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પયતની અપત આધપુનક ઘ્ ધપત ટલ  લક પ િંચાઈ ઘ્ ધપત 

 ગજુયાત યાજમભાાં આળયે ૩૧ રાખ શકેટય ષલસ્ તાયની ષવાચાસ વષુલધા . . જે ૈકી ૭૯ ટકા 

ષલસ્ તાય ભગુબમજથી જેલા કે કુલા, ફોય લગ યેથી ત ભજ ય૧ ટકા ષલસ્ તાય કેનાર ત ભજ નદી, તાલ 

લગ યેથી ષવાચાસ થામ . . આ૫ણ  જાણીએ .ીએ ત ભ દય લે ભગુબમજ બાંડાયો ઉર ચાસ જલાથી 

ાણીના ત નીચા જતા જામ . . ત ભ જ લધ ુઉંડાસથી ાણી ખેંચતા ત ની ગણુલતા ણ ષમત ભાટે 

જરૂયીમાત મજુફની યશતેી નથી. લી, ખ તયભાાં ૮ કરાક ષલજી આ૫લાથી ષલજીની ફચત તો થામ 

જ . , વાથો વાથ ાણીની ૫ણ ફચત થામ . , ત વુાં એક તાયણ . . યાંત ુભોટો ષલસ્ તાય ધયાલતા ખ તુતો 

ભાટે ોતાના સ્ રોતોભાાં ાણી શોલા .તાાં યુા ષલસ્ તાયભાાં ષમત થસ ળકતુાં નથી. ત ભજ ગજુયાત 

યાજમના લાલ તય ષલસ્ તાયનો ૯% એટર  કે ૩.૭૫ રાખ શકેટય ફાગામતી ાક ધયાલ  . . . લ્ રા ુમકુ 

લોથી બાયત ત ભજ આંતયયાષ્ટ રીમ સ્ તયે ુનાજના ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો નોંધામ ર . . આથી લધ ુ

ષલસ્ તાયભાાં લાલ તય કયીન  ત ભાાં ષમત કયવુાં જરૂયી ફન ર . . યાંત ુઆ૫ણી ાવ  ષમત ાણીનો જથ્ થો 

ભમામદદત . . ત ભજ ષલજી ણ ભમામદદત . . ત થી આ૫ણી આજની  ઢીન  જીલલા ભાટે જ વાંષત 

વાચલી યાખલી શળ  તો આધષુનક ષવાચાસ ઘ્ ધષત  ુ૫નાલીન  ાણીનો કયકવય લુમક ઉમોગ કયલો 

જ ૫ડળ . 

 જેભ આણ  વૌ જાણીએ .ીએ લનસ્ષત ણ વજીલ .  ત ન  ણ ત ના બયણ ોણ ભાટે શલા, 

ાણી ુન  ખોયાકની જરૂદયમાત યશ ે. . લનસ્ષત ન  આણી જેભ દાાંત શોતા નથી ત ભ જ સ્ લાદ ભાણલા 

ભાટે જીબ શોતી નથી. લનસ્ષતનો મખુ્ મ ખોયાક ોક રવ્ મો કેાકમણ રાયા . ક લનસ્ષતની ટોચ વધુી 

શોચાડ ે. . ત થી આ૫ણ  ખ તયભાાં યશરે દયેક .ોડન  વયખા પ્રભાણભાાં ાણી ુન  ખાતય ભ  ત  ખફુ 

જરૂયી . . ધોયીમા ઘ્ ધષત રાયા વપ્રભાણભાાં ાણી ુન  ખાતય આ૫વુાં ળકમ નથી યાંત ુજો ટક ષમત 

ઘ્ ધષતનો ઉમોગ કયલાભાાં આલ  તો મુ ષલસ્ તાયભાાં ાણી ુન  ખાતય આી ળકામ . .  



 મહત્ વની વાત   જેભ આણ  વૌ જાણીએ .ીએ ત ભ આણી ધોયીમા કમાયાની ચચરાચાલ ુ

ઘ્ ધષતભાાં આ૫ણ  આ૫ણાાં ાકન  ષમત આીએ .ીએ. ત્ માયે જભીન ય આગ લધતો ાણીનો 

પ્રલાશ યેુયુી જભીનન  ાણીથી તયફો કયીન  આગ લધ  . . આ ઘ્ ધષતથી ાણીના ફગાડ 

ઉયાાંત ભશત્ લના ફ  ગ યરાબો .  એકતો મુ ષલસ્ તાયભાાં લધાયે ડતુાં ાણી બયાસ જામ . . ુન  ફીજુ 

.ોડલાન  શલા ુન  ગયભીની ુ.ત થામ . . જે ખોયાક (ોક રવ્ મો) ની ળોણ દામાભાાં ફાધક ફન  

. . આ ઉયાાંત આ ઘ્ ધષતથી ષનાદાભણભાાં લધાયો ખાતયની કામમક્ષભતાભાાં ઘટાડો લગ યે ગ યરાબો ણ 

. .  

 આભતો  ષવાચાસની આધષુનક ઘ્ ધષત ભાાં ફુલાયા ઘ્ ધષત ત ભજ ોય ાસ૫ રાયા ષમત 

ઘ્ ધષત ૫ણ . . યાંત ુટ૫ક ષવાચાસ ઘ્ ધષતના પામદા  જોતા ત  ુષત આધષુનક ષવાચાસ ઘ્ ધષતભાાં 

શ્ર ષ્ટઠ .  ત ભ કશી ળકામ. 

લ૫ક પ િંચાઈ ઘ્ ધપતના પાયાા    

૧) ટક ઘ્ ધષત રાયા ાણીની ૪૦ થી ૬૦ ટકા વધુીની ફચત કયી ળકામ . . ાણી વીધુાં જ 

લનસ્ષતના મુ ષલસ્ તાયભાાં ટકીન  ડતુાં શોલાથી એટરા જ ાણીભાાં ફ  થી રણ ગણુાં ષમત ષલસ્ તાય 

આલયી ળકામ . .  

ય) દયયોજ ાણી ભતુાં શોલાથી શલા, ગયભી ુન  બ જનુાં એવુાં વયવ વભીકયણ વજામમ .  કે લનસ્ષતના 

મુ લધ ુન  લધ ુકામમયત યશ ે. . દયણાભ  વષૃઘ્ ધ ુન  ષલકાવ  ડથી થામ . .  

૩) ાણી એકની એક જગ્ માએ ટકમા કયે .  ત થી આ૫ણ  બરાભણ પ્રભાણ ના (જભીનના પ્રકાય મજુફ) 

વભમ ુનવુાય ાણી આીએ તો મુ ષલસ્ તાયથી નીચ  જે ાણી ઉતયી જામ .  ત નો વ્ મમ થતો ુટકે 

. .  

૪) ાણીભાાં વાંણુમ રાવ્ મ એલા ખાતયો (દા.ત. યયુીમા, એભોનીમભ વલ્ પેટ, કયયેુટ  પ ોટાળ લગ યે) 

ત ભજ જભીનભાાં આ૫લાની ુમકુ જ ાંત ુનાળક દલા  ાણી વાથ  જ મુ ષલસ્ તાયભાાં વયખા પ્રભાણભાાં 

આી ળકામ . . જેથી ોકતત્ લોનુાં ર મતાભાાં લધાયો થામ . . ત ભજ ખાતય .ાાંટલાની ભજુયી ફચ  . . 

ખાતયની ય૫ થી ૩૦ ટકા ફચત થામ . .  

૫) કમાયા, ાા, ખાભણા, ધોયીમા જભીન ોચી યાખલાની ગો કયલાની ત ભજ ષમત આ૫લા ભાટેની 

ભજુયી ણ ફચ  . .  

૬) ટ૫ક ઘ્ ધષતની ભદદથી ુવભતોર જભીનભાાં ણ વાયી યીત  ષમત આી ળકામ . .  



૭) ષનાદણ  છાં થામ .  ત થી ષનાદાભણ નાળક દલા  ત ભજ ભજુયી ખચમભાાં ણ ઘટાડો થામ . .  

૮) જભીનભાાં ાણીનો બયાલો થમ રો યશ ેતો ન શોલાન  કાયણ  યોગ-જીલાાંત  .ા આલ  . . 

૯) ષલજીની આળયે ૩૦ થી ૩૫ ટકા ફચત થામ . .  

૧૦) ક્ષાયલાા ાણીનો ણ ષમત ભાટે ઉમોગ કયી ળકામ . . 

૧૧) જભીનભાાં ષમત  છાં શોમ ત્ માયે ત ભાાં ભાર બ જ શોલાથી ખ તી કામોભાાં વગુભતા યશ ે. .  

૧ય) ઉત્ાદનભાાં આળયે ૩૦ ટકા જેટરો લધાયો થામ . .  

૧૩) ઉત્ાદનની ગણુલતા વાયી આલ  .  જેથી ફજાય બાલ વાયા ભ  . .  

૧૪) ાક લશરેો ાકે .  આથી ળરૂઆતની ુ.તનો રાબ ભ લીન  વાયા ફજાય બાલ ભ લી ળકામ . .  

મયાાાા   પ્રાયાંચબક ખચમ લધ ુઆલ  . . 

પનવારણઃ ગજુયાત વયકાય રાયા જી.એવ.એપ.વી., જી.એન.એપ.વી. ુન  જી.એ.આસ.વી.ના વાંયકુત 

ઉાભ તયીકે ગજુયાત ગ્રીન યીલોલ્ યળુન કાંનીની સ્ થા૫ના કયેર .  જે ખ તુતોન  ૫૦ ટકા ુથલા રૂા. 

૬૦,૦૦૦/- પ્રષત શકેટય ફ  ભાાંથી જે  છાં વફવીડી સ્ લરૂ  આ  . .  

માહહતીઃ  ટક ઘ્ ધષત લવાલલા ભાટે તભ  જી.એવ.એપ.વી. તથા જી.એન.એપ.વી. ડેો દયેક 

જજલ્ રા ભાાં આલ ર કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્દ ર, કૃષ યષુનલષવિટી ત ભજ કાંનીના પ્રષતષનષધ  ાવ થી ષલળ  

ભાદશતી ભ લી ળકો .ો. 

 

 


