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ગુજરાત સરકાર :: અંદાજપત્ર ૨૦૨૨-૨૩ 
પ્રેસનોટ-4 

નર્મદા,જળસંપત્તિ,પાણી પુરવઠા & કલ્પસર ત્તવભાગ  
 તા:૦૩/૦૩/૨૦૨૨ 

જળસંપત્તિ પ્રભાગ ર્ાટે રૂ. ૫૩૩૯ કરોડની જોગવાઇ 
રાજ્યની જીવાદોરી સમી સરદાર સરોવર યોજનાન ું કામ મહદુંશે પૂર્ણ થતા ૬૯ લાખ હેકટર 

વવસ્તારમાું વસુંચાઇ સ વવધા ઉપલબ્ધ થઇ સમગ્ર રાજ્યને જળ સ રક્ષાન ું કવચ મળેલ છે. પર ડ્ર ોપ 
મોર ક્રોપના વસદ્ાુંતને ધ્યાને લઇ જળ સુંસાધનોના અસરકારક વપરાશ માટે રાજ્ય સરકાર સતત 
કાયણરત છે.  

 સૌરાષ્ટ્ર  વવસ્તારમાું સૌની યોજનાના ૧૩૭૧ વકલોમીટર લુંબાઈના ૨૪ પેકેજની કામગીરી 
પૂર્ણ થયેલ છે. જયારે ૧૧૫૦ વકલોમીટર પાઇપલાઇનના ૭ પેકેજોના કામો પ્રગવત હેઠળ 

છે. આ કામગીરીથી ૫૩ જળાશયો, ૧૩૦ જટેલા તળાવો અને ૮૦૦ કરતાું વધ  
ચેકડે્મોમાું મા  નમણદાના પાવન નીર વહેવડ્ાવવામાું આવેલ છે. રાજકોટ, સ રેન્દ્રનગર, 
બોટાદ, મોરબી, જામનગર, ભાવનગર જવેા શહેરોને પીવાન ું પાર્ી પૂરુ પાડ્તા 
જળાશયોને નમણદા યોજનાના પાર્ીથી ભરતા આ શહેરોની પાર્ીની સમસ્યાનો મહદુંશે 
ઉકેલ આવેલ છે. આ યોજના માટે જોગવાઈ રૂ. ૭૧૦ કરોડ્. 

 કચ્છ વવસ્તારમાું નમણદાના પૂરના વધારાના ૧ વમવલયન એકર ફીટ પાર્ીથી વસુંચાઇ 
સ વવધાઓના આયોજન માટે રૂ. ૪૩૬૯ કરોડ્ની યોજનાને મુંજૂરી આપવામાું આવેલ છે. 
આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાું કચ્છ વજલ્લાના ૬ તાલ કાના અુંદાજ ે૧ લાખ ૧૪ હજાર 
હેકટર વવસ્તારને વસુંચાઇનો લાભ મળશે. આ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ. ૨૭૨ કરોડ. 

 કચ્છમાું આગામી પાુંચ વર્ણમાું ૩૫૦ કરોડ્ના ખચે મોટા ચેકડે્મો અને પાર્ી સુંગ્રહ 
માટેના હાઈડ્ર ોલીક સ્ટરક્ચરો તબક્કાવાર બનાવવાન ું આયોજન છે. આ કામગીરી માટે 
જોગવાઈ રૂ. ૬૫ કરોડ. 

 સ જલામ સ ફલામ યોજના અુંતગણત નમણદા આધારરત રૂ. ૧૬૦૦ કરોડની કસરા-
દાુંતીવાડ્ા પાઈપલાઈનની કામગીરી થકી પાટર્ અને બનાસકાુંઠા વજલ્લાના વવસ્તારોને 
પૂરક વસુંચાઇનો લાભ આપવા જોગવાઈ રૂ. ૯૩ કરોડ.  

 બનાસકાુંઠા વજલ્લાના થરાદ, લાખર્ી, ડ્ીસા અન ેદાુંતીવાડ્ા તાલ કાના વવસ્તારોને પૂરક 
વસુંચાઈનો લાભ આપવા પ્રગવત હેઠળની થરાદથી સીપ  ડે્મ સ ધીની પાઈપલાઈન માટે 
જોગવાઈ રૂ.  ૭૦ કરોડ.  
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 વાત્રક નદીમાુંથી અરવલ્લી વજલ્લાના માલપ ર, મેઘરજ અને મોડ્ાસા તાલ કાઓના ૭૨ 

તળાવો થકી વસુંચાઇનો લાભ આપવા માટેરૂ. ૧૮૬ કરોડ્ની યોજના અને શામળાજી 
પાસે આવેલ મેશ્વો જળાશયમાુંથી પાર્ી ઉદવહન કરી વભલોડ્ા તથા મેઘરજ તાલ કાના 
૩૦ તળાવોથી વસુંચાઇનો લાભ આપવા માટે રૂ. ૭૫ કરોડ્ની યોજના. બુંને યોજના માટે 
ક લ જોગવાઇ રૂ. ૪૫ કરોડ. 

 સાબરમતી નદી પર રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાું આવી રહેલ હીરપ રા અને 
વલાસર્ા બેરેજ માટે જોગવાઇ રૂ. ૩૫ કરોડ. 

 ધરોઇ બુંધ પરરક્ષેત્રને વવશ્વ કક્ષાના પ્રવાસન સ્થળ અને યાત્રાધામ તરીકે વવકસાવવા  
રૂ. ૨૦૦ કરોડના આયોજન હેઠળ બેરેજ બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ. ૩૦ કરોડ. 

 કપડ્વુંજ, કઠલાલ, મહેમદાવાદ, મહ ધા, ગળતશે્વર, બાલાવસનોર, લ ર્ાવાડ્ા, બાયડ્ 
વગેરે તાલ કાઓમાું આગામી પાુંચ વર્ણમાું રૂ. ૨૦૦ કરોડની વકુંમતની રીચાજણવેલ, 
પાર્ીના સ્ત્રોતો સાથે નેટવકીંગ, તળાવોની કેપેસીટી વધારવી વગેરે કામગીરીઓ 

તબક્કાવાર કરવાન ું આયોજન છે. આ માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૪ કરોડ. 
 અમદાવાદ વજલ્લાના નળકાુંઠા વવસ્તારના સાર્ુંદ,બાવળા અને વવરમગામ તાલ કાના 

વસુંચાઈ સ વવધાથી વુંવચત રહેલ ગામોને વસુંચાઈનો લાભ આપવા માટે જોગવાઈ રૂ. ૨૫ 
કરોડ. 

 ખોરસમ – માતપ ર – ડ્ીંડ્રોલ પાઈપલાઈનન ેલુંબાવી મ કતેશ્વર જળાશયમાું નમણદાના 
પૂરના વધારાના પાર્ી પહોંચાડ્વાની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૯ કરોડ. 

 વડ્ોદરા વજલ્લાના સાવલી તાલ કામાું વસુંચાઈ સ વવધા અને રીચાજીંગ માટે રૂ. ૩૦૮ 
કરોડ્ની પોઈચા વવયરની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૫ કરોડ. 

 કડ્ાર્ા નહેર આધારરત પાઇપલાઇન દ્વારા કડ્ાર્ા, સુંતરામપ ર અને લ ર્ાવાડ્ા 
તાલ કાનાું વવવવધ તળાવો ભરવાની યોજનાના કામો માટે જોગવાઇ રૂ. ૧૦ કરોડ.  

 સ રત વજલ્લાના ઉમરાપાડ્ા તથા નમણદા વજલ્લાના ડે્ડ્ીયાપાડ્ા તાલ કાના ક લ ૭૩ ગામોમાું 
વસુંચાઇ સ વવધાનો લાભ આપવા માટે પ્રગવત હેઠળની રૂ. ૭૧૧ કરોડની તાપી-કરજર્ 
લીંક પાઇપલાઇન યોજનાના કામો માટે જોગવાઇ રૂ. ૧૬૧ કરોડ. 

 પુંચમહાલ વજલ્લામાું પાનમ ઉચ્ચ સ્તરીય કેનાલ / જળાશય આધારરત વસુંચાઈ સ વવધા 
આપવા માટે રૂ. ૪૫૨ કરોડની કામગીરી માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૬૦ કરોડ. 

 દવક્ષર્ ગ જરાતમાું પાર, નાર, તાન, અુંવબકા, દમર્ગુંગા વગેરે નદીઓ ઉપર મોટા 

ચેકડે્મો/બેરેજો/વવયર રૂ. ૫૦૦ કરોડ્ના ખચે આગામી પાુંચ વર્ણમાું તબક્કાવાર 
બનાવવાન ું આયોજન છે. આ કામગીરી માટે જોગવાઈ. રૂ. ૯૪ કરોડ 
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 હાથ ધરાયલે ઉદવહન વસુંચાઈ યોજનાઓ સોનગઢ-ઉચ્છલ-વનજર, કાકરાપાર-
ગોરધા-વડ્, કરજર્ જળાશય આધારરત પાઈપલાઈનો પૂર્ણ કરી વસુંચાઈ વવતરર્ 
વ્યવસ્થા માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૯૫ કરોડ.  

 કડ્ાર્ા-દાહોદ પાઈપલાઈનન ું વવસ્તૃવતકરર્ કરી વસુંચાઈ સ વવધામાું વધારો કરવા માટે 
રૂ. ૨૨૬ કરોડ્ની યોજના માટે જોગવાઈ રૂ. ૭૦ કરોડ.  

 પાનમ જળાશય આધારરત વાુંકડ્ી ગામ પાસથેી સુંતરામપ ર તાલ કાના ગામોના તળાવો 
ભરવા માટે રૂ. ૧૩૩ કરોડની ઉદવહન વસુંચાઇ યોજના અુંતગણત ૨૩ ગામોને લાભ 
આપવા માટે જોગવાઇ રૂ. ૩૫ કરોડ. 

 મહીસાગર વજલ્લાના કડ્ાર્ા તાલ કાના જ દા જ દા ૧૧ ગામોના આશરે ૧૬૦૦ હેક્ટર 
વવસ્તારને વસુંચાઇ સ વવધા આપવા માટે રૂ. ૮૪ કરોડની યોજના માટે જોગવાઇ રૂ. ૨૫ 
કરોડ.  

 નવસારી વજલ્લાના ગર્દેવી તાલ કાના ગામોને વસુંચાઇનો લાભ આપવા, વબવલમોરા 
નગરપાવલકા અને આજ બાજ ના ગામોને પીવાન ું પાર્ી ઉપલબ્ધ કરાવવા, દરરયાઇ 
ખારાશ આગળ વધતી અટકાવવા તેમજ ભૂગભણ જળ રીચાજણ કરવા રૂ. ૨૫૦ કરોડની  
વાઘરેજ રરચાજણ યોજનાન ું આયોજન. 

 પૂર્ાણ નદી ઉપર વવરાવળ-કસ્બાપર ગામ પાસે ટાઇડ્લ રેગ્ય લેટરના બાુંધકામ માટે રૂ. 
૨૫૦ કરોડની યોજનાન ું આયોજન  

 કલી રરચાજણ જળાશય વવસ્તારને પયાણવરર્ીય સ્થળ તરીકે વવકાસ કરવા તેમજ ક્ષાર 
પ્રવેશ વનયુંત્રર્ની કામગીરીને સ દૃઢ કરવા જોગવાઇ રૂ. ૨૦ કરોડ. 

ભાડભૂત બેરેજ 
 નમણદા નદી ઉપર રૂ. ૫૩૨૨ કરોડ્ના ખચ ે મીઠા પાર્ીન ું સરોવર બનાવવાની 

મહત્વાકાુંક્ષી ભાડ્ભૂત બેરેજ યોજનાન ું કામ ચાલ  છે.  આ યોજના માટે જોગવાઇ  
રૂ. ૧૨૪૦ કરોડ. 

નર્મદા યોજના  
નર્મદા યોજના ર્ાટે જોગવાઇ રૂ. ૬૦૯૦ કરોડ.   
  સરદાર સરોવર ડે્મન ું બાુંધકામ વર્ણ ૨૦૧૭માું પૂર્ણ થયેલ છે. આ યોજનાના પાર્ીનો 

વસુંચાઇ, જળવવધ ત ઉત્પાદન, પીવાના પાર્ી અને ઔદ્યોવગક વપરાશ માટે ઉપયોગ કરવામાું 

આવે છે. આગામી વર્ે કચ્છ બ્ાુંચ કેનાલ અને તેના આન ર્ુંવગક નેટવકણન ું કામ પરૂ્ણ કરી માુંડ્વી 
તાલ કા સ ધી નમણદાના નીર પહોંચાડ્વાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. તદ પરાુંત ઉત્તર 
ગ જરાતમાું નમણદા યોજનાની હયાત કેનાલોના સ દૃઢીકરર્ અને સૌરાષ્ટ્રમાું મીસીંગ લીંક પરૂ્ણ 
કરવા માટે વવશેર્ આયોજન કરવામાું આવેલ છે.   
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સૂક્ષ્ર્ ત્તસંચાઇ 
ગ જરાતે સૂક્ષ્મ વસુંચાઇના કે્ષતે્ર પહેલ કરી નોંધપાત્ર પ્રગવત કરેલ છે. આ પદ્વતથી 

પાર્ીના કરકસરભયાણ વપરાશ સાથે વધ  ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. છેલ્લાું બે દશકમાું અુંદાજ ે
૨૧ લાખ હેક્ટર વવસ્તારમાું સૂક્ષ્મ વપયત પદ્વત પ્રસ્થાવપત કરી ૧૩ લાખ ખેડૂ્તોને લાભ 
આપવામાું આવેલ છે. આગામી વર્ણમાું વધ  ૧ લાખ હેકટરમાું આ યોજનાનો વ્યાપ વધારવા માટે 

જોગવાઇ રૂ. ૫૦૦ કરોડ.   
પાણી પુરવઠા પ્રભાગ ર્ાટે રૂ. ૫૪૫૧ કરોડની જોગવાઇ 

ગ્રામીર્ અને શહેરી વવસ્તારોમાું સલામત અને પયાણપ્ત પીવાન ું પાર્ી આપવા રાજ્યવ્યાપી 

પાર્ી પ રવઠાગ્રીડ્ન ું વનમાણર્ કરવામાું આવેલ છે, જનેાથી ૨૩૮ શહેરો અને ૧૪ હજારથી વધ  
ગામોન ેજોડ્વામાું આવેલ છે. માનનીય વડ્ાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ રભાઇ મોદીએ અમલમાું મકેૂલ નલ 
સે જલ યોજના દ્વારા ૯૩ ટકાથી વધ  ઘરોમાું નળ જોડ્ાર્ની વસવદ્ મેળવેલ છે. આવનારા 
સમયમાું બાકી રહેલા ઘરોને પીવાન ું પાર્ી પહોંચાડ્ી ૧૦૦ ટકાની વસવદ્ મેળવવા સરકાર 
કૃતસુંકલ્પ છે. શહેરી વવસ્તારોમાું ભૂગભણ ગટર વ્યવસ્થા સ વનવિત કરવા અને ગટરનાું પાર્ીને 

શ દ્ કરી તેને  પ ન: ઉપયોગમાું લઇ, પયાણવરર્ની જાળવર્ી અને પાર્ીના સ્ત્રોતોનો યોગ્ય 

ઉપયોગ કરવાની રદશામાું સરકાર અગ્રેસર છે.  
 જલ જીવન વમશન અુંતગણત હર ઘર જલ યોજના દ્વારા દરેક ઘરને પીવાન ું શ દ્ પાર્ી પૂરુું  

પાડ્વા કેન્દ્ર સરકારના રૂ. ૨૫૦૦ કરોડ અને રાજ્ય સરકારના રૂ. ૩૦૪૦ કરોડ સરહત 
ક લ રૂ. ૫૫૪૦ કરોડનુ ંઆયોજન. 

 આરદજાવત વવસ્તારના ૬૬૨૭ ગામ-ફળીયાને પીવાના પાર્ીની સ વવધા આપવા પ્રગવત 
હેઠળની રૂ. ૬૬૫૩ કરોડની જ થ પાર્ી પ રવઠા યોજના હેઠળના ૧૨૩ કામો માટે 
જોગવાઇ રૂ. ૭૦૯ કરોડ. 

 સૌરાષ્ટ્ર  વવસ્તારમાું પીવાના પાર્ીની વ્યવસ્થા સ દૃઢ કરવા નાવડ્ા-બોટાદ-ગઢડ્ા-
ચાવુંડ્ અને બ ધેલથી બોરડ્ા સ ધીની ૧૪૩ વકલોમીટર બલ્ક પાઇપલાઇનના અુંદાવજત 
રૂ. ૧૦૨૦ કરોડના કામો પ્રગવત હેઠળ છે. જ ેમાટે જોગવાઇ રૂ. ૩૧૦ કરોડ. 

 ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, જ નાગઢ, રાજકોટ અને પોરબુંદર 
વજલ્લાઓને પાર્ી પરૂુું  પાડ્વા ઢાુંકીથી નાવડ્ા સ ધીની ૯૭ વકલોમીટર ૫૦૦ 
એમ.એલ.ડ્ી ક્ષમતાની નવી બલ્ક પાઇપલાઇનન ું આયોજન કરેલ છે જનેી અુંદાવજત 
વકુંમત રૂ. ૧૦૪૪ કરોડ્ છે. જનેાથી આ યોજનામાું સમાવવષ્ટ્ વજલ્લાઓ માટે ૫૦ કરોડ્ 
લીટર પાર્ીનો વધારાનો જથ્થો ઉપલબ્ધ થશે. આ કામ માટે જોગવાઇ રૂ. ૫૦૦ કરોડ.   

 સૌરાષ્ટ્ર  અન ેકચ્છના દરરયાકાુંઠાના છેવાડ્ાના ગામોમાું જળસલામતી પ્રદાન કરવા માટે 
ચાર જ દી જ દી જગ્યાએ ૨૭ કરોડ્ લીટર (૨૭૦ એમ.એલ.ડ્ી.) ક્ષમતાના રડ્સેલીનેશન 
પ્લાન્દ્ટ સ્થાપવાના કામો માટે જોગવાઈ રૂ. ૪૦૦ કરોડ. 

 રરય ઝ ઓફ ટર ીટેડ્ વેસ્ટ વોટર નીવત અુંતગણત શહેરી વવસ્તારોનાું સ એઝ વોટરને ટર ીટ કરી 
તેના પ ન:ઉપયોગ માટે જોગવાઈ રૂ. ૧૦૦ કરોડ. 

     ***** 


