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ાણી એક મલૂ્મલાન કુદયતી વવંાધન છે. જે થૃ્લી યની જીલનળક્તત, વલકાવનુ ંોણ, માાલયણની ધાયણીમતા ન ેથૃ્લી ય જીલનનો માામ 

છે. જીલન જીલલા, અજીવલકા, ન્ન સયુક્ષા તથા વલકાવની નીયંતયતા ભાટે ાણી ામાની જરૂરયમાત છે. લો શરેા ગ્રાભીણ બાયત મેજ ભાટે પ્રાકૃવતક 

જાળમ, લાલ, તાલ, કલૂા ય વનબાય શત ુ.ં ાણી એ ામાની જરૂરયમાત છે તથા જીલનને ટકાલલા, અયોગ્મપ્રદ ક્થથવત પ્રાપ્ત કયલા ને  ભાનલ વદૃ્ધિ તથા 
વલકાવભા ંભશત્લનો બાગ બજલે છે. લતાભાન વભમભા ંજ વભથમા વલકટ થલરૂ ધાયણ કયતી જઆ યશી છે. સયુક્ષક્ષત મેજ જીલન જીલલાના વધકાયનો 
ભશત્લનો રશથવો છે. બાયતના ફધંાયણભા ંથલચ્છ મેજની જોગલાઆન ેપ્રાથવભકતા અલાભા ંઅલી છે. પ્રથતતુ ળોધત્રનો શતે ુબાયતના ગ્રામ્મ વલથતાયભા ં
મેજની ક્થથવત જાણલાનો છે. ગ્રાભીણ લથતીની વાભાજજક, અવથિક ક્થથવત તથા તનેા જીલનની ગણુલત્તાભા ં સધુાયણા રાલલા ભાટે ામાના ભાખાકીમ 

વલરતોભા ં વલાાંગીણ વલકાવની જરૂરયમાત છે. જેના દ્વાયા વભાન તથા વલાવભાલેળી વલકાવના વંોવત ઈદે્દળોન ે પ્રાપ્ત કયી ળકામ. ગ્રાભીણ ભાખાકીમ 

વલરતોનુ ંએક ભશત્લણૂા ઘટક મેજ વ્મલથથા છે. 

ચાલીરૂ ળબ્દ : ગ્રાભીણ ેમજ, સયુક્ષિત ેમજ, ાણીની ઉરબ્ધતા  

૧. પ્રસ્તાલના  
જ એ જાશયે ફાફત છે. ાણીની સવુલધા યૂી 

ાડલાની જલાફદાયી વયકાયની છે. અવથિક ઈત્ાદકતા 
લધાયલા તથા જાશયે અયોગ્મની ક્થથવત સધુાયલા ભાટે 

વરાભત ન ે યુતા પ્રભાણભા ં ાણી ભી યશતે ુ ં શોવુ ં
જોઆએ. ાણી લેચાત ુશોવુ ંજોઆએ નશીં. 

બાયતભા ં ઔદ્યોક્ષગકયણ, ળશયેીકયણ તથા લથતી 
વદૃ્ધિના રીધ ે ાણીની ભાગંભા ં લધાયો થમો છે. ભગૂબા જ 

નીચે જઆ યહ્યા છે. ાણીની ગણુલત્તાના પ્રશ્નો ેદા થમા છે. 

ભગૂબા જ ઊંડા જલાના રીધ ે પરોયાઆડ, અવેનીક, 

યયેુવનમભ જેલા પ્રદૂણ જોલા ભે છે. તરાઆભેટ ચેન્જની 
શાઆડ્રોરોજીકર વામકર ય વલયીત વય થઆ છે. 

વલશ્વ વલખ્માત લૈજ્ઞાવનક અલ્ફટા  અન્થટાઆન ે એલી 
અગાશી કયી શતી કે ત્રીજા વલશ્વ યિુની તો ખફય નથી યંત ુ

ચોથુ ં વલશ્વયિુ ચોક્કવણ ે ાણી ભાટે જ રડાળે. થૃ્લીના 
ત્રણ બાગભા ં ાણી અલેુ ં શોલા છતા ં અજે વલશ્વના 
ભોટાબાગના વલથતાયોભા ંાણીની વભથમાઓ એક મા ફીજા 

થલરૂ ે ભાથુ ં ઉંચકેુ ં છે. લતાભાન વભમભા ં જ વભથમા 
વલકટ થલરૂ ધાયણ કયતી જઆ યશી છે. અથી જ 

વ્મલથથાન મોગ્મ યીતે થામ એ ભશત્લનુ ં છે. શાર તો, 

અણ ે લતાભાનભા ં યૂત ુ ં ાણી ભેલી ળતતા નથી તો 
બવલષ્મભા ંશુ ંકયીશુ ં? 

ઐવતશાવવક યીતે જોઆએ તો અઝાદી શરેા ગ્રાભીણ 

બાયતભા ં ેમજ યુલઠાનુ ં ક્ષેત્ર વયકાયના કામાક્ષેત્ર 

ફશાયની ફાફત શતી. વમદુામ વચંાક્ષરત ગ્રાભીણ 

ેમજના સ્ત્રોતો જેલા કે લાલ, તાલ, યફ, ખલુ્રા કુલા 
લગેયે યંયાગત સ્ત્રોતો ઈરબ્ધ શતા.  અ જસ્ત્રોતો 
સકુાલાથી ગ્રાભીણ વલથતાયોભા ં તીવ્ર જવકંટનો વાભનો 
કયલો ડ ે છે. લાયંલાય દુષ્કાના કાયણે ક્થથવત લધ ુખયાફ 

ફની યશી છે. 

બાયતના ફધંાયણભા ંથલચ્છ ેમજની જોગલાઆન ે

પ્રાથવભકતા અલાભા ં અલી છે. વવંલધાનના નચુ્છેદ-47 

અંતગાત થલચ્છ ેમજ ઈરબ્ધ કયાલવુ ંયાજ્મોનુ ંકતાવ્મ 

ભાનલાભા ં અવ્યુ ં છે. બાયતભા ં ાણીના વધકાયને 
ફધંાયણના નચુ્છેદ-21 નવુાય જીલનના ભૌક્ષરક 

વધકાયથી પ્રાપ્ત કયલાભા ં અવ્મો છે. ાણી ભાનલના 
ક્થતત્લ ભાટેની ામાની જરૂરયમાત છે. મૂભતૂ ભાનલ 

વધકાય છે. 
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ાણી એક મલૂ્મલાન કુદયતી વવંાધન છે. જે થૃ્લી 
યની જીલનળક્તત, વલકાવનુ ં ોણ, માાલયણની 
ધાયણીમતા ન ે થૃ્લી ય જીલનનો માામ છે. જીલન 

જીલલા, અજીવલકા, ન્ન સયુક્ષા તથા વલકાવની નીયંતયતા 
ભાટે ાણી ામાની જરૂરયમાત છે.  

 થલતતં્રતા છી યાજ્મ તથા કેન્રના થતય ય 

વલવલધ વયકાયોએ વભમ વભમ ય ગ્રાભીણ રોકોન ેસયુક્ષક્ષત 

ેમજ ઈરબ્ધ કયાલલા ભાટે ઘણા કામાક્રભો રાગ ુ

કયલાભા ં અવ્મા છે. યાષ્રીમ ગ્રાભીણ ેમજ કામાક્રભનો 
ઈદે્દળ પ્રત્મેક ગ્રાભીણ વ્મક્તતન ે2022 સધુીભા ં70 ક્ષરટય થલચ્છ 

ાણી પ્રવતરદન તેના ઘયે ુરયવયભા ં50 ભીટયના અંતયભા ં
રંુૂ ાડવુ.ં થથાવનક પ્રળાવન, વથંથાઓ તથા વમદુામનો 
વશમોગ ન ેતકનીરક ક્ષભતાન ેસદૃુઢ કયી તેનો વલથતાય કયી 
અ રક્ષ્મન ેપ્રાપ્ત કયી ળકામ. 

ગ્રાભીણ લથતીની વાભાજજક, અવથિક ક્થથવત તથા 
તેના જીલનની ગણુલત્તાભા ંસધુાયણા રાલલા ભાટે ામાના 
ભાખાકીમ વલરતોભા ંવલાાંગીણ વલકાવની જરૂરયમાત છે. 

જેના દ્વાયા વભાન તથા વલાવભાલેળી વલકાવના વંોવત 

ઈદે્દળોન ેપ્રાપ્ત કયી ળકામ. ગ્રાભીણ ભાખાકીમ વલરતોનુ ં
એક ભશત્લણૂા ઘટક ેમજ વ્મલથથા છે. ાણી એ ામાની 
જરૂહયમાત છે તથા જીલનને ટકાલલા, આયગ્મપ્રદ સ્સ્થતત 

પ્રાપ્ત કયલા અને  ભાનલ વદૃ્ધિ તથા તલકાવભાાં ભશત્લન 
બાગ બજલે છે. ીલાનુાં ાણી એ જીલનની ગણુલત્તા નક્કી 
કયલા તથા જાલલા અંગેની ામાની ભાનલીમ જરૂહયમાત 

છે. સયુક્ષિત ીલાનુાં ાણી ભાનલીમ આયગ્મ સખુાકાયી ભાટે 

ખફૂ અગત્મનુાં ાસુાં છે. સયુક્ષિત ેમજ જીલન જીલલાના 
અતધકાયન ભશત્લન હશસ્વ છે. 

2.  ચાલીરૂ ળબ્દ : 
(1) સયુક્ષિત ેમજ  

સયુક્ષક્ષત ેમજ એટરે ાણીની એલી ગણુલત્તા જે 

ેમજ ઈમોગકતાા ભાટે ીલા, બોજન ફનાલલા, વપાઆ 

કયલા તથા ધોલા ભાટે સયુક્ષક્ષત છે. તેને સયુક્ષક્ષત ેમજના 
જરૂભા ંરયબાવત કયલાભા ંઅલ ેછે જે જરૂયી યાવામક્ષણક, 

બૌવતક તથા જૈવલક ગણુલત્તાના ભાદંડો ણૂા કયલા વક્ષભ 

શોવુ ંજોઆએ. જેના ઈમોગથી થલાથથ્મ ભાટે જોખભનુ ંકાયણ 

ફનવુ ંજોઆએ નશીં. 
(2) ાણીની ઉરબ્ધતા 

 ાણીની ઈરબ્ધતા એટરે યુતા પ્રભાણભા ં ને 
વતત ાણીનો યુલઠો વ્મક્તતગત ન ેઘયે ુઈમોગ ભાટે 

ભી યશતેો શોમ. જેભ કે ીલા ભાટે, વ્મક્તતગત થલચ્છતા, 
કડા ધોલા, ખોયાક ફનાલલા લગેયે. 

3. શતે ુઅને િતતળાસ્ત્ર : 

 પ્રસ્તતુ ળધત્રન શતે ુ બાયતના ગ્રામ્મ 

તલસ્તાયભાાં ેમજની સ્સ્થતત જાણલાન છે. ગ્રાભીણ ેમજ 

અંગેની આંકડાકીમ શકીકત વભગ્ર તલશ્વ અને બાતના 
વાંદબભભાાં, બાયતભાાં ગ્રાભીણ ેમજ મજનાઓ, કામભક્રભ 
અને નીતત, ાણી અને અતધકાય, ગ્રાભીણ ેમજ વાભેના 
પ્રશ્ન, ડકાય અને ઉકેર તલે  તલળદ ચચાભ પ્રસ્તતુ 

ળધત્રભાાં કયલાભાાં આલી છે. આ ભાટે વાંળધન અભ્માવ, 
રેખ, વયકાયી અશલેાર, લસ્તી ગણતયીના અશલેાર 
લગેયેને ગોણ ભાહશતીના સ્ત્રત તયીકે રઇને ભાહશતીની 
યજૂઆત કયલાભાાં આલી છે 

4. આંકડાકીમ શકીકત 

4.1 તલશ્વ 

1. વલશ્વભા ં રગબગ 1.8 ક્ષફક્ષરમન રોકો ીલાના 
ાણીના પ્રદૂવત સ્ત્રોતોનો ઈમોગ કયે છે. 

2. ાણીની છતની વય વલશ્વભા ં 40 ટકા રોકોન ે

થામ છે જે શજુ લધલાની વબંાલના છે. 

3. વલશ્વભા ં 2 વભક્ષરમન કયતા ણ લધ ુ રોકોન ે મતૃ્ય ુ

ઝાડાના કયાણ ે થામ છે. તેનુ ં 90 ટકા કાયણ નફળં 

થલાથથ્મ ન ેવરાભત ાણી છે. જેની વૌથી લધ ુ

વય ફાકોન ેથામ છે. 

4. વલશ્વભા ંવૌથી લધ ુાણીનો ઈમોગ 69 ટકા ખેતી, 
વવિંચાઆ, શુારન, ભત્થમ ારનભા ં થામ છે. 

ઈદ્યોગોભા ં 19 ટકા ને ઘયે ુ ઈમોગભા ં 12 ટકા 
ાણીનો ઈમોગ થામ છે. 

5. વલશ્વભા ં અંદાજીત 80 ટકા ાક લયવાદ અધાયીત 

છે. વલશ્વનો 60 ટકા ખોયાક લયવાદ અધાયીત 

ખેતીભાથંી થામ છે. 

6. WWAP – 2007 ના શલેાર નવુાય વલશ્વભા ં 80 

ટકા ખયાફ ાણી માાલયણભા ં કોઆણ પ્રકાયની 
શદુ્ધિકયણ કમાા લગય બે છે. 

7. 90 ટકા કુદયતી અવત્તઓ ાણી વફંવંધત છે. 

8. 1995-2015 ના વભમગાાભા ં કુદયતી અવત્તભા ં
યૂની ટકાલાયી 43 ટકા છે. જેની 2.3 ક્ષફક્ષરમન 
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રોકોન ેવય થઆ શતી ન ે 1,57,000 રોકો ભામાા 
ગમા શતા. 100 ક્ષફક્ષરમન ય.ુએવ. ડોરયનુ ંનકુવાન 

થયુ.ં 
9. વલશ્વભા ં 10ભાથંી 3 વ્મક્તત, 2.1 ક્ષફરમન રોકો 

થલા 29 ટકા વલશ્વની લથતી વરાભત ેમજ 

વેલાનો ઈમોગ કયતી નથી. 2015 ભા ં 844 

વભક્ષરમન રોકો ામની ેમજ સવુલધાથી લકં્ષચત 

શતા. 
10. WASH, લલ્ડા ફેંક ન ે યવુનવેપ-2017 ના ભ્માવ 

મજુફ વલશ્વભા ં ગ્રામ્મ વલથતાયભા ં 2000-2015 ના 
વભમગાા દયમ્માન 1.4 યએુવ ક્ષફક્ષરમન ડોરય 

ખચા કયલાભા ં અલેર. 2030 સધુીભા ં લાવિક 

જરૂરયમાત યૂી ાડલા ભાટે 14.5 યએુવ ક્ષફક્ષરમન 

ડોરય ખચા કયલાની જરૂરયમાત ઉબી થળે. 

11. યએુન લલ્ડા લોટય ડ ેશલેાર-2019 મજુફ વલશ્વના 
ત્રીજા બાગના રોકો વરાભત ેમજનો ઈમોગ 

કયતા નથી.  
12. યએુન લલ્ડા લોટય ડ ે શલેાર – 2019 નવુાય 

ાણી ન ે ળાા-વળક્ષણનો વીધો વફંધં છે. જે 

છોકયીઓનુ ંવળક્ષણ, ગેયશાજયીને વીધી વય કયે છે, 

2016 ના ભ્માવ મજુફ 92 દેળોભાથંી 58 દેળોભા ં
75 ટકા ળાાભા ંીલાના ાણીની સવુલધા શતી. 

13. લોટય એઆડ (2016) નવુાય નીચી ન ે ભધ્મભ 

અલક ધયાલતા દેળોના ગયીફ રોકો 5 થી 25 ટકા 
ખચા ાણી ભાટે કયે છે. 

14. વલશ્વભા ં884 વભક્ષરમન રોકો ેમજ વેલાથી લકં્ષચત 

છે. 

15. વલશ્વભા ં 263 વભક્ષરમન રોકોને શિુ ાણી ભેલલા 
ભાટે 30 વભવનટ વભમ પાલલો ડે છે. 

16. વલશ્વભા ં 159 વભક્ષરમન રોકો ેમજ તયીકે વાટી 
યના ાણીનો વીધો ીલા તયીકે કયે છે. 

17. વલશ્વભા ં 10 ઘયોભાથંી 8 ઘયોભા ં  ઘય ફશાય ાણી 
બયલાની જલાફદાયી સ્ત્રીઓ, છોકયીઓની છે. 

18. વલશ્વભા ં 2.1 ક્ષફક્ષરમન રોકો વરાભત ાણી લગય 

ઘયભા ંલવલાટ કયે છે. 

19. ચાયભાથંી એક પ્રાથવભક ળાાભા ંીલાના ાણીની 
સવુલધા નથી. જેથી તયવ રાગ ે ત્માયે સયુક્ષક્ષત 

ાણી ીવુ ંડ ેછે. 

20. દયયોજ 700 ફાકોનુ ં વરાભત ાણી તથા 
નફી થલચ્છતાની સવુલધઅના રીધ ે ઝાડાના 
કાયણે મતૃ્ય ુથામ છે. 

21. વલશ્વના ગાભડાના 80 ટકા રોકો વરાભત તથા 
સયુક્ષક્ષત ીલાના ાણીના સ્ત્રોતોનો ઈમોગ કયે 

છે. 

22. વલશ્વભા ં 68.5 વભક્ષરમન રોકોએ ોતાના લવલાટનુ ં
ઘય ાણીની છતના રીધ ેછોડલાની પયજ ડી છે. 

તેભના ભાટે વરાભત જવેલાનો ઈમોગ કયલો 
ખફૂ જ વભથમારૂ છે. 

23. 2030 સધુીભા ં 700 વભક્ષરમન રોકો વલશ્વબયભા ં
ાણીની છતના રીધએ વલથથાવત થળે. 

24. અખા વલશ્વભાથંી 3.4 વભક્ષરમન જેટરા રોકો ાણીન ે

રગતા યોગોથી મતૃ્ય ુાભે છે. 

25. દુવનમાભા ં ભાત્ર 1 ટકા જેટુ ં જ ાણી ીલારામક 

છે. 

26. અરિકા ન ેએવળમાના દેળોના કેટરાક રોકો ાણી 
ભેલલા ભાટે વયેયાળ 6 રક.ભી. જેટુ ં ચારવુ ં ડ ે

છે.  

27. વલશ્વભા ંદય લે 3 ફજ ક્ષરટય ાણીનુ ંપ્રાથટીકની 
ફોટરભા ં લેચાણ થામ છે. પ્રાથટીકની અ ખારી 
ફોટરો નદીઓ, જભીન ન ેતાલોન ેપ્રદૂવત કયે 

છે. 

28. યએુનના શલેાર નવુાય વલકાવ ાભી યશરેા 
દેળોભા ં છેલ્રા 10 લાભા ં ળશયેોભા ં 95 ટકા લથતી 
લધાયો થમો છે. છેલ્રા દામકાભા ં 827.6 વભક્ષરમન 

રોકો ળશયેોભા ં વલથથાવત થમા છે. તેઓ ીલાના 
ાણીની છત ને થલચ્છતાના મદેુ્દ પ્રબાવલત 

થમેરા છે. 

29. વલશ્વભા ં અજની તાયીખે 27 ટકા રોકો ઘયે 

ાઆરાઆનથી ાણી ભેલી ળતતા નથી. 
30. વલશ્વના ભેગા ળશયેોભા ંદય લે 250-500 ઘનભીટય 

ાણી ાઆરાઆનભાથંી રીકેજ થતુ ંયશ ેછે. 

31. ેજમની ઉરબ્ધતા લૈતશ્વક સ્સ્થતતએ જઇએ ત, 
2015 ભાાં દુતનમાના રગબગ 520 કયડ એટરે કે 72 

ટકા લસ્તી સયુક્ષિત યીતે પ્રફાંતધત ેમજ વેલાન 
ઉમગ કયી યહ્યા શતા. તાના લવલાટના 
હયવયભાાં ઉરબ્ધ સમુગ્મ જસ્ત્રતન ઉમગ 
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કયી યહ્યા શતા. તેભના ભાટે જરૂહયમાતના વભમે 

ેમજ ઉરબ્ધ શતુાં. જે પ્રદૂણથી ણૂભ યીતે મકુ્ત 

શતુાં. ફાકીના 210 કયડ 28 ટકા રક સયુક્ષિત યીતે 

પ્રફાંતધત ેમજ વેલાઓ લગય તનલાભશ કયે છે. 

તેભાાંના 130 કયડ 18 ટકા રકને ાણીના સ્ત્રત 

સધુી આલલા-જલાભાાં તેઓને 30 તભનીટ જેટર 
વભમ રાગત શત. 26.3 કયડ એટરે કે 3.6 ટકા 
રકને 30 તભતનટથી લધ ુવભમ ીલાના સ્ત્રત સધુી 
આલલા-જલાભાાં તેઓને રાગત શત. 42.3 કયડ 

એટરે કે 5.8 ટકા રક ાણીની જરૂહયમાત ણૂભ 
કયલા ભાટે અસયુક્ષિત કલૂાઓ તથા જસ્ત્રતન 
ઉમગ કયે છે. 15.5 કયડ એટરે કે 2.2 ટકા રક 
નદી, તાલ, વયલર, જરધાયા જેલા વાટી 
યના ાણીન ઉમગ ીલાના ાણી તયીકે કયે 

છે. 

       4.2  બાયત  

1. બાયતભા ં 80 ટકા ાણીનો ઈમોગ વવિંચાઆ ભાટે 

કૃવક્ષેતે્ર થામ છે. વવિંચાઆના મખુ્મ ફ ેસ્ત્રોતો છે એક 

નશયે ન ેફીજુ ં ભગૂબા જ. 

2. વભગ્ર વલશ્વભા ંઈરબ્ધ ીલારામક ાણીનો 4 ટકા 
જથ્થો બાયતભા ંછે. 

3. WHO ના શલેાર નવુાય બાયતના ળીભરા, 
ભેયઠ, રદલ્રી, પયીદાફાદ, ગડુગાલં, જમયુ, 

કાનયુ, ધનફાદ, જભળેદયુ, અવનવોર, 

વલળાખાટ્ટનભ, વલજમલાડા, ચેન્નાઆ, ભદુયાઆ, 

કોઆમ્ફતયુ, ફેંગ્રોય, કોચી, શૈદયાફાદ, વોરાયુ, 

ભયાલતી ન ે મુફંઆ એભ 21 ળશયે ડ ે જીયોની 
શ્રેણીભા ંઅલે છે જ્મા ંાણી વંણૂા ખતભ થઆ જળે. 

4. રદલ્રી, મુફંઆ, ચેન્નાઆ જેલા ભોટા ળશયેોભા ંન ન ે

લાલ્લભા ં રીકેજના રીધ ે 17 ટકાથી 44 ટકા જેટુ ં
ાણી ગટયભા ંલશી જામ છે. 

5. 2011 ની લથતી ગણતયી નવુાય બાયતભા ંગ્રાભીણ 

કુટંુફોની વખં્મા 167826730 છે જેભાનંા,30.80 ટકા 
ગ્રાભીણ કુટંુફોને ન દ્વાયા ાણી ભે છે. જ્માયે 

70.60 ટકા ળશયેી કુટંુફોને ન દ્વાયા ાણી ભે છે. 

6. 2011 ની લથતી ગણતયી નવુાય ગજુયાતભા ં
6765403 ગ્રાભીણ કુટંુફો છે. તેભાનંા 55.80 ટકા 
કુટંુફોને ન દ્વાયા ાણી ભે છે.  

7. 60 કયોડ બાયતીમ ગબંીય જવકંટ વાભ ે ઝઝૂભી 
યહ્યા છે. 2 રાખ રોકો દેળભા ં થલચ્છ ાણી ન 

ભલાના રીધ ેમતૃ્ય ુાભ ેછે. 2020 સધુીભા ં દેળના 
21 ળશયેોભા ં ભગૂબાજ ગબંીય થતય સધુી શોંચી 
જળે. 2030 સધુીભા ંાણીની ભાગં ફભણી થળે. 

8. વલશ્વની કુર લથતીના 18 ટકા લથતી બાયતભા ં
લવલાટ કયે છે. વલશ્વના કુર શધુનના 15 ટકા 
શધુન બાયતભા ંઅલેર છે. વલશ્વના કુર ઈમોગી 
જ વવંાધનોના ભાત્ર 4 ટકા ાણીનો જથ્થો 
બાયતભા ંઈરબ્ધ છે. 

9. ગ્રાભીણ ક્ષેત્રભા ં 85 ટકાથી લધ ુ ેમજનો સ્ત્રોત 

ભગૂબા જ અધાયીત છે. 

10. લાવિક ધોયણ ે અંદાજીત 37.7 વભક્ષરમન બાયતીમો 
ાણીથી થતા યોગોનો બોગ ફન ેછે. 

11. બાયતભા ં 1.5 વભક્ષરમન ફાકોના મતૃ્ય ુ ઝાડાના 
કાયણે થામ છે. 

12. બાયતભા ં ાણીજન્મ યોગોના કાયણે દય લે 73 

વભક્ષરમન કાભના રદલવોનો નાળ થામ છે. જેના 
રયણાભ ે દય લે 600 વભક્ષરમન ડોરય જેટુ ં
અવથિક નકુવાન થામ છે. 

13. બાયતભા ં 1,95,813 લવલાટો ાણીની નફી 
ગણુલત્તા ધયાલે છે. 

14. બાયતભા ંવાટી યનુ ંતથા ભગૂબા જનુ ંરગબગ 

1869 ક્ષફક્ષરમન ક્યકુ્ષફક ભીટય ાણી ઈરબ્ધ છે. 

તેભાનં ુ ં40 ટકા ાણી ભથૂતયળાસ્ત્રીમ તથા બૌગોક્ષરક 

કાયણે ઈરબ્ધ નથી. 
15. બાયતભા ં 4000 ક્ષફક્ષરમન ક્યકૂ્ષફક ભીટય ાણી 

લયવાદ ન ે ફયપ થલરૂ ે ભે છે. તેભાનં ુ ં
ભોટાબાગનુ ંાણી નદી ભાયપત ેવમરુભા ંલશી જામ 

છે.  

16. બાયતભા ંઈરબ્ધ ભગૂબા જનો ઈમોગ 92 ટકા 
ખેતીભા,ં 5 ટકા ઈદ્યોગો ન ે 3 ટકા ઘયે ુશતે ુભાટે 

કયલાભા ંઅલે છે. 

17. બાયતભા ંઈરબ્ધ વાટી યના ાણીનો 89 ટકા 
ખેતીભા,ં 2 ટકા ઈદ્યોગ  9 ટકા ઘયે ુ શતે ુ ભાટે 

ઈમોગ કયલાભા ંઅલે છે. 

18. શારભા ંબાયતભા ંભગૂબા જનુ ં 4 ટકા ાણી ીલા 
ન ે80 ટકા ાણીનો ખેતીભા ંઈમોગ થામ છે. 
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19. નીવત અમોગના શલેાર નવુાય 2030 સધુીભા ં
ાણીની ભાગં ફ ે ગણી થઆ જળે. લતાભાનભા ં 60 

કયોડ બાયતીમ ગબંીય જ વકંટનો વાભનો કયી 
યહ્યા છે. જો ભાગંન ે યૂી કયલાભા ં નશી અલ ે તો 
જીડીીભા ં6 ટકાનો ઘટાડો અલી ળકે છે. 

20. બાયતની 50 ટકા લથતી દુષ્કાની ઝેટભા ં છે. 

છેલ્રા ફ ે ચોભાવા નફા શોલાના કાયણે દેળના 
અળયે 33.3 કયોડ રોકો ાણીની ગબંીય વભથમા 
વાભ ેરડી યહ્યા છે. 

21. ક્ષરવી કતભળન દ્વાયા કયામેર વાંયકુ્ત જ 

વ્મલસ્થા અનવુાય દેળના 21 ભટા ળશયે 2020 

સધુીભાાં ઝીય ગ્રાઉન્ડ લટય રેલર ય શોંચી જળે 

તેના કાયણે 10 કયડ રક અવયગ્રસ્ત થળે. 

22. ોક્ષરવી કવભળનની કમ્ોક્ષઝટ લોટય ભેનેજભેન્ટ 

આન્ડતેવ નવુાય 75 ટકા રયલાયો ાવ ે તેભની 
ોતાની જભીનભા ંીલાનુ ંાણી ન ેગાભડાના 85 

ટકા ઘયોભા ંાણી ભાટે ાઆ કનેતળન નથી. 
23. વેન્રર લટય કતભળનના જણાવ્મા અનવુાય અત્માયે 

ણ બાયતને દય લે લયવાદથી જરૂય કયતા લધ ુ

ાણી ભે છે. બાયતને દય લે 3,000 અફજ 

ક્યકૂ્ષફક ભીટય ાણીની જરૂય ડ ે છે અને આણને 

લયવાદ દ્વાયા 4,000 અફજ ક્યકૂ્ષફક ભીટય ાણી 
ભે. વભસ્મા એ છે કે આણે પક્ત લયવાદના 
ાણીન 8 ટકા જ વાંગ્રશ કયી ળકીએ છીએ. આ 

તલશ્વભાાં વોથી નીચ દય છે લટય હરટભેન્ટ અને તેના 
પયીથી ઉમગ કયલાના હકસ્વાભાાં ણ આણે 

ાછ છીએ. ઘયભાાં શોંચી યશલેુાં 80 ટકા ાણી 
ફગાડ તયીકે ફશાય લશી જામ છે.  

24. અણુ ં 70 ટકા ાણી દૂવત છે. લોટય તલોક્ષરટી 
આન્ડતેવભા ંયેન્ક 170 છે. 

25. વૌથી લધ ુભગૂબા જથતય નીચે જનાયા યાજ્મો શીં 
40 ભીટય થલા તેનાથી લધ ુ નીચ ે યાજથથાન, 

શરયમાણા, ગજુયાત, ચદંીગઢ ને ભધ્મપ્રદેળ છે. 

26. બાયતભા ં ભીટય ક્યફૂ ય કેવટા 200 લયવાદનુ ં
ાણી જભા કયીએ છીએ જ્માયે ભેરયકા 6,000, 

ઓથરેક્ષરમા 5,000, ચીન 2500, થેન 1,500 ન ે

ારકથતાન 100 ભીટય ક્યફૂ ય કેવટા વગં્રશ કયે છે. 

27. બાયતભા ં16.3 કયોડ રોકોથી ચોખ્ખુ ંાણી દૂય છે. 

28. 2010-11 ભા ંવયકાય દ્વાયા ાણી ાછ 62.3 કયોડ 

ખચા કયલાભા ંઅલતો શતો કે જે લધીન ે2018-19 ભા ં
343.3 કયોડ કયલાભા ંઅલે છે. 

29. 1995 ભા ં બાયતના 92 ટકા જજલ્રાઓભા ં
ભગૂબાજનો સયુક્ષક્ષત વલકાવ શતો. જે 2011 ભા ં 71 

ટકા જજલ્રાઓભા ંયશી ગમો. 
30. 1995 ભા ં બાયતભા ં ાણીનો લધ ુ લયાળ કયનાયા 

યાજ્મોની વખં્મા 3 શતી જે 2011 ભા ંલધીન ે15 થઆ 

ગઆ. 

31. ટીે ટીે ાણી ઓછ ં થઆ યહ્ુ ં છે. 2011 ભા ં 1820 

પ્રવત વ્મક્તત લાવિક ાણીની ઈરબ્ધતા ક્યકૂ્ષફક 

ભીટયભા ં શતી. તે 2011 ભા ં 1545 ક્યકૂ્ષફક ભીટય, 

2025 ભા ં1341 ક્યકૂ્ષફક ભીટય ન ે2050 ભા ંઘટીને 

1140 ક્યકૂ્ષફક ભીટય થઆ જળે. 

32. EWMI ના શલેાર મજુફ 2030 સધુી દેળભા ં
ાણીની ભાગ લતાભાન યુલઠાની તરુનાભા ં
ફભણી થઆ જળે. અનાથી રાખો રોકોન ે ાણીની 
વભથમાઓ વાભ ેવઘંા કયલો ડળ.ે 

33. વલશ્વભા ં ભોટાબાગનો ભગૂબાજનો વૌથી લધ ુ

ઈમોગ બાયત કયે છે. 2015 ભા ં થથામી વવભવતએ 

ળોધી કાઢયુ ં શતુ ં કે ભગૂબા જનો વૌથી લધ ુ

ઈમોગ એ કૃવ ન ેીલાના ાણીનો યુલઠો યૂો 
ાડલા ભાટે કયલાભા ંઅલે છે. ભગૂબા જનો અળયે 

89 ટકા ઈમોગ વવિંચાઆ ભાટે, 9 ટકા ઘયે ુકાભ ભાટે 

ન ે કાયખાનાભા ં ભાત્ર 2 ટકા ઈમોગ કયલાભા ં
અલ ે છે. ળશયેી વલથતાયના 50 ટકા ન ે ગ્રામ્મ 

વલથતાયના ૮૫ ટકા જભીનની ાણીની રયણૂાતા 
ભગૂબાજથી જ થામ છે. ાણીના લધાયે ડતા 
ઈમોગના રીધ ે 2007 થી 2017 ની લચ્ચ ે

ભગૂબાજના થતયભા ં61 ટકા ઘટાડો થમો. 
34. જ યુલઠાના નાભથી પ્રખ્માત અને ભેગ્વેવ 

એલડભ  તલજેતા યાજેન્ર તવિંશ જણાલે છે કે વભગ્ર 

દેળભાાં 10 લભ શરેા કુર 15 શજાય જેટરી નદીઓ 

શતી. આ દયમ્માન વાડા ચાય શજાય જેટરી સકુાઇ 

ગઇ છે. તે ભાત્ર લયવાદના હદલવભાાં જ લશ ે છે. 

આઝાદીથી રઇને અત્માય સધુીભાાં દેળભાાં ફે 

તતૃીમાાંળ તાલ, કલૂા, વયલય, ઝયણાાં લગેયે 

ખતભ થઇ ગમા છે.  
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35. ફુલાયાથી નાશલાથી 100 ક્ષરટય ાણી લયામ છે 

જ્માયે ડોરથી નાશલાથી 18 ક્ષરટય ાણી લયામ છે. 

36. બ્રળ કયતી લખત ે ન ચા ુ યાખલાની 5 ક્ષરટય 

ાણી લયામ છે. જ્માયે ટફ બયીને બ્રળ કયલાથી 
0.75 ક્ષરટય ાણી લયામ છે. 

37. કડા ધોતી લખત ેન ચા ુયાખલાથી 116 ક્ષરટય 

ાણી લયામ છે જ્માયે ડોર બયીને કડા ધોલાથી 
36 ક્ષરટય ાણી લયામ છે. 

38. દાઢી કયતી લખત ે ન ચા ુ યાખલાથી 5 ક્ષરટય 

ાણી લયામ છે જ્માયે ટફ બયીને દાઢી કયલાથી 
0.5 ક્ષરટય ાણી લયામ છે. 

39. જાજરૂભા ં ફ્રળથી 20 ક્ષરટય ને ડોરથી 6 ક્ષરટય 

ાણી લયામ છે. 

40. ન ચા ુ યાખી કાય ધોલાથી 100 ક્ષરટય ાણી 
લયામ છે જ્માયે 1 ડોર ાણીથી 2 થી 3 કાય વાપ 

થઆ ળકે છે. 

41. થૃ્લી ય 70.9 ટકા જેટુ ંાણી છે. 

42. દુવનમાનુ ં90 ટકા જેટુ ંશિુ ાણી એન્ટાકાટીકાભા ંછે. 

43. થૃ્લી ગ્રશ ય 70 ટકાથી લધ ુબાગ ાણીનો છે જેભા ં
1 ફજ 40 ઘન રકરોક્ષરટય ાણી છે. અભ છતા,ં 
ીલારામક ાણીનુ ંપ્રભાણ ખફૂ જ ઓછ ં છે. જેભા ં
97.3 ટકા ાણી દયીમાનુ ં ખારંુ ાણી છે. પતત 2.7 

ટકા ાણી ીલારામક છે. જેભાનંો 75.2 ટકા બાગ 

ધ્રલુીમ ક્ષેત્ર ફયપ થલરૂભા ં છે. 22.6 ટકા ભગૂબા 
જના થલરૂભા ંછે. ફાકીનો બાગ વયોલય, નદીઓ, 

તાલ ન ેફાષ્ થલરૂ ેજોલા ભે છે. ાણીનો 60 

ભો બાગ ખેતી, ઈદ્યોગો ન ે કાયખાનાભા ં લયામ 

છે. જ્માયે ફાકીનો 40 ટકા બાગ ભનષુ્મના 
લયાળભા ંજામ છે. 

44. દુવનમાભા ંઈરબ્ધ કુર ીલારામક ાણીભા ંભાત્ર 

1 ટકા ાણી ઈમોગ ભાટે વયતાથી ભે છે. 

45. ભાણવન ે યોજ ીલા ભાટે 3 ક્ષરટય ન ે શઓુને 

યોજ ીલા ભાટે 50 ક્ષરટય ાણીની જરૂય ડ ેછે. 

46. ભનષુ્મના શાડકા 31 ટકા ાણીથી ફનેરા છે. 

4.3  NSSO 69 ભ યાઉન્ડ, 2012 અનવુાય ગ્રાભીણ ેમજની 
સ્સ્થતત નીચે મજુફ છે.  

1. ગ્રાભીણ બાયતના 52.4 ટકા કુટંુફો ટયફૂલેર, 

ફોયલેર ન ે 14.3 ટકા કુટંુફો વાલાજવનક ન, 

થટેન્ડ ોથટનો ેમજના મખુ્મ સ્ત્રોતના રૂભા ં
ઈમોગ કયે છે. 

2. 2012 દયમ્માન ગ્રાભીણ બાયતભા ં 88.5 ટકા 
રયલાયો ાવ ેેમજનો ફોટર જ, ઘયભા ંન, 

ાઆ જ, વાલાજવનક ન, ટયફૂલેર, ફોયલેર, 

સયુક્ષક્ષત કલૂો, વયંક્ષક્ષત ઝયણુ,ં લયવાદનુ ંાણી જેલા 
ેમજના મોગ્મ સ્ત્રોત શતા. 

3. ગ્રાભીણ બાયતના 85.8 ટકા રયલાયો ાવ ેમાાપ્ત 

જ શતુ.ં 
4. ગ્રાભીણ બાયતના 46 ટકા રયલાયોના લવલાટના 

રયવયભા ંેમજ પ્રાપ્મ શતુ.ં 
5. જ્મા ં ેમજ દૂયથી રાલવુ ં ડ ે છે ત્મા ં ગ્રાભીણ 

રયલાયોના 84 ટકા ભરશરા ન ે 14 ટકા રુુોએ 

અ કાભગીયી કયલી ડ ેછે. 

6. ગ્રાભીણ બાયતભા ં એક વ્મક્તત દ્વાયા રયલારયક 

રયવયથી ફશાય જઆન ે ેમજ રાલલા ભાટે 

રદલવના 20 વભવનટ વભમ અલો ડતો શતો. 
7. ગ્રાભીણ બાયતના 32.3 ટકા રયલાયો ાણી ીતા 

શરેા ાણીન ેકોઆણ યીતે સયુક્ષક્ષત - વરાભત કયે 

છે. 

8. ગ્રાભીણ બાયતભા ં 37.9 ટકા રયલાયો ાણી બયલા 
ભાટે થટેનરેવ થટીરના લાવણનો ઈમોગ કયે છે. 

9. ગ્રાભીણ બાયતના 58.8 ટકા રયલાયો જભા ેમજ 

ફશાય કાઢલા ભાટે શને્ડર લગયના લાવણનો 
ઈમોગ કયે છે. 

10. ગ્રાભીણ બાયતના 86 ટકા રયલાયોને તભાભ ઘયે ુ

ઈમોગ ભાટે લા બય માાપ્ત જની પ્રાપ્પ્ત થામ 

છે. 

11. ગ્રાભીણ બાયતના 79.8 ટકા રયલાયો ાણી ભાટે 

કોઆણ પ્રકાયનો કય ચકૂલતા નથી 
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કષ્ટક નાંફય – 1 

કષ્ટકનુાં નાભ – બાયતભાાં ેમજના સ્ત્રત દળાભલત ુાં કષ્ટક 

ક્રભ સ્ત્રત કુટુાંફની વાંખ્મા (કયડભાાં) ટકા 
1 ન 10.74 43.5 

() વરાભત સ્ત્રોત 7.89 32.0 

(ફ) વરાભત  સ્ત્રોત 2.85 11.6 

2 કલૂા 2.72 11.0 

() ફાધંેરા કલૂા 0.38 1.6 

(ફ) ન ફાધંેરા કલૂા 2.33 9.4 

3 શને્ડ ં 8.25 33.5 

4 ટયફૂલેર, ફોયલેર 2.09 8.5 

5 ન્મ 0.86 3.5 

(સ્ત્રોત : લથતી ગણતયી-2011 Houses, Household Amenities and Assets Data-2001-2011 – Visualizing Through Maps) 

 

ઈયોતત કોષ્ટકના વલશ્રેણના અધાયે કશી ળકામ કે 

બાયતભા ં 87 ટકા કુટંુફો ેમજના સ્ત્રોત તયીકે ન, 

ટયફૂલેર, શને્ડ ં ન ે ફાધંેરા કલૂાનો ઈમોગ કયે છે. 

જ્માયે 32 ટકા કુટંુફો વરાભત  સ્ત્રોત તયીકે નના ાણીનો 
ઈમોગ કયે છે. 

       2011 ની લસ્તી ગણતયી અનવુાય બાયતના 47 ટકા 
કુટુાંફના લવલાટના હયવયભાાં ાણીન સ્ત્રત ઉરબ્ધ છે 

જેભાાંના 35 ટકા કુટુાંફ ગ્રામ્મ અને 71 ટકા કુટુાંફ ળશયેી છે. 

બાયતના 36 ટકા કુટુાંફન ાણીન સ્ત્રત ગ્રામ્મ તલસ્તાયભાાં 
500 તભટયના તલસ્તાયભાાં અને ળશયેી તલસ્તાયભાાં 100 તભટયના 
તલસ્તાયભાાં આલેર છે. બાયતના 18 ટકા કુટુાંફન ાણીન 
સ્ત્રત ગ્રામ્મ તલસ્તાયભાાં 500 તભટય કયતા દૂયના તલસ્તાયભાાં 
અને ળશયેી તલસ્તાયભાાં 100 તભટય કયતા દૂયના તલસ્તાયભાાં 
આલેર છે. અડધાથી લધ ુ બાયતીમ ગ્રાભીણ કુટુાંફભાાં 
ીલાના ાણીન મખુ્મ સ્ત્રત શને્ડાં ય તનબભય છે.

 

કષ્ટક નાંફય – 2 

કષ્ટકનુાં નાભ – ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાાં ેમજની સ્સ્થતત (2012-13 થી 2018-19 સધુી) 
લભ ણૂભ યીતે આલયી 

રેલાભાાં આલેરી લસ્તી 
આંતળક યીતે આલયી રેલાભાાં 

આલેરી લસ્તી 
ગણુલત્તા પ્રબાતલત 

લસ્તી 
કુર 

2012-13 11,61,018 (68.6 ટકા) 4,48,439 (26.5 ટકા) 82,794 (4.9 ટકા) 16,92,251 
(100) 

2014-15 12,10,199 (74.2 ટકા) 3,76,343 (21.9 ટકા) 66,761 (3.9 ટકા) 17,13,303 
(100) 

2016-17 13,25,302 (76.8 ટકા) 3,26,005 (18.9 ટકા) 74,724 (4.3 ટકા) 17,26,031 
(100) 

2018-19 13,85,853 (80.6 ટકા) 2,72,147 (15.8 ટકા) 61,309 (3.6 ટકા) 17,19,309 
(100) 

સ્ત્રોત – ેમજ તથા થલચ્છતા ભતં્રારમ, બાયત વયકાય. 
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કષ્ટક નાંફય – 3 

કષ્ટકનુાં નાભ – ગ્રાભીણ કુટુાંફભાાં યાજ્મ અનવુાય ાઇ દ્વાયા ાણીની શોંચ દળાભલત ુાં કષ્ટક 

(2011 લસ્તી ગણતયી અનવુાય ) 

ક્રભ યાજ્મ ગ્રાભીણ કુટંુફો  ન દ્વાયા 
ાણીની શચના  

ટકા 

ળશયેી કુટંુફો  ન દ્વાયા ાણીની 
શચના  ટકા 

1 વવજક્કભ 93270 82.60 35761 92.10 

2 ગજુયાત 6765403 55.80 5416315 85.60 

3 રશભાચર પ્રદેળ 1310538 88.70 166043 95.50 

4 શરયમાણા 2966053 63.60 1751901 77.50 

5 જંાફ 3315632 34.90 2094067 76.40 

6 કણાાટક 7864196 56.40 5315715 80.40 

7 ભશાયાષ્ર 13016652 50.20 10813928 89.10 

8 આંધ્રપ્રદેળ 14246309 63.40 6778225 83.50 

9 જમ્મ-ુકાશ્ભીય 1497920 55.70 517168 87.90 

10 તવભરનાડુ 9563899 79.30 8929104 80.30 

11 કેય 4095674 24.50 3620696 34.90 

12 વભઝોયણ 104874 41.40 116203 74.40 

13 ઈત્તયાખડં 1404845 63.90 592223 78.40 

14 યાજથથાન 9490363 26.90 3090940 82.60 

15 ભધ્મપ્રદેળ 11122365 9.90 3845232 62.20 

16 રુણાચર પ્રદેળ 195723 59.30 65891 84.20 

17 છત્તીવગઢ 4384112 8.80 1238738 62.50 

18 ઝાયખડં 4685965 3.70 1495642 41.60 

19 ભક્ષણયુ 335752 29.50 171400 56.30 

20 નાગારેન્ડ 284911 51.80 115054 35.70 

21 ઓરયથવા 8144012 7.50 1517073 48.00 

22 વત્રયુા 607779 25.20 235002 54.00 

23 અવાભ 5374553 6.80 992742 30.20 

24 ક્ષફશાય 16926958 2.60 2013671 20.00 

25 ઈત્તય પ્રદેળ 25475071 20.20 7449195 51.50 

26 વિભ ફગંા 13717186 11.40 6350113 55.60 

27 ભેઘારમ 422197 28.70 116102 77.60 

28 ગોઅ 124674 77.80 198139 90.20 

29 Chandigarh 6785 95.20 228276 96.80 

30 delhi 79115 59.40 3261423 81.90 
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31 Daman div 12750 84.80 47631 72.60 

32  D n h 35408 42.50 37655 50.30 

33 lakshdip 2523 31.00 8180 16.90 

34 ારંડચેયી 95133 95.00 206143 95.40 

35 આંદાભાન વનકોફાય 59030 77.50 34346 97.90 

  167826730 30.80 78865937 70.60 

(સ્ત્રોત : Access to Potable Water Press Information Bureau Government of India Ministry of Drinking Water & Sanitation 

16-December-2013) 

કષ્ટક નાંફય – 4 

કષ્ટકનુાં નાભ – ેમજની ઉરબ્ધતા દળાભલત ુાં કષ્ટક (2001-2011 લસ્તી ગણતયી અનવુાય) 

તલગત   ન કલૂો  અન્મ શને્ડ ાં / 

ટયફૂલેર 

2011  

ન 

2011  

કલૂો  

2011 2001 201
1 

200
1 

201
1 

200
1 

201
1 

200
1 

201
1 

200
1 

સયુક્ષિ
ત 

અસયુક્ષિ
ત 

ફાાંધે
રા 

ન 

ફાાંધે
રા 

બાયત 24669266
7 

19196393
5 

43.5 36.7 11.0 18.2 3.5 3.9 42.0 41.2 32.0 11.6 1.6 9.4 

ગજુયા
ત 

12181718 9643989 69.0 62.3 7.1 11.7 2.7 4.2 21.2 21.8 39.8 29.2 2.3 4.8 

બાયત 

ગ્રામ્મ 

16782673
0 

13827155
9 

30.8 24.3 13.3 22.2 4.0 4.5 51.9 48.9 17.9 13.0 1.5 11.8 

ગજુયા
ત 

ગ્રામ્મ 

6765403 5885961 55.8 49.1 12.1 18.3 3.0 4.9 29.1 27.8 16.7 39.1 3.7 8.4 

બાયત 

ળશયેી 

78865937 53692376 70.6 68.7 6.2 7.7 2.5 2.3 20.8 21.4 62.0 8.6 1.7 4.5 

ગજુયા
ત 

ળશયેી 

5416315 3758028 85.6 83.0 0.8 1.4 2.2 3.2 11.4 12.4 68.8 16.8 0.5 0.3 

(સ્ત્રોત – Census of India 2011 Main Source of Drinking Water 2001-2011). 

5. ાણી અંગેના ભાદાંડ  
1. ાણીની બૌવતક સરુબતા 

ાણી યુલઠો સરુબ શોલો જોઆએ. ભરશરાઓ, 

ફાકો, વિૃો, ક્ષફભાય, વલકરાગં લગેયે ભાટે 

સવુલધાની રડઝાઆન ફધા રોકોની શોંચભા ં શોલી 
જોઆએ. ઓછા વભમભા,ં ઓછા અંતયે લવલાટના 
થથાન ેજરૂય જણામ ત્માયે પ્રદૂણમતુત ાણી પ્રાપ્ત 

કયલા ભાટે 30 વભવનટથી લધ ુવભમ રાગલો જોઆએ 

નશીં.  

2. ાણી દયેકને ોવામ તેવુ ંવથતુ ંશોવુ ંજોઆએ. 

3. ગણુલત્તા – વરાભત – યવામણમતુત  

ાણી પ્રદૂણમતુત, સયુક્ષક્ષત, યાવામક્ષણક દાો 
યેરડમોરોજજકર જોખભોથી મતુત, સકૂ્ષ્ભ જીલો 
વ્મક્તતના થલાથથ્મ ભાટે જોખભી ન શોમ, ાણી 
થલીકામા યંગ, ગધં ને થલાદ ધયાલતુ ંશોમ. 

4. થલીકામાતા  
જ સવુલધાઓ ને વેલાઓ વાથંકૃવતક યીતે 

થલીકામા તથા વમકુ્ષચત શોલી જોઆએ. ળાા તથા 
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જાશયે થથોએ બાઆઓ તથા ફશનેો ભાટે ટકાઈ 

ધોયણે દયેક ક્થથવતએ કામભી ધોયણ ે ાણી ભી 
યશતે ુ ંશોવુ ંજોઆએ.  

WHO (2017) નવુાય દયેક વ્મક્તતન ેદયયોજ 50 ક્ષરટય 

ાણી જરૂયી છે. અયોગ્મ, શલાભાન ને કામાક્થથવત નવુાય 

અ જરૂરયમાત શોઆ ળકે.  

દયેક વ્મક્તતન ેીલા ભાટે 3 ક્ષરટય, યવોઆ ભાટે 5 ક્ષરટય, 

નાશલા ભાટે 15 ક્ષરટય, ધોલા ભાટે 7 ક્ષરટય, વાપ-વપાઆ ભાટે 

10 ક્ષરટય ાણીની અલશ્મતતા યશ ે છે. પ્રવત વ્મક્તત પ્રવત 

રદલવ 40 ક્ષરટય ઓછાભા ંઓછ ંાણી ભવુ ંજોઆએ. જ્માયે 

પ્રવત શ ુપ્રવત રદન 30 ક્ષરટય ાણીની અલશ્મકતા યશ ેછે. 

- ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્માકં – SDG નફંય 6 વૌના ભાટે ાણી – 

2030 સધુીભા ં ખાતયી અ ે છે. લતાભાનભા ં વલશ્વભા ં રાખો 
રોકોન ે ીલા ભાટેનુ ં વરાભત ાણી ઘય ય ભતુ ં નથી. 
ળાા, કામા થથ, ખેતય, કાયખાનુ ં લગેયે થથે ટકી યશલેા 
તથા જીલન જીલલા ભાટે ાણી જરૂયી છે. વભાજના વીભાતં 

જૂથો ખાવ કયીને સ્ત્રીઓ, ફાકો, ળયણાથીઓ, મૂ 

લતનીઓ, રદવ્માગંો બેદબાલ પ્રવતફધંનો બોગ ફન ેછે. 

6. ાણી અને અતધકાય 

વયંતુત યાષ્રે સયુક્ષક્ષત ીલાના ાણીન ે એક ભૌક્ષરક 

ભાનલ વધકાય તથા જીલનથતયન ેસધુાયલાની રદળાભા ંએક 

અલશ્મક ગરાનંા રૂભા ં ઘોવત કયેર છે. વયંતુત યાષ્રે 

2030 સધુી ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્મોભા ં સયુક્ષક્ષત તથા વથતુ ં
ીલાના ાણીની ઈરબ્ધતા સવુનવિત કયલાનુ ં નક્કી 
કયલાભા ં અલેર છે. અ રક્ષ્મન ે શાવંર કયલા ભાટે બાયત 

ણ પ્રવતફિ છે. વયંતુત યાષ્ર દ્વાયા ટકાઈ વલકાવ રક્ષ્માકં 

નફંય-6 ભા ંકશલેાભા ંઅવ્યુ ંછે કે ાણી જીલનનુ ં વનલાાશ કયે 

છે. યંત ુસયુક્ષક્ષત થલચ્છ ેમજ વભ્મતાને રયબાીત કયે 

છે.  

ભાનલ વધકાય અંગેના આંતયયાષ્રીમ ઘોણાત્ર – 

19૪8 ના નચુ્છેદ 21(1)ભા ંાણીની વધકાય તયીકે લાત 

સચૂલલાભા ંઅલી છે. 

અવથિક, વાભાજજક ને વાથંકૃવતક વધકાયો અંગેનુ ં
આંતયયાષ્રીમ ઘોણાત્ર – 1966 ના નચુ્છેદ 11(1) ભા ં
ણ વધકાય તયીકે ાણીની લાત દળાાલલાભા ંઅલી છે. 

7. તલશ્વ જ હદલવ 

વભગ્ર વલશ્વભા ં 22 ભાચા વલશ્વ જ રદલવ તયીકે 

ભનાલલાભા ં અલ ે છે. ‘તભે જે છો તે , તભે ગભ ે ત્મા ં શોલ, 

ાણી એ તભાયો ભાનલ વધકાય છે’. ાણી જેલી ામાની 
જરૂરયમાત ભાટે વલશ્વભા ંરાખો રોકો વઘંા કયી યહ્યા છે. વલશ્વ 

જ રદલવનો વદેંળ એ છે કે સયુક્ષક્ષત ાણીના વવંાધનોનુ ં
વ્મલથથાન ન ેવરાભત ાણીનો ઈમોગ એ ફધા ભાટે 

અલશ્મક છે. ગયીફી વનમ ૂારન, ળાતં ન ે વમિૃ વભાજના 
વનભાાણ ભાટે ટકાઈ વલકાવ તયપ પ્રમાણ કયલા તથા કોઆ 

ાછ યશી ન જામ એ અંગેની ખાતયી અલી જરૂયી છે. 

વૌના ભાટે વરાભત ાણી એ રક્ષ્મ વંણૂાણ ે પ્રાપ્ત થઆ 

ળકે તેભ છે. અ ભાટે નીવત ને વ્મલશાયભા ંવભાનતા ન ે

ફરશષ્કાયને વફંોધલાભા ં અલે તો. નશીંતય જરૂરયમાતભદં 

રોકો સધુી રાબ નશીં શોંચી ળકે. તેઓ ભાટે ાણીની 
દયમ્માનગીયી વનષ્પ જળે. ાણીની દયેક વ્મક્તત સધુી 
શોંચ, વરાભત, વથતુ ંન ે વલશ્વવનીમ ેમજની સવુલધા 
દયેક વ્મક્તતનો મૂભતૂ ભાનલ વધકાય છે. ધનલાન રોકો 
વાભાન્મ યીતે ઓછી રકિંભત ેવેલાઓના ઈચ્ચ થતયો પ્રાપ્ત કયે 

છે જ્માયે ગયીફો શભંેળા વભાન વેલા થલા ઓછી 
ગણુલત્તાલાી વેલા ભાટે લધ ુ ચકૂલે છે. ળયણાથીઓ ન ે

વલથથાવતોએ ાણીની તગંીનો વાભનો કયલો ડ ેછે. ભાનલ 

વધકાય વૌના ભાટે કોઆણ પ્રકાયના બેદબાલ લગય ખાવ 

જરૂરયમાતલાાન ેગ્રતા અલા ય બાય મકેૂ છે. સળુાવન 

ભાટે જલાફદેરશતા, ાયદવળિતા, ખરંડતતા, કામદેવયતા, 
રોકબાગીદાયી, ઈામ ન ેકામાદક્ષતા અલશ્મક છે. 

20 ભાચા, 1992 ના રદલવે બ્રાક્ષઝરના યીમો ડી જાનેયો 
ળશયેભા ંમોજામરેી થા વવભટના છેલ્રા રદલવે એટરે કે 22 

ભાચાના યોજ ાણી વફંવંધત ઘોણાત્ર જાશયે કયલાભા ં
અવ્યુ ં શતુ.ં અથી અ રદલવને વલશ્વ જ રદલવ તયીકે 

ભનાલલાભા ં અલ ે છે. અ રદલવ ઈજલલા ાછનો શતે ુ

રોકોન ે ાણી ફચાલલા ભાટે પ્રેયણા અલાનો, જનુ ં
ભશત્લ વભજાલલાનો તથા જન ેલેડપાત ુ ંટકાલલાનો છે. 

8. બાયતભાાં ગ્રાભીણ ેમજ : કામભક્રભ, મજનાઓ અને 

નીતત  

ેમજ કામભક્રભ અને મજનાઓભાાં ાણી પ્રાપ્મતાની 
ટકાઉણાની સતુનતિતતાની રષ્ષ્ટએ િભતા માભપ્તતા, 
વગલડતા, વભતા અને તલકેષ્ન્રત અક્ષબગભભાાં ાંચામતી 
યાજ વાંસ્થાઓ અને વામદુાતમક વાંગઠનની બાગીદાયી ય 

બાય મકૂલાભાાં આવ્મ છે. યાજ્મ તથા કેન્રળાતવત પ્રદેળને 

વભાતલષ્ટ કયલા ભાટે યૂતી સગુભતા આલાભાાં આલે છે. 

નલા અક્ષબગભભાાં તલકેષ્ન્રકયણ, ભાાંગ આધાયીત, સ્ત્રતના 
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ટકાઉણા ભાટે ચક્કવ તલસ્તાય આધાયીત વ્યશૂ, ેમજ 

યુલઠાના આંતયભાખા ભાટે નાણાાં અને વ્મલસ્થાનના 
તવિાાંત અનાલલાભાાં આવ્મા છે. નલા અક્ષબગભભાાં 
વમકુ્ષચત તકનીકન સ્લીકાય, યાંયાગત િતતઓનુાં 
નુરૂત્થાન, વાટી અને ભગૂબભ જન ભમાભહદત ઉમગ, 

જ વાંયિણ, લયવાદી ાણીન વાંગ્રશ, ીલાના ાણીના 
સ્ત્રતનુાં યીચાર્જ લગેયે ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મ છે. 

ગ્રાભીણ ાણી યુલઠાને થલચ્છતાની વાથ ે વકંક્ષરત 

કયલાભા ં અલેર છે. પ્રાથવભક અયોગ્મ વબંા ન ે ન્મ 

વફંવંધત કામાક્રભો વાથ ે વકંરન કયલાભા ં અવ્યુ ં છે. નલા 
રદળાવનદેળભા ં પ્રોત્વારશત કયલા ભાટે વકંરન નીવત 

નાલી કામાક્રભોન ેરૂાતંયીત કયલાભા ંઅવ્મા છે. જેલા કે 

NRHM, ICDS, SSA, MGNREGS લગેયે. બાયતભા ં જ 

વ્મલથથાન ક્ષેત્ર ે વવિાતંો, ક્ષબગભ ને વ્યશૂભા ં ામાના 
પેયપાયો કયલાભા ંઅવ્મા.  

ગ્રાભીણ ેમજ ભાટે વથંમીકૃત રષ્ષ્ટકોણથી 
ચંામતીયાજ વથંથાઓના થતયે થથામી વવભવત તયીકે ાણી 
યુલઠા ન ે થલચ્છતા વવભવત યચી તેન ે વચંારન ન ે

નાણાકંીમ જલાફદાયી વોંી વૌથી નીચેના થતયે સધુાયેરી 
નીવતન ે ટેકો અલાની બરાભણ કયલાભા ં અલી છે. 

અયોગ્મપ્રદ, થલચ્છ જીલન જીલલા ભાટે ાણી જરૂયી છે. 

1999 ભા ં ગ્રાભીણ વલકાવ ભતં્રારમભા ં ેમજ યુલઠા 
વલબાગ ફનાલલાભા ં અલરે. 2010 ભા ં ેમજ તથા 
થલચ્છતા વલબાગ નાભ યાખલાભા ં અવ્યુ.ં ગ્રાભીણ જ 

યુલઠો ન ે થલચ્છતાના ભશત્લન ે ધ્માનભા ંયાખીન ે બાયત 

વયકાયે 13 જુરાઇ, 2011 ના યોજ ેમજ ન ે થલચ્છતા 
ભતં્રારમ ફનાવ્યુ.ં  બાયત વયકાય દ્વાયા જળક્તત 

ભતં્રારમની યચના 31 ભે, 2019 ભા ં કયલાભા ં અલી. 2024 

સધુીભા ં ાઆરાઆનથી ન દ્વાયા ઘયે ઘયે ાણી 
શોંચાડલાનુ ંવયકાયનુ ંરક્ષ્મ છે. 

1. 1949 ભા ંબોય વવભવત (માાલયણ થલચ્છતા વવભવત) 

એ બાયતની 90 ટકા લથતીને 40 લાની વભમ 

વીભાની અંદય સયુક્ષક્ષત જવૂતિની જોગલાઆની 
લકીરાત કયી શતી. 

2. 1950 : વયકાયી નીવતના બાગરૂ ેગ્રાભીણ લથતીન ે

ીલાના ાણીની સવુલધાનો યુલઠો શોંચાડલાના 
શતેથુી 1950ભા ં પ્રથભ લાય બાયત વયકાય દ્વાયા 
ગ્રાભીણ ાણી યુલઠા મોજના રાગ ુ કયલાભા ં

અલી. 1950 બાયતીમ ફધંાયણભા ંાણીન ેયાજ્મના 
વલમના રૂભા ંઈલ્રેખ કયલાભા ંઅવ્મો છે. 

3. 1969 યાષ્રીમ ગ્રાભીણ ેમજ યુલઠા કામાક્રભ 

(NRDWSP)  ની ળરૂઅત યવુનવેપના ટેકનીકર 

વશામથી કયલાભા ં અલી. 254.90 કયોડ ખચા અ 

વભમગાા દયમ્માન કયલાભા ં અલેર. 1.2 

વભક્ષરમન કલૂાઓ ફનાલલાભા ંઅવ્મા શતા. 17,000 

લવલાટોભા ં ાઆ દ્વાયા ાણી શોંચાડલાની 
વ્મલથથા કયલાભા ંઅલી શતી. 

4. 1972 – 73 :  ગ્રાભીણ ેમજ યુલઠાના ક્ષેત્ર ે

બાયત વયકાયની વરક્રમ ભવૂભકાની ળરૂઅત 1972 - 

73ભા ં ત્લયીત ગ્રાભીણ ાણી યુલઠા કામાક્રભ 

(ARWSP) થી થઆ. જેનો મખુ્મ શતે ુ ગ્રાભીણ ક્ષેત્રે 
ેમજના યુલઠાને સવુનવિત કયલાનો શતો. 1972 

– 73 :  બાયત વયકાયે વભથમાગ્રથત ગાભોભા ં
ેમજ યુલઠાનુ ં ક્ષેત્ર લધાયલા ભાટે યાજ્મ તથા 
કેન્રળાવવત પ્રદેળોને વશામતા કયલાના શતેથુી 
ત્લયીત ગ્રાભીણ ાણી યુલઠા કામાક્રભ (ARWSP) ની 
ાણી ક્ષેત્રની પ્રમખુ શરે શતી. 1972-73 દયમ્માન 

ત્લયીત ગ્રાભીણ ાણી યુલઠા કામાક્રભના 
ભરીકયણ વાથ ે પ્રથભ લાય ઔચારયક, 

મોજનાફિ કામાલાશીની ળરૂઅત થઆ. ARWSP નુ ં
રક્ષ્મ ેમજ યુલઠાના કામાક્ષેત્રન ેઝડી કયલાનુ ં
શતુ.ં 1972-73 ARWSP નો અળમ વભથમાગ્રથત 

ગાભોભા ં ેમજ યુલઠાના ક્ષેત્રન ે લધાયલા ભાટે 

યાજ્મ તથા કેન્રળાવવત પ્રદેળોને વશામ કયલાનો 
શતો. 

5. 1981-90 આંતયયાષ્રીમ ેમજ યુલઠો ને 
થલચ્છતા દવકો અંતગાત વરાભત જ વૌ ગાભ 

ભાટેની લાત કયલાભા ંઅલી શતી.  
6. 1986 યાષ્રીમ ેમજ વભળનની ળરૂઅત કયલાભા ં

અલી. 1986 ભા ં ાણીની ગણુલત્તા, ઈરબ્ધ 

પ્રોદ્યોક્ષગકી શરે, ભાનલ વવંાધન વલકાવ વશામતા 
તથા ન્મ વફંવંધત ગવતવલવધઓ ય બાય મકૂી 
પ્રોદ્યોક્ષગકી વભળન ળરૂ કયેર. જેભા ં તભાભ ગાભોન ે

ાણી યુલઠાની રદળાના પ્રમાવોન ેધ્માનભા ંયાખી 
વળંોવધત કયલાભા ંઅવ્મા. 1986 ભા ંજ ગણુલત્તા, 
વમકુ્ષચત પ્રોદ્યોક્ષગકી શરે, ભાનલ વવંાધન વલકાવ 
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વશામતા તથા ન્મ વફંવંધત ગવતવલવધઓ ય 

બાય અી એક પ્રોદ્યોક્ષગકી વભળનની ળરૂઅત 

કયલાભા ં અલી. તેનો અળમ દેળભા ં ેમજની 
ઈરબ્ધતા વફંધંી પ્રરક્રમાભા ંગવત રાલલાનો શતો. 

7. 1991 - 92 ભા ં ARWSP નુ ં નાભ ફદરીન ે યાજીલ 

ગાધંી નેળનર રડ્રકીંગ લોટય વભળન (RGNDWM) 

યાખલાભા ં અવ્યુ.ં અ મોજના અંતગાત ગ્રાભીણ 

ાણી યુલઠાના ક્ષેત્રે ાણીની ગણુલત્તા ચકાવલી, 
વમકુ્ષચત તકનીકી દયમ્માનગીયી, ભાનલ વવંાધન 

વલકાવ વશામ ન ે ન્મ વફંવંધત પ્રવવૃત્તઓને 

દાખર કયલાભા ં અલી.  1991 ભા ં યાજીલ ગાધંી 
ેમજ વભળને યાષ્રીમ મેજ વભળનનુ ં થથાન 

રીધુ.ં 
8. 1994 ભા ં 73 ભો ફધંાયણીમ સધુાયાભા ં ચંામતી 

યાજ વથંથાઓને ેમજ યુલઠાની જલાફદાયી 
વોંલાની વળષ્ટ જોગલાઆ વાભેર કયલાભા ંઅલી. 

9. 1997 યાષ્રીમ જનીવત ફનાલલાભા ં અલી. જેભા ં
ેમજ યુલઠાને પ્રાથવભકતા અલાભા ંઅલી. 

10. 1999-2000 થી વેતટય યીપોભાની ળરૂઅત થઆ. 1999 

- 2000 ભા ં ેમજ વફંવંધત મોજનાઓનુ ં
અમોજન, ભરીકયણ ન ેવચંારનભા ંવમદુામને 

જોડી ક્ષેત્ર નવુાય વેન્ટય યીપોભા રયમોજનાની 
ળરૂઅત થઆ. તેભા ં વયકાયની ભવૂભકા વેલા યૂી 
ાડનાયના ફદર ે સરુબકતાા તયીકેની શતી. અ 

કામાક્રભ અંતગાત 90 ટકા અવથિક વશામ વયકાય 

દ્વાયા ન ે10 ટકા રોકબાગીદાયી દ્વાયા નાણાનંો ખચા 
કયલાભા ંઅવ્મો શતો. દેળના 67 જજલ્રાભા ંાઆરોટ 

ધોયણે ળરૂઅત કયલાભા ંઅલી શતી. 
11. 2002 ભા ં થલજરધાયા કામાક્રભની ળરૂઅત થઆ. જે 

અંતગાત અમોજનભા ં વમદુામની બાગીદાયી, 
ેમજ વફંવંધત મોજનાઓનુ ં ભરીકયણ ન ે

વ્મલથથાન ે અલયી રેલાભા ં અલી. ાણીના ક્ષેત્ર ે

સધુાયાઓભા ંવદૃ્ધિ કયલા તથા સયુક્ષક્ષત ેજમ ભાટે 

ટકાઈ શોંચ ભાટે વશસ્ત્રાબ્દી વલકાવ રક્ષ્માકંોની 
પ્રવતફિતા ણૂા કયલા ભાટે બાયત વયકાયે 

થલજરધાયા મોજનાનુ ં ભરીકયણ કયુાં. 
થલજરધાયાભા ં જે ગાભોની ાવે ાણીના માાપ્ત 

સ્ત્રોતો નથી તેન ેપ્રાથવભકતા અલાભા ંઅલી. 

12. 2002 યાષ્રીમ જ નીવત ફનાલલાભા ંઅલી. જેભા ં
ીલાના ાણીના સ્ત્રોતોના બાલલાા ગાભોન ે

ગ્રતા અલાભા ંઅલી શતી. 
13. 2004 તભાભ ેમજન ે રગતા કામાક્રભો તથા 

મોજનાઓન ેયાજીલ ગાધંી યાષ્રીમ ગ્રાભીણ ેમજ 

વભળન (RGNDWM) શઠે અલયી રેલાભા ંઅવ્મા. 
14. બાયત વનભાાણ એ ગ્રાભીણ અધાયભતૂ સવુલધાઓનુ ં

વનભાાણ કયનાય કામાક્રભ છે. જેની ળરૂઅત બાયત 

વયકાય દ્વાયા 2005 ભા ં કયલાભા ં અલી શતી. 
કામાક્રભનો પ્રથભ તફક્કો 2005-06 થી 2008-09 નો 
વભમગાો ભરીકયણનો શતો. ફીજો તફક્કો 
2009-10 થી 2011-12 સધુીનો શતો. ગ્રાભીણ 

ેમજ બાયત વનભાાણ કામાક્રભના છ ઘટકોભાનંો 
એક કામાક્રભ છે. બાયત વનભાાણ તફક્કા -1 ભા ં
ળરૂઅતભા ં 55,067 ન અલયી રેલામેરા તથા 
રગબગ 3.31 રાખ નીચરી શ્રેણીભા ં અલેરા 
લવલાટોન ે ીલાના ાણીની સવુલધાઓ યૂી 
ાડલાની વાથ ેઅલયી રેલાયુ ંશતુ.ં વાથ ેવાથ ે2.17 

રાખ ગણુલત્તા પ્રબાવલત લવલાટોભા ં ાણીની 
ગણુલત્તાની વભથમાનુ ંવનલાયણ કયલાનુ ંશતુ.ં 

15. યાજીલ ગાધંી યાષ્રીમ ગ્રાભીણ ેમજ કામાક્રભને 1-

4-2009 ભા ં વળંોવધત કયી તેન ે યાષ્રીમ ગ્રાભીણ 

ેમજ કામાક્રભ નાભ અલાભા ં અવ્યુ.ં યાષ્રીમ 

ગ્રાભીણ ેમજ કામાક્રભ અંતગાત 17 રાખ ગ્રાભીણ 

લવલાટભા ં ીલાનુ ં ાણી ઈરબ્ધ ફનાલલાભા ં
અવ્યુ ં છે. જેભા ં 13 રાખ (77 ટકા) લવલાટોન ેયૂી 
યીતે અલયી રેલાભા ં અલરે છે. તેઓન ે ઓછાભા ં
ઓછ ં 40 ક્ષરટય થલચ્છ ાણી પ્રવત વ્મક્તત પ્રવત 

રદલવ ઈરબ્ધ કયલાભા ંઅવ્યુ ંછે. 33,0086 (19.3 

ટકા) લથતીન ેઆંવળક રૂથી અલયી રેલાભા ંઅલી 
છે. સયુક્ષક્ષત ાણી ઈરબ્ધ છે યંત ુ થલચ્છ ાણી 
પ્રવત વ્મક્તત પ્રવત રદલવ 40 ક્ષરટયથી નીચ ે છે. 

64,094 (3.73 ટકા) લથતી જ ગણુલત્તા પ્રબાવલત 

લથતી છે. જેનો થા એ છે કે ગ્રાભીણ વલથતાયનુ ં
ાણી પ્રદૂવત છે. અ રયક્થથવતન ે જોતા થષ્ટ 

થામ છે કે 2022 સધુી દયેક ગ્રાભીણ વ્મક્તતન ે 70 

ક્ષરય થલચ્છ જ પ્રવત વ્મક્તત પ્રવત રદન પ્રાપ્તના 
રક્ષ્મન ેપ્રાપ્ત કયલા ભાટે નક્કય વભાધાનની વાથે 
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વાથ ે વભમફિ ભરીકયણ કયલાની તાતી 
અલશ્મકતા છે. અ કામાક્રભ દેળભા ંગ્રાભીણ ેમજ 

વયંચનાના વજૉન તથા તેના થથાત્મ ય ધ્માન 

કેષ્ન્રત કયે છે. અ કામાક્રભભા ં 2012 ભા ં વળંોધન 

કયલાભા ં અવ્યુ ં ન ે 2 નલેમ્ફય, 2017 ભા ં નુઃ 
વળંોધ કયલાભા ં અવ્યુ.ં બાયત વયકાયના ેમજ 

ન ે થલચ્છતા ભતં્રારમના નેજા શઠે યાષ્રીમ 

ગ્રાભીણ ેમજ કામાક્રભ (NRDWP) 1-4-2009થી 
ચરાલલાભા ં અલ ે છે. જેનુ ં ધ્મેમ દયેક ગ્રાભીણ 

વ્મક્તતન ે ીલા ભાટે, યવોઆ ફનાલલા તથા ન્મ 

ઘયે ુ મૂભતૂ જરૂરયમાતો ભાટે થથામી ધોયણે 
માાપ્ત પ્રભાણભા ં થલચ્છ જ ઈરબ્ધ 

ફનાલલાનુ ં છે.યાષ્રીમ ગ્રાભીણ ેમજ કામાક્રભ 

કેન્ર વયકાય પ્રામોજજત કામાક્રભ છે. જેનો ઈદે્દળ 

ગ્રાભીણ લથતીન ે માાપ્ત ને સયુક્ષક્ષત ેમજ 

ઈરબ્ધ ફનાલલાનો છે. અ કામાક્રભ દેળભા ં
ગ્રાભીણ ેમજ ભાખાઓના વજૉન ન ે તેના 
થથાવમત્લ ય બાય મકેૂ છે.  અ મોજના અંતગાત 

સયુક્ષક્ષત ાણી દયેક વભમે તથા તભાભ ક્થથવતભા ં
સરુબ શોવુ ં જોઆએ. ત્માય સધુી શને્ડ મ્, 

ટયફૂલેર તથા ન દ્વાયા ાણીનો યુલઠો 
શોંચાડલાભા ં અલતો શતો. શલે ાઆ દ્વાયા ન 

લડ ે ઘયેઘયે ાણી શોંચાડલા ય ધ્માન કેષ્ન્રત 

કયલાભા ં અલેર છે. જ્મા ં થથામી વાટી યના 
ાણી તથા ભગૂબા જ અધાયીત વવંાધનોની વાથ ે

વતંકુ્ષરત તારભેરના અધાયે ાણીના સ્ત્રોતોન ે

પ્રાથવભકતા અલાભા ં અલી છે. તેના પ્રમાવોથી 
રયણાભ થલરૂ ેગ્રાભીણ ક્ષેત્રને માાપ્ત લધાયાના 
વવંાધનો ઈરબ્ધ થમા છે. ગ્રાભીણ વલથતાયભા ં
ેમજ યુલઠાની મોજનાઓના વપ વચંારન 

ભાટે શલ ે ભાખ ુ ન ે ક્ષભતાઓના વલકાવ શતેએુ 

એક લાતાલયણનુ ં વજૉન થયુ ં છે. ગ્રાભીણ ેમજ 

યુલઠો યાજ્મનો વલમ છે. બાયતીમ ફધંાયણની 
11 ભી નસુકૂ્ષચભા ં વાભેર છે. જેને યાજ્મો દ્વાયા 
ચંામતોન ે વોંલાભા ં અલેર છે. તેથી ગ્રાભીણ 

ેમજ યુલઠાભા ં ચંામતી યાજ વથંથાઓની 
બાગીદાયી એક ભશત્લણૂા ક્ષેત્ર છે. 

16. ભતં્રારમ ે રગબગ 28,000 અવેવનક ફ્રોયાઆડ 

પ્રબાવલત વલથતાયોભા ં 4 લાની અંદય સયુક્ષક્ષત 

ેમજ ઈરબ્ધ કયાલલા ભાટે યાષ્રીમ ગ્રાભીણ 

ેમજ કામાક્રભ અંતગાત 22 ભાચા, 2017 થી 
યાષ્રીમ જર ગણુલત્તા ઉતભળન ળરૂઅત કયી. અ 

અંતગાત યાજ્મ દ્વાયા ત્રણ પ્રકાયની મોજના ચરાલી 
ળકે છે. (1) વાટી યના જ અધાયીત ન જ 

વૂતિ મોજના (2) સયુક્ષક્ષત ભગૂબા જ અધાયીત ન 

જ વૂતિ મોજના ન ે (3) વામદુાવમક જ 

શદુ્ધિકયણ વમંતં્ર અ વભળન અંતગાત 588 ચા ુ

મોજનાના ભાધ્મભથી 4918 અવેવનક, ફ્રોયાઆડ 

પ્રાક્ષબલત વલથતાયોન ેઅલયી રેલા ભાટે 15 યાજ્મોને 
પેબ્રઅુયી, 2017 ભા ં814.13 કયોડ રૂવમા અલાભા ં
અલેરા છે.  

17. વલશ્વ જ રદલવ ે 22 ભાચા, 2018 ના યોજ બાયત 

વયકાય દ્વાયા થલજર કામાક્રભની ળરૂઅત કયલાભા ં
અલી. 28 યાજ્મોના 117 જજલ્રાભા ં વલથતાયીત 

કયલાભા ં અલી કે જ્મા ં 44 ટકાના ફદર ે 25 ટકા 
ાઆ દ્વાયા જરવૂતિલાા અલાવ છે. અ 

રયમોજનાનો ઈદે્દળ ક્ષમ ઉજાાના સ્ત્રોત ખાવ 

કયીને વૌય ઉજાાનો ઈમોગ કયીને ાણી કાઢી દૂય 

સધુી અંતરયમા ગાભોભા ં ગણુલત્તાયતુત ેમજ 

ઈરબ્ધ ફનાલલાનો છે. સ્લજર પ્રજેક્ટ જે 

વમદુામ અધાયીત ેમજ કામાક્રભ છે. જેનો શતે ુ

ગ્રાભીણ વમદુામના વદંબાભા ં ટકાઈ ન ે યૂત ુ ં
ેમજ વકંક્ષરત ધોયણ ે રંુૂ ાડલાનો છે. તેનો 
ામાનો અળમ ગ્રાભીણ વમદુામનુ ં વળક્તતકયણ 

કયી, ભરશરાઓ, વભાજના નફા લગાના, લકં્ષચત 

લગાના રોકોન ે વભાલી કાભગીયી કયલાનો છે.અ 

કામાક્રભના વવિાતંો નીચ ે મજુફ છે. 1.ાણી 
યુલઠાની મોજનાઓના અમોજન, ભરીકયણ, 

દેખયેખ ન ે વચંારનભા ં વયકાયની વાથ ે વાથે 
વમદુામ ન ેથથાવનક રોકોની બાગીદાયી. 2. યાજ્મ 

વયકાય વેલા યૂી ાડનાયના ફદર ે સરુબકતાા 
તયીકેની ભવૂભકા વનબાલે. ૩. ગ્રાભ ચંામત ન ે

ઈમોગકતાાઓનુ ંવળક્તતકયણ કયવુ.ં 
9. ગ્રાભીણ ેમજ વાભેના પ્રશ્ન અને ડકાય  
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ગ્રાભીણ ાણી યુલઠાના ક્ષેત્ર ે ેમજના સ્ત્રોતો 
ન ે તેના તતં્રનુ ં ટકાઈણુ ં ભોટો પ્રશ્ન છે. રયણાભ થલરૂ ે

ાણીની ગણુલત્તાની રષ્ષ્ટએ ેમજની માાપ્તતાની 
ખાતયી અલી તે એક ભોટો ડકાય છે. ભગૂબા જનો 
ભમાારદત ઈમોગ કયલાથી તેની વીધી વય ાણીની 
ગણુલત્તા ય ડ ે છે. ભગૂબા જ ઊંડા જામ છે. ફ્રોયાઆડ 

ન ેઅવેવનક જેલા પ્રદૂકો ાણીભા ંબે છે. જતંનુાળકોના 
જૈવલક પ્રદૂણ એ ેમજના સ્ત્રોતોની ગબંીય વભથમા છે. 

ખલુ્રાભા ં શાજત, ક્ષફનથલાથથ્મપ્રદ ક્થથવત, ેજમના 
સ્ત્રોતોની અવાવ થલચ્છતા ાણીજન્મ યોગોભા ં લધાયો 
કયે છે. 

બાયતની વલળા ગ્રાભીણ લથતીને ીલાના ાણીની 
જરૂરયમાતોને ણૂા કયલાનુ ંકામા કરઠન છે. 

ળશયેીકયણ, ઔદ્યોક્ષગકયણ, લથતી વદૃ્ધિ, ઓછો 
લયવાદ તથા ાણી યુલઠાની મોજનાઓ ક્ષફનકામાક્ષભ 

લગેયે વૌથી ભોટા ડકાયો છે. 

હદનપ્રતતહદન ભગૂબભ જ ઊંડા જતા જામ છે. ભગૂબભ 
જ પ્રદૂતત થમા છે. ેમજ યુલઠાના કામભક્રભભાાં 
રકબાગીદાયીન અબાલ તથા ભયાભતન અબાલ જલા 
ભે છે. ેમજ યુલઠાના કામભક્રભ તથા મજનાઓ 

તનધાભયીત વભમભમાભદાભાાં ણૂભ થતા નથી. 
ાણી એ કુદયતી વાંવાધન છે. 2011 ની લસ્તી ગણતયી 

અનવુાય બાયતની કુર લસ્તીના 68.87 ટકા લસ્તી ગાભડાભાાં 
લવલાટ કયે છે. 1.42 તભક્ષરમન કુટુાંફ 15 લૈતલધ્મ ધયાલતા 
હયસ્સ્થતત તલમક પ્રદેળભાાં લવલાટ કયે છે. આ તલળા 

લસ્તીને ાણી શોંચાડવુાં એ એક ભટ ડકાય છે. 

10. ઉામ  
1. ખેતી ન ેઈદ્યોગભા ંભાનલ દ્વાયા ઈમોગ કયલાભા ં

અલેર ાણીનુ ંશદુ્ધિકયણ કયી પયી ઈમોગભા ંરેવુ ં
જોઆએ. રીકેજ ટકાલવુ,ં થથાવનક ાણીના સ્ત્રોતોન ે

નુજજૉલીત કયલાની જરૂય છે. 

2. ાણીની વભથમાના ઈકેર ભાટે 6 ‘R’ ને 

યનાલલા, યીથેતટ, યીડયવુ, યીરીટ, યીવાઆકર, 

યીયઝુ, રયજુવલનેટ. 

3. ગ્રાભીણ વલથતાયભા ં થલચ્છ ીલાનુ ં ાણી રંુૂ 

ાડલા ભાટે શડેં વૌથી વથતુ ં ન ે વય 

વભાધાન છે. 

4. જ પ્રદુણને યોકવુ.ં 

5. ેમજ મોજનાઓ, કામાક્રભોના ભરીકયણભા ં
વમદુામની બાગીદાયી લધાયલી. 

6. ઔદ્યોક્ષગક વાભાજજક જલાફદાયી (CSR) દ્વાયા 
નાણાકંીમ વશામ ભેલી જ વયંક્ષણ, વલંધાન ને 
વગં્રશના કામો કયલા. 

7. ીલાના ાણીના સ્ત્રોતની અવાવ થલચ્છતા 
જાલલી. 

8. જ સયુક્ષા તથા ગ્રાભ કામા મોજના તૈમાય કયલી, 
ાણીની ગણુલત્તા નક્કી કયલી. 

9. યંયાગત જ્ઞાન, કોઠા સઝૂનો તકનીકી તથા 
નલાચાય વાથ ેવભન્લમ કયલો. 

10. લૈકપ્લ્ક જ વવંાધનોન ેઓખલા. 
11. લયવાદના ાણીનો વગં્રશ કયલો. 
12. બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક ને ઔદ્યોક્ષગક વળંોધન વથંથાન 

નવુાય દયેક વ્મક્તતન ે ઘયે ુ ઈમોગ ભાટે 65 

ક્ષરટય ાણીની અલશ્મકતા શોમ છે. યંત ુ ખોટી 
અદતો તથા યીતોના કાયણે 400 ક્ષરટય ાણી પ્રવત 

વ્મક્તત પ્રવતરદન ઈમોગ કયે છે. અ યીતે જો 
અણ ેઅણી ખોટી અદતોન ેસધુાયો કયી વાચી 
યીતે ાણીનો ઈમોગ કયીશુ ં તો પ્રવત વ્મક્તત 

પ્રવતરદન 335 ક્ષરટય ાણી ફચાલી ળકીએ. 

13. ાણીના ઈમોગભા ં વળથત, કયકવય, નુઃઈમોગ 

ન ેશદુ્ધિકયણને ભરભા ંમકૂીએ. 

14. ાણી અવ્મા છી ા ફાધંલાના ફદર ે ાણી 
શરેા ા ફાધંલી. લયવાદના ાણીના વગં્રશ 

ભાટે               ચોભાવા શરેા અમોજન કયવુ.ં 
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