નનમભ સંગ્રહ 4
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો
ાણી પયુ લઠા અને સ્લચ્છતા કામયક્રભ.
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સદય/ મોજનાન ંુ નાભ

અ

યાજ્મ ફજેટ ભાં થી મોજનાઓન ંુ અભરીકયણ

૧

સંળોધન અને નલકાસ

મોજનાનો હેત ુ

ુ ય પ્રાથનભક મોજનાના નલનલધ ઘટકો જેલા કે ભાટી
આ મોજના અંતગય ત ાણી પયુ લઠા મોજનાઓના અભરીકયણ હેતસ
ુ  ાણીની સાટી, અન્મ ઈજનેયી સલે નલગે યે હાથ ધયલાભાં આલે છે . ગ્રામ્મ જુથ ાણી પયુ લઠા મોજનાઓની
તાસ, ભત
ઉર્જય ઓડડટ જેલી પ ૃલનિઓ હાથ ધયલાભાં આલે છે .

૨

ગ્રામ્મ ાણી પયુ લઠા મોજના-જનયર

૧
૨
૩

સ્થાનનક સ્ત્રોત આધાડયત વ્મક્તતગત ગ્રામ્મ ાણી પયુ લઠા મોજના
ગાભથી દૂ ય અંતયે આલેર સ્ત્રોત આધાડયત એકથી લધાયે ગાભોનો સભાલેળ કયતી જુથ ાણી પયુ લઠા મોજના
હેન્ડ મ્,ભીની ાઇ મોજનાઓન ુ અભરીકયણ

૪

ીલાના ાણીની મશ્ુ કેરી લાા ગાભોભાં ીલા રામક ાણી પયુ લઠો પયુ ો ાડલો

૫

અછત દયમ્માન ીલાન ંુ ાણી પરુ ુ ાડલા યાહતનાં ગરા

૬

જ સ્ત્રોતને યીચાર્જ કયલાનો કામયક્રભ

૭

ુ ય થમેર જુથ મોજનાઓની ભયાભત અને નનબાલણી
પણ

૮

ુ
સયદાય સયોલય કેનાર આધાડયત ાણી પયુ લઠા મોજના અંતગય ત નલતયણ ગ્ર

૯

જુથ ાણી પયુ લઠા મોજનાભાં સ્ેનળમર ડયેસય તથા ભીસીંગરીંકના કાભો

૧૦

કેન્ર પરુ ુ સ્કૃત મોજના- યાષ્ટ્રિમ ગાભીણ ાણી પયુ લઠા મોજના અંતગય ત ૫૦ ટકા યાજ્મનો ડહસ્સો
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૩

ુ ામીક સહમોગથી ગાભની આંતડયક નલતયણ મોજના અને ગ્રામ્મ નલસ્તાયો ભાં ઘયે ન જોડાણ
સામદ

ગ્રાભીણ નલસ્તાયોભાં ન જોડાણભાં લધાયોજનયર નલસ્તાયો

૪

ગ્રામ્મ ાણી પયુ લઠા મોજના-આડદર્જનત નલસ્તાય

૧
૨
૩

૫

ગ્રાભીણ નલસ્તાયોભાં ન જોડાણભાં લધાયો-

સ્થાનનક સ્ત્રોત આધાડયત વ્મક્તતગત ગ્રામ્મ ાણી પયુ લઠા મોજના
ગાભથી દૂ ય અંતયે આલેર સ્ત્રોત આધાડયત એકથી લધાયે ગાભોનો સભાલેળ કયતી જુથ ાણી પયુ લઠા મોજના
હેન્ડ મ્,ભીની ાઇ મોજનાઓન ુ અભરીકયણ

૪

ીલાના ાણીની મશ્ુ કેરી લાા ગાભોભાં ીલા રામક ાણી પયુ લઠો પયુ ો ાડલો

૫

અછત દયમ્માન ીલાન ંુ ાણી પરુ ુ ાડલા યાહત નાં ગરા

૬

જ સ્ત્રોતને યીચાર્જ કયલાનો કામયક્રભ

૭

ુ ય થમેર જુથ મોજનાઓની ભયાભત અને નનબાલણી
પણ

૮

ુ
સયદાય સયોલય કેનાર આધાડયત ાણી પયુ લઠા મોજના અંતગય ત નલતયણ ગ્ર

૯

જુથ ાણી પયુ લઠા મોજનાભાં સ્ેનળમર ડયેસય તથા ભીસીંગરીંકના કાભો

૧૦

કેન્ર પરુ ુ સ્કૃત મોજના- યાષ્ટ્રિમ ગાભીણ ાણી પયુ લઠા મોજના અંતગય ત ૫૦ ટકા યાજ્મનો ડહસ્સો
ુ ામીક સહમોગથી ગાભની આંતડયક નલતયણ મોજના અને ગ્રામ્મ નલસ્તાયો ભાં ઘયે ન જોડાણ
આડદર્જનત નલસ્તાયોભાં સામદ

આડદર્જનત નલસ્તાયો
૬

ુ ચુ ચત ર્જનત ેટા મોજના
અનસ

ુ ચુ ચત ર્જનતની લસ્તીલાા પચમા કે નલસ્તાયોભાં ાણી પયુ લઠા મોજનાઓન ંુ અભરીકયણ
અનસ

૭

સયદાય સયોલય નહેય આધાડયત ાણી પયુ લઠા

ુ ઈએર દ્વાયા બ્રક ાઇ રાઇનો ચફછાલલાભાં આલે છે . જેના થકી નક્કી થમેર નલસ્તાયો ભાં નભયદા નેટલકય થી
જીડફલ્યઆ

મોજનાઓ ન ંુ અભરીકયણ

ભોટા જથ્થા ભાં ાણી પરુ ુ ાડલાભાં આલે છે . આ મોજના હેઠ નલી ાઈરાઈન નાંખલાના, ભયાભત અને
નનબાલણી(નલજ અને યો લોટય ચાજ ેસ) કયલાભાં આલે છે .

૮

ળહેયી ાણી પયુ લઠા મોજના

ુ ાયણા કયલાભાં આલે છે .
આ કામયક્રભ હેઠ ળહેયી નલસ્તાયોભાં જરુયીમાત પ્રભાણે ાણી પયુ લઠા મોજનાઓન ુ સધ
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૯

સોટય ટૂ જી.ડબ્લ્ય.ુ એસ.એસ.ફી (લાટય કં ઝલેળન

આ મોજના અંતગય ત આઈ .ઈ.સી પ્રવનૃ તઓ જરૂડયમાત પ્રભાણે કયલાભાં આલે છે . ાણીનો વ્માજફી ઉમોગ-ાણી નો

એન્ડ નપ્રલેન્ળન ઓપ લેસ્ટજ ઓપ લાટય)

ફચાલ, ાણીનો ફગાડ ઘટાડલો,જ સયં ક્ષણ , લગે યે પ્રવનૃ િ.

એડલાન્સ ટે કનોરોજી ( ડ્રીન્કીંગ લોટય

ુ યલાઇઝયી
ાણીનો ગે યકામદે સય લયાળ અટકાલા અને નનમંત્રણ ભાટે ટાસ્ક પોસય તેભજ ાણી નલતયણ ભાં સ્કાડા ( સ

ઇન્રાસ્િકચય પ્રોટે તળન ટાસ્ક( પોસય )

કન્િોર એન્ડ એકુ ચઝળન ઓપ ડેટા એનારીસસ.

મખ્ુ મ ભંત્રી ભડહરા ાણી સનભનત પ્રોત્સાહન

ગ્રામ્મ કક્ષાએ ાણી નલતયણ વ્મહલસ્થાનભાં ભડહરાઓની બાગીદાયીભાં તેભજ સક્રીમતાભાં લધાયો થામ અને સક્ષભતાથી

મોજના

ુ ી મખ્ુ મ ભંત્રી ભહીરા ાણી સનભનત પ્રોત્સાહન મોજના
નનણયમ રઇ ળકે તે હેતથ

૧૨

આડદલાસી નલસ્તાયો ભાં રોકપાા તયીકેની સહામ

આડદલાસી નલસ્તાયો ભાટે આંતડયક ાણી પયુ લઠા મોજનાભાં ૧૦ ટકા રોકપાા બયલાભાંથી મક્ુ તત

૧૩

ુ ઈએર ાસેથી ડીસેરીનેટેડ ાણી
જીડફલ્યઆ

ુ યાત યાજ્મભાં ૧૦૦ એભએરડી ક્ષભતાના ફે જગ્મામે ડીસેરીનેટેડ પ્રાન્ટ ગોઠલલાન ંુ અમોજન
ાણી પયુ લઠા નલબાગે ગજ

ખયીદલા

કયે ર છે જે ૈકી એક ર્જભનગય ાસે જોડડમા ગાભે અને ફીજો બાલનગય જજલ્રાભાં ઘોઘા ગાભ ાસે ફનાલલાન ંુ આમોજન

૧૦

૧૧

છે . જોડડમા ખાતે ફનાલલાભાં આલનાય પ્રથભ પ્રાંટ્થી ભનાય ાણીને જોડડમાથી ૫૫ ડકભી દૂ ય આલેર હીયાય ગાભ ાસે
મખ્ુ મ ાઈરાઈન સાથે જોડી દે લાભાં આલળે. આ ાણીથી ર્જભનગય, દ્વાયકા, ોયફંદય, યાજકોટ, ભોયફી અને કચ્છ
ુ ઈએર દ્વાયા ડીસેરીનેળન પ્રાંટ ગોઠલલાની કામયલાહી પ ૂણય થમેથી તે
જજલ્રાઓભાં લોટય સીક્યુડયટી ઉબી થળે. જીડફલ્યઆ
ુ યાત ાણી પયુ લઠા અને ગટય વ્મલસ્થા ફોડય દ્વાયા ખયીદી કયલાભાં આલળે.
ાણી, ગજ
ફ

ુ ુ સ્કૃત મોજના
કેન્ર પર
યારિીમ ગ્રામ્મ ેમજ કામયક્રભ

ીલાના ાણીની સનુ લધા –કલયે જ
ુ લિા ટે સ્ટીંગ કીટ,
સોટય એતટીલીટીલ :તારીભન ંુ આમોજન, ભાનલ ળક્તત નલકાસ અને તારીભ, ીલાના ાણીની ગણ
ુ ાકાયીની ભોજણી, ાણીના નમન
ુ ાઓ, અગભચેતી ભાડહતી ફાફતે તારીભ લગો મોજલા
સખ
ડફલ્ય.ુ ક્યુ. એભ. એસ:
ુ લિા, નનમભન અને દે ખયે ખ ,ર્જહેય આયોગ્મ સખ
ુ ાકાયી ફાફતે સભાજભાં ર્જગૃનત રાલલા ભાટે ાણીની
ાણીની ગણ
ુ લિા, નનમભન અને દે ખયે ખ કામયક્રભ.
ગણ
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