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અહેિાલ 

 હુાં  અનુસૂશ્વચત જનજાશ્વતઓના કલ્યાણ માટેની સશ્વમશ્વતનો પ્રમુખ, 

ચૌદમી ગુજરાત શ્વવધાનસભાની સશ્વમશ્વતનો છઠ્ઠો  અહેવાલ રજૂ કરુ છુાં . 

૨. સશ્વમશ્વતએ ઉજાષ અને પેટર ોકેશ્વમકલ્સ શ્વવભાગ હસ્તકના ગુજરાત ગેસ 

શ્વલશ્વમટેિમાાં અનુસૂશ્વચત જનજાશ્વતના અશ્વધકારીઓ/કમષચારીઓનુાં મહેકમ તથા 

આડદવાસી શ્વવસ્તારોમાાં ગેસ શ્વવતરણની વ્યવસ્થા બાબત તથા ગુજરાતમાાં 

આડદવાસી શ્વવસ્તારોમાાં ચાલતી જળસાંપશ્વિ અને પાણી પુરવઠા યોજનાઓ અાંગ ે

શ્વવભાગ પાસેથી જરૂરી સાડહત્ય માંગાવ્યુાં હતુાં, ઉજાષ અને પેટર ોકેશ્વમકલ્સ શ્વવભાગ ે

તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૦ તથા નમષદા, જળસાંપશ્વિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર 

શ્વવભાગે તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૮, ૦૧-૧૦-૨૦૨૦, ૧૨-૧૦-૨૦૨૦, 

૨૨-૧૦-૨૦૨૦ અને  ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ  જુદા જુદા શ્વજલ્લાઓની 

માડહતી સશ્વમશ્વતને પૂરી પાિી હતી. આ સાડહત્ય સાંબાંધમાાં સશ્વમશ્વતની ઉજાષ અન ે

પેટર ોકેશ્વમકલ્સ શ્વવભાગ સાથે તા.૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ના રોજ તથા નમષદા, 

જળસાંપશ્વિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર શ્વવભાગ સાથે તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૮, 

તા. ૧૧-૦૮-૨૦૨૦, તા. ૧૧-૧૧-૨૦૨૦, તા. ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ અન ે

૨૨-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ મળેલી તેની બેઠકોમાાં શ્વવભાગના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓની 

રૂબરુ તપાસ હાથ ધરી હતી. આ સાંબાંધમાાં સશ્વમશ્વતના અવલોકનો/ ભલામણો 

હવે પછીના ફકરાઓમાાં દશાષવવામાાં આવેલ છે. 

૩. સશ્વમશ્વતએ તેની તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ બેઠકમાાં આ 

અહેવાલના મુસદ્દા ઉપર શ્વવચારણા કરી તેને માંજૂર કયો હતો.       
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ઉજાા અને પેટર ોકેચમકલ્સ ચિભાગ 

૪. તા.૧૩મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ મળેલ સશ્વમશ્વતની બઠેકમાાં ઉજાષ અન ે

પેટર ોકેશ્વમકલ્સ શ્વવભાગ હસ્તકના ગુજરાત ગેસ શ્વલશ્વમટેિના સાડહત્ય સાંબાંધમાાં 

શ્વવભાગના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓની રૂબરૂની તપાસ હાથ ધરવામાાં આવી.  

૫. સશ્વમશ્વતએ ગુજરાત ગેસ શ્વલશ્વમટેિ કાંપનીમાાં અનુ.જનજાશ્વતની મેનેજરની, 

િેપ્યુટી મેનેજરની, સીનીયર એન્દ્જીનીયરની શ્વવગેરે મળીને ૧૧ જ્ગ્યાઓ ખાલી 

હોવા બાબત પૃચ્છા કરતા શ્વવભાગે જણાવ્યુાં કે, ગુજરાત ગેસ શ્વલશ્વમટેિ એ એક 

પ્રોફેશનલ કાંપની છે તેને કોઈ સરકારી અનુદાન મળતુાં નથી. જ્યાઓ ટેકશ્વનકલ 

પ્રકારની છે. હાલ બધા મળીને ૨૬ કમષચારીઓ અનુ.જનજાશ્વત સમુદાયના છે. 

કાંપની ભશ્વવષ્યમાાં ભરતી પ્રડિયા કરશે ત્યારે અનુ.જનજાશ્વતના યો્ય લાયકાત 

અને મેડરટ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્દ્ય આપવામાાં આવશે તેવી ખાતરી આપી 

હતી. સશ્વમશ્વતએ રોસ્ટર સાંબાંધે પૂછતાછ કરતા શ્વવભાગે જણાવેલ કે હાલમાાં 

ગુજરાત ગેસ શ્વલશ્વમટેિની ભરતી પ્રડિયામાાં રોસ્ટર લાગુ પિતુ નથી તેમજ 

જળવાતુાં પણ નથી. ચિભાગના પ્રચતચનચધએ આપેલ ખાતરી મજુબ અનસુૂચિત 

જનજાચતના યોગ્ય લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોને હિે પછીની ભરતીમાાં 

પ્રાધાન્ય  આપિા સચમચત ભલામણ કરે છે. 

૬. સશ્વમશ્વતએ આડદવાસી શ્વવસ્તારો જવેા કે વલસાિ, િાાંગ, નવસારી, 

દાહોદ, તાપી, ભરૂચ શ્વવગેરે શ્વજલ્લાઓ, તાલુકાઓ તથા ગામોમાાં ગેસની 

પાઈપલાઈન નાખવા તથા ગેસ જોિાણ બાબતે શુાં પડરશ્વસ્થશ્વત છે તેની 

શ્વવભાગના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓ પાસેથી માડહતી મેળવી હતી. 

૭. િિાા દરચમયાન સચમચતના ધ્યાન પર આવયુાં હતુાં કે િાપી અને કપરાડા 

તાલકુો ગેસ ચિતરણની બાબતમાાં નાચસક સાથે મહારાષ્ટ્ર  નેિરલ ગસે 

ચલચમટેડથી જોડાયેલો છે જનેા કારણે ખુબ મુશ્કેલી પડતી હોિાની રજૂઆત 

સભ્યશ્રીઓ તરફથી કરિામાાં આિી હતી. આથી તનેે અલગ કરીને ગજુરાતના 

ચિસ્તારમાાં લઈ લેિાની સચમચત ભલામણ કરે છે. 
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નમાદા, જળસાંપચિ, પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર ચિભાગ 

૧.  સશ્વમશ્વતએ, વનબાંધુ કલ્યાણ યોજના અાંતગષત, ૧૪ આડદવાસી 
શ્વજલ્લાના તાલુકા તથા ગામોમાાં ચાલતી શ્વસાંચાઇ યોજનાઓ શ્વવશે ચચાષ કરી હતી. 
સચમચતને લાગે છે કે નદી આધારરત ચસાંિાઇ માટે જ ે નાના િેકડેમો છે તેના 
સ્થાને જળ સાંગ્રહ માટે મોટા િેકડેમો બનાિિાની, લીફ્ટ ઇરીગેશન કરિાની 
તાતી જરૂરરયાત છે આથી નાના ખડૂેતોને ચસાંિાઇના પાણીની સચુિધા મળી રહે 
તે માટે બજટેમાાં તેની  જોગિાઇ કરિાની અન ેસાથ ેસાથે ચપયત માંડળીઓની 
રિના ઝડપથી થાય તે રદશામાાં જરૂરી કાયાિાહી કરિા સચમચત ભલામણ કરે છે.  

૨. િધુમાાં સચમચત, મધ્યપ્રદશે અન ેરાજસ્થાનની સરહદ ેઆિેલા ૧૫ થી 
૧૭ ગામોને પાણી મળી રહે તે માટે  દાહોદ ચજલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાની બનાસ 
નદી પર ડેમ બનાિિાની, તાપી નદીના પીપળોદ ગામ તથા આસપાસમાાં 
ઉનાળામાાં પાણી મળતુાં નથી તો તયાાં િેકડેમો બનાિિાની, ફતેપુરા અન ે
સાંજલેી તાલુકાની િચ્િે તળાિો બનાિિાની, નહેરો ઉપરના ગેટ જ ે જુના 
પુરાણા થઇ ગયા હોય તનેે રરપેરરાં ગ કરાિિાની કે નિા બનાિિાની તથા  
ઉચ્છલ, ચનઝર અને સોનગઢમાાં માંજૂર થયેલી ચસાંિાઇ યોજનાઓ ઝડપથી િાલ ુ
થાય તે માટે યોગ્ય પગલાાં લિેા ભલામણ કરે છે. 

૩.  સચમચતને લાગે છે કે જૂથ પાણી પુરિઠા યોજના અન્િયે તૈયાર થયેલ 
ભાણાસીમલ ખાતેથી ગે્રિીટીથી પાણી પહોંિાડિામાાં આિે તો સાંતરામપુર 
તથા આજુબાજુના ૨૫ ગામોન ે પાણી મળી રહે તેમ છે અને કેનાલોમાાં થતા 
લીકેજના પરરણામે પાણીનો બગાડ થાય છે તે પણ અટકાિી શકાય આથી આ 
અાંગે જરૂરી કાયાિાહી કરિા પણ સચમચત ભલામણ કરે છે.  

૪. પાણી પુરવઠા પ્રભાગે ટર ાયબલ શ્વવસ્તારમાાં પાણી પુરવઠા સાંબાંશ્વધત કઇ 
કઇ યોજનાઓ ચાલે છે તે અાંગેનુાં ટૂાં કુ પે્રઝન્દ્ટેશન સશ્વમશ્વત સમક્ષ રજૂ કયુું હતુાં.  

૫. શ્વવભાગે માડહતી આપી હતી કે ટર ાયબલ શ્વવસ્તારના ૮૫% ગામોમાાં જૂથ 
પાણી પુરવઠા યોજના અન્દ્વયે એક વર્ષની અાંદર  પાણી આપવા પ્રભાગ સક્ષમ 
થઈ જશે. આ તબકે્ક, આડદજાશ્વત શ્વવસ્તારમાાં ૧૭,૮૫,૮૦૭ ઘરોને નળ 
જોિાણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે પરાં તુ હાલમાાં વ્યશ્વકતગત પાણી પુરવઠા 
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યોજના અન્દ્વયે ૩૫૧૧ ગામોને તેનો લાભ મળ્યો છે. એમાાં કેટલીક મીની 
યોજના, હેન્દ્િપાંપ ચાલતા નથી એના માટેની વૈકશ્વલ્પક વ્યવસ્થા થવી જોઇએ તે 
બાબતે સશ્વમશ્વત તરફથી માડહતી માાંગવામાાં આવતા શ્વવભાગ તરફથી જણાવવામાાં 
આવ્યુાં હતુ કે જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના મારફતે શક્ય તે તમામને પાણી 
આપવામાાં આવશે. જ ે ગામોમાાં જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનામાાં એક યા  બીજા 
કારણોસર પાણી આપી શકાતુાં નથી તે ગામોને મીની યોજના હેઠળ આવરી 
લેવાની બાબત શ્વવચારણા હેઠળ હોવાનુાં અને જ ે ગામોમાાં જૂથ પાણી પુરવઠા 
યોજનાનુાં પાણી પહોંચી ગયુાં છે તેવા ગામોમાાં આાંતડરક પાણી પુરવઠાની 
શ્વવતરણ વ્યવસ્થા સુશ્વનશ્વચ્છત કરવામાાં આવશે.   

૬.   સશ્વમશ્વતએ પૃચ્છા કરી કે, શ્વમકેનીકલ શ્વવભાગવાળા નાની યોજના બનાવે 
અને વાસ્મોવાળા પણ બનાવે પરાં તુ એ બાંનેનુાં સાંકલન થાય તે  જરૂરી છે, જનેા 
પ્રત્યુિરમાાં શ્વવભાગે જણાવ્યુાં કે અમારી ત્રણ શાખાઓ છે શ્વસશ્વવલ, શ્વમકેનીકલ 
અને વાસ્મો એ શ્વસવાય નાના મોટા કામો બીજા શ્વવભાગવાળા કરતાાં હોય છે. 
શ્વવભાગ આ બધી યોજનાઓને સાંકશ્વલત કરીને તેની સાંચાલન વ્યવસ્થા 
સુશ્વનશ્વિત થાય તે ડદશામાાં પ્રયત્નશીલ છે. 

૭.  સુયષશશ્વકતથી વીજળીનુાં ઉત્પાદન કરી તેના થકી જ્ગયાાં જરૂરી હોય ત્યાાં 
પાણી  પુરવઠો  પુરો પાિવાનુાં આયોજન છે તેવુાં  શ્વવભાગે જણાવતાાં સશ્વમશ્વતએ 
જાણવા મા્યુાં હતુ કે સુયષશશ્વકત ડદવસના હોય તો રાતના સમયે શુાં વ્યવસ્થા  છે 
તેના જવાબમાાં શ્વવભાગે જણાવ્યુાં હતુાં કે જ્ગયારે સૌર ઉજાષ હોય ત્યારે  સૌર ઉજાષમાાં 
વધારે ઉત્પાદન કરીને તેને ગ્રીિમાાં આપી દઇને અને રાતે્ર વીજપરુવઠો ગ્રીિમાાંથી 
લઈને એટલે કે એનજી મેનેજમને્દ્ટ થકી પાણી પુરૂ પાિવાની સરકારમાાં 
શ્વવચારણા ચાલે છે. સરકાર આવનારા ડદવસોમાાં એક નક્કર નીશ્વત જાહેર કરશે. 

૮. સચમચત િરસાદી ચિસ્તારોમાાં સૌર ઉજાાની યોજનાનો લાભ ન મળી શકે 
તેમ હોય તયાાં અન્ય કોઇ રીતે િૈકચલ્પક વયિસ્થા કરીન ેિીજપુરિઠાથી આિા  
ચિસ્તારોને જોડિાની ભલામણ કરે છે.  

૯.  સશ્વમશ્વતએ  શ્વવભાગનુાં ધ્યાન દોયુષ હતુ કે ફતેપુરાની અાંદર બાલાશ્વસનોર 
યોજના છે તેની નજીકની સ્કૂલોને કનેકશન આપી દેવામાાં આવે તો ત્યાાંજ પાણી 



5 

મળી રહે અને બાળકોને લાભ થાય. સાંજલેી તાલુકાના ૧૮ ગામોમાાં પીવાના 
પાણીની યોજના અને નળ કનેકશન આપવાનુાં ઘણાાં સમયથી બાકી છે. વાસ્મો 
દ્વારા ૨૦૧૨-૧૩થી કામગીરી ચાલે છે પરાં તુ આ યોજના હજુ સુધી સાકાર થઈ 
નથી. સશ્વમશ્વતએ વધમુાાં ધ્યાન દોયુષ હતુાં કે છોટાઉદેપુર શ્વજલ્લા તથા નસવાિી 
તાલુકાના ૪૦ ગામો િુાં ગરાળ એડરયામાાં આવેલા છે ત્યાાં પાઇપલાઇન મારફત 
પાણી જઇ શકે તેવી પડરશ્વસ્થશ્વત ન હોઇ ત્યાાં હેન્દ્િપાંપ કરાવવામાાં આવ્યા છે. 
વધુમાાં, જયોચતગ્રામ યોજનાથી દરેક ગામમાાં લાઈટો પહોંિી છે તો હેન્ડપાંપ 
નાાંખિાની જગ્યાએ મોટર આપિામાાં આિે તો સારૂ  કારણ કે પાણી મેળિિા 
માટે ૩૦૦ ફૂટનુાં શારકામ કરિુાં પડે છે પરાં તુ પાઇપ ૧૦૦ ફૂટ નાાંખિામાાં આિે છે 
એટલે હેન્ડપાંપ ફેઇલ જાય છે. આથી સચમચત બે-પાાંિ ઘરદીઠ એક મોટર 
નાાંખિાની ભલામણ કરે છે.  

૧૦. સશ્વમશ્વતએ દાહોદ અને મહીસાગર જીલ્લામાાં આડદવાસી વસ્તી ધરાવતા 
હોય તેવા અાંતડરયાળ, પવષતીય અને કોતરયુક્ત શ્વવસ્તારોમાાં આવેલ અન ે
આયોજન હેઠળની શ્વસાંચાઈ સુશ્વવધાઓ, મોટી અને નાની ઉદ્દવહન યોજનાઓ, 
નાના અને મોટા ચેકિેમો અને નાના શ્વસાંચાઈ કૂવાના આયોજન અાંગે શ્વવસ્તૃત 
ચચાષ કરી હતી. સચમચત દાહોદ અને મહીસાગર જીલ્લામાાં િાલતી ચસાંિાઇ 
યોજનાઓના આયોજનમાાં સ્થાચનક આગેિાનોનો સહકાર લઇને ચસાંિાઇની 
યોજનાઓનુાં કાયા સમયસર પૂણા કરિા તેમજ િધુમાાં િધ ુ લોકો સુધી આ 
યોજનાઓનો લાભ પહોંિે ત ેરદશામાાં જરૂરી કાયાિાહી કરિા ભલામણ કરે છે. 

૧૧. સશ્વમશ્વતના ધ્યાન પર આવ્યુાં હતુાં કે, સાંતરામપુર તાલુકાના ૨૬ ગામોના 
પાણી પુરિઠાનો િહીિટ દાહોદથી થાય છે પરરણામે આ ચિસ્તારોના પ્રશ્નો 
પરતિે પયાાપ્ત ધ્યાન આપિામાાં આિતુાં નથી. આથી આ ગામોના પ્રશ્નોના ઉકેલ 
માટે તેમને  લણુાિાડા સાથ ેજોડી દેિા જોઇએ તેમ સચમચતન ેલાગ ેછે. આથી ત ે
સાંબાંધે જરૂરી કાયાિાહી કરિા સચમચત ભલામણ કરે છે.  

૧૨. સશ્વમશ્વતએ પાંચમહાલ અને અરવલ્લી શ્વજલ્લામાાં શ્વસાંચાઇના નવા આયોજન 
અાંગે પૃચ્છા કરતા શ્વવભાગે જણાવ્યુાં કે પાંિમહાલ ચજલ્લામાાં પાનમ ડેમ આધારરત 
હાઇલેિલ લીફ્ટ ઇરીગશેન યોજના છે જ ે હાલ ટેન્ ડર પ્રરિયા હેઠળ છે અન ે
અરિલ્લી ચજલ્લામાાં મેશ્વો જળાશય આધારરત યોજના હાલ િહીિટી માંજૂરીની 
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પ્રરિયા હેઠળ છે. આ યોજના મારફત પાણી ઉદ્દિહન કરી ભીલોડાના ૨૧ અન ે
મેઘરજના ૨ એમ કુલ ૨૩ તળાિો ભરિામાાં આિશે જનેાથી ૧૨૩૦ હેકટર 
ચિસ્તારને ફાયદો થશે, ઉપરાાંત માલપુર, મોડાસા, મેઘરજના ડાબા કાાંઠા અન ે
જમણા કાાંઠાના ૪૮ તળાિો ભરિાની યોજના છે જનેા થકી ૧૨૫૭ હેકટર 
ચિસ્તારને તેનો લાભ મળશે. આ યોજનાઓ ઝડપથી પૂણા થાય તે માટે 
ઝડપથી કાયાિાહી પૂણા કરિા સચમચત ભલામણ કરે છે. 

૧૩. સશ્વમશ્વતએ શ્વવભાગને નવા ચેકિેમો કરતા તેમની જાળવણી પર વધુ ભાર 
મુકવા અને સુજલામ સુફલામ જળ અશ્વભયાનમાાં નાના ચેકિેમોના ડરપેરીંગ અન ે
િીશીલ્ટીંગની કાયષવાહી ધાયાષ પ્રમાણે થતી ન હોઇ તેની જાળવણી માટે બજટેમાાં 
વધુ રૂશ્વપયાની જોગવાઇ કરવા જણાવાતા શ્વવભાગે ટર ાઇબલ સબ પ્લાન હેઠળના 
બનાવેલા ચેકિેમોની જાળવણી માટે આડદજાશ્વત શ્વવકાસ શ્વવભાગ દ્વારા ગ્રાન્દ્ ટ ન 
આપતા હોવાનુાં સશ્વમશ્વતને જણાવવામાાં આવ્યુાં હતુાં. જાળિણીની ગ્રાન્ટ ફાળિિા 
સાંબાંધમાાં બાંને ચિભાગના સચિિ કક્ષાએ સાંકલન કરી તનેુાં ચનરાકરણ લાિિા 
સચમચત આથી ભલામણ કરે છે.  

૧૪. સશ્વમશ્વતએ છોટા ઉદેપુર શ્વજલ્લામાાં શ્વસાંચાઇની સુશ્વવધા શ્વવશે પૃચ્છા કરતા 

શ્વવભાગે જણાવ્યુાં કે,  છોટા ઉદેપુર શ્વજલ્લામાાં કુલ ૪૧૪૪ કામો કરીને ૩૩૭૨૫ 

હેક્ટર શ્વવસ્તારને શ્વસાંચાઇનો લાભ મળે છે. સશ્વમશ્વતએ છોટા ઉદેપુર ચજલ્લામાાં 

ચસાંિાઇની કેનાલો તટુી ગયેલ હોઇ તેમજ તેમાાં ચસલ્ટીંગની સમસ્યા હોિા 

બાબતે ચિભાગનુાં ધ્યાન દોરતા ચિભાગે સુજલામ સફુલામ યોજનામાાં આ 

કેનાલોનુાં  રરપેરીંગ અને ડીચસલ્ટીંગનુ કામ કરાિિાની ખાતરી આપી હતી. આ 

સાંબાંધમાાં શુાં  કાયાિાહી કરિામાાં આિી તનેી સચમચતન ે જાણ કરિા સચમચત 

ભલામણ કરે છે. 

૧૫. સશ્વમશ્વતએ નિસારીમાાં નિા આકાર લઈ રહેલ િાઘરેજ ડેમ ચિશે પૃચ્છા 

કરતા ચિભાગે જણાિેલ કે આ ડેમ સરકારમાાં માંજૂરીની કક્ષાએ છે,  માંજૂરી મળી 

જાય એટલે તરત જ કામ શરૂ કરી દેિામાાં આિશે. આ સાંબાંધમાાં થયલે 

પ્રગચતની સચમચતને જાણ કરિા સચમચત ભલામણ કરે છે. 
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૧૬. સશ્વમશ્વતએ શ્વવભાગને નિા િેકડેમોની જાળિણી કરિા, ખાસ કરીને 
િેકડેમોના દરિાજાની િધુ િરસાદના કારણે રકનારા ધોિાઇ જતા હોિાની 
સમસ્યા હોય છે તો તેને રીપેરીંગ કરાિિાનુાં અને આિા કામોના કોન્ ટર ાક્ટ 
આપિામાાં સ્થાચનક માંડળીઓને પ્રાથચમકતા આપિાનુાં પણ સિૂન કયુું. 
ચિભાગે માંડળીઓને ૮ લાખ સુધીના જ કામો આપિાની સરકારની જોગિાઇ 
હોિાનુાં જણાિતા આ બાબતે સચમચતએ સ્થાચનક માંડળીઓને અપાતા કામોની 
રકમની મયાાદામાાં િધારો કરિા બાબતે ચિિારણા કરિા સચમચત ભલામણ કરે 
છે.   

૧૭.   સશ્વમશ્વતને જણાવવામાાં આવ્યુાં હતુાં કે, નિસારી ચજલ્લામાાં દમણગાંગા 
આધારરત યોજના અને કાકરાપાર આધારરત યોજના મારફત પાણી 
પહોંિાડિાની વયિસ્થા થઈ રહી છે. તો આ કામગીરી પૂણા થઈ કે કેમ તે અાંગ ે
સચમચતને મારહતી પૂરી પાડિા સચમચત ભલામણ કરે છે. 

૧૮. સશ્વમશ્વત ઉજાષ અને પેટર ોકેશ્વમકલ્સ શ્વવભાગ હસ્તકના ગુજરાત ગેસ 
શ્વલશ્વમટેિના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓનો તથા નમષદા, જળસાંપશ્વિ પાણી પુરવઠા અને 
કલ્પસર શ્વવભાગના અશ્વધકારીઓ ઉપરાાંત અન્દ્ય પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓનો, સશ્વમશ્વત સમક્ષ 
ઉપશ્વસ્થત રહી માડહતી આપવા અને સાથ-સહકાર આપવા બદલ તેમનો 
આભાર માને છે., તેમજ સશ્વમશ્વતને મદદરૂપ થવા બદલ સશ્વમશ્વતના 
અશ્વધકારી/કમષચારીઓનો પણ સશ્વમશ્વત આભાર માને છે.  

 

ગાાંધીનગર 

તા.૧૦મી માચષ, ૨૦૨૨ 
મોહનભાઇ ઢોરડયા 

પ્રમુખ 

અનુસૂશ્વચત જનજાશ્વતઓના કલ્યાણ 
માટેની સશ્વમશ્વત 
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સચમચતની ભલામણો 

ઉજાા અને પેટર ોકેચમકલ્સ ચિભાગ 

(ગુજરાત ગસે ચલચમટેડ) 

િમ 

નાં. 
ફકરાાં 
િમાાંક 

ભલામણ 

૧ ૫ શ્વવભાગના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધએ આપેલ ખાતરી મુજબ અનુસૂશ્વચત 
જનજાશ્વતના યો્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને હવ ે પછીની 
ભરતીમાાં પ્રાધાન્દ્ય આપવા સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

૨ ૭ વાપી અને કપરાિા તાલુકો ગેસ શ્વવતરણની બાબતમાાં  નાશ્વસક 
સાથે મહારાષ્ટ્ર  નેચરલ ગેસ શ્વલશ્વમટેિથી જોિાયેલો છે જનેા કારણ ે
ખુબ મશુ્કેલી પિતી હોવાની રજૂઆત સભ્યશ્રીઓ તરફથી 
કરવામાાં આવી હતી. આથી તેને અલગ કરીને ગજુરાતના 
શ્વવસ્તારમાાં લઈ લેવાની સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 
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નમાદા, જળસાંપચિ, પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર ચિભાગ 

િમ 

નાં. 

ફકરાાં 

િમાાંક 
ભલામણ 

૧ ૧ નદી આધાડરત શ્વસાંચાઇ માટે જ ેનાના ચેકિેમો છે તેના સ્થાને જળ 

સાંગ્રહ માટે મોટા ચેકિેમો બનાવવાની, લીફ્ટ ઇરીગશેન કરવાની 

તાતી જરૂડરયાત છે આથી નાના ખેિૂતોને શ્વસાંચાઇના પાણીની 

સુશ્વવધા મળી રહે તે માટે બજટેમાાં તેની  જોગવાઇ કરવાની અન ે

સાથે સાથે શ્વપયત માંિળીઓની રચના ઝિપથી થાય તે ડદશામાાં 

જરૂરી કાયષવાહી કરવા સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે.  

૨ ૨ સશ્વમશ્વત મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની સરહદે આવેલા ૧૫ થી ૧૭ 

ગામોને પાણી મળી રહે તે માટે  દાહોદ શ્વજલ્લાના ઝાલોદ 

તાલુકાની બનાસ નદી પર િેમ બનાવવાની, તાપી નદીના 

પીપળોદ ગામ તથા આસપાસમાાં ઉનાળામાાં પાણી મળતુાં નથી 

તો ત્યાાં ચેકિેમો બનાવવાની,  ફતેપુરા અને સાંજલેી તાલુકાની 

વચ્ચે તળાવો બનાવવાની, નહેરો ઉપરના ગેટ જ ે જુના પુરાણા 

થઇ ગયા હોય તેને ડરપેડરાંગ કરાવવાની કે નવા બનાવવાની તથા 

ઉચ્છલ, શ્વનઝર અને સોનગઢમાાં માંજૂર થયેલી શ્વસાંચાઇ યોજનાઓ 

ઝિપથી ચાલુ થાય તે માટે યો્ય પગલાાં લેવા સશ્વમશ્વત ભલામણ 

કરે છે. 

૩ ૩ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના અન્દ્વયે તૈયાર થયેલ ભાણાસીમલ 

ખાતેથી ગ્રેવીટીથી પાણી પહોંચાિવામાાં આવે તો સાંતરામપરુ તથા 

આજુબાજુના ૨૫ ગામોને પાણી મળી રહે તેમ છે અને કેનાલોમાાં 

થતા લીકેજના પડરણામે પાણીનો બગાિ થાય છે તે પણ 

અટકાવી શકાય આથી આ અાંગે જરૂરી કાયષવાહી કરવા સશ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે.  
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૪ ૮ સશ્વમશ્વત વરસાદી શ્વવસ્તારોમાાં સૌર ઉજાષની  યોજનાનો લાભ ન 

મળી શકે તેમ હોય ત્યાાં અન્દ્ય કોઇ રીતે વૈકશ્વલ્પક વ્યવસ્થા કરીને 

વીજ પુરવઠાથી આવા  શ્વવસ્તારોને જોિવાની ભલામણ કરે છે.  

૫ ૯ જયોશ્વતગ્રામ યોજનાથી દરેક ગામમાાં લાઈટો પહોંચી છે તો 

હેન્દ્િપાંપ નાાંખવાની જ્યાએ મોટર આપવામાાં આવ ે તો સારૂ  

કારણ કે પાણી મેળવવા માટે ૩૦૦ ફૂટનુાં શારકામ કરવુાં પિે છે 

પરાં તુ પાઇપ ૧૦૦ ફૂટ નાાંખવામાાં આવે છે એટલે હેન્દ્િપાંપ ફેઇલ 

જાય છે. આથી સશ્વમશ્વત બે-પાાંચ ઘરદીઠ એક મોટર નાાંખવાની 

ભલામણ કરે છે. 

૬ ૧૦ સશ્વમશ્વત દાહોદ અને મહીસાગર જીલ્લામાાં ચાલતી શ્વસાંચાઇ 

યોજનાઓના આયોજનમાાં સ્થાશ્વનક આગેવાનોનો સહકાર લઇને 

શ્વસાંચાઇની યોજનાઓનુાં કાયષ સમયસર પણૂષ કરવા તેમજ વધુમાાં 

વધુ લોકો સુધી આ યોજનાઓનો લાભ પહોંચે તે ડદશામાાં જરૂરી 

કાયષવાહી કરવા ભલામણ કરે છે.  

૭ ૧૧ સાંતરામપુર  તાલુકાના ૨૬ ગામોના પાણી પુરવઠાનો વહીવટ 

દાહોદથી થાય છે પડરણામે આ શ્વવસ્તારોના પ્રશ્નો પરત્વે પયાષપ્ત 

ધ્યાન આપવામાાં આવતુાં નથી. આથી આ ગામોના   પ્રશ્નોના 

ઉકેલ માટે તેમને  લુણાવાિા સાથે જોિી દેવા જોઇએ તેમ 

સશ્વમશ્વતને લાગે છે. આથી તે સાંબાંધે જરૂરી કાયષવાહી કરવા સશ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે. 

૮ ૧૨ પાંચમહાલ શ્વજલ્લામાાં પાનમ િેમ આધાડરત હાઇલેવલ લીફ્ટ 

ઇરીગેશન યોજના તથા અરવલ્લી શ્વજલ્લામાાં મેિો જળાશય 

આધાડરત યોજના વહીવટી માંજૂરીની પ્રડિયા હેઠળ છે. આ યોજના 

મારફત પાણી ઉદ્દવહન કરી ભીલોિાના ૨૧ અને મેઘરજના ૨ 
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એમ કુલ ૨૩ તળાવો ભરવામાાં આવશે જનેાથી ૧૨૩૦ હેકટર 

શ્વવસ્તારને ફાયદો થશે, આ ઉપરાાંત માલપુર, મોિાસા, મેઘરજના 

િાબા કાાંઠા અને જમણા કાાંઠાના ૪૮ તળાવો ભરવાની યોજના છે 

જનેા થકી ૧૨૫૭ હેકટર શ્વવસ્તારને તેનો લાભ મળશે તેવા 

શ્વવભાગના જવાબના અનુસાંધાને સશ્વમશ્વત આ યોજનાઓ ઝિપથી 

પૂણષ થાય તે માટેની કાયષવાહી કરવા ભલામણ કરે છે. 

૯ ૧૩ જાળવણીની ગ્રાન્દ્ ટ ફાળવવા સાંબાંધમાાં બાંને શ્વવભાગના સશ્વચવ 

કક્ષાએ સાંકલન કરી તેનુાં શ્વનરાકરણ લાવવા સશ્વમશ્વત આથી 

ભલામણ કરે છે.  

૧૦ ૧૪ છોટા ઉદેપુર શ્વજલ્લામાાં શ્વસાંચાઇની કેનાલો તુટી ગયલે હોઇ તેમજ 

તેમાાં શ્વસલ્ટીંગની સમસ્યા હોવા બાબતે સુજલામ સુફલામ 

યોજનામાાં આ કેનાલોનુાં  ડરપેરીંગ અને િીશ્વસલ્ટીંગનુ કામ કરાવવા 

સાંબાંધમાાં શુાં  કાયષવાહી કરવામાાં આવી તેની સશ્વમશ્વતને જાણ કરવા 

સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

૧૧ ૧૫ નવસારીમાાં નવા આકાર લઈ રહેલ વાઘરેજ િેમ શ્વવશે થયેલ 

પ્રગશ્વતની સશ્વમશ્વતને જાણ કરવા સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

૧૨ ૧૬ નવા ચેકિેમોની જાળવણી કરવા, ખાસ કરીને ચેકિેમોના 

દરવાજા વધુ વરસાદના કારણે શ્વકનારા ધોવાઇ જતા તેને રીપેરીંગ 

કરાવવાનુાં, આવા કામોના કોન્દ્ ટર ાક્ટ આપવામાાં સ્થાશ્વનક 

માંિળીઓને પ્રાથશ્વમકતા આપવા અને આ માંિળીઓન ે ૮ લાખ 

સુધીના જ કામો આપવાની સરકારની જ ે જોગવાઇ છે તેમાાં 

રકમની મયાષદામાાં વધારો કરવા બાબતે શ્વવચારણા કરવા સશ્વમશ્વત 

ભલામણ કરે છે.   
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૧૩ ૧૭ નવસારી શ્વજલ્લામાાં દમણગાંગા આધાડરત યોજના અને કાકરાપાર 

આધાડરત યોજના મારફત પાણી પહોંચાિવાની વ્યવસ્થા થઈ 

રહી છે. તો આ કામગીરી પૂણષ થઈ કે કેમ તે અાંગે સશ્વમશ્વતને 

માડહતી પૂરી પાિવા સશ્વમશ્વત ભલામણ કરે છે. 

******* 
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