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પ્રકરણ – ૬ 

પચંાયત સસચંાઈ જિભાગ 

પ્રસ્તાિના 

 િળ એ જીિન છે. ખાસ કરીને ખેતી અને ખેત ઉત્પાદન િધારિા માટે તે ખૂબ િ િરૂરી છે. ગામડાઓમાં પ્રાથજમક 

સુજિધાના જિકાસ તથા ગ્રામ્ય અથવતંર તેમિ રાષ્ટ્રના અથવતંરને ઉંચું લાિિા માટે િળ એ એક અગત્યનું પકરબળ છે. 

નાનીસસંચાઈના કામો સસંજચત ખેતીમાં અગત્યનો ભાગ ભિિે છે. િેથી જિકાસના કોઇપણ આયોિનમાં તેને પુરતંુ મહત્િ 

આપિામાં આિે છે. 

આ જિભાગ ધ્િારા મુખ્યત્િે નીચે મુિબની બે પ્રકારની જિકાસલક્ી કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

(૧)નાની સસંચાઈના કામોની મોિણી, અન્િેષણ, બાંધકામ, મરામત અને જાળિણીની કામગીરી 

(૨)નાની સસંચાઈ યોિનાઓમાંથી નહેર િાટે અને જનયંરણ હેઠળના તળાિો/ચેકડેમોમાંથી ઉદ્દિહન ધ્િારા પાણી મેળિિાની  

મંિુરી અને જિતરણની વ્યિસ્થા 

 

નાની સસચંાઈના કામો 

 આ જિભાગ ધ્િારા હાથ ધરિામાં આિતા કામોમાં નાની સસંચાઈ યોિનાઓ (નહેર સજહત), અનુશ્રાિણ તળાિ, 

ચેકડેમ, આડબંધ, સ્ટોરેિ તળાિ તેમિ પુર સંરક્ણના કામોનો સમાિેિ થાય છે. નાની સસંચાઈના કામો નીચે મુિબની નમવદા 

િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગના બિેટની ગ્રાન્ટ, નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગની 

સેઇફ સ્ટેિની ગ્રાન્ટ, સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમની ગ્રાન્ટ,જિલ્લા આયોિન મંડળની ગ્રાન્ટ, ખાસ અંગભુત યોિના 

હેઠળની ગ્રાન્ટ, ગ્રામ જિકાસ જિભાગની ગ્રાન્ટ જિગેરે ગ્રાન્ટમાથી હાથ ધરિામાં આિે છે. 

 

નમવદા િળસપંજત પાણી પરુિઠા અન ેકલ્પસર જિભાગના બિેટની ગ્રાન્ટ 

 સરકારશ્રીના નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગના બિેટમાં સમાિેિ થયેલ હોય તેિા નાની 

સસંચાઈ યોિના, અનુશ્રિણ તળાિ, ચેકડેમ, આડબંધ, સ્ટોરેિ તળાિના કામો આ સદર હેઠળ હાથ ધરિામાં આિે છે. 

 આ ગ્રાન્ટ હેઠળ લેિાપાર કામોની દરખાસ્ત આ જિભાગ ધ્િારા તૈયાર કરી અજધક્ક ઈિનેરશ્રીની કચેરી મારફતે 

સરકારશ્રીના નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગમાં સાદર કરિામાં આિે છે. િે પૈકી બિેટની મયાવદામા ં

કામોની મંિુરી આપિામાં આિે છે. 

 

નમવદા િળસપંજત પાણી પરુિઠા અન ેકલ્પસર જિભાગની સઈેફ સ્ટિેની ગ્રાન્ટ 

 દુષ્કાળના સમયમાં થયેલ રાહત કામોને સલામતી તબક્કે લાિિા માટે સરકારશ્રી નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને 

કલ્પસર જિભાગ હસ્તક ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરિામાં આિે છે. આ ગ્રાન્ટ હેઠળ અછતમાં થયેલ હોય અને સલામત ન હોય તેિા 

સ્ટોરેિ તળાિ અને અનુશ્રાિણ તળાિના કામો લઇ િકાય છે. 

 આ ગ્રાન્ટ હેઠળ લેિાપાર કામોની દરખાસ્ત અછત પુણવ થયેલી કલેકટરશ્રી મારફતે કરિામાં આિે છે. િે અન્િય ે

ઉપલબ્ધ િોગિાઈની મયાવદામાં કામો મંિુર થાય છે. 
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સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમની ગ્રાન્ટ 

 આ કાયવક્રમ હેઠળ કચ્છના સરહદનાં પ્રથમ ગામથી ૧૦ કી.મી. દૂર સુધી આિેલ ગામોનો સમાિેિ કરિામાં   આિેલ 

છે. િેમાં રાપર, ભચાઉ, ભુિ,અનેલખપતનો સમાિેિ થાય છે. 

 આ યોિના હેઠળ નાની જસચાઈના નિા કામો લઈ િકાય છે. આ કામોની દરખાસ્ત આ જિભાગ ધ્િારા તૈયાર કરી 

આયોિન અજધકારીશ્રી મારફતે જિલ્લા કક્ાની સજમજતમાં સાદર કરિામાં આિે છે. કલેકટરશ્રીની અધ્યક્તા હેઠળની જિલ્લા 

કક્ાની સજમજતમાં મંિુર થયેલ દરખાસ્ત રાિય કક્ાની સ્ક્રીનીંગ કજમટીમાં મંિુરી અથે મોકલિામાં આિે છે. િેમાં કામોને 

મંિુરી આપિામાં આિે છે. 

જિલ્લા આયોિન મડંળની ગ્રાન્ટ 

 આયોિન મંડળની ગ્રાન્ટ હેઠળ પીિાની પાણીના તળાિ અને ચેકડેમના કામો લઈ િકાય છે. આિા કામોની મંિુરી 

જિલ્લા આયોિન મંડળની બેઠકમાં આપિામાં આિે છે. 

અનુસજુચત જાજતના લોકો માટનેી અનસુજુચત જાજત પેટા યોિનાના કામો: 

 આ યોિના હેઠળ ૨૫૦ થી િધુ િસજત હોય એિાં ગામોમાં અનુસુજચત જાજતના લોકોને સસંચાઈનો સીધો કે પરોક્ 

ફાયદો થાય તેિા જિસ્તારમાં તળાિોના પુન:સ્થાપન અને તળાિો ઉંડા કરિાના કામો લેિામાં આિે છે. 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન હાથ ધરિામા ંઆિલે કામોની જિગત 

ક્રમ 

ન.ં 
સદર 

પૂણવ કરિામા ં

આિેલ કામોની 

સખં્યા 

થયલે ખચવ રૂ|. 

લાખમા ં

સગં્રહક્મતા 

એમ.સી.એફ.ટી.મા ં

લાજભત 

જિસ્તાર 

હકેટરમા ં

૧ 
સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમ 

(બી.એ.ડી.પી.) 
૬ ૪૯.૯૨ ૯.૨૦ ૩૫ 

૨ સુધારણા ૧૮ ૧૬૦.૦૫ ૨૫.૫૦ ૯૦ 

૩ િેરીઅસ ડીિીઝન ૧ ૧૩.૦૯ ૧.૪૮ ૮ 

૪ એફ.ડી.આર. અને  સી.આર.એફ. ૨૭ ૧૯૨.૫૭ ૩૦.૪૦ ૯૩ 

૫ એસ.સી.એસ.પી ૭ ૯૮.૯૨ ૧૧.૫૦ ૩૭ 

૬ ઇ.આર.એમ. અને પી.આઇ.એમ. ૮ ૭૩.૬૬ ૧૨.૦૦ ૨૪ 

૭ ચેક્ડેમ  ૩૮ ૧૮૦.૬૯ ૨૮.૦૦ ૯૫ 

૮ સ્ટેમ્પ ડયુટી  ૪ ૩૮.૪૨ ૬.૩૦ ૨૦ 

૯ પી.એમ.ક.ેકે.કે.િાય. ૩૮ ૨૧૦.૫૬ ૪૮.૦૦ ૧૩૦ 

કુલ ૧૪૭ ૧૦૧૭.૮૮  ૧૭૨.૩૮ ૫૩૨ 
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