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ડર ાફટ અંદાજપત્ર ૨૦૨૨-૨૩  
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૨૦૨૧-૨૨ રયલાઈઝડ તથા ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ ફજટેની તાયીજ 
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૨૦૨૧-૨૨ યીલાઇઝડ ફજટે 

ફજટે વદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ અનાભત કુર 

ુયાાંત ફાકી ૨૪૬.૧૪ ૩.૦૩ ૫૪૯.૬૯ ૩૭૬.૭૪ ૧૧૭૫.૬૧ 

આલક ૧૨૮૨.૮૦ ૨૯૬.૭૮ ૭૪૬.૬૩ ૧૭૯.૨૭ ૨૫૦૫.૪૮ 

કુર જભા ૧૫૨૮.૯૪ ૨૯૯.૮૧ ૧૨૯૬.૩૨ ૫૫૬.૦૧ ૩૬૮૧.૦૮ 

            

ખર્ચ ૧૨૬૮.૭૧ ૨૯૧.૬૯ ૮૧૦.૯૨ ૧૧૧.૫૦ ૨૪૮૨.૮૨ 

ફાકી લવરક ૨૬૦.૨૩ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૧૯૮.૨૬ 

૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ ફજટે 

ફજટે વદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ અનાભત કુર 

ુયાાંત ફાકી ૨૬૦.૨૩ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૧૯૮.૨૬ 

આલક ૧૩૩૬.૬૯ ૩૨૭.૭૩ ૭૯૧.૯૫ ૧૭૮.૮૬ ૨૬૩૫.૨૩ 

કુર જભા ૧૫૯૬.૯૨ ૩૩૫.૮૫ ૧૨૭૭.૩૫ ૬૨૩.૩૭ ૩૮૩૩.૪૯ 

            

ખર્ચ ૧૩૫૨.૯૨ ૩૩૩.૬૮ ૯૯૬.૦૭ ૧૫૨.૦૪ ૨૮૩૪.૭૧ 

ફાકી લવરક ૨૪૪.૦૦ ૨.૧૭ ૨૮૧.૨૮ ૪૭૧.૩૩ ૯૯૮.૭૮ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 



યેલન્મુ આલક તથા જાલક (૨૦૨૨-૨૩) 

રૂલમ ક્માથી આલળે ? 

(ૈવા) 

ઓક્ટ ર્ોમ ગ્રાન્્ ૨૬.૫૬ 

ખાવ કામદા ભુજફની આલક ૧૭.૧૫ 

વાભાન્મ કય ૧૪.૪૧ 

અન્મ ગ્રાન્્ ૧૧.૪૫ 

વ્માજ તથા બાડુ ૭.૬૬ 

ાાંણી કય/ચાજજ ૬.૮૯ 

ડરેનેજ કય ૪.૧૫ 

વ્મલવામ લેયો ૩.૯૫ 

વપાઇ કય ૩.૧૮ 

યચૂયણ આલક ૨.૩૨ 

અન્મ લેયા ૨.૨૮ 

કૂર ૈવા ૧૦૦.૦૦ 

રૂલમ ક્મા જળે? 

(ૈવા) 

ભશેક્ટભ ખચજ ૫૨.૩૦ 

નનબાલણી અને ભયાભત  ૧૯.૨૬ 

પ્રાથભીક નળક્ષણ  ૧૩.૬૦ 

નલદ્યુત ખચજ/રાઇ્ નફર ૭.૧૨ 

યેલન્મુ ફજે્ ભાાંથી  તફદીર થલા 
ાત્ર નલકાવ ના કાભો ભા્ે 

૪.૦૭ 

રોન ચાજીવ ૩.૩૦ 

યચૂયણ ખચજ ૦.૩૫ 

કુર ૈવા ૧૦૦.૦૦ 
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યેલન્મુ જભા 

લલગત 
૨૦૨૧-૨૨ 

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

ઓક્ટ ર્ોમ ગ્રાન્્ ૩૨૫.૦૦ ૩૫૫.૦૦ 

ખાવ કામદા ભુજફની 
આલક 

૨૨૮.૦૧ ૨૨૯.૧૯ 

વાભાન્મ કય ૧૮૩.૫૨ ૧૯૨.૫૬ 

અન્મ ગ્રાન્્ ૧૫૭.૦૧ ૧૫૩.૧૧ 

વ્માજ તથા બાડુ ૯૪.૯૭ ૧૦૨.૪૫ 

ાાંણી કય/ચાજજ ૯૦.૦૭ ૯૨.૧૧ 

ડરેનેજ કય ૫૩.૫૧ ૫૫.૫૩ 

વ્મલવામ લેયો ૫૧.૭૫ ૫૨.૭૫ 

વપાઇ કય ૪૧.૫૦ ૪૨.૫૦ 

યચૂયણ આલક ૨૯.૧૨ ૩૧.૦૫ 

અન્મ લેયા ૨૮.૩૫ ૩૦.૪૫ 

કુર ૧૨૮૨.૮૦ ૧૩૩૬.૬૯ 0 50 100 150 200 250 300 350 400

અન્મ લેયા 

યર્ૂયણ આલક 

વપાઇ કય 

વ્મલવામ લેય 

ડરેનેજ કય 

ાાંણી કય/ર્ાજચ 

વ્માજ તથા બાડુ 

અન્મ ગ્રાન્ટ 

વાભાન્મ કય 

ખાવ કામદા ભુજફની આલક 

ઓક્ટર મ ગ્રાન્ટ 

૩૦.૪૫ 

૩૧.૦૫ 

૪૨.૫૦ 

૫૨.૭૫ 

૫૫.૫૩ 

૯૨.૧૧ 

૧૦૨.૪૫ 

૧૫૩.૧૧ 

૧૯૨.૫૬ 

૨૨૯.૧૯ 

૩૫૫.૦૦ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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યેલન્મુ ખર્ચ 

લલગત 
૨૦૨૧-૨૨ 

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

ભશેક્ટભ ખચજ ૬૫૧.૧૨ ૭૦૭.૫૭ 

નનબાલણી અને ભયાભત  ૨૬૯.૧૯ ૨૬૦.૫૪ 

પ્રાથભીક નળક્ષણ  ૧૭૮.૦૦ ૧૮૪.૦૦ 

નલદ્યુત ખચજ/રાઇ્ નફર ૯૨.૨૪ ૯૬.૩૮ 

યેલન્મુ ફજે્ ભાાંથી  તફદીર થલા 
ાત્ર નલકાવ ના કાભો ભા્ે 

૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

રોન ચાજીવ ૨૩.૯૫ ૪૪.૭૧ 

યચૂયણ ખચજ ૪.૨૧ ૪.૭૩ 

કુર ૧૨૬૮.૭૧ ૧૩૫૨.૯૨ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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યર્ૂયણ ખર્ચ 

રન ર્ાજીવ 

યેલન્મુ ફજટેભાાંથી  તફદીર થલા 
ાત્ર લલકાવના કાભ ભાટે 

લલદ્યુત ખર્ચ/રાઇટ લફર 

પ્રાથભીક લળક્ષણ  

લનબાલણી અને ભયાભત  

ભશેક્ભ ખર્ચ 

૪.૭૩ 

૪૪.૭૧ 

૫૫.૦૦ 

૯૬.૩૮ 

૧૮૪.૦૦ 

૨૬૦.૫૪ 

૭૦૭.૫૭ 



યેલન્મુ જ્ભા-ખર્ચ તથા લલકાવના કાભ ભાટે તફદીર (૨૦૨૨-૨૩) 
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યેલન્મુ જભા યેલન્મુ ખર્ચ લલકાવના કાભ ભાટે તફદીર 

૧૩૩૬.૬૯ ૧૨૯૭.૯૨ 

૫૫.૦૦ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 

6 



0 25 50 75 100 125 150 175 200
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રયલાઇઝ અાંદાજ ૨૦૨૧-૨૨  

ડર ાફ્ટ અાંદાજ ૨૦૨૨-૨૩  

૪૭.૪૩ 

૬૪.૪૮ 

૭૮.૭૯ 
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છેલ્લા ૧૦ લચભાાં યેલન્મુ ભાાંથી લલકાવના કાભ ભાટે તફદીર યકભ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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કેીટર જભા 

લલગત 
૨૦૨૧-૨૨ 

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

જભીન લેચાણની આલક ૧૧૧.૫૦ ૧૩૧.૫૦ 

રોન ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

કેી્ર ફજે્  તફદીર  
કયેર નલકાવના કાભો ભા્ે 

૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

્ી.ી. ઇન્રીભેન્્ર કોં ર્ ીબ્મુળન ૧૭.૦૦ ૨૦.૦૦ 

અન્મ આલક ૧૫.૬૮ ૧૬.૭૩ 

ાણી નલકાવ પાો ૧.૦૦ ૨.૦૦ 

ડરેનેજ નલકાવ પાો ૧.૫૦ ૧.૫૦ 

બાંગાય લેચાણની આલક ૦.૧૦ ૧.૦૦ 

કુર ૨૯૬.૭૮ ૩૨૭.૭૩ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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કેીટર ખર્ચ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 

લલગત 
૨૦૨૧-૨૨ 

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 
લી.એભ.વી.નો પાો ૧૬૮.૦૦ ૧૧૦.૦૦ 

યોડ, ુરો તથા નાા ૧૫.૩૩ ૪૩.૭૮ 

ડરેનેજ ૧૬.૩૨ ૪૨.૫૧ 

જભીન વાંાદન ૩૦.૧૦ ૩૦.૧૦ 

વબાવદશ્રીઓની સ્લનલલેક ગ્રાાં્ ૨૪.૩૧ ૩૦.૦૩ 

નફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર ુર ૧૨.૦૦ ૨૬.૩૭ 

ાણી ુયલઠા ૫.૨૧ ૧૨.૩૧ 

લયવાદી ગ્ય ૫.૮૦ ૧૨.૧૦ 

આયોગ્મ, ભાકે્ અને જ્નન્ભ-ભયણ   ૨.૯૯ ૫.૯૫ 

ાકજવ અને ગાડજન ૨.૫૬ ૫.૨૬ 

સ્ ર્ ી્ રાઇ્ ૩.૭૬ ૫.૦૦ 

અનિ ળાભક ૨.૩૫ ૪.૨૦ 

કોભપ્મુ્યાઇઝેળન ૦.૫૧ ૨.૫૨ 

કુલા, તાલ, જરધાયા, લાલ ૧.૫૩ ૧.૯૦ 

અન્મ નલકાવ ખચજ ૦.૭૦ ૧.૪૫ 

ઘન કચયાનો નનકાર  ૦.૨૨ ૦.૨૦ 

કુર ૨૯૧.૬૯ ૩૩૩.૬૮ 
0 25 50 75 100 125 150

ઘન કર્યાન લનકાર  

અન્મ લલકાવ ખર્ચ 

કુલા, તાલ, જરધાયા, લાલ 

કભપ્મુટયાઇઝેળન 

અલિ ળાભક 

સ્ટટર ીટ રાઇટ 

ાકચવ અને ગાડચન 

આયગ્મ, ભાકેટ અને જ્ન્ભ-ભયણ   

લયવાદી ગટય 

ાણી ુયલઠા 

લફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર ુર 

વબાવદશ્રીઓની સ્ટલલલલેક ગ્રાાંટ 

જભીન વાંાદન 

ડરેનેજ 

યડ, ુર તથા નાા 

લી.એભ.વી.ન પા 

૦.૨૦ 

૧.૪૫ 

૧.૯૦ 

૨.૫૨ 

૪.૨૦ 

૫.૦૦ 

૫.૨૬ 

૫.૯૫ 

૧૨.૧૦ 

૧૨.૩૧ 

૨૬.૩૭ 

૩૦.૦૩ 

૩૦.૧૦ 

૪૨.૫૧ 

૪૩.૭૮ 

૧૧૦.૦૦ 
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વલલચવ પ્રભાણે કેીટર ખર્ચ (તભાભ પાંડ) ૨૦૨૨-૨૩ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 

લલગત 
૨૦૨૧-૨૨  

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨૨-૨૩  
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

નફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર ુર ૨૪૫.૮૩ ૪૬૪.૯૦ 

યોડ, ુરો તથા નાા ૨૨૫.૩૩ ૨૨૮.૭૮ 

ડરેનેજ ૧૫૧.૩૨ ૧૮૨.૫૧ 

લી.એભ.વી.પાો ૧૬૮.૦૦ ૧૧૦.૦૦ 

ાણી ુયલઠા ૧૧૨.૪૦ ૧૦૭.૩૧ 

અન્મ નલકાવ ખચજ ૩૩.૫૭ ૩૮.૪૧ 

લયવાદી ગ્ય ૩૦.૮૦ ૩૭.૭૫ 

સ્ ર્ ી્ રાઇ્ ૨૬.૭૬ ૩૨.૦૦ 

જભીન વાંાદન ૩૦.૧૦ ૩૦.૧૦ 

આયોગ્મ, ભાકે્ અને જ્નન્ભ-ભયણ   ૨૦.૯૯ ૨૭.૯૫ 

વોરીડ લેસ્્ ભેનેજભેં્ ૨૬.૧૫ ૨૬.૮૩ 

ાકજવ અને ગાડજન ૧૩.૫૦ ૨૧.૨૬ 

અનિ ળાભક ૧૭.૩૫ ૧૯.૪૪ 

કોભપ્મુ્યાઇઝેળન ૦.૫૧ ૨.૫૨ 

કુર ૧૧૦૨.૬૧ ૧૩૨૯.૭૫ 0 200 400 600
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ાકચવ અને ગાડચન 

વરીડ લેસ્ટટ ભેનેજભેંટ 

આયગ્મ, ભાકેટ અને જ્ન્ભ-ભયણ   

જભીન વાંાદન 

સ્ટટર ીટ રાઇટ 

લયવાદી ગટય 

અન્મ લલકાવ ખર્ચ 

ાણી ુયલઠા 

લી.એભ.વી.પા 

ડરેનેજ 

યડ, ુર તથા નાા 

લફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર ુર 

૨.૫૨ 

૧૯.૪૪ 

૨૧.૨૬ 

૨૬.૮૩ 

૨૭.૯૫ 

૩૦.૧૦ 

૩૨.૦૦ 

૩૭.૭૫ 

૩૮.૪૧ 

૧૦૭.૩૧ 

૧૧૦.૦૦ 

૧૮૨.૫૧ 

૨૨૮.૭૮ 

૪૬૪.૯૦ 
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લચ પ્રભાણે કેીટર ખર્ચ (તભાભ પાંડ) 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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૬૭૪.૭૯ 

૭૮૦.૯૮ 
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૫૫૭.૪૩ 

૬૨૧.૩૫ 

૧૧૦૨.૬૧ 
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લલકાવના કાભન ખર્ચ-તભાભ પાંડ (૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૨૦-૨૧) 

કેીટર ખર્ચની લલગત 
૨૦૧૧-૧૨ થી 

૨૦૨૦-૨૧  
(ખયેખય) 

૨૦૨૧-૨૨ 
રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩  
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

શાઉવીંગ નફલ્ડીંગ તથા આલાવો ૧૪૯૧.૯૦ ૨૪૩.૮૩ ૪૬૪.૯૦ 

ુરો-યોડ ૧૫૩૦.૩૭ ૨૨૫.૩૩ ૨૨૮.૭૮ 

ડરેનેજ ૬૬૩.૭૩ ૧૫૧.૩૨ ૧૮૨.૫૧ 

લી.એભ.વી. પાો - કોભપ્મુ્યાઇઝેળન ૬૨૪.૪૧ ૧૭૦.૫૧ ૧૧૨.૫૨ 

ાણી ુયલઠા ૬૮૦.૪૧ ૧૧૨.૪૦ ૧૦૭.૩૧ 

અન્મ કેી્ર ખચજ ૫૦૨.૪૫ ૬૩.૬૭ ૬૮.૫૧ 

સ્ ર્ ી્ રાઇ્/અનિ ળાભક ૬૮.૯૧ ૪૪.૧૧ ૫૧.૪૪ 

લયવાદી ગ્ય ૧૭૩.૩૦ ૩૦.૮૦ ૩૭.૭૫ 

આયોગ્મ,જ્નન્ભ-ભયણ અને ભાકે્ ૪૭.૧૯ ૨૦.૯૯ ૨૭.૯૫ 

ધન કચયા વ્મલસ્થા ૩૦.૩૦ ૨૬.૧૫ ૨૬.૮૩ 

ફગીચા  ૯૩.૧૧ ૧૩.૫૦ ૨૧.૨૬ 

કુર ૫૯૦૬.૦૮ ૧૧૦૨.૬૧ ૧૩૨૯.૭૫ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 
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લલગત 

૨૦૨૧-૨૨ 
ફજટે 

રક્ષમાાંક 

તા.૩૦-૧૧-૨૧  
વુધીની  
ખયેખય  

૨૦૨૧-૨૨ 
રયલાઈઝડ 
રક્ષમાાંક 

૨૦૨૨-૨૩ 
ડરર ાફ્ટ  

રક્ષમાાંક 

વાભાન્મ કય ૧૭૩.૭૭ ૧૧૯.૩૬ ૧૭૬.૫૨ ૧૮૫.૫૬ 

ાણી કય/ચાજજ ૮૫.૫૧ ૬૦.૪૯ ૯૦.૦૭ ૯૨.૧૧ 

કન્ઝયલન્વી અને વુઅયેઝ કય ૫૮.૦૦ ૩૬.૯૨ ૫૩.૫૧ ૫૫.૫૩ 

પામય ્ેક્ષ ૨.૫૦ ૧.૭૮ ૨.૭૦ ૨.૮૫ 

વપાઈ ચાજજ ૪૦.૦૦ ૨૯.૮૩ ૪૧.૫૦ ૪૨.૫૦ 

વ્મલવામ લેયો ૫૧.૦૦ ૩૮.૭૮ ૫૧.૭૫ ૫૨.૭૫ 

આજીલન લાશન કય ૨૫.૦૦ ૧૯.૨૧ ૨૫.૫૦ ૨૭.૦૦ 

લેયાનુાં વ્માજ ૭.૦૦ ૩.૬૬ ૭.૦૦ ૭.૦૦ 

નળક્ષણ ઉકય ૪૦.૮૨ ૨૬.૨૭ ૩૫.૮૯ ૩૭.૬૫ 

કુર ૪૮૩.૬૦ ૩૩૬.૩૦ ૪૮૪.૪૪ ૫૦૨.૯૫ 

(રૂ. કયડભાાં) 

લલલલધ કય અાંગેની ભારશતી 
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૨૦૨૧-૨૨ રયલાઈઝડ તથા ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ ફજટેની તાયીજ 

14 

૨૦૨૧-૨૨ યીલાઇઝડ ફજટે 

ફજટે વદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ અનાભત કુર 

ુયાાંત ફાકી ૨૪૬.૧૪ ૩.૦૩ ૫૪૯.૬૯ ૩૭૬.૭૪ ૧૧૭૫.૬૧ 

આલક ૧૨૮૨.૮૦ ૨૯૬.૭૮ ૭૪૬.૬૩ ૧૭૯.૨૭ ૨૫૦૫.૪૮ 

કુર જભા ૧૫૨૮.૯૪ ૨૯૯.૮૧ ૧૨૯૬.૩૨ ૫૫૬.૦૧ ૩૬૮૧.૦૮ 

            

ખર્ચ ૧૨૬૮.૭૧ ૨૯૧.૬૯ ૮૧૦.૯૨ ૧૧૧.૫૦ ૨૪૮૨.૮૨ 

ફાકી લવરક ૨૬૦.૨૩ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૧૯૮.૨૬ 

૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ ફજટે 

ફજટે વદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ અનાભત કુર 

ુયાાંત ફાકી ૨૬૦.૨૩ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૧૯૮.૨૬ 

આલક ૧૩૩૬.૬૯ ૩૨૭.૭૩ ૭૯૧.૯૫ ૧૭૮.૮૬ ૨૬૩૫.૨૩ 

કુર જભા ૧૫૯૬.૯૨ ૩૩૫.૮૫ ૧૨૭૭.૩૫ ૬૨૩.૩૭ ૩૮૩૩.૪૯ 

            

ખર્ચ ૧૩૫૨.૯૨ ૩૩૩.૬૮ ૯૯૬.૦૭ ૧૫૨.૦૪ ૨૮૩૪.૭૧ 

ફાકી લવરક ૨૪૪.૦૦ ૨.૧૭ ૨૮૧.૨૮ ૪૭૧.૩૩ ૯૯૮.૭૮ 

(રૂ. કયડ ભાાં) 



અ.નાં  કાભનુાં નાભ  
 રૂલમા  

(કયડભાાં) 
૧ પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના શેઠ નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્ટતાય બામરી, વેલાવી, લફર, તાદરજા, કલ્માણ નગય અને વમાજીુયા એપ.ી. ૪૫ ખાતે 

કૂર ૧૯ વાઇટના ૩૧૯૦ આલાવ ફનાલલાનુાં કાભ  
૨૬૦.૦૦ 

૨ નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્ટતાય ઊંડેયા-૧ તથા ૨ અને કયરડમા ખાતે નલીન એવ. ટી. ી, એ. ી. એવ. તથા નલીન ડરેનેજ નેટલકચ  ની કાભગીયી ૬૩.૦૦ 

૩ દળાભા ભાંરદય થી રક્ષભીુયા લલસ્ટતાયના કભાન્ડ લલસ્ટતાય ભાટે નલલન ટાાંકી ફુસ્ટટય ફનાલલાનુાં તથા નેટલકચ  વુધાયણાનુાં કાભ ૨૫.૦૦ 

૪ વભાતાલ અને ટી.ી.૪૫ ખાતે નલીન ઊંર્ી ટાાંકી અને ફુસ્ટટીંગ સ્ટટેળન / ફુસ્ટટય ફનાલલાનુ કાભ ૨૪.૦૦ 

૫ ભકયુયા (જીજીભાતા), કુયાઇ, ભશાદેલ, ભટી ફાદ તાલ નલલનીકયણ કયલાનુાં કાભ  ૨૦.૦૦ 

૬ લપ્રમા ટકીઝથી ગત્રી ાણી ટાાંકી વુધીના યસ્ટતા ય નલીન ડરેનેજ ગે્રલીટી રાઇન નાાંખલાનુ કાભ. ૨૦.૦૦ 

૭ કયડીમા યડ, ભધુનગય ર્ાય યસ્ટતાથી ગયલા ફાુની દયગાશ જાંકળન વુધી નલીન ડરેનેજ ગે્રલીટી રાઇન ભાઇરટનલરાંગ ધ્ધલતથી નાાંખલાનુ કાભ. ૧૫.૦૦ 

૮ ુન: પ્રાપ્મ ઉજાચ સ્ત્રત (વૂમચ ઉજાચ) દ્વાયા લડદયા ભશાનગયાલરકાની જુદી જુદી ઇભાયત, ાણીના સ્ત્રત અને લલતયણ કેન્ર, વુલેઝ ટર ીટભેન્ટ 
પ્રાન્ટભાાં લીજ ઉત્ાદન પ્રાન્ટ રગાલલાનુાં કાભ  

૧૦.૦૦ 

૯ કુયાઇ ટાાંકી કભાન્ડ લલસ્ટતાયભાાં ટી.ી. ૪૧ તથા ટી.ી. ૪૨ ભાાં નલીન ાણીની નીકાના નેટલકચનુાં કાભ ૧૦.૦૦ 

૧૦ કરારી લલસ્ટતાયભાાં નલલન લલકવીત લલસ્ટતાય ભાટે નલલન ફુસ્ટટય ફનાલલાનુાં તથા નેટલકચનુાં વુધાયણા કાભ ૧૦.૦૦ 

૧૧ નારાંદા, રારફાગ જુની ઓલય શેડ ટાાંકી ખાતે શમાત જુના જજચયીત થમેર વાં તથા ાં શાઉવના સ્ટથાને નલીન વાં તથા ાં શાઉવ ફનાલલાનુ કાભ ૧૦.૦૦ 

૧૨ આજલા વયલય ખાતે ૦૨ ભેગાલટ (MW) ક્ષભતાનુાં Pontoon Based Floating Solar Plant ના SETC નુ કાભ ૧૦.૦૦ 

૧૩ શયીનગય, ઝારા કમ્ાઉ ન્ડ, નલાુયા એીએવ અગે્રડેળન નુાં કાભ  ૯.૫૦ 

૧૪ નલલન વભાલલષ્ટ ગ્રાભાંર્ામતના ભુખ્મ યસ્ટતાઓ ઉય વેન્ટરર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાનુાં કાભ. ૮.૨૫ 

૧૫ લાવણા – બામરી ટી.ી.-૧ ભાાં પેઝ – ૨ અાંતગચત નેટલકચનુાં કાભ ૮.૦૦ 

૧૬ લશીલટી લડચ-૨ ની ઓપીવ ાછ ૩MLD નુાં ફસ્ટટય ફનાલલાની કાભગીયી ૭.૦૦ 

૧૭ વાત નલીન લશીલટી લડચ  ઓરપવ ફનાલલાનુાં કાભ(પેઝ-૧) ૭.૦૦ 

૧૮ લશીલટી લડચ  ુન: યર્નાના બાગરૂે ઇરેક્ળન લડચ  દીઠ જરૂયી જટેીંગ, ખાડકુલા,  યરય, જવેીફી લલગેયે લાશન ખયીદલાનુાં કાભ  ૭.૦૦ 

૧૯ વુવેન ર્ાય યસ્ટતાથી જાફુાંલા વુધીન (૪૦/૩૬ ભી.) ન યસ્ટત યી-વયપેવીંગ કયલાનુાં કાભ ૬.૦૦ 

૨૦ લશીલટી લડચ-૨ ભાાં વભા Getco Substation ની ાછ આલેર લલસ્ટતાયભાાં નલીન ડરે નેજ રાઇન નાાંખલાનુાં કાભ  ૬.૦૦ 

લલકાવ ના ાંથે અગ્રેવય લડદયા ના આમજન 
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અ.નાં  કાભનુાં નાભ  
 રૂલમા  
કયડભાાં 

૨૧ ઝૂ યી-ડેલરભેન્ટ ત્રીજા તફકકાભાાં લળમા, જયખ તથા લરુ ભાટે ક્લયેનટાઇન ીંજયા, પુડ સ્ટટય - યવડુ તથા લલલલધ પ્રકાયના 
ક્ષીઓની ખયીદી કયલાનુાં કાભ   

૬.૦૦ 

૨૨ વોજન્મ વવામટીથી ર્ાય બૂજા ેટર રાંથી ર્ાંરાલરી ર્ાય યસ્ટતા થઇ રશયાલાંતી કાાંવ વુધી નલલન લયવાદી ગટય નાાંખલાનુ કાભ ૫.૮૫ 

૨૩ વનપાભાચ  યડ ર્ાય યસ્ટતાથી તાદાંરજા  રકસ્ટભત ર્ાય યસ્ટતા થઇ અથચ અરટચકા વુધીન લાવણા બામરી  યડને જોડત ૩૦.૦૦ ભી.ન યસ્ટત 
લાઇડનીંગ  કયી કાેટ ,એ.વી વીરકટ કયલાનુાં કાભ.    

૫.૫૦ 

૨૪ રારફાગ અને લડીલાડી સ્ટલીભીંગ ુરનુાં યીનલેળન કયલાનુાં કાભ  ૫.૦૦ 

૨૫ પામય લિગેડ ભાટે લલલલધ લાશન તથા લટય ફાઉઝય, પામય ાં તથા લલલલધ લાશન ખયીદલાનુાં કાભ  ૫.૦૦ 

૨૬ ભાંગરેશ્વય ઝાાંા યડ,  શ્રીજી એાટચભેન્ટ ાવેથી ઇન્રુયી એ.ી.એવ. વુધી ુળીંગ દ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ નીકા નાાંખલાનુાં કાભ. ૪.૫૦ 

૨૭ ભાાંજરુય શે્રમવ સ્ટકુર ાવે થી ૩૬ ભીટય ના તુરવીધાભ યડ શેરા વુધી શમાત જુના લયવાદી કાાંવના સ્ટથાને નલીન આય.વી.વી. ક્રઝ્ડ 
લયવાદી ગટય ફનાલલાનુ કાભ 

૪.૩૫ 

૨૮ ગકુરનગય,  ગત્રી, પતેુયા અને લળમાફાગ ખાતે ૪ નલલન U-PHC ફનાલલાનુાં કાભ  ૪.૦૦ 

૨૯ રયલાય ર્ાય યસ્ટતાથી ળાસ્ત્રીફાગ વુધીન  ૨૭.૦ ભી. ન યસ્ટત યી-વયપેવીંગ કયલાનુાં કાભ.  ૪.૦૦ 

૩૦ ભકયુયા શનુભાનજી ભાંદીયથી જળદાનગય થઇ ભકયુયા  ભેઇન યડને  જોડત યસ્ટત ફનાલલાનુાં કાભ ૪.૦૦ 

૩૧ ફદાભડી ફાગ ખાતે નલલન પામય સ્ટટેળન તથા આટચ  ગેરેયી ફનાલલાનુાં કાભ  ૪.૦૦ 

૩૨ લેભારી ખાતે નલીન પામય સ્ટટેળન ફનાલલાનુાં કાભ  ૪.૦૦ 

૩૩ ગત્રી વેલાવી કેનારથી ગત્રી તાલ થઇ મળ કમ્રેક્ષ વુધીન ભુખ્મ  યસ્ટત યી-વયપેવીંગ કયલાનુાં કાભ ૩.૩૦ 

૩૪ ઓજી લલસ્ટતાયભાાં લેભારી ટી.ી ૨ ના લલસ્ટતાયભાાં ળુકન -૬ ાવેથી વાય થત તથા દુભાડ ર્કડી વુધી જત યસ્ટત ફનાલલાનુાં કાભ.  ૩.૦૦ 

૩૫ જી.આઇ.ડી.વી થી ભાણેજા વુધીન ૩૦.૦૦ ભી.ન યસ્ટત  ફનાલલાનુાં કાભ.   ૩.૦૦ 

૩૬ ફીર ગાભ ાવે આલેર કેનાર ઉય ભાઇનય િીજ ફનાલલાનુાં કાભ ૩.૦૦ 

૩૭ ળશેયભાાં લલકવાલલાભાાં આલનાય નલલન યસ્ટતાઓ ઉય વેન્ટરર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાનુાં કાભ. ૧.૮૦ 

૩૮ કભરાનગય APS થી કભારનગય તાલ વુધી નલીન પ્રેળય રાઇન નાખલાનુાં કાભ. ૧.૦૦ 

૩૯ ઇરેકટર ીક લાશનના લયાળને પ્રત્વાશન આલાના શેતુથી ગુજયાત ઊજાચ લલકાવ એજન્વીના વશમગથી ર્ાય ઇરેક્ટર ીકર લાશનના ર્ાજીંગ 
સ્ટટેળન લલક્વાલલાનુાં કાભ  

- 

૪૦ ળશેયભાાં દેળના લલલલધ યાજ્મ અને કેન્ર ળાલવત પ્રદેળની લલલલધતાની ઝાાંખી દળાચલત ફામ-કલ્ર્યર ડામલલવચટી ાકચ  લલલક્વત કયલાનુાં 
કાભ  

- 

લલકાવ ના ાંથે અગ્રેવય લડદયા ના આમજન 

16 



સ્ટલણીભ જમાંતી ભુખ્મભાંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના ૨૦૨૦-૨૧ (મુ.ડી.ી. ૭૮) 

બૌતિક આંિયભાખાકીમ સુતલધા ેટે તલબાગ લાઇઝ કાભો 
(ભેર ગ્ાંટ રૂ. ૧૭૬.૩૩  કયોડ) 

અનું. કાભ 
તલકાસના કાભો  

કાભો ની 
સંખ્મા 

યકભ 

૧ ાણી ુયલઠાના કાભો ૧૫ ૩૫.૦૩ 

૨ ડરેનેજના કાભો ૧૦ ૩૪.૭૫ 

૩ લયસાદી ગટયના કાભો ૦૩ ૮.૦૦ 

૪ યોડ પ્રોજકે્ટના કાભો ૧૧ ૩૦.૧૫ 

૫ તફલ્ડીંગના કાભો ૦૪ ૮.૫૦ 

૬ સ્ટટર ીટરાઇટના કાભો ૦૩ ૫.૫૦ 

૭ 
અતિળભન અને િાત્કાતરક 
સેલાઓના કાભો 

૦૨ ૧૪.૦૦ 

૮ ઝોન કક્ષાના કાભો ૧૬૬ ૨૬.૩૧ 

૯ બ્રીજ પ્રોજકે્ટના કાભો ૦૫ ૩૦.૭૫ 

૧૦ ાકક સ એન્ડ ગાડકનના કાભો ૦૧ ૦.૭૦ 

૧૧ ઝુ ળાખાના કાભો ૦૧ ૯.૦૦ 

કુર ૨૨૧ ૨૦૨.૬૯ 

(રૂ. કયોડ ભાં) 
સડક મોજના  

(ભેર ગ્ાંટ રૂ. ૨૨.૬૮ કયોડ) 

અનું. કાભ 
કાભો ની  
સંખ્મા 

યકભ 

૧ યોડના કાભો   ૧૮ ૩૦.૮૫ 

                      કુર ૧૮ ૩૦.૮૫ 

નલીન સભાતલષ્ટ તલસ્ટિાય ભાટે સુતલધાના કાભો  
(ભેર ગ્ાંટ રૂ. ૨૧  કયોડ) 

અનું. કાભ 
કાભો ની  
સંખ્મા 

યકભ 

૧ ાણી ુયલઠાના કાભો ૦૧ ૪.૦૦ 

૨ ડરેનેજના કાભો ૦૧ ૨.૫૦ 

૩ સ્ટટર ીટ રાઇટના કાભો ૦૧ ૨.૦૦ 

૪ તિભ ઝોનના કાભો ૫૮ ૧૪.૨૭ 

૫ દતક્ષણ ઝોનના કાભો ૦૫ ૩.૦૦ 

                      કુર ૬૬ ૨૫.૭૭ 
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સ્ટલણીભ જમાંતી ભુખ્મભાંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના ૨૦૨૧-૨૨ (મુ.ડી.ી. ૭૮) 

બૌતિક આંિયભાખાકીમ સુતલધા ેટે તલબાગ લાઇઝ કાભો  (ભાંજૂય ગ્રાાંટ રૂ. ૧૯૨.૭૧  કયડ) (રૂ. કયોડ ભાં) 

સડક મોજના (ભેર ગ્રાાંટ રૂ. ૨૨.૬૮ કયડ) 

અનું. કાભ કાભો ની  સંખ્મા યકભ 
૧ ાણી ુયલઠા પ્રોજકેટના કાભો ૦૫ ૫૨.૨૫ 
૨ ડરે નેજ પ્રોજકેટના કાભો ૧૪ ૫૦.૩૬ 
૩ લયસાદી ગટય પ્રોજકેટના કાભો ૧૧ ૧૨.૬૯ 
૪ યોડ પ્રોજકે્ટના કાભો ૨૯ ૪૫.૧૮ 
૫ સ્ટટર ીટ રાઈટના કાભો ૦૨ ૧.૪૦ 
૬ અતિળભન અને િાત્કાતરક સેલાઓ તલબાગના કાભો ૦૨ ૧૬.૫૦ 
૭ તફલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટના કાભો ૧૧ ૧૪.૭૫ 
૮ સુએઝ ડી. લકક સના કાભો ૦૨ ૩.૦૦ 
૯ ઝોન કક્ષાના કાભો ૧૩૨ ૧૭.૧૩ 

૧૦ બ્રીજ પ્રોજકેટના કાભો ૦૨ ૭૩.૦૦ 
૧૧ ટર ાફપક ળાખાના કાભો ૦૧ ૪.૦૦ 
૧૨ ઝુ ળાખા ના કાભો ૦૧ ૨.૦૦ 

કુર ૨૧૨ ૨૯૨.૨૬ 

અનું. કાભ કાભો ની  સંખ્મા યકભ 

૧ યોડ પ્રોજકે્ટ   ૯ ૧૭.૭૫ 

૨ ુલક ઝોન ૧૭ ૨.૫૧ 

૩ તિભ ઝોન ૧૭ ૨.૬૧ 

૪ ઉત્તય ઝોન ૧૯ ૨.૬૬ 

૫ દતક્ષણ ઝોન ૧૮ ૨.૫ 

                      કુર ૮૦ ૨૮.૦૩ 
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ૂણચ કાભ – ડરે નેજ પ્રજકે્ટ 

ગયલા એ.ી.એવ. થી  શે્રણીક ાકચ  વકચર 
ફામરાઈન (રૂ. ૩૨.૯૦ કયડ) 

ડબઇ યડ ળાાંલતનગય નાકા ડરેનેજ 
રાઇન (રૂ.૨.૨૦ કયડ)  

 યાભલાટીકા થી કરાદળચન ર્ાય યસ્ટતા 
ડરેનેજ રાઇન  

(રૂ. ૦.૯૧ કયડ) 

અભીતનગય ભાઇર ટનરીંગ દ્ધલતથી  
એ.ી.એવ. (રૂ.૧૩.૯૨ કયડ)  

બાયત ેટર ર ાં થી ડબઇ 
એ.ી.એવ. વુધી ડરેનેજ રાઇન  

(રૂ. ૧.૧૦ કયડ) 

ફશુર્યાજી નાગયલાડા એ. ી. એવ. 
(રૂ.૧૦.૦૦ કયડ)  

ઇન્રુયી એ.ી.એવ.   
(રૂ. ૬.૯૫ કયડ)  
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ૂણચ કાભ – સ્ટટર ીટરાઈટ  

સ્ટભાટચ  સ્ટટર ીટ રાઇટીંગ (રૂ.૫૮ કયડ) 

Before 

Before 

After 

After 
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ૂણચ કાભ – સ્ટટર ીટરાઈટ 

વરાય ાલય પ્રાન્ટ (રૂ. ૩૬.૫૮ કયડ) 
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ૂણચ કાભ – ઈર-ેભીકે.(વુએઝ)  

વમાજી ફાગ એવ.ટી.ી. અગે્રડેળન (રૂ. ૩૩.૧૨ કયડ) 
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ૂણચ કાભ 

અટરાદયા  તાલ  (રૂ. ૦.૮૫  કયડ)  

છાણી તાલ (રૂ. ૧૪.૩૯ કયડ)  
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અટરાદયા ભાાંજરુય સ્ટટરે ન્ધનીંગની કાભગીયી  
(રૂ.૮.૫૫ કયડ) 

 

વભા શયણી ભટનાથ ભશાદેલના યસ્ટતાને જોડતાાં કલ્લટચ  ાવે 
યીટેઇનીંગ લરનુાં કાભ (રૂ. ૦.૫૧ કયડ) 

ૂણચ કાભ – િીજ પ્રજકે્ટ 
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 વભા કેનાર ાવેથી એટરાન્ટીવ લલરા થઇ ાણીની ટાાંકી 
વુધીન યસ્ટત (રૂ.૨.૪૮ કયડ) 

અાંજરી એાટચભેન્ટ થી જામ્ફુલા ગાભ તયપન યસ્ટત  
(રૂ. ૧.૭૭ કયડ) 

 ભુખીનગયથી નેળનર શાઇલે જત યસ્ટત લાઇડનીંગ 
 (રૂ.૨.૨૮ કયડ) 

પ્રેયણા વકચરથી સ્ટલાભી લલલેકાનાંદ શાઇટવ-૨ થઇ રક્ષભીુયા 
તાલ વુધીન યસ્ટત (રૂ.૨.૭૭ કયડ) 

ૂણચ કાભ – યડ પ્રજકે્ટ 
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વ્શીકરુર ફુસ્ટટય  
(રૂ. ૨.૮૨ કયડ) 

નારાંદા ટાાંકી ખાતે નલલન વાં, ાં શાઉવ,ટર ાન્વફ્રભચય રૂભ  
(રૂ. ૬.૨૦ કયડ) 

તાાંદરજા વાં 
(રૂ. ૨ કયડ) 

દયજીુયા ફુસ્ટટય  
(રૂ. ૩.૫૮ કયડ) 

ૂણચ કાભ – ાણી ુયલઠા પ્રજકે્ટ 
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વભા તાલ િીજ ળેલ્ટય(૩.૪૫  કયડ) અક્ષયર્ક િીજ ળેલ્ટય(રૂ. ૨.૨૧ કયડ) 

લડવય િીજ ળેલ્ટય (રૂ.૧.૬૧  કયડ) રારફાગ િીજ ળેલ્ટય ( ૧.૭૧ કયડ) 

ૂણચ કાભ – લફલ્ડીંગ પ્રજકે્ટ 

28 



ખરડમાયનગય તાલ અને ફાગ (રૂ. ૦.૨૪ કયડ)   ભાાંજરુય ભશાલીય ઉદ્યાન (રૂ. ૦.૧૫ કયડ) 

ૂણચ કાભ – ાકચવ એન્ડ ગાડચન 

    ડેલરભેન્ટ ઓપ ાકચવ એન્ડ ગાડચન્વ (રૂ. ૫ કયડ)  ગત્રી ગાડચન લનભેટા ગાડચન 
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નટલયનગય - નાનીફાદ  ળૈળલ સ્ટકુર ાવે - ગત્રી 

યાજીલનગય STP (ી.ી.ી.)  સ્ટલલસ્ટતક લન - વભા તાલ 

ૂણચ કાભ – ાકચવ એન્ડ ગાડચન 
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ૂણચ કાભ – પ્રાણી વાંગ્રશારમ 

ઝૂ રયડેલરભેન્ટ – ફીજો તફક્ક 
લળકાયી ક્ષીના લાંજયા લલદેળી ટના લાંજયા 

બાયતીમ ટના લાંજયા પેઝન્ટ પ્રજાલત ક્ષીના લાંજયા 
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ૂણચ કાભ 

જટેીંગ ભળીનની ખયીદી (૪ નાંગ) (રૂ. ૧.૩૨ કયડ) 

અગ્રેડેળન ઓપ પામય સ્ટટેળન (રૂ. ૮.૯૫ કયડ) 

 

ટર ાપીક લનમભન અને  ટર ારપક પલનચર્ય,  
વાઇનેજીવ (રયલાય ર્ાય યસ્ટતા ) 

                                   32 



ૂણચ કાભ 

HMIS (Health Management Information System )  (રૂ. ૨૦ કયડ) 

ખરડમાયનગય કલ્લટચ  ાવે લયવાદી રે્નર 
(રૂ.૦.૪૭ કયડ)    
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ગેંડા વકચરથી ભનીા ર્કડી વુધી નલીન ફ્રામ ઓલયિીજ (રૂ.૨૩૦.૦૦ કયડ)  

પ્રગલત શેઠના કાભ – િીજ પ્રજકે્ટ 

35 



પ્રગ શેઠના કાભ (બ્રીજ) 

ભકયુયા થી જાાંમ્ફુલા ગાભ તયપ જતા નદી ય િીજ (રૂ.૫.૩૯ કયડ)   

અટરાદયા થી ભાાંજરુય (દયફાય ર્કડી) યેલ્લે ઓલય િીજ એપ્રર્ ળચન (રૂ.૪૦.૯૯ કયડ) 
(૫૦% યાજ્મ વયકાય (GUDC) તથા ૫૦% Railway)   

પ્રગલત શેઠના કાભ – િીજ પ્રજકે્ટ 

36 



અભીતનગય વકચર થી  દુભાડ ર્ાય યસ્ટતા વુધી ભતીબાઇ ટેર વકચર  થી  ગલ્ડન ર્ાય યસ્ટતા  વુધી 

શેલભય જાંકળન થી ગામ વકચર થઇ અકટા િીજ વુધી સ્ટટેળન ગયનાા થી આાંફેડકય વકચર વુધી 

પ્રગલત શેઠના કાભ – યડ પ્રજકે્ટ  

સ્ટભાટચ  યડ (રૂ. ૧૫૮ કયડ) 

37 



 ાંડ્યા શટરથી  કન્લેંટ સ્ટકૂર વુધીન યડ યી-વયપેવીંગ 
 ( રૂ.૩.૭૦ કયડ) 

કરાદળચન થી ડી-ભાટચ  ત્રણ યસ્ટતા વુધીન યડ યી-વયપેલવાંગ 
(રૂ.૧.૬૬ કયડ) 

અભયરદ શમ્વ થી નેળનર શાઇલે ને જોડત યસ્ટત 
(રૂ.૨.૦૨કયડ) 

 ર્કરી વકચર થી યેવકવચ વકચર વુધીન યડ યી-વયપેલવાંગ 
(રૂ.૪.૦૬ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – યડ પ્રજકે્ટ 
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પ્રગલત શેઠના કાભ – ાણી ૂયલઠા પ્રજકે્ટ 

              

  લવાંધયટ લલમયભાાં ઇન્ટેક સ્ટટરકર્ય ડબ્લ્મ.ુટી.ી. અને ટર ાન્વભીળન  
(રૂ.૧૬૫.૫૭ કયડ) 

39 



SCADA Phase – 2  (રૂ. ૧૨૫.૭૩ કયડ) 

સ્ટભાટચ  લૉટય એનજી ઑડીટ 

પ્રગલત શેઠના કાભ – ાણી ૂયલઠા પ્રજકે્ટ 
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લનભેટા ખાત ે૫૦ એભ.એર.ડી. લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ  
(રૂ. ૬૪.૫૦ કયડ) 

શયીનગય વાં 
(રૂ.૧.૭૩ કયડ) 

ખાનુય લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ખાતે ઇરેક્ટર ીકર લભકેલનકર લવસ્ટટભ 
(રૂ.૧.૬૪ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – ાણી ૂયલઠા પ્રજકે્ટ 

અગે્રડેળન ઑપ ઇરેક્ટર ભીકેલનકર લવસ્ટટભ એટ લૉટય રડસ્ટટર ીબ્મુળન સ્ટટેળન   
(રૂ. ૨૬.૫૧ કયડ) 
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પ્રગલત શેઠના કાભ – ડરે નેજ પ્રજકે્ટ 

              

  છાણી ૫૦ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી. (રૂ.૯૩.૨૫ કયડ) 

કુયાઇ ૬૦ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી. (રૂ. ૭૩.૧૨ કયડ) 
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બામરી ખાતે ૪૫ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી.   
(રૂ.૮૭.૫૬ કયડ) 

યાજીલનગય એવ.ટી.ી. થી આઈ.ઓ.વી.એર. અને આય.આઈ.એર. ને  
૬૦ એભ.એર.ડી. ટી.ડબ્લ્મુ. ડબ્લ્મુ. વપ્રામ (રૂ. ૮૨.૭૧ કયડ) 

લેભારી ખાતે ૧૩ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી.  
(રૂ. ૨૧.૭૪ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – ડરે નેજ પ્રજકે્ટ 

43 



તાાંદરજા - ભુલક્તનગય જાંક્ળનથી ત્રકાય કરની તયપ 
ભાઇરટનરીંગ ડરેનેજ રાઇન (રૂ.૫.૩૮ કયડ)  

શયણી તાલ/રીવ સ્ટટેળનની ાછ ડરેનેજ રાઇન  
(રૂ.૨.૧૬ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – ડરે નેજ પ્રજકે્ટ  

44 



અફચન કમ્મુલનટી શેલ્થ વેન્ ટય અટરાદયા, ભાાંજરુય, છાણી  
 (રૂ.૧૨.૮૪ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – લફલ્ડીંગ પ્રજકે્ટ 

રકળનલાડી UCHC (રૂ. ૫.૪૪ કયડ) શયણી UPHC (રૂ.૧.૨૯ કયડ) 
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ભકયુયા અલતલથગૃશ 
 (રૂ.૨.૧૪ કયડ) 

અટરાદયા ળેલ્ટય  
(રૂ.૨.૦૭ કયડ) 

લનઝાભુયા અલતલથગૃશ 
(રૂ.૨.૪૮ કયડ) 

લાવણા - બામરી પામય સ્ટટેળન  
(રૂ.૫.૯૭ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – લફલ્ડીંગ પ્રજકે્ટ 

ખટાંફા કેટર ળેડ 
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પ્રગલત શેઠના કાભ 

લનઝાભુયા ઝનર ટર ાન્વૉટચ  શફ (ી.ી.ી) 

ભાાંજરુય શ્રેમવ સ્ટકુર ાવેથી તુરવીધાભ ર્ાય યસ્ટતા વુધી 
લયવાદી ગટય (રૂ.૪.૨૬ કયડ)    

ઉંડેયા-ગત્રી કાાંવ ઉય સ્ટરેફ - લયવાદી ગટય 
 (રૂ.૦.૭૨ કયડ)    
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વભા તાલ ફાગ (રૂ. ૦.૫૫ કયડ) 

છાણી તાલ ફાગ (રૂ.૦.૫૮ કયડ) 

પ્રગલત શેઠના કાભ – ાકચવ એન્ડ ગાડચન 

48 



પ્રગલત શેઠના કાભ – પ્રાણી વાંગ્રશારમ 

લલદેળી તથા બાયતીમ ક્ષીઓ ભાટે લક ઇન એલીમયી - શરટચકરર્ય/રેન્ડસ્ટકેલાંગ  
(રૂ. ૧૪.૨૧ કયડ)  
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(એનીભર ફથચ કાં ન્ટર ર સ્ટકીભ : ખવીકયણ – શડકલા લલયધી યવીકયણ) 

 

Community Engagement Programme 
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પ્રગલત શેઠના કાભ 

ડૉય ટુ ડૉય એલનભર ટેગીંગ  



 ૪ રાખ ભ.ે્ન રેગવી લેસ્્ નો ફામોયેભેડીએળન પ્રનકમા દ્રાયા નનકાર 
કયલાભાાં આલળે. 

 આજદીન વધુી ૧.૧૫ રાખ ભ.ે્ન રેગવી લેસ્્ નો ફામોયેભેડીએળન 
પ્રનકમા દ્રાયા નનકાર કયલાભાાં આલેર છે.  

 પ્રોજકે્ટ્ કોસ્્ : ૩૩.૬૮ કયોડ  
 કાભ ળરૂ થમાની તાયીખ : ૦૮/૦૨/૨૦૨૧. 
 પ્રોજકે્ વભમભામાજદા: ૨૪ ભાવ 
 પ્રોજકે્ટ્ થકી રેગવી લેસ્્થી યોકામેર આળયે ૪.૫ શેક્ય  નકાંભતી જગ્મા 

ખુલ્લી કયલાભાાં આલેર છે. 

ભકયુયા ફામયેભેડીએળન પ્રજકે્ટ 

 વોરીડ લેસ્્ ભેનેજભેન્્ રૂલ્વ-૨૦૧૬ પ્રભાણે વોનરડ લેસ્્નો લૈજ્ઞાનનક 
ઢફે નનકાર કયલા ભા્ે યે.વ.નાં.૩૪૬, ભકયુયા ખાતે આળયે ૪ શેક્ય 
જે્ રી જગ્માભાાં વામન્્ીપીક રેન્ડપીર (પેઝ-૨) નલકવાલલા આલળ.ે 

 પ્રોજકે્ટ્ કોસ્્ : ૪૪.૨૫ કયોડ 
 પ્રોજકે્ટ્ વભમ ભમાજદા: ૨૪ ભાવ (ચોભાવા નવલામ) 
 કાભ ળરૂ થમાની તાયીખ : તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૧ 
 પ્રોજકે્ વભમભામાજદા: ૨૪ ભાવ 
 એજન્વી દ્વાયા રેન્ડ વલેની કાભગીયી ૂણજ કયલાભાાં આલેર છે. તેભજ 

યી્ેઇનીંગ લોરની કાં ન્સ્ ર્કળનની કાભગીયી આગાભી વભમભાાં ળરૂ 
કયલાભાાં આલનાય છે. 
 

 

રેન્ડપીર પેઝ-૨ કાં સ્ટટરક્ળન પ્રજકે્ટ 

પ્રગલત શેઠના કાભ – વરીડ લેસ્ટટ ભેનેજભેન્ટ  
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 ઘન કચયા ના પ્રનત દદન ૧૦૦૦ ભ.ે્ન નો નનકાર.   
 પ્રોજકે્ કોસ્્ :- ૩૦૦ કયોડ  
 પ્રોજકે્ વભમભમાજદા :- ૧૮ ભાવ  
 વાંૂણજ પ્રોજકે્ વોનરડ લેસ્્ ભેનેજભેન્્ રૂલ્વ-૨૦૧૬ તેભજ સ્લચ્છ બાયત નભળનની 

ગાઇડરાઇનન ેઆધીન યશેળે 
 અાંદાજીત ૧૪.૯ ભેગાલો્ પ્રનત કરાક  એનજી જનયે્ થળે. 
 નલેમ્ફય-૨૦૧૮ થી ભ.ે એફેરોન દ્વાયા યે.વ.નાં.૩૪૬, ભકયુયા ખાત ેપ્રી-પ્રોવેંવીગ  

પ્રાન્્ની કાભગીયી ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે.  

 પ્રોજકે્ટ્ કોસ્્ : ૮ કયોડ  

 પ્રોજકે્ટ્ ીયીમડ: ૨૫ લજ 

 તા: ૦૮/૦૯/૨૦૨૦ ના યોજ ભાનનીમ ભુખ્મભાંત્રીશ્રી ના લયદ શસ્ત ે             
ઇ-ખાતભુશતજ કયલાભાાં આલેર છે. 

 પ્રોજકે્ટ્ કેેવી્ી: ૫૦ ભે.્ન/દદન 

 કૂર ૨૦૨૬૦ ભે્ ર ીક ્ન પ્રાસ્્ીક કરેક્ટળન કયી અને યીવાઇકર કયલાભાાં આલેર 
છે. 

અટરાદયા પ્રાલસ્ટટક યીવામક્રીંગ પેવીરીટી 

લેસ્ટટ ટુ એનજી પ્રજકેટ 

અટરાદયા વી એન્ડ ડી લેસ્ટટ ભેનેજભેન્ટ પ્રજકે્ટ 
 પ્રોજકે્ટ્ કોસ્્ : ૪ કયોડ  
 પ્રોજકે્ટ્ ીયીમડ: ૨૫ લજ. 
 તા:૦૮/૦૯/૨૦૨૦ ના યોજ ભાનનીમ ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે 

ઇ-ખાતભુશતજ કયલાભાાં આલેર છે. 
 કૂર ૧૪૫૫ ભેદ ર્ક ્ન લેસ્્ કરેકળન કયી અને યીવામકર કયલાભાાં 

આલેર છે. 
 કાંન્સ્ ર્કળન અને ડીભોરીળન લેસ્્ના પ્રોવેવીંગ દ્વાયા નલનલધ ઇકો-

ફ્રેન્ડરી પ્રોડક્ ફનાલલાભાાં આલળે.  

પ્રગલત શેઠના કાભ – વરીડ લેસ્ટટ ભેનેજભેન્ટ (ી.ી.ી.) 
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પ્રગલત શેઠના કાભ 

૮૧ ભીટય શાઇડર રીક પ્રેટપભચ   
(રૂ.૧૧ કયડ)  

ભટી ળફલારશની ખયીદી 
(રૂ.૦.૨૦ કયડ) 

ERP – પ્રજકે્ટ (રૂ. ૨૯ કયડ) 
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ગત્રી એપ. ી. ૧૮૯ વુબાનુયા એપ. ી. ૧૦૫ 
PMAY Scheme  (AHP) 

કુર ૧૧૮૬૦ EWS આલાવની ભાંજૂયી  ભાાંથી ૩૧૨૨ આલાવની કાભગીયી ટેન્ડય પ્રરરમાભાાં  છે 

એપડેફર શાઉવીંગ 

EWS I  
ઍપ.ી. – ૧૨૫  ગત્રી  

EWS I   
ઍપ.ી. -૧૨૬ વમાજીુયા 

EWS II  
ઍપ.ી. – ૫૮૫ અટરાદયા  

PMAY - AHP - RAY Scheme 

EWS ટી.ી-૧  
ઍપ.ી.૧૫૯-૧૬૦ તાાંદરજા 
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EWS ટી.ી - ૬   ઍપ.ી. – ૧૨૨  
ગત્રી 

AHP મજના  શેઠ ૂણચ થમેર કાભ 
EWS II  ઍપ.ી. – ૧૩૮ 

 શયણી  

એપડેફર શાઉવીંગ 
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MIG - વૈમદ લાવણા  
ટી.ી ૧૫ ઍપ.ી ૧૦૩  

(૬૦ ર્ભી.) 

LIG - લાવણા  
ટી.ી- ૧૬ ઍપ.ી ૧૪૬  

(૪૯ ર્ભી.) 

LIG  - વમાજીુયા 
 ટી.ી.૨૦  એપ.ી. ૫૩/૨  

(૪૫ ર્ભી.) 

કુર ૬૮૫૫ આલાવની કાભગીયી ૂણચ કયી રાબાથીઓને વોંલાભાાં આલેર છે. 

એપડેફર શાઉવીંગ (MMGY) 

LIG - શયણી  
ટી.ી - ૧ ઍપ.ી. – ૧૫૨ 

LIG - શયણી  
ટી.ી- ૦૧ ઍપ.ી ૧૪૫  

(૪૯ ર્ભી.) 
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દાંતેશ્વય - ભધુનગય 

તાાંદરજા – વશકાયનગય 

લાયળીમા - વાંજમનગય  

એપડેફર શાઉવીંગ (PPP) 
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વમાજીુયા ઍપ.ી ૪૬ (૨૮ ર્ભી.) વમાજીુયા ઍપ.ી ૧૨૭ (૨૮ ર્ભી.) 

અટરાદયા યે વ.ે ૫૮૫-૫૮૬ (૨૮ ર્ભી.) 

BSUP આલાવ મોજના શેઠ ૨૧૬૯૬ આલાવ ફનાલલાનુાં આમોજન શાથ ધયેર શત.ુ જ ેૈકી ૧૯૯૪૦ 
ભકાનોની કાભગીયી ૂણજ કયેર છે જમાયે ૧૭૫૬ ભકાનોની કાભગીયી પ્રગનત શેઠ છે. 

એપડેફર શાઉવીંગ (BSUP) 
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છાણી, ટી.ી.-૧૩, એપ.ી. - ૦૯ 

 શયણી, ટી.ી–૧,એપ.ી–૮૮  

•વમાજીુયા, એપ.ી. - ૧૨૭ 

RAY (યેન્ટેડ કભ ટર ાન્ઝીટ શાઉવીંગ ) તથા BSUP મજનાના ૫૬૦ આલાવ ભીને કુર ૭૪૮ આલાવને ARHC મજનાભાાં રૂાાંતરયત કયેર છે. 

એપડેફર શાઉવીંગ (ARHC) 
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આઇ.વી.ડી.એવ. 

વેલાવેતુ કામચરભ 
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આઇ.વી.ડી.એવ. મજનાના રાબાથીઓ આધાય નોંધણી કેન્ર 

વુણ વાંલાદ અાંતગચત ર્ાય ભાંગ રદલવની ઉજલણી  

આઇ.વી.ડી.એવ. 
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મ.ુવી.ડી. પ્રજકે્ટ 

સ્ટલ વશામ જૂથની ફશેનને રડજીટર ટર ાન્ઝેક્ળનની તારીભ 

રદનદમાર અાંત્મદમ  મજના-યાષ્ટર ીમ ળશેયી આજીલીકા લભળન 
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             ઈ.એવ.ટી.ી.તારીભાથીઓને  કીટ લલતયણ 

ળેલ્ટય શભભાાં રાબાથીઓને મજનાકીમ રાબ  ળેલ્ટય ખાતે વુલલધા 



ળેલ્ટયના રાબાથીઓને આજીલલકારક્ષી વાધન વશામ 
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મજનાકીમ પભચ બયલાની કાભગીયી ફેંક દ્વાયા રન રડસ્ટફવચભેન્ટની કાભગીયી 

ી.એભ. સ્ટલલનલધ મજના શેઠ ૧૪૩૮૦ રાબાથીઓન ેરૂ. ૧૫.૦૮ કયડ જટેરી રન વશામ આલાભાાં આલેર છે. 

ી.એભ. સ્ટલલનલધ મજના 

મ.ુવી.ડી. પ્રજકે્ટ 



લળક્ષકદીન કામચરભ     
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નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત 

લર્ત્ર સ્ટધાચનુાં આમજન 



લળક્ષણ વલભલત દ્વાયા કૂર ૫૬ ળાાભાાં લટય શાલેસ્ટટીંગ લવસ્ટટભની કાભગીયી (રૂ. ૦.૭૧ કયડ) 

લળક્ષણ વલભલત દ્વાયા કૂર ૧૧૯ ળાાભાાં પામય વેફ્ટી વુલીધાની કાભગીયી (રૂ. ૪.૩૫ કયડ) 

નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત 
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ટાઉન પ્રાનીંગ લલબાગ 

  ટાઉન પ્રાનીંગ ધ્લાયા ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વુધીભાાં અનાભત વશ કુર યકભ રૂ.૨૬૯.૭૧ કયડ લવુરલાભાાં આલેર છે. 

 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્ટતાયભાાં કુર ૯૩ ટી.ી. મજના ૈકી કુર ૩૫ ટી.ી. ભાંજુય અાંલતભ મજનાઓ, 

પ્રાયાં લબક તથા ભુવદ્દારૂને ભી કુર ૩૪ ટી.ી.ન ેઆખયી કયલાની કામચલાશી વક્ષભ અલધકાયીશ્રી ધ્લાયા જાયીભાાં છે તથા 

૨૪ ટી.ી. લલલલધ સ્ટટેજ ય ેન્ડીંગ છે. 

 

 માચલયણ તથા ાણીની જરૂયીમાતન ે ધ્માને રતેાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અભરી કભન જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના 

લનમભ-૧૭.૨ભાાં યકરટેીંગ લેર લીથ યેઈન લટય શાલેસ્ટટીંગ વીસ્ટટભનુાં આમજન યાખલાભાાં આલેર છે. યેઈન લટય 

શાલેલસ્ટટાંગ એ છાંત ય અથલા જભીન ય ડતા લયવાદન વાંગ્રશ કયલ. 

 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્ટતાયભાાં જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના લનમભ ૧૭.૨.૨ની જોગલાઈઓ ભુજફ કુર એલા 

૧૦૮ જલેા ફાાંધકાભભાાં ૧૮૮ યેઈન લટય શાલેસ્ટટીંગ વીસ્ટટભ કામચયત કયાલલાભાાં આલરે છે તથા લખત-લખત તભાભ 

તેલા ફાાંધકાભને યેઈન લટય શાલેસ્ટટીંગ વીસ્ટટભની જાલણી ભાટે વુર્ન ણ આલાભાાં આલે છે. 
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ભેલેર લવલદ્ધઓ 

બાયત વયકાય રાયા સ્ટલચ્છ બાયત લભળન અાંતગચત ગાફજે ફ્રી વીટી તયીકે  
લડદયા ભશાનગયાલરકાએ ૩ સ્ટટાય પ્રાપ્ત કયેર છે. 

બાયત વયકાય દ્વાયા સ્ટલચ્છ બાયત લભળન અાંતગચત થમરે સ્ટલચ્છ વલેક્ષણ 
૨૦૨૧ભાાં લડદયા ભશાનગયાલરકાને બાયતના સ્ટલચ્છ ળશેયભાાં ૮ ભ 
રભાાંક અને ગુજયાતના સ્ટલચ્છ ળશેયભાાં ૨ જો રભાાંક પ્રાપ્ત થમેર છે. 
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સ્ટકાડા પેઝ-૧ લટય ઓડીટ પ્રજકે્ટ ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકાન ે
“ફેસ્ટટ લટય ભેનેજભેન્ટ- મ્મુલનવીર કોયેળન” શ્રેણીભાાં લટય 
ડાઈજસે્ટટ એલડચ પ્રાપ્ત કયેર છે. 

લડદયા ભશાનગયાલરકાને FICCI Water Awards લચ 2020 ની 
8th Edition ભાટે Special Jury’s Award દ્વાયા “Smart Water 

Management Project” Award પ્રાપ્ત કયેર છે. 



ભાનનીમ ભુખ્મભાંત્રી 
શ્રી બુેન્રબાઇ ટેર 

ભાનનીમ ભેમયશ્રી  
કેમુયબાઇ યકડીમા 

અભ આબાયી છીએ 

ભાનનીમ ડે.ભેમયશ્રી  
નાંદાફેન જોળી 

ભાનનીમ અધ્મક્ષશ્રી 
સ્ટથામી વલભલત  

ડૉ. રશતેન્રબાઇ ટેર 
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અભ આબાયી છીએ 
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ડૉ. રશતેન્રબાઈ પ્રબુદાવબાઈ ટેર 
(અધ્મક્ષ)  

શ્રી યલમભકાફેન ભનીકુભાય લાધેરા 

શ્રી શ્રીયાં ગ યાજળે આમયે 

શ્રી ધભેળબાઈ દળયથબાઈ ટણી 

શ્રી ૂનભફેન ગારદાવ ળાશ 

શ્રી કલ્ેળબાઈ ભનુબાઈ ટેર 

શ્રી લનરેળબાઈ યણજીતલવાંશ યાઠડ 

 શ્રી ભનજબાઈ બુેન્રબાઈ ટેર 

શ્રી યારભલવાંશ અજીતલવાંશ જાડેજા 

ડૉ. લળતરબાઈ લવાંતબાઈ લભસ્ત્રી 

શ્રી સ્ટનેશરફેન ભનીબાઈ ટેર 

શ્રી અજીતબાઈ ર્ાંારાર દાધીર્ 
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