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લડોદયા ભશાનગયામરકાલડોદયા ભશાનગયામરકા  
વને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ અને વને ૨૦૨૧-૨૨ ના  

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર અુંગે કમભળનયશ્રીન ું મનલેદન 

 

સ્થામી વમભમિના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ : 

 જી.ી.એભ.વી એક્ટની કરભ ૯૫ શેઠ લડદયા ભશાનગયાલરકાન ું વને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ 

તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતાું ભને ઘણ આનુંદ થામ છે. 

પેબ્ર આયી ૨૦૨૧ભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ ચ ુંટણી થતા તા. ૧૦-૦૩-૨૦૨૧થી નલલન 

યચામેર ફડડના પ્રભ ખ સ્થાને એટરે કે ભેમય દે ળશેયના પ્રથભ નાગયીક ભાનનીમ ભેમયશ્રી કેમ યબાઇ યકડીમા,        

ડે. ભેમય દે લફયાજરે શ્રી નુંદાફેન જોળી તથા સ્થામી વલભલતન ું વ કાન વુંબાલા લફયાજરે અન બલી એલા ચેયભેન 

આશ્રી ડૉ. રશતેન્રબાઇ ટેર ને અલબનુંદન વાથે આલકારૂ છ ું  તથા સ્થામી વલભલતના નલલન લનભણ ુંક ાભેર અને 

અન્મ તભાભ વભ્મન ું ણ સ્લાગત કરૂ છ ું . 

વન્ ૨૦૨૦ન ું લડ વભગ્ર દેળ અને દ લનમા ભાટે કયનાને કાયણે, ડકાયરૂ યશેર છે. નાણાકીમ લડની 
ળરૂઆતથી રઈ લડના અુંત વ ધી COVID-૧૯ અને તેની અનેક લલધ અવયએ વભગ્ર ભાનલ જીલનને ક્ષ બ્ધ ફનાવમ ું 

ત વાથે વાથે વાભાજીક ભાખ  ણ તેની આડઅવયથી ભ ક્ત ન યશી ળક્મ ું. યુંત  આલી લલકટ અને અ લડ 

રયલસ્થલતભાું ણ આ ળશેયે તથા તેના નગયજનએ આ લૈલિક આપતને અલવયભાું રટી નાુંખલાભાું ઘણ રયશ્રભ 

કમો છે. સ્થાલનક સ્લયાજ્મની વુંસ્થા તયીકે ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી લલળે યશી છે અને આનુંદ એ લાતન છે કે 

વોએ વાથે ભીને લલકાવની ગદુંડી ય વતત આગેકદભ કયી છે. વન્ ૨૦૨૦ન ું લડ લલવાદન ું શત ું ત વન્ ૨૦૨૧ 

નલી આળાઓ, ઉભુંગ અને ઉત્વાશ વાથે ળરૂ થમ ું છે. કયના વુંક્રભણની લેકવીને આ ઉત્વાશભાું ઉદ્દીકન ું કાભ કમ ડ 

છે.  

કયના ભશાભાયી જલેા લૈલિક વુંકટ શલા છતાું લડદયા ભશાનગયાલરકા છેલ્લા એક લડભાું અલલયત લલકાવના 

નકળાને અડેટ કયત ું યષ્ણ  છે. નગયજનની વ લલધા, વરાભતી તથા અલનલામડ પ્રાથલભક વ લલધાઓને ધ્માનભાું યાખી 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા જ ેલલલલધ કામો શાથ ધયલાભાું આલે છે તે ૈકી ઘણાું ફધા કામો  ણડ થમા છે. લડદયા તેના 

બવમ બ તકા અને લૈબલી લતડભાનન ું અનખ  ઉદાશયણ છે. ળશેયની ઓખ વભા લલલલધ શેરયટેજ સ્થ ૈકીન ું એક 

એલ ું નગયજનન ું રયલચત વ યવાગય તાલના બ્મ ટીપીકેળન કાભ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. વ યવાગય તાલ તથા 

તેની આજ ફાજ ના લલસ્તાયની કામારટ કયી અલતતની આ ઓખને નલલનલભડત કયલાભાું આલેર છે. વ યવાગય 

તાલનાું બ્મ ટીપીકેળન ઉયાુંત તયવારી તાલન ું  બ્મ ટીપીકેળન ણ વ ચારૂ યીતે  ણડ કયલાભાું આલેર છે અન ે

તાલ પયતે યીવપેવીંગ, કાેટીંગ અન ેરાઈટીંગન ું કાભ ણ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. આ ઉયાુંત અકટા દાુંરડમા 

ફજાય બ્રીજ ઉય વરાય રૂપટની કાભગીયી ણ  ણડ થમેર છે, જ ેળશેયની વ ુંદયતાભાું લધાય કયે છે ત વાથે વાથ ે

લીજ ઉત્ાદન ણ કયે છે. ળશેયની ટર ારપક વભસ્મા શલી કયલા તથા ગુંતવમ સ્થાને વભમવય શચવચલા ળશેયભાું 

આલેર લલિાલભત્રી યેલ્લે ઓલયબ્રીજના લાઈડનીંગની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. કરાનગયીના અધતન ટાઉન 

શર વય વમાજીયાલ નગયગૃશના યીનલેળનની કાભગીયી ણ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. નગયજનને આયગ્મ અુંગેની 

વ લલધાઓ ઉરબ્ધ થામ તે શેત થી ફાલચાલાડ લકળનલાડી તથા દુંતેિય અફડન શેલ્થ વેન્ટયની કાભગીયી ણ વ ચારૂ 

રૂે કયલાભાું આલેર છે. ળશેયીજનને  યતા પ્રભાણભાું અને  યતા પે્રળય વાથે ાણી ભી યશે તે ઉદે્દળથી વભા 

લલસ્તાયભાું વું શાઉવ તથા વભતર ઊંચાઈ ધયાલતી ટાુંકી ફનાલલાની કાભગીયી  ણડ થમેર છે. આ ઉયાુંત ખાન ય 

લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ખાતે ઈરેક્ટર  લભકેનીકર લવસ્ટભ ફેવાડલાન ું કાભ  ણડ થમેર છે. “સ્લચ્છ બાયત સ્લસ્થ 

બાયત”ના વ ત્રને અન વયીને ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ભલરન જના લનકાર અથે લડડ-૧૦ થી શરયનગય ATS વ ધી, જ ના 

ાદયા યડથી ઉલભડ વકડર વ ધી, સ્લાગત ડ પ્રેક્ષથી જ ના ાદયા યડ જુંકળન વ ધી અને શરયનગય ATS થી NEST 
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જુંકળન વ ધી નલલન ડરે નેજ નાુંખલાની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ઘન કચયાન ું 
વમલલસ્થત લનમભન થામ તે શેત થી લડદયા ભશાનગયાલરકાના લરલક્લડ સ્રજ તથા ઘન કચયાના વમલસ્થાન 

ભાટેન લલિન પ્રથભ પ્રાન્ટ BILL & MELINDA GATES FOUNDATION દ્વાયા PPP ધયણે કામાડલન્લત કયલાભાું 

આલેર છે. વ માડસ્ત ફાદ ળશેયના લલલલધ યસ્તાઓ ઉય  યતા પ્રભાણભાું પ્રકાળ ભી યશે તે શેત થી ળશેયના નલલન 

ફનાલેરા યસ્તા ઉય રાઈરટુંગની વમલસ્થા કયલાભાું આલેર છે. તેભજ યાલત્રના વભમે વ યવાગય તાલ તથા તેની 

આજ ફાજ ના લલસ્તાયને પ્રકાલળત કયલા નલલન રાઈરટુંગની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. ડરે નેજ વભસ્માના 

લનયાકયણ અથે ઉમગી એલા શાઈ પે્રળય જટેીંગ ભળીન અને વક્ળન ભળીનની ખયીદી કયલાભાું આલેર છે. લડદયા 

ળશેય ફગીચાઓની નગયી તયીકે ણ પ્રલવધ્ધ છે. આ યુંયાને જાલી યાખલા તથા પ્રદ ણ લનમુંલત્રત કયલાના 

બાગરૂે ગત્રી તાલ ખાતે તથા નાની ફાદ તાલ ખાતે નલલન ફાગ ફનાલલાભાું આલેર છે. લલળેભાું લડવય 

ખાતે અનખ ું એલ ું લડવય ટર ી મ્મ ઝીમભ અને ફાઈવીકર ટરે કના લનભાડણની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. લડ 

દયમ્માન ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રાણીઓના સ્લાસ્્મની કાજી અથે નલલન લેટયનયી શલસ્ટર ણ ફનાલલાભાું 

આલેર છે. ળશેયભાું ટર ારપકન ું લનમભન થામ તથા નગયજનને વ આમલજત રયલશન વેલાઓ ભતી યશે એ ભાટે 

ઈન્ટીગે્રટેડ ટર ારપક ભેનેજભને્ટ લવસ્ટભ તથા જીમગ્રારપક ઈન્પભેળન લવસ્ટભ (GIS) કામાડલન્લત કયલાભાું આલેર છે.  

લડદયા ળશેયનાું નગયજનની વ ખાકાયી તથા વ લલધા અથે વને ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન લડદયા 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલેર કાભ જ ે શાર પ્રગલત શેઠ છે. શેલભય વકડર થી ગામ વકડર થઈ 

અકટાબ્રીજ વ ધી, અલભતનગય વકડરથી દ ભાડ ચકડી વ ધી, વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ક યાઈ ફામાવ શદ વ ધી 

તેભજ સ્ટેળન ગયનાાથી આુંફેડકય વકડર વ ધી સ્ભાટડ  યડ ફનાલલાની કાભગીયી ચાર  છે. સ્કાડા પેઝ-II, સ્ભાટડ  

લટય એનજી ઓડીટ અને અગે્રડેળન ઓપ ઈરેક્ટર – લભકેલનકર લવસ્ટભ, લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન લવસ્ટભ, યેઈન લટય 

શાલેસ્ટીંગ લવસ્ટભ, લવુંધયટ લીમયભાું ઈન્ટેક સ્ટરકચય WTP અને ટર ાન્વભીળનની કાભગીયી શાથ ધયેર છે. ઈ.આય.ી. 

પ્રજકે્ટ અને શેલ્થ ભેનેજભેન્ટ ઈન્પભેળન લવસ્ટભની કાભગીયી પ્રગલત શેથ છે. STP અગે્રડેળન, છાણી ખાતે ૫૦ 

MLD તથા ક યાઈ ખાતે ૬૦ MLD STP ની કાભગીયી, અલભતનગય ખાતે નલલન APS, ફશ ચયાજી નાગયલાડા ખાતે 

APS, ઈન્ર યી APS તથા યીટેઈનીંગ લરની કાભગીયી તથા બામરી ખાતે ૪૫ MLD, ગયલા APS થી શ્રેલણકાકડ  

વકડર, યાજીલનગય STP થી IOCL અને RIL ૬૦ MLD TVW વપ્રામ, પ્રાન્ટ તથા નેટલકડની કાભગીયી ચાર  છે. સ્ભાટડ  

સ્ટર ીટરાઈરટુંગ તથા પવાદ રાઈરટુંગની કાભગીયી ણ પ્રગલતના સ્તયે આગ ધી યશી છે. પામય વલીવીઝન ું 

અગે્રડેળન, લ ડા વશામથી ૮૧ ભીટય શાઈડર રીક એરીલેટેડ પ્રેટપભડ ખયીદલાની કાભગીયી તથા લટય ફાઉઝય, ભીની 

પામય ટેન્કય ખયીદલાની કાભગીયી તથા લાવણા-બામરી ખાતે નલલન પામય સ્ટેળન અને ાણીગટે પામય સ્ટેળન ખાતે 

સ્ટાપ કલાટવડ ફાનાલલાની કાભગીયી  ણડ થમેથી આકલસ્ભક વુંજોગભાું ત્લયીત વશામ ઉરબ્ધ થળે. ભલ્ટી ભડેર 

વીટી ટર ાન્વટડ  શફ પેઝ-૧ ીીી ધયણે, ભાુંજર ય, અટરાદયા, છાણી અને લકળનલાડી ખાતે કમ્મ લનટી શેલ્થ 

વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી તેભજ લનઝાભ યા ઝનર ટર ાન્વટડ  શફ ીીી ધયણે ફનાલલાની કાભગીયી આગ 

લધી યશી છે. આજલા તથા શયણી ખાતે ટર ારપક લનમભન અને ટર ારપક પલનડચય વાઈનજેીવ તથા પ ટાથ ફનાલલાની 

કાભગીયી ચાર  છે. છાણી તાલ તથા અટરાદયા તાલના બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી ણ આગાભી લડ દયમ્માન 

 ણડ થળે. ગેંડા વકડરથી ભનીા ચકડી વ ધી નલલન ફ્રામઓલય, અટરાદયા–ભાુંજર ય બ્રીજ સ્ટરે ન્ધનીંગની 

કાભગીયી, ભકય યા થી જાુંફ લાના યસ્તે નદી ય બ્રીજની કાભગીયી, અટરાદયાથી ભાુંજર ય ૩૬ ભીટય યડ રાઈન ય 

ભ ુંફઈ-અભદાલાદ બ્રડગેજ યેલ્લે રાઈન ય ઓલયબ્રીજ ૫૦-૫૦ ટકાના ધયણે ફનાલલાની ભશત્લની કાભગીયી ણ 

પ્રગલત શેઠ છે. લખવકરી વકડર તયપ લયવાદી ચેનરન ું કાભ તથા ઉંડેયા – ગત્રી કાુંવ ઉય આયવીવી સ્રેફની 

કાભગીયી, ભાુંજર ય ટી.ી.૧૮, એપ.ી. ૪૫ તાલ, ખડીમાય નગય તાલ તથા છાણી તાલ ખાતે ફાગ 

ફનાલલાની કાભગીયી તથા લલદેળી ક્ષીઓ તથા બાયતીમ ક્ષીઓ ભાટે લક ઈન એલલમયી, લળકાયી ક્ષીઓ તથા 

પેઝન્ટ પ્રજાલતના ક્ષીઓ ભાટે ીંજયા ફનાલલાની કાભગીયી ણ ટ ું ક વભમભાું  ણડ થળે.       
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આગાભી લે લડદયા ભશાનગયાલરકાના લલલલધ બાગ દ્વાયા નીચે ભ જફના વ લચત કાભ શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ EWS II પ્રકાયના ૧૯૦૦ આલાવ તથા ૩૫.૦૦ ચ.ભી કાેટ એયીમા 

ધયાલતી ૮૧ દ કાનન ું આમજન કયલાભાું આલનાય છે.  

 ARHC (Affordable Rental Housing Complex) મજના ભડર -૧ શેઠ યેન્ટર કભ ટર ાલન્વટ ના ૧૮૮ 

આલાવના લનભાડણની કાભગીયી કયલાભાું આલનાય છે. અને ફી.એવ.મ .ી. ના પાલલાના ફાકી શમ તેલા 

૫૬૦ આલાવન ેARHC મજના શેઠ આલયી રેલાભાું આલળે. 

 ભશાનગયાલરકાભાું નલલન વભાલલષ્ટ ફીર,બામરી, વેલાવી, લેભારી, કયડીમા, લડદરા તથા ઉંડેયા ગાભભાું 

ઉચી ટાુંકી, વું, ાણી લલતયણના નલલન નેટલકડની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 નલલન ફનનાય યડના ડીલાઇડય ઉય તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયના ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્ટરર 

રાઇરટુંગની (લ ડાના વશામ થી) કાભગીયી ણ કયલાભાું આલળે.  

 તયવારી ખાતે નલલન વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ તથા તયવારી જુંક્ળન ય નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલનાય છે. 

 આયગ્મરક્ષી વેલાઓ અુંતગડત નલલન ૪ CHC તથા ૧૨ PHC કામાડલન્લત કયલાભાું આલળે. ઉયાુંત શેલ્થ 

મ્મ ઝીમર અને ાણીગેટ સ્રટય શાઉવ ના આધ લનકીકયણની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલનાય છે.  

 લયવાદી ાણીના વ ચારૂ લનકાર ભાટે યાજીલનગય થી વુંજમનગય વ ધી તથા વયવીમા તાલ થી ટેર ાકડ  

વ ધી નલલન લયવાદી ચેનર નાુંખલાન  આમજન છે. 

 લડદરા ખાતે નલલન વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ અને શયણી આઉટ ગ્રથ લલસ્તાયભાું ભીની વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ 

જલેી લલલલધ કાભગીયીઓ ણ આગાભી નાણાકીમ લડભાું શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.   

 ુંડ્યા શટર થી છાણી વ ધી, લખવકરી વકડર થી લડવય બ્રીજ વ ધી યડ કાેરટુંગ તથા વીરકટની 

કાભગીયી, વનકે્રસ્ટ એાટડભને્ટ થી શ્રીભ ગેરેક્વી ને જોડત શાઇ ટેન્ળન યડ ફનાલલાની કાભગીયી તથા 

એસ્વાય ેટર ર ુંથી ઉભા ચાય યસ્તા વ ધી ઇનય યીંગયડ ને યી-વયપેવીંગ કયલાની કાભગીયી, 

 ળશેયની લલસ્તયતી જતી લક્ષલતજને ધ્માનભાું યાખી આકલસ્ભક વભમે ત તડ વશામ ભી યશે તે શેત વય વભા 

તાલ ાવે નલલન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

 ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વુંચાલરત પ્રાણી વુંગ્રશારમભાું ભ રાકાતીઓ ભાટે કેન્ટીન તથા લલલલધ જાનલય ભાટે 

નલલન ીંજયા ફનાલલાની કાભગીયી ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 કાયેરીફાગ ગલલુંદનગય ખાતે ફામડામલલવડટી ાકડ  તથા યેરલે સ્ટેળન નજીક રેન્ડસ્કે આમરેન્ડ PPP 

ધયણે ફનાલલાન ું આમજન ણ આગાભી લડભાું કયેર છે.  

 આ ઉયાુંત નલલન વામન્વ વેન્ટય ણ લલકવાલલાભાું આલળે. 

લલળે ભાું જ ન-૨૦૨૦ ભાું યાજ્મ વયકાયના નટીપીકેળન અન વાય લડદયા ના તત્કારીન લલસ્તાયભાું નલલન 

૭ (વાત) જટેરા ગાભ ન વભાલેળ કયી ભશાનગયાલરકાની શદભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે, જભેાું લેભારી, 

કયડીમા, ઉંડેયા, વેલાવી, બામરી,  ફીર અને લડદરા ન વભાલેળ થામ છે આથી, આ લલસ્તાય ને આલયી રઇ નલલન 

લશીલટી વમલસ્થા કયલાભાું આલળે જથેી જ ેતે લલસ્તાયભાું લવતા નાગરયક ને મ્મ લનલવર વેલા ઓ વયતાથી ભી 

યશેળે. 
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ફજટેની વભીક્ષા : 

ચાર  લે ૨૦૨૦-૨૧ ભાું લભલ્કત લેયા તથા અન્મ લેયાભાું વધન લવ રાત ઝ ુંફેળ ચરાલી લેયાની આલકભાું લધાય 

ભેલેર છે. જનેા કાયણે ભશેકભ તથા લનબાલણીનાું લધતા ખચડને શચવચી લી ળકામ  છે. તેભજ યાજમ વયકાયશ્રી દ્વાયા 

લલલલધ મજનાઓ શેઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના કાયણે ભશાનગયાલરકાના લલકાવની ગલતન ેએક નલા લળખયે રઇ 

જલા વપ યષ્ણ ું છે. અને આ ગલત ચાર  યશે તેલા ઉદે્દળ વાથ ેવને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતા ભન ેઘણ આનુંદ થામ છે. 

વને ૨૦૨૦-૨૧ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યેલન્મ  ફજટે ૫ત્રક-અ તથા કેીટર ફજટે 

૫ત્રક-ફ નીચે ભ જફ છે. 

ત્રક- અ યેલન્મ  ફજટે 
(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગિ 
૨૦૨૦-૨૧ નો  

ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ નો  

યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 

નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૬૩.૪૨ ૧૯૬.૬૬ ૧૩૬.૬૯ 

ફ. યેલન્મ  આલક  ૧૨૫૭.૬૮ ૧૧૫૦.૨૯ ૧૨૭૧.૦૩ 

 વ લચત લધાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ક યેલન્મ  ખચડ  ૧૧૯૬.૦૧ ૧૧૬૦.૨૬ ૧૨૨૩.૧૯ 

કેીટર ફજટેભાું તફદીર ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

 મવરક ૭૫.૦૯ ૧૩૬.૬૯ ૮૪.૫૩ 

 

૫ત્રક - ફ. કેીટર ફજટે 
(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગિ ૨૦૨૦-૨૧ નો ભુંજ ષય 
અુંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ નો 
યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 
નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૨૪.૬૯ ૪.૪૧ ૪૬.૯૬ 

ફ. યેલન્મ  ફજટેભાુંથી તફદીર  ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

ક  . કેીટર આલક  ૧૭૯.૭૨ ૧૪૪.૦૬ ૧૯૦.૨૩ 

ડ. આુંતયીક બુંડ/રન ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ 

 ક ર કેીટર જભા  ૩૫૪.૪૧ ૨૯૮.૪૭ ૪૬૭.૧૯ 

 કેીટર ખચડ ૩૨૭.૭૧ ૨૫૧.૫૧ ૪૨૫.૬૮ 

 મવરક ૨૬.૭૦ ૪૬.૯૬ ૪૧.૫૧ 

 
વને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

લડદયા ભશાનગયાલરકા ભશેકભ, લનબાલણી અને લલકાવ કાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત છે. 

અગાઉના લોભાું લેયાની આલક અન ેતેભા લો લડ થત લધાય ાલરકાને ઘણ રાબદામી યશેર શત. 

અને સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશેતી શતી. જો કે લડ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૭ ની ઓક્ટર મની 

લતય ગ્રાુંટભાું થડક લધાય ભલા ાભેર શત. જો કે તે  યત યશેત નથી. વને ૨૦૨૦-૨૧ ના 
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યેલન્મ  આલકના રૂ. ૧૨૫૭.૬૮ કયડના અુંદાજ વાભ ેયીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૧૫૦.૨૯ કયડ થલા જઇ 

યશેર છે. જનેી વાભે યેલન્મ  ખચડ રૂ. ૧૧૯૬.૦૧ કયડના અુંદાજ વાભે રૂ. ૧૧૬૦.૨૬ કયડ જટેર થલા 

ાભળે. તેભ છતાું કેલટર ફજટેભાું રઇ જલા યેલન્મ  વયપ્રવ રૂ. ૫૦.૦૦ કયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું કેલટર ખચડ રૂ. ૩૨૭.૭૧ કયડ અુંદાજરે શત યુંત  યીલાઇઝડ કેલટર ખચડ રૂ. 

૨૫૧.૫૧  કયડ ન થલા વુંબલ છે. રનન અુંદાજ જ ેરૂ. ૧૦૦.૦૦ કયડ શત જ ેમથાલથ યાખેર છે. 

વને ૨૦૧૯-૨૦  ના ખયેખય કેલટર ખચડ રૂ. ૧૧૪.૧૧ કયડ થમેર છે .જનેી વાભ ેવને ૨૦૨૦-૨૧ 

ન યીલાઇઝડ કેલટર ખચડ રૂ. ૨૫૧.૫૧ કયડ થલા વુંબલ છે. જ ેવને ૨૦૧૯-૨૦  ના ખયેખય ખચડની 

વયખાભણી એ રૂ. ૧૩૭.૪૦ કયડ ન લધાય થલા વુંબલ છે. 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું યેલન્મ  આલક વને ૨૦૨૦-૨૧  ના યીલાઇઝડ અુંદાજની વયખાભણી એ રૂ. 

૧૧૫૦.૨૯ કયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૭૧.૦૩ કયડ થલા અુંદાજ છે. વાથ ેવાથ ે યેલન્મ  ખચડ ણ વને 

૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૧૬૦.૨૬ કયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૨૩.૧૯ કયડ થલા વુંબાલના 

છે. જથેી યેલન્મ  વયપ્રવ રૂ.  ૧૦૦.૦૦ કયડ થલાન અુંદાજ છે.  

ફ.) કેમટર ફજટે : 

ગત લોની લલકાવની ગલત ચાર  યશે તથા તેને લેગ ભે તે શેત થી જભીન લેચાણથી આલક ભેલી વને 

૨૦૨૧-૨૨ ભાું કેલટર આલક યેલન્મ  વયપ્રવ વશીત રૂ. ૪૨૦.૨૩ કયડ થલા અુંદાજ છે. અને 

કેલટર ખચડ રૂ. ૪૨૫.૬૮ કયડ થલાન અુંદાજ છે .આ કેલટર ખચડ ને શચી લલા રૂ. ૧૩૦.૦૦ 

કયડ જટેરી રન રેલાન અુંદાજ છે. 
           વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું કેમટર ખચચન ું નીચે ભ જફન ું ભ ખ્મ આમોજન અુંદાજામરે છે.  

                             રૂ. કયોડભાું 

લી.એભ.વી.ન પા ૨૨૫.૦૦ 

યડ,  ર તથા નાા ૪૪.૯૩ 

જભીન વુંાદન ૩૦.૧૦ 

વબાવદશ્રીઓની સ્લલલલેક ગ્રાુંટ ૨૮.૦૩ 

ડરેનજે ૨૩.૫૫ 

લફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર  ર ૨૨.૦૨ 

લયવાદી ગટય ૧૪.૭૫ 

ાણી  યલઠા ૧૩.૦૬ 

ાકડવ અને ગાડડન ૬.૭૬ 

આયગ્મ, ભાકેટ અને જ્ન્ભ-ભયણ ૫.૮૯ 

અલિ ળાભક ૪.૧૦ 

કભપ્મ ટયાઇઝેળન ૨.૦૨ 

સ્ટર ીટ રાઇટ ૧.૯૨ 

ક લા, તાલ, જરધાયા ૧.૯૦ 

અન્મ લલકાવ ખચડ ૧.૪૫ 

ઘન કચયાન લનકાર ૦.૨૦ 
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 સ્લમણચભ જમુંિી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી મલકાવ મોજના :  

ભાનનીમ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશેયી લલકાવ લડ - ૨૦૦૫ અન્લમ ેનગયના વુંકલરત લલકાવ ભાટે એક લલઝન 

વાથ ેલલકાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ  કયી યાજ્મના નગયભાું શાથ ધયલાના કાભ ભાટે જ ેવ ચન કયેર શતા 

તેના આધાયે ળશેયીકયણના તભાભ ાવાઓન ેઆલયી રેત  લલસ્તૃત અને રાુંફાગાાન ું આમજન નજય વભક્ષ 

યાખી “સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના” ન અભર કયલાભાું આલેર છે. 

 મ ડીી – ૫૭ (લચ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪) : 

સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત મ ડીી - ૫૭ લડ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ક ર ૧૨૦ કાભ 

ભાટે ૩૩૫.૦૪ કયડ તથા લડ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ક ર ૪૧ કાભ ભાટે ૮૪.૦૦ કયડ ભી, ક ર ૪૧૯.૦૪ 

કયડની પાલણી અન્લમે તભાભ કાભ  ણડ કયી ગ્રાુંટન ૧૦૦% ખચડ  ણડ થમેર છે. 

 મ ડીી – ૭૮ 

 આુંિયભાખાકીમ રોકમોગી વ મલધાના કાભો 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૧૨-૧૩ થી લડ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ક ર ૧૦૧૦.૩૭ કયડની પાલેર ગ્રાુંટ 

ની વાેક્ષભાું ક ર ૯૩૭.૮૯ કયડની ગ્રાુંટન ખચડ કયલાભાું આલેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે અગાઉ ૨૦૨.૧૦ કયડની ગ્રાન્ટની લશીલટી ભુંજ યી ભેલેર 

શતી યન્ત  કાભની અગ્મતતા તથા નાુંણકીમ ખચડ ને ધ્માને રેતાું, વદય ગ્રાન્ટ ને યીલાઇઝ કયી, 

૧૪૯.૬૪ કયડની પાલણી વાભે ક ર ૧૬૮.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યી અથેની દયખાસ્ત તા. 

૩૦/૦૯/૨૦૨૦ થી ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ યજ  કયેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે ૧૭૬.૩૩ કયડની પાલણી વાભે ક ર ૨૨૪.૪૯ કયડની 

લશીલટી ભુંજ યી અથનેી દયખાસ્ત તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ થી ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ 

યજ  કયેર છે.  

 ળશેયી વડક મોજના 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડક મજના 

અન્લમે નલલન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંગ કયલા ભાટે લડ ૨૦૧૫-૧૬ થી લડ 

૨૦૧૯-૨૦ વ ધી ક ર ૧૬૫.૧૬ કયડની પાલેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ક ર ૧૪૭.૮૦ કયડની ગ્રાુંટન ખચડ 

કયલાભાું આલેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડક મજના 

અન્લમે નલલન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંગ કયલા ભાટે લડ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે ૨૨.૬૮ 

કયડની પલણી વાભે ક ર ૩૦.૮૫ કયડની લશીલટી ભુંજ યી અથેની દયખાસ્ત તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ થી 

ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ યજ  કયેર.  

 આઉટગ્રોથ મલસ્િાયના મલકાવ ભાટે 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ 

ભાટે લડ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે ૭૯.૦૦ રાખની ગ્રાુંટની પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૦૦% ગ્રાુંટન ખચડ  ણડ 

થમેર છે.  
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 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ 

ભાટે લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ૨૮.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયેર છે, જ ેૈકીના કાભ પ્રગતી શેઠ છે.  

 GUDM દ્વાયા સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ 

લલસ્તાયભાું ૧૭.૪૫૮ ચ.કીભીના નલલન લલસ્તાયને પ્રથભ તફક્કાની ભાખાકીમ/ામાની ાણી, 

ડરે નેજ તેભજ યસ્તાની વ લલધા ભાટે ક ર ૩૫.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યીની દયખાસ્ત તા.૦૪-૦૨-

૨૦૧૯ થી ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાડણ લલબાગભાું વભક્ષ યજ  કયેર, જનેી વાભે લડદયા 

ભશાનગયાલરકા ને ાણી તેભજ ડરે નેજની વ લલધા ભાટે ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું 

આલેર છે.  

 GUDM દ્વાયા સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત ાણી  યલઠા 

મજના શેઠ ૬૧.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે. 

 આગલી ઓખના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત આગલી ઓખ ેટે લડ ૨૦૧૪-૧૫, 

૨૦૧૮-૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ક ર ૨૦૯.૦૫ કયડની ગ્રાુંટ પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૮૨.૯૭ 

કયડની ગ્રાુંટન ખચડ કયલાભાું આલેર છે. 

 ફ્રામ ઓલય બ્રીજના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત ગેંડા વકડર થી ભનીા વકડર વ ધી અુંદાજ ે૩.૫ 

કી.ભી. રુંફાઇભાું ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી અથે ૨૫૫.૩૫ કયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું 

૭૬ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે જનેી વાેક્ષભાું ૧૦૦% ખચડ  ણડ થમેર છે. 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત ળશેયભાું નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી 

અથે ૨૭૦.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર 

છે, જ ેભ જફની કાભગીયી શાર શાથ ધયેર છે. 

 જનબાગીદાયી િથા આગણલાડીના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ઉજલણી શેઠ ખાનગી વવામટીઓભાું જનબાગીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઇટ તથા 

ાણીની નીકાના રક ઉમગી કાભ ભાટે ક ર ૨૨૭.૫૭ કયડ (૭૦% પા) પાલલાભાું આલેર છે. 

આ વ લલધા ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૧૦% અને ફાકીના ૨૦% ખાનગી વવામટેઓએ 

પા આલાન યશે છે. આ મજના શેઠ અુંદાજીત ૫૧૧૭ ખાનગી વવામટીઓ રાબાન્લીત થમેર છે. 

જનેાું કાયણે વવામાટીઓભાું સ્લચ્છતાન ું પ્રભાણ લધેર છે. તથા ળશેયીજનની વ ખાકાયીભાું ણ લધાય 

થમેર છે. 

 ક ર ૩૦૦ આુંગણલાડી ભાટે ૧૬.૭૭ કયડની ગ્રાુંટ ભુંજ ય કયેર છે. ક ર ૩૦૦ આુંગણલાડી ૈકી ૨૧૪ 

આુંગણલાડીઓનાું કાભ  ણડ થમેર છે.  

 

 લડોદયા સ્ભાટચ  વીટી : 

લડદયા ળશેય ની વભૃલધ્ધ, વુંસ્કૃલત અને સ્થાત્મ (લાયવ) ના વુંયક્ષણ અને તેના વુંલેદનળીર રયલતડન ધ્લાયા 

લડદયા ળશેય ને લામબ્રન્ટ ળશેય તયીકે લલક્વલલા ભાટે અને વભાન તથા ઝડી લલકાવ ધ્લાયા ળશેય ના નાગરયક ભાટે, 

આુંતયયાષ્ટર ીમ ક્ક્ષાની જીલનળૈરી  યી ાડલાન રલષ્ટકણ વાથે લડદયા ળશેય ના નાગરયક, નાભાુંલકત ફ લિજીલીઓ, 

એન.જી.ઓ. લલગેયે વાથે ના વ ચન/અલબપ્રામ ભેલી અત્માયે રૂ. ૨૨૧૩.૦૪ કયડ નાું ક ર-૫૪ Project GOI ભાું 

ભકરલાભાું આવમા છે. જભેાું SCM પુંડ -૯૬૯.૦૦ કયડ, CON-૩૫૫.૯૨ કયડ, PPP જભેાું સ્ભાટડવીટીના રૂ. ૯૬૯ 
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કયડભા કેન્ર વયકાયન ૫૦% પા તેભજ યાજ્મ વયકાયન ૨૫% પા અન ેલડદયા ભશાનગયાલરકાન ૨૫% 

પા બાગરૂે યાખેર છે. 

દેળબય ના ૯૮ ળશેય ને સ્ભાટડ  વીટી ફનાલલાનાું બાગરૂે લડદયા ળશેય ન વભાલેળ ફીજા યાઉન્ડભાું થમેર છે.  

 ૂણચ થમેર કાભો :  

 ITMS (Integrated Traffic Management System) કે જ ે રૂ.૨૦ કયડના ખચે સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત 

કયલાભાું આલનાય છે. ITMS પ્રજકે્ટ ળશેયના ફવ વેલા ભાટે ICT ટેકનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીન ે

ફનલાભાું આલનાય છે. જભેાું Smart Bus Station, Real Time Information Depo, LED Display, 

Driver Display Unit અને Transit Portal with Mobile application ન વભાલેળ થળે. જથેી bus ની 

Real Information ભી ળકળે. જથેી ridership ભાું લધાય થળે, નાગરયકને મગ્મ વેલા  યી ાડી 

ળકાળે.  

 GIS લવસ્ટભ રૂ. ૨૦ કયડના ખચ,ે લડદયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત કયલાભાું આલેર છે. લડદયા 

ભશાનગયાલરકાની અરગ અરગ વ લલધાઓ જલેીકે ાણી  યલઠા, વ લયેઝ, યડ, સ્ટર ીટરાઇટ, સ્ટર ભ 

લટય, ગેવ, વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, વશીક્ર ર, લલગેયે વુંફુંલધત ભારશતી વચટ અને ત્લયીત ભી ળકે 

છે. ભ ખ્મ યસ્તાઓની વપાઇ, ાણીના રીકેજ, ડરે નેજન ું ઉબયાલ ું, સ્ટર ીટ રાઇટ ફુંધ શલી, લલગેયે 

વભસ્માઓન ું Monitoring કયી ત યુંત એક્ળન રેલાભાું ભદદ થળે. લડદયા ળશેયની પ્રટીન 

જીઓગ્રારપક્રી વલે થમેર છે. 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટના બાગરૂે, ીીી ધયણના પ્રજકે્ટભાું લડદયા ળશેયભાું રૂ. ૨૦૦ કયડના ખચ ે

નાગરયક ભાટે WiFI ની વ લલધા સ્ભાટડ  ર દ્વાયા ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે. સ્ભાટડ  ર ઉય Wi-

Fi Access point, Digital Bill Board શમ છે.તથા Environment Sensor, Public Address System 

(PAS), CCTV, Emergency call box, Traffic Signal, LED લલગેયે રગાલલાન ું પ્રલીઝન છે.  

 SCADA (Supervisory control and Data acquisition) એ લવસ્ટભ રૂ. ૨૪ કયડના ખચે ફનાલલાભાું 

આલેર છે. લડદયા ળશેયના નાગરયકને ાણીન ું લલતયણ આધ લનક પ્રકાયે અને વભાન યીતે ભી ળકળ.ે 

ાણીન ું કન્ટર રીંગ અને લનમભન યીમર ટાઇભ તથા ઓટભેટીક થામ છે. ાણીન દ યઉમગથી ફચી 

ળકાળે. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો :   

 Health Management Information System કે જ ે પ્રજકે્ટ રૂ. ૨૧.૫૦  કયડના ખચે સ્ભાટડ  વીટી 

અુંતગડત કયલાભાું આલનાય છે. વદય પ્રજકે્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયના તભાભ અફડન શેલ્થ વેન્ટય તથા 

ભેડીળીન સ્ટય એક-ફીજા વાથે કનેક્ટેડ યશેળ,ે તથા દદીઓના ડેટા ડીજીટાઇઝ સ્લરૂે જલાઇ યશેળ.ે 

યાજ્મ વયકાય તથા કેન્ર વયકાયની તભાભ મજનાઓ ણ એક પ્રેટપભડ ઉય આલળે.  

 Smart Road: સ્ભાટડવીટી પ્રજકે્ટ અુંતગડત CITY યડને સ્ભાટડ  યડ તયીકે લલકવાલલાભાું આલનાય છે. 

સ્ભાટડ  યડની રડઝાઇનભાું એરીભેન્ટવન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. યડલરન્કવ-ક્રવવેક્ળન, 

શયીઝન્ટર એરાઇન્ભેન્ટ, લટીકર એરાઇન્ભને્રડ જુંકળન -એટગે્રડ જુંકળન, યડ-

ફ્રેક્ઝીફર(ભજફ તીકયણ) સ્ટરક્ચય-કરલટડ , ક્રવ ડરે નેજ લકડ , મ ટીરીટી ક્રવ ડક્ટ લગેયે, યડ 

વાઇનેજીવ, લનળાન, વરાભતી વ લલધાઓ અને અન્મ, રેન્ડસ્કે અને પ્રાન્ટેળન પ ટાથ, ફેઠક ફેન્ચ, 

ડસ્ટફીન, ફરાડડવ, યાશદાયીઓ ભાટે શેન્ડયેરીંગ લલગેયે. 

 Smart Up-gradation of water pumping stations, efficiency improvement, monitoring & 

Control of City Water Distribution Network: સ્ભાટડ  લવટી લભળનન એક ભ ખ્મ ઉદે્દળ તેની 

કાભગીયીભાું Energy efficiency ને પ્રત્વાશન આલાન છે. અગે્રડેળન થી લમ્ુંગ ભલળનયીની 

કામડક્ષભતાભાું લૃલિ થળે અને ફદરાભાું કાભગીયી અને જાલણીના ખચડભાું ફચત થળે. 
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 Smart Water Audit Project: ાણી  યલઠાના ાણી લલતયણના નેટલકડના ગ્રાઉન્ડ સ્ટયેજ રયઝલેવડ 

(જીએવઆય), ઓલય શેડટાુંકીઓ (ઓએચટી), મ્ શાઉવ અને ફ સ્ટય મ્થી ાણીના લલતયણ 

નેટલકડભાું ફટય ફ્રામ લાલ્લ, ફ્રભીટય, પે્રળય ટર ાન્વલભટય લગેયે રગાડી SCADA Phase-૨ અુંતગડત 

વું ણડ લટય ઓડીટ કયલાન ું કાભ. 

 આમોજન શેઠના ભ ખ્મ કાભો: 

 Augmentation of Water Supply: અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૭૦ કયડ. 

 Cyber Security અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૧૦ કયડ. 

 સ્ભાટડ  અગે્રડેળન ઓપ લેસ્ટ લટય ુંીગ સ્ટેળન, એપીવન્વી ઈમ્પ્ર લભને્ટ, ભનીટયીંગ, કન્ટર ર ઓપ 

“Sewage Collection Network”: અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૨૫ કયડ. 

 

 અભૃિ મોજના : 

 અટર લભળન પય યીજ લનેળન એન્ડ અફડન ટર ાન્વપભડળન “અભૃત” મજના, દેળબયની નગયાલરકાઓ 

તથા ભશાનગયાલરકાઓભાું બાયત વયકાયશ્રી ધ્લાયા લલલલધ ભાખાકીમ વ લલધા આલા અથે જાશેય 

કયલાભાું આલેર છે. 

 અભૃત મજનાભાું નાગરયકને ીલાન ું ાણી, બ ગબડ ગટય, જલેી પ્રાથલભક વ લલધાઓ તથા લયવાદી ગટય,  

પ્રદ ણ ધટાડા અથે જાશેય રયલશનન ભશત્તભ ઉમગ તથા લફન-ભટય ટર ાન્વટડ  ભાટે વ લલધા 

લનભાડણ તથા ાકડવ-ગાડડન તથા ભનયુંજન કેન્ર ફનાલલા ભાટેના પ્રજકેટ લલગેયે કયલાભાું આલરે 

છે/આલી યશેર છે.  

 વયકાયશ્રી ધ્લાયા વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લડ ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા ભાટે ક ર રૂ.૪૫૨.૪૫ 

કયડ ના ખચે ક ર-૧૪ (ચોદ) કાભના ડી.ી.આય. ભુંજ ય કયલાભાું આલેર છે. જ ેૈકી ૮ (આઠ) કાભ 

પ્રગલત શેઠ, ૬ (છ) કાભ  ણડ થમેર છે. 

 ૂણચ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬)  

 ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજી યાભાું ગાડડન ફનાલલાન  કાભ (ગાડડન ળાખા) રૂ. ૦.૪૫ કયડ 

 શાઇ-લે વભાુંતય દયજી યા કલ્ લટડ  થી લલશ્ લાલભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાન ું કાભ (લયવાદી ગટય 

ળાખા) રૂ. ૩૪.૦૦ કયડ 

 ૂણચ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૬-૧૭)  

 યાજીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૯૦.૦૦ કયડ 

 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલકીંગ તેભજ ભીટયીંગની કાભગીયી(લટય વપ્રામ) રૂ. ૪૫.૦૦ 

કયડ 

 ટી.ી ૧૩ (નગય નુંદનલન) ભાું નભડદા કેનારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ ટરે ક 

તેભજ ીકનીક વેન્  ટય ફનાલલાની કાભગીયી (ગાડડન ળાખા) રૂ. ૨.૦૦ કયડ. 

 ેડેસ્ટરેન ગ્રેડ વેેયેટડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ (અફડન ટર ાુંન્વટડ) રૂ. ૫.૦૦ કયડ. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) 

વીંધયટ લલમયભાું ઇન્ ટેક સ્ ર્ક્ચય, ડબ્ લ્ મ .ટી.ી. અને ટર ાન્ વભીળન લલગેયેની કાભગીયી (લટય વપ્રામ) રૂ. 

૧૦૦.૦૦ કયડ 

 ક યાઇ ખાત ે નલલન એવ ટી ી (૬૦ એભ એર ડી) ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય 

પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૯૦.૦૦ કયડ 
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 ટર ાપીક લનમભન અતે્ર ટર ારપક પલનડચય, વાઇનેજીવ, પ ્ાથ (અફડન ટર ાન્ વટડ) રૂ. ૩.૦૦ કયડ. 

 ફશ ચયાજી નાગયલાડા કાુંવના લકનાયાલાા બાગભાું નલલન એ ી એવ તેભજ યીટેઇનીગ લર 

ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૧૦.૦૦ કયડ 

 ડેલરભેન્ટ ઓપ ગાડડ ન્વ  (ગાડડન ળાખા)  રૂ. ૫.૦૦ કયડ. 

 ઇન્ર યી ખાત ે આલેર એ.ી.એવ. ઓગભેન્ટેળન કયલા વાથ ે નલલન પે્રળય રાઇન નાુંખલાન ું કાભ. 

(ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૮.૬૩ કયડ (ફચત ેટે) 

 છાણી ખાત ે૫૦ એભ.એર.ડી. વ લેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તથા વભા જ ના અને નલા એ.ી.એવ. તેભજ 

ળાષ્ડીબ્રીજ એ.ી.એવ. ના અગે્રડેળન વરશત યાઇઝીંગ ભેઇનની કાભગીયી.  

 (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૬૮.૦૦ કયડ 

 અભીતનગય ખાત ે નલલન એ.ી.એવ. ફનાલી ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન 

નાુંખલાન ું કાભ. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૧૩.૯૨ (ફચત ેટે) 

૧) ફ્મ ચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર : 

 લડદયા ળશેય ની એક આગલી ઓખ થામ તે શેત  થી ભશાનગયાલરકાભાું વભાલલષ્ટ લલલલધ તાલની 

સ્લચ્છતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ળશેયના ૨૪ તાલની કાભગીયી  ણડ કયેર છે, ૦૨ તાલની 

કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે,  

 વ યવાગય તાલભાું ભ ખ્મત્લ ેઘાટ, ગાડડનીંગ, યેલરુંગ, શેન્ડીકે૫ યેમ્, વમ અવડ ગૅરેયી ની કાભગીયી શારભાું 

 ણડ કયેર છે.  

 લડદયા સ્ભાટડ  વીટી ડેલર૫ભેન્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત 

ળશેયના યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયભાું જન-ભશર ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્વટડ  શફ (પેઝ-૧) ની કાભગીયી 

ભાું ફવ ટભીનર પેવીરીટી ની કાભગીયી  ણડ કયેર છે. કભલળડમર પેવીરીટી ની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ 

છે.  

 લડદયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત જભીન ન ું બ ગબડ જ સ્તય ઊંચ ું રાલલા Deep water Recharge by Rain 

water Harvesting Project ક ર ચાય  ણડ કયલાભાું આલેર છે.   

 શાર ભાું અટરાદયા અને છાણી તાલની બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ઉત્તય ઝનભાું લનઝાભ યા ટર ાન્વટડ  શફ (પેઝ-૧) ની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગલત શેઠ છે. 

૨) યેલ્ લ/ેરીયીલય ઓલય બ્રીજ િથા પરામ ઓલય (બ્રીજ પ્રોજકે્ટ) :  

 લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાું શમાત લલિાલભત્રી યેલ્લે  સ્ટેળન ાવે આલેર યેલ્લે ઓલય બ્રીજના લાઇડનીંગની 

કાભગીયી રૂ. ૩૨.૦૦ કયડના ખચ ેઅને છાણી તાલના ઓલયફ્ર ભાટે નલલન કલ્લટડ  ફનાલલાન ું કાભ 

રૂ. ૧.૦૮ કયડના ખચે  ણડ કયલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા ળશેયભાું કેન્ર વયકયશ્રીની વુંસ્થા CRRI (Central Road Reaserch Institute)  ધ્લાયા લલલલધ 

ભશત્લના જુંકળન ઉય કયલાભાું આલેર ટર ાપીક વલેના અશેલાર ભ જફ લડદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા 

રૂ. ૨૨૨.૧૮ કયડના ખચે ગેંડા વકડર થી ભલના ચકડી વ ધી પરામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી શાર 

પ્રગલત શેઠ છે. વદય કાભગીયી સ્થે ૫૨% જટેરી  ણડ થમેર છે.  

 અટરાદયા ભાુંજર ય બ્રીજના યડ વાઇડભાું સ્ટરેનધનીંગની કાભગીયી રૂ. ૯.૩૪ કયડના ખચે તથા 

ભકય યા થી જાુંમ્ફ લા ગાભ તયપ જતા નદી ય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી રૂ. ૫.૪૦ કયડ ખચે કાભગીયી 

સ્થે પ્રગલત શેઠ છે.  

 અટરાદયા ભાુંજર ય યડ રાઇન ઉય ભાુંજર ય દયફાય ચકડીથી અટરાદયા જતાું ૩૬.૦૦ ભીટયની 

યડરાઇન ય ભ ુંફઇ-અભદાલાદ B.G. યેલ્લે રાઇન ઉય યેલ્લે ઓલય બ્રીજ યાજમ વયકાયશ્રી તથા યેલ્લ ે
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લલબાગ દ્વાયા ૫૦-૫૦% કસ્ટ ળેયીંગથી રૂ. ૪૦.૯૯ કયડના ખચે ફનાલલાની કાભગીયી શાર સ્થે ળરૂ 

કયેર છે.   

 ભાન. નામફ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીના અુંદાજત્ર પ્રલચનભાું યાજમભાું લધતી જતી લાશનની વુંખ્મા અને ટર ારપકના 

પ્રશ્નને ધ્માને રેતાું લાશન વમલશાય વયતાથી અને વરાભત યીતે ચારી ળકે તે શેત થી ભશાનગયાલરકા 

લલસ્તાયભાું ૫૪ અને નગયાલરકા લલસ્તાયભાું ૨૧ આભ, ક ર ૭૫ પરામ ઓલય ફનાલલાન ું આમજન 

કયેર છે. જ ે૭૫ પરામ ઓલય બ્રીજો ૈકી લડદયા ળશેયભાું ૮ પરામ ઓલય બ્રીજોની વૈધ્ધાુંલતક ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈકી શારભાું, લડદયા ળશેયભાું CRRI ધ્લાયા ડીવેમ્ફય ૨૦૨૦ ભાું કયેર વલે યીટડભાું વ્ૃુંદાલન 

ચાય યસ્તા, વયદાય એસ્ટેટ અને વુંગભ ચાય યસ્તા ય પરામ ઓલય ભાટે ફેઝ લડ ૨૦૨૦ ભ જફ 

ફનાલલા બરાભણ કયેર છે, તથા ખરડમાય નગય ચાય યસ્તા અને ભાણેક્ાકડ  જુંક્ળન ય પરામ ઓલય 

બ્રીજ ભાટે લડ ૨૦૨૩ ને ફેઝ લડ તયીકે ગણેર છે, અને કાભગીયી ફેઝ લડ ૨૦૨૦ ભાું ળરૂ કયલા 

વ ચલેર છે, તેભજ  વભા તાલ ાવે અને લાવણા ચાય યસ્તા જુંક્ળન ય પરામ ઓલય બ્રીજ ભાટે લડ 

૨૦૨૫ ને ફેઝ લડ તયીકે ગણેર છે, આલેર તભાભ ૭ (વાત) જુંક્ળન ઉય નલલન પરામ ઓલય બ્રીજની 

કાભગીયીન ું આમજન અતે્રથી શાથ ધયલાભાું આલેર છે. વદય નલલન ૭ પરામ ઓલય બ્રીજોની કાભગીયી 

ભાટે ગ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્વ ફડડ  ધ્લાયા શ . ક્ર. ભપફ/SJMMSVY/UDP ૭૮/૨૦૧૯-

૨૦/પરામ ઓલય/લડદયા/૨૦૧૯/૧૯૭૨૫ થી રૂ. ૨૭૦ કયડની પાલણી કયી વૈધ્ધાુંલતક ભુંજ યી 

આેર છે. ઉયાુંત, CRRI ધ્લાયા વ ળેન અને તયવારી જુંક્ળન ઉય અગાઉના કયેર વલે અન્લમે નલલન 

ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી ભાટે અલબપ્રામ આેર છે. આભ, અુંદાજીત ક ર રૂ. ૪૦૪ કયડના ખચ ે

પરામ ઓલય બ્રીજોની કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

 લધ ભાું, ૩૦ભીટયની યસ્તા યેવા ય લડવય ગાભથી કટેિય ભશાદેલ ભુંરદય તયપ જતા યસ્તા ય નલલન 

કલ્લટડ  ફનાલલાન ું કાભ તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા કયલા / 

નલલન નાા ફનાલલાની કાભગીયી, આભ અુંદાજીત ક ર રૂ. ૧૧ કયડના ખચે આગાભી લડ નલલન 

કાભન વભાલેળ ડર ાફ્ટ ફજટે લડ ૨૦૨૧-૨૨ શેઠ કયલાભાું આલેર છે. 

આભ, ળશેયભાું શાર યેલ્લે ઓલય બ્રીજ/ કલ્લટડના અુંદાજીત રૂ. ૩૩.૦૮ કયડના કાભ  ણડ કયેર છે, ક ર રૂ. 

૨૭૭.૯૧ કયડના કાભ પ્રગલત શેઠ છે તથા ક ર રૂ. ૪૦૪ કયડના ખચે નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજ 

ફનાલલાની કાભગીયી તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા કયલા / નલલન 

નાા ફનાલલાની કાભગીયી અથે અુંદાજીત ક ર રૂ. ૧૧ કયડ ક ર ભી રૂ. ૪૧૫ કયડના ખચે આગાભી 

લે નલલન કાભન વભાલેળ ડર ાફ્ટ ફજટે લડ ૨૦૨૧-૨૨ શેઠ કયલાભાું આલેર છે. જનેાથી લનલિત 

ણે ળશેયના લલકાવભાું લધાય, ટર ારપકની અલય જલયભાું વયતા, અક્ સ્ ભાતભાું ઘટાડ, માડલયણની 

જાલણી, ઇંધણભાું ફચત,  યની રયલસ્થલતન  લનલાયણ તથા ળશેયના વાુંસ્કૃલતક, ઔધોગીક, ળૈક્ષણીક 

તેભજ લાલણજ્મક લલકાવ લલગેયેભાું ભ ખ્ મ યીતે ભદદરૂ થળે. 

૩) યોડ પ્રોજકેટ ળાખા : 

લડદયા ળશેયના લધતા જતા ળશેયીકયણ અને ટર ારપકની વ લલધા  યી ાડલા યડ પ્રજકેટ ળાખા દ્વાયા ળશેયના 

૧૮ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના શમાત યસ્તાઓને આમજન ભ જફ શા કયી તેના ઉય કાેટીંગ 

કયલાની,વેન્ટરર ડીલાઇડય તથા પ ટાથ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. તભેજ નલલન ભુંજ ય થમરે 

ટી.ી સ્કીભના ૧૮ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના યસ્તાઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. આ ૈકી 

યસ્તાઓ આમજન ભ જફ લર ટ  લરના ધયણે વલલડવ ટરે ક તથા પ ટાથ વશીત લલકવાલલાભાું આલે છે. 

તેભજ શારભાું લડદયા ળશેયની શદભાું વભાલેળ કયેર ૭ ગાભ ભાટે આઉટ ગ્રથ એયીમા ભાટેની ગ્રાન્ટભાુંથી 

યડની વ લલધા લલકવાલલાવુંદબે નલલન યસ્તાની કાભગીયી ભાટે તફકકાલાય કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલેર 

છે. 
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ળશેયના ઇનય યીંગયડ ૈકી ઉભા ચાય યસ્તાથી કરાદળડન વ ધી તથા કરાદળડન ચાય યસ્તાથી ડીભાટડ  ત્રણ યસ્તા 

વ ધીન યસ્ત યીવયપેવીંગ કયલાન  કાભ પ્રગલત શેઠ છે.તથા ાણીગેટ ાણીની ટાુંકીથી લૃદાુંલન ચાય યસ્તા, 

રયલાય ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલે તયપ , ગ રૂક  ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તાની કાભગીયી 

પ્રગલત શેઠ છે. તેભજ આય.વી.દત્ત યડન ેજોડત કચવક્રડડ  લફલ્ડીંગ થી ગેંડા વકડર તયપન ૧૮ ભીટયન યસ્ત 

ખ લ્લ કયી પ ટાથ વેન્ટરર ડીલાઇડય વાથેની કાભગીયી ૨ કયડના ખચે  ણડ કયેર છે. 

ળશેયના ભ ખ્મ આઉટય યીંગયડ ૈકી લડવય લબ્રજથી વ ળેન વકડર વ ધી અને વ ળેન વકડરથી તયવારી વકડર 

વ ધીના ૪૦ ભીટયના યીંગયડને અુંદાજ ેરૂ. ૧૬ કયડના ખચે લાઇડનીંગ કયી લર ટ  લર કયલાની કાભગીયી 

 ણડ કયલાભાું આલેર છે.એયટડ  વકડર ચાય યસ્તાથી વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તા,લૃદાુંલન ચાય યસ્તા થી ગ રૂક  

ચાય યસ્તા થઇ વભા તાલ લબ્રજ થઇ તયવારી જુંકળન વ ધીન ૪૦ ભીટયના આઉટય યીંગયડની કાભગીયી 

પ્રગલત શેઠ છે. 

યાજમ વયકાયની લલલલધ ગ્રાન્ટના કાભભાું શાર ક ર ૮૭ કાભ ૈકી ૯ કાભ રૂ. ૧૫ કયડના ખચે  ણડ કયેર છે. 

તેભજ ૧ કાભ ટેન્ડય પ્રરક્રમા શેઠ અને ફાકીના ૭૭ કાભ રૂ. ૧૫૬ કયડના ખચે પ્રગલત શેઠ છે. સ્ભાટડવીટી 

પ્રજકેટ પેઝ-૧ અુંતગડત લડદયા ળશેયના ABD લલસ્તાયભાું (૧) સ્ટેળન ગયનાા થી આુંફેડકય  વકડર  

વ ધીન  આય.વી દત્ત યડ  (૨) શેલભય  જુંકળન  થી ગામ વકડર થઇ અકટા બ્રીજ  વ ધીન  યસ્ત  (૩) 

અરકા યી  આય.વી દત્ત  યડ જુંકળન  થી  ઉલભડ વક્રડ થઇ ગામ વકડર વ ધીન ફી.ી.વી યડ  ક ર  રૂ. 

૨૧.૨૦ કયડના ખચે ફનાલલાના કાભ પ્રગલત શેઠ છે. સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ પેઝ-૨ અુંતગડત લડદયા  

ળશેયભાું ભ ખ્મ પ્રલેળ અગે્રડેળન અને બ્મ ટીરપકેળન અન્લમે  ેકેઝ ૨-એ શેઠ (૧) અભીતનગય વકડરથી 

દ ભાડ ચકડી વ ધીન વભા વાલરી યડ તથા (૨) લૃદાુંલન ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન લાઘડીમા યડ 

(૩) વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન આજલા યડ (૪) વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ફામાવ 

થઇ ક યાઇ મ્મ લન શદ વ ધીન ડબઇ યડ રૂ. ૩૭.૫૨  કયડના ખચે  લલકવાલલાભાું આલી  યશમા છે.   

સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ પેઝ -૩ અુંતગડત લડદયા ળશેયના ભ ખ્મ યસ્તાઓ (૧) ગેંડા વકડર થી ગયલા ગાભ થઇ 

મ્મ લનલવર શદ (યીરામન્વ ેટર રું) વ ધીન  ગયલા યડ  રૂ. ૨૭.૩૮ કયડના ખચે તથા  (૨) ભનીા 

ચાય યસ્તાથી યાણેિય ભશાદેલ થઇ સ્ભળાન વ ધીન લાવણા યડ અને (૩) ભતીબાઇ ટેર વકડર ત્રણ યસ્તા 

શયણી તાલથી ગદા વક્રડ થઇ ગલ્ડન ચકડી વ ધીન શયણી યડ ક ર રૂ. ૨૯.૨૭ કયડના ખચ ે

લલકવાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. આભ સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ અુંતગડત ક ર ૧૦ કાભ ક ર રૂ. ૧૪૮.૦૬ 

કયડના ખચે લલકવાલલાન  આમજન છે.  

સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટના આ કાભ લર ટ  લરના ધયણે લલકવાલલાના છે. આ કાભભાું યડ યીવયપેવીંગ, 

વેન્ટરર ડીલાઇડય, ાકીંગ વ લલધા, પ ટાથ, જરૂયીમાત ભ જફ લયવાદી ગટય, શટીકલ્ચય (પ્રાન્ટેળન), સ્ટર ીટ 

પલનડચય, ટર ારપક વાઇનેજીવ, લગેયે આઇટભન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે.    

આ ઉયાુંત ળશેયના ૧૮ ભીટય થી ઉયના યસ્તાઓના જુંકળન ય ટર ારપકની અલયજલયભાું વયતા ભાટે 

ટર ારપક વકડર લલકવાલલા, થભોપ્રાસ્ટ ેઇન્ટ થી ઝીબ્રા ક્રવીંગ તથા વેન્ટરર રાઇનની કાભગીયી કયલાભાું આલ ે

છે. જનેાથી લાશનવમલશાયની વ લલધા ઝડી ફનળ,ે તેભજ લાશનની લનબાલણી ખચડ તેભજ ઇંધણભાું ફચત 

થળ.ે નલલન લલકવીત લલસ્તાયન ેશમાત ટી.ી યસ્તા વાથે જોડી ળશેયીજનને યસ્તાની વ લલધા  યી ાડલાભાું 

આલળે અને લાશનથી લધતા પ્રદ ણભાું ઘટાડ થળે. 

૪) મફલ્ડીંગ પ્રોજકેટ : 

લડદયા ળશેયભાું લધતી લસ્તી તથા લધતા ક્ષેત્રપને ધ્માને નાગરયક વ લલધા કેન્ર જલેા કે ઝનર 

ઓરપવ/લડડ  ઓરપવ/ વીટી ઇન્પભેળન વેન્ટય, ળશેયના ભધ્મભ તથા ગયીફ લગડના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ 

વફુંલધત વ લલધાઓ સ્થાલનક સ્થે ભી યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના અફડન પ્રામભયી શેલ્થ 
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વેન્ટય/અફડન કમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્ટય, રિ તેભજ લલલલધ વાભાજીક પ્રવુંગ ભાટે અલતથીગૃશ/કમ્મ લનટી 

શર, ળશેયના યભતલીય  ભાટે  યભત-ગભતની વ લલધાઓ ઉરબ્ધ કયલા સ્ટડ  કમ્રેક્ષ/લસ્લલભુંગ 

 ર/સ્કેટીંગ યીંક/ટેલનવ કટડ  /રક્રકેટ સ્ટેરડમભ / ેલેલરમન, ળશેયીજનને ખાણી-ીણીની વ લલધા 

ઉરબ્ધ કયલા ભાટે યાત્રીફજાય, ળશેયના નાગરયકને અલિળભન તથા તાત્કાલરક વલેાઓન રાબ ભી યશે 

તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના પામય સ્ટેળન તેભજ પામય ના સ્ટાપ ભાટે જરૂયી આલાવ, નાટક/રક 

ડામય/ળાાઓ તથા કરેજના પુંકળન ભાટે નગયગૃશ લલગેયે ફનાલલાન  કાભ  સ્લબુંડ તેભજ યાજ્મ 

વયકાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટભાુંથી લફલ્ડીંગ પ્રજકે્ટ ળાખા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. 

રદન દમાર અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફડન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતગડત લડદયા ળશેયભાું યડ, પ ટાથ, 

યેલ્લે સ્ટેળન, ફવ સ્ટેળન, ધાલભડક જગ્માઓ તેભજ બ્રીજ નીચે ખ લ્લાભાું યશેતા ગ જયાત વયકાયશ્રીના વલ ે

ભ જફના ક ર ૪૫૩૬ ઘયલલશણા રક ભાટે જરૂયી વ લલધામ ક્ત  કામભી આલાવ ફનાલલાન  કાભ લફલ્ડીંગ 

પ્રજકે્ટ ળાખા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. 

 રોકાચણ થમરે કાભો 

 ળશેયના ભધ્મભ તથા ગયીફ લગડના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ વફુંલધત વ લલધાઓ ભી યશે તે ભાટે ક ર ૩૪ 

અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલેર છે. જ ેૈકી ક ર ૧૮ અફડન પ્રામભયી 

શેલ્થ વેન્ટયન  અગાઉ રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. ફાલચાલાડ, દુંતેિય તભેજ લકળનલાડી ખાતે રૂ. 

૨.૮૭  કયડના ખચે નલલન અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ળશેયના લિભ ઝનભાું આલેર અકટા લલસ્તાયભાું  રૂ. ૩.૮૭ કયડના ખચે  વય વમાજીનગય 

ગૃશના રયનલેળન કયલાની કાભગીયીન  રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો 

 છાણી,અટરાદયા,ભાુંજર ય,લકળનલાડી ખાતે ક ર રૂ ૧૮.૨૮ કયડના ખચે નલલન અફડન કમ્મ લનટી 

શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 શયણી ખાિે ટીી ૦૧ ,એપ.ી ૧૬૦ ભાું રૂ.૧.૨૯ કયોડના ખચ ેનમલન અફચન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય 

ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 રદન દમાર અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફડન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતગડત રારફાગ, અક્ષયચક,  

લડવય, વભા તાલ લલગેયે બ્રીજ નીચે ઘયલલશણા રક ભાટે રૂ. ૯ કયડના ખચે તેભજ અટરાદયા શમાત 

જજડયીત ળેલ્ટય તડી નલલન રૂ. ૨.૪૫ કયડના ખચે  ક ર  ૯૧૫ ની  ફેડ કેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ 

ફનાલલાન  કાભ પ્રગલત શેઠ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેયભાું ઝન રદઠ ૦૮ નુંગ અફડન કમ્મ લનરટ શેલ્થ વેન્ટય ૈકી ફાકી યશેર ૪ નુંગ અફડન 

કમ્મ લનરટ શેલ્થ વેન્ટય અુંદાજ ેરૂ.૧૮ કયડના ખચે ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 ાણીગેટ ખાતે નલલન પામય સ્ટાપ ક્લાટવડ અુંદાજ ેરૂ.૬ કયડના ખચે ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 છાણી ટીી ૧૨,૧૩ તથા નલા યા ખાતે ઘયલલશણા રક ભાટે અુંદાજ ેરૂ.૯.૮૩ કયડના ખચે ક ર ૬૯૧ 

ની ફેડ કેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 કાયેરી ફાગ ખાતે અુંદાજ ેરૂ.૭ કયડના ખચે નલલન પામય સ્ટેળન તથા સ્ટાપ ક્લાટડવડ ફનાલલાન  કાભ 

આમજન શેઠ છે. 

 કરાનગયી લડદયાના કરાકાયને આટડ  પ્રદળડન કયલા શેત  અુંદાજ ેરૂ. ૧ કયડના ખચે  નલલન આટડ  ગેરેયી 

ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 
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 ળશેયભાું  લલલલધ ૭ જગ્માઓભાું અુંદાજ ેરૂ.૦૮ કયડના ખચે  અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાન  

કાભ આમજન શેઠ છે. 

 રારફાગ ખાતે રૂ.૩ કયડના ખચે શમાત સ્લીભીંગ રન  રયનલેળન કયલાન   કાભ આમજન શેઠ છે. 

 વીટી કભાન્ડ એન્ડ કુંટર ર વને્ટય ખાતે રૂ.૩ કયડના ખચે એક્ષટેં ન્ળન  કયલાન   કાભ આમજન શેઠ છે. 

૫) એપોડેફર  શાઉવીંગ વેર અુંિગચિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y.  મોજનાઓ : 

કેન્ર વયકાય, યાજ્મ વયકાયની આલાવ મજનાઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ળશેયી ગયીફ અન ે

ઘય-લલશણાું ભાટે જ દીજ દી કેટેગયીભાું તભાભ ામાની વ લીધાઓ વશ આલાવ આલા ભાટેના લલલલધ 

પ્રજકે્ટ એપડેફર શાઉવીંગ વેર ધ્લાયા શાથ ધયલાભાું આલેર છે.   

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મોજના:  

 બાયત વયકાય દ્વાયા " વોના ભાટે ઘય “ ના અલબગભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના વને જ ન- 

૨૦૧૫ ભાું રન્ચ કયલાભાું આલેર છે. પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) ઘટક:  

 ૧)  ઇન-વીટ  સ્રભ યી-શેફીરીટેળન  (ISSR - PPP)  

ISSR ઘટક શેઠ ભશાનગયાલરકાને પ્રીભીમભ/લધાયાનાું આલાવ અને ઝ ડાુંલાવીઓને લલનાભ લ્મે તે જ 

સ્થે આલાવન રાબ પ્રાપ્ત થળે. શેઠ રૂ. ૨૫૯.૦૩  કયડના ખચે ૪૫૪૮ આલાવ ફનાલલાની ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈકી ૧૧૮૦ આલાવ  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે તેભજ ૩૩૬૮ આલાવ પ્રગલત શેઠ છે. 

૨)  એપોડેફર શાઉવીંગ ઇન ાટચનયળી (AHP) 

AHP ઘટક શેઠ ૮૭૩૮ આલાવ ફનાલલાના DPR ને અુંદાજીત રૂ.૭૨૧.૦૦ કયડ ના ખચે વયકાયશ્રી ભાુંથી 

ભુંજ યી ભેર છે. જ ેૈકી ૪૪૦૭ આલાવ પ્રગલત શેઠ છે, તેભજ ૪૩૩૧ આલાવ ટેન્ડય, લકડ  ઓડડ ય  તથા 

આમજન શેઠ છે. ૮૬૨ આલાવની પાલણી કયેર છે.  

નલલન શદ લલસ્તાયભાું વભાલલષ્ઠ ૧૬ EWS ના યીઝવડડ  પ્રટ ય ક ર ૨૭૪૮ આલાવના પ્રાન્નીંગની 

કાભગીયી આમજન શેઠ છે. 

૩)  ફેનીપીળીમયી રેડ કું ન્સ્ટરક્ળન (BLC): 

BLC ના ઘટક અન્લમે ૮૦૦ આલાવ ભાટે વમકતીગત ફાધકાભ વફવીડી ન ડી.ી.આય ને ભુંજ યી ભેર છે. 

તે ૈકી ૧૬૯ આલાવ  ણડ કયી વણી કયેર છે તેભજ ૪૯૧ આલાવ પ્રગલત શેઠ તેભજ ૧૪૦ આલાવ 

ત્રીક્ષી કયાય શેઠ છે. 

 યાજીલ આલાવ મોજના – (SLUM): 

 વદય મજના અુંતગડત ગ જયાતભાું વલડ પ્રથભ યેન્ટેડ કભ ટર ાન્ઝીટ શાઉવીંગ અુંતગતડ રૂ.૧૯.૧૩ કયડના 

ખચે છાણી અને શયણી ખાતે ક ર ૩૬૬ આલાવની કાભગીયી  ણડ કયેર છે. વદય આલાવ ને ARHC 

(એપડેફર યેન્ટર શાઉવીંગ કમ્પ્રેક્ષ)મજનાભાું રૂાુંતરયત કયલાની લનમભન વય કામડલાશી શાથ ધયેર 

છે.  

 વદય મજના અુંતગડત અુંદાજીત રૂ.૧૧૫ કયડનાું ખચે કલ્માણનગય, વમાજી યા અને તાુંદરજા ખાતે ક ર 

૧૪૬૦ આલાવની ભુંજ યી ભેલી  ણડ કયેર છે, તે ૈકી ૩૪૭ આલાવની વણી કયેર છે.  

 યાજીલ આલાવ મોજના – (AHP): 

 વદય મજના શેઠ ક ર ૧૪૭૦ (EWS) આલાવની ભુંજ યી ભેલી શતી. જ ે ૈકી ૭૮૪ આલાવની 

કાભગીયી  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે તથા ૬૮૬ આલાવની કાભગીયી શાર પ્રગલત શેઠ છે. 

 ક ર ૧૪૭૦ આલાવ ની પાલણી કયેર છે.  
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 ભ ખ્મભુંત્રી ગૃશ મોજના: 

 વદય મજના શેઠ ક ર ૫૫૦૪ (LIG, MIG) આલાવની ભુંજ યી આલાભાું આલેર શતી. જ ેૈકી ૪૮૧૧ 

આલાવની કાભગીયી  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે, તેભજ  ૫૭૪ આલાવ  ણડતા ના આયે છે.  

 ક ર ૫૩૬૦ આલાવની પાલણી કયેર છે.  

૬) ાણી  યલઠા : 

લડદયા ળશેયભાું ીલાના ાણીની વમલસ્થા, જ વેલાઓના લલકાવ, લનમભન અને લનમુંત્રણ ભાટે ાણી  યલઠા 

લલબાગ વતત કામડયત યશે છે. ળશેયની જ ની શદ અુંદાજીત ૧૫૮ ચ. કી.ભી ભાું ૩૦ ઊંચી ટાુંકીઓ, ૬૭ બ ગબડ 

વું, ૯ ફ સ્ટીંગ સ્ટેળન અને અુંદાજીત ૧૭૩૨ કીભી રુંફાઇના ાઇ નેટલકડથી અુંદાજીત ૯૯.૪૦% લસ્તીન ું 

પ્મ રેળન લાઇવ કલયેજ થમેર છે તેભજ શારભાું ઉભયે થમેર અુંદાજીત ૬૨ ચ.કી.ભીભાું ાણીની અલલયત 

વ લલધા આલા ભાટે લલલલધ આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માનના ભશત્લનાું ૂણચ કયેર કાભો: 

 વભા ટીી-૧, પા.પ્રટ- ૫૨ ભાું ઉંચી ટાુંકી, વું, ું શાઉવ, ટર ાુંવપભડય રૂભ, કુંાઉન્ડ લૉર 

ફનાલલાન ું તથા એચ. એવ. પીડય અને ડી.આઈ. ડીરીલયી નલકા, ટીી ૧૩ ના લલસ્તાયભાું ાણીની 

નલકાન ું નેટલકડ , અટરાદયા ટાુંકીથી બ્રષ્ઢાક ભાયી થઇ યેલ્લેને વભાુંતય ટી.ી યસ્તે પ્રભ ખ હ્રદમ વ ધી પે્રળય 

વ ધાયણા અથે ાણીની નલકાનાું નેટલકડ , ડબઇ યડ થી ગાજયાલાડી ાણીની ટાુંકી વ ધી ૪૫૦ ભીભી 

ડામાની નલલન પીડય નલકા લલગેયેની તભાભ કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે.  

 ખાન ય WTP ખાતેના શમાત ૨૧ ભીટયના ભટય ું વેટ ઉુંયાત ૩૨.૫ ભીટય શેડનાું નલલન ું વેટ 

વશ ઇરેક્ટર ીકર લભકેલનકર લવસ્ટભ ફેવાડલાની કાભગીયી રૂ.૧.૬૪ કયડ ના ખચે તથા ૧૪ ભાું નાણાુંુંચ 

દ્વાયા ભેર વશામભાુંથી ભશીવાગય નદી ખાતે પાજર ય, યામકા, દડકા અને ઇચા ફ્રેન્ચલેર ખાતે ૩-

૩ વેટ ુંીગ ભળીનયી ૫૦ % સ્ેય ેટે ખયીદલાન ું કામડ  ણડ થમેર છે.    

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માનના ભશત્લનાું પ્રગમિ શેઠનાું કાભ 

 અભૃત મજના શેઠ લવુંધયટ ખાત ેભશીવાગય નદીભાું ઇન્ટેકલેર ફનાલી ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના WTP 

ભાયપત ે ૧૬ કી.ભી. રુંફાઇભાું ટર ાન્વલભળન રાઇન નાખી ળ ધ્ધ ાણી ળશેય વ ધી રાલલા અથ ે

રૂ.૧૬૫.૭૫/- કયડન પ્રજકે્ટ પ્રગલત શેઠ છે. 

 લનભેટા ખાતે રૂ ૬૪.૫૦ કયડના ખચે નલલન ૫૦ MLD ક્ષભતાન લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તથા નલલન 

પીડય નલકા નાખલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતગડત ABD લલસ્તાયભાું ઓગ્ભેન્ટેળન અને નેટલકડ  અગે્રડેળનની કાભગીયી તેભજ 

સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભને્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન 

થી એન્ડ મ ઝય વ ધીના ાણી ના નેટલકડભાું લલલલધ ઉકયણ ફેવાડી લટય ઓરડટ તેભજ એનજી 

ઓરડટ કયલાન ું કાભ રૂ.૧૨૫.૭૩ કયડ નાું ખચે કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભેન્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લલલલધ ષ્ડત તેભજ લટય 

ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન ખાતે ઇરેક્ટર ીકર લભકેલનકર લવસ્ટભ અગે્રડ કયલાન ું કાભ રૂ.૨૬.૫૧ કયડ નાું ખચ ે

કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ન્મ . વભા ટાુંકીથી દ ભાડ વ ધીના O. G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલકડ , નથડ શયણી 

ટાુંકીથી શયણી તેભજ દયજી યા O. G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલકડ  ની કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે.  

 ાણીગેટ ટાુંકી ઉભા ચાય યસ્તા થઇ પ્રતા વરય ચાય યસ્તા વ લણડરક્ષ્ભી એાટડભને્ટ, લાઘડીમા યડ 

૪૫૦ ભી.ભી. ડામા રાઇન થકી પે્રળય વ ધાયણાન ું કાભ, તાુંદરજા ટાુંકીથી વનપાભાડ ચાય યસ્તા વ ધી ૬૦૦ 
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ભી.ભી. ડામા પીડય રાઇન નાખલાન ું કાભ તેભજ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું આલેર ઉચી ટાુંકી ભાટે 

આુંતય-ભાખાકીમ વ લલધાઓ  યી ાડલાન  કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 વશીક્ર  ર રયવયભા ભાસ્ટય પ્રાન આધારયત નલલન બ ગબડ વમ્ ફનાલલાન  કાભ તથા નથડ શયણી/ 

તાુંદરજા/ શયીનગય/ ાણી ગેટ/ નાુંરદા તથા ક્ યાઇ ટાુંકીઓ ખાતે સ્ટયેજ લધાયલા અન્ડય ગ્રાઉન્ડ 

વુંની કાભગીયી. 

 લચ ૨૦૨૧-૨૨ ના આગાભી આમોજનો: 

 Mass Contamination ની વભસ્માને નાફ દ કયલા ળશેયના ચાયેમ ઝન ભાું આલા ાુંચ લલસ્તાયભા 

આુંતરયક રાઈન ફદરી તભાભ કનેક્ળન કોયેળનના ખચે MDPE ાઇથી ફદરલાન ું કાભ. 

 નલલન ઓ.જી. કરારી લલસ્તાયભાું ાણીન  નલલન નેટલકડ  ન  કાભ, નલલન ઓ.જી. તયવારીન  શાઇલે 

છીના લલસ્તાયભાું ાણીન  નલલન નેટલકડ  ન  કાભ, લિભ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ ગાભ 

ફીર,બામરી તથા વેલાવી ભાું ઉચી ટાુંકી, વું,ાણીન  નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું 

કાભ, ઉત્તય-લિભ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ ગાભ કયડીમા તથા ઉંડેયા ભાું ઉચી ટાુંકી, વું, ાણીન  

નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું કાભ. 

  લડ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ લેભારી ગાભ તથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ લડદરા ગાભભાું 

ઉચી ટાુંકી,વું,ાણીન  નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું કાભ. 

 શયીનગય જુંકળન થી વ બાન યા ટાુંકી વ ધી તથા વ ળેન વકડર થી જામ્ફ આ ટાુંકી પીડય નીકા નાખલાન  

કાભ. 

 ળશેયનાું ાણી  યલઠા ળાખા શસ્તકનાું ાણીના ષ્ડત થી રઇને ાણીના લલતયણ ભથક વ ધી લટય 

ઓરડટ તથા ભનીંટયીગ અથે Instrumental તથા ઇરેક્ટર લભકેલનકર ઉકયણ (અુંદાજીત ખચડ રૂ.૧.૦ 

કયડ) તેભજ સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભને્ટ અુંતગડત ખાન ય WTP ખાતે શમાત SCADA આધાયીત System 

(અુંદાજીત રૂ.૨.૦ કયડ) ફેવાડી Command & Control Centre ખાતે Integrate કયલાન ું કાભ 

આમજન શેઠ છે.  

૭) ડરેનેજ : 

 ૂણચ કાભો :  

લડ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન લડડ  નું. ૧૦ ની ઓપીવથી શરયનગય એ.ી.એવ. વ ધી ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી 

નલલન ડરે નેજ રાઇન નાુંખલાની કાભગીયી રૂ.૨૬.૭૫ કયડ, જ ના ાદયા યડ યાજરક્ષ્ભી થી ભલ્શાય ઇન્ટ 

થઇ ઉભી વકડર વ ધી ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ રાઇન રૂ. ૨૦.૦૦ કયડ, ઇન્ ર યી ુંમ્ ીંગ 

સ્ ટેળન અગે્રડ કયલાન ું તથા આન ાુંલગક ડરે નેજ ગે્રલીટીન ું કાભ અુંદાજીત રૂ.૮.૯૦ કયડ, સ્લાગત ડ પ્રેક્ષ 

તયપના યસ્તાના જુંકળન તયપથી યાજલી ટાલય જ ના ાદયા યડ જુંક્ળન વ ધી તાુંદરજા યડ ય નલલન ડરે નેજ 

ગ્રેલલટી રાઇન ભાઇક્રટનલરુંગ ધ્ધલતથી નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૬.૧૫ કયડ, શયીનગય એ.ી.એવ. થી લ.લડડ  

નું.૧૧ ની કચેયી થઇ ૩૦ ભી.ના યસ્તે નેસ્ટ જુંકળન ડર  ચેમ્ફય વ ધી નલલન પે્રળય રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. 

૩.૫૭ કયડના ખચે  ણડ  કયલાભાું આલેર છે. વદય તભાભ કાભગીયીથી વફુંધીત લલસ્તાયભાું ડરે નેજના પ્રશ્ન 

શર થમેર છે  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો :  

શારભાું છાણી ખાતે ૫૦ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલલન એવ.ટી.ી., વભા એ.ી.એવ. ૧ અને એ.ી.એવ. 

૨ ન ું અગે્રડેળન કયી પે્રળય રાઇનની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૯૩.૨૫ કયડ, બામરી ખાતે લ ડા વાથે 

બાગીદાયીથી અુંદાજીત રૂ.૮૫.૦૧ કયડના ખચે ૪૫ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલલન એવ.ટી.ી.,એ.ી.એવ 

અને ગ્રેલીટી રાઇન ફનાલલાન ું કાભ, આજલા યડથી  ક યાઇ (ડબઇ યડ ચાય યસ્તા) વ ધી નેળનર શાઇ-
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લેનાું વભાુંતયે નલલન ડરે નેજ નેટલકડ , MPS તથા ક યાઇ શમાત STP ાવે નલલન STP ફનાલલાની કાભગીયી 

અુંદાજીત રૂ.૭૩.૧૧ કયડના ખચે પ્રગલત શેઠ છે. આ કાભ  ણડ થલાથી વુંફુંધીત ષ્ડાલક્ષેત્રભાુંથી વ લેઝન 

લનકાર ઝડથી થળે. તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી નાગરયકને યાશત ભલાની વાથે-વાથ ે

વ લેજન ું ળ લધ્ધકયણ થળે.  

તદ્દયાુંત, ફી.ી.વી. યડ ય (ગયલા એ.ી.એવ. થી શ્રેલણક ાકડ  ચાય યસ્તા વ ધી)  ડરે નેજ રાઇનન ું કાભ 

ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નાુંખેર નલલન રાઇન વુંફુંલધત ફામરાઇન અુંદાજીત રૂ.૩૫.૮૧ કયડ, અલભત 

નગય ુંીંગ થી લવધ્ધાથડ ફુંગર વ ધી નલલન ડરે નેજ નીકા નાખલાની તથા APS ને રગત કાભગીયી રૂ. 

૧૪.૩૫ કયડ, ફશ ચયાજી નાગયલાડા ખાતે નલલન  APS ડરે નેજ નેટલકડ  તેભજ પે્રળય રાઇનની કાભગીયી 

અુંદાજીત રૂ.૮.૫૦ કયડ, શયણી તાલ/રીવ સ્ટેળનની ાછ આલેર ટી.ી યસ્તેથી શમાત એ.ી.એવ. 

વ ધી નલલન ડરે નેજ રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૨.૧૬ કયડ, ડબઇ યડ, ભશાનગય શેરાું ળાુંલતનગય નાકાથી 

વભા તાલ ચાય યસ્તા વ ધી નલલન ડરે નેજ ગ્રલેીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૨.૫૫ કયડ, ૨૭.૦ ભી. યડ, 

યાભલાટીકા જુંકળન થી કરાદળડન ચાય યસ્તા વ ધી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૯૧ રાખ, 

વ ય ફેકયી થી ક તયાલાડી કાુંવ તયપ નલલન ડરે નેજ નીકાની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૧.૯૭ કયડના ખચ ે

પ્રગલત શેઠ છે. વદય કાભ  ણડ થલાથી વુંરિ લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન ય લાયુંલાય બુંગાણ ડલાની 

તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાું યાશત ભળે તથા વ લેજન ઝડી લનકાર થળે. 

યાજ્મ વયકાયશ્રી ધ્લાયા ભે-૨૦૧૮ ભાું જાશેય કયલાભાું આલેર Reuse Of TWW રીવી અુંતગડત          

રૂ.૮૦.૩૦ કયડના ખચે યાજીલનગય STP થી તફક્કાલાય IOCL ને ૪૦ MLD અને રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીવને 

૨૦ MLD ભી ક ર ૬૦ MLD જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) વપ્રામ કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનના કાભો :  

અટરાદયા ખાતે શમાત STP ન ું ક્લરીટી અગે્રડેળન વશ નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત        

રૂ.૧૪૪.૮૬ કયડ, તયવારી ખાતે ૧૦૦ MLD ક્ષભતાન નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૩.૪૧ 

કયડ, ગાજયાલાડી શમાત STP ન ું ક્લરીટી અગે્રડેળન કયી ૯૩ MLD નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત    

રૂ. ૧૨૭.૫૦ કયડના ખચે કાભગીયી આમજન શેઠ છે. જનેાથી ભશાનગયાલરકા તથા લ ડા લલસ્તાયભાું 

ડરે નેજના ળ લધ્ધકયણની વ લલધાભાું લધાય થળે.  

તાુંદરજા, ભ લક્તનગય જુંક્ળનથી  ત્રકાય કરની ચાય યસ્તા તયપ ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ    

ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૬ કયડ, વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ અગે્રડેળન કયલાન ું કાભ 

અુંદાજીત રૂ. ૬ કયડ, લડડ  નું. ૩ ભાું લાઘડીમા મ્ીગ સ્ટેળનની શમાત પે્રળય રાઇન તફક્કાલાય ફદરલાની 

કાભગીયી રૂ.૧.૫૦ કયડ, ભાુંજર ય સ્ભળાન તયપના યસ્ત ેનલલન ડરે નેજ રાઇન નાખલાન ું કાભ રૂ.૧.૦૦ કયડ, 

ડબઇ યડ, બાયત ેટર ર ુંના જુંકળનથી ડબઇ APS વ ધી નલલન ડરે નેજ નલકા નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧.૩૬ 

કયડ અને આય.ટી.ઓ. એ.ી.એવ. થી જોગણીભાતા ભુંરદય તયપ, પે્રભપ્રકાળ આશ્રભ, જરાયાભ શસ્ીટર 

જુંકળન, તેભજ ક તયાલાડી કાુંવ તયપ જરૂયીમાત ભ જફ ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન 

નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૧૦ કયડના ખચેની કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

ભશાનગયાલરકાની શદભાું વભાલલષ્ટ O.G.Area ભાું ડરે નેજ વ લલધા  યી ાડલા ભાટે લેભારી ખાતે       ૧૩  

MLD ક્ષભતાન નલલન STP તથા નલલન નેટલકડના ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ.૨૦ કયડ અને ગયલા-

અુંકરડમા ટી.ી.૧ ભાું નલલન APS તથા નલલન નેટલકડના ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૭ કયડના ખચડની 

કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

છાણી ખાતે નલલન ફનનાય ૫૦ MLD ક્ષભતાના STP થી તફક્કાલાય GSFC ને ૩૨ MLD, GACL ને ૫ MLD 

તેભજ GIPCL ને ૫ MLD ભી ક ર ૪૨ એભ.એર.ડી. જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW)  રૂ. ૧૨૬.૫૪ 
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કયડના ખચે વપ્રામ કયલા અથે યાજ્મ વયકાયશ્રીભાું ડી.ી.આય.ભુંજ યી ભેર છે. અને શારભાું વદય 

કાભગીયી ભાટે SPV ફનાલીને કન્વલ્ટન્ટની લનભણ ુંક ભાટે કામડલાશી શેઠ છે. શારભાું TWW ન લયાળ 

ઇયીગેળન ભાટે તેભજ ડરે નેજ વપાઇ ભાટેના વાધનભાું ઉમગ કયલાભાું આલે છે 

૮) ઇરે. મભકે., વ એઝ ડીસ્ ોઝર લક્ વચ ળાખા : 

 નોંધાત્ર કાભગીયી 

 Bill & Melinda gates foundation  રાયા લડદયા ભશાનગય ાલરકાના લરકલીડ સ્રજ તથા ધન કચયા 

વમલસ્થાન ભાટે ડનેટ કયી અટરાદયા ખાતે  સ્થાલાભાું આલેર લલિના પ્રથભ પ્રાન્ટને  PPP ધયણ ે

કામડયત કયલાભાું આલેર છે. અને  અુંદાજીત ૧૦૦૦૦૦ રીટય ટર ીટેડ લેસ્ટ લટયને ગાડડનીગ તથા ડરે નેજ 

વપાઈની ભળીનયી લલગયેભાું REUSE  કયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો  

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકેટ અુંતગડત રૂ. ૩૩.૧૨ કયડના ખચે વમાજી ગાડડન STP ન ું ૮.૫ MLD થી ૧૬ MLD 

ભાું UPGRADATION કયી TERTIARY TREATMENT  કયલાન ું કાભ અન ે રૂ. ૨૧.૨ કયડના ખચે ૨૭ 

જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીગ સ્ટેળનના ભળીનયીન ું Smart energy efficient up-gradation કયલાન ું કાભ 

પ્રગલત શેઠ છે.  

 આગાભી આમોજન 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકેટ અુંતગડત રૂ. ૬.૭૦ કયડના ખચે “ SITC for instrumentation , automation and 

SCADA system of waste water pumping station તથા sewage treatment plant ના treated 

water ના ેયાભીટય ન ું ઓનરાઈન ભનીટયીંગ કયલાન ું કાભ. 

૯) લયવાદી ગટય પ્રોજકેટ ળાખા : 

લડદયા ભશાનગય ાલરકા ધ્ લાયા ળશેયના નાગયીક ની વ લલધા ભાટે ક ર ૩૬૪.૨૭ કી.ભી. રુંફાઇભાું 

ાઇ/યેકટેં ગ્ મ રય ડરે ઇન (કરઝડ) નેટલકડ  તથા ૩૮.૬૬ કી.ભી. જટેરાું રુંફાઇભાું ાકા કાુંવ ભી ક ર 

૪૦૨.૯૩ કી.ભી. રુંફાઇભાું ાકી લયવાદી ગટયની વ લલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે. 

   પ્રગમિ શેઠના કાભો :- 

 ગત્રી ખાતે ઉંડેયા-ગત્રી કાુંવ ય અુંદાજીત રૂ. ૦.૭૧  કયડ ના ખચે આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની 

કાભગીયી તેભજ અટરાદયા તાલના ઓલય-ફ્ર ભાટે લખવકરી વકડર તયપ અુંદાજીત રૂ. ૩.૯૧  કયડ 

ના ખચે નલલન લયવાદી ચેનર ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  વદય  કાભ  ણડ થલાથી 

નાગરયકની જાશેય આયગ્મ તથા વરાભતી જલાલાની વાથે વાથે આજ -ફાજ ના લલસ્ તાયભાુંથી લયવાદી 

ાણીન  વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે. 

   આગાભી નમલન આમોજનના કાભો :- 

 યાજીલનગય નાાથી નટલયનગય થઇ ુંચળીર થી ઓડનગય નાા વુંજમનગય વ ધી ઓલય-ફ્ર 

લયવાદી ચેનર ૧૮.૦ ભીટયના યસ્ત ેફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૯.૦૦ કયડ ની કાભગીયી. 

 ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ક ર ાવથેી ૩૬.૦ ભી.ના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધી શમાત જ ના લયવાદી કાુંવના 

સ્થાને નલલન આય.વી.વી. ક્રઝડ લયવાદી ગટય ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૪.૫૦ કયડ ની કાભગીયી. 

 ટી.ફી. શલસ્ટર-વલૈમાનગય કાુંવ વાુંઇ ભુંદીય ાવે ત ટેર કાુંવના સ્થાને નલલન ચેનર ફનાલલાની 

અુંદાજીત રૂ.૧.૦૦ કયડ ની કાભગીયી. 
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 ઉયક્ત કાભ  ણડ થલાથી ભ ખ્ મત્ લ ેનાગરયક ની જાશેય વરાભતી તથા જાશેય આયગ્મ જલાલલાની 

વાથે વાથે ળશેયના લલલલધ લલસ્ તાયભાું ચભાવા દયમ્માન ઉયક્ત જણાલેર સ્ થ તથા આજ -ફાજ ના 

લલસ્ તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે તથા લયવાદી 

ાણીના બયાલ તથા લનકાર ન થલાની  વભસ્ માન ું લનયાકયણ થળ.ે 

૧૦) સ્ટર ીટરાઇટ મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ભાું કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી :  

 લડદયાળશેયના ક ર ૨૦ લક.ભી.ના ભ ખ્મ નલલન યસ્તા ઉય રૂ. ૫ કયડના ખચ ે ડીઝાઇન ફેઇઝડ 

વેન્ટરર/વાઇડ LED રાઇટીંગની કાભગીયી  ણડ કયેર છે.   

 ઐલતશાલવક ભાુંડલી લફલ્ડીંગ તથા ચાય દયલાજા ખાતે ડામનેભીક RGB પવાડ રાઈટીંગ કયલાન ું કાભ રુ 

૪.૯૭ કયડ ના ખચે  ણડ કયેર છે.  

  લડદયા ળશેયના ભધ્મભાું આલેર વ યવાગય તાલ પયતે ડેકયેટીલ રાઈટીંગ કયી  બ્મ ટીરપકેળન કયલાન ું રૂ 

૩.૨૨ કયડના ખચે કાભગીયી  ણડ કયેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠનાું કાભો : 

 સ્ભાટડવીટી લભળનના બાગરૂે લડદયા ળશેયભાું અકટા-દાુંરડમાફજાય બ્રીજ ય ૯૮૨ KWન વરાય PV 

રુપટ ાલય પ્રજકેટન ું  કાભ. કેીટર ખચડ : રુ ૩.૯૨ કયડ તથા ૨૦લડ  ભાટે  થનાય  લનબાલણી 

તથા વુંચારન  ખચડ: રુ. ૭.૨૪ કયડ  

 સ્ભાટડવીટી લભળનના બાગરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦ નુંગ HPSV પ્રણારીગત સ્ટર ીટરાઇટ 

પીટીંગને ફદરે  સ્ભાટડ  LED રાઇટ પીટીંગ રગાડલાન ું કાભ જને કન્ટર ર તેભજ ભનીટયીંગ ICCC ધ્લાયા  

કયી ળકાળે. (રૂ ૩૮.૩ કયડ)             

 લડદયા ળશેયભાું ૪૨૦૦૦નુંગ ૧૨૦૦ લ્મ ભેન આઉટ ટ લાા LED રાઇટ પીટીંગને ફદરી ૨૦લટના 

૨૪૦૦ લ્મ ભને આઉટ ટ લાા LED રાઇટ પીટીંગ્વ રૂ ૮.૭૮ કયડના ખચે ફદરલાન ું કાભ.  

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતડગ્ત ૧૬ અફડન શેલ્થ વેન્ટય ખાતે ૦૫ લકર લટની વરાય PV રુપટૉ  લવસ્ટભ 

રગાડલાન ું કાભ. 

 અમોજ્ન: 

  ભ ખ્મ યસ્તાઓ ઉય રગાડલાભાું આલનાય ૫૭લટ અને ૧૧૭લટના LED રાઇટ પીટીંગ્વભાું લધ  

લીજફચત ભેલલા ભડી યાતે્ર ડીભીંગ કયી લધ  લીજફચત કયલાભાું આલળે.                       

૧૧) મભકેનીકર મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ની મવધ્ધીઓ 

લડદયા ભશાનગયાલરકાના જ દાજ દા લલબાગની ભાુંગણી તેભજ જરુરયમાત અન વાય ૦૮ નુંગ મ ટીરીટી 

લાશન ટાટા મધ્ધા સ્લલણડભ ગ્રરાુંન્ટ અુંતગતડ રૂ. ૫૬.૬૬ રાખના ખચે ખયીદલાભાું આલરે છે. જ ેાણી  યલઠા, 

વ એઝ ળાખા તેભજ ઢય-ાટી ભાટે દફાણ ળાખાભાું પાલલાભાું આલેર છે તેભજ ૧૪ભ  નાણાુંચ ની ગ્રરાુંન્ટ 

અુંતગતડ ૦૧ નુંગ ટાટા ભેક શામડર રીક ટીય. રૂ ૧૪.૭૮ રાખના ખચે ખયીદલાભાું આલેર છે. જ ેયડ ળાખાની 

ેલચુંગ ની કાભગીયી ભાટે પાલલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ન  આમોજન  

આગાભી લડભાું કોયેળનના જ દાજ દા ઝન/લડડની ડરે નેજ ની પરયમાદન ઝડી લનકાર થામ તે શેત  થી 

તેઓની ભાુંગણી તેભજ જરુરયમાત અન વાય ૦૪ નુંગ શાઇપે્રળય જટેીંગ ભળીન, ૦૪ નુંગ વકળન ભળીન, લલગેયે 

ખયીદલાન ું આમજન છે.  
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૧૨) ટાઉન ડેલરભેન્ટ : 

ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા દ્વાયા, ફાુંધકાભ કયલા ભાટે ળશેયી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધકાભની ભુંજ યી ના કેવ ભાટે 

કભન વી.જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના લનમભને આધીન ભુંજ યી ભળ્યેથી ફાુંધકાભની રાગત લવ ર રઈ 

આલાભાું આલે છે. આભ, ગત ૨૦૧૯-૨૦ના લડ ભાટે રૂ. ૨૦૫.૨૯ કયડ લવ ર કયલાભાું આલેર શતા તથા 

લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાું નલેમ્ફય-૨૦૨૦ વ ધી રૂ. ૯૪.૨૭ કયડ લવ રલાભાું આલેર છે. ફાુંધકાભ લનમભ ભ જફ 

અતે્રથી પ્રીંથ ચેક, કું મ્રીળન વટીપીકેટ તથા ઓકમ ેળન વટીપીકેટ આલાભાું આલ ેછે. 

ગ્રીન લફલલ્ડુંગ ઇન્વેન્ટીલના અભરીકયણની ળરૂઆત કયનાયી લડદયા એ ગ જયાતન ું શેર ું ળશેય છે. લડદયા 

ભશાનગયાલરકા આ રક્ષ્મ શાુંવર કયલાભાું વક્ષભ છે. જ્માયે શૈદયાફાદભાું વીઆઈઆઈ-વશયાફજી ગદયેજ 

ગ્રીન લફઝનેવ વેન્ટયની ઇભાયતને બાયતભાું વો પ્રથભ અને પ્રલતલષ્ઠત પ્રેરટનભ ગ્રીન લફલલ્ડુંગ યેરટુંગ 

આલાભાું આવમ ું ત્માયે બાયતભાું ગ્રીન લફલલ્ડુંગ ચલ ળરૂ થઈ. ત્માયથી, બાયતભાું ગ્રીન લફલલ્ડુંગ 

ચલને લોથી જફયદસ્ત લેગ ભળ્ય છે. 

 શારભાું અભદાલાદ, લડદયા જલેા ળશેય વરક્રમ છે. ગ જયાતભાું શેરેથી જ રગબગ ૧૫૦ ગ્રીન 

લફલ્ડીંગ છે, જભેાુંથી ૨૦ લફલ્ડીંગ લડદયાભાું આલે છે. 

 જી.ડી.વી.આય જોગલાઈ (જીડીવીઆય – ૨૦૧૭, ૃષ્ઠ નુંફય: ૨૩૪) કઈણ ભાલરક અથલા 

લલકાવકતાડ, ઉજાડ કામડક્ષભ ઇભાયતન ું લનભાડણ કયે છે અને GRIHA (એકીકૃત આલાવ આકાયણી ભાટે ગ્રીન 

યેરટુંગ) અથલા અન્મ કઈ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થા દ્વાયા પ્રભાણત્ર યજ   કયે છે, જ ેભકાન ટેન ું યેરટુંગ ફતાલે છે, તે 

યેટીંગ પ્રભાણત્ર ભ જફ, વક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા કેટરાકને ઈન્વેન્ટીલ તયીકે ક ર ચ કલલાાત્ર યકભભાું ૫ % 

રડસ્કાઉન્ટ તયીકે ઉજાડ કામડક્ષભ લફલલ્ડુંગ (ગ્રીન લફલલ્ડુંગ) ભાટે ચાજડાત્ર એપ.એવ.આઇ. ના દયભાું 

પ્રત્વાશન આલા ાત્ર છે.  

 ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા ધ્લાયા જી.ી.એભ.વી.એકટની કરભ ભ જફ, જી.ડી.વી.આય.ની 

જોગલાઇઓ, ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ-૧૯૭૬ ની જોગલાઇઓ તથા વભગ્ર વબા ધ્લાયા નકકી કયલાભાું આલેર 

નીલત ભ જફ જરૂયી નટીવ આલાની કામડલાશી કયી યીભ લર ચાજડ લવ રી ફીનયલાનગી ફાુંધકાભ દ ય 

કયાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. લધ ભાું લલકેન્રી કયણના બાગરૂે વવામટીના આુંતયીક યસ્તાઓ 

યના દફાણ દ ય કયલા વુંફુંલધત  ઝન/લડડ  કક્ષાએથી કયલા અુંગે ણ યીત્ર કયલાભાું આલેર છે. 

  લડદયા ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્તાયભાું ૩૧ અુંલતભ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૮ પ્રાયું લબક ભુંજ ય ટી.ી. 

મજના, ૩૧ ભ વદ્દારૂ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૨ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે વયકાયશ્રીભાું વાદય કયેર મજના, 

૪ ટી.ી. મજનાભાું અલધકૃત અલધકાયીશ્રીની લનભણુંક ફાકી, ૫ ટી.ી. મજના વ ધાયા અથે યત આલેર, ૧ 

ટી.ી. મજના વયકાયશ્રી ધ્લાયા યીફ્મ ઝ કયેર, ૧ ટી.ી. મજના શદ યાભળડ અથે ાઠલેર, ૧ ટી.ી. 

મજનાન ઈયાદ જાશેય કયેર, ૪ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે ટાઉન પ્રાનીંગ કલભટીભાું ેન્ડીંગ, આભ, ક ર ૮૮ 

ટી.ી. મજના ૈકી પ્રાયું લબક મજના તથા ભ વદ્દારૂ ભી ક ર ૩૯ ટી.ી. મજનાને આખયી કયલાની 

કામડલાશી વયકાયશ્રી લનમ ક્ત નગય યચના અલધકાયીશ્રી ધ્લાયા જાયીભાું છે. 

ફાુંધકાભ યલાનગીની અયજી E-nagar(ઓનરાઈન ડેલરભેન્ટ યભીળન લવસ્ટભ) તથા IFP 

Portal(Online Investor Fasilator Portal) ય કયી યલાનગી આલાન ું ળતે કયેર છે. જ ે અુંતગડત 

નલેમ્ફય-૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૬૮૮૨ અયજીઓ ઓનરાઈન ભાયપતે અતે્ર યજ  થમેર છે, જભેાુંથી ક ર-૪૨૫૧ 

કેવ ભુંજ ય થમેર છે. તથા ભુંજ ય થમેર યલાનગીથી વને-૨૦૧૬થી નલેમ્ફય-૨૦ વ ધી ક ર રૂ.૮૩.૪૨ 

કયડ યકભની આલક થમેર છે.  
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૧૩) ાકચવ એન્ડ ગાડચન :  

લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લડદયા ળશેયને પ્રદ ણ ભ કત અને આયગ્મલધડક લાતાલયણ ભી  યશે ત ે

શેત થી ળશેયભાું નાગયીકને ધયઆુંગણ ેફાગ- ફગીચાની વ લલધા ભી યશે તે શેત વય કાભગીયી કયલાભાું આલ ે

છે.              

 ૂણચ કાભો   

 ગત્રી તાલ ખાતે તાલના લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલરે છે. વાથે વાથે 

તાલની આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. આ ફાગ 

૫૧,૫૨૨ સ્કલેય ભીટયભાું આલેર છે. ફાગભાું વ ુંદય રન, ઓયનાભેન્ટર છડ, લલલલધ પ્રકાયના ાભ તથા 

અરગ અરગ જાતના છડ જલેા કે ભશગની, ગ રભશય, વપ્તણી, રીભડા, ટફ ફીમા યજીઆ, કણજી, 

ફટર બ્રળ, વીલ્લય ઓક તથા કાઇજરેીમા જલેા લલલલધ લૃક્ષનાું વઘન પ્રાન્ટેળન કયલાભાું આલેર છે. 

વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૭૫૦ ભીટય જોગીંગ ટરે ક, ફાક ભાટે યભતગભતના વાધન તથા લલલલધ 

પીઝીકર પીટનેવના વાધન, પ લાયા અને વીટીંગ ભાટે ફાકડા ભ કલાભાું આલેર છે. આ તાલ 

બ્મ ટીપીકેળન તેભજ ફાગફગીચ  ફનાલલાભાું ક ર રૂ.૫,૩૬,૨૩,૩૭૦/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 બામરી ટી.ી-૦૧ ભાું આલેર પા.પ્રટ ૧૦૬ ભાું લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું 

આલેર છે. તથા વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. આ ફાગ ૩૨૦૦ સ્કલયે 

ભીટયભાું આલેર છે. ફાગભાું વ ુંદય રન, ઓયનાભને્ટર છડ, લલલલધ પ્રકાયના ાભ તથા અરગ અરગ 

જાતના લૃક્ષન ું પ્રાન્ટેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૨૦૦ ભીટય જોગીંગ ટરે ક તથા 

વીટીંગ ભાટે ફાકડા ભ કલાભાું આલેર છે.જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ.૪૦,૮૦,૭૧૯/- જટેર ખચડ થમેર 

છે.  

 લડવય ખાતે આલેર ટર ી મ્મ લઝમભની જગ્મા ય વાઇકર ટરે કની કાભગીયી રૂ. ૩૮,૯૮,૦૦૦/- ના ખચડથી 

કયલાભાું આલેર છે. લડવય ટર ી મ્મ લઝમભની જગ્મા ય વાઇકર ટરે કની ક ર રુંફાઇ ૭૮૫ ભીટય તથા 

શાઇ ૩.૫૦ ભીટયની છે. દલક્ષણ તથા લિભ લલસ્તાયના નાગરયકને  ટરે ક ય વાઇકરીંગ કયલાન 

રાબ ભળે 

 નાની ફાદ તાલ લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે તાલની 

આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ. 

૭૫,૦૦,૦૦૦/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 લનભેટાફાગન ું નલલનીકયણની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે.જભેાું ફાગની પયતે કું મ્ાઉન્ડ લર તેભજ 

ફાગભાું શટીકલ્ચયરની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે. જને ક ર રૂ.૧,૪૦,૭૮,૧૫૦/- જટેર ખચડ 

થમેર છે.  

 ભશીવાગય તાલ ખાતે લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે તાલની 

આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ. 

૨,૪૨,૬૭૪/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો   

 ખડીમાયનગય તાલ ખાતે બ્મ ટીપીકેળન કયી લલકાવ કયલાના બાગરૂે રૂ. ૨૩,૯૯,૧૩૦/-ન અુંદાજ 

ફનાલી કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 છાણીતાલ ખાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીકેળન કયી લલકાવ કયલાના બાગરૂે રૂ. 

૫૮,૧૯,૧૬૩/-ન અુંદાજ ફનાલી કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ટી.ી. ૧૮, પા.પ્રટ-૪૫,ભાુંજર ય ખાતેના ફાગન રૂ.૧૫,૧૨,૩૦૫/-ના ખચ ે બ્મ ટીપીકેળન કયી 

ગાડડનીંગની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.    



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(22) 
 

 આગાભી આમોજન   

 કાયેરીફાગ સ્લીભીંગ ર ાવેના પ્રટભાું  રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/- ના ખચે નલલન ગાડડન ફનાલલાન ું 

આમજન  કયલાભાું આલેર છે.  

 અજીતનાથ વવામટી ાવે, કાયેરીફાગ ખાતે રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ના ખચે નલલન ગાડડન ફનાલલાન ું 

આમજન  કયલાભાું આલેર છે.  

 અગાભી લડભાું ળશેયની શદભાું લધાય થતા ળશેયના સ્ભાટડ  યડ ય ડીલાઇડય તથા યડ વાઇડ ય ધલનષ્ઠ 

પ્રાન્ટેળન કયલાન ું  આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

 કાયેરીફાગ ગલલુંદનગય ખાતે ફામડામલવડટી ાકડ  PPP(બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી)ના ધયણ ે

ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા યેરલે સ્ટેળન વાભે વીટી સ્કેલય PPP(બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી)ના ધયણે ફનાલલાન ું 

આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

૧૪) વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશ સ્થાન :  

લડદયા ભશાનગયાલરકાના શસ્તક “શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન” ગ જયાત યાજ્મ અને લડદયા ળશેય 

ભાટેન ું એક ભશત્લન ું મડટન સ્થ છે. લડદયા ના દીઘડ રષ્ટા ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ (ત્રીજા) દ્વાયા 

ફનાલલાભાું આલેર આણ ઝ  આજ ેદેળ ના પ્રાચીન ઝ  ભા સ્થાન ધયાલે છે. આણા ઝ  ની સ્થાના વન 

૧૮૭૯ ભાું થમેર શતી અને આણું ઝ  આળયે ૪૫ એકય લલસ્તાયભાું પેરામેર છે. Central Zoo Authority 

(CZA) ના લગીકયણ ભ જફ આણું ઝ  "ભધ્મભ ઝ  - Medium Zoo" ની કેટેગયીભાું આલે છે. ઝ  ભાું ક ર ૮૭ 

પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને વયીવૃ છે. જનેી અુંદાજીત વુંખ્મા ૧૧૧૪ જાનલયની છે. શ્રી 

વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન (ઝ ) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ 

ભ જફ  નઃ લલકવાલલાની કાભગીયી શાથ ય રીધેર છે. 

 લચ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન થમેર કાભગીયી 

 ઝ  રયડેલરભને્ટના પ્રથભ તફક્કા અુંતગડત રૂ. ૬.૩૬ કયડના ખચે લાઘ, લવુંશ, રદડા અને યીંછ ભાટેના 

ક ર ાુંચ ભટ એનક્રઝય અને ઝ  ના પ્રાણીઓ ભાટે ઝ  લેટયનયી શલસ્ટર ફનાલલાની કાભગીયી  ણડ 

થમેર છે, જને ું ૧ રદવેમ્ફય ૨૦૨૦ ના યજ ગ જયાત યાજ્મ ના ભાનલનમ ભ ખ્મભુંત્રી શ્રી. ના લયદ શસ્ત ે

જાશેય જનતા ભાટે ખ લ્લ  ભ કલાભા આવમ  શત .  

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન થનાય કાભગીયી 

 આણા ઝ  ભાું ક્ષીઓની લૈલલધ્મતા અન વુંખ્માફ ખ ફ જ લધાયે છે, જથેી ઝ  રયડેલરભેન્ટના ફીજા 

તફક્કા અુંતગડત રૂ. ૧૪.૨૧ કયડના ખચે લૉક ઈન એલલમયી (ક્ષીઘય) અને લલલબન્ન પ્રજાલત ના 

ક્ષીઓ ભાટે નલલન આકડક ીંજયાઓ ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે, જભેા બાયતીમ અન ે

લલદેળી ક ના જચય ક્ષીઓ, લલલબન્ન પ્રકાય ના ટ, પેઝન્ટવ, લળકાયી ક્ષીઓ ઇત્માદી ન વભાલેળ 

કયલાભા આલળે. 

 નલલન ફની યશેર એલીમયીના આકડણભાું ઉભેય કયલા રૂ. ૫૦ રાખ ના ખચે લલલબન્ન પ્રકાયના લલદેળી 

ક્ષીઓ તફક્કાલાય ખયીદ કયલાભાું આલળે.  

 ઝ  ના નલીનીકયણ અુંતગડત ઉયક્ત તફક્કાઓ ન ું પ્રાનીંગ કન્વલ્ટન્ટ વાથે શાર ચચાડભાું છે, અને વન ે

૨૦૨૦-૨૧ ભાું CZA ની ભુંજ યી વાથે કાભગીયી શાથ ય રેલાની યશેળે. ઉયક્ત દળાડલેર કાભ ૈકીના 

અભ ક કાભ એલા છે કે જભેા CZA ની ભુંજ યીની જરૂય શતી નથી જનેા ટેં ન્ડય ની પ્રરક્રમા શાર કન્વલ્ટન્ટ 

વાથે ચચાડભાું છે. 
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 લચ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન નમલન આમોજનના કાભો 

 લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ડેલેલ્ભેન્ટ ગ્રાુંટ ની જોગલાઇ અન વાય ઝ  રયડેલેલ્ભેન્ટ ના લત્રજા તફક્કા અુંતયગત 

વેશરાણીઓ ભાટે પ્રાથભીક વ લલધાઓ જભેકે લલાન ું વ ધ્ધ ાણી, જાશેય વોચારમ અને કેન્ટીન 

ફનાલાન ું આમજન છે. 

 આણા ઝ  ના અડધા બાગ ના પ્રાલનુંગ ની રડઝાઇનવ CZA ભાું ભુંજ યી શેઠ ભ કેર છે. CZA ની ભુંજ યી 

ભમેથી અને ડેલેલ્ભને્ટ ગ્રાુંટની જોગલાઇ અન વાય લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભા લલલબન્ન પ્રકાય ની નાની જુંગરી 

લફરાડીઓ ના લુંજયા અને જ લફરાડી ન ું ીંજરુ ફનાલાન  આમજન છે.  

 ઝ  ન ભટા બાગ ન લલસ્તાય લલિાલભત્રી નદી ના કાુંઠે આલેર શઇ વ યક્ળાની રલષ્ટ એ ઘણ નફડ છે 

જણેે વ યકલળત કયલ અત્માલશ્મક છે. તેથી ઝ  ની વું ણડ ફાઉન્ડર ી ય આલેર પેન્વીંગ જ ેજગ ય ડેભેજ 

થમેર છે તેને પયીથી ાકી કયલી, લનમત સ્થ ય લવક્મરયટી લચ ટાલય ફનાલલા, ભ ખ્મ જગ ય 

લસ્ટરટ રાઇટ અને વી.વી.ટી.લી. કેભેયા રગાલાન  આમજન છે. 

૧૫) આયોગ્મ મલબાગ : 

“ડામનેભીક યીસ્ોન્વ સ્ટરે ટેજી” 

કલલડ-૧૯ ભશાભાયી યગ અને તેના વુંક્રભણ અટકામત અુંતગડત જન વ ખાકાયી અન ેઆયગ્મભમ જીલનળૈરી 

ટકાલી યાખલા લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મભાું એક અરામદી વમ શયચના ઘડલાભાું આલી. ળશેયના 

આઈ.એભ.એ., વેત ,  ખાનગી શલસ્ટર, BMDA અને અન્મ NGO તથા લવલનમય ડૉક્ટવડ, પ્રપેવવડ 

લગેયેની વાથે લનમલભત ભીટીંગન ું આમજન તથા તભાભ અન્મ લલબાગ જલેા કે, રીવ, એન્જીનીમવડ, 

ડીઝાસ્ટય લગેયે વાથેન ું વુંકરન કયી કાભગીયીન ું આમજન અને અભરીકયણ નક્કી કયલાભાું આવમ ું. 

આ વમ શયચનાના ત્રણ ભ ખ્મ આધાયસ્થુંબ નીચે ભ જફ છે. 

(૧) કલલડ કન્ટેન્ટભને્ટ 

(૨) કલલડ ડીટેકળન 

(૩) કલલડ ભેનેજભને્ટ 

 કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ :- કલલડ-૧૯ ના યગન પેરાત અટકાલલા ગ્રાઉન્ડ રેલર ય ઝનીંગ સ્ટરે ટજી 

અનાલલાભાું આલેર. જભેાું યેડ, ઓયેન્જ, મર અને ગ્રીન ઝન વાભેર કયી, શાઈયીસ્ક ઝીટીલ કેવના 

લલસ્તાયભાું ખ ફ ઝીણલટ લડક ભનીટયીંગ કયી કેવન વમા લધત અટકાલલાભાું આલેર. યેડ ઝનભાું 

યજીંદા ધયણે ઘેય-ઘેય વલરેન્વ શાથ ધયી ળુંકાસ્દ કેવને તાત્કાલરક ળધલાભાું આલેર. રીવ લલબાગ 

ધ્લાયા યેડ અને ઓયેન્જ ઝનને વતત ેટર રીંગ ની વાથવાથ ડર ન લવસ્ટભ, રકર ચેકસ્ટ, ફેયીકેટ 

લગેયેથી રકની અલય જલય અને રકડાઉનન ું ારન કયાલલાભાું આલેર. જનેે કાયણે યેડ અને ઓયેન્જ 

ઝનભાું કલલડ-૧૯ ન વમા લધ્મ નશીં અને મર (શાઈયીસ્ક) અને ગ્રીન ઝનભાું કેવને યકી ળકામા.   

 વભગ્ર યાજ્મભાું પક્ત ત્રણ ઝન (યેડ, ઓયેન્જ અને ગ્રીન) ની ભાગડદલળડકાઓન ું ારન અભરીકૃત 

શત ું. યુંત , લડદયા ળશેયભાું સ્રભ અને વેભી સ્રભ લલસ્તાયને મર ઝન તયીકે કન્ટેઈન્ટભેન્ટભાું આલયી રઈ 

વદય ઝનભાું ફાકીના ત્રણ ઝનભાુંથી થતી અલય-જલયને વું ણડણે યકી મર ઝનના શાઈયીસ્ક રકભાું 

યગન વમા અટકાલલાભાું વપતા ભેર છે.    
 યગપ્રલતકાયક ળલક્ત લધે અને કલલડન ચે ન રાગે તે અથે તભાભ ઝનભાું ભાવ રેલર ય 

શાઈડર ક્વીક્રયક્લીન, શલભમેથીક ીલ્વ અને આમ ડલેરદક ઉકાાન ું વતત લલતયણ કયલાભાું આલેર. 

 શેલ્થ સ્ટાપ, વેનેટયી લકડય, રીવ, એવ.આય.ી, ઝીટીલ કેવના ક્રઝ કન્ટેક્ટ અને શાઈયીસ્ક ગૃ 

એભ ભીને ક ર-૮,૧૭,૯૯૬ વમલકતઓને પ્રપાઈરેક્વીવ (શાઈડર ક્વી- ક્રયક્લીન) આલાભાું 

આલેર. 
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 લભલનસ્ટર ી ઓપ આમ  ધ્લાયા વ ચવમાું ભ જફ વભગ્ર ળશેયભાું લલનાભ લ્મે શલભમેથીક ીલ્વન ું લલતયણ 

કયલાભાું આલેર અને ૬ રાખથી લધ  રકને આમ ડલેરદક ઉકાા ણ આલાભાું આલેર. તભાભ રકન ું 

IT લલબાગ ધ્લાયા ક્રવ લેયીપીકેળન કયલાભાું આલેર. 

કન્ટેન્ટભેન્ટ અુંતગડત વમલકતગત યીતે દયેક ળુંકાસ્દ / ક્રઝ કન્ટેક્ટન ું આયગ્મ વેત  એ અને ટરે કીંગ 

લવસ્ટભન ઉમગ કયી તેને વ ય સ્પે્રડય તયીકે અટકાલલાભાું આલેર. તભાભ દ કાન / રાયીધાયક ભાટે શેલ્થ 

સ્ક્રીનીંગ પયજીમાત કયલાભાું આલેર અને ૧૮,૦૦૦ થી લધ  દ કાનદાયને પીટનેવ વટીપીકેટ પયજીમાત 

કયલાભાું આલેર.  

IT લલબાગ ધ્લાયા ણ તભાભ ળશેયીજનને તેઓન ેભ ઝલતા વલાર / વરાશ અથે ટર ફ્રી નુંફય શેલ્રાઈન 

ળરૂ કયલાભાું આલેર. 

 કોમલડ ડીટેકળન :- ળરૂઆતના વભમભાું કલલડ-૧૯ ના વેમ્ર  ના રેફયેટયી ખાતે ભકરલાભાું આલતા 

શતા જનેે કાયણે તેન યીટડ  આલતા ખ ફ વભમ રાગત શત કય કલભરટ ધ્લાયા યાજ્મ વયકાય ાવે 

તાત્કાલરક SSG શલસ્ટર ખાતે રેફયેટયીની ભાુંગણી કયલાભાું આલેર અને પક્ત ૪૮ કરાકભાું જ કલલડ-

૧૯ ટેસ્ટીંગ રેફયેટયી કામડયત કયલાભાું આલી. જભે જભે યગન વમા લધત ગમ તેભ તેભ જરૂયીમાત ભ જફ 

લધ  રેફયેટયી કામડયત કયલાભાું આલેર છે અને લડદયા ભશાનગયાલરકાના ક ર - ૩૪ અફડન પ્રામભયી શેલ્થ 

વેન્ટય ખાતે ણ યેીડ ટેસ્ટ કયલાભાું આલે છે. કન્ટેન્ટભેન્ટ ઝનની વાથવાથ પીલ્ડભાું ણ વઘન ભાવ 

ટેસ્ટીંગ ળરૂ કયેર જ ેૈકી જ ેનાગયીકન યીટડ  કયના ઝીટીલ આલે તેને ત તડ આઈવરેટ કયલાની પ્રરક્રમા 

શાથ ધયલાભાું આલેર. અદ્યાલ વ ધી લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું ક ર ૪ રાખ ટેસ્ટ કયલાભાું આલેર 

છે. 

વભગ્ર ળશેયભાું ળુંકાસ્દ SARI ના કેવ તાત્કાલરક આઈવરેટ થઈ ળકે તે અથે વઘન વલેરન્વની કાભગીયી 

ળરૂ કયલાભાું આલેર. વલેરન્વ ટીભભાું આયગ્મના સ્ટાપની વાથે લળક્ષકન ણ વભાલેળ કયી ૮૦૦ થી લધ  

ટીભ ધ્લાયા ળશેયને ક ર ૧૫ લાય આલયી રેલાભાું આલરે છે જભેાું ટીભ ધ્લાયા ઘયે ઘયે પયી, ટેમ્યેચય અને 

ઓલકવજન રેલર ચેક કયી જરૂય ડ્યે નજીકના ધનલુંન્તયી યથ ધ્લાયા વાયલાય આલાભાું આલે છે. ળુંકાસ્દ 

કેવના ઘય ઉય સ્ટીકય રગાલી આવાવના રકને ણ ભારશતગાય કયલાભાું આલ ેછે. ળશેયીજનને કલલડ-

૧૯ અુંગે તાત્કાલરક અને સ્થ ઉય મગ્મ તફીફી વરાશ અને વાયલાય ભી યશે તે શેત વય છેલ્લા ૦૭ 

ભરશનાથી ક ર-૩૪ ધનલુંન્તયી યથ વતત કામડયત છે.  

 કોમલડ ભેનેજભને્ટ :- ળશેયભાું કલલડ-૧૯ ની ઉત્તભ અને ઝડી વાયલાય ભી યશે તે અથે જ્માયે લડદયા 

ળશેયભાું કયનાના પક્ત ૦૯ ઝીટીલ કેવ શતા ત્માયે ૨૦૦ ફેડની વમલસ્થા કયલાભાું આલેર અને જભે જભે 

કેવભાું લધાય જણામ તેભ તેભ કયના ફેડ અને શલસ્ટરન ું તાત્કાલરક આગતરૂ વમલસ્થાન કયલાભાું 

આલેર. 

વયકાયી શલસ્ટર અને વયકાયી કલલડ કેય વેન્ટય વતત કામડયત યાખલાભાું આલેર. ખાનગી શલસ્ટરભાું 

સ્લેચ્છાએ વાયલાય રેલા ઈચ્છ ક દદીઓ ભાટે ણ ખાનગી શલસ્ટર ભાટે ચાજડ લનમત કયી તભાભ વમલસ્થા 

ઉબી કયલાભાું આલેર છે. વાયલાયના સ્થે  યતા પ્રભાણભાું ઓલકવજન, દલાઓ....... લલગેયેન અલલયત 

 યલઠ ભી યશે તે ફાફતે લનમલભત યીતે કય કલભરટ ધ્લાયા પ ડ એન્ડ ડરગ લલબાગ વાથે વતત વુંકડભાું યશીને 

વપ્રામ ભેલલાભાું આલે છે. 

કયનાના યગની વાભાન્મ અવય ધયાલતા દદીઓ ઘયે ણ વાયલાય રઈ ળકે તે ભાટે શભ ફઝેડ કલલડ કેયન ું 

વમલસ્થાન કયલાભાું આલેર. જ ે ફાફતે અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટયના વલેરન્વ ઓરપવય / ભેડીકર 

ઓરપવય ધ્લાયા દદી વાથે ટેરી ભેડીવીન શેઠ દેખબા કયલાભાું આલે છે. 
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કયનાના યગની વાયલાય ભાટે દદીઓને લનમત કયલાભાું આલેર શલસ્ટર ખાતે ખારી ફેડની ભારશતી 

તાત્કાલરક ભી યશે અને તેઓ ઝડી શલસ્ટરભાું શચવચે તે શેત વય રાઈલ ટડર ફનાલલાભાું આલેર. 

વભગ્ર યાજ્મબયભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ળરૂ કયલાભાું આલેર આ પ્રથભ શેર છે. જથેી દદી 

ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી તાના ભફાઈરભાું ઉરબ્ધ ભારશતી જોઈ ળકે અને ૧૦૮ વાથે વુંકડ  કયી ઓછા 

વભમભાું વાયલાય અથે શલસ્ટર શચવચી ળકે.   

 નોલેર કોયોના લામયવ (કોમલડ-૧૯) ના વુંક્રભણને અટકાલલા ભાટે આયોગ્મ મલબાગ, લડોદયા 

ભશાનગયામરકાની િા.૨૩/રી૦૧/રી૨૦૨૦ થી વિિ મ ધ્ધના ધોયણે કયેર કામચલાશી. 

(૧) લલદેળથી  આુંતય યાજ્મ આુંતયજીલ્લાઓભાુંથી આલેર માત્રીકની વતત દેખયેખ અન્લમે  

ક ર-૫૯,૪૩૭ માત્રીકને વયકાયશ્રીની ગાઈડરાઈન ભ જફ ક્લયન્ટાઈન કયલાભાું આલેર તથા લલદેળથી આલેર 

માત્રીકના ટેસ્ટ કયલાભાું આલેર. 

 કલલડ-૧૯ ઝીટીલ આલરે વમલકતઓના વુંકડભાું આલેર (ક્રઝ કન્ટેક્ટ) ઘયના વભ્મ / અન્મ 

ભીને ક ર-૧,૨૬,૭૩૪ વમલકતઓને ક્લયન્ટાઈન કયલાભાું આલેર જ ે ૈકી ૮૨ % રકને ટેસ્ટ કયી 

ઝીટીલ આલેર વમલકતઓને આઈવરેટ કયલાભાું આલરે. શાર ૨૮૦૨ વમલકતઓ કયન્ટાઈન શેઠ 

છે. 

 આયગ્મની ટીભ અને લરવ લલબાગના વષ્ણગથી તભાભ ઝીટીલ / ક્રઝ કન્ટેક્ટ ઘયન ું 

ભનીટયીંગ કયલાભાું આલે છે. 

(૨)   લડ તૈમાયીના બાગરૂે લડદયા ળશેયભાું જ્માયે ૦૯ કેવ ઝીટીલ શતા ત્માયે ૨૦૦ ફેડની આગતયી 

વમલસ્થા કયલાભાું આલેર જભે-જભે કેવભાું લધાય જોલા ભળ્ય તેભ શલસ્ટર અને ફેડની વુંખ્માભાું લધાય 

કયલાભાું આલેર ઓક્ટફય, ૨૦૨૦ વ ધીભાું ક ર-૬,૦૦૦ ફેડ જભેાું ૩૮ શલસ્ટર વેગભેન્ટ-I, ૬૫ શલસ્ટર 

વેગભેન્ટ-II અને ૧૮ શલસ્ટર ફ્રી ફેડ (૨૦૦૦) કલલડ-૧૯ ની વાયલાય ભી યશે તે યીતે વમલસ્થાન કયલાભાું 

આલેર જનેા પરૂે લડદયા ળશેયભાું કઈ દદીને કયનાની વાયલાય અથે ફેડ ન ભી શમ તેલી કઈ ઘટના ફનેર 

નથી. 

 લડદયા ળશેયભાું ગત્રી શલસ્ટરભાું ૬૫૦૦ થી લધ  અને SSG શલસ્ટરભાું ૪૫૦૦ થી લધ  અને ખાનગી 

દલાખાનાઓભાું ૬૦૦૦ દદીઓને ઉત્તભ વાયલાય આલાભાું આલેર છે લડદયાભાું પક્ત લડદયાના જ 

નશી, યુંત  આવાવના ૦૬ જીલ્લા અને ૦૨ યાજ્મના એભ ભીને અુંદાજ ે ક ર-૪,૧૦૦ જટેરા 

દદીઓને વાયી વાયલાય આલાભાું આલી છે. 

(૩) કયના ઝીટીલ કેવ કે જભેાું દદીને દાખર થલાની જરૂય ન શમ તેલા લકસ્વાભાું દદીઓ ભાટે ક ર-૦૭ 

અરામદા Isolation Facility તૈમાય કયલાભાું આલેર જભેાું એક વાથે ૬૫૦ થી લધ  વમલકતઓને એક વાથે યાખી 

ળકામ. આ પેવીરીટીભાું અત્માય વ ધીભાું ક ર-૪૧૦૦ થી લધ  કયના ઝીટીલ દદીઓને વાયલાય આલાભાું 

આલેર છે. 

(૪) ળશેયની શલસ્ટર (વયકાયી/ખાનગી) ને કલલડ-૧૯ અુંતગડત જરૂયી ઓલકવજન વપ્રામ, લેલન્ટરેટય 

ભી યશે તે ભાટે વઘન પ્રમત્ન કયી આયગ્મ લલબાગ ધ્લાયા ળશેયભાું ૫૫૦ થી લધ  લેલન્ટરેટય ની વમલસ્થા કયલાભાું 

આલેર છે. 

(૫) વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ ભાું ળશેયભાું Inj. યેભડેવીલીય ની અછત ઉબી થમેર જનેા કાયણે કયનાના દાખર 

દદીઓને વાયલાય અટકે નશી તે ભાટે આયગ્મ લલબાગ ધ્લાયા યાતયાત Inj. યેભડેવીલીય ની વમલસ્થા કયી 

શલસ્ટરને રન ેટે અુંદાજ ેક ર-૧૪૦૦ Inj. યેભડેવીલીય  યા ાડલાભાું આલેર છે. 

(૬) પ્રચાય-પ્રવાય અને જનજાગૃલત અલબમાન :- 
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 કલલડ-૧૯ ના યગની ળરૂઆત થામ તે અગાઉથી જ જનજાગૃલત અથે ખ ફ જ ફશા પ્રભાણભાું IEC 

કયલાભાું આલેર. 

 ૫ રાખથી લધ  લત્રકાઓ, ૧૨૦ ડીજીટર ડીસ્પ્રે, FM Radio ના ભાધ્મભથી તભાભ રકને કલલડ-૧૯ 

અુંગે જાગૃતતા પેરાલલાન ું કામડ શજ  ણ ચાર  છે. 

 જાશેયભાું ભાસ્ક ન શેયનાય અને ગુંદકી / થ ુંકલા ફદર અત્માય વ ધીભાું ૩ જાશેયનાભાું પ્રલવધ્ધ કયલાભાું 

આલેર છે અન ે તેન બુંગ કયલા વાભે દુંડની જોગલાઈ કયલાભાું  

આલેર છે. 

 રકર ટીલી ચેનલ્વ, ફેનય, સ્ટય, સ્ટીકયના ભાધ્મભથી જનજાગૃલત અલબમાન શારભાું ણ અભરભાું 

છે. 

(૭) અદ્યતન તારીભ અુંતગડત ક ર-૦૬ લખત ડૉક્ટવડ અને સ્ટાપને ICMR પ્રટૉકર પ્રભાણે વાયલાયની તારીભ 

આલાભાું આલેર અને IMA, IAP આમ  ડૉક્ટય, ટીચય લગેયેને ભાલવક ફે લાય ડીજીટર ભાધ્મભ થકી તારીભ 

આલાભાું આલે છે. 

(૮) ભાઈક્ર કટેન્ટભેન્ટ ઝન અુંતગડત અુંદાજીત ૧૫૬૭ જટેરા લલસ્તાયને વઘન યેડ ઝન અુંતગડત વભાલલષ્ટ 

કયલાભાું આલેર જભેા અન્મ લલબાગ ધ્લાયા જરૂયી જીલન લનલાડશની લસ્ત ઓ ઘય ઘય વ ધી શચાડલાભાું આલેર જભેાું 

ાણી, દ ધ, પ ડ ેકે્વ, યાળનકીટ અને જરૂયી દલાઓન ું વભાલેળ થામ છે. શારના તફકે્ક લડદયા ળશેયભાું ક ર-

૧૨૧૬ ભાઈક્ર કટેન્ટભને્ટ ઝનભાું વભાલલષ્ટ છે જભેાું ક ર-૯,૪૬૬ ઘય અને ૩૫,૯૮૯ લસ્તી આલયી રીધેર છે.    

(૯) શલસ્ટરભાું જરૂયી દલાઓ / વાધન વાભગ્રી ઘટે નશી તે ભાટે આગતરૂ આમજન કયલાભાું આલેર જભેાું 

PPE Kit, N-૯૫ Mask, Hand Sanitizer, Gloves, VT….. ની લલગેયે  યતા પ્રભાણભાું ઉરબ્ધ કયાલેર છે. 

(૧૦) વલેરન્વ :- વભગ્ર ળશેય લલસ્તાયભાું ડય ટ  ડય વલે થકી અઠલારડક ધયણે ક ર-૧૫ યાઉન્ડભાું વલે કયી 

તેભાું ળુંકાસ્દ SARI ના કેવને ઓખી કાઢી તાત્કાલરક યેપયર અને આઈવરેટ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલેર 

છે. 

(૧૧) ક ર-૩૪ આયગ્મ ટીભ અને ધનલન્તયી યથ ધ્લાયા ક ર-૮,૫૨,૯૬૯ વમલકતઓને ઘયે વાયલાય ભેર છે 

જભેા ૧૬૯૬૨ ARI ના કેવ ભેર છે જનેી સ્થ ઉય વાયલાય આલાભાું આલેર ૫૮૩ જટેરા SARI કેવ ભી 

આલેર જનેે તાત્કાલરક યીપય કયલાભાું આલેર. 

(૧૨) કલલડ-૧૯ અુંતગડત ઝીટીલ / ળુંકાસ્દ ભૃત્મ ના કેવભાું SSG અને ગત્રી શલસ્ટરભાું અરામદી ડેડ 

ફડી ડીસ્ઝર ટીભ કામડયત છે તથા તભાભ પ્રાઈલેટ શલસ્ટર આયગ્મ લલબાગના કું ટર ર રૂભ ધ્લાયા વતત વુંકડભાું 

યશી થમેર ભૃત્મ ની ગાઈડરાઈન ભ જફ સ્ભળાન / કબ્રસ્તાન ય અુંલતભ લલધી કયલાભાું આલે છે. 

ક ર ટેસ્ટ - ૫,૨૬,૧૯૮ 

ટેસ્ટ ય ભીરીમન - ૨૯,૨૩૩ 

ટેસ્ટ ોઝીટીલટી - ૪.૦૩ % 

યીકલડચ  કેવ - ૧૯૬૧૭ (યીકલયી યેટ ૯૨.૩૮%) 

ક ર ોઝીટીલ કેવ - ૨૧૨૩૩             

ક ર ભૃત્મ  - ૨૩૬ (COVID – ૯૯, NON COVID – ૧૩૭) (કેવ પેટારીટી યેટ : ૧.૧૧%) 

કલીડ–૧૯ ના યગને કાફ ભાું રેલા ભાટે કલીડ–૧૯ ની ગાઇડરાઈન ભ જફ લડદયા ભશાનગયાલરકાના આયગ્મ 

લલબાગ શસ્તકના યાષ્ટર ીમ લાશક જન્મ યગ લનમુંત્રણ કામડક્રભ અુંતગડત લડદયા ભશાનગયાલરકાભાું વભાલેળ થમેર 

લલસ્તાયભાું વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) ની કાભગીયી તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ વ ધી શાથ 

ધયલાભાું આલેર શતી. વદય વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) ની કાભગીયી યજ-ે યજ  જાશેય થમેર ળુંકાસ્દ તેભજ 
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કન્પભડ કયના ઝીટીલ કેવના દદીઓના ઘયભાું તેભજ વુંફલધત વવામટીઓભાું, વયકાયી/અધડ વયકાયી તેભજ 

પ્રાઈલેટ વુંસ્થાઓભાું તેભજ કલીડ-૧૯ વુંચાલરત શસ્ીટરભાું વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) કાભગીયી વઘનરૂે 

શાથ ધયલાભાું આલેર શતી. ઉકત વભમગાા દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાલરકાભાું વભાલેળ થમેર લલસ્તાયભાું 

કયલાભાું આલેર કાભગીયીની લલગત નીચે ભ જફ છે. 

વેનીટાઈઝેળન કાભગીયીની મલગિ. 

 

 

ઘયોની વુંખ્મા 

 

સ્થોની  

વુંખ્મા 

 

અન્મ 

જગ્માની 

વુંખ્મા 

 

ક ર 

લયામેર કેમભકર  

કામચયિ 

ટીભોની 

વુંખ્મા 

રાઈઝોર 

(મભશ્રણ ઇન 

મભરી રીટય) 

વોડડમભ શાઈો 

ક્રોયાઈડ (મભશ્રણ 

ઇન મભરી રીટય) 

ડપભીગેટ (મભશ્રણ 

ઇન મભરી રીટય) 

 

૧૨,૧૮,૯૪૯ ૧૫,૨૨૦ ૩,૦૫૭ ૧૨,૩૭,૨૨૬ ૪,૦૪,૩૯,૦૮૯ ૨,૩૦,૨૧,૫૪૮ ૧,૭૮,૭૩,૮૬૫ ૮,૩૬૮ 

 

ગત તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ દેળબયભાું કલલડ-૧૯ અુંતગડત HCW (શેલ્થ કેય લકડય) ના યવીકયણન પ્રાયુંબ 

કયલાભાું આલેર છે. લડદયા ળશેયભાું તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ ક ર-૦૬ લેક્વીનેળન વાઈટ ઉય ક ર-૬૦૦ 

શેલ્થ કેય લકડવડને કલલડ-૧૯ લેક્વીન આલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું લનમલભતયીતે નક્કી કયેર 

લેક્વીનેળન વાઈટ ઉય પેઝ-૧ ભાું તભાભ શેલ્થ કેય લકડવડને યવીકયણ અુંતગડત આલયી રેલાભાું આલળે.   

 ૂણચ કાભો   

 દભાલતીદેલી ળલુંગ વેન્ટય, ન્મામભુંરદય ખાતે Vaccination Center for International Travelers 

(Yellow Fever Vaccine Center) ન ું લનભાડણકામડ. 

 ગયલા સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી. 

 લાવણા અને ખાવલાડી સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી. 

 તભાભ UPHC ધ્લાયા Mobile Tablet થકી Family Health Survey અને પ્રદાન કયેર ભાતૃત્લ અને ફા 

કલ્માણ વેલાઓની કાભગીયી. 

 ળશેય લલસ્તાયના ફાકને “ લભળન ઈન્રધન  ” શેઠ યવીકયણ કાભગીયી. 

 જાશેય ભાગો ઉય યખડતાું ળ ઓ / ગામને ખાવલાડી, રારફાગ ઢય ડબ્ફા ઉયાુંત ખટુંફા ઢય 

ડબ્ફાભાું  યલાના શેત વય તભાભ ઢય ડબ્ફાઓને વ લલધા-વગલડથી વજ્જ. 

 શાર કામડયત ક ર-૩૪ અફડન શેલ્થ વેન્ટવડ (UPHC) ૈકી ક ર-૨૧ UPHC ન ું લનભાડણકામડ  ણડ. 

 ભયેરા જાનલયન લનકાર કયલા આધ લનક Animal Shredder પ્રસ્થાલત કયલાન ું કાભ. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો   

 ળશેયભાું યખડતી ગામ / ળ ઓના ળ ારકના લવલાટ / ળ ઓ યાખલાભાું આલે છે તે ભાટે લડડ  

લાઈઝ Door to Door Animal Tagging with Microchips રગાલલા અુંગેની કાભગીયી. 

 Animal Birth Control (ABC) Scheme અુંતગડત યખડતાું – કયડતાું ક તયાુંઓને નવફુંધી 

(સ્ટયીરાઈઝેળન) કયી, શડકલા લલયધી યવી (ARV) ભ કી RFID Microchips Labelling કયલાની 

કાભગીયી.  

 ક ર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાન ું કાભ. 
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 આગાભી આમોજન   

 લધ  ક ર-૧૨ UPHC ના લનભાડણ-ફાુંધકાભન ું આમજન.  

 ક ર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાન ું આમજન. 

૧૬) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :   

 લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રોજકે્ટ :  

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અને વલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ ટ રૂલ્વ ૨૦૧૬ ની 

ભાગડદલળડકા તથા ગ જયાત લેસ્ટ ટ  એનજી લરવી ૨૦૧૬ શેઠ ૧૦૦૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષભતાન લેસ્ટ ટ  

એનજી પ્રજકેટ (બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી ભડ શેઠ) લલકવાલલાન ું આમજન કયેર છે. વદય 

પ્રજકેટના કાયણે ખ ફ ભટા પ્રભાણભાું ઇક-ફ્રેન્ડરી પ્રવેલવુંગ અને ઘન કચયાના લનકાર દ્વાયા 

યીન્મ એફર એનજી ઉત્ન્ન કયલાભાું આલળે. પ્રજકે્ટથી ઉત્ન્ન થનાય લીજી ફાફતે ગ જયાત ઉજાડ 

લલકાવ લનગભ લર. વાથે ૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના યજ ાલય યચેઝ એગ્રીભને્ટ કયલાભાું આલેર છે. શારભાું 

યે.વ.નું.-૩૪૬, ભકય યા નલેમ્ફય-૨૦૧૮ થી ખાતે પ્રી-પ્રવેવીંગ પ્રાન્ટ કામડયત છે.  

 JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) :  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળન થકી JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) દ્વાયા ગુંદકી કયનાય ાવેથી 

બ્રીક શેલ્થ ફામરઝ તથા પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂલ્વ ૨૦૧૬ શેઠ પ્રલતફુંલધત પ્રાલસ્ટક ની 

જપ્તી તેભજ દુંડની કામડલાશી કયલાભાું આલેર છે. જભેાું રૂ. ૨.૨૮ કયડ જટેર ચાજડ લવ રલાભાું આલેર છે, 

તેભજ ૧ રાખ જટેરી નટીવ પટકાયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રાસ્ટીક લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ-૨૦૧૬   

 પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પેવીરીટી : પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પેવીરીટી ભાટે ભે. ઇક લલઝન વ યત દ્વાયા 

પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ પેવીરીટી ની કાભગીયી ળરૂ કયેર છે. અત્માય વ ધી ૧૦૨ ભટેર ીક ટન વીંગર મ ઝ પ્રાસ્ટીક 

કરેક્ળન કયી અને યીવાઇકર કયલાભાું આલેર છે. વદય કાભગીયી અુંતગડત અ ટરાદયા ખાતે સ્થાનય 

યીવાઇકરીંગ પેવીરીટી ન ું ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે કયલાભાું આલેર છે 

 ફામોયેભેડીએળન પ્રોજકે્ટ :  

 સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અટરાદયા લસ્થત રીગવી લેસ્ટના 

ફામયેભીડેળન પ્રજકે્ટ અુંતગડત વભગ્ર લલસ્તાયને ૪ ઝનભાું લશેચણી કયી ફામયેભેરડએળન પ્રરક્રમા દ્વાયા 

લૈજ્ઞાલનક ઢફે ૩.૭૫ ભેટર ીક ટન રીગવી લેસ્ટન લનકાર કયી, અુંદાજીત ૧૭ એકય જગ્મા ખ લ્લી કયી 

 લડલત કયેર છે. 

 તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૦ ના યજ યાજ્મ વયકાયશ્રીના ભ ખ્મ વલચલશ્રી અલનર ભ કીભ અને અલધક ભ ખ્મ 

વલચલશ્રી ભ કેળ  યી તેભજ કલભશ્નયશ્રી અને કરેક્ટયશ્રીએ વદય પ્રજકે્ટના લનયીક્ષણ કમાડ ફાદ વદય 

અટરાદયા લસ્થત ઘનકચયાના લનકારની વમલસ્થા લનશાી અન્મ ળશેયએ ણ લડદયા ાવેથી પે્રયણા 

રેલી જોઇએ, તેભ જણાલેર છે. તેભજ લીઝીટય ફ કભાું વદય કાભને લફયદાલેર છે.    

 અટરાદયા ખાતેની ફામયેભીડેળન પ્રજકે્ટની વપતાને ધ્માને યાખી લડદયાભશાનગય ાલરકા રાયા 

ભકય યા યે.વ.નું ૩૪૬ લસ્થત રેન્ડપીર પેઝ-૧ ના ફામયેભેડીએળન ની કાભગીયી ભાટે 

તા:૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ના યજ ઝીગ્ભા ગ્રફર એનલામય વલ્મ ળન પ્રા. રી. ને ૪ રાખ ભે.ટન રેગાવી 

લેસ્ટ ના લનકાર ભાટે કાભગીયી વલાભાું આલેર છે. વદય કાભન ું ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી 

ના લયદ શસ્તે કયલાભાું આલેર છે.વદય પ્રજકે્ટ થી ૪.૫ શેક્ટય જટેરી જભીન ખ લ્લી કયીને તેને પયીથી યી-

મ ઝ કયી ળકાળે. 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(29) 
 

 C & D લેસ્ટ : 

 વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ અુંતગડત લેસ્ટના પ્રવેવીંગ કયી લનકાર કયલાના બાગરૂે C&D 

લેસ્ટ કરેકળન કયી પ્રવેવ કયલાની કાભગીયી ભાટે ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે 

કયલાભાું આલેર છે. વદય કાભગીયી ના બાગરૂે એજન્વી રાયા શાર કરેકળનની કાભગીયી ળરૂ કયલાભાું 

આલેર છે. 

 સ્લચ્છ બાયિ મભળન અુંિગચિની પ્રલૃમિ : 

 તા. ૧૭  વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ ના યજ લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્ર ભદીજીના ૭૦ ભાું  જન્ભરદન લનલભત ે

નભડદાભુંત્રીશ્રી મગેળ ટેર દ્વાયા વમાજી શસ્ીટરની ભ રાકાત રઇ કોયેળનના ૨૦૦ વપાઇ વેલક 

ઉયાુંત ૩૫ ડય ટ  ડયની ગાડી, ૫ જવેીફી, ૫ ટરે ક્ટય, ૪ ડમ્ય વરશતની ભળીનયીથી વમાજી 

શસ્ીટરની વપાઇ શાથ ધયલાભાું આલેર. તેભજ “વેલા વપ્તાશ” અુંતગડત તા.૧૫ વપ્ટેમ્ફય થી ૨૦ 

વપ્ટેમ્ફય વ ધી વપાઇ અલબમાન શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત તા.૧૦ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ થી તા. ૧૬ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ ના “ગુંદકી બાયત 

છડ ખલાડીમ ું” શેઠ જાશેય/કમ્મ લનટી ળોચારમની વપાઇ, કચયાન ું વેગ્રીગેળન, વીંગર મ ઝ 

પ્રાલસ્ટકનીએ જપ્તી, પ્રાલસ્ટકના ફદરે કડા/જ્મ ટ થેરીના ઉમગને પ્રત્વાશન, ળશેયના ધાલભડક 

સ્થ,ભુંરદય,પ્રલાવન સ્થ, નદી-તાલના લલસ્તાયની વપાઇ, ળશેયના તભાભ એન્ટર ી ઇન્ટવ, ખ લ્લા 

પ્ર્વની વપાઇ, જાશેય લલસ્તાયની વપાઇ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

  સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૨૧ ના જાગૃલતના બાગરૂે સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત તા. ૪, ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 

થી ૧૮ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ દયમ્માન સ્લચ્છ જાશેય સ્થ, સ્લચ્છ ગાફેજ લલ્નયેફર ઇન્ટવ 

(GVP)/ઓન સ્ટ/ન્મ વન્વ સ્ટ, સ્લચ્છ શલસ્ટર લલસ્તાય, સ્લચ્છ કભળીમર લલસ્તાય, ળેયી-

-ભશલ્લ-વવામટી લલસ્તાયભાું વપાઇ અલબમાન, સ્લચ્છ સ્રભ લલસ્તાય, સ્લચ્છ ડતય 

(Barren Area) લલસ્તાય, સ્લચ્છ ઔધલગક લલસ્તાય, સ્લચ્છ ભ ખ્મ યસ્તા, સ્લચ્છ ડીલાઇડય-

પ ટાથ-પરામ ઓલય બ્રીજ, સ્લચ્છ નદી અને તાલ, સ્લચ્છ ાક્વડ-ગાડડન લલસ્તાય, કભળીમર 

લલસ્તાયભાું દ કાનદાય ડસ્ટફીન યાખે તેની ઝ ુંફેળ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 ભેલેર મવધ્ધીઓ : 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત થમેર સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૨૦ ભાું લડદયા ભશાનગય 

ાલરકાને બાયતના સ્લચ્છ ળશેય ભાું ૧૦ ભ ક્રભાુંક પ્રાપ્ત કયેર છે. 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત ગાફજે ફ્રી વીટી અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકાએ 

૩ સ્ટાય પ્રાપ્ત કયેર છે. 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકાને ODF++ જાશેય કયલાભાું 

આલેર છે.  

૧૭) અમિ ળભન અન ેિાત્કામરક વેલાઓ :  

 વને ૨૦૨૦-૨૧ ના લચના શાથ ય રેલામેર કાભો :  

કલીડ -૧૯ ભશાભાયીભાું જનજાગૃલત અથે ૨૩ કલલડ શલસ્ટર, ૦૨ નન કલલડ શલસ્ટર અને ૨૧ 

સ્ક રભાું ભકડર ીર, ૭૦ શલસ્ટરભાું આગ-અકસ્ભાતથી ફચાલ કાભગીયીની તારીભન ું આમજન, જભેાું 

રગબગ ૧૮૦૦ શલસ્ટરના કભડચાયીઓને ફચાલ કાભગીયીની પ્રાથલભક કક્ષાની તારીભન ું આમજન તેભજ 

કયના કલીડ-૧૯ ફડી ડીસ્ઝરની ૧૬૦૦ લધી કયલાભાું આલેર. આ ઉયાુંત આગ, અકસ્ભાત તેભજ 

ફચાલના ક ર ૪૭૮૪ કરની કાભગીયી કયલાભાું આલરે છે. આગ અકસ્ભાત વભમે ફશ ભાી ઈભાયતભાું 

તાત્કાલરક અને ટ ું ક વભમભાું આગ ફ ઝાલલાની કાભગીયી કયલા નુંગ- ૦૧ ૮૧ ભીટયની ઉચ્ચાઇ ધયાલતી 
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શાઇડર રીક પ્રેટપભડ, નુંગ- ૦૩ ૧૮ કે.એર.લટય ફાઉઝય તથા ૦૮-નુંગ ભીની પામય ટેન્ડય ચેવીવ તથા 

પેબ્રીકેળન વશ ખયીદ કયલા ક ર રગબગ રૂ. ૧૫/- કયડના ખચ ેનલલન લાશન ખયીદ કયલાન ું આમજન શાથ 

ધયામેર છે. ળશેયને વશેરાઈથી પામય લબ્રગેડ ખાતાની વલેાઓ  યી ાડલા ભાટે લાવણા-  બામરી પામય 

સ્ટેળન તથા ાણીગેટ પામય સ્ટેળન ખાતે સ્ટાપ ક્લાટવડ લનભાડણની પ્રરક્રમા ચાર  છે.      

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લચભાું શાથ ય રેલાનાય કાભો :   

લડદયા ળશેયના લસ્તી અને લલસ્તાયને ધ્માનભાું યાખી જાશેય જનતા ભાટે નલલન ૦૧ નુંગ એમ્બ્મ રન્વ રૂ. ૨૫ 

રાખના ખચે ખયીદ કયલાન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. ળશેયના લલકવતા લલસ્તાયને વશેરાઈથી પામય 

લબ્રગેડ ખાતાની વેલાઓ  યી ાડલા ભાટે વભા તાલ પામય સ્ટેળન તેભજ ાણીગેટ પામય સ્ટેળન ખાતે 

વેન્ટરર સ્ટય રૂભ ફનાલલા ભાટેન ું આમજન.  
૧૮) આઇ.ટી. ડીાટચભેન્ટ : 

આઇ.ટી. ળાખાની ભ ખ્મ કાભગીયીભાું લડદયાભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કમ્મ ટયાઇઝેળનની કાભગીયી 

વ આમજીત યીતે થામ તે અુંગેની નીલત નક્કી કયલાની યશે છે. આ નીલત નક્કી કયલા ફાફતે ખાતા દ્વાયા 

લલલલધ લલબાગની કમ્પ્મ ટયાઇઝેળનની જરૂયીમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટેક્નરજી આધાયે લનણડમ કયીને તેન  

અભરીકયણ કયલાન ું યશે છે. ભશાનગયાલરકાભાું આલેર કમ્પ્મ ટય વફુંલધત શાર્ડ્લેયના ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી 

કયલાભાું આલે છે. જરુયીમાત લાી જગ્માઓએ વલે કયી નલ  નેટલકડ  ઉબ  કયલ ું તથા જ ના નેટલકડન  

ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી. યજ ેયજ વફ્ટે્વેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વ ધાયા કયલા તથા ઇન્ ટયનેટ નેટલકડન  ભેનેજભને્ ટ 

કયલ ું. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટન ું ભેનેજભેંટ કયલ , e-News Letter તૈમાય કયી લેફવાઇટ ઉય ભ કલા, 

પ્રટી ટેક્ષની લવ રાત ભાટે લડડ  લાઇઝ ફીર પ્રવેવ કયી પ્રીન્ ટીંગ કયી લડડ  ઓરપવભાું શચાડલા. આ 

ઉયાુંત પ્રટી ટેક્ષ અને અન્મ લેયાન ું ઓનરાઇન ભનીટયીંગ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે.  

૧૯) નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમિ : 

લડદયા ભશાનગયાલરકા લડદયા ળશેયભાું લવલાટ કયતા ગયીફ ક ટ ુંફ ના ફાકના વલાાંલગ  લલકાવ ભાટે  

ળૈક્ષલણક ળાયીરયક,ફોલધ્ધક લલકાવ ક્ષભતાને અન રક્ષીને લળક્ષણ વલભલતભાું અભ્માવ કયતા ફાક ભાટે 

૧૦૦% ગ્રાન્ટ પાલી ળાાલકમ વ લલધાઓ અને ફાઉમગી વાધન વાભગ્રીની ખયીદી,ળાાની 

સ્લચ્છતા,ફાકના સ્લાસ્્મ અુંતગડત ટમરેટ,ાણીની વ લલધાઓ,પામય વેપટીની વ લલધાઓ,નલલન 

ટેકનરજી ને અન રક્ષીને સ્ભાટડ  કરાવ, નટફ ક, વી.વી.ટી.લી.કેભેયા, ભફાઇર એ રાયા ફાકને 

ઓનરાઇન N.C.R.T. અભ્માવક્રભ આધાયીત ધ.૧ થી ૮ ના ફાકને અભ્માવક્રભ ને રગત ું ફાકને ઓન 

રાઇન લળક્ષણ લગયે ન ું અગાઉના લો ભાું તાની જલાફદાયી વભજી અને ફાક ના લલકાવ ભાું પ્રમત્ન 

કયલાભાું આલેરા છે. 

જ ન-૨૦૨૦ ના ળૈક્ષલણક વત્ર ળરુ થતા કો,કક્ષાએ પાલેર યક્ભભાુંથી  નલલન પ્રલળે ભેલનાય ફાકને 

ળૈ.લકટ (સ્ક ર ફેગ,લટય ફેગ,કુંાવ ફક્ષ,ેન્વીર યફય ફ ટ ભજા ) ન ું લલતયણ કયલાભાું આલેર છે. 

વલભલતની ળાાઓભાું અુંદાજ ે ૩૩૦૦ ફાકએ નલલન પ્રલેળ ભેલેર હ્ત. 

શાર કલીડ-૧૯ કયનાની લૈલિક ભશાભાયી ચારતી શઇ, લડદયા ળશેય ભાું કયાના કલીડ-૧૯ ન ું વુંક્રભણ 

યકલા /નાફ દ કયલા લડદયા ભશાનગયાલરકા ના કામડક્રભ જલેા કે, લડદયા ળશેય ના કયના વુંક્રલભત 

નાગયીકની ચકાવણી, જરુયી દલાઓન ું લલતયણ,કયાના અુંગે જનજાગૃલત ના કામડક્રભ, તેભજ 

વયકાયશ્રી ની યેળન કાડડ  રાયા લલનાભ લ્મે અનાજ લલતયણ મજના અુંતગડત  વશ્મર ડીસ્ટન્વ વાથે  

અનાજ લલતયણ ની કાભગીયી લગેયે કામડક્રભભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાથે યશી કાભગીયી કયેર છે. જ ે

અુંગે કયના લયીમવડ તયીકે લળક્ષકને લફયદાવમા છે. 
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લડદયા ભશાનગયાલરકા રાયા ફનાલેર   વલભલતની ૩ નલલન ળાા લફલ્ડીંગ ન ું  ઇ-રકાડણ ગ .યા.ના 

ભાન.લળક્ષણ ભુંત્રીશ્રી બ ેન્રલવુંશ ચ ડાવભા રાયા કયલાભાું આલેર છે.   વલભલતની ળાાઓની આગ 

અક્સ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે ઓટભટેીક પામય ફર તથા પામય એક્ષીગ્મ ળય ફ્ર થી વ વજ્જ કયલાભાું આલેર 

છે.  વલભલતની ળાાઓ ભાું લડદયા ળશેયના અત્મુંત ગયીફ રયલાય ભાુંથી ફાક આલતા શઇ, પ્રથભલાય 

વલભલતની ળાાઓ અને ફારલાડીઓના  તભાભ ફાક ક ભાય-કન્માઓને ડરેવ તથા ફ ટ ભજા કો. 

તયપથી પાલલાભાું આલેર યક્ભ ભાુંથી ખયીદી આલાભાું આલેર છે.                                                                          

શાર વયકાયશ્રી તયપથી લજલ્લા લળક્ષણ વલભલત,લડદયા ના ૧૧ ગાભની ૧૬ ળાાઓન લડદયા નગય 

પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયાભાું વભાલેળ કયલાભાું આલેર શઇ, વદય ળાાઓ ના ફાક ભાટે ડરેવ તથા 

ફ ટ ભજા ખયીદીને આલાભાું આલનાય  છે. અને ળાાઓની આગ અકસ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે ઓટભટેીક 

પામય એક્ષીગ્મ ળય પામય ફર ખયીદીને ળાાઓને પામય ફર થી વ વજ્જ કયલાભાું આલનાય છે.  

વયકાયી ળાા શ્રેષ્ઠ ળાાના અલબગભ વાથે લલલલધ નલતય પ્રમગના રાયા ૧૨૦૩ લલદ્યાથીઓ ખાનગી 

ળાાભાુંથી લડદયા ભશાનગયાલરકા વુંચાલરત ન.પ્રા.લળ.વ.લડદયા ની ળાાઓભાું પ્રલેળ ભેલલાની 

લવલધ્ધ વાથે લારી અને વભાજના જાગૃત નાગરયક યાજકીમ આગેલાન અને વયકાયશ્રીના ઉત્તભ લનર્ણ્મો રાયા 

કો.ની ળાાને આગલ ું સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ યષ્ણ ું છે. 

નલલ યાષ્ટર ીમ લળક્ષણ લનલત અુંતગડત  લડ પ્રાથલભક લળક્ષણ પ્રાથલભક ળાાભાુંજ ળરુ કયલાના શેત  વાથે  

ગ જયાત ભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા વુંચાલરત , લડદયા નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત અભર કયનાય 

શેરી વલભલત ફને છે.            
૨૦) આકાયણી મલબાગ : 

 લડડ  ઓરપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીક યીવમ ના કાયણે કયના ની ભશાભાયી શલા 

છતાું ભાશે નલેમ્ફય-૨૦૧૯ વ ધીભાું ફજટે રક્ષ્માુંક રૂ.૪૯૧.૮૯ કયડ વાભે રૂ.૨૭૫.૦૦ કયડની આલક 

થમેરી છે જ ે૫૫.૯૧ % થામ છે. 

 વયકાયશ્રીના આત્ભલનબડય ેકેજ અુંતગડત તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ વ ધી યશેઠાણ 

લભરકતના પ્રટી ટેક્ષની યકભના ૧૦% ભ જફ યીફટે (યાશત) આલાભાું આલરે છે જ ે થકી ક ર 

૧૮૮૦૪૮ કયદાતાઓએ રાબ ભેલેર છે અને ક ર રૂ.૬૬.૭૧ કયડની આલક થમેર છે અને  ક ર 

રૂ.૪.૬૮ કયડ કયદાતાઓને લભરકત લેયાભાું યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે જ્માયે ફીન-યશેઠાણ 

લભલ્કતના પ્રટી ટેક્ષની યકભના ૨૦% ભ જફ યાશત આલાભાું આલેર જ ે થકી ક ર ૫૦૯૭૬ 

કયદાતાઓએ રાબ ભેલેર છે અને ક ર ૧૦૮.૧૧ કયડની આલક થમેર છે અને ક ર રૂ.૨૦.૧૫ કયડ 

કયદાતાઓને લભરકત લેયાભાું યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયદાતાઓને લભરકત લેયા બયલાભાું યાશત ભે અને લવ રાત ભશત્તભ 

આલે તે શેત  થી લેયાની વમાજની યકભભાું તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ વ ધી લતય 

આલાની મજના કયલાભાું આલેર શતી જ ેથકી ક ર રૂ.૧૫.૯૯ કયર્ડ્ની આલક થમેર છે અને ક ર રૂ 

૫.૫૧ કયડ વમાજની યકભન  કયદાતાઓને લતય અલાભાું આલેર છે. 

 કયદાતા પ્રટી ટેક્ષ ફેંક ઓપ ફયડા, ICICI ફેંક, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of India, Axis 

Bank અને ઇન્ર્ડ્વઇન્ડ ફેંક્ની લડદયા ળશેયભાું આલેરી ળાખાઓભાું બયાઇ કયી ળકે તેલી વમલસ્થા 

ગઠલલાભાું આલેરી છે લધ ભાું, લડૉદયા ભશાનગયારીકાની ઓપીળીમર લેફવાઇટ www.vmc.gov.in / 

www.vmcegov.in યથી કે્રડીટ/ડેફીટ કાડડ/નેટ ફેંકીંગથી , મ ીઆઇથી ણ પ્રટી ટેક્ષ બયી ળકામ 

તેલી વ લલધા ચારે છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળનભાું આજીલન લાશન કયની ભશત્તભ લવ રાત થામ તે ભાટે લાશન વમલશાય 

લલબાગ-લડદયાના વશમગ થી આયટીઓ કચેયી દ્વાયા લાશનકયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનન  

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.in/
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યજીસ્ટરેળન થામ તે પ્રકાયન  વુંકરન કયલાભાું આલેર છે અને આયટીઓ કચેયી દ્વાયા ણ આ કાભે વું ણડ 

વશકાય આલાભાું આલે છે.લધ ભાું કયદાતાઓની વ લલધા ભાટે તભાભ લડડ  કચેયીઓભાું ણ લાશનકય 

બયી ળકામ તેલી વમલસ્થા ગઠલલાભાું આલી છે.વદય વમલસ્થાને કાયણે આજીલન લાશન કયની 

લવ રાતભાું નચવધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે. નલેમ્ફય -૨૦૧૯ વ ધીભાું રૂ.૧૧.૮૫ કયડ લવ રાત 

થમેરી છે. 

 લડદયા ભશાનગયારીકાના શદ લલસ્તાયભાું ગ જયાત વયકાયશ્રીના ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાડણ 

લલબાગ, વલચલારમ ગાુંધીનગય ના નટીપીકેળન નું. KV/૫૧/૨૦૨૦/VMC/ ૯૦૨૦૧૯/૭૬૧૮-

૭૬૨૧/P તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી બામરી, વેલાવી, લેભારી, ફીર, કયડીમા, ઉંડેયા અન ે લડદરા 

ગાભના તભાભ યેલન્મ  વલે નુંફયન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. આ તભાભ ગાભની લભરકત ની 

આકાયણી કયી લેયા ફીર તૈમાય કયલાની કાભગીયી વુંફુંલધત લડડ  કચેયીઓ દ્વાયા શાથ ઉય છે.વદય 

ફીર ફજલણી થમે થી આગાભી લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું અુંદાજીત ૬૦૦૦૦ લભરકતની ક ર રૂ.૨૫.૦૦ 

કયડ જટેરી આલક લધલાની ળક્મતા છે. 

 જાશેય જનતાને તાની લભરકતના લેયા ના કાભકાજ ભાટે નજીકની લડડ  કચેયીન વુંકડ  કયી ળકે અને 

કાભગીયી ન ઝડી લનકાર થામ તે શેત  થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આકાયણી ળાખાન  લલકેંરીકયણ કયી 

લરશલટી લડડ  કચેયી દ્વાયા નલલન લભરકતની આકાયણી, શમાત લભરક્તની લધાયા-ઘટાડ તેભજ લાુંધા 

અયજીઓન લનકાર થામ તે ભ જફન  આમજન કયેર છે. 

૨૧) વાભાન્મ લશીલટ મલબાગ :  

 લડદયા ભશાનગયાલરકાના લગડ-૧ થી ૪ ના અલધકાયી/કભડચાયી દ્વાયા લૈલિક ભશાભાયી COVID-૧૯ 

ના કયા વભમભાું ફજાલેર પયજો ભાટે  તભાભ અલધકાયી/ કભડચાયીને ધન્મલાદ આ  છ ું .  

 આયગ્મ લલબાગભાું યાજમ વયકાય દ્વાયા ભુંજ ય કયલાભાું આલેર ભશેકભ ઉય ૨૪૨ ભેડીકર ઓપીવય તથા 

ેયા ભેડીકર સ્ટાપની બયતી કયલાભાું આલી.  

 અલિળભન અને તાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગભાું લગડ-૨ ની ડે. ચીપ ઓરપવય(પામય)ની જગ્મા ઉય 

લનભણુંક આલાભાું આલી. તેભજ વૈલનક ભાુંથી વય વૈલનક તયીકે ક ર-૦૯ કભડચાયીઓને ફઢતી 

આલાભાું આલી તથા ખારી જગ્માઓ બયલા ભાટે જાશેયાત આી પ્રરક્રમા શાથ ધયી ૧૯ વૈલનક, તથા ૦૩ 

વફ ઓપીવયને લનભણુંક આલાભાું આલી.  

 લડ દયમ્માન ટેકનીકર વુંલગડભાું લમ લનલૃત્તીને કાયણે ખારી ડેર કામડારક ઇજનેય (વીલીર)ની ૦૨ 

જગ્મા ઉય વાભાન્મ વબા દ્વાયા ઠયાલલાભાું આલેર અલધકાયીને કામડારક ઇજનેય તયીકે ફઢતી 

આલાભાું આલી.  

 અન્મ લલબાગભાું ખારી જગ્મા બયલા ભાટે જાશેયાત આી બયતી પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે.  

 આ લડભાું ટેકનીકર તથા નન ટેકનીકર વુંલગડની ભશત્લ ણડ જગ્મા ઉય બયતી પ્રરક્રમા શાથ ધયી 

લનભણુંક આલાની કામડલાશી શાથ ધયલાભાું આલળે. 

 લગડ-૪ ભાું યજીંદાયી વપાઇ વેલકભાુંથી ક ર-૨૪૯ કભડચાયીને કામભ કયલાભાું આલેર. લમલનલૃલત્તભાું 

વપાઇ વેલકભાું લાયવાઇ શકકે ક ર-૧૦૬ કભડચાયીને લનભણુંક આલાભાું આલેર. ભમૈત વપાઇ વેલકભાું 

લાયવાઇ શકકે ક ર-૨૬ ને લનભણુંક આલાભાું આલેર તેભજ ભાનલરદન અન ે કાયાય આધાયીતભાુંથી 

ક ર-૯૦૧ કભડચાયીઓને વભગ્ર વબાના ઠયાલ અન્લમે યજીંદાયી વપાઇ વેલક તયીકે યાલલતડત કયલાભાું 

આલેર. 

 ભશાનગયાલરકાનાું ાણી  યલઠા ળાખાનાું ૦૨ અલધકાયીઓને લાલ્લનાું ભેન્મ પેક્ચયીંગ પ્રવેવ, 

કેેફીરીટીવ અને લાલ્લનાું રાઇલ ઇન્સ્ટરેળન લલગેયેની જાણકાયી ભેલલા  ના (ભશાયાષ્ટર)ખાતે 

લીઝીટ ભાટે ભકરલાભાું આલેર છે. 
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 ગ જયાત ડીઝાસ્ટય ભેનજેભને્ટ ઓથયેટી દ્વાયા આમજીત લલલલધ તારીભ કામડક્રભ જલેા કે અકસ્ભાત, 

ક દયતી કે કૃલત્રભ શનાયત વભમે તથા  ય,ધયતી કભ જલેા ફનાલ લખતે સ્લફચાલ ભાટે વાલચેતી યાખી 

ળકે તે શેત થી ભશાનગયાલરકાનાું અલધકાયી / કભડચાયીઓની ઝન રદઠ લલલલધ તારીભ કામડક્રભ મજી 

તારીભ આલાભાું આલેર છે. 

 ઇલન્ડમન યેડ ક્રવ વવામટી દ્વાયા આમજીત  “ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ કેેવીટી ફીલ્ડીંગ” અુંતગડત લલલલધ 

લડડ  કચેયીઓના નામફ કામડારક ઇજનેય તેભજ લડડ  ઓપીવયશ્રીઓને રદન-૦૨ ની તારીભ 

અુંતગડત૧૯ અલધકાયીઓને તારીભ આલાભાું આલેર છે.  

 વપાઇ કભડચાયીઓભાું વપાઇ કાભગીયી વાથે વાથે ળશેયના જાશેય સ્થએ નાગયીક તેભજ પ્રલાવીઓ 

સ્લમું સ્લચ્છતા જાલલાભાું ભદદરૂ થામ અને જાગૃલત કેલામ તે શેત થી લલલલધ લલમ આધાયીત 

તારીભ કામડક્રભભાું ક ર-૧૨૦૦ વપાઇ વેલકને "ભેડીકર કરેજ, ગત્રી, લડદયા ખાતે તારીભ આલાભાું 

આલેર છે. 

૨૨) મ .વી.ડી. પ્રોજકે્ટ : 

દીનદમા અુંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્ર ીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન(DAY-NULM) 

૧. વાભાજીક ગમિળીરિા અને વુંસ્થાગિ મલકાવ:  

મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૧૮ સ્લ-વશામ જ થની યચના કયેર છે તેભ જ ક ર  

૧૨૯  સ્લ-વશામ જ થને ક ર રૂ. ૧૨.૯૦ રાખની પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે.  

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  નલા  ૧૩૨ સ્લ-વશામ જ થની યચના કયી પયતા બુંડની વશામ આલાન ું 

આમજન છે.  

૨. ક્ષભિા વુંફુંધી િારીભ અને પ્રવેભેન્ટ દ્વાયા યોજગાય(Employment Through Skill Training & 

           Placement):  

મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૫૬ તારીભાથીઓનાના નાભાુંકન કયાલેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  નલલન  ૫૦૦ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયી તેઓને યજગાયી / સ્લ-

યજગાયી અાલલાન ું આમજન છે. 

૩. સ્લ યોજગાય કામચક્રભ (Self Employment  Program):  

 મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૯૪ રન અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલેર છે. જભેાુંથી 

૨૧ અયજીઓ ફેંક દ્વાયા ભુંજ ય કયી રાબાથીઓને રૂ.૨૫.૩૩ રાખની રન વશામ અાલેર છે. ક ર ૫૪ સ્લ-

વશામ જ થની ફેંક દ્વાયા રૂ.૭૩.૨૮ રાખની ભ દતી લધયાણ  ભુંજ ય કયાલેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨): નલલન ૨૫૦ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલી રાબાથીઓને વમાજ કી વશામ 

આલાન ું આમજન છે. નલલન ૧૬૦   સ્લ-વશામ જ થને ભ દતી લધયાણ  કયાલલાન ું આમજન છે.   

૪.  ઘયમલશોણા ળશેયી રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

મવમધ્ધ: લડદયા ખાતે ૫ જગ્મા ય ૧૨ ળેલ્ટવડ કામડયત છે. ઉયાુંત રારફાગ લબ્રજ નીચ,ે અક્ષય ચક લબ્રજ 

નીચે, વભા તરાલ લબ્રજ નીચે, લડવય લબ્રજ નીચે તથા અટરાદયા એભ ક ર ૦૫ જગ્માએ ક ર રૂ. 

૧૯૪૧.૩૭/- રાખનાું ખચે નલલન ળેલ્ટવડ ફનાલલા અથે ડી.ી.આય. ભુંજ ય થમરે છે, કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨): લડદયા ખાતે ભશેફ ફ યા કમ્મ લનટી શર નલ યા, નલામાડડ  અભયનગય 
છાણી ટી.ી.-૧૩, છાણી જકાતનાકા ાવે જ ની ાણીની ટાુંકી ાવે એભ ૦૩ નલલન ળેલ્ટવડ રૂ.૧૦૬૮.૦૨ 
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રાખના ખચે ફનાલલાની ભુંજ યી જી.મ .એર.એભ. ગાુંધીનગય દ્વાયા ભેર છે. નલલન ળેલ્ટવડ ફનાલલાની 

કાભગીયી ટ ું ક વભમભાું ળરૂ થનાય છે.  

૫. પ્રધાનભુંત્રી સ્ટર ીટ લેન્ડવચ આત્ભમનબચય મનમધ (PM SVANidhi)  

કયનાની લૈલિક ભશાભાયીના વભમભાું ળશેયી ળેયી પેયીમાઓના યજગાયને ખ ફ જ ગુંબીય યીતે ન કળાન થમેર 

શઇ ળેયી પેયીમાઓ તેઓની આજીલલકા ભાટે તેભન વમલવામ ળરૂ કયી ળકે તે શેત થી આલાવ અને ળશેયી 

ફાફત ભુંત્રારમ દ્વાયા ળશેયી લલસ્તાયના, ળશેય ફશાયથી અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાુંથી ળશેયભાું પેયીન વમલવામ 

કયલા આલનાય અને ૨૪ ભાચડ, ૨૦૨૦ શેરા પેયીની પ્રલૃલત્ત કયતા તભાભ ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને લકીંગ 

કેીટર રન અાલલા “PM Street Vendors AtmaNirbhar  Nidhi  (PM SVANidhi)”,  a scheme for 

Special Micro-Credit Facility  ૧૦૦ % કેન્ર  યસ્કૃત મજના રાગ  કયલાભાું આલેર છે. 

તેઓના ડી બાુંગેર યજગાય ધુંધા  ન: ળરુ કયલા ભાટે Micro-Credit Facility તયીકે અુંકે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

ની રન ૧ લડ ભાટે ૭% વમાજ કી વશામ વાથે કઈ ણ પ્રકાયની લવક્મ યીટી લગર્ આલાન  ળરૂ કયલાભાું 

આવમ  છે તથા ઓનરાઈન ડીઝીટર પ્રટેપભડનાું ભાધ્મભ દ્વાયા ચ કલણ સ્લીકાયનાયને અન્મ લધ  રૂ. 

૧૨૦૦/- કેળફેક તયીકે આલાભાું આલળે.   

મવમધ્ધ:  લડ ૨૦૧૭ ભાું ક ર ૧૧૩૫૧ ળશેયી ળેયી પેયીમાઓ વલે દયમ્માન ઓખામેર  છે. PM SVANidhi 

મજના અુંતગડત ૧૧૦૭૦ રન ની અયજી Online PM SVANidhi Portal ય વફલભટ કયલા ભાું આલેર છે જ ે

ૈકી ક ર ૮૦૦૪ રન ની અયજી sanctioned અને ક ર ૬૦૦૪ રન ની અયજી Disbursed થમેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  લઘ  ભાું લઘ  જરૂયીમાતભુંદ ળશેયી ળેયી પેયીમાઓની ઓખ કયી તેઓની 

અયજીઓ Online PM SVANidhi Portal ય  વફલભટી કયી ફેંક ભાું ભકરાલી રાબાથીઓને રન વશામ 

આલાન ું આમજન છે. 

૬. ભ ખ્મભુંત્રી ભડશરા ઉત્કચ મોજના (MMUY): 

યાજ્મ વયકાય રાયા વભગ્ર ગ જયાતભાું ભરશરા વળલકતકયણ ને લેગ આલા ગ જયાત વયકાયશ્રી રાયા “ 

ભ ખ્મભુંત્રી ભરશરા ઉત્કડ મજના” ભાનનીમ પ્રધાનભુંત્રીશ્રી ના જન્ભરદન ે ઇ-રન્ચીંગ થકી ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી રાયા અભરભાું ભ કલાભાું આલેર છે જભેાું ળશેયી લલસ્તાય ભાું અભરીકયણ ભાટે રન રેલા ઇચ્છ ક 

૧૮ થી ૫૯ લમ જ થની ૧૦ ભરશરાઓન ું એક જ થ ફનાલી ફેંકભાું જોડાણ કયી રૂ.૧ રાખન ું વમાજ યરશત ફેંક 

લઘયાણ આલાન ું થામ છે. જ ેભાટે ગ જયાત વયકાયશ્રી રાયા લડદયા ભશાનગય ાલરકા ને ૩૫૦૦ જોઇન્ટ 

રામાલફરીટી અલનાંગ એન્ડ વેલલુંગ ગ્ર  (JLESG) ફનાલલાન રક્ષ્માુંક આલાભાું આલેર છે. 

મવમધ્ધ: વદય મજના અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકા રાયા ૧૦ ક-ઓયેટીલ ફેંક વાથ ેMOU કયલાભાું 

આલેર છે. તથા અત્માય વ ધી ક ર ૪૯૩ જટેરા જ થની યચના કયલાભાું આલેર છે. ફાકી ની કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે. 

૨૩) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજકે્ટભાું કોોયેળન દ્વાયા આલાભાું આલિી વેલાઓ : 

આુંગણલાડીના ફાકને પટીપાઇડ ભીલ્ક અને લળુંગ રાડ : આુંગણલાડીના દયેક રાબાથી ફાકને 

આુંગણલાડી કેન્રભાું વભલાય થી ગ રુલાય વ ધી ૦૪ રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ક અને ળ ક્રલાય અને ળલનલાય ૦૨ 

રદલવ લળુંગરાડ  (ભગફ્ી અને ગ) આલાભાું આલે છે. (કયના ભશાભાયીના રીધે શાર ફુંધ છે) 

લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડી: વયકાયશ્રીની ડીઝાઇન ભ જફન  આુંગણલાડી ફાુંધકાભ ળક્મ ન શમ તેલા 

લલસ્તાયભાું ૩૬ લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડીન  લનભાડણ કયી ભ કલાભાું આલે છે. 

આઇ.વી.ડી.એવ. અફડન પ્રજકેટની કચેયી: અફડન ઘટક-૦૧ (લી.એભ.વી.  લડ) ની કચેયી લડડ-૦૯ ના 

પ્રથભ ભાે, અફડન ઘટક-૦૨ (લી.એભ.વી. લિભ) ની કચેયી લડડ-૦૬ ના પ્રથભ ભાે, અફડન ઘટક-૦૩ 
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(લી.એભ.વી. ઉત્તય) ની કચેયી લડડ-૦૭ ના પ્રથભ ભાે અને અફડન ઘટક-૦૪ (લી.એભ.વી. દલક્ષણ) ની 

કચેયી લડડ-૧૨ ના પ્રથભ ભાે કામડલન્લત કયલાભાું આલેર છે. 

વયકાયશ્રીની મોજનાઓ /રી વેલાઓ 

 યક ોણ: ૧) ૦૬ ભાવ થી ૦૩ લડના ફાકને ફાર ળલક્ત, વગબાડ ભાતાઓ અને ધાત્રી ભાતાઓન ે

ભાતૃ ળલક્ત અને લકળયઓને  ણાડ ળલક્ત ટેક શભ યેળન તયીકે વયકાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું આલે છે. ૨) 

કયના ભશાભાયીના રીધે આુંગણલાડીઓ ફુંધ શમ ૦૩ થી ૦૬ લડના ફાકને અઠલાડીમાભાું એક લકર 

વ ખડી ફનાલી ઘયે (ટેક શભ યેળન) આલાભાું આલે છે. 

ઉજલણી: ૧) આુંગણલાડી ખાતે દય ભરશને વ ણ વુંલાદભાું ણ અુંગે જન વભ દામભાું રક જાગૃલત, 

ફા ત રા રદલવભાું ફાકન  લજન અન ે લગીકયણ, યળઇ ળભાું લાનગી લનદળડન, ફા રદલવ અન ે

અન્નપ્રાળન રદલવ, અન્ન લલતયણ રદલવભાું તભાભ રાબાએથીઓને ટેક શભ યેળનન  લલતયણ,  ણાડ રદલવભાું 

લકળયીઓને ભાગડદળડન અને આઇ.એપ.એ. ગીન  લલતયણ, ભભતા રદલવભાું વગબાડ ભાતાઓ, ધાત્રી 

ભાતાઓ તેભજ ફાકન ું લજન કયલાભાું, યવી આલાભાું, ફાકને લલટાલભન ‘એ’ ીલડાલલાભાું, ક 

તત્લ અને યવીકણન ું ભહ્ત્લ વભજાલલાભાું આલે છે. ૨) લતથી બજનભાું લલસ્તાયના દાતાઓ દ્વાયા બજન 

આલાભાું આલે છે. ૩) ઉયાુંત દય લે સ્તનાન વપ્તાશ, ણ ભાવ લગેયેની ઉજલણી કયલાભાું આલે છે. 

ોણ ભાશ: વપ્ટેમ્ફય ભાવને વયકાયશ્રી દ્વાયા ણ ભાશ તયીકે ઉજલલાભાું આલેર છે, જભેાું ણ રદલવ, 

ણ ભેરા, ણ લક, પ્રબાત પેયી, લાનગી લનદળડન, ગ શ ભ રાકાત, લારી ભીટીંગ, ભરશરા ભીટીંગ, ળેયી 

નાટક, પલ્ક ળ, વામકર યેરી, યેડીમ પ્રગ્રાભ  લગેયે જલેા કામડક્રભ કયેર છે, અને ણ અુંગે જન જાગૃલત 

પેરાલેર છે. 

આુંગણલાડી ભોફાઇરલાન: ળશેય શદ લલસ્ તાયભાું નાના કેટભાું ગયીફ અને ઝ ડ૫ટ્ટી લલસ્ તાય આલેર છે, 

જમા કાભ કયતા ભજ યના ૬ ભાવ થી ૬ લડના ફાક, વગબાડ / ઘાત્રીભાતા અને લકળયીઓ શમ તેની 

નચવઘણી કયી જ ે ICDSની વેલાથી લુંચીત યશેતા શમ તેલા લલસ્ તાયને આુંગણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS 

વેલાઓથી આલયી રેલાભાું આલે છે. 

ભાિા મળોદા એલોડચ: શ્રેષ્ટ કાભગીયી ફદર આુંગણલાડી કામડકય અને ભદદનીળ ફશેનને ાયીતીક ઇનાભ 

યાજમ કક્ષાએ, લજલ્ રા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે 

આુંગણલાડી ભકાન: ૧) સ્લચ્છ અને શલા ઉજાવલા  વ લલઘામ કત આુંગણલાડીના તાન  ૧૭૦ નુંદઘય 

ભકાન છે, અને ૦૫ નુંદઘય ભકાનનાું ફાુંધકાભન ું આમજન કયેર છે, ૨) વયકાયશ્રી દ્વાયા દયેક આુંગણલાડીભાું 

પામય વેપટી કીટ ફેવાડલાભાું આલી છે, ૩) ફાુંધેરી આુંગણલાડીઓભાું ૯૩ લટય પ્મ યીપામય ડનેળનથી 

ભેલેર છે, અને ૫૫ લટય પ્મ યીપામય વયકાયશ્રીભાુંથી આલેર છે. 

વેટકોભ: વયકાયશ્રી દ્વાયા દય શેરા અને ત્રીજા ળલનલાયે વેટકભ કામડક્રભ દ્વાયા તારીભ, ભગડદળડન અન ે

લભનીટયીંગ   

પ્રધાનભુંત્રી ભાિૃ લુંદના મોજના: દુંતીના શેરા વુંતાનના જન્ભ ફદર તેને  યષ્કાય સ્લરૂે રૂ.૫૦૦૦/- 

ની વશામ (૩ તબ્ફકાભાું) આલાભાું આલે છે, જ ે મજના તા:૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આયગ્મ લલબાગને 

તફદીર થમેર છે. 

આુંગણલાડી દત્ િક: ૧) વન પાભાડ: ૦૧ સ્ભાટડ  આુંગણલાડી ફનાલેર છે, અને ૦૨ સ્ભાટડ  આુંગણલાડી 

ફનાલલાન  પ્રાનીંગ છે, ૨) પ્રકાળ કેલભકર: એક સ્ભાટડ  આુંગણલાડી ફનાલી અને ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું 

લલલલધ પ્રલૃલતઓ, ૩) એર. એન્ટી ટી.: ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું યભકડા, શાઇજીન કીટ અન ે લર ક્રક, 

તેભજ આુંગણલાડીઓભાું ફશાયની રખુંડની ગ્રીર, યુંગ યગાન, પીક્વચય અને પનીચય ૪) પ્રથભ પાઉન્ડેળન 
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એજ્મ કેળન ફયડા.: ૧૨૦ આુંગણલાડીઓભાું લપ્ર-સ્ક ર એજ્મ કેળન, ૫) સ્પે્રડીંગ સ્ભાઇર દ્વાયા ૧૦ 

આુંગણલાડીભાું આઉટડય રવણી આેર છે, ૫) જટેક (GETCO) દ્વાયા ૪૦ આુંગણલાડીઓભાું રવણી, 

ઝ રા અને વી.વય આલાભાું આલેર છે, ૬) ફી.વી.વી.આઇ દ્વાયા ૩૮ આુંગણલાડીઓભાું યભત ગભતના 

વાધન તેભજ વાધન ભ કલા ભાટે કફાટ આેર છે, ૭) લાસ્તલ્મ પાઉન્ડેળન દ્વાયા ૦૩ આુંગણલાડીઓભાું 

વેનેટયી નેકીન લેન્ડીંગ ભળીન અને ભાલવક સ્ટર ાલ રગતના સ્ટય રગાલલાભાું આલેર છે.  

આુંગણલાડી કામચકય અને િડેાગયની ઓનરાઇન બયિી: 

વયકાયશ્રીની વ ચના ભ જફ આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગયની બયતીઓ e-hrms.gujarat.gov.in ભાયફ્ત ે

ળરૂ કયેર છે. 

Covid-૧૯ અુંિગચિની કાભગીયીઓ /રી વેલાઓ 

ડય ટ  ડય વલે: આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગય ફશેન દ્વાયા આયગ્મ લલબાગની વ ચનાઓ અને 

વુંકરનભાું ડય ટ વય વલનેી કાભગીયી કયલાભાું આલી યશેર છે, તેભજ શલભમ ેથીક દલાઓન ું તથા 

આમ લેરદક ઉકાાન ું લલતયણ કયલાભાું આલેર છે, તેભજ ફાકને વ લણડપ્રળન ડૉઝન ું લલતયણ કયેર છે. 

ભાસ્ક ફનાલી મલિયણ: લવલણ કાભના જાણકાય આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગય ફશેન દ્વાયા આળયે 

૧૦૫૦ જટેરા કડાના ભાસ્ક ફનાલી લલસ્તાયભાું લલતયણ કયેર છે. 

મપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન: ૦૩ થી ૦૬ લડના ફાકને આુંગણલાડીઓ ખાતે ફરાલલાના ન શમ તેઓને 

સ્રયકાયશ્રીની વ ચના ભ જફ લપ્રસ્ક ર વારશત્મ ઘયે જ  રુ ાડલાભાું આલેર છે, અને વયકાયશ્રી દ્વાયા દય 

વભલાયે ફયે ૦૨ થી ૦૩ કરાકે ઉંફયે આુંગણલાડી કામડક્રભ દ્વાયા ટીલી, મ .ટ્ય ફ અને પેવફ કના 

ભાધ્મભથી લપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન  રુ ાડલાભાું આલે છે. 

વેલાબાલી વુંસ્થાઓ દ્વાયા વશામ: ૧) બાયતીમ યેલ્લે એકડભી દ્વાયા ૪૦૦ આુંગણલાડીઓ ભાટે વેનેટાઇઝય, 

ભાસ્ક અને ગ્રલઝની કીટન ું લલતયણ, ૨) પ્રકાળ કેલભકર દ્વાયા ૧૪ આુંગણલાડીઓભાું ભાસ્ક અને શેન્ડ 

ગ્રલઝન ું લલતયણ 

મલમલધ પયીપાઇ: કયના ભશાભાયી દયમ્માન વુંકલરત ફા લલકાવ લલબાગ દ્વાયા વગબાડ, ધાત્રી ભાતા, 

લકળયીઓ તથા ફાકની લલલલધ શરયપાઇઓ જલેીકે લપ્ર-સ્ક ર અુંતગડત યભકડા ફનાલલા, યુંગરી પયીપાઇ, 

તયણ ફનાલલાની શયીપાઇ, ટેક શભ યેળનભાુંથી લાનગી શયીપાઇ, લગેયેન ું આમજન કયેર છે, જભેાું લાનગી 

પયીપાઇભાું બાગ રેનાય ૧૦ સ્ધડકને અભ રન ું ગીફ્ટ શેમ્ય આલાભાું આલેર છે.  

ગત લડ થી વભગ્ર લલિભાું કયના (કલીડ-૧૯) ભશાભાયી ના રીધે દયેક દેળના અથડતુંત્ર ઉય ગુંબીય અવય 

થમેર છે અને જભેાું લડદયા ળશેય ણ અલાદ નથી. ગત નાણાુંકીમ લડના છેલ્લા ભાવભાું જાશેય રશતભાું ળશેયભાું રાગ  

કયલાભાું આલેર રક્ડાઉનના રીધે અને અન્મ કાયણવય નાણાકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાું કયલયેાની આલકભાું લડ 

૨૦૧૮-૧૯ ની વયખાભણીભાું ઘટાડ થમેર છે. ત્માય છી ણ રાુંફા વભમ વ ધી રકડાઉન ન અભર ચાર  યશેતા 

લડદયા ભશાનગયાલરકાની આલકભાું ઘટાડ થમેર શલા છતાું ળશેયના રક ને ફેઝીક વલલડલવઝ પયજીમાત યીતે  યી 

ાડલાની શલાથી યેલન્મ  ખચડભાું લધાય થમેર છે. આ લે ૨૦૨૦-૨૧ કયલયેા, ફાુંધકાભ યલાનગી, જભીન 

લભરકત, ઝ , ટ યીસ્ટ-અલતથીગૃશ, ટાઉનશર, ભાકેટ, લલગેયે ની આલક ઉય ખ ફ લલયીત અવય થમેર છે. વયકાયશ્રી 
દ્વાયા તફક્કાલાય કયલાભાું આલેર અનરકના રીધે તથા યાજ્મ વયકાય અને લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લભરકત 

લેયા ભાટે રાલલાભાું આલેર લતય સ્કીભના રીધે ભશાનગયાલરકાની આલકભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૦ ના અુંતે વ ધાય 

થમેર છે. ગત લોભાું રેલાભાું આલેર પાઇનાલન્વમર  કું ટર ર અુંગેના કેટરાુંક જરૂયી ગરાું જભે કે કલટા, પડલાયી, 

યેલન્મ  કેીટર ફજટેના કાભ, જનબાગીદાયીના કાભ ને જ ે તે વભમે સ્થલગત કયતા, તેભજ ાણી, ડરે નેજ, લયવાદી 

ગટય અને અન્મ જરૂયી કાભ જ કયલા અને ભટા કાભને ગ્રાુંટભાું કયલાના લનણડમ અને આ ફાફતે ફધાના વાથ 

વશકાયના રીધે લડદયા ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલતભાું વ ધાય થમેર છે. લડ ૨૦૨૦-૨૧ ના ળરૂઆતભાું 
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ભશાનગયાલરકા ાવે સ્લબુંડ ની વાયી એલી લવલ્લક ઉરબ્ધ શલાના કાયણે અને ઉય જણાવમા ભ જફ 

પાઇનાલન્વમર કુંટર લ્વના ગરા રેલાથી લડદયા ભશાનગયાલરકા કયના જલેી ભટી ભશાભાયીભાું ણ જરૂયી એલી 

તભાભ વ લલધા ાછ થનાય લનબાલણી ખચડ, ગાય, ેન્ળન, ઇજાયદાયના ચ કલણાું, લલગેયે લનમભીત યીતે અને 

વપતા લડક કયી ળકેર છે.  

ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લડ ૨૦૦૭ થી ઓકટર મ નાફ દ કમાડ ફાદ તેની વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટ 

આલાભાું આલે છે. નાફ દી શેરાના લોભાું ઓકટર મની આલકના વયેયાળ થતા લધાયા વાભે ઓકટર મ લતય 

ગ્રાુંટભાું લડ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ ભાું ક્રભળ: ૧૫% અને ૧૦% જલે નજીલ લધાય યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કયલાભાું આલેર 

છે. જ ેઓકટર મની આલકના અગાઉના વયેયાુંળ ૧૮.૬૫% ના લધાયા વાભે ઘણ નજીલ છે. ગાય ુંચના અભરથી 

ભશેકભ ખચડ અને લનબાલણી ખચડભાું ણ લો-લડ લધી યશેર યેલન્મ  ખચડની વાભે યેલન્મ  આલકભાું લધાય નજીલ 

યશેર છે. લધતા જતા યેલન્મ  ખચડ અને ભટા પ્રભાણભાું લલકાવના કાભ ાછ ખચડ થલાના રીધે ગત લોભાું  

ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલત ઉય થડી અવય ડેર, યુંત  વભમવય ઉય જણાવમા ભ જફ પાઇનાલન્વમર 

કુંટર રના જરૂયી ગરા મગ્મ વભમે રેતા અન ે ફધાના વાથ વશકાયથી ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલતભાું 

વ ધાય થમેર છે. યુંત  આ લનણડમને લગી યશેલાની શજ  ણ જરૂય જણામ છે. 

ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શેત  ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના કાયણે ળશેયભાું ખ ફ ભટા પ્રભાણભાું લલકાવનાું કાભ 

કયલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું આ કાભન લનબાલણી ખચડ ણ કયલાન થળે અને આ આલશ્ મક 

જલાફદાયી છે. વયકાયશ્રીની જ દી જ દી મજનાઓ જલેી કે AMRUT, BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, SMART 

CITY લલ. ભાું ભશાનગયાલરકાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત ટેન્ડય લપ્રલભમભ, ભશેકભ, કન્વરટન્વી તથા અન્મ ખચાડઓના 

રીધે લધ  પા આલાન થત શમ છે. લલલલધ મજના શેઠ ભશાનગયાલરકાના પાા ેટે અુંદાજ ેરૂ.૫૫૦ કયડ 

આલા ાત્ર થામ છે. આ તભાભ કાભ થકી લધી યશેર ખચડને શચવચી લલા ભાટે તથા નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ટકાલી 

યાખલા નીચે ભ જફના ગરાું રેલા જરૂયી ફને છે.  

૧) ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું દય લે ૧૫% ન લધાય તેભજ દય લે આ પ્રભાણે લધાય કયલાભાું આલે તેલી 

યજ આત અગાઉ યાજમ વયકાય વભક્ષ કયેર છે અને આ અુંગેની યજ આત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જરૂયી છે. 

૨) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા  યી ાડલાભાું આલતી વેલાઓ ાછ થતા ખચડને શચવચી લલા જ ેતે વલલડવના 

મ ઝય ચાજડભાું જરૂયી લધાય કયી તેની લવ રાત આલતા લે કયલા અુંગેન ણ લનલત લલમક લનણડમ કયલ 

જરૂયી છે.  

૩) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાું આલતા ભટા પ્રજકે્ટના કાભ વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP ધયણ ે

અથલા યેલન્મ  ફઝેડ્ ભડર ભ જફ કયલાભાું આલે.  

૪) વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ થકી નલલન ઇન્ફ્રાસ્ટરક્ચય ઊબા કયલાભાું આલે છે, છેલ્લા ૧૦ લડભાું રગબગ રૂ. ૫૭૦૦ 

કયડ ના કેીટર કાભ થમેર છે જનેા રીધે ભશાનગયાલરકાના લનબાલણી ખચડભાું ણ ખ ફ લધાય થઇ 

યશેર છે અને ભશાનગયાલરકા ાવે આલકના લવલભત વુંવાધન શઇ લનબાલણી ભાટે ણ ગ્રાુંટ ભે તે 

ફાફત ની યજ આત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જોઇએ. 

૫) દય લે ભશાનગયાલરકાની કયલેયા લવલામની આલકભાું ણ લધાય થામ તે ભ જફના કાભન ું આમજન 

કયલ ું જરૂયી છે. 

મ્મ મનમવર ફોંડ: 

 AMRUT મજના શેઠ આલાાત્ર પાાની યકભ ૈકી રૂ. ૨૦૦ કયડ વ ધીની યકભ મ્મ લનલવર ફચવડ થકી 

ઉગલલા અુંગેની દયખાસ્તને લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબાએ લડ ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ ના 

ફજટેના ઠયાલભાું ભુંજ યી આેર છે. વાભાન્મ વબાદ્વાયા મ્મ લનલવર ફચવડ રગત તભાભ કાભગીયી કયલા અુંગનેી 

વું ણડ વત્તા મ્મ લનલવર કલભળનયશ્રીને આલાભાું આલરે છે. મ્મ લનલવર કલભળનયશ્રીને ભેર વત્તા આધાયે છેલ્લા 
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૧ લડ ભાું અતે્ર દ્વાયા લડ ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ વ ધીની ફેરેંળ ળીટ એક્ર અર ફેઝડ્ ડફર એુંટર ી લવસ્ટભ 

પ્રભાણે અને નેળનર મ્મ લનલવર એકાઉંટીંગ ભેન્મ અર પ્રભાણે તૈમાય કયાલી સ્લતુંત્ર ઓડીટય ાવે ઓડીટ કયાલી 

વટીપાઇડ કયાલેર છે. ફચવડ ભાટે ફે નાભાુંકીત કે્રડીટ યેટીંગ એજન્વી તયપથી કે્રડીટ યેટીંગની જરૂય શમ છે જનેા ભાટે 

અતે્ર થી રક્રલવર લર. તથા ઇન્ડીમા યેટીંગ એુંડ યીવચડ (રપચ) લર. ની લનભણુંક કયલાભાું આલેર અને તેઓ દ્વાયા 

કાભગીયી  ણડ કયી વકાયાત્ભક યેટીંગ ણ લડદયા ભશાનગયાલરકાને એનામત કયેર છે. રક્રલવર લર. તથા ઇન્ડીમા 

યેટીંગ એુંડ યીવચડ (રપચ) લર. દ્વાયા લડદયા ભશાનગયાલરકાને ક્રભળ: “AA/Stable”  અને “AA+/Stable” યેટીંગ 

આલાભાું આલેર છે. મ્મ લનલવર ફચવડ થકી નાણાું ઉગલલા ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રીની  લડ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. 

ફચવડ ભાટેની ભુંજ યી અુંગેની દયખાસ્ત શાર યાજ્મ વયકાય વભક્ષ ેન્ડીંગ છે. જ્માયે મ્મ લનલવર ફચવડના કાભે જરૂય એલા 

ઇંપભેળન ભેભયેંડભ તથા ડ્ય ડીરીજુંવ યીટડ  લરગર કાઉંવીર દ્વાયા તૈમાય કયલાની યશે છે તેના ભાટે એભ. લી. લકન્ની 

ર પભડ, ન્મ  રદલ્લીની લનભણ ક કયલાભાું આલેર અને કાભગીયી તેભના શાથ ઉય છે અને  ણડતાને આયે છે. યાજ્મ 

વયકાયશ્રી તયપથી મ્મ લનલવર ફચવડ ભાટેની  લડ ભુંજ યી ભેથી એકાદ ભાવની અુંદય મ્મ લનલવર ફચવડ થકી નાણાું 

ઉગલલાન રક્ષ્માુંક છે. વદય ફાફતે મ્મ લનલવર કલનળનયશ્રીને રૂ. ૨૦૦ કયડના મ્મ લનલવર ફચવડ ભાટેની જરૂયી 

તભાભ કામડલાશી, કયાય કયલા, SEBI કે અન્મ રગતની કામડલાશી કયલા ભાટેની વું ણડ વત્તા આેર છે તેને ફચવડની 

પ્રક્રીમા  ણડ થામ ત્માું વ ધી મથાલત યાખલા લલનુંતી છે. 

રોન : 

કેીટર ખચડને શચવચી લલા તથા કેંર / યાજ્મ દ્વાયા પ્રામજીત લલલલધ સ્કીભભાું ભશાનગયાલરકાન પા 

આલા ભાટે નાણાુંકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે. અગાઉ ભુંજ ય કયામેર રૂ.૩૦૦ 

કયડની રન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા છેલ્લા ૧૦ લડભાું  રૂ.૩૦૦ કયડની રન ભેલામેર છે. જ ેવાભે આજની 

તાયીખે પક્ત રૂ.૬૧ કયડ ચ કલલાના ફાકી યશે છે. લલકાવના કાભની ગલત અટકે નશીં તથા કેંર / યાજ્મ વયકાયશ્રીની 

પ્રામલજત લલલલધ મજનાઓભાું ભશાનગયાલરકાના પાાની યકભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ કયડની નલલન રન રેલા 

અુંગેની દયખાસ્તને ગત લડની ફજટેભાું ભુંજ યી ભેર છે. ફેંક / નાણાકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલા ભાટે 

યાજ્મ વયકાયશ્રીની  લડ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. ફચવડ અને રન ભાટેની ભુંજ યી અુંગનેી દયખાસ્ત શાર યાજ્મ વયકાય 

વભક્ષ ેન્ડીંગ છે. યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી ફેંક / નાણાકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલા ભાટેની  લડ ભુંજ યી 

ભેથી આલનાય રદલવ / લો ભાટે જભે જભે રન રેલાની જરૂયીમાત ઉબી થળે તેભ ભેર ભુંજ યીની ભમાડદાભાું રન 

રેલાભાું આલળે. 

લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. મજના અુંતગડત પેઝ-૧ શેઠ રાબાથી પાા ેટે અગાઉ વને્ટરર ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા 

થકી રાબાથીઓના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન કયેર યુંત  KYCના કાયણવય પક્ત ૧૫૦ જટેરા રાબાથીઓની રન 

ભુંજ ય થમેર શતી. વદય ફાફતે જ ેતે વભમે ભા. કલભળનયશ્રીના અધ્મક્ષ સ્થાને એક કલભટીની યચના કયલાભાું આલી 

અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંડ ભાુંથી રાબાથીના નાભે રન ભેલી, રાબાથીઓની 

સ્રી છાલી, રનની લવ રાત કયલા ફાફતન લનણડમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય લનણડમ ભ જફ શાર પેઝ-૧ ના 

રાબાથીઓના નાભે આુંતરયક બુંડથી રન ભેલી રનની લવ રાતની કામડલાશી શાથ ધયેર છે. પેઝ-૩ શેઠ શ ડક 

વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે  પન્ડીગ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલેર છે, જનેી 

લવ રાતની કામડલાશી કયલાભાું આલળે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૨ શેઠ તભાભ ભકાનના અરટભેન્ટ થઇ ગમરે 

શમ પેઝ-૧ ભ જફ બલલષ્મભાું આુંતરયક બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી કામડલાશી કયલા તથા ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-

૩(ાટડ), પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાું શ ડક વુંસ્થા તથા અન્મ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ 

રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને કેટરાક લકસ્વાઓભાું જ ે તે વાઇટન ું કાભ અને એરટભેન્ટ  ણડ ન 

થમેથી લલકાવ ની કાભગીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રેલાની પયજ ડે છે તે ભાટે રનના શપ્તાની લવ રાત વું ણડ 

અરટભને્ટ થમેથી ળરૂ કયલા જરૂયી ભુંજ યી આલા લલનુંતી છે. ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧, ૨, ૩, ૪ અને ૫ ના તભાભ 

રાબાથીઓના રનની યકભ બરે શજ  રેલાની ફાકી છે. યુંત  આ તભાભ પેઝના જટેરા ભકાન એરટ થઇ ગમેર છે ત ે
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તભાભ ાવેથી રનની યકભ ૧૦ લડભાું લવ ર કયલા ભાટેની િલત નક્કી કયી, આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંકભાું તેના 

૧૨૦ ભાલવક શપ્તાના સ્લરૂે જભાું કયાલલા ભાટેની ફાયકડ લાી સ્રી તૈમાય કયાલી એપડેફર શાઉવીંગ વેરભાું 

આેર છે. ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રઇ ફી.એવ.મ .ી. પેઝ- ૩ (ાટડ) , ૪ અને ૫ રાબાથીઓની રન તેભના લતી 

શ ડક, ફેંક અથલા ત નાણાકીમ વુંસ્થા ાવે ઉય જણાલેર ભમાડદાભાું રન રેલા, અને કઇ કાયણવય રન ન ભ ે

ત ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧ અને ૨ ના રાબાથી રન પાાની યકભ જ ેયીતે આુંતરયક બુંડભાુંથી વમલસ્થા કયેરી શતી 

તે યીતે ફાકીની યકભની વમલસ્થા કયલા અુંગેની અગાઉ વાભાન્મ વબા દ્વાયા ભુંજ યી તથા તભાભ વત્તા મ્મ લનલવર 

કલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે તેને આલનાય લે ભાટે મથાલત યાખલા લલનુંતી છે. 

કય-દય પ્રસ્િાલના :  

લડદયા ળશેયના લલકાવની ગલતને આગ ધાલલા ભાટે તેભજ લલકાવના કાભના રક્ષાુંક ાય ાડલા 

લલકાવના કાભ ીીી થકી કયલા તથા લધાયાની નાણાકીમ જરૂરયમાત આુંતરયક બુંડ કે ફાષ્ણ વુંસ્થાઓ અને 

ફેન્ક ાવેથી રન ભેલીને  યી ાડલાન ું આમજન કયલાભાું આલળે. જથેી ફજટેના લે ળશેયીજન ય કઇ ણ 

જાતના કય-દય લધાયલાના વ ચન કયલાભાું આલેર નથી અને કય-દય મથાલત યાખલાભાું આલેર છે.   

વભાન અને આબાય :  

 આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે કે અત્માય વ ધીના અભાયા કામડકા દયમ્માન સ્થામી વલભલતના તભાભ 

વભ્મ તથા ચેયભેનશ્રીન વું ણડ વાથ વશકાય ભેર છે. અને શલે છી ણ વશકાય વાુંડળે તેલી અેક્ષા વાથે વોન 

આબાય વમક્ત કરુ છ .  

 લધ ભાું ભન ે જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે કે, અત્માય વ ધીના અભાયા કામડકા દયમ્માન ભેમયશ્રી, ડે. 

ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચ ુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રીઓ દ્વાયા જ ે વાથ 

વશકાય અને ભાગડદળડન વાડ્યા છે તેન  શ ું  ઋણ સ્લીકાય કરુ છ  અને આગાભી લડ દયમ્માન ણ નલલન લનભામેર 

ભેમયશ્રી, ડે. ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચ ુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રી ન આજ 

પ્રકાયે વાથ વશકાય અને ભાગડદળડન ભત ું યશેળે. લશીલટ લલબાગ તયપથી ભુંજ યી અથે યજ  કયાતી દયખાસ્ત ઉય 

ત્લયીત લનણડમ રઇ ભુંજ યી આલાના શકાયાત્ભક અલબગભના કાયણે આમજન ભ જફનાું લલકાવના કાભન ખ ફ જ 

ઝડી અભર કયી ળકામ છે. ભાયા વાથી અલધકાયીશ્રીઓ/કભડચાયીશ્રીઓ ના ટીભ લકડ  થી કામોને કામાડલન્લત કયલા 

ઉઠાલેરી જશેભત તથા લળસ્ત ભાટે શ ું  આબાય વમક્ત કરુ છ , અને આ પ્રભાણે ન વશકાય આગાભી વભમભાું ણ ભી 

યશેળે તેલી અેક્ષા યાખ  છ . જથેી કયીને લલકાવના વભ લચત આમજનનાું ધ્મેમને પ્રાપ્ત કયી ળકામ. આલી અેક્ષા 

યાખતા વને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજ યી અથ ે

યજ  કરૂ છ . જ ેઆ વો વશડ સ્લીકાયળ તેલી આળા યાખ  છ ું .  

જમ જમ ગયલી ગ જયાત... 

 

 

લડોદયા 
િા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ 

સ્લરૂ ી  (IAS) 
                                        મ્મ મનમવર કમભળનય 

ભશાનગયામરકા 
લડોદયા 

 


