હાઇડ્રોોજી પ્રોજેકટ ફેઝ. ૨
(વિશ્િબકક ાાાાં.. 4749- IN)

હેત:ુ
આ મોજનાનો શેત ુ જવંત્તિના આમોજન અને વ્મલસ્થાન વાથે વંકામેર જાશેય અને ખાનગી તભાભ વંબત્તલત
લયાળકાયોભાં શાઇડ્રોરજીકર ઇન્પયભેળન ત્તવસ્ટભ
ત્તલસ્તાય

(HIS)ના અવયકાયક અને વાતત્મપ ૂર્ણ (Sustained) ઉમોગના

(Extension) અને પ્રોત્વાશન ભાયપતે ઉત્ાદનભાં લધાયો કયલાનો અને ાર્ીને રગતા

યોકાર્ો

(Investments) ની અવયકાયકતા (Cost-effectiveness) ભાં પાો આલાનો છે .
યોજંામા. ભાગીદાર રાજ્યો/કેન્દ્રીયસ્તરંી સ.સ્થાઓ:આ મોજનાભાં બાગીદાય વંસ્થાઓ આ મુજફ છે .
હયાત રાજ્યો :
આન્દ્રપ્રદે ા, છતીસગઢ,ગુજરાત, કણાા ટક,કેરાા, મધ્યપ્રદે ા, મહારાષ્ટ્ર, ઓરરસ્સા, તાવમંાડુ,
ંિા રાજ્યો :
ગોિા, રહમાચપ્રદે ા, પ.જાબ, પોંડીચેરી
કેન્દ્રીયસ્તરંી સ.સ્થાઓ :
વી.ડફલ્યુ.વી(CWC),વીજીડફલ્યુફી(CGWB),વીડફલ્યુીઆયએવ(CWPRS),વીીવીફી(CPCB),આઇએભડી

(IMD), એનઆઇએચ(NIH),એભઓડફલ્યુઆય(MOWR), બફમાવ-બાખયા ભેનેજભેન્્વ ફોડણ(BBMB)
યાજ્મ કક્ષાએ મોજનાના અભરીકયર્ વાથે વંકામેર વંસ્થાઓ:શારના તફક્કે યાજ્મકક્ષાએ મોજનાનુ અભરીકયર્ નીચેની વંસ્થાઓ ધ્લાયા થળે તેભ ગર્ેર છે .


સ્ટે ટ લોટય ડેટા વેન્ટય, ગાંધીનગય (SWDC)



ગુજયાત જવંત્તિ ત્તનગભ ગાંધીનગય (GWRDC)



ગુજયાત ઇજનેયી વંળોધન વંસ્થા, લડોદયા (GERI)



ભધ્મસ્થ



જ અને જભીન વ્મલસ્થાન વંસ્થા, આર્ંદ (WALMI)



જવંત્તિ વંળોધન લતુ
ણ , નં-૧, અભદાલાદ (WRIC-1)

આરેખન તં્ર  ગાંધીનગય (CDO)

મોજનાનો વભમગાો :
અભરીકયર્નો વભમ ૬ (6) લણનો છે . શાર ફે લણન ુ ં એક્સસ્ટેં ળન આલાભાં આલેર છે .
કયાયની તાયીખ

:

૧૯ભી જાન્યુઆયી-૨૦૦૬

પ્રોજેક્સટની વભાપ્તી :

૩૦ ભી જુ ન -૨૦૧૨ના ફદરે શલે તા. ૧૪ભી ભે ૨૦૧૪

રોનની વભાપ્તી

૩૦ ભી જુ ન -૨૦૧૨ના ફદરે શલે તા. ૩૦ ભી જુ ન ૨૦૧૪

:

મોજનાની કકિંભત :13 યાજ્મો અને 8 વંસ્થાઓની એકંદય :- રૂ-૬૩૧૮.૩ ભીરીમન

ગુજયાત :વયપેવ લોટય કોમ્ોનન્ટ :

રૂ. ૯૫.૮૯૬ ભીરીમન

ગ્રાઉન્ડ લોટય કોમ્ોનન્ટ : રૂ. ૧૫૭.૫૨૪ ભીરીમન
એકંદય રૂ. ૨૫૩.૪૨ ભીરીમન
મોજનાની મુખ્મ ફાફતો ::
દયખાસ્તભાં મુખ્મત્લે ચાય ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે .
1.

Institutional Strengthening શેઠ : વપ્રીભેન્રી રૈ ઇનીંગ, શાડણલેય-વોફ્ટલેયનુ ં અ-ગ્રેડેળન ,

અલેયનેળ-યે ઇજીંગ, ડેટા-ડીવીભીનેળન, નોરેજ-ળેયીંગ, ભેનેજેભેન્ટ-કન્વલ્ટન્વી, ટે કત્તનકર- કન્વલ્ટન્વી,
ઓપીવ બફલ્ડીંગ-અગ્રેડેળન,

નલા લાશનો, ઓકપવ-ઇકલીભેન્ટ કોસ્ટ, પ્રોજેક્સટ ભેનેજેભેન્ટ, બફલ્ડીંગ-

ભેન્ટે નન્વ ,વ્શીકર- ભેન્ટે નન્વ જેલી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે .
૨

Development of Hydrological Design Aids શેઠ :- ડાઇયે ક્સટ વોપટલેય પ્રોક્યોયભેન્ટ,

શાઇડ્રોરોજીકર-ડીઝાઇન-એઇડવ અને તારીભ-લકણળો અને તેને રગત

ઇન્કીભેન્ટર-સ્ટાપ કોસ્ટ જેલી

ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે .
૩

Desision Support System શેઠ્ :- યાજ્મભાં તાી /ભશી યીલય ફેઝીનભાં લોટય પ્રાનીંગ ભાટે

ડીવીજન-વોટૅ વીસ્્સ્ભ ત્તલકવાલલા ભાટે વોપટલેય

પ્રોક્યોયભેન્ટ, ડેટાફેજ –ડેલણરોભેન્ટ ભાટે વાધનો

તથા કન્વલ્ટન્વી તારીભ, આઇ.ટી.શાડણલેય ડેટા કરેકળન નેટલકણ ભાટે વીલીર લકણવ તથા વાધનો , કયમર
ટાઇભ ડીએવએવ ભાટે તારીભ જેલી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે .
૪

Purpose Driven Studies શેઠ : કન્વલ્ટન્વી વોટણ ,પ્રોક્યોયભેન્ટ ઓપ શાડણલેય અને ડેટા

એકલીઝીળન , વીલીર લકણવ અને વાધનો, તારીભ તથા લકણળો જેલી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે .

