

યુલઠો તેટરા પ્રભાણભાું છે કે નરશ તેના ય નજય કયીએ. 
 ાણીનો પરુળઠોઃ 

 અગાઉ જોયુું તે પ્રભાણે ાણીના કુર યુલઠાભાુંથી ભાત્ર 3% જ યુલઠો લાયલા રામક છે. 

જુદા જુદા દેળભાું ાણીનો યુલઠો કેટરો અને બવલષ્મભાું કેટરી શળે તે અંગેની આંકડાકીમ 

ભારશતી નીચે પ્રભાણે છે. 
 દેો પ્રમાણે માથાદીઠ ચોખા ાણીની ઉબ્ધધ - યવુનટઃ ક્યગુફક ભીટય 

દેનુાં નામ 1955 1990 2025 

બાયત 5277 2464 1496 

ારકસ્તાન 10590 3962 1803 

ઇજજતત 2561 1123 630 

દ.આરિકા 3249 1317 683 

બ્રાગઝર 111081 46631 31638 

અભેરયકા 14934 9913 7695 

કેનેડા 184354 108900 75634 

ઓસ્રેગરમા 37121 20075 13606 

જાાન 6091 4428 4306 

ગબ્રટન 2344 2090 1909 

િાન્વ 4260 3262 3044 

Source: Water and Realeted Statistics central water commission, new Delhi – 1998 
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ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે દયેક દેળોભાું ભાથાદીઠ ચોખ્ખા ાણીની ઉરપ્ધધભાું 

ઘટાડો થઇ યહ્યો છે. આ આંકડાકીમ સ્સ્થવત જોતાું કશી ળકામ કે અમકુ દેળોને ફાદ કયતાું 

બાયતભાું ચોખ્ખા ાણીની ઉરપ્ધધ ઘણી ઓછી છે. બાયતભાું ચોખ્ખા ાણીની ઉરપ્ધધ 

1995 કયતાું 2025ભાું 40% કયતાું ણ ઘટાડો થઇ યહ્યો છે. 

યાષ્રલાદ ભાથાદીઠ ચોખ્ખા ાણીની ઉરપ્ધધ જોમા છી બાયતભાું ાણી યુલઠાની 

ળી સ્સ્થવત છે તેના ય એક નજય કયીએ. બાયતભાું ાણી સ્સ્થવત લધ ુવલકટ ફનતી જામ છે. 

બાયતભાું યોજ વલાયે ાણી ભાટે દેળના 30 કયોડ જેટરા રોકો લરખા ભાયે છે. બાયતભાું 

જુદા-જુદા લભ દયવભમાન ાણીની યુલઠા અને ભાુંગની સ્સ્થવત ખફૂ જ અવભતગુરત 

ફનતી જામ છે. તેની આંકડાકીમ ભારશતી જોતાું ખ્માર આલી જળે. 
 જુદા જુદા ળવભના શાંદભભમાાં ભારતમાાં ાણી પરુળઠા અને માાંગની સ્થથમતઃ 

ળવભ 
ાણીનો પરુળઠો 

(ક્યબુિક કકમી) 

ાણીની માાંગ 

(ક્યબુિક કકમી) 

1997 575 625 

2010 550 700 

2025 375 725 

2050 40 1255 

       (1 ક્ય ુરકભી = 100 અફજ ગરટય) 

ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે ાણીનો યુલઠો 1997ભાું 573 ક્ય ુ રકભી અને 

2050ભાું 40 ક્ય ુરકભી છે. જે 1997ના વુંદબભભાું 14% જેટરો જ યશળેે. જ્માયે તેની ભાુંગ આ 

વભમગાા દયવભમાન 30 ગણો લધાયો થમો છે. આભ આ ભાુંગ અને યુલઠાની 

અવભતરુા બાયતના બવલષ્મના વલકાવ ઉય ગુંબીય અવય થળે. 

શલે બાયતની સ્સ્થવત જોમા છી ગજુયાતની સ્સ્થવત ય એક નજય કયીએ. ગજુયાતના 

જુદા જુદા વલસ્તાયોભાું ાણીનો યુલઠો અને લયાળની શુું સ્સ્થવત છે. એક નજય કયીએ. 
  ગજુરાત કક્ષાએ માથાદીઠ ાણીનો પરુળઠો અને ળરા- યવુનટ – ક્યગુફક 

ભીટય (લાવિક) 
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અ.નાં. મળથતાર 
માથાદીઠ ાણીની 

પ્રાપ્યતા 
માથાદીઠ ાણીનો ળરા 

1 કચ્છ 875 447 

2 વૌયાષ્ર 735 447 

3 
ભધ્મ અને દગક્ષણ 

ગજુયાત 
1875 375 

4 વભગ્ર ગજુયાત 1137  

સ્ત્રોતઃ પ્રોવેવ પોભ – ગજુયાત યાજ્મભાું જ વલળેનુું શ્રેત્ર, ગજુયાત યાજ્મ ગાુંધીનગય, 

2000 

ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે ઉત્તય ગજુયાતભાું ાણીની પ્રાતમતા અને લયાળ 

વયખી છે. ણ ગચિંતાજનક છે. વૌયાષ્ર, કચ્છ અને ભધ્મ તેભજ દગક્ષણ ગજુયાતભાું ાણીની 

સ્સ્થવત વાયી છે. આભ ગજુયાતના જુદા જુદા વલસ્તાયો ૈકા ઉત્તય ગજુયાતની રયસ્સ્થવત ખફૂ 

જ ખયાફ છે. શલે ગજુયાતની રયસ્સ્થવત ખફૂ જ ખયાફ છે. શલે ઉત્તય ગજુયાતના ળશયેોભાું 

ાણીની ખાદ્ય કે યુા ુંતની સ્સ્થવત ય જો એક નજય કયીએ તો વાચી સ્સ્થવતનો ખ્માર આલી 

જામ. 
 ઉત્તર ગજુરાતમાાં ાણીની ખાદ્ય અને પરુાાંતની સ્થથમત 

ષરેનુાં નામ 
ખાદ્ય કે પરુાાંત 

(ાખ બટરમાાં દૈમનક) 

ભશવેાણા -137 

કડી 5 

વલજાયુ -31.3 

વલવનગય -51.4 

ખેયાલ ુ -17.8 

લડનગય -14.5 

વવધ્ધયુ N.A 

ઊંઝા -24.3 
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ાટણ 15.7 

ચાણસ્ભા -13.8 

યાધનયુ -20.3 

શાયીજ -25.3 

ખેડબ્રહ્મા -25.3 

ઇડય 0.0 

રશિંભતનગય -10.8 

પ્રાુંવતજ -16 

તરોદ -47.5 

ભોડાવા -109 

ારનયુ -17 

ડીવા 4.4 

ધાનેયા -11.5 

થયાદ -13.7 

સ્ત્રોતઃ વલઝન-2010 – વાભાજજક કે્ષત્ર, ગજુયાત વાભાજજક ભાખાકીમ વલકાવ ફોડભ-2000 

  ઉયનુું કોષ્ટક જોતાું કશી ળકામ કે ાટણ, ધાનેયા, કડી, રશિંભતનગયભાું ાણી 

યુલઠાની યુા ુંત અથલા વભતરુન રયસ્સ્થવત ધયાલે છે. ફીજી નગયાગરકાઓ ખાદ્ય 

યુાુંત ધયાલે છે. જે ઉત્તય ગજુયાતની વાચી સ્સ્થવત દળાભલે છે. 

  શલે આ ફધી જ ાણીની સ્સ્થવત જોમા છી તાયણ ય એક નજય કયીએ. 
 તારણોઃ 

 બાયતભાું વલકવવત દેળોની તરુનાભાું ભાથાદીઠ ચોખ્ખા ાણીની ઉરપ્ધધ ઘણી ઓછી 

દળાભલે છે જે એક નોંધનીમ ફાફત છે. 

 લયાલા રામક ાણીનુું પ્રભાણ ખફૂ જ ઓછું છે. 

 ગજુયાતના ાણીના વલવલધકે્ષતે્ર 2025ભાું ાણીની ભાુંગ એક અદભતુ લધાયો દળાભલે છે. 

 ભીઠા ાણીની ભાુંગભાું વતત લધાયો થઇ યહ્યો છે. 

 ગજુયાતભાું ાણીનો યુલઠો અને લયાળ કે્ષતે્ર ઉત્તય ગજુયાતની સ્સ્થવત ખફૂ જ ગુંબીય છે. 
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 ઉત્તય ગજુયાતના ળશયેોભાું ાણીની ખાદ્ય કે યુા ુંતની સ્સ્થવતભાું અમકુ નગયાગરકાને ફાદ 

કયતાું ખાદ્યની સ્સ્થવત દળાભલે છે. 

 વાયાુંળઃ ટૂુંકભાું કશી ળકામ કે ાણીનો યુલઠો અને ભાુંગ લચ્ચે ખફૂ જ અવભતરુા ઉબી 

થઇ યશી છે જે ગુંબીય ફાફત છે. 
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