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લડોદયા ભશાનગયામરકાલડોદયા ભશાનગયામરકા  
વને ૨૦૨૧-૨૨ના યીલાઇઝડ અન ેવને ૨૦૨૨-૨૩ના 

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર અુંગે કમભળનયશ્રીન ું મનલદેન 

સ્થામી વમભમતના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ : 

 જી.ી.એભ.વી એક્ટની ઔરભ ૯૫ શેઠ લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ તથા વને 

૨૦૨૨-૨૩ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  ઔયતાું ભને ગણ આનુંદ થામ છે. 

 લડદયા ળશેયને વલાાંખી લલઔાવના ક્ષેતે્ર આખ લધાયનાય અને વફ નેતૃત્લ ધયાલનાય આ ળશેયના ભાનનીમ 

ભેમયશ્રી ઔેમ યબાઇ યઔડીમા, ડે. ભેમય દે લફયાજરે શ્રી નુંદાફેન જોળી તથા સ્થામી વલભલતના ભાનનીમ અધ્મક્ષશ્રી 

ડૉ. રશતેન્દ્રબાઇ ટેર સ્થામી વલભલતનાું ભાનનીમ વભ્મશ્રી તથા અન્દ્મ તભાભ મ્મ લનલવર વબાવદશ્રી 

વરશત આ વોને શ ું  અલબલાદન વશ આલઔારુ છ . 
 વન ે૨૦૨૧ ન ું લષ નલી આળા અને ઉભુંખ વાથે ળરૂ થમ  શત . લલતેરા લષ દયમ્માન ઔલલડ-૧૯ ની 
ડઔાય જનઔ રયલસ્થલતન ભક્ક્ભતાૂલષઔ વાભન ઔયલા ભાટે તભેજ આલથષઔ વાભાજીઔ ભયચે ઉબી થમરેી 

તઔરીપભાુંથી ભ ક્ત થલા ભાટે વને ૨૦૨૧ ભાું આણે વોએ ઔભય ઔવલી ડી યુંત  આલી ડઔાયજનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ વુંૂણષ એઔાગ્રતા અને ઔોળલ્મ વાથે આખે ઔદભ ફઢાવ્મા છે. 

નખયજનએ ણ વઔાયાત્ભઔ લરણ દ્વાયા ભશાનખયાલરઔાના પ્રમત્નભાું વાથ આપ્મ છે. વભગ્ર લષ દયલભમાન 

આયગ્મ અને લળક્ષણના ક્ષતેે્ર અનેઔલલધ ખરા બયી ફાઔના લળક્ષણ અને નખયજનના આયગ્મ વુંફુંલધત 

જરૂયી ઔાજી યાકી છે. ઔલલડ ના વુંબલલત આક્રભણ વાભ ે યવીઔયણની ઝ ુંફળે તથા અન્દ્મ વલષ વભાલેળઔ 

પ્રમત્નને ઔાયણે નખયજનએ યાશત અન બલી છે. વાથે વાથે ળશેયના લલઔાવના અનેઔલલધ ઔામોને ણ ખલતળીર 

યાકી લલઔાવના ભાખે આખ લધલાની પ્રરક્રમાને ણ વતત ખતીળીર યાકી છે. ઔલલડ-૧૯ ની ડઔાય જનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લડદયા ભશાનખય ાલરઔાએ લલલલધ ક્ષેત્રભાું યાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે ઔેટરાઔ એલર્ડવષ ભેવ્મા છે. જભેાું 

સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત બાયતના સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૮ભ ઔભાુંઔ ભેલલા ફદરન એલડષ  અને મ્મ લનલવર 

ઔોયેળનની શ્રેણીભાું  ફેસ્ટ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ ન એલડષ  ણ પ્રાપ્ત થમેર છે.  MOHUA દ્વાયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત 

'નચષયીંખ નેફયશ ડ' ચેરેન્દ્જભાું લડદયા ળશેયને ટ ૧૦ભાું સ્થાન ભેર છે અને ખ જયાતભાુંથી પઔત લડદયાન જ 

વભાલેળ થમેર છે. આળા છે ઔે નલા નાણાુંઔીમ લષભાું આણે વરશમાયા પ્રમત્ન દ્વાયા નખયજનની વ કાઔાયી અથ ે

વતત લલઔલવત થતા આ દેળની વાથે ઔદભ લભરાલી આણાું ળશેયને વલાષલગઔ વભૃદ્ધ અને લલઔાવરક્ષી ફનાલલા 

તનતડ પ્રમત્ન ઔયીળ . 

લડદયા ળશેયના વલાાંખી અને વુંત લરત લલઔાવ તથા જન વાભાન્દ્મને સ્ળષતી લલલલધ વ લલધા ય ધ્માન 

ઔેં રરત ઔયી ફજટેરક્ષી જરૂયી આમજન શાથ ધયેર છે. ળશેયના નખયજનને ભૂબ ત આુંતયભાકાઔીમ વ લલધા 

વ ચારૂ રૂે ભી યશે તે ભાટે ભશાનખયાલરઔા ચાર  લે ણ આમજન ઔયલા ઔટીફદ્ધ છે. ળશેયની શદભાું લધાય 

થતા નલીન વભાલલષ્ટ્ ખાભને ણ આ વ લલધા ભી યશે તેલ ું આમજન શાથ ધયેર છે. લલળેભાું ગયલલશણા 

રઔ, પેરયમા, તથા ઝૂુંડટ્ટી લલસ્તાયભાું યશેતા રઔન ું અને ળશેયી ખયીફન ું લલળે ધ્માન યાકલાભાું આવ્મ  છે. 

ઉલે્લકનીમ છે ઔે ફાઔ, ભરશરા, મ લાન અને વભાજના દયેઔ લખષના નખયજનને મગ્મ યીતે આલયી રઇ લલળે 

ધ્માન આલાભાું આવ્મ  છે. લડદયા વાુંસ્ઔૃલતઔ નખયી છે તથા બવ્મ અને બાતીખ ઇલતશાવ ધયાલે છે તે ફાફતન ે

ધ્માનભાું યાકી લલળે આમજન શાથ ધયેર છે. આ બવ્મ અને ઐલતશાલવઔ ળશેયન ું વાુંસ્ઔૃલતઔ અને માષલયણરક્ષી 

લાતાલયણ લધ  વ રઢ ફને અને તભાભ નાખયીઔન ું જીલન વરાભતી અને વખલડતા બમ ષ ફને તે ફાફતને ણ 

લલળે ધ્માન આી આલયી રીધેર છે. આ તભાભ ફાફતને આલયી રેલા ભાટે ૂયત  ફજટે ઉરબ્ધ થામ, 
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આલઔના સ્ત્રત ભજફતૂ થામ અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું નાણાુંઔીમ વ રઢીઔયણ થામ તેલી ફાફતન ે 

લલસ્તૃત યીતે ફજટેભાું આલયી રીધેર છે. 

૧)  ળશેયીજનો ભાટે ામાની આુંતય ભાખાકીમ વ મલધાન ું  વ દ્રઢીકયણ  

 ળશેયના નખયજનને અત્માધ લનઔ પ્રાથલભઔ વ લલધા અન ે વખલડ વભમવય ભી યશે તે ભાટે 
ભશાનખયાલરઔા વતત પ્રમત્નળીર યશે છે.  
ાણી  યલઠા – Access to Clean and Adequate Drinking Water  

ળશેયીજનને સ્લચ્છછ ીલાન ું ાણી ૂયતા પ્રભાણભાું ભી યશે તે ભાટે નારુંદા અને તાુંદરજા ટાુંઔી કાતે નલીન 

વું તથા વ્શીઔર ર અને દયજી યા કાતે ફ સ્ટય સ્ટેળન ફનાલલાભાું આલેર છે.  લવુંધયટ તથા લનભેટા કાતે 

ફની યશેર લટય ટર ીટભેન્દ્ટ પ્રાન્દ્ટની ઔાભખીયી ૂણષ થતા સ્લચ્છછ ાણી ઉરબ્ધ થળે. આ વાથે ઇરેક્ટર -

લભઔેનીઔર લવસ્ટભને અગે્રડ ઔયલા તથા સ્ભાટષ  લટય એનજી ડીટ ઔયલાની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત શેઠ છે. 

ાણી  યલઠાના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વય અને વ ચારૂ જ લલતયણ ભાટે ળશેયના લલલલધ લલસ્તાય જલેા ઔે રક્ષ્ભી યા, વભા તાલ, ટી.ી.-

૪૫, ઔરારી કાતે અને લશીલટી લડષ-૨ ની ાછ ાણીની ટાુંઔી, ફ સ્ટીંખ સ્ટેળન તથા નેટલઔષ  

વ ધાયણા અુંખેની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.  

 ઔ યાઇ ટાુંઔી ઔભાન્દ્ડ લલસ્તાયના ટીી-૪૧, ૪૨ અને લાવણા-બામરી ટીી-૧ ભાું નલીન ાણીની 

નીઔા, નેટલઔષ  અને નેટલઔષ  વ ધાયણાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.   

 નારુંદા અને રારફાખ કાતે શમાત જ ની લયશેડ ટાુંઔી કાતે જજષયીત થમેર વું અને ુંશાઉવના 

નલીનીઔયણની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલનાય છે. 

ડરેનજે વ્મલસ્થાન – Efficient Sewerage Management 

ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ભલરન જના વ ચારૂ લનઔાર અથે ખયલા APS થી શ્રેલણઔાઔષ  વઔષર વ ધી ભાઇક્ર 

ટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ફામ રાઇન, ડબઇ યડથી ળાુંલતનખય વ ધી, બાયત ેટર ર ુંથી ડબઇ યડ 

APS વ ધી તથા યાભલાટીઔાથી ઔરાદળષન ચાય યસ્તા વ ધી નલીન ડરે નેજ રાઇન નાકલાભાું આલેર છે. 

ફશ ચયાજી નાખયલાડા ઔાુંવ ાવે નલીન APS તેભજ યીટેઇનીંખ લર, ઇન્દ્ર યી કાતે APS ખભેન્દ્ટેળન વાથે 

નલીન પે્રળય રાઇન અને અલભતનખય કાતે નલીન APS ફનાલી ભાઇક્ર ટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ 

ગ્રેલીટી રાઇન નાકલાન ું ઔાભ ણ ણૂષ ઔયલાભાું આલરે છે.  સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત વમાજીફાખ કાતે ૮.૫૦ 

એભ.એર.ડી.ના શમાત STP ને અગે્રડ ઔયી ૧૬ એભ.એર.ડી.ની ક્ષભતાલા ું ફનાલી ઔામાષન્દ્લીત ઔયલાભાું 

આલેર છે. યાજીલનખય એવ.ટી.ી. થી  IOCL અને Reliance ને Treated Waste Water વપ્રામ ઔયલા 

ભાટે ઉયાુંત ઔૂયાઇ-૬૦ MLD,  છાણી-૫૦ MLD, બામરી-૪૫ MLD તથા લેભારી કાતે ૧૩ MLD 

એવ.ટી.ી ની ઔાભખીયી શાથ ઉય છે. તાુંદરજા-ભ ઔતીનખય જુંક્ળનથી ત્રઔાય ઔરની તયપ ભાઇક્ર-

ટનરીંખ દ્ધલતથી અને શયણી તાલ ાછ ડરે નેજ રાઇનની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત શેઠ છે. ડરે નેજના નલીન 

આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 ડરે નેજની વ લલધા અથે ળશેયના લપ્રમા ટઔીઝથી ખત્રી ાણી ટાુંઔી વ ધીના યસ્તા ય નલીન ડરે નેજ ગ્રેલીટી 

રાઇન નાકલાભાું આલળે.  

 ઔયડીમા યડ, ભધ નખય ચાય યસ્તાથી ખયલા ફા ની દયખાશ જુંઔળન વ ધી ભાઇક્રટનલરુંખ દ્ધલતથી 

નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન, લશીલટી લડષ-૨ ભાું વભા Getco Substation ની ાછ આલેર 

લલસ્તાયભાું નલીન ડરે નેજ રાઇનની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.  
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 ઔભરાનખય APS થી ઔભરાનખય તાલ વ ધી નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી ણ નલીન લષભાું 

ઔયલાભાું આલનાય છે.  

 ભુંખરેશ્વય ઝાુંા યડ, શ્રીજી એાટષભેન્દ્ટ ાવેથી ઇન્દ્ર યી એ.ી.એવ. વ ધી  ળીંખ દ્ધલતથી નલીન 

ડરે નેજ નીઔા નાકલાની ઔાભખીયી ઉયાુંત શયીનખય, ઝારા ઔમ્ાઉ ન્દ્ડ અને નલા યા એીએવ 

અગે્રડેળનની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલળે. 

લયવાદી ગટય અને યેઈન લોટય શાલેસ્ટીંગ – Catch the Rain 

લયવાદી ાણીના લનઔાર અથે કડીમાય નખય ઔલ્લટષ  ાવે  લળુંખ ધ્ધલતથી નલીન લયવાદી ઔાુંવ ફનાલેર 

છે. લયવાદી ાણીના લનઔાર અથે ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔૂરથી ત રવીધાભ ચાય યસ્તા વ ધી લયવાદી ખટયની 

ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વોજન્દ્મ વવામટીથી ચાયબ જા ેટર રુંથી ચુંરાલરી ચાય યસ્તા થઇ રશયાલુંતી ઔાુંવ વ ધી નલીન 

લયવાદી ખટય ફનાલલાભાું આલળે.  

 ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔ ર ાવેથી ૩૬ ભીટયના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધીના શમાત જૂના લયવાદી ઔાુંવના 

સ્થાને નલીન આય.વી.વી. ક્રઝ્ડ લયવાદી ખટય ફનાલલાન ું આમજન છે.   

 Rain Water Harvesting / Recharging ક્ષેત્રે લલલલધ પ્રત્વાશન આીને, ગલનષ્ઠ યીતે તેન અભર થામ 

તેલ ું આમજન આખાભી લે શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.        

યસ્તા અને  રો – Enhanced Connectivity 

વય અને વ ચારૂ ટર ાપીઔ લનમભન થામ તથા અઔસ્ભાત ગટે તે ભાટે વભા ઔેનારથી એટરાન્દ્ટીવ લલરા થઇ 

ાણીની ટાુંઔી વ ધી, પે્રયણા વઔષર થી સ્લાભી લલલેઔાનુંદ શાઇટ્વ-૨ થઇ રક્ષ્ભી યા તાલ વ ધી અને અુંજરી 

એાટષભને્દ્ટથી જાુંફ લા ખાભ તયપન યસ્ત ફનાલલાની ઔાભખીયી તથા ભ કીનખયથી નેળનર શાઇલે જતા 

યસ્તાની લાઇડનીંખની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલી. વાથે વાથે અટરાદયા-ભાુંજર ય બ્રીજના સ્ટરે ન્દ્ધનીંખ 

તેભજ વભા-શયણી ભટનાથ ભશાદેલ યસ્તાને જોડતા ઔલ્લટષ  ાવે યીટેઇનીંખ લરની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે. 

ખેંડા વઔષરથી ભલના ચાય યસ્તા વ ધીના નલીન ફ્રામ લય, અટરાદયાથી ભાુંજર ય  યેલ્લે લય બ્રીજ 

તથા ભઔય યાથી જામ્ફ લા તયપ જતા નદી ય બ્રીજ ફનાલલાની ઔાભખીયી ચાર  છે અને આખાભી વભમભાું 

ૂણષ થળે. સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ૧૦ સ્ભાટષ  યડની ઔાભખીયી ઉયાુંત  ચઔરી વઔષરથી યેવઔષ વ ધી, ુંડ્યા 

શટરથી ઔોંલેંટ સ્ઔ ર વ ધી તથા અભયદી શમ્વથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તા જલેા અનેઔ યસ્તાના ઔાભ 

શાથ ઉય છે. યસ્તા અને  રના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વ ળેન ચાય યસ્તાથી જાુંફ લા  વ ધીન ૪૦/૩૬ ભીટય વ ધીન યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાભાું આલળે.   

 વનપાભાષ ચાય યસ્તાથી તાુંદરજા લઔસ્ભત ચાય યસ્ત થઇ અટીઔા વ ધીન લાવણા બામરી યડને જોડત 

૩૦ ભીટયન યસ્ત લાઇડનીંખ ઔયી ઔાેટ એ.વી. વીરઔટ ઔયલા અુંખેન ું ઔાભ ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.   

 યીલાય ચાય યસ્તાથી ળાસ્ત્રી ફાખ વ ધીન યસ્ત ૨૭ ભીટયન યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાભાું આલળે.  

 ખત્રી- વેલાવી ઔેનારથી ખત્રી તાલ થઇ મળ ઔમ્પ્રેક્ષ વ ધીન ભ ખ્મ યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાન ું ઔાભ.  

 ભઔય યા શન ભાનજી ભુંરદયથી જળદાનખય થઈ ભઔય યા ભઈેન યડને જોડત યસ્ત ફનાલલાભાું આલળે. 

 જી.આઇ.ડી.વી થી ભાણેજા વ ધીન ૩૦ ભીટયન યસ્ત ફનાલલાભાું આલળે.  આ ઉયાુંત ઉયઔત ઔાભ 

વાથે ઔ ર-૨૧૨ જટેરા યસ્તા અુંખેની ઔાભખીયી નલીન નાણાુંઔીમ લષભાું શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

 લડદયા ળશેયના નાખયીઔને વ ખભ લાશનવ્મલશાયની અનૂઔ તાને ધ્માને રઈ, ળશેયની પયતે યીંખ યડ ભાટે 

feasibility study  શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  
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 Express Highway થી ળશેયભાું પ્રલેળતા ભાખષ ય, વભા તાલના જુંઔળન ઉય ક ફ ટર ાપીઔ congestion 

થામ છે. ત્માું બ્રીજ ફનાલલા ભાટે વયઔાયશ્રીની વૈદ્ધાુંલતઔ ભુંજૂયી ભેર છે. જને ું અભરીઔયણ ઝડથી 

આખાભી લે શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

સ્ટર ીટરાઇટ 

સ્ટર ીટ રાઇટના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 યાલત્રના વભમે ળશેયીજનને લલલલધ યસ્તા ઉય ૂયત પ્રઔાળ ભી યશે તે ભાટે શમાત સ્ટર ીટરાઇટ 

ઉયની શમાત રાઇટ્વને સ્ભાટષ  LED રાઇટ્વભાું તફદીર ઔયલાભાું આલળે.  

 ળશેયભાું ફનનાય નલીન યસ્તા ઉય વને્દ્ટરર/વાઇડ રાઇટીંખની વ્મલસ્થા ણ ઔયલાભાું આલળે. 

ળશેયભાું ાણી અને ડરૈ નેજ રખતની ક ટતી વ લલધા આલા તથા શમાત ભાકાઔીમ વ લલધાને 

નલલનીઔયણ અને અગે્રડેળનની ઔાભખીયી ાણી અને ડરૈ નેજની બલલષ્મની જરૂયીમાત ધમાને રઈને 

આમજન શાથ ધયેર  છે.જભેા ાણી અને ડરૈ નેજના નેટલઔષની વ લલધા, ાણીની નલલન પીડય નીઔા, 

લલતયણ ભથઔ, વ લેઝ ુંીખ સ્ટેળન ઉયાુંત, વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ લલખેયેન વભાલેળ થામ છે. જ ેભાટે 

અુંદાજ ેરૂ.૭૮૧ ઔયડની જરૂયીમાત યશેળે અને તેને શોંચી લલા ભાટે ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયનાું વશમખ થી 

લલલલધ ભલ્ટીરેટયર  ઇંસ્ટીટ્ય ળનદ્વાયા નજીલા દયે Financial Aid ભેલીઅથલા ત ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયશ્રી 

દ્વાયા જાશેય ઔયેર અભૃત-૨, સ્લચ્છછ બાયત લભળન-૨ અથલા અન્દ્મ ગ્રાન્દ્ટભાું વભાલળે ઔયી અભરીઔયણ 

ઔયલાન ું આમજન છે.   

(૨) વલાાંગી મલકાવ તયપ નલીન વભામલષ્ટ મલસ્તાય 

 ળશેયના વતત લલઔાવ વાથે ળશેયની લક્ષલતજો ણ લલસ્તયી યશે છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔાની શદભાું લષ 

૨૦૧૯ ભાું શયણી, વભા, ખયલા, ફાદ, તયવારી, ઔરારી ન ફાઔી યશેર લલસ્તાય અને લષ ૨૦૨૦ ભાું ઔયરડમા, 

લેભારી, વેલાવી, બામરી, ફીર, ઉંડેયા, લડદરા લલખેયે ગ્રાભ ુંચામતન વભાલેળ થમેર છે. જનેા ઔાયણે ળશેયના 

લલસ્તાયભાું લધાય થતા પ ર ૨૨૦.૩૩ ચયવ લઔ.ભી થમરે છે. લષ ૨૦૧૧ભાું લસ્તી ઔ ર ૧૬.૬૬ રાક શતી જ ેલષ 

૨૦૨૦ ભાું લધી ને અુંદાજીત ૨૨.૫૦ રાક જટેરી થમેર છે.  

નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભાકાઔીમ વ લલધા આલા ભશાનખયાલરઔાએ ાણી, ડરે નેજ, ગન 

ઔચયાના લનઔારની વ લલધા, નલલન યસ્તા થઔી રયલશન વ રબ ફનાલલ ું અને સ્ટર ીટરાઇટની વ લલધા ઉયાુંત 

તેભજ ફાખ-ફખીચા લલઔવીત ઔયલા અુંખેના આમજન શાથ ધયેર છે. નલલન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયના નલીન  

આમજન નીચે ભ જફ છે :  

  લધેર લલસ્તાયને ધ્માને રઈ લશીલટી વયતા કાતય લશીલટી લડષની  ન: યચના ઔયી ૭ નલીન લડષ  

પીવ ફનાલલા, તેના ભાટે જરૂયી ભશેઔભ ઉબ  ઔયી બયતી ઔયલા, તેની વાથે-વાથે જરૂયી લાશન, 

ભળીનયી લલખેયેથી લડષ  ઔચેયીને વ વજ્જ ઔયલાભાું આલળ.ે  

 ઊંડેયા-૧ તથા ૨ અન ેઔયરડમા કાત ેનલીન STP, APS તથા નલીન ડરે નેજ નેટલઔષની ઔાભખીયી રૂ. ૬૩ 

ઔયડના કચે ઔયલાભાું આલળે. 

 શયણી, દયજી યા, લડદરા, અુંઔડીમા, બામરી, ફીર અને વેલાવી કાતે STP, APS અને નલીન  ડરે નેજ 

નેટલઔષ  અને તેના વુંરગ્ન ઔાભ અુંદાજ ેરૂ.૨૦૯ ઔયડના કચે ઔયલાભાું આલળે.     

 બામરી, વેલાવી, ઔયડીમા, ઉંડેયા, લડદરા, જાુંફ ડીમા યા કાતે નલીન વમ્ ું શાઉવ, ટર ાન્દ્વપભષય, 

રૂભ,  પીડય નીઔા અને નેટલઔષની ઔાભખીયી ઇરેઔટર ીઔર /ભીઔેનીઔર વશ રૂ.૨૪૫ ઔયડના કચે ઔયલાભાું 

આલનાય છે.       



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(5) 
 

 લેભારી ટી.ી.-૨ ના લલસ્તાયભાું વ ઔન-૬ ાવેથી વાય થત તથા દ ભાડ ચઔડી વ ધી યસ્ત 

ફનાલલાન ું ઔાભ.  

 વનપાભાષ યડથી ફીર ખાભ અને બામરીને જોડલા ભાટે ફીર ાવે આલેર ઔેનાર ઉય ભાઇનય બ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલળે.  

 નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તયભાું  રૂ. ૮.૨૫ ઔયડના કચે સ્ટર ીટરાઇટની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલળે.  

 નલીન લલસ્તાયને  ાણી અને ડરે નેજની ભાકાઔીમ વ લલધા ઝડથી  ભે અને  નાણાુંઔીમ ઉરબ્ધતાના 

ડઔાયને શોંચી લલા રૂ.૫૯૪ ઔયડન પ્રજઔેટ ઔેન્દ્ર /યાજમ વયઔાયના લલલલધ ભલ્ટીરેટયર ઈન્દ્સ્ટીટ્ય ળન દ્વાયા 

નજીલા દયે Financial Aid / વશામ ભેલીને અભર ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલળે.   

(૩) SLUM FREE VADODARA   

ઔેન્દ્ર/ યાજમ વયઔાયના  વશમખથી શાઉવીંખ પય ર મજના અુંતખષત અપડેફર શાઉવીંખ લલબાખ દ્વાયા 

ઔ ર-૩૦૯૪૫ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે અને ઔ ર-૧૦૯૭૪ આલાવની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. ચાર  લે ઔ ર-૧૭૧૮ રાબાથીન ેઆલાવની પાલણી ઔયલાભાું આલેર છે. આ મજનાના રીધે ળશેયી 

ખયીફન ું ળશેયભાું તાન ું ાઔા ભઔાનન ું સ્લપ્ન વાઔાય થમેર છે અન ેતેભના જીલન સ્તયભાું ણ વ ધાય થમેર છે. 

નલીન  આમજન નીચે ભ જફ છે :   

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ બામરી, વેલાવી, ફીર, તાુંદરજા, ઔલ્માણનખય અને વમાજી યા કાતે 

અુંદાજ ેરૂ.૨૬૦ ઔયડના કચ ેળશેયી ખયીફ ભાટે ૩૧૯૦ નલીન આલાવ ફનાલલાભાું આલનાય છે.  

 ળશેયભાું યજી યટી ભેલલા અથે આલનાય ભજૂય / ઔાભદાય તેભજ પરટીંખ / ભાઇગ્રેટીંખ રેફવષન ે

ળશેયભાું ક લ્લાભાું ન યશેલ ું ડે તે શેત થી છાણી અને શયણી કાતેના રખબખ ૭૪૮ આલાવન ે ARHC 

(Affordable Rental Housing Scheme) મજના અુંતખષત રૂાુંતયીત ઔયી ભશાનખયાલરઔાને આલનાય 

લોભાું લપ્રભીમભ  ેટે નલીન આલઔ થનાય છે.    
 લલલલધ આલાવ મજનાના પભષ બયલા શલે Citizen એ રાઈનભાું ઉબા યશેલ ું ડળે નશીં. Online software 

દ્વાયા નાખયીઔ આલાવ ભેલલા અુંખેન  પભષ online બયી ળઔળે.   

(૪) ળશેયી ગયીફોનો  વલાાંગી મલકાવ 

 ળશેયભાું લવતા ળશેયી ખયીફના વલાાંખી લલઔાવના ધ્મેમ વાથે લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ 

PM SVANidhi ઔામષક્રભ અુંતખષત ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની રન ભાટે ૬૭૩૬ પભષ 

બયલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૫૭% લવલદ્ધ અને  પેયીમાને રન આલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૩૮% રન 

ભુંજ યી અુંખેન રક્ષ્માુંઔની લવલદ્ધ શાુંવર ઔયેર છે. જમાયે રન ડીસ્ફભષવભને્દ્ટભાું રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૧૮ % ની 

લવલદ્ધ શાવર ઔયલાભાું આલી. આલનાય લષભાું PM SVANidhi, NULM અને લલલલધ મજના થઔી pro-

active approach  થઔી લધ ભાું લધ  રઔને રાબ શચાડલાભાું આલળે.      

 સ્ટર ીટ લને્દ્ડય રીવીના અભર ભાટે ઝડથી આખ લધલાભાું આલળે.  

 ગયલલશણા અને લબક્ષ ઔના વલાાંખી લલઔાવ ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વયઔાયશ્રીના અન્દ્મ 

લલબાખ તથા NGO વાથે ભીને લલલલધ મજનાન ું અભરીઔયણ ઔયલાભાું આલળે.  

 ળશેયભાું યશેતા ગય લલશણા રઔ ભાટે નલલન ૦૩ ળેલ્ટય શમ્વ (અુંદાજીત ક્ષભતા ૧૦૦૦) ન ું લનભાષણ 

ઔયલાભાું આલળે. 

 ધયલલશણા રઔને ભ ખ્મ પ્રલાશભાું જોડલા તેભજ તેન ેઆલથષઔ યીતે ખબય ઔયલા ભાટે ઔોળલ્મલધષઔ 

તારીભ, યજખાય ભાટે રન વશામ અને અન્દ્મ વશામ આલાભાું આલળે. એભને વયઔાયશ્રીની લલલલધ 

મજના જભે ઔે આધાયઔાડષ , ઈરેક્ળનઔાડષ , યાળનઔાડષ , ઔલલડ લેક્વીનેળન, યેીડ ટેસ્ટ, યેગ્મ રય 
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ભેડીઔર ચેઔ-અ, અન્ન બ્રહ્મ મજના અુંતખષત યાળન, જન ધન એઔાઉન્દ્ટ, ઈ-શ્રભ ઔાડષ , આલઔન 

દાકર લલખેયે રાબ અાલલાની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. 

(૫) SAFE VADODARA   

 લડદયા ળશેયભાું ભ ખ્મ જગ્મા ઉય ૧૦૦૦ જટેરા વીવીટીલી ઔેભેયા તથા ૫૦ જટેરા એએનીઆય 

(ટભટેીઔ નુંફય પ્રેટ યીરડુંખ) ઔેભેયા રખાલલાભાું આવ્મા છે તથા ફીજા ૪૦૦ જટેરા વીવીટીલી ઔેભેયા 

રખાલલાની ઔાભખીયી શારભાું પ્રખલત શેઠ છે.   

 લડદયા પામય એન્દ્ડ ઇભયજન્દ્વી વલલષવીઝને ડીઝીટરાઇઝ, અગે્રડ ઔયી CCC (City Control Command 

Centre) વાથે જોડી તેન ું યીમર ટાઇભ ભલનટયીંખ ઔયલાભાું આલે છે. બામરી કાતે નલીન પામય સ્ટેળન 

ફનાલલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. 

o ળશેયભાું ફની યશેર  શાઇયાઇઝ ઇભાયતભાું વ યક્ષાની દૃલષ્ટ્એ અને અઔસ્ભાત લકતે  ત તષ વેલા આી 

ળઔામ તે ભાટે લ ડાના વશામથી ૮૧ ભીટય શાઇડર રીઔ એરીલેટેડ  પ્રેટપભષ  લવાલલા અુંખેની 

ઔામષલાશી  શાથ ઉય છે.   

o લષ- ૨૦૨૨ ભાું લેભારી અને ફદાભડીફાખ કાતે નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની વાથે વાથે પામય 

લબ્રખેડ ભાટે લલલલધ લાશન તથા લટય ફાઉઝય, પામય ું તથા લલલલધ વાધન કયીદલાની ઔાભખીયી 

ઔયલાભાું આલળે.  

o પામય NOC રઔને વયતાથી ભી યશે તેના ભાટે Online Application System ડેલર ઔયલાભાું 

આલળે.   

 યકડતા ઢયને લનમુંત્રણ ઔયલાના શેત થી ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ચાર  લે  ૧૧૦૦૦ થી લધ  ળ ન ે 

આય.એપ. આઇ.ડી. ટેખીંખ ઔયલાભાું આલેર છે અને અત્માય વ ધી ઔૂર ૩૫૦૦૦ થી લધ  ળ ન  ટેખીંખ 

થમેર છે. ખોળાા અને ાુંજયાને ળ દીઠ અાતી અન દાનની યઔભ રૂ.૧૫૦૦ થી લધાયીને રૂ. 

૩૦૦૦ ઔયલાભાું આલી છે. લડદયા રીવ અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વુંમ ક્ત ટીભ દ્વાયા યકડતા 

ઢય ઔડલાની ઔાભખીયી થઇ યશી છે. આલનાય લષભાું ણ વધન યીતે ઔાભખીયી ઔયલાભા આલળે. ળશેય 

શદ ફશાય ળ ભાલરઔના ળ  યાકલા ભાટે કટુંફા કાતે “ઔેટર ળેડ“ ની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  

o આખાભી વભમભાું ઔૂર ૮ જગ્માએ ઔેટર ળેડ લલક્વાલલાન ું આમજન છે.  

o Cattle Information System ડેલર ઔયલાભાું આલળે. જભેાું Software દ્વાયા રીવ તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાના Concern Department ને RFID ફેઈઝ Cattle ની ત્લરયત વુંૂણષ ભારશતી 

ઉરબ્ધ થઈ ળઔળે.  

(૬) SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT AND GREEN VADODARA ની દદળાભાું     

 નેળનર દયલય કન્ઝલેળન પ્રાન (એન.આય.વી.ી.) મોજના અુંતગગત લડદયા ળશેયભાુંથી વાય થતી 

લલશ્વાલભત્રી નદીભાું જત ભરીન જ અટઔાલલા અને  ળ ધ્ધીઔયણ ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ 

આમજન શાથ ધયેર છે. જ ેઅુંતખષત નલલન STP અને APS ફનાલલાની તેભજ ડરૈ નેજ રાઈનના યીસ્ટયેળન 

ઔયલા તથા નદીની વપાઈ ઔયલાની ઔાભખીયી બાયત વયઔાયશ્રીના એન.આય.વી.ી. મજના અુંતખષત 

વશામ ભેલી અુંદાજ ેરૂલમા ૫૫૧.૦૦ ઔયડના કચષની વુંરગ્ન ઔાભખીયી ઔયલાન ું આમજન છે. 

 ળશેયની ળબાભાું અલબલૃલદ્ધ થામ તથા આયગ્મપ્રદ લાતાલયણની જાલણી વુંદબે છાણી તથા અટરાદયા 

તાલના બ્મ ટીપીઔેળન/નલલનીઔયણ ઔયલાભાું આલેર છે.  જમાયે આલનાય લષભાું ભઔય યા 

(જીજીભાતા), ઔ યાઇ, ભશાદલે અને ભટી ફાદ તાલના નલીનીઔયણ તથા બ્મ ટીપીઔેળન અુંખેની 

ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.   
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 ૧૫ભા નાણાુંચ અુંતખષત ઔ ર રૂ.૫.૦૦ ઔયડના કચે લડદયા ળશેયની શલાની ખ ણલત્તાની ચઔાવણી ભાટે 

વેન્દ્ટરર લ્મ ળન ઔુંટર ર ફડષની ખાઇડરાઇન્દ્વ ભ જફ શારભાું એઔ સ્થે ઔન્દ્ટીન્દ્મ અવ એમ્ફીમન્દ્ટ એય 

ક્લરીટી ભનીટયીંખ (CAAQM) સ્ટેળન સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. જ ે બલલષ્મભાું ફીજા ચાય સ્થે 

સ્થાલત ઔયી ઔ ર ાુંચ સ્થે ઔન્દ્ટીન્દ્મ અવ એમ્ફીમન્દ્ટ એય ક્લરીટી ભનીટયીંખ (CAAQM) સ્ટેળન 

સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. 

 ૧૫ભા નાણાુંચની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી ઔ ર રૂ.૮૦.૦૦ રાકના કચે વવષ અળષભેન્દ્ટ સ્ટડી ઔયલાભાું આલળે. 

જનેા દ્વાયા લડદયા ળશેયભાું જ દા-જ દા લલસ્તાયભાું શલાની ખ ણલત્તા તથા તેને અવયઔતાષ રયફન  

લલશ્લેણ ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ળશેય ફખીચાના ળશેય તયીઔે કામ છે જનેા બાખરૂે ખત્રી, લનભેટા, કડીમાયનખય તાલ, 

ભાુંજર ય ભશાલીય ઉદ્યાન, નટલયનખય નાની ફાદ કાતે ફાખ લલઔવીત ઔયલા ઉયાુંત યાજીલનખય STP 

કાત ે PPP ધયણે ભીમાલાઔી દ્ધલતથી અફષન પયેસ્ટ લલઔવીત ઔયલાભાું આલેર છે. વભા અને છાણી 

કાતેના તાલ ઉય ફાખ ફનાલલા અુંખેની ઔાભખીયી શાથ ઉય છે.  

o આ લે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા નલીન  શેર ઔયીને ઔોયેળનના ૫૦ પ્રટવ / શમાત 

લભલ્ઔતભાું  GREEN FENCING ઔયલાભાું આલળે.  

o ળશેયભાું ૧૦૦ જટેરા અફષન પયેસ્ટ/ ગ્રીન સ્ેવ વાથે વાથે ૧૦ જટેરા થીભ ફેઈઝડ ફાખ અને 

લચલ્ડર ન્દ્વ ાઔષ    લલઔલવત ઔયલા અુંખેન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે.   

(૭) કરા, કૌળર અને વુંસ્કાયી નગયીની આગલી ઓખ.   

 લડદયા ળશેય વભગ્ર લલશ્વભાું ઔરા તેભજ વુંસ્ઔાયી નખયી તયીઔેની આખલી ક ધયાલે છે. આ લફરૂદન ે

જાલી યાકલા અને ળશેયભાું પ્રલાવનને પ્રત્વાશન ભે તે શેત થી ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયભાું લલલલધ 

યાજ્મ અને ઔેન્દ્રળાલવત પ્રદેળની લલલલધતાભાું એઔતા અુંખેની ઝાુંકી દળાષલત ઔલ્ચય અને ફામ  

ડાઇલવીટી ાઔષ  લલઔલવત ઔયલાભાું આલળે અને તેભાું વાુંસ્ઔૃલતઔ અને જલૈ લલલલધતા (Bio- Diversity) ણ 

વભાલેળ ઔયલાભા આલળે. વભગ્ર યાજમભા વાુંસ્ઔૃલતઔ લલલલધતા અને જલૈ લલલલધતાન પ્રથભ અરદ્વતીમ 

ાઔષ  આઔાય રેળે.     

 શેયીટેજ લડોદયાભાું ોોની આગલી ઓખન ું  નઃ સ્થાન:  લડદયા ળશેય તેના બવ્મ બૂતઔા અને 

લૈબલી લતષભાનન અનક વુંખભ ધયાલત  નખય છે. ળશેયભાું આલેર , ળેયી, કડઔી, ભશલ્લા 

લલખેયેના નાભ વાથે તેન ઇલતશાવ લણામેર છે. ભૂ વુંસ્ઔૃત ળબ્દ “પ્રતરી” યથી ખ જયાતી ળબ્દ 

”” અલસ્તત્લ ભાું આવ્મ છે. રખબખ ૨૦૦૦ લષ ન વભૃદ્ધ ઇલતશાવ ધયાલતા ળશેયની લલલલધ 

, કડઔી તથા ભશલ્લા લલખેયેના નાભ રઔજીબે નાભળે ના થામ અને ળશેયની વાુંસ્ઔૃલતઔ અને 

ઐલતશાલવઔ ધયશયની જાલણી થામ તે શેત થી આ ઐલતશાલવઔ ના નાભ દળાષલતી લલલળષ્ટ્ 

રડઝાઇન લાી તઔતી તૈમાય ઔયી જ ેતે ના વુંલક્ષપ્ત ઇલતશાવ વાથે પ્રસ્થાલત ઔયલાની ઔાભખીયી 

ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.    

 લડદયા ળશેયની ભધ્મભાું આલેર યાલ યા લલસ્તાયના તાુંફેઔય લાડા ાવે આલેર ઐલતશાલવઔ ઇભાયતન ું 

યીનલેળન ઔયી  ેઇન્દ્ટીંખ મ્મ ઝીમભ ફનાલલાન ું આમજન શેઠ છે.  

 લડદયા ળશેયભાું આલેર ફદાભડી ફાખ કાતે નલીન આટષ  ખેરેયી ફનાલલાન ું આમજન છે.  

 શ્રી વમાજીફાખ ઝૂ કાતે ફની યશેર લલળા લૉઔ-ઈન એલલમયી એ લડદયા ળશેય અને ખ જયાત યાજ્મ 

ભાટે એઔ ભટ ું  આઔષણન ું ઔેન્દ્ર ફનળે.લષ ૨૦૨૨ ભાું ઝૂ યી-ડેલરભેન્દ્ટ ત્રીજા તફક્કા શેઠ પ્રાણી 
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ભાટે ના ક્લયન્દ્ટાઈન લુંજયા ફનાલલા તથા લલલલધ ઔાભખીયી વાથે બાયતીમ તથા લલદેળી ક્ષીની 

લલલલધ પ્રજાલતની કયીદી ણ ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ળશેયની ભધ્મભાું આલેર ઐલતશાલવઔ વ યવાખય તાલના બ્મ ટીપીઔેળન ફાદ ળશેયીજનને આનુંદ 

પ્રભદની વ લલધા ભી યશે તે ભાટે PPP ધયણે નોઔા લલશાયની (Boating) વ લલધા ઔયલાન ું આમજન શાથ 

ય છે.  

 લડદયા ળશેયના લિભ લલસ્તાયભાું આલેર અઔટા સ્ટેરડમભ કાતે નલીન પ ટફર ગ્રાઉન્દ્ડ તથા   સ્ઔેટીખ 

યીંઔ લલઔવાલલાભાું આલળે. જથેી ળશેયના યભતલીય ભાટે યભત-ખભતની વ લલધા ઉરબ્ધ ભી યશેળે. 

આ લવલામ રારફાખ અને લડીલાડી કાતેના સ્લીભીંખ  રની નલીનીઔયણની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.   

 ઔરા અને વુંસ્ઔૃલતને પ્રત્વાશન ભે અને ઔરાઔાયના ઔરાના લનદેળન ભાટે પ્રેટપભષ ભી યશે તેના ભાટે 

યાજમ વયઔાયશ્રીના વશીમખથી લલલલધ ઔામષક્રભ ણ મજલાભાું આલળે.   

(૮) GREEN ENERGY AND CLEAN ENERGY    

   વૌય જર મલદ્ય તભ:  ભાન. લડાપ્રધાનશ્રીના નેળનર વરાય લભળન અુંતખષત વોય ઊજાષ દ્વાયા Sure , Pure 

and Secure Energy ભે આ રદળાભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વોય જર લલદ્ય તભ પ્રજઔેટ શાથ 

ધયલાભાું આલળે. વોય જર લલધ તભ થઔી ખ જયાત યાજ્મભાું વો-પ્રથભ આજલા વયલય કાતે ૨ ભેખા લટ 

એટરે ઔે ૨૦૦૦ લઔરલટ ક્ષભતાન Floating Solar Power Plant એટરે ઔે ાણી ય તયતા વરાય 

ાલય પ્રાન્દ્ટ લનભાષણ ઔયલાન ું આમજન છે. આ પ્રાન્દ્ટ ઔામાષન્દ્લીત થતાું આખાભી ૨૫ લષ વ ધી પ્રલત 

લે લીજ ફીરભાું વયેયાળ રૂ.૧.૨૯ ઔયડની ફચત થળે તથા પ્રલત લષ ૫૨૦૦ MT Green House 

Gas(GHG)ન ું ઉત્વજષન ગટાડી ળઔાળે. આ ઉયાુંત ાણી  યલઠા અને ડરે નેજ ઇન્દ્રાસ્ટરઔચયન ભશત્તભ 

ઉમખ ઔયી ાણીનાું વું, ાણીની ટાુંઔી, ું શાઉવ, વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ કાતે ઉલ્ફધ 

જગ્મા ય વરાય પ્રાન્દ્ટવ સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે.   

 લડદયા ળશેયભાું ઇ-વ્શીઔલ્વના લયાળભાું લધાય થામ અને  તેને પ્રત્વાશન ભે તે શેત થી ખ જયાત ઉજાષ 

લલઔાવ એજન્દ્વીના (GEDA) વશમખથી ળશેયભાું ચાય ઇરેઔટર ીઔ લાશન ચાજીંખ સ્ટેળન લલઔવાલલાભાું 

આલળે.   

(૯) VADODARA TOWARDS NET ZERO 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા Solid અને Liquid Waste ને Zero Waste Management તયપ રઇ 

જલા ભાટે અને Liquid Waste ભાટે City Sanitation Plan  અને City Solid Waste Management  

Plan તૈમાય ઔયલાભાું આલી યહ્યા છે.  

o ૧૫ ભા નાણાુંચની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી ઔ ર રૂ.૧૦૦.૦૦ ઔયડના કચે ઝન દીઠ એઔ એભ ઔ ર ાુંચ યીફ્મ ઝ 

ટર ાન્દ્વપય સ્ટેળન ભટીયીમર યીઔલયી પેવીરીટી વરશત સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. યીફ્મ ઝ ટર ાન્દ્વપય 

સ્ટેળન કાતે ગન ઔચયાન ું વેગ્રીખેટેડ ધ્ધલતથી લખીઔયણ ઔયી યીવામઔરીંખ ભાટે ભઔરલાભાું 

આલળે. 

o ૧૫ ભટેર ીઔ ટન ઔેેવીટી ધયાલતા ફે ફામ-લભથેનેળન પ્રાન્દ્ટ અુંદાજીત રૂ.૨૪.૦૦ ઔયડના કચ ે

ઔામષયત ઔયલાભાું આલળે. જભેાું ખેનીઔ લઔચન લેસ્ટભાુંથી ફામખેવ જનયેટ ઔયી ફતણભાું 

લયાળભાું રઇ ળઔામ તેલ  આમજન ઔયલાભાું આલળે. 

o ભઔય યા કાતેના શમાત રેખવી લેસ્ટન ું ફામ-યેભેડીમેળન પ્રરક્રમાથી પ્રવેવ ઔયી લનઔારની ઔાભખીયી 

પ્રખલતભાું છે. શારભાું ઔ ર ૪.૦૦ રાક ભેટર ીઔ ટન રેખવી લેસ્ટભાુંથી ઔ ર ૧.૫૦ રાક ભટેર ીઔ ટન 
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રેખવી લેસ્ટન  પ્રવેવીંખ ૂણષ ઔયેર છે.લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔ ર ૪.૦૦ રાક ભેટર ીઔ ટન રેખવી 

લેસ્ટન લનઔાર થમેથી ૭ એઔય રેન્દ્ડપીર વાઇટની જગ્મા ક લ્લી ઔયલાભાું આલળે. 

o યાજીલનખય અને છાણી STP કાતે ભરીન જને ળ દ્ધ ઔયી ાણીન ું  લલલલધ ઓદ્યલખઔ એઔભને 

Treated Waste Water ને Reuse ભાટે લેચાણ ઔયલાભાું આલળે તથા ળ દ્ધ થમેર ાણીન ઉમખ 

લલલલધ પ્રલૃલત્તભાું ણ ઔયલાભાું આલળે.   

    (૧૦) અન્મ મલકાવના કાભો  

E-Governance  

 આ લે E-Governance  ના બાખરૂે તભાભ Citizen Centric Services જભેાું અલતલથખૃશ, ટાઉન શર, ઝૂ, 

સ્લીભીંખ  ર,  Amphi Theater, Planetarium લખેયે વલીવ Online  ઔયલાભાું આલળે.   

 ળશેયભાું ઔયલાભાું આલતાું ઔઈ ણ ઔામષ જભેા પાઈફય ઔેફર, ઈરેઔટરર ીઔ ઔેફર, ાણી, ડરૈ નેજ, યસ્તા ભાટે 

લડદયા ભશાનખય ાલરઔાના લલબાખ ઔે પ્રાઈલેટ એજન્દ્વીએ “PDM”(Plan, Digging, Monitoring) 

system દ્વાયા જ ભુંજૂયી રેલાની યશેળે જથેી આડેધડ યડ ય કદઔાભ તથા ન ઔળાન થત ું અટઔળે. 

અન્મ કાભો 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઈન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભને્દ્ટ ઈન્દ્પભળેન વીસ્ટભ (IHMIS) 

ઔામાષલન્દ્લત ઔયલાભાું આલેર છે. જ ેમજના અુંતખષત, ળશેયના દયેઔ નાખરયઔ ભાટે ફામભેટર ીઔ યજીસ્ટરેળન 

થઔી Unique Health ID Number અને Digital Wallet ઉરબ્ધ થળે.  નાખરયઔ  સ્લભેે યજીસ્ટરેળન 

ઔયી તાના આયગ્મ અુંખેની તભાભ પ્રઔાયની ભારશતી Online Update ઔયી ળઔળે અને નાખરયઔ 

સ્લવુંભલતથી ડૉક્ટય વાથે તેના ભેડીઔર યેઔડષસ્ Share ઔયી ળઔળે. ળશેયના તભાભ શલસ્ટરને 

ઈન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભેન્દ્ટ ઈન્દ્પભળેન વીસ્ટભથી વજ્જ ઔયલાભાું આલળ,ે જથેી એઈન્દ્ટભને્દ્ટ, ભેનેજભને્દ્ટ 

વીસ્ટભ, OPD, Emergency, રેફયેટયી ટેસ્ટ, પાભષવી વલેા, ઈન્દ્ડય ઔેવ ેય, ટર ીટભને્દ્ટ, લપ્રસ્ક્રીળન, 

યેળનની લલખત લલખેયે જલેી ફાફત online થળે. આભ તભાભ આયગ્મ વેલાન ું લનયીક્ષણ અને 

લનમુંત્રણ એઔ જ Platform ઉય થઈ ળઔળે. 

 નખય પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલતની ૧૧૯ ળાાભાું પામય વેપટીના વાધન તથા ૫૬ ળાા યેઇન 

લટય શાલેસ્ટીંખ લવસ્ટભની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયાલેર છે.   

 અટરાદયા, ભાુંજર ય, છાણી અને લઔળનલાડી કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય તેભજ શયણી 

કાતે અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત  શેઠ છે. 

 લનઝાભ યા કાતે ઝનર ટર ાન્દ્વટષ  શફની ઔાભખીયી ીીી ધયણ ચારી યશેર છે.  

 લનઝાભ યા તથા ભઔય યાભાું ફની યશેર અલતલથખૃશની ઔાભખીયી ૂણષ થમેથી આ લલસ્તાયના રઔને 

વ લલધા ભળે. . 

 આયગ્મરક્ષી વેલા અુંતખષત આખાભી લે ખઔ રનખય, ખત્રી, પતે યા તથા લળમાફાખભાું નલીન 

પ્રાથલભઔ આયગ્મ ઔેંર (UPHC) ફનાલલાભાું આલનાય છે. 

 ફ રેટ ટરેન, એક્વપ્રેવ-લે, ડી.એપ.વી.વી. લલખેયેને ધ્માનભાું યાકી આખાભી લષભાું લડદયા LOGISTIC 

HUB ફને તે રદળાભાું પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલળે.  

(૧૧) ઘય ઘય - નુંદઘય  

  ઔયના ભશાભાયીના વભમભાું આુંખણલાડી અને ફારલાડીના ફાઔને ગયઆુંખણે લળક્ષણ ભી યશે અન ે

ફાઔ તેભના જીલન ગડતયના આ ભશત્લૂણષ તફક્કાભાું લળક્ષણથી લુંલચત ન યશે તે ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા 

દ્વાયા રઔ બાખીદાયીથી અુંદાજીત ૩.૫૦ ઔયડના કચ ેઆળયે ૩૫૦૦૦ ફાઔ ભાટે યચનાત્ભઔ પ્રલૃલત્તથી વબય 
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ળૈક્ષલણઔ ઔીટ લલદ્યાથીના ગયે ગયે શોંચાડી ફાઔને ખ ણલત્તા વબય લળક્ષણ આલાની રદળાભાું શેર ઔયલાભાું 

આલળે.  

(૧૨) સ્લસ્થ તરૂણી - વરાભત ભાતૃત્લ  
 વખબાષલસ્થા દયમ્માન ભાતાના રશીભાું આમનષ અને ૂયઔ ણની ઉણની પ્રાયું લબઔ તાવ અન ે

અવયઔાયઔ વ્મલસ્થાન દ્વાયા આલનાય નલજાત લળળ ના ઔ ણભાું નોંધાત્ર ગટાડ ઔયી ળઔામ છે જનેે ધ્માને રઈ, 

ળશેય લલસ્સ્તાયભાું ૫૦,૦૦૦ થી લધ  તરૂણી [Adolescent Girls], વખબાષ ભાતા અને ધાત્રી ભાતાને આલયી 

રઈ તેના એનીભીમાભાું વ ધાય ઔયી - તેને ૂયઔ ણ આશાય [Nutrition] આી તેના સ્લાસ્્મભાું વ ધાય 

ઔયલાના રક્ષ્મને ધ્માને યાકી, લજનભાું વ ધાય ઔયી, તે સ્લસ્થ ભાતૃત્લ ધાયણ ઔયી ળઔે અને “સ્લસ્થ તરૂણી - 

વરાભત ભાતૃત્લ” અુંતખષત તેની વાયવુંબા ઔયી તેના એનીભીમા સ્તયભાું વ ધાય ઔયી તુંદ યસ્ત વભાજન ું લનભાષણ 

ઔયલાન ું આમજન છે.  
(૧૩) નાણાુંકીમ વ દૃઢીકયણ  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લલઔાવ યલાનખી થઔી ચાર  નાણાુંઔીમ લષભાું રડવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી 

અુંદાજીત રૂ.૨૭૦ ઔયડની આલઔ થમેર છે. જ ેઅખાઉના લોની વયકાભણીભાું નોંધાત્ર લધાયા વાથે 

ચાર  લે વોથી લધાયે આલઔ થમેર છે.  

 નન-ટીી લલસ્તાયભાું ૪૦% વ ધીની ઔાત દ્વાયા ઔ ર ૩૭ પ્રટના લેલરડેળન દ્વાયા અુંદાજીત રૂ. ૬૪ 

ઔયડની લઔુંભતની જભીનભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું યેલન્દ્મ  યેઔડષભાું ASSET CREATION ની રદળાભાું  

નઔઔય ઔાભખીયી ઔયેર છે.  જને ું રાબ લલઔાવના ઔાભ ભાટે, ભાકાઔીમ વ લલધા ઉબી ઔયલા ભાટે અને 

નાણાુંઔીમ ઉરબ્ધતા લધાયલા ભાટે  ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ચાર  લે ઔ ર રૂ.૧૦૯ ઔયડની જભીનન ું Land Monetization ઔયલાભાું 

આલેર છે અને NHSRCL દ્વાયા ROW તથા વુંાદન ઔયેર જભીનના લતય ેટે ઔ ર રૂ.૩૪.૧૬ ઔયડ 

લડદયા ભશાનખયાલરઔાને આેર છે.  આલનાય લ ે Land Monetization થઔી ઔ ર રૂ. ૧૩૧.૫૦ 

ઔયડન રક્ષ્માુંઔ યાકેર છે.  

 ભશાનખયાલરઔાને લલલલધ લેયા ેટે  નલેમ્ફય- ૨૦૨૧ વ ધી રૂ.૩૩૬ ઔયડની આલઔ થમેર છે અન ે

લષના અુંત વ ધી રૂ.૪૮૪ ઔયડ જટેરી આલઔ થલાન અુંદાજ છે અને ઔયના જલેી ડઔાય જનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લેયાની આલઔ અુંખેન રક્ષ્માુંઔ જાલી યાકેર છે.  લષ–૨૦૨૨-૨૩ ભાટે લેયા ેટેન 

રક્ષ્માુંઔ રૂ.૫૦૦ ઔયડથી ઉય યાકી અુંદાજ ેરૂ.૫૦૩ ઔયડન યાકલાભાું આલેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આલનાય લષભાું Tax Compliance Approach વાથે ભશાનખયાલરઔાની 

આલઔ લધાયલા અુંખનેા  પ્રમત્ન શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાની શમાત લભલ્ઔત તથા પ્રટવભાું લલલલધ આમજન થઔી ણ લધાયાની 

આલઔ ઉખલલા અુંખેની રદળાભાું આખ લધલાભાું આલળે.   

 ભશાનખયાલરઔાની લલલલધ રાખતને ઇ-ખલષનન્દ્વના પ્રટેપભષ ઉય રાલીને રાખતની વભમવય 

રડભાન્દ્ડ જનયેળનની વાથે વાથે લવ રાત થામ તે રદળાભાું આખ લધલાભાું આલળે. 

 અભૃત મજના અુંતખષત પ્રસ્તાલલત મ્મ લનલવર ફન્દ્ડ થઔી પ્રથભ તફઔઔાભાું રૂ.૧૦૦ ઔયડ ઉખલલા 

અુંખેની ઔાભખીયી ૂણષતાના આયે છે અને ચાર  લે નાણાું ઉખલલાભાું આલળે.  
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ફજટેની વભીક્ષા : 

ચાર  લે ૨૦૨૧-૨૨ ભાું લભલ્ઔત લેયા તથા અન્દ્મ લેયાભાું વધન લવ રાત ઝ ુંફેળ ચરાલી લેયાની આલઔભાું લધાય 

ભેલેર છે. જનેા ઔાયણે ભશેઔભ તથા લનબાલણીનાું લધતા કચષને શોંચી લી ળઔામ  છે. તેભજ યાજમ વયઔાયશ્રી દ્વાયા 

લલલલધ મજના શેઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના ઔાયણે ભશાનખયાલરઔા લલઔાવની ખલતન ેએઔ નલા લળકયે રઇ 

જલાભાું વપ યહ્ય ું છે. અને આ ખલત ચાર  યશે તેલા ઉદે્દળ વાથ ેવને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ્્ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ 

ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  ઔયતા ભને ગણ આનુંદ થામ છે. 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યેલન્દ્મ  ફજટે ૫ત્રઔ-અ તથા ઔેીટર ફજટે 

૫ત્રઔ-ફ નીચે ભ જફ છે. 
ત્રક- અ  યેલન્મ  ફજટે 

(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગત 
૨૦૨૧-૨૨ નો  

ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ નો  

યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 

નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાઔી ૧૩૪.૭૩ ૨૪૬.૧૪ ૨૬૦.૨૩ 

ફ. યેલન્દ્મ  આલઔ  ૧૨૬૭.૫૫ ૧૨૮૨.૮૦ ૧૩૩૬.૬૯ 

 વ લચત લધાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઔ યેલન્દ્મ  કચષ  ૧૨૧૦.૮૫ ૧૨૧૮.૭૧ ૧૨૯૭.૯૨ 

લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

 મવરક ૯૧.૪૩ ૨૬૦.૨૩ ૨૪૪.૦૦ 

૫ત્રક - ફ.  કેીટર ફજટે 

(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગત ૨૦૨૧-૨૨ નો  
ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ નો  
યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાઔી ૪૬.૯૫ ૩.૦૩ ૮.૧૨ 

ફ. લલઔાવના ઔાભ ભાટે  ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

ઔ. ઔેીટર આલઔ  ૧૯૧.૧૩ ૧૪૬.૭૮ ૧૭૨.૭૩ 

ડ. આુંતયીઔ બુંડ/રન ૧૩૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

 ઔ ર ઔેીટર જભા  ૪૨૧.૧૩ ૨૯૬.૭૮ ૩૨૭.૭૩ 

 ઔેીટર કચષ ૪૨૩.૭૪ ૨૯૧.૬૯ ૩૩૩.૬૮ 

 મવરક ૪૪.૩૪ ૮.૧૨ ૨.૧૭ 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝડ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

લડદયા ભશાનખયાલરઔા ભશેઔભ, લનબાલણી અને લલઔાવના ઔાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત છે. 

અખાઉના લોભાું લેયાની આલઔ અને તભેા લો લષ થત લધાય ાલરઔાને ગણ રાબદામી યશેર શત. 

અને સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશેતી શતી. જો ઔે લષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૭ ની ક્ટર મની 

લતય ગ્રાુંટભાું થડઔ લધાય ભલા ાભેર શત. જો ઔે તે  યત યશેત નથી. વન ે૨૦૨૧-૨૨ ના 

યેલન્દ્મ  આલઔના રૂ.  ૧૨૬૭.૫૫ ઔયડના અુંદાજ વાભ ેયીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૨૮૨.૮૦ ઔયડ થલા જઇ 
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યશેર છે. જનેી વાભે યેલન્દ્મ  કચષ રૂ. ૧૨૧૦.૮૫ ઔયડના અુંદાજ વાભે રૂ. ૧૨૧૮.૭૧ ઔયડ જટેર થલા 

ાભળે. તેભ છતાું લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ઔયલા  રૂ. ૫૦.૦૦ ઔયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું ઔેલટર કચષ રૂ. ૪૨૧.૧૩ ઔયડ અુંદાજરે શત યુંત  યીલાઇઝડ ઔેલટર કચષ રૂ. 

૨૯૬.૭૮  ઔયડ જટેર થલા વુંબલ છે. રનન અુંદાજ જ ે રૂ. ૧૩૦.૦૦ ઔયડ શત જ ે ગટીને રૂ. 

૧૦૦.૦૦ ઔયડ થમેર છે.  વને ૨૦૨૦-૨૧  ના કયેકય ઔેલટર કચષ રૂ. ૯૪.૬૦ ઔયડ થમેર છે .જનેી 

વાભ ેવને ૨૦૨૧-૨૨ ન યીલાઇઝડ ઔેલટર કચષ રૂ. ૨૯૬.૭૮ ઔયડ જટેર થલા વુંબલ છે. જ ેવને 

૨૦૨૦-૨૧  ના કયેકય કચષની વયકાભણી એ રૂ. ૨૦૨.૧૮ ઔયડ ન લધાય થલા વુંબલ છે. 

વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

વને ૨૦૨૨-૨૩ ભાું યેલન્દ્મ  આલઔ વને ૨૦૨૧-૨૨  ના યીલાઇઝડ અુંદાજની વયકાભણી એ રૂ. 

૧૨૮૨.૮૦ ઔયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૩૩૬.૬૯ ઔયડ થલા અુંદાજ છે. વાથે વાથ ે યેલન્દ્મ  કચષ ણ વને 

૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૨૧૮.૭૧ ઔયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૯૭.૯૨ ઔયડ થલા વુંબાલના 

છે. તેભ છતાું લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ઔયલા  રૂ. ૫૫.૦૦ ઔયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

ખત લોની લલઔાવની ખલત ચાર  યશે તથા તેને લેખ ભે તે શેત થી જભીન લેચાણથી આલઔ ભેલી વને 

૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔેલટર આલઔ લલઔાવના ઔાભ ભાટેની યઔભ વશીત રૂ. ૩૨૭.૭૩ ઔયડ થલા અુંદાજ છે. 

અને ઔેલટર કચષ રૂ. ૩૩૩.૬૮ ઔયડ થલાન અુંદાજ છે .આ ઔેલટર કચષ ને શચી લલા રૂ. 

૧૦૦.૦૦ ઔયડ જટેરી રન રેલાન અુંદાજ છે. 

           વને ૨૦૨૨-૨૩ ભાું કેમટર ખચગન ું નીચે ભ જફન ું ભ ખ્મ આમોજન અુંદાજામેર છે.  
                             રૂ. કયોડભાું 

લી.એભ.વી.ન પા ૧૧૦.૦૦ 

યડ,  ર તથા નાા ૪૩.૭૮ 

ડરેનજે ૪૨.૫૧ 

જભીન વુંાદન ૩૦.૧૦ 

વબાવદશ્રીની સ્લલલલેઔ ગ્રાુંટ ૩૦.૦૩ 

લફલ્ડીંખ શાઉવીંખ,વ્શીઔર  ર ૨૬.૩૭ 

ાણી  યલઠા ૧૨.૩૧ 

લયવાદી ખટય ૧૨.૧૦ 

આયગ્મ, ભાઔેટ અને જ્ન્દ્ભ-ભયણ ૫.૯૫ 

ાઔષવ અને ખાડષન ૫.૨૬ 

સ્ટર ીટ રાઇટ ૫.૦૦ 

અલગ્ન ળાભઔ ૪.૨૦ 

ઔભપ્મ ટયાઇઝેળન ૨.૫૨ 

ઔ લા, તાલ, જરધાયા ૧.૯૦ 

અન્દ્મ લલઔાવ કચષ ૧.૪૫ 

ગન ઔચયાન લનઔાર ૦.૨૦ 
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 સ્લમણગભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી મલકાવ મોજના:  

ભાનનીમ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશેયી લલઔાવ લષ - ૨૦૦૫ અન્દ્લમે નખયના વુંઔલરત લલઔાવ ભાટે એઔ લલઝન વાથે 

લલઔાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ  ઔયી યાજ્મના નખયભાું શાથ ધયલાના ઔાભ ભાટે જ ેવ ચન ઔયેર શતા તેના આધાયે 

ળશેયીઔયણના તભાભ ાવાને આલયી રેત  લલસ્તૃત અને રાુંફાખાાન ું આમજન નજય વભક્ષ યાકી “સ્લલણષભ 

જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના” ન અભર ઔયલાભાું આલેર છે. 

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

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત મ ડીી - ૫૭ લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ઔ ર ૧૨૦ ઔાભ 

ભાટે રૂ.૩૩૫.૦૪ ઔયડ તથા લષ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ઔ ર ૪૧ ઔાભ ભાટે રૂ.૮૪.૦૦ ઔયડ ભી, ઔ ર 

રૂ.૪૧૯.૦૪ ઔયડની પાલણી અન્દ્લમે તભાભ ઔાભ ૂણષ ઔયી ગ્રાુંટન ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 મ ડીી – ૭૮ 

 આુંતયભાખાકીમ રોકઉમોગી વ મલધાના કાભો 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ 

રઔમખીવ લલધાના બાખરૂ ે લષ ૨૦૧૨-૧૩ થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ઔ ર રૂ.૮૬૨.૧૦ ઔયડની 

પાલેર ગ્રાુંટ  અન્દ્લમે ૬૧૭ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ે ઔાભ ૈઔી ૫૯૫ ઔાભ રૂ.૯૩૨.૧૨ 

ઔયડના કચે ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ફાઔી યશેર ૯ ઔાભ પ્રખલત શેઠ શઇ, જને રૂ.૫૬.૩૦ ઔયડન કચષ 

થમેર છે. જથેી  પાલણી ઔયેર રૂ.૮૬૨.૧૦ ઔયડની ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ઔ ર રૂ.૯૮૮.૪૨ ઔયડની ગ્રાુંટન 

કચષ વશ ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ રઔમખી 

વ લલધાના બાખરૂ ેલષ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે રૂ.૧૪૯.૬૪ ઔયડની પાલણી વાભ ેઅુંદાજીત રૂ.૧૬૮.૦૦ ઔયડ 

ેટે ૧૬૪ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. વભાલેળ ઔાભ ૈઔી ૧૨૪ ઔાભ ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ૨૧ ઔાભ 

પ્રખલત શેઠ છે. આભ, વદય પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટ ેટે ઔ ર રૂ.૧૧૭.૮૮ ઔયડન કચ ે૭૩% ગ્રાુંટન લયાળ 

થમેર છે. સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ 

રઔમખી વ લલધાના બાખરૂ ે લષ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે રૂ.૧૭૬.૩૩ ઔયડની પાલણી વાભ ે અુંદાજીત 

રૂ.૨૦૨.૬૯ ઔયડ ેટે ૨૦૬ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેૈઔી રૂ.૩૦.૦૨ ઔયડના કચે ૯૬ ઔાભ 

ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ૮૦ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, વદય પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટ ેટે ઔ ર રૂ.૬૮.૬૪ ઔયડન 

કચે ૩૯% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ રઔમખી 

વ લલધાના બાખરૂ ેલષ ૨૦૨૧-૨૨ ેટે રૂ.૧૯૨.૭૧ ઔયડની પાલણી વાભે ઔ ર રૂ.૨૯૨.૨૬ ઔયડ ેટે 

૨૧૨ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઔાભની લડદયા ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ 

અુંઔ : ૪૦૪/તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧ થી વભાન્દ્મ વબાની ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ 

ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત ખ જયાત મ્મ લનલવર પામાનાન્દ્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે. 

 ળશેયી વડક મોજના: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત યડ યીવપેવીંખ તેભજ ભ ખ્મભુંત્રી 

ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૧૫-

૧૬ થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ઔ ર રૂ.૧૪૯.૧૬ ઔયડની પાલેર ગ્રાુંટ અન્દ્લમે ૪૮૯ ઔાભન વભાલળે 
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ઔયલાભાું આલેર છે. જ ેતભાભ ઔાભ રૂ.૧૫૩.૮૩ ઔયડના કચે ણૂષ થમેર છે. તભેજ ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ 

થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે રૂ.૩૫.૦૦ ઔયડની 

પાલણી વાભ ેઔ ર અુંદાજીત રૂ.૩૯.૪૩ ઔયડના ઔ ર ૧૧૮ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ 

ઔાભ ૈઔી રૂ.૨૨.૨૯ ઔયડના કચે ૯૯ ઔાભ ૂણષ થમેર છે જ્માયે ૧૯ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી 

ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૩૦.૧૧ ઔયડન કચે ૭૫% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે રૂ.૨૨.૬૮ ઔયડની 

પાલણી વાભે ઔ ર અુંદાજીત રૂ.૩૦.૮૫ ઔયડના ઔ ર ૧૭ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ 

ઔાભ ૈઔી ૦૪ ઔાભ ૂણષ થમેર છે જ્માયે ૧૧ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું 

રૂ.૧૧.૭૬ ઔયડન કચે ૫૨% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યી-વયપેલવુંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૨૧-૨૨ ેટે રૂ.૨૨.૬૮ 

ઔયડની પાલણી વાભે ઔ ર રૂ.૨૮.૦૩ ઔયડ ેટે ૮૦ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઔાભની લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ અુંઔ : ૪૦૪/તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧ થી વભાન્દ્મ વબાની 

ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ 

ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે.  

 આઉટગ્રોથ મલસ્તાયના મલકાવ ભાટે: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ  ભાટે 

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે રૂ.૭૯.૦૦ રાકની ગ્રાુંટની પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૦૦% ગ્રાુંટન કચષ ૂણષ થમેર 

 છે. 

  સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ ભાટે 

લષ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે રૂ.૨૮.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૩૧.૦૦ ઔયડના ૦૬ ઔાભન 

વભાલેળ ઔયેર છે. વભાલળે ઔયેર ઔાભ ૈઔી ૦૨ ઔાભ પ્રખલત શેઠ શઇ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું 

રૂ.૪.૯૦ ઔયડન કચે ૮% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ ભાટે 

લષ ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે રૂ.૨૧.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૨૫.૭૭ ઔયડના ૬૬ ઔાભન 

વભાલેળ ઔયેર છે. જ ેઔાભની લડદયા ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ અુંઔ : ૪૦૩/તા.૧૦-

૧૨-૨૦૨૧ થી વાભાન્દ્મ વબાની ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત 

ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે. 

 આગલી ઓખના કાભો:  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત આખલી ક ેટે લષ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૮-

૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ઔ ર રૂ.૨૦૮.૭૩ ઔયડની ગ્રાુંટ પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૨૭૦.૫૫ ઔયડના ઔ ર 

૧૫ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ ઔયેર ઔાભ ૈઔી રૂ.૧૮૩.૬૩ ઔયડના કચે ૧૦ ઔાભ ૂણષ 

થમેર છે. જ્માયે અન્દ્મ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૧૯૩.૨૮ ઔયડન 

કચે ૯૨% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે.  
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 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત આખલી ક ેટે લષ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૫-

૧૬ ભાટે ઔ ર રૂ.૪૫.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટ પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૪૫.૦૦ ઔયડના ઔ ર ૦૧ ઔાભન વભાલળે 

ઔયેર છે, જ ેશાર પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૯.૦૩ ઔયડન કચે ૫% ગ્રાુંટન 

લયાળ થમેર છે. 

 ફ્રામ ઓલય બ્રીજના કાભો: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત ખેંડા વઔષર થી ભનીા વઔષર વ ધી અુંદાજ ે૩.૫ 

ઔી.ભી. રુંફાઇભાું ફ્રામ લય બ્રીજની ઔાભખીયી અથે રૂ.૭૬.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ઔયલાભાું આલેર 

છે. પાલેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ૧૦૦% કચષ ણૂષ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત ળશેયભાું નલીન ૬ જુંઔળન ય ફ્રામ લય બ્રીજની 

ઔાભખીયી અથે રૂ.૨૭૦.૦૦ ઔયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું રૂ.૨૭.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી 

ઔયલાભાું આલેર છે તેભજ ઔેન્દ્ર વયઔાયની વુંસ્થા CENTRAL ROAD RESEARCH INSTITUTE (CRRI) દ્વાયા 

ડીવેમ્ફય-૨૦૨૦ થી યજ  ઔયેર ટર ાપીઔ ઇમ્મ લભેન્દ્ટ સ્ટડીના પાઇનર યીટષભાું વ ચવ્મા/બરાભણ અન વાય, 

૬ ફ્રામ લય બ્રીજ ૈઔી (૧) વયદાય એસ્ટેટ થી લૃુંદાલન જુંઔળનને જોડત વુંમ ક્ત ફ્રામ લય બ્રીજની 

વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથે વયઔાયશ્રીભાું દયકાસ્ત વાદય ઔયેર છે. અન્દ્મ ફ્રામ લય બ્રીજની ભુંજ યીની ઔામષલાશી 

લલલલધ તફકે્ક પ્રરક્રમા શેઠ છે.  

 જનબાગીદાયી તથા આુંગણલાડીના કાભો : 

 સ્લલણષભ જમુંતી ઉજલણી શેઠ કાનખી વવામટીભાું જનબાખીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઈટ તથા ાણીની 

નીઔાના રઔ ઉમખી ઔાભ ભાટે ઔ ર ૨૨૭.૫૭ ઔયડ (૭૦% પા) પાલલાભાું આલેર છે. આ વ લલધા 

ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ૧૦% અને ફાઔીના ૨૦% કાનખી વવામટીએ પા આલાન યશે 

છે. આ મજના શેઠ અુંદાજીત ૫૧૨૦ કાનખી વવામટી રાબાલન્દ્લત થમેર છે. જનેાું ઔાયણ ે

વવામટીભાું સ્લચ્છછતાન ું પ્રભાણ લધેર છે. તથા ળશેયીજનની વ કાઔાયીભાું ણ લધાય થમેર છે. 

 વયઔાયશ્રીભાું રૂ.૪૪.૫૩ ઔયડની ભાુંખણી ભાટે ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ ફડષભાું દયકાસ્ત ઔયેર છે. 

 ઔ ર ૩૦૦ આુંખણલાડી ભાટે ૧૬.૭૭ ઔયડની ગ્રાુંટ ભુંજ ય ઔયેર છે. ઔ ર ૩૦૦ આુંખણલાડી ૈઔી ૨૧૪ 

આુંખણલાડીનાું ઔાભ ૂણષ થમેર છે. 

 લડોદયા સ્ભાટગ  વીટી : 

 લડદયા ળશેયની વભૃલદ્ધ, વુંસ્ઔૃલત અને સ્થાત્મ(લાયવ)ના વુંયક્ષણ અને તેના વુંલેદનળીર રયલતષન  દ્વાયા 

લડદયા ળશેયને લામબ્રન્દ્ટ ળશેય તયીઔે લલઔવાલલા ભાટે અને વભાન તથા ઝડી લલઔાવ દ્વાયા ળશેયના નાખયીઔ 

ભાટે, આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ઔક્ષાની જીલનળૈરી ૂયી ાડલાના રલષ્ટ્ઔણ વાથે લડદયા ળશેયના નાખરયઔ,નાભાુંલઔત 

ફ લદ્ધજીલી, એન.જી.. લલખેયે વાથેના વૂચન/અલબપ્રામ ભેલી અત્માયે રૂ.૨૨૧૩.૦૪ ઔયડના ઔ ર – ૫૪ 

પ્રજકે્ટ GOI ભાું ભઔરલાભાું આવ્મા છે.જભેાું SCM પુંડ- રૂ. ૯૬૯.૦૦ ઔયડ, CON - રૂ. ૩૫૫.૯૨ ઔયડ, PPP 

જભેાું સ્ભાટષ  લવટી ના ઔ ર રૂ. ૯૬૯.૦૦ ઔયડ ભાું ઔેન્દ્રવયઔાયન ૫૦% પા તેભજ યાજ્મ વયઔાયન ૨૫% પા 

અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ૨૫% પા બાખ રૂે  યાકેર છે. 
 દેળબયના ૯૮ ળશેયને સ્ભાટષ  લવટી ફનાલલાના બાખરૂ ેલડદયા ળશેયન વભાલળે ફીજા યાઉન્દ્ડ ભાું થમેર 

છે. 
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   ૂણગ થમરે કાભો:  
 ઇન્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભને્ટ ઇન્પોભેળન મવસ્ટભ : 

જ ેપ્રજકે્ટ રૂ.૨૧.૫૦ ઔયડના કચે સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત ઔયલાભાું આલેર છે. ળશેયના તભાભ 
૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયન ેઇન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન્દ્પભેળન લવસ્ટભથી વજ્જ ઔયલાભાું 
આવ્મા છે.આ આધ લનઔ લવસ્ટભથી ડક્ટય- દદી- રેફયેટયી- પાભષવી તભાભન ું રડલજટર વુંઔરન થળ.ે 
પ્રજકે્ટ અુંતખષત ળશેયના દયેઔ નાખયીઔને તાન મ લનઔ શેલ્થ આઈડી નુંફય ભળ.ે જભેાું 
નાખરયઔના આયગ્મન ેરખતી તભાભ ભારશતી શળે. નાખરયઔને તાન શેલ્થ આઈડી નુંફય નજીઔના 
અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયભાુંથી અથલા તાના લલસ્તાયના આળાફશેન ાવેથી ભી ળઔળ.ે શલે 
વાયલાય ભાટે જૂની પાઈર અન ે ઔેવ ેય ળધલાની જરૂય નથી. આ તભાભ ઇન્દ્પભેળન શલે 
નરાઇન થળે. નાખરયઔ શલે તાને ભેર દયેઔ વાયલાય, રેફયેટયીના રયટષ , તાના રયલાયની 
ભારશતી નરાઇન જોઈ ળઔાળે. પ્રજકે્ટ અુંતખષત ભતાું ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડેટા જલેા ઔે લલસ્તાય ભ જફ 
લલલલધ ફીભાયીન ું જોકભ, ાણીજન્દ્મ તથા ભચ્છછયજન્દ્મ યખ લલેન ું પ્રાલનુંખ, જન્દ્ભેરા ફાઔની 
વુંખ્મા, વખબાષ ભરશરાને ભતા રાબ, યવીઔયણ , UPHCભાું દલાના સ્ટઔ લખેયેથી ળશેયના 
ઉચ્છચ અલધઔાયીશ્રી આયગ્મન ેરખતા તભાભ લનણષમ કૂફ જ ઝડથી રઇ ળઔળ.ે 

 ICT Upgradation of Fire Stations and ICT enabled Fire Services in Vadodara City: 
જ ેપ્રજકે્ટ રૂ.૮.૯૫ ઔયડના કચે સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત ઔયલાભાું આલેર છે.લડદયા પામય 

એન્દ્ડ ઇભયજન્દ્વી વલલષવ ડીજીટરાઇઝ ઔયલાભાું આલેર છે.જભેાું તભાભ પામય ટરઔન ું યીમર ટાઈભ 

રઔેળન, તભાભ ઈભયજન્દ્વી ઔલ્વ(101) વ લલધા અને ઈભયજન્દ્વી ઈન્દ્વીડેન્દ્ટને રખત ભારશતી 

નરાઈન ડેળફડષ  ય ઉરબ્ધ ઔયેર છે. આ પ્રજકે્ટ ભાું લડદયાના ૬ (છ) યીજીમનર પામય 

ઔુંટર ર રૂભને ભ ખ્મ પામય ઔું ટર ર રૂભ (CCC) વાથે જોડલાભાું આલેર છે. યીમર ટાઇભ ઇન્દ્વીડન્દ્ટ 

ભનીટયીંખ લવસ્ટભ જભેાું પામય ટરઔભાું રાઇલ લલડીમ, ઇન્દ્વીડન્દ્ટ યીટષ , પામય ટેન્દ્ઔયની અુંદય ાણીન ું 
રેલર અને રઔેળન પામય ઔન્દ્ટર ર રૂભ અને ઝનર પામય સ્ટેળન ય ઉરબ્ધ છે. આ પ્રજકે્ટ અુંતખષત 

ફ્રડ અટઔાલલા ભાટે લલશ્વાલભત્રી નદીના લટય રેલરની ભારશતી યીમર ટાઇભ ઉરબ્ધ છે. વેન્દ્ટરર 

પામય ઔું ટર ર રૂભ (CCC) તથા ૬(છ) ઝનર પામય ઔુંટર ર રૂભભાું લલરડમ લર યીમર ટાઇભ ભનીટયીંખ 
ભાટે  સ્થાલત ઔયલાભાું આલેર છે. લડદયા પામય ટેન્દ્ઔય ભાું CCTV ઔેભેયા, ભફાઇર ડેટા ટભીનર, 
GPS મ લનટ તથા લટય રેલર વેન્દ્વય ઇન્દ્સ્ટર ઔયેર છે. જનેી તભાભ ભારશતી ઈન્દ્ટયનેટ દ્વાયા ઔન્દ્ટર ર 
રૂભભાું ઉરબ્ધ ઔયેર છે. 

 વોરાય રૂપટો ાલયપ્રાન્ટ:  
 સ્ભાટષ લવટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયભાું અઔટા દાુંરડમાફજાય બ્રીજ ઉય ૯૮૨ KW ના 

વરાયરૂપ ટ ાલય પ્રજકે્ટન ું ઔાભ (ઔેીટર કચષ રૂ. ૯૨.૩૦ ઔયડ) જનેાથી અુંદાજ ેરૂ. ૭૮ રાક ની 

લીજ ફચત થળે. 
 સ્ભાટગ  સ્ટર ીટ રાઇટ પ્રોજકે્ટ: 

 સ્ભાટષ લવટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦૦ નુંખ પ્રણાલરખત વડીમભ સ્ટર ીટરાઇટ 

રપરટુંખને ફદરી સ્ભાટષ  LED રાઇટ રપરટુંખ રખાડલાન ું ઔાભ જને ઔું ટર ર તેભજ ભનીટરયુંખ ICCC દ્વાયા ઔયી 
ળઔાળે. જનેાથી અુંદાજ ેરૂ. ૪.૫૦ ઔયડ ની લીજ ફચત થળે. 
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 એવટીીન ું અગે્રડેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી  પ્રજકે્ટ અુંતખતષ રૂ. ૩૩.૧૨ ઔયડ ના કચે વમાજીફાખ STP ન ું ૮.૫૦ MLD થી ૧૬ 

MLD ભાું Upgradation ઔયી Tertiary Treatment પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત ઔયી ૧૦ લષ ભાટે ઈજાયદાય દ્વાયા 
operation & maintenance ઔયલાભાું આલે છે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો : 
 ERP પ્રોજકે્ટ: 

 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત પ્રખલતભાું છે. ભશાનખયાલરઔા ની તભાભ લવસ્ટભ એઔ Integrated 
પ્રેટપભષ ઉય આલી જળ ે જનેા થઔી ફધા પ્રઔાયની ભારશતી વચટ અને ત્લરયત ભી ળઔળે. 
ભશાનખયાલરઔાની ફજટેયી ઔન્દ્ટર રભાું યશેળે. શારભાું યેલન્દ્મ  ભેનેજભેન્દ્ટ અને ભશાનખયાલરઔાની 

વલલષલવઝ લચ્છચે જ ેખે ચારે છે તે દૂય થળે. ભશાનખયાલરઔાના દયેઔ લવસ્ટભના ડેટાની વીક્મયીટી 

લધળે. ડેટા ડ પ્રીઔેળન અટઔાલી ળઔાળે. દયેઔ લવસ્ટભ ઉય Tightly Control ઔયી ળઔાળે. લલલલધ 
Fraud ઔે ડેટા ભારપુંઔળન અટઔાલી ળઔાળે. ભશાનખયાલરઔાની તભાભ ભફાઇર એપ્રીઔેળન તથા 
3rd Party એપ્રીઔેળન ણ ઇન્દ્ટીગે્રટ ઔયી ળઔાળે. 

 અગે્રડેળન ઓપ લોટય ુંમુંગ સ્ટેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી  પ્રજકે્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ ૂય ાડતા લલલલધ સ્ત્રત તેભજ Water 

Distribution Station કાતે ઈરેક્ટર ભીઔેનીઔર વીસ્ટભ Upgrade ઔયલાન  ઔાભ રૂ. ૨૬.૫૧ ઔયડના 
કચે ઔયલાની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત શેઠ  છે. 

 સ્ભાટગ  લોટય ઓડીટ: 
 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા Water Distribution 

Station થી End User વ ધીના ાણીના નેટલઔષભાું લલલલધ ઉઔયણ ફેવાડી લટય ડીટ તેભજ 

એનજી ડીટ ઔયલાન  ઔાભ રૂ. ૧૨૫.૭૩ ઔયડના કચે ઔયલાની ઔાભખીયી ચાર  છે. 
 સ્ભાટગ યોડ:  

સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ABD Area યડ ને સ્ભાટષ  યડ તયીઔે લલઔવાલલાભાું આલનાય છે. સ્ભાટષ  

યડની રડઝાઇનભાું એરીભેન્દ્ટવન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે.યડલરન્દ્ક્વ-ક્રવવેઔળન, શયીઝન્દ્ટર 

અરાઇનભેન્દ્ટ લટીઔર એરાઇન્દ્ભેન્રડ જુંઔળન-એટગે્રડ જુંઔળન, યડ પરેઔવીફર (ભજફૂતીઔયણ) 

સ્ટરક્ચય- ઔરલટષ , ક્રવ ડરે નેજ લઔષ , મ ટીરીટી ક્રવ ડક્ટ લખેયે, યડ વાઇનેજીવ, લનળાન, વરાભતી 
વ લલધા અને અન્દ્મ, રેન્દ્ડસ્ઔે અને પ્રાન્દ્ટેળન પ ટાથ, ફેઠઔ ફેન્દ્ચ, ડસ્ટફીન, ફરાડષવ, 
યાશદાયી ભાટે શેન્દ્ડયેરીંખ લલખેયે 

 લેસ્ટ લોટય ુંીગ સ્ટેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે ૨૪ જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીખ સ્ટેળનની 

ભળીનયીન ું Smart energy efficient up-gradation ઔયલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી 
લડદયા ળશેયભાું આલેર ૨૪ ુંીખ સ્ટેળન up-gradation  ભાું ું વેટ, લાલ્લ, સ્ક્રીન, ાઈ અન ે
પીટીખ, ટર ાન્દ્વપભષય, LT/HT ેનર, ઔેફર, વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ડી. જી. વટે લલખેયે વભાલેળ થામ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો : 
 Augmentation of water supply system in ABD area:  

 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત એફીડી લલસ્તાયભાું આલતી અઔટા વમાજીફાખ તથા લડીલાડી ટાુંઔીના 

ઔભાન્દ્ડભાું ટાુંઔી તથા વું ના વ રઢીઔયણ તથા નેટલઔષ  અગે્રડેળન ના ઔાભે અુંદાજ ેરૂ. ૮૧.૦૦ ઔયડન 
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ડીીઆય તૈમાય ઔયી ટેન્દ્ડય પ્રલવધ્ધ ઔયેર છે.એફીવીડી લલસ્તાયભાું વભાલેળ ટાુંઔી ના ઔભાન્દ્ડ 

લલસ્તાયભાું ૂયતા પે્રળયથી અલલયત ીલાન ું ાણી ૂરુું  ાડલાભાું આલળ.ે 
 અુંડય ગ્રાઉન્ડ લેસ્ટ કરેક્ળન વીસ્ટભ: 

સ્ભાટષ  લવટી લભળન અુંતખષત ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયના વુંમાજીખજ યેલ્લે સ્ટેળનની આવાવના ૮ 

ચયવ લઔરભીટયના એરયમા ફેઝ ડેલરભેન્દ્ટ (એફીડી) લલસ્તાયભાું ભાચષ ૨૦૨૨ વ ધીભાું ૪૦ 

જગ્માએ અુંદાજ ે રૂ. ૫.૦૦ ઔયડ ને કચે ૭૦૦ લઔ.ગ્રા.ની ક્ષભતા ધયાલતા શાઈડર લરઔ અુંડયગ્રાઉન્દ્ડ  

સ્ભાટષ  ડસ્ટલફન ભ ઔલાન ું આમજન છે.  
 ભમલ્ટરેલર કાય ાદકાંગ વ મલધા:  

 લડદયા ળશેય ભા અલ્ઔા યી,ફેઔ પ ફયડાની ભ ખ્મ ળાકાની ાવે આય.વી.દત્ત યડ ય લભઔેનાઈઝ 

ભલ્ટીરેલર લઔાંખ ફનાલલાન  ઔાભ શાથ ધયેર છે.જને અુંદાલજત કચષ રૂ.૧૦.૦૦ ઔયડ થલા ાભળે 
અને તેભા ૭૦ નુંખ ઔાય તેભજ ૧૧૦ નુંખ ટ  વ્શીરય ાઔષ  ઔયી ળઔાળે.આ ઔાભ થલાથી યસ્તા ય લાશનન  

ાલઔાંખ થામ છે તે નશી થામ, અને તે ઔાયણે વજાષતી ટર ાપીઔની વભસ્મા લનલાયી ળઔાળે અને ળશેય ના 
નાખયીઔ ભાટે નલીન વખલડતા ઉબી થળ.ે 

 અભૃત મોજના : 
  અટર લભળન પય યેજ લનેળન એન્દ્ડ અફષન ટર ાન્દ્ વપોભળેન(અભૃત) મજના, દેળબયની નખયાલરઔા 

તથા ભશાનખયાલરઔાનાું ઔામાઔલ્ અથે (બાયત વયઔાય દ્વાયા) જાશેય ઔયલાભાું આલેર છે.  

   અભૃત મજનાભાું નાખરયઔને ામાની વ લલધા જલેી ઔે ીલાન ું ાણી, બ ખષબ ખટય, લયવાદી ખટય, 

પ્રદૂણ ધટાડા અથે જાશેય રયલશનન ભશતભ ઉમખ તથા લફન-ભટય ટર ાન્દ્વટષ  (લલઔુંખ, 

વાઈઔલરુંખ) ભાટે વ લલધા લનભાષણ તથા ાઔષવ-ખાડષન તથા ભનયુંજન ઔેન્દ્ર ફનાલલા ભાટે પ્રજઔેટ તૈમાય 

ઔયલાભાું આલી યશેર છે. 

   વદય મજના શેઠ વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લષ ભાટે ઔ ર રૂ.૪૫૨.૪૫ ઔયડ ના કચે ઔ ર-૧૪ (ચોદ) 

ઔાભ ભુંજ ય થમેર છે. જ ે ૈઔી ૩ (ત્રણ) ઔાભ પ્રખલત શેઠ, ૧૧ (અલખમાય) ઔાભ ૂણષ થમેર છે. જ ે

અત્માયના અુંતીભ તફક્કાભાું  છે. 

  અભૃત મજનાન કચષ ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ૩૩% લઔુંભત અને યાજમવયઔાય અને લડદયા ભશાનખય 

ાલરઔાએ અન ક્રભે ૩૭% અને ૩૦%નાું પ્રભાણભાું બખલલાન યશેળે.  

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬) 

 ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજી યાભાું ખાડષન ફનાલલાન  ઔાભ (ખાડષન ળાકા) રૂ.૦.૪૫ ઔયડ 

 શાઇ-લે વભાુંતય દયજી યા ઔલ્ લટષ  થી લલશ્વાલભત્રી  તયપ લયવાદી ખટય ફનાલલાન ું ઔાભ  (લયવાદી 

ખટય ળાકા) રૂ.૩૪.૦૦ ઔયડ 

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૬-૧૭) 

 યાજીલનખય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી. (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૯૦.૦૦ ઔયડ 

 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલઔીંખ તેભજ ભીટયીંખની ઔાભખીયી(લટય વપ્રામ) રૂ.૪૫.૦૦ 

ઔયડ 

 ટી.ી ૧૩ (નખય નુંદનલન) ભાું નભષદા ઔેનારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોખીંખ 

ટરે ઔ તેભજ ીઔનીઔ વેન્દ્ ટય ફનાલલાની ઔાભખીયી (ખાડષન ળાકા) રૂ.૨.૦૦ ઔયડ. 

 ેડેસ્ટરેન ગ્રેડ વેેયેટડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ (અફષન ટર ાુંન્દ્વટષ) રૂ.૫.૦૦ ઔયડ. 

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૭-૨૦)  

 ટર ાપીઔ લનમભન અતે્ર ટર ાપીઔ પલનષચય, વાઇનેજીવ, પ ટ્ાથ (અફષન ટર ાન્દ્ વટષ) રૂ.૩.૦૦ ઔયડ. 
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 ફશ ચયાજી નાખયલાડા ઔાુંવના લઔનાયાલાા બાખભાું નલીન એ.ી.એવ તેભજ યીટેઇનીખ લર 

ફનાલલાની ઔાભખીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૧૦.૦૦ ઔયડ 

 ડેલરભેન્દ્ટ પ ખાડષ ન્દ્વ  (ખાડષન ળાકા)  રૂ ૫.૦૦ ઔયડ. 

 ઇન્દ્ર યી કાતે આલેર એ.ી.એવ. ખભને્દ્ટેળન ઔયલા વાથે નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ. 

(ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૮.૬૩ ઔયડ (ફચત ેટે) 

 અભીતનખય કાતે નલીન એ.ી.એવ. ફનાલી ભાઇક્રટનરીંખ ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન 

નાુંકલાન ું ઔાભ. (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૧૩.૯૨ ઔયડ ડી.ી.આય. (ફચત ેટે) 

 પ્રગમત શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) 

 વીંધયટ લલમયભાું ઇન્દ્ ટેઔ સ્ટ્રક્ચય, ડબ્ લ્ મ .ટી.ી. અન ે ટર ાન્દ્ વભીળન લલખેયેની ઔાભખીયી (લટય 

વપ્રામ) રૂ.૧૦૦.૦૦ ઔયડ 

 ઔ યાઇ કાત ેનલીન એવ ટી ી (૬૦ એભ એર ડી) ફનાલલાની ઔાભખીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય 

પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૯૦.૦૦ ઔયડ 

 છાણી કાતે ૫૦ એભ.એર.ડી. વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ તથા વભા જૂના અને નલા એ.ી.એવ. તેભજ 

ળાસ્ત્રીબ્રીજ એ.ી.એવ. ના અગે્રડેળન વરશત યાઇઝીંખ ભેઇનની ઔાભખીયી.  

 (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૬૮.૦૦ ઔયડ 

૧)  ફ્મ ચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર : 

 લડદયા ળશેય ની એઔ આખલી ક થામ તે શેત  થી ભશાનખયાલરઔાભાું વભાલલષ્ટ્ લલલલધ તાલની 

સ્લચ્છછતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ળશેયના ૨૬ તાલની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે.  

 લડદયા સ્ભાટષ  વીટી ડેલર૫ભેન્દ્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ળશેયના યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયભાું જન-

ભશર ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્દ્વટષ  શફ (પેઝ-૧) ની ઔાભખીયી ભાું ફવ ટલભષનર પેલવરીટી ની ઔાભખીયી 

ૂણષ ઔયેર છે. ઔભળીમર પેલવરીટી ની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  

 લડદયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત જભીન ન ું બૂખબષ જ સ્તય ઊંચ ું રાલલા Deep water Recharge by Rain 

Water Project લડદયા ભશાનખયાલરઔા ની અરખ-અરખ ઔચેયીભાું ઔયલા તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાની લફલ્ડીંખભાું ઔાભખીયી ઔયલા આમજન શાથ ધયેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા લલસ્તાયભાું તાલની સ્લચ્છછતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ભઔય યા 

(જીજીભાતા) તાલ, લેભારી તાલ, ભશાદેલ તાલ, ભટી ફાદ તાલ, ઔ યાઇ તાલના 

નલીનીઔયણ ઔયલાન ું આમજન નાુંણાઔીમ જોખલાઇ ભ જફ શાથ ધયેર છે. જનેા અન વુંધાને અતે્રના 

એભેનલ્ડ વરાશઔાયશ્રી ને તા. ૧૭.૧૨.૨૦૨૧ ના યજ ભે. લાપ્ઔવ.રી ને લઔષ  ડષ ય આેર છે.  

 ઉત્તય ઝનભાું લનઝાભ યા ટર ાન્દ્વટષ  શફ (પેઝ-૧) ની ઔાભખીયી PPP ધયણે પ્રખલત શેઠ છે. 

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

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું અટરાદયા ભાુંજર ય બ્રીજના યડ વાઇડભાું સ્ટરેનધનીંખની ઔાભખીયી રૂ.૮.૫૫ 

ઔયડના કચ ેતથા વભા શયણી બ્રીજ અને શયણી ભટનાથ ભશાદેલના યસ્તાન ેજોડતાું ૩૦.૦૦ ભી. ના યસ્તે 

ઔાુંવ ઉય આલેર ઔલ્લટષ  ાવે યીટેઇનીંખ લર ફનાલલાન ું ઔાભ રૂ. ૦.૫૧ ઔયડના કચે ૂણષ ઔયલાભાું 

આલેર છે.  
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 લડદયા ળશેયભાું લડદયા ભશાનખય ાલરઔા દ્વાયા રૂ.૨૩૦.૦૦ ઔયડના કચે ખેંડા વઔષર થી ભલના ચઔડી 

વ ધી પરામ લય બ્રીજની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૬૪% જટેરી ૂણષ થમેર 

છે.  

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

યડરાઇન ય ભ ુંફઇ-અભદાલાદ B.G. યેલ્લે રાઇન ઉય યેલ્લે લય બ્રીજ યાજમ વયઔાયશ્રી તથા યેલ્લ ે

લલબાખ દ્વાયા ૫૦-૫૦% ઔસ્ટ ળેયીંખથી રૂ.૪૦.૯૯ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત 

શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૩૭% જટેરી ૂણષ થમેર છે. યેલ્લે ળષનની ઔાભખીયી યેલ્લે લલબાખ દ્વાયા 

શાથ ધયલાભાું આલળે. 

 ભઔય યા થી જાુંમ્ફ લા ખાભ તયપ જતા નદી ય બ્રીજ રૂ.૫.૩૯ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી શાર 

પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૭૨% જટેરી ૂણષ થમેર છે.  

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

પ્રશ્નને ધ્માને રેતાું લાશન વ્મલશાય વયતાથી અને વરાભત યીતે ચારી ળઔે તે શેત થી ભશાનખયાલરઔા 

લલસ્તાયભાું ૫૪ અને નખયાલરઔા લલસ્તાયભાું ૨૧ આભ, ઔ ર ૭૫ પરામ લય ફનાલલાન ું આમજન 

ઔયેર છે. જ ે૭૫ પરામ લય બ્રીજો ૈઔી લડદયા ળશેયભાું ૬ પરામ લય બ્રીજોની વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈઔી CRRI દ્વાયા ડીવેમ્ફય ૨૦૨૦ ભાું ઔયેર વલે યીટષભાું ઔયેર બરાભણ ભ જફ ઔાભખીયીના 

શારના સ્ટેટવ નીચે ભ જફ છે. 

 લૃુંદાલન ચાય યસ્તા, વયદાય એસ્ટેટ અને વુંખભ ચાય યસ્તા ય પરામ લય ભાટે ફેઝ લષ ૨૦૨૦ ભ જફ 

ફનાલલા બરાભણ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઆધાયે લૃુંદાલન ચાય યસ્તાથી વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તા જુંક્ળનને 

જોડત વુંમ ક્ત ફ્રામ લય બ્રીજ અુંદાજ ેરૂ.૧૩૦.૮૭ ઔયડના કચે ફનાલલા સ્થામી વલભલત દ્વાયા ભેર 

ભુંજ યી અન્દ્લમે વયઔાયશ્રીભાું વૈદ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથે દયકાસ્ત વાદય ઔયેર છે તથા વભાુંતયે વદય ઔાભખીયીની 

ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયેર છે.  

 કરડમાય નખય ચાય યસ્તા ય ફ્રામ લય બ્રીજ ભાટે ફેઝ લષ ૨૦૨૩ વ ચલેર છે, જ ેભ જફ કરડમાય 

નખય ચાય યસ્તા ય પરામ લય બ્રીજ ફનાલલાના ઔાભન રૂ.૫૪.૮૬ ઔયડન અુંદાજ ભુંજ યી શેઠ છે. 

 વભા તાલ ાવે અને લાવણા ચાય યસ્તા જુંક્ળન ય પરામ લય બ્રીજ ભાટે લષ ૨૦૨૫ ને ફેઝ લષ 

તયીઔે ખણેર છે, યુંત  શમાત ટર ાપીઔના બાયણે ધ્માને રેતા ચાર  લે વભા તાલ ાવે બ્રીજ ફનાલલાના 

ઔાભના વલે અથે વરાશઔાયશ્રી ભે. ઔવાડ ઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ પ્રા. રી.ને લઔષડષ ય આલાભાું આલેર છે. 

 ૩૦ભીટયની યસ્તા યેવા ય લડવય ખાભથી ઔટેશ્વય ભશાદેલ ભુંરદય તયપ જતા યસ્તા ય નલીન ઔલ્લટષ  

ફનાલલાન ું ઔાભ તથા નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા ઔયલા/નલીન નાા 

ફનાલલાની ઔાભખીયી અુંદાજીત ઔ ર રૂ.૧૩.૦ ઔયડના કચે ફનાલલા શાર પ્રાથલભઔ વલે શેઠ છે. 

 પ્રતાનખય યેલ્લે લય બ્રીજની શમાત કે્રળફેયીમય તડીન ેનલીન કે્રળ ફયેીમય ફનાલલાન ું ઔાભ (અુંદાજ ે

રૂ.૦.૮૪ઔયડ), તાુંદરજા તાલ ય (ઔબ્રસ્તાનની વાભે)નલીન ઔલ્લટષ  ફનાલલાની ઔાભખીયી(અુંદાજ ે

રૂ.૦.૫૦ ઔયડ), લનઝાભ યા અલતથીખૃશ ાવે આલેર ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ેરૂ.૦.૩૫ 

ઔયડ) અથે ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયેર છે.  

 ખત્રી તાલ ય આલેર ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ેરૂ.૧.૮૦ઔયડ)  અને અટરાદયા ટી.ી. 

૨૫ થી ાદયા તયપ ભેઇન યડ ય ફાન્દ્ઔ ઔુંની ય ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ે રૂ.૦.૬૦ 

ઔયડ)  શાર અુંદાજ તફકે્ક છે. 
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 અલબરાા ચાય યસ્તાથી ઔેનારથી છાણી ખાભ તયપના યસ્તે ના  શ  ઔયલાના ઔાભ (અુંદાજ ેરૂ.૧.૦ 

ઔયડ) General Arrangement Drawing (GAD) SSNNL લલબાખભાું વાદય ઔયેર છે, જ ેશાર ભુંજ યી શેઠ 

છે. 

 વયઔાયશ્રીના Delhi integrated multimodal transit system (DIMTS) દ્વાયા ભાખષ વરાભતી ભાટે જ ે

બરાભણ તથા લકત લકત SCoRS દ્વાયા રદળાલનદેળ ભ જફ શમાત બ્રીજના વેફ્ટી ડીટની ઔાભખીયી 

અથે પ્રથભલાય ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે. 

 ફીર ખાભ ાવે આલેર ઔેનાર ઉય ભાઇનય બ્રીજ ફનાલલાન ું ઔાભ (અુંદાજ ેરૂ.૩ ઔયડ) તથા CRRI 

દ્વાયા ળશેયના અન્દ્મ જુંક્ળનનાું ટર ાપીઔ વલે (અુંદાજ ેરૂ.૦.૫૦ ઔયડ)ઔયલા અુંખે આખાભી લષ ૨૦૨૨-

૨૩ભાું નલીન આમજન શેઠ છે. 

આભ, ળશેયભાું શાર યેલ્લે લય બ્રીજ/ ઔલ્લટષના અુંદાજીત રૂ.૯.૦૬ ઔયડના ઔાભ ૂણષ ઔયેર છે, ઔ ર રૂ.૨૭૬.૩૮ 

ઔયડના ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે તથા નલીન ફ્રામ લય બ્રીજ ફનાલલાની ઔાભખીયી તથા નલીન વભાલલષ્ટ્ 

લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા ઔયલા / નલીન નાા ફનાલલાની ઔાભખીયીની પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે તથા આખાભી લષ ૨૦૨૨-૨૩ભાું રૂ.૩.૫૦ ઔયડના નલીન ઔાભ આમજન શેઠ છે. જનેાથી લનલિત 

ણે ળશેયના લલઔાવભાું લધાય, ટર ાપીઔની અલય જલયભાું વયતા, અક્ સ્ ભાતભાું ગટાડ, માષલયણની જાલણી, 

ઇંધણભાું ફચત,  યની રયલસ્થલતભાું વશામરૂ તથા ળશેયના વાુંસ્ઔૃલતઔ, ઓધોખીઔ, ળકૈ્ષલણઔ તભેજ લાલણજ્મઔ 

લલઔાવ લલખેયેભાું ભ ખ્ મ યીતે ભદદરૂ થળે. 

  ૩) યોડ પ્રોજકેટ ળાખા : 

 લડદયા ળશેયના લધતા જતા ળશેયીઔયણ અને ટર ાપીઔની વ લલધા  યી ાડલા ભાટે યડ પ્રજઔેટ ળાકા દ્વાયા 

ળશેયના ૧૮.૦ ભીટય ઔે તેથી લધ  શાઇના શમાત યસ્તાને આમજન ભ જફ શા ઔયી તેના ઉય 

ઔાેટીંખ ઔયલાની,વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય તથા પ ટાથ ફનાલલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. તેભજ નલીન 

ભુંજ ય થમેર ટી.ી સ્ઔીભના ૧૮.૦ ભીટય ઔે તેથી લધ  શાઇના યસ્તા ફનાલલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલે છે. આ ૈઔીના યસ્તા, આમજન ભ જફ લર ટ  લરના ધયણે વલલષવ ટરે ઔ તથા પ ટાથ વશીત 

લલઔવાલલાભાું આલે છે. તેભજ શારભાું લડદયા ળશેયની શદભાું વભાલેળ ઔયેર ૭ ખાભ ભાટે આઉટ ગ્રથ 

એયીમા ભાટેની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી યડની વ લલધા લલઔવાલલા વુંદબે નલીન યસ્તાની ઔાભખીયી ભાટે તફક્કાલાય 

ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલેર છે. 

 ળશેયના ભ ખ્મ આઉટય યીંખયડ ૈઔી  વભા તાલ બ્રીજ થી તયવારી જુંઔળન વ ધીન ૪૦ ભીટયના આઉટય 

યીંખયડ.,તેભજ અક્ષયચઔ વઔષરથી વનપાભાષ તયપના ૩૦ ભીટયના યડના જુંઔળન વ ધી બ્રીજના વલલષવ 

યડ યી-વયપેવીંખ ઔયલાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ ુંડ્યાબ્રીજ થી પતેખુંજ સ્ટ રપવ 

થઇ ખલ્વષ ઔન્દ્લેન્દ્ટ સ્ઔ ર વ ધીના ૩૦.૦ ભીટયના  યસ્તાને યીવયપેવીંખ ઔયલાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું 

આલેર છે. લડવયબ્રીજ થી કીવઔરી વઔષર વ ધી લાઇડેનીંખ ઔયી પ ટાથ ઔયલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. તેભજ  લડવયબ્રીજ થી કીવઔરી વઔષર વ ધીન યસ્ત ઔાેટ,એ.વી.., લરઔલીડ વીરઔટ  ઔયલાની 

ઔાભખીયી ન ું ણ આમજન છે. 

 ળશેયના ઇનય યીંખયડ ૈઔી ઉભા ચાય યસ્તાથી  ઔરાદળષન ચાય યસ્તા થઇ  ડીભાટષ  ત્રણ યસ્તા વ ધીન  યસ્ત 

યીવયપેવીંખ ઔયલાન  ઔાભ ૂણષ ઔયેર છે.તથા  ઇનય યીંખ યડ તથા આઉટય યીંખ યડને  જોડત ાણીખેટ 

ાણીની ટાુંઔીથી લૃદાુંલન ચાય યસ્તા વ ધી, રયલાય ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલે તયપ , ખ રૂઔ  ચાય 

યસ્તાથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે. તેભજ આય.વી.દત્ત યડને જોડત ઔોંક્રડષ  
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લફલ્ડીંખ થી ખેંડા વઔષર તયપન ૧૮.૦૦ ભીટયન યસ્ત ક લ્લ ઔયી પ ટાથ વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય વાથેની 

ઔાભખીયી ૨ ઔયડના કચે ૂણષ ઔયેર છે. 

 યાજમ વયઔાયની લલલલધ ગ્રાન્દ્ટના ઔાભ ૈઔી ઔ ર ૪૬ ઔાભ રૂ. ૮૨.૪૨ ઔયડ ના કચે ૂણષ ઔયેર છે. તેભજ 

૩૫ ઔાભ રૂ. ૬૯.૭૯ ઔયડ ના કચે પ્રખલત શેઠ છે. 

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -1 અુંતખષત લડદયા ળશેયના ABDલલસ્તાયભાું (૧) સ્ટેળન ખયનાા થી 

આુંફેડઔય  વઔષર  વ ધીન  આય.વી દત્ત યડ  (૨) શેલભય  જુંઔળન  થી ખામ વઔષર થઇ અઔટા બ્રીજ  

વ ધીન  યસ્ત  (૩) અરઔા યી  આય.વી દત્ત  યડ જુંઔળન  થી  ઉલભષ વક્રષ થઇ ખામ વઔષર વ ધીન 

ફી.ી.વી યડ  ઔૂર  રૂI ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે ફનાલલાના ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે.   

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -2 અુંતખષત લડદયા  ળશેયભાું ભ ખ્મ પ્રલેળ અગે્રડેળન અને બ્મ ટીરપઔેળન 

અન્દ્લમે  ેઔેઝ ૨-એ શેઠ (૧) અભીતનખય વઔષરથી દ ભાડ ચઔડી વ ધીન વભા વાલરી યડ તથા (૨) 

લૃદાુંલન ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન લાગડીમા યડ (૩) વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તાથી ફામાવ 

વ ધીન આજલા યડ (૪) વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ફામાવ થઇ ઔ યાઇ મ્મ લનલવર શદ વ ધીન 

ડબઇ યડ રૂI.૭૦.૨૧  ઔયડના કચે  લલઔવાલલાભાું આલી  યશમા છે.   

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -3 અુંતખષત લડદયા ળશેયના ભ ખ્મયસ્તા (૧) ખેંડા વઔષર થી ખયલા ખાભ 

થઇ મ્મ લનલવર શદ (યીરામન્દ્વ ેટર રું) વ ધીન  ખયલા યડ  રૂ. ૨૭.૩૮ ઔયડના કચ ેતથા  (૨) 

ભનીા ચાય યસ્તાથી યાણશે્વય ભશાદેલ થઇ સ્ભળાન વ ધીન લાવણા યડ અને (૩) ભતીબાઇ ટેર વઔષર 

ત્રણ યસ્તા શયણી તાલથી ખદા વક્રષ થઇ ખલ્ડન ચઔડી વ ધીન શયણી યડ ઔ ર રૂ. ૨૯.૨૭ ઔયડના 

કચે પ્રખલત શેઠ છે. આભ સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત ઔૂર ૧૦ ઔાભ ઔ ર રૂ. ૧૪૮.૦૬ ઔયડના કચ ે

લલઔવાલલાન  આમજન છે.  

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટના આ ઔાભ લર ટ  લરના ધયણે લલઔવાલલાના છે. આ ઔાભભાું યડ 

યીવયપેવીંખ,વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય, ાઔીંખ વ લલધા, પ ટાથ,  જરૂયીમાત ભ જફ લયવાદી ખટય, શટીઔલ્ચય 

(પ્રાન્દ્ટેળન), સ્ટર ીટ પલનષચય, ટર ાપીઔ વાઇનેજીવ, લખેયે આઇટભન વભાલળે ઔયલાભાું આલેર છે.    

 આ ઉયાુંત ળશેયના ૧૮.૦૦ ભીટય થી યસ્તા ઉયના જુંઔળન ય ટર ાપીઔની અલયજલયભાું વયતા ભાટે 

ટર ાપીઔ વઔષર લલઔવાલલા, થભોપ્રાસ્ટ ેઇન્દ્ટ થી ઝીબ્રા ક્રવીંખ તથા વેન્દ્ટરર રાઇનની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. 

જનેાથી લાશનવ્મલશાયની ઝડી ફનળ,ે તેભજ લાશનની લનબાલણી કચષ તેભજ ઇંધણભાું ફચત થળે. નલીન 

લલઔવીત લલસ્તાયને શમાત ટી.ી યસ્તા વાથે જોડી ળશેયીજનને યસ્તાની વ લલધા  યી ાડલાભાું આલળે અન ે

લાશનથી લધતા પ્રદ ણભાું ગટાડ થળે. 

૪) મફલ્ડીંગ પ્રોજકેટ : 

 લડદયા ળશેયભાું લધતી લસ્તી તથા લધતા ક્ષેત્રપને ધ્માને નાખયીઔ વ લલધા ઔેં ન્દ્ર જલેા ઔે ઝનર 

રપવ/લડષ  રપવ/વીટી ઈંપભેળન વેન્દ્ટય, ળશેયના ભધ્મભ તથા ખયીફ લખષના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ 

વુંફુંલધત વ લલધા સ્થાલનઔ સ્થે ભી યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના અફષન પ્રામભયી શેલ્થ 

વેંન્દ્ટય/અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્દ્ટય, રગ્ન તેભજ લલલલધ વાભાજીઔ પ્રવુંખ ભાટે અલતથીખૃશ/ઔમ્મ લનટી 

શર, ળશેયના યભતલીય ભાટે  યભત-ખભતની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલા સ્ટષ  ઔમ્રેક્ષ/લસ્લલભુંખ 

 ર/સ્ઔેટીંખ યીંઔ/ટેલનવ ઔટષ/રક્રઔેટ સ્ટેરડમભ/લેેલરમન, ળશેયીજનને કાણી-ીણીની વ લલધા 

ઉરબ્ધ ઔયલા ભાટે યાત્રીફજાય, ળશેયના નાખરયઔને અલગ્નળભન તથા તાત્ઔાલરઔ વેલાન રાબ ભી 

યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના પામય સ્ટેળન તેભજ પામય ના સ્ટાપ ભાટે જરૂયી આલાવ, નાટઔ/રઔ 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(23) 
 

ડામય/ળાા તથા ઔરેજના પુંઔળન ભાટે નખયખૃશ લલખેયે ફનાલલાન  ઔાભ  સ્લબુંડ તેભજ યાજ્મ 

વયઔાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટભાુંથી લફલ્ડીંખ પ્રજકે્ટ ળાકા દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું યડ, 

પ ટાથ, યેલ્લે સ્ટેળન, ફવ સ્ટેળન, ધાલભષઔ જગ્મા તેભજ બ્રીજ નીચે ક લ્લાભાું યશેતા ખ જયાત 

વયઔાયશ્રીના વલે ભ જફના ઔૂર ૪૫૩૬ ગયલલશણા રઔ ભાટે જરૂયી વ લલધામ ક્ત  ઔામભી આલાવ 

ફનાલલાન  ઔાભ લફલ્ડીંખ પ્રજકે્ટ ળાકા દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. 

 રોકાગણ થમરે કાભો 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત ગયલલશણા રઔ ભાટે ળેલ્ટય 

શભ ફનાલલા ભાટે રારફાખ બ્રીજ,અક્ષય ચઔ બ્રીજ,લડવય બ્રીજ અને વભા તાલ બ્રીજ નીચે ળેલ્ટય 

શભ ઔ ર ૫.૫ ઔયડનાું કચે ફનાલેર છે. જને ું  રઔાષણ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત ગયલલશણા રઔ ભાટે 

અટરાદયા યે.વ. ૭૨૦ કાતે  રૂ. ૨.૦૭ ઔયડના કચે નલીન G+2 ળેલ્ટય શભ ફનાલલા ભાટેન ું ઔાભ પ્રખલત 

શેઠ છે.  

 છાણી,અટરાદયા,ભાુંજર ય કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વને્દ્ટય રૂ. ૧૨.૮૪ ઔયડના કચ ે

ફનાલલાની ઔાભખીયી ૂણષતા ના આયે છે.  

 લઔળનલાડી કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય  રૂ.૫.૪૪ ઔયડ ના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી 

પ્રખલત શેઠ છે. 

 શયણી કાતે ટીી ૦૧ -એપ.ી ૧૬૦ ભાું રૂ.૧.૨૯ ઔયડના કચે નલીન અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટય 

ફનાલલાની ઔાભખીયી ૂણષતાના આયે છે.  

 છાણી ટીી ૧૨,૧૩ તથા નલા યા કાતે ગયલલશણા રઔ ભાટે અુંદાજ ેરૂ.૯.૮૩ ઔયડના કચે ઔૂર ૬૯૧ 

ની ફેડ ઔેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ભઔય યા લલસ્તાય ઔમ્મ નીટી શર રૂ.૨.૧૪ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 લાવણા-બામરી લલસ્તાયભાું પામય સ્ટેળન રૂ. ૫.૯૭ ઔયડના કચે  ફનાલલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. 

 લનઝાભ યા ટીી-૧૨, એપ.ી-૧૧૦ કાતે રૂ. ૨.૯૫ ઔયડના કચે નલીન અલતથીખૃશ ફનાલલાની 

ઔાભખીયી  પ્રખલત શેઠ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેયભાું ઝન રદઠ ૦૮ નુંખ અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય ૈઔી ફાઔી યશેર ૪ નુંખ અફષન 

ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય અુંદાજ ેરૂ.૧૮ ઔયડના કચે ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ાણીખેટ કાતે નલીન પામય સ્ટાપ ક્લાટવષ અુંદાજ ેરૂ.૬ ઔયડના કચે ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ળશેયભાું  લલલલધ ૭ જગ્માભાું પ્રલત મ લનટ ૮૬ રાકનાું કચે  અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટય ફનાલલાન  

ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 રારફાખ તથા લડીલાડી કાતે રૂ.૫ ઔયડના કચે શમાત સ્લીભીંખ રન  રયનલેળન ઔયલાન   ઔાભ આમજન 

શેઠ છે. 

 ઔાયેરીફાખ કાતે અુંદાજ ે રૂ.૩ ઔયડના કચે નલીન પામય સ્ટેળન તથા સ્ટાપ ઔલાટવષ ફનાલલાન ું ઔાભ 

આમજન શેઠ છે. 

 વીટી ઔભાન્દ્ડ એન્દ્ડ ઔુંટર ર  વને્દ્ટય કાતે રૂ.૧ ઔયડના કચે એક્ષટેન્દ્ળન ઔયલાન  આમજન શેઠ છે. 
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 રદઔ ન એય લથમેટયને અલતથીખૃશ તયીઔે લલઔવાલલા ભાટેની આન ાુંલખઔ ઔાભખીયી રૂ.૧ ઔયડના 

કચે આમજન શેઠ છે. 

 ફદાભડીફાખ કાતે નલીન પામય સ્ટેળન તથા આટષ  ખેરેયી ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 દાુંરડમા ફજાય કાતે નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 લેભારી કાત ેનલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

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

 યાજીલ આલાવ મોજના:  

 યાજીલ આલાવ મજના અુંતખષત ખ જયાતભાું વલષ પ્રથભ ટરન્દ્ઝીટ ઔભ શાઉવીંખ અુંતખષત ઔૂર ૧૮૨૬ આલાવ 

 ફનાલલાન  આમજન શત . તે તભાભ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે.  

 ભ ખ્મભુંત્રી ગૃશ મોજના: 

 ભ ખ્મભુંત્રી ખૃશ મજના અન્દ્લમે આલથષઔ યીતે નફા લખષના રઔ ભાટે (EWS-૧૪૭૦ આલાવ) આલાવ 

 મજના, રલય ઇન્દ્ઔભ ગ્ર  (LIG-૪૯૬૮ આલાવ) આલાવ મજના, ભીડર ઇન્દ્ઔભ ગ્ર  (MIG-૪૧૭ 

 આલાવ) આલાવ મજના શાથ ધયેર છે. ભ ખ્મભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ ઔૂર ૬૮૫૫ આલાવની ઔાભખીયી 

 ૂણષ ઔયી રાબાથીને વોંલાભાું આલેર છે. 

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મોજના:  

 બાયત વયઔાય દ્વાયા “વોના ભાટે ગય”ના અલબખભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના રન્દ્ચ ઔયલાભાું આલેર 

 છે. જ ેૈઔી: 

અ)  ઇન-વીટ -સ્રભયી-શેફીરીટેળન (ISSR): 

 જભીનન યીવવષ તયીઔે ઉમખ ઔયી કાનખી લલઔાવઔાય વાથે બાખીદાયી શેઠ ઝ ડાુંલાવી ભાટે તે 

જ સ્થે આલાવ ફનાલલા અને જરૂયીમાત લાી જગ્માએ કાનખી લલઔાવઔાયને TDR/FSI/FAR ન 

રાબ આી આલાવફનાલલાન  આમજન ઔયી ળઔામ છે. વદય ગટઔ શેઠ ભશાનખયાલરઔાનેપ્રીભીમભ 

તથા પ્રીભીમભ રૂે લધાયાના આલાવ અને ઝ ડાુંલાવીનેલલનાભ લ્મે તે જ સ્થે આલાવન રાબ 

પ્રાપ્ત થળે. આ મજના શેઠ ળશેયના જ દા જ દા લલસ્તાયભાું આલાવ ઇન-વીટ -સ્રભના ૪૫૪૮ 

આલાવ ફનાલલાની ભુંજ યી ભેર છે. તે ૈઔી ૧૧૮૦ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયી વોંલાભાું આલેર 

છે, ૧૩૬૮ પ્રખલત શેઠ છે. 

ફ) એપોડેફર શાઉવીંગ ઇન ાટગનયળી (AHP): 

 કાનખી લલઔાવઔાય દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ ભાુંથી ૩૫% આલાવ EWS ઔેટેખયીનાું શઇ અથલા 

છાભાું છા ૨૫૦ આલાવ EWS ઔેટેખયી ભાટે ફનાલલાભાું આલે ત તથા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

ફાુંધલાભાું આલતા EWS ઔેટેખયીના આલાવ ભાટે આલાવ દીઠ ઔેન્દ્ર વયઔાયની રૂ.૧.૫૦ રાક અન ે

યાજ્મ વયઔાયની રૂ.૧.૫૦ રાકની વશામ ભી ળઔળે. આ મજના શેઠ્ લષ ૨૦૧૭-૧૮ તથા લષ-

૨૦૧૮-૧૯ ભાું EWS ઔેટેખયીનાું આલાવ ૈઔી આળયે ૧૧૮૬૦ આલાવ ફનાલલાના DPR ને 

વયઔાયશ્રી ભાુંથી ભુંજ યી ભેર છે. જ ેઆલાવની ઔાભખીયી સ્થે ચાર  છે. આ ઉયાુંત, શારભાું ભુંજ ય 

થમેર ડી.ી.આય. ૈઔી ૩૧૨૨ આલાવ ઔાભખીયી ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા છે. 

ક) ફેનીપીળીમયી રડે કું ન્સ્ટરક્ળન (BLC) : 

 BLC ધટઔ અન્દ્લમે ૧૦૮૦ આલાવ ભાટે વ્મલક્તખત ફાુંધઔાભ વફવીડીન ડી.ી.આય. ને ભુંજ યી ભેર 

છે. તે ૈઔી ૩૩૬ આલાવ ૂણષ ઔયી વોંણી ઔયેર છે તેભજ ૫૪૧ આલાવ પ્રખલત શેઠ તેભજ ૨૦૩ 

આલાવ લત્રક્ષી ઔયાય શેઠ છે. 
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ડ) એપોડેફર યેન્ટર શાઉવીંગ કોમ્પપ્રકે્ષ (ARHC): 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ARHC મજના ભડર -૧ શેઠ પ્રથભ તફકે્ક યેન્દ્ટર ઔભ ટાન્દ્ઝીટના 

૧૮૮ આલવ (૩૨.૦૦ ચ.ભી ઔાેટ એયીમા) તથા ફીજા તફકે્ક ફી.એવ.મ .ી. ના પાલલાના 

ફાઔી શમ તેલા ૫૬૦ આલાવ (૨૮.૦૦ ચ.ભી ઔાેટ એયીમા) એભ  ઔ ર ભી ૭૪૮ આલાવન 

વભાલેળ ઔયી ARHC મજનાભાું રૂાુંતયીત ઔયલા સ્થામી વલભલત ઠયાલ અુંઔ ૩૮૧/૧૧-૧૨-૨૦૨૦ 

થી ભુંજ યી ભેલી પ્રથભ પ્રમત્ને ૧ Agency બાખ રેતા ટેન્દ્ડય Re-invite ઔયી તા. ૨૬/૦૪/૨૦૨૧ 

ના યજ ૨ બાલત્રઔ આલેર છે. જ ેૈઔી L1 ઇજાયદાય દ્વાયા બયેર બાલ ને Tender committee દ્વાયા 

ભુંજ ય ઔયલાભા આલેર છે અને શાર વદય ઔાભખીયી ની દયકાસ્ત ભુંજ યી શેઠ છે.  

  ARHCs ભડેર-૨ ભાટે Expression of Interest (EOI) પ્રલવદ્ધ ઔયેર છે. જભેાું ઔ ર ૨ Agency ના 

બાલત્રઔ આલેર છે. વદય ટેન્દ્ડય ન ું Evaluation ઔયતા તે ૈઔી એઔ Agency ના જરૂયી દસ્તાલેજો ના 

અબાલ ને ઔાયણે તેને Disqualify ઔયેર છે, તથા ફીજી Agency IOCL દ્વાયા ઔ ર ૧૧૧૧ આલાવ 

ફનાલલા તૈમાયી ફતાલેર છે. વદય ફાફતે IOCL દ્વાયા ભશાનખયાલરઔા ાવેથી શયણી ટી.ી.-૦૧ 

એપ.ી.-૧૩૯ તથા ૧૪૧ કાતેના પ્રટ લેચાણથી રેલા ભાટે જભીન લભરઔત ળાકાને રેલકત ત્રથી  

ભાુંખણી ઔયેર છે, જ ેજભીન પાલણીની પ્રરક્રમા ચાર  છે. 

 સ્રભ યીશેફીરીટેળન: 

 ળશેયનાું BSUP આલાવ મજના શેઠ ૨૧૬૯૬ આલાવ ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર શત . જ ે ૈઔી 

૧૯૯૪૦ ભઔાનની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે જમાયે ૧૭૫૬ ભઔાનની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. વદય 

ભઔાનન વભાલેળ નટીપાઇડ થમેર ઔૂર ૪૩૫ સ્રભ ૈઔી ૧૮૮ સ્રભભાું થમેર છે. આ ઉયાુંત, ૧૫ સ્રભન ે

RAY તથા MGY શેઠર યીડેલર ઔયેર છે. તથા અુંદાજ ે ૩૪ સ્રભ PMAY અુંતખષત વભાલી આલાવ 

ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે.  

૬)  ાણી  યલઠા : 

લડદયા ળશેયભાું ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા, જ વેલાના લલઔાવ, લનમભન અને લનમુંત્રણ ભાટે ાણી  યલઠા 

લલબાખ વતત ઔામષયત યશે છે. ળશેયની જ ની શદ અુંદાજીત ૧૫૮ ચ. ઔી.ભી ભાું ૩૦ ઊંચી ટાુંઔી, ૬૯ બૂખબષ વું, 

૧૧ ફ સ્ટીંખ સ્ટેળન અને અુંદાજીત ૧૮૩૭ ઔીભી રુંફાઇના ાઇ નેટલઔષથી અુંદાજીત ૯૯.૪૦% લસ્તીન ું 

પ્મ રેળન લાઇવ ઔલયેજ થમેર છે તેભજ શારભાું ઉભેય થમેર અુંદાજીત ૬૨ ચ.ઔી.ભીભાું ાણીની અલલયત 

વ લલધા આલા ભાટે લલલલધ આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાનના ભશત્લનાું ણૂગ કયેર કાભો: 

 વ્શીક્ર  ર રયવયભા ભાસ્ટય પ્રાન આધારયત નલીન બ ખબષ વું ફનાલલાન  ઔાભ તથા નથષ શયણી/ 

તાુંદરજા/ ાણી ખેટ/ નાુંરદા ટાુંઔી કાત ેસ્ટયેજ લધાયલા અન્દ્ડય ગ્રાઉન્દ્ડ વુંની ઔાભખીયી. 

 કાન ય WTP કાતેના શમાત ૨૧ ભીટયના ભટય ું વેટ ઉુંયાત ૩૨.૫ ભીટય શેડનાું નલીન ું વેટ વશ 

ઇરેક્ટર ીઔર લભઔેલનઔર લવસ્ટભ ફેવાડલાની ઔાભખીયી રૂ.૧.૬૪ ઔયડ ના કચે તથા ૧૪ ભાું નાણાુંુંચ દ્વાયા 

ભેર વશામભાુંથી ભશીવાખય નદી કાતે પાજર ય, યામઔા, દડઔા અને ઇચા રેન્દ્ચલેર કાતે ૩-૩ વેટ 

ુંીખ ભળીનયી ૫૦ % સ્ેય ેટે કયીદલાન ું ઔામષ ૂણષ થમરે છે.   

 ાણીખેટ ટાુંઔી ઉભા ચાય યસ્તા થઇ પ્રતા વરય ચાય યસ્તા વ લણષરક્ષ્ભી એાટષભેન્દ્ટ, લાગડીમા યડ 

૪૫૦ ભી.ભી. ડામા રાઇન થઔી પે્રળય વ ધાયણાન ું ઔાભ, તાુંદરજા ટાુંઔીથી વનપાભાષ ચાય યસ્તા વ ધી ૬૦૦ 

ભી.ભી. ડામા પીડય રાઇન નાકલાન ું ઔાભ તેભજ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું આલેર ઉચી ટાુંઔી ભાટે 

આુંતય-ભાકાઔીમ વ લલધા  યી ાડલાની ઔાભખીયી.  
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 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાનના ભશત્લનાું પ્રગમત શેઠનાું કાભ 

 અભૃત મજના શેઠ લવુંધયટ કાતે ભશીવાખય નદીભાું ઇન્દ્ટેઔલેર ફનાલી ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના WTP 

ભાયપત ે ૧૬ ઔી.ભી. રુંફાઇભાું ટર ાન્દ્વલભળન રાઇન નાકી ળ ધ્ધ ાણી ળશેય વ ધી રાલલા અથે 

રૂ.૧૬૫.૭૫/- ઔયડન પ્રજકે્ટ પ્રખલત શેઠ છે. 

 લનભેટા કાતે રૂ ૬૪.૫૦ ઔયડના કચે નલીન ૫૦ MLD ક્ષભતાન લટય ટર ીટભેન્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ તથા નલીન પીડય 

નલઔા નાકલાની ઔાભખીયી. 

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ABD લલસ્તાયભાું ગ્ભેન્દ્ટેળન અને નેટલઔષ  અગે્રડેળનની ઔાભખીયી તેભજ 

સ્ભાટષ  લટય ભનેેજભને્દ્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન 

થી એન્દ્ડ મ ઝય વ ધીના ાણી ના નેટલઔષભાું લલલલધ ઉઔયણ ફેવાડી લટય રડટ તેભજ એનજી રડટ 

ઔયલાન ું ઔાભ રૂ.૧૨૫.૭૩ ઔયડ નાું કચે ઔયલાની ઔાભખીયી.  

 સ્ભાટષ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લલલલધ સ્ત્રત તેભજ લટય 

ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન કાતે ઇરેક્ટર ીઔર લભઔેલનઔર લવસ્ટભ અગે્રડ ઔયલાન ું ઔાભ રૂ.૨૬.૫૧ ઔયડ નાું કચ ે

ઔાભખીયી.  

 ન્દ્મ . વભા ટાુંઔીથી દ ભાડ વ ધીના O.G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલઔષ , નથષ શયણી 

ટાુંઔીથી શયણી તેભજ દયજી યા O.G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલઔષ  ની ઔાભખીયી પ્રખલત 

શેઠ છે.  

 લગ ૨૦૨૨-૨૩ ના આગાભી આમોજનો: 

 આજલા વયલય કાતે ૦૨ ભખેાલટ(MW) ક્ષભતાના Pontoon Based Floating Solar Plant ના SETC ન ું 

ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦ ઔયડના કચે ઔયલાન ું આમજન છે.  

 દળાભા ભુંરદયથી રક્ષ્ભી યા લલસ્તાયનાું ઔભાન્દ્ડભાું નલીન ટાુંઔી ફનાલલાન ું તથા નેટલઔષ  વ ધાયણાન ું ઔાભ  

 ABD લલસ્તાયભાું સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત source Augmentation  તથા નેટલઔષ  વ ધાયણાન ું ઔાભ 

 ભશીવાખય રેંચલેર કાતે ઈન્દ્ સ્ટુભેન્દ્ ટેળન રખત ઉઔયણના SETC ન ું ઔાભ તેભજ ળશેયના ICCC કાતે 

Integrate ઔયલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૪૦ રાકના કચે ઔયલાન ું આમજન છે. 

 લડદયા ળશેયને ાણી  રૂ ાડતા અને લડદયા ભશાનખયાલરઔા શસ્તઔના ાણીના સ્ત્રત કાતે DGSet 

ફેવાડલાની ઔાભખીયીન ું આમજન છે જને અુંદાજીત કચષ રૂ. ૧૨ ઔયડ થનાય છે. 

 શયીનખય જુંઔળન થી વ બાન યા ટાુંઔી વ ધી તથા વ ળેન વઔષર થી જાુંફ લા ટાુંઔી પીડય નીઔા નાકલાન  

ઔાભ. 

 નલીન .જી. તયવારીન શાઇલે છીના લલસ્તાયભાું ાણીન  નલીન નેટલઔષન  ઔાભ, લિભ લલસ્તાયભાું 

નલીન વભાલલષ્ટ્ ખાભ ફીર, બામરી, વેલાવી, ઔયડીમા, ઉંડેયાભાું તથા  લષ લલસ્તાયભાું નલીન વભાલલષ્ટ્ 

લેભારી ખાભ તેભજ ફાદ-જાુંફ ડીમા યા તથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું નલીન વભાલલષ્ટ્ લડદરા ખાભભાું ઉચી 

ટાુંઔી,વું,ાણીન  નલીન નેટલઔષ  તથા વુંરગ્ન ઇન્દ્રાસ્ટરઔચય વશન ું ઔાભ. 

 ળશેયનાું ાણી  યલઠા ળાકા શસ્તઔનાું ાણીના સ્ત્રત થી રઇને ાણીના લલતયણ ભથઔ વ ધી લટય 

રડટ તથા ભનીંટયીખ અથે Instrumental તથા ઇરેક્ટર લભઔેલનઔર ઉઔયણ (અુંદાજીત કચષ રૂ.૧.૦ 

ઔયડ) તેભજ સ્ભાટષ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ અુંતખષત કાન ય WTP કાતે શમાત SCADA આધાયીત System 

(અુંદાજીત રૂ.૨.૦ ઔયડ) ફેવાડી Command & Control Centre કાતે Integrate ઔયલાન ું ઔાભ 

આમજન શેઠ છે.  
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૭) ડરેનેજ : 

 ૂણગ કાભો :  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન ભ ખ્મત્લે ખયલા એ.ી.એવ. થી શ્રેલણઔ ાઔષ  ચાય યસ્તા વ ધી ભાઇક્રટનરીંખ 

ધ્ધલતથી નાુંકેર નલીન રાઇન વુંફુંલધત ફામરાઇન જ દા-જ દા સ્થએ નાકલાની ઔાભખીયી રૂ. 

૩૨.૯૦ ઔયડ, ડબઇ યડ-ભશાનખય શેરાું ળાુંલતનખય નાઔાથી વભા તાલ ચાય યસ્તા વ ધી નલીન 

ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન રૂ.૨.૨૦ ઔયડ, વ ય ફેઔયી થી ઔૂતયાલાડી ઔાુંવ તયપ નલીન ડરે નેજ નીઔાની 

ઔાભખીયી અુંદાજીત રૂ.૧.૬૨ ઔયડ અન ે૨૭.૦ ભી. યડ, યાભલાટીઔા જુંઔળન થી ઔરાદળષન ચાય યસ્તા 

વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી રૂ. ૯૧ રાકના કચે ૂણષ  ઔયલાભાું આલેર છે. 

શમાત જૂની જજષયીત ડરે નેજ રાઇનના યીસ્ટયેળનની ઔાભખીયી અુંતખષત લડષ  નું. ૩ ભાું લાગડીમા મ્ીંખ 

સ્ટેળનની શમાત પે્રળય રાઇન તફક્કાલાય ફદરલાની ઔાભખીયી રૂ. ૮૯ રાક, ડબઇ યડ - બાયત ેટર ર 

ુંના જુંઔળનથી ડબઇ APS વ ધી નલીન ડરે નેજ નલઔા નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૧૦.૫૦ રાકના કચે ણૂષ  

ઔયલાભાું આલેર છે. વદય ઔાભ ૂણષ થલાથી વુંરગ્ન લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન ય લાયુંલાય બુંખાણ 

ડલાની તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી યાશત ભેર છે તથા વ લેઝન ઝડી લનઔાર થમેર 

છે.  
 પ્રગમત શેઠના કાભો :  

  શારભાું બામરી કાતે લ ડા વાથે બાખીદાયીથી અુંદાજીત રૂ.૮૭.૫૬ ઔયડના કચે ૪૫ એભ.એર.ડી. 

 ક્ષભતાન નલીન એવ.ટી.ી.,એ.ી.એવ અને ગ્રેલીટી રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ અને લેભારી કાતે ૧૩ 

 એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલીન એવ.ટી.ી. ફનાલલાની ઔાભખીયી રૂ. ૨૧.૭૪ ઔયડના કચે પ્રખલત શેઠ 

 છે.  

  તદ યાુંત, શયણી તાલ/રીવ સ્ટેળનની ાછ આલરે ટી.ી યસ્તેથી શમાત એ.ી.એવ. વ ધી 

 નલીન ડરે નેજ રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૨.૧૬ ઔયડ, તાુંદરજા - ભ લક્તનખય જુંક્ળનથી ત્રઔાય ઔરની ચાય 

 યસ્તા તયપ ભાઇક્રટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૫.૩૮ ઔયડ, નલા યા 

 મ્ીખ સ્ટેળન તથા ઔેલડા ફાખ મ્ીખ સ્ટેળન થી જમયત્ન ચાય યસ્તા ાવે આલેર ડર  ચેમ્ફય વ ધી 

 નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી રૂ. ૧૦૭.૮૭ રાકના કચે પ્રખલત શેઠ છે. આ ઔાભ ૂણષ થલાથી 

 વુંફુંલધત સ્ત્રાલક્ષેત્રભાુંથી વ લેઝન લનઔાર ઝડથી થળે. તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી 

 નાખરયઔને યાશત ભલાની વાથે-વાથે વ લેઝન ું ળ લધ્ધઔયણ થળે તથા વુંરગ્ન લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન 

 ય લાયુંલાય બુંખાણ ડલાની વભસ્માભાું યાશત ભળે. 

  યાજ્મ વયઔાયશ્રી ધ્લાયા ભે-૨૦૧૮ ભાું જાશેય ઔયલાભાું આલેર Reuse Of TWW રીવી અુંતખષત         

 રૂ. ૮૨.૭૧ ઔયડના કચે યાજીલનખય STP થી તફક્કાલાય IOCL ને ૪૦ MLD અને રયરામન્દ્વ ઇન્દ્ડસ્ટર ીવને 

 ૨૦ MLD ભી ઔ ર ૬૦ MLD જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) વપ્રામ ઔયલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનના કાભો :  

  અટરાદયા કાતે ૮૪ MLD નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૮.૩૦ ઔયડ, તયવારી 

 કાતે ૧૦૦ MLD ક્ષભતાન નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૬.૭૫ ઔયડ, ખાજયાલાડી ૧૧૦ 

 MLD નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૩૫.૧૪ ઔયડના કચે ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 જનેાથી ભશાનખયાલરઔા તથા લ ડા લલસ્તાયભાું ડરે નેજના ળ લધ્ધઔયણની ક્ષભતાભાું તથા વ લલધાભાું લધાય થળે.  

  વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ અગે્રડેળન ઔયલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૪ ઔયડ, અભીતનખય અન ે

 લી.આઇ.ી. APS થી ભાણેઔ ાઔષ  ડર  ચમ્ફય તયપ નલીન ડરે નેજ પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧.૯૦ 

 ઔયડ, વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ થી આજલા જુંઔળન વ ધી નલીન ડરે નેજ પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. 
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 ૫.૨૬ ઔયડ, ઔાયેરીફાખ બ્રાઇટ સ્ઔૂરથી લી.આઇ.ી.  મ્ીંખ સ્ટેળન વ ધી ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નલીન 

 ડરે નેજ ગે્રલીટી  રાઇન નાુંકલાન ું  ઔાભ રૂ. ૧.૫૦ ઔયડ,  લ્ડ ાદયા  યડ ભેગધન  વવામટી 

 જુંઔળનથી લડષ  નું. ૬ ની  ઔચેયી થઇ અઔટા વામ્રાજ્મ જુંક્ળન વ ધી  નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ 

 ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૦.૬૦ ઔયડ, શયણી-લાયવીમા યીંખ યડ RTO  એ.ી.એવ. થી ઔરાલતી 

 શસ્ીટર તયપ  ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૦.૨૫ ઔયડ, ખયલા આદળષ 

 ડ પ્રેક્ષ તયપથી ITI જુંઔળન વ ધીના યસ્તે નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી     રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું 

 ઔાભ રૂ. ૧.૮૦ ઔયડ, પૂડ & ડર ગ્વ રેફયેટયી થી ળાસ્ત્રી બ્રીજ APS વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાન ું 

 ઔાભ  રૂ. ૨.૫૦ ઔયડ,  લડવય  યડ ય રડરક્ષ લેપવષ તયપથી જ્મ ીટય ચાય યસ્તા તયપ ડરે નેજ ગે્રલીટી 

 રાઇન  નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧.૬૩ ઔયડ,  વ બાન યા-વનાના લાલેતય શર થી રક્ષ્ ભી યા  વ લેઝ મ્ ીંખ 

 સ્ ટેળન  વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૨.૬૫  ઔયડ કચેની 

 ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે.  

  ભશાનખયાલરઔાની શદભાું વભાલલષ્ટ્ O.G.Area તેભજ નલીન લલસ્તાયભાું ડરે નેજ વ લલધા  યી 

 ાડલા  નલલન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાય ઊંડેયા-૧ તથા ૨ અને ઔયરડમા કાત ેનલીન એવ. ટી. ી, એ. ી. એવ. 

 તથા નલીન ડરે નેજ નેટલઔષ  નાુંકલાવશ અુંદાજીત ઔ ર રૂ. ૬૩.૨ ઔયડનાું કચષની ઔાભખીયીન  આમજન  શાથ 

 ધયેર છે. તદયાુંત, અન્દ્મ .જી તેભજ નલીન લલસ્તાયભાું નલીન એવ.ટી.ી, નલીન એ.ી.એવ 

 ફનાલલાના તેભજ નલીન નેટલઔષ  નાુંકલાના ઔાભ શારભાું વલે તફકે્ક છે. 

  છાણી કાતે નલીન ફનનાય ૫૦ MLD ક્ષભતાના STP થી તફક્કાલાય GSFC ને ૩૨ MLD, GACL 

 ને ૫ MLD તેભજ GIPCL ને ૫ MLD ભી ઔ ર ૪૨ એભ.એર.ડી. જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) રૂ. 

 ૧૨૬.૫૪ ઔયડના કચે વપ્રામ ઔયલા અથે યાજ્મ વયઔાયશ્રીભાું ડી.ી.આય. ને ભુંજૂયી ભેર  છે. આ ઔાભ 

 અથે શારભાું LSTK (Lump-Sum Turn-Key) ઔન્દ્ટર ાક્ટ ભાટે EOI ભુંખાલેર છે.  

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

 નોંધાત્ર કાભગીયી  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખતષ રૂ. ૩૩.૧૨ ઔયડ ના કચે વમાજી ખાડષન STP ન ું MLD થી  16 MLD ભાું Up 

gradation ઔયી Tertiary Treatment પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત ઔયી ૧૦ લષ ભાટે ઈજાયદાય રાયા operation & 

maintenance  ઔયલાભાું આલે છે.  

 ભ ખ્મ રાક્ષમણકતા   

 ળશેયન ફીજો ટળીમયી ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ. ટળીમયી ટર ીટભને્દ્ટને યીણાભે યુંખલલશીન વ લેઝ નદી તથા 

નાાભાું છડી ળઔાળે.  

 MBBR  ટેઔનરજી તથા પ્રાન્દ્ટ SCADA આધાયીત શમ Online Monitoring ઔયી જરૂયીમાત ભ જફની 

ભળીનયી ચરાલી લીજ ફચત ભેલી ળઔાળે.લીજ લયાળભાું ફચત થળે. 

 અુંદાજીત ૧,૨૫,૦૦૦ રીટય ટર ીટેડ લેસ્ટ લટયને વમાજી ખાડષન કાત ે ખાડષનીંખ ભાટે તથા ળશેયના 

રડલાઇડય ના પ્રાન્દ્ટેળન ભાટે , યડ ભેટરીંખ લઔષ  ,ધલખઔ લયાળ લલખેયે ભાટે ઔયી ળઔાળે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે  ૨૪ જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીખ સ્ટેળનની ભળીનયીન ું 

Smart energy efficient up-gradation ઔયલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી લડદયા ળશેયભાું 

આલેર ૨૪ ુંીખ સ્ટેળન up-gradation  ભાું ું વેટ , લાલ્લ, સ્ક્રીન , ાઈ અને પીટીખ , ટર ાન્દ્વપભષય , 

LT/HT  ેનર , ઔેફર , વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ડી. જી. વટે લલખેયે વભાલેળ થામ છે.  
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 પામદા :- 

 Energy efficient ુંીખ ભળીનયી ફેવાડલાથી શમાત ઉરેચન ક્ષભતાભાું લધાય થલાથી અુંદાજીત રૂ. 

૯૫૦/- રાકન ું ાુંચ લષ દયમ્માન એનજી વેલીખ ભળ.ે તેભજ લનબાલણી કચષ છ થળે.  

 ડરે નેજ લય ફ્ર તથા વયચાજષ ની પયીમાદભાું ધટાડ થળે.  

 આખાભી આમજન  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૬.૫૦ ઔયડના કચે “ Supply , Installation , Testing and 

commissioning  for instrumentation , automation and SCADA system of waste water 

pumping station તથા sewage treatment plant ના treated water ના ેયાભીટય ન ું નરાઈન 

ભનીટયીંખ ઔયલાન ું ઔાભ.     

 Efficient management information system  

 To monitor water flow rate, pumps running status, Energy consumption and level 

monitoring at pumping station. 

 To monitor waste water flow rate, online water quality measurement at STP inlet 

and outlet. 

 Concerned officer will be connected through the system on 24 x7 basis on their 

mobile app.  

૯) લયવાદી ગટય પ્રોજકેટ ળાખા : 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયના નાખયીઔ ની વ લલધા ભાટે ઔ ર ૩૭૦.૭૪ લઔ.ભી. રુંફાઇભાું 

ાઇ/યેઔટેં ગ્ મ રય ડરે ઇન (ઔરઝડ) નેટલઔષ  તથા ૩૮.૬૬ ઔી.ભી. જટેરાું રુંફાઇભાું ાઔા ઔાુંવ ભી ઔ ર ૪૦૯.૪૦ 

લઔ.ભી. રુંફાઇભાું ાઔી લયવાદી ખટયની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ૂણગ કાભો:- 

 ઉત્તય ઝન, લ.લડષ  નું-૦૭ના લલસ્તાયભાું આલેર વભા-વાલરી ઔેનાર યડ ઔલ્લટષ  તથા ૩૦.૦૦ ભીટય 

ઔેનાર યડ ય આલેર કડીમાયનખય ઔલ્લટષ  ાવે  ળીંખ ધ્ધલતથી નલીન લયવાદી ફનાલલાની 

અુંદાજીત રૂ.૦.૪૭ ઔયડ ની ઔાભખીયી.  

 પ્રગમત શેઠના કાભો:- 

 ખત્રી કાતે ઉંડેયા-ખત્રી ઔાુંવ ય અુંદાજીત રૂ.૦.૭૨ ઔયડ ના કચે આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની ઔાભખીયી 

તેભજ ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔ ર ાવેથી ૩૬.૦ ભી.ના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધી અુંદાજીત રૂ.૪.૨૬ 

ઔયડના કચે શમાત જૂના લયવાદી ઔાુંવના સ્થાને નલીન આય.વી.વી. ક્રઝડ લયવાદી ખટય ફનાલલાની 

ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભ ૂણષ થલાથી નાખરયઔની જાશેય આયગ્મ તથા વરાભતી જલાલાની 

વાથે વાથે આજ -ફાજ ના લલસ્ તાયભાુંથી લયવાદી ાણીન  વય તથા ઝડી લનઔાર થઇ ળઔળે. 

   આગાભી નલીન આમોજનના કાભો:- 

 યાજીલનખય નાાથી નટલયનખય થઇ ુંચળીર થી ડનખય નાા વુંજમનખય વ ધી લય-ફ્ર 

લયવાદી ચેનર    ૧૮.૦ ભીટયના યસ્ત ેફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૯.૦૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી.  

 લ.લડષ-૯ ભાું વયદાય એસ્ટેટ ાછ આલેર રક્ષ્ભીનાયામણ વવામટીથી યણછડયામ ભવારા ભીર વ ધી 

નલીન લયવાદી ખટય ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૩.૦૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 
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 અક્ષય ેલેરીમન થી પ્રીમા ટઔીઝ ચાય યસ્તાથી અસ્ટર ીભ તયપના બાખભાું ક લ્લી લયવાદી ચેનર ઔલડષ  

ઔયલાની અુંદાજીત રૂ.૧.૭૫ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 લ. લડષ  ૪ ભાું દળષનભ એન્દ્ટીઔા થી વભા તાલ યીંખ યડ ઔલ્લટષ  વ ધી ઔાચા ઔાુંવને ાઔ ઔયલાની 

અુંદાજીત રૂ.૧.૫૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 નાયામણ ખાડષનલાા યસ્ત ે લલશ્રાુંલત એસ્ટેટથી રક્ષ્ભી યા તાલ વ ધી ઉંડેયા-ખત્રી લયવાદી ચેનર ય 

સ્રેફ બયલાની  અુંદાજીત રૂ.૧.૦૬ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 લ.લડષ  નું.(૧૧) લલસ્તાયભાું  લઔસ્ભત ચઔડી ાવે આલેર ધનટેઔયી લવાશત કાત ે લાવણા-ફાુંઔ 

ઔાુંવલાા બાખભાું તૂટેર ઔાુંવના સ્થાને નલીન ચેનર ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૦.૫૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 ઉયક્ત ઔાભ ૂણષ થલાથી ભ ખ્ મત્ લે નાખરયઔ ની જાશેય વરાભતી તથા જાશેય આયગ્મ જલાલલાની 

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

લલસ્ તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્ માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનઔાર થઇ ળઔળે તથા લયવાદી 

ાણીના બયાલ તથા લનઔાર ન થલાની  વભસ્ માન ું લનયાઔયણ થળે.  

૧૦) સ્ટર ીટરાઇટ મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી 

 સ્ભાટષવીટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયભાું અઔટા -દાુંરડમાફજાયબ્રીજ ઉય ૯૮૨ KW ન વરાયરૂપ 

ટ ાલય પ્રજકે્ટ ન ું ઔાભ(ઔેીટર કચષ રૂ.૩.૯૨ ઔયડ)જનેાથી અુંદાજ ેરૂ.૭૮ રાક ની લીજ ફચત થળે. 

 સ્ભાટષવીટી લભળન ના બાખરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦૦ નુંખ પ્રણાલરખતવડીમભ સ્ટર ીટરાઇટ 

રપરટુંખ ને ફદરી સ્ભાટષ  LED રાઇટ રપરટુંખરખાડલાન ું ઔાભ.જને ઔું ટર ર તેભજ ભનીટરયુંખ ICCC દ્વાયાઔયી 

ળઔાળે.(રૂ.૩૮.૩ ઔયડ)જનેાથી અુંદાજ ેરૂ ૪.૫૦ ઔયડની લીજફચત થળે. 

 લડદયા ળશેયભાું ૪૨૦૦૦ નુંખ ૧૩ લટ ના LED રપરટુંખ ફદરી ૨૦ લટ ના રૂ.૮.૭૮ ઔયડના કચે 

રખાડલાભાું આવ્મા. 

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ૨૦ અફષન શેલ્થ વને્દ્ટય કાતે ૦૫ લઔર લટ પ્રલતઅફષન શેલ્થ વેન્દ્ટય ભ જફ 

ઔ ર ૧૦૦ લઔર લટ ની વરાય PV રૂપટ લવસ્ટભ રખાડલાભાું આલી. 

 પ્રગમતશેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેય ના નલીન ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્દ્ટરર /વાઇડ રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

  નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભ ખ્મ યસ્તા ય વેન્દ્ટરર રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

 આમોજન: 

 ભ ખ્મ યસ્તા ઉય રખાડલાભાું આલેર ૬૦લટ અને ૧૨૦લટના સ્ભાટષ  LED રાઇટ પીટીંગ્વભાું લધ  

લીજફચત ભેલલા ભડી યાતે્ર ડીભીંખ ઔયી લધ  લીજફચત ઔયલાભાું આલળે. 

 લડદયા મ્મ લનલવર ઔોયેળનની ઇભાયત ઉય વરાય ાલય પ્રાન્દ્ટ રખાડલાન ું ઔાભ. 

 લડદયા ળશેયના નલીન ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્દ્ટરર /વાઇડ રાઇરટુંખ ઔયલાન  ઔાભ. 

 નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભ ખ્મ યસ્તા ય વેન્દ્ટરર રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

૧૧) મભકેનીકર મલબાગ : 

 લભઔેનીઔર કાતા દ્વાયા લલષલલધ પ્રઔાય લાશન બાડેથી રેલાના તેભજ લલલલધ વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ભળીનયીના 

યેળન અને ભેંટેનન્દ્વના ઇજાયા ઔયલાભાું આલે છે તેભજ ાલરઔાની લલલલધ ઔચેયી કાતેના તભાભ 

૧૬૩ જટેરા એ.વી. અને ૮૦ જટેરા લટય ઔ રયના ભેઇન્દ્ટેનન્દ્વ ની ઔાભખીયી લભઔેનીઔર કાતા દ્વાયા 
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લાલષઔ ઇજાયાથી ઔયલાભાું આલે છે. ખાુંધીનખય ખૃશ(૧૮૦ ટન), વય વમાજીનખય ખૃશ (૯૯ ટન) અન ે

એવ.લી પ્રેનેટયીમભ (૪૮ ટન) તેભજ વી.વી.વી વેંટય (૬૮ HP)  લલખેયે ના  એ.વી પ્રાુંટ ની 

લનબાલણી ની ઔાભખીયી ઇજાયાથી ઔયલાભાું આલે છે.  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ડરે નેજ વપાઇ અને વેલનટેળન ભાટેની લલલલધ ભળીનયી યેળન અને ભઇેન્દ્ટેનન્દ્વ ના 

ઔન્દ્ટર ાઔટ વશ કયીદલાભાું આલેર છે. 

 લવ્શઔર ર ળાકાએથી ાલરઔાની એન્દ્જીનીમયીંખ તથા વનેેટયી ની ઔાભખીયી ભાટે ઔ ર ૩૫૦ જટેરા લાશન 

લલલલધ કાતાની ભાુંખણી અન વાય પાલલાભાું આલ ે છે. વદય શ ું  ઔાભખીયી લવ્શઔર ર ળાકાએ થી 

૨૪×૭ ઔયલાભાું આલે છે. વને્દ્ટરર લઔષળ દ્વાયા ાલરઔાના અને પામય લબ્રખેડના લાશન ની  લનબાલણીની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું ૧૫૦-ભીડી ફવ પ્રઔમ ય, યેટ અને ભેઇન્દ્ટેઇન ઔયલા ભાટેન 

૫+લષ ભાટે વીટી ફવ વલલષવ ભાટેન ઇજાય લામેફરખે પુંડીખ ભ જફ ઔયલાભાું આલેર છે. આ ઇજાયા 

અુંતખષત ઔૂર ૧૫૦-ફવ  દૈલનઔ ધયણે યેટ ઔયલાભાું આલે છે. જ ેથઔી ળશેયના ૬૨-જટેરા રૂટ ય 

આળયે ૧,૫૦,૦૦૦ જટેરા ભ વાપય દ્વાયા આ વલલષવન રાબ રેલાભાું છે. 

 શાર COVID-19 ની ભશાભાયીના વભમભાું વેલનટાઇઝેળનની ઔાભખીયી ભાટે તેભજ પૂડ ડીસ્ટર ીબ્મ ળન ની 

ઔાભખીયી ભાટે લાશન વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ની મવધ્ધીઓ 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના લડષ/ઝનની જરૂરયમાત અન વાય ૦૩-નુંખ જટેીંખ ભળીન વ્મલવામ લેયા 

ગ્રાન્દ્ટ અુંતખતષ રૂ. ૧૩૨.૦૦ રાકના કચે કયીદલાભાું આલેર છે. જ ેજ દા જ દા લડષની ડરે નેજની ભેઇન 

રાઇનની વપાઇની ઔાભખીયી ભાટે પાલલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૨-૨૩ ન  આમોજન  

 આખાભી લષભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાના જ દાજ દા ઝન/લડષની ડરે નેજ ની પરયમાદન ઝડી લનઔાર 

થામ તે શેત  થી તેની ભાુંખણી તેભજ જરૂરયમાત અન વાય ૦૪ નુંખ વઔળન ભળીન, ઢય ાટી ભાટે ૪-

નુંખ મ રટરીટી વ્શીઔર, નલીન લડષ  યચના થલાની શલાથી નલીન એસ્ઔેલેટય રડય, યડ યરય લલખેયે 

કયીદલાન ું આમજન છે.  

૧૨) ટાઉન ડેલરભેન્ટ : 

 ફાુંધઔાભ યલાનખી ળાકા દ્વાયા, ફાુંધઔાભ ઔયલા ભાટે ળશેયી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધઔાભની ભુંજ યી ના ઔેવ 

ભાટે ઔભન વી.જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના લનમભને આધીન ભુંજ યી ભળ્યેથી ફાુંધઔાભની રાખત લવ ર રઈ 

આલાભાું આલે છે. આભ, ખત ૨૦૨૦-૨૧ના લષ ભાટે રૂ. ૧૯૪.૨૨ ઔયડ લવ ર ઔયલાભાું આલેર શતા 

તથા લષ:૨૦૨૧-૨૨ભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી રૂ. ૨૬૯.૭૧ ઔયડ લવ રલાભાું આલેર છે. ફાુંધઔાભ 

લનમભ ભ જફ અતે્રથી પ્રીંથ ચેઔ, ઔું મ્રીળન વટીપીઔેટ તથા ઔમ ેળન વટીપીઔેટ આલાભાું આલે છે. 

 ફાુંધઔાભ યલાનખીની અયજી E-nagar(નરાઈન ડેલરભેન્દ્ટ યભીળન વીસ્ટભ) તથા IFP 

Portal(Online Investor Fasilator Portal) ય ઔયી યલાનખી આલાન ું ળતે ઔયેર છે. જ ે અુંતખષત 

ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૧૧૯૯૭ અયજી નરાઈન ભાયપતે અતે્ર યજ  થમેર છે, જભેાુંથી ઔ ર 

૮૬૨૩ ઔેવ ભુંજ ય થમેર છે. તથા ભુંજ ય થમેર યલાનખીથી વને-૨૦૧૬ થી ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર 

રૂ.૧૦૦.૮૯ ઔયડ યઔભની આલઔ થમેર છે.  

 ફાુંધઔાભ યલાનખી ળાકા દ્વાયા જી.ી.એભ.વી.એઔટની ઔરભ ભ જફ, જી.ડી.વી.આય.ની જોખલાઇ, 

ટાઉન પ્રાનીંખ એઔટ-૧૯૭૬ની જોખલાઇ તથા વભગ્ર વબા દ્વાયા નઔઔી ઔયલાભાું આલેર નીલત ભ જફ 
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જરૂયી નટીવ આલાની ઔામષલાશી ઔયી યીભ લર ચાજષ લવ રી લફનયલાનખી ફાુંધઔાભ દૂય ઔયાલલાની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. લધ ભાું લલઔેન્દ્રી ઔયણના બાખરૂે વવામટીના આુંતયીઔ યસ્તા યના 

દફાણ દ ય ઔયલા વુંફુંલધત  ઝન/લડષ  ઔક્ષાએથી ઔયલા અુંખે ણ રયત્ર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા શદ લલસ્તાયભાું ૩૫ અુંલતભ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૬ પ્રાયું લબઔ ભુંજ ય ટી.ી. 

મજના, ૨૭ ભ વદ્દારૂ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૭ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે વયઔાયશ્રીભાું વાદય ઔયેર 

મજના, ૪ ટી.ી. મજનાભાું અલધઔૃત અલધઔાયીશ્રીની લનભણુંઔ ફાઔી, ૬ ટી.ી. મજના વ ધાયા અથ ે

યત આલેર, ૧ ટી.ી. મજના વયઔાયશ્રી દ્વાયા યીફ્મ ઝ ઔયેર, ૨ ટી.ી. મજના શદ યાભળષ અથે ાઠલેર 

જ ેશદ યાભળષ થઈ આલેર, ૧ ટી.ી. મજનાન ઈયાદ જાશેય ઔયેર, ૪ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે ટાઉન 

પ્રાનીંખ ઔલભટીભાું ેન્દ્ડીંખ, આભ, ઔ ર ૯૩ ટી.ી. મજના ૈઔી પ્રાયું લબઔ મજના તથા ભ વદ્દારૂ ભી ઔ ર 

૩૪ ટી.ી. મજનાને આકયી ઔયલાની ઔામષલાશી વયઔાયશ્રી લનમ ક્ત નખય યચના અલધઔાયીશ્રી દ્વાયા જાયીભાું 

છે. 

 યકોરેટીંગ લેર લીથ યેઈન લોટય શાલેમસ્ટુંગ વીસ્ટભ:  

 વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના લનમભ-૧૭.૨ ભ જફ,  

 યેઈન લટય શાલેલસ્ટુંખ એ છુંત ય અથલા જભીન ય ડતા લયવાદન વુંગ્રશ ઔયલ. 

 માષલયણ તથા ાણીની જરૂયીમાતને ધ્માને રેતાું ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા લલલલધ લલસ્તાયભાું ાણીન ું વુંચમ 

ઔયી, તેન વદઉમખ થામ તથા બ ખબષ જન ું સ્તય જલાઈ યશે, તે ભાટે અભરી ઔભન જનયર 

ડેલરભેન્દ્ટ ઔુંટર ર યેગ્મ રેળન(ઔભન જી.ડી.વી.આય.-૧૭)ભાું યઔરેટીંખ લરે લીથ યેઈન લટય 

શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભન ું આમજન યાકલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર વેલાવદન દ્વાયા જી.ડી.વી.આય. ની જોખલાઈભાું જણાવ્મા ભ જફ વાયા એલા લનણષમ 

રઈ વદય લનમભને અભરભાું રેલામેરાું છે. શારભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા શદ લલસ્તાયભાું લલલલધ 

ફાુંધઔાભ ૈઔી ઔ ર ૧૦૮ જલેા ફાુંધઔાભભાું ૧૮૮ યેઈન લટય શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભ લડદયા 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔામષયત ઔયાલલાભાું આલેર છે. તથા અત્રેથી લકત-લકત તભાભ તેલા ફાુંધઔાભને 

યેઈન લટય શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભની જાલણી ભાટે વ ચન ણ આલાભાું આલે છે. 

 વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના મનમભ-૧૭.૨.૨ ભ જફ કોષ્ટક,  

1. For Buildings with 
ground coverage 
above 80 sq.mt 
and below 500 
sq.mt: 

Percolation Pit or Bore 
Recharge shall be provided in 
the marginal space around 
the building. Such pits shall be 
filled with small pebbles, brick 
jelly or river sand and covered 
with perforated concrete 
slabs 

 

2. For Buildings with 
building‐unit area 
above 500sq.mt 
and up to 1500 
sq.mt: 

Percolating Well with Rain 
Water Harvesting System 
shall be provided(up to 
ground first river) 

 

3. For Buildings with 
building‐unit area 
above 1500 sq.mt 
and up to 4000 
sq.mt: 

Percolating Well with Rain 
Water Harvesting System 
shall be provided for every 
4000sq.mt(up to ground 
second river) 
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૧૩) ાકગવ એન્ડ ગાડગન :  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા ઔૂર ૧૧૭ ફાખ ફખીચા, ૨૫ અફષન પયેસ્ટ 

તથા અુંદાજીત ૧૦૦ લઔર ભીટય જટેરા યડ ડીલાઇડય અને યડ વાઇડ લૃક્ષાયણની લનબાલણી ઔયલાભાું 

આલે છે. લડદયા ળશેયને “City Of Garden”  ણ ઔશેલાભાું આલે છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

લડદયા ળશેયને પ્રદૂણ ભ ક્ત અન ેઆયગ્મલધષઔ લાતાલયણ ભી યશે તે શેત થી ળશેયભાું નાખયીઔન ે

ગયઆુંખણે ફાખ-ફખીચા અને અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયી વ લલધા ભી યશે તે શેત વય ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલે છે.   

 ૂણગ કાભો  

 કરડમાયનખય તાલ કાતે તાલના લલઔાવ ઔયલાના બાખરૂે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર છે. વાથ ે

વાથે તાલની આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાખ, તાલની અુંદયના ઢાભાું લૃક્ષાયણ તેભજ આફોયેટભ 

ફનાલી ળબાભાું લધાય ઔયલાભાું આલેર છે. આ ફાખ ૭,૨૦૦ સ્ઔલયે ભીટયભાું આલેર છે. ફાખભાું વ ુંદય 

રન, યનાભેન્દ્ટર છડ, વ ખુંધીત પ ર-છડ, લલલલધ પ્રઔાયના ાભ, લલલલધ પ્રઔાયના ઓલધમ છડ 

તેભજ અરખ અરખ પ્રઔાયના પ પાદીના છડ જલેા ઔે વેત ય, દાડભ તથા વીતાપ જલેા લલલલધ લૃક્ષના 

વગન પ્રાન્દ્ટેળન ઔયલાભાું આલેર છે. આ ઉયાુંત આફોયેટભભાું લલલલધ પ્રઔાયના અરખ અરખ જાતના 

છડ જલેા ઔે લડ, ી, ઔચ્છછી ખ ખ, વરાઇ ખ ખ, અજ ષનવાદડ જલેા લલલલધ લૃક્ષન  લૃક્ષાયણ 

ઔયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૫૩૦ ભીટય રાુંફ જોલખુંખ ટરે ઔ, ફાઔ ભાટે યભત-ખભતના 

વાધન તથા લલલલધ પ્રઔાયના ઔવયત ઔયલાના વાધન અને ફેવલા ભાટે ફાઔડા ભ ઔલાભાું આલેર છે. આ 

તાલનાું બ્મ ટીપીઔેળન તેભજ ફાખ-ફખીચ ફનાલલાભાું ઔ ર રૂ.૨૩,૯૯,૧૩૦/- જટેર કચષ થમેર છે. 

 ટી.ી.-૧૮, એપ.ી.-૪૫, ભાુંજર ય (ભશાલીય ઉદ્યાન)નાું લલઔાવ ઔયલાના બાખ રૂે વ ુંદય ફાખ 

ફનાલી બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર છે. આ ફાખ ૧૨૫૦ સ્ઔલેય ભીટયભાું આલરે છે. ફાખભાું વ ુંદય 

રન, યનાભેન્દ્ટર છડ, વ ખુંધીત પ ર-છડ, લલલલધ પ્રઔાયના ાભ, અરખ અરખ પ્રઔાયના લૃક્ષ જલેા ઔે 

ઔરડષમા, ટફ ફીમા, ભશખની તથા ચુંાન ું લૃક્ષાયણ ઔયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૨૧૦ 

ભીટય રાુંફ જોલખુંખ ટરે ઔ, ફાઔ ભાટે યભત-ખભતના વાધન તથા અરખ અરખ પ્રઔાયના ઔવયતના 

વાધન અને ફેવલા ભાટે ફાઔડા ભ ઔલાભાું આલેર છે. આ ફાખનાું બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું ઔ ર 

રૂ.૧૫,૧૨,૩૦૫/- જટેર કચષ થમેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા ળશેયના અરખ અરખ લલસ્તાયભાું આ લે 

ઔ ર ૦૬ જટેરા અફષન પયેસ્ટ જલેા ઔે ૧. વભા તાલ કાતે સ્લલસ્તઔ લન ૨. સ્નેશર પ્રીંટીંખ પે્રવ, 

કરડમાયનખય ૩. નટલયનખય, નાની ફાદ, ૪. શ્લઔ વવામટી, વેલાવી ૫. ળૈળલ સ્ઔ ર, ખત્રી અને 

૬. ભઔય યા અફષન શેલ્થ વેન્દ્ટય કાતે અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયલાભા આલેર છે.  

 આ ઉયાુંત ભીમાલાઔી દ્ધલત થી યાજીલ નખય STP કાત ેPPP ધયણે ણ અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયલાભાું 

આલેર છે. 

4. For Buildings with 
building‐unit area 
above 4000 sq.mt: 

One Percolating Well shall be provided for every 4000 sq.mt land 
area. As an alternative to providing multiple percolating wells, a 
Water Retention Pond with minimum capacity of 300,000 liters 
with a percolating well for every five percolating wells or part 
thereof shall be permitted as an alternative. 
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 આ ઉયાુંત ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા લડદયા ભશાનખયાલરઔાની ચાય (૦૪) મ્મ લનલવર 

સ્ઔ રભાું જલેી ઔે ઋલ લલશ્વાલભત્ર પ્રાથલભઔ ળાા, ઔલલ દ રાઔાખ પ્રાથલભઔ ળાા, ભશાલીય સ્લાભી 

પ્રાથલભઔ ળાા અને સ્લાભી લલલેઔાનુંદ પ્રાથલભઔ ળાાભાું “ઓધીમ ફાખ” ડેલર ઔયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રગમત શેઠના કાભો 

 છાણીતાલ કાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયી લલઔાવ ઔયલના બાખરૂે 

રૂ.૫૮,૧૯,૧૬૩/-  ન અુંદાજ ફનાલી ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 વભાતાલ કાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયી લલઔાવ ઔયલના બાખરૂે રૂ. ૫૫ રાક ન 

અુંદાજ ફનાલી ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનનાું કાભો  

 વમાજીફાખ કાતે નલીન ઔેક્ટવ ખાડષન ફનાલાના બાખરૂે અુંદાજીત રૂ. ૨૮ રાકના કચે આમજન શાથ 

ધયેર છે. 

 વમાજીફાખ કાતે વ્શાઇટ ફુંખરની વાભેના યેક્ટેન્દ્ખર પ્રટભાું ફનવાઇ ખાડષન ફનાલાના બાખરૂે 

અુંદાજીત રૂ. ૬ રાકના કચે આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લડદયા ળશેયના જ દા જ દા લલસ્તાયભાું ૭૫ પ્રટને અફષન પયેસ્ટ તયીઔે લલઔવાલલાના બાખરૂે અુંદાજીત 

રૂ. ૨ ઔયડ ૯૬ રાકના કચ ેઆમજન શાથ ધયેર છે. 

 ખત્રીતાલ કાતે નલીન પ લાયા ફનાલલાના બાખરૂે અુંદાજીત રૂ. ૧૦ રાકના કચે આમજન શાથ ધયેર 

છે. 

 ઔાયેરીફાખ સ્લીભીંખ ર ાવેના પ્રટભાું અુંદાજીત રૂ.૧૦ રાક ના કચે નલીન ખાડષન ફનાલલાન ું 

આમજન શાથ ધયેર છે. 

 ઔાયેરીફાખ ખલલુંદનખય કાતે ફામડામલવષટી ાઔષ  અુંદાજીત રૂ.૩ ઔયડ ૧૫ રાક CER (IOCL) ના 

વશમખથી ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લેભારી ટી.ી.-૧, એપ.ી.-૧૪૩ કાત ેઆયગ્મલન તૈમાય ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. 

 શયણી વઔલ્પ્ચયાઔષ  કાતે નલીન વઔલ્પ્ચય, ફામપેન્દ્વીંખ અને લવલલર ઔાભખીયી ઔયલાન ું આમજન શાથ 

ધયેર છે. 

 આખાભી વભમભાું ળશેયની શદભાું લધાય થતા ળશેયના સ્ભાટષ  યડ ય ડીલાઇડય તથા યડ વાઇડ ય 

ગલનષ્ઠ પ્રાન્દ્ટેળન ઔયલાન ું આમજન ઔયલાભાું આલેર છે.  

૧૪) વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશ સ્થાન :  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના શસ્તઔ “શ્રી વમાજીફાખ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન” ખ જયાત યાજ્મ અને લડદયા ળશેય 

ભાટેન ું એઔ ભશત્લન ું મષટન સ્થ છે. લડદયા ના દીગષ રષ્ટ્ા ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડ (ત્રીજા) દ્વાયા 

ફનાલલાભાું આલેર આણ ઝૂ આજ ેદેળ ના પ્રાચીન ઝૂ ભા સ્થાન ધયાલે છે. આણા ઝૂ ની સ્થાના વન ૧૮૭૯ 

ભાું થમેર શતી અને આણું ઝૂ આળયે ૪૫ એઔય લલસ્તાયભાું પેરામેર છે. Central Zoo Authority (CZA) ના 

લખીઔયણ ભ જફ આણું ઝ ૂ"ભધ્મભ ઝૂ - Medium Zoo" ની ઔેટેખયીભાું આલે છે. ઝૂ ભાું ઔ ર ૮૮ પ્રજાલતના 

પ્રાણી, ક્ષી અને વયીવૃ છે. જનેી અુંદાજીત વુંખ્મા ૧૧૨૦ જાનલયની છે. શ્રી વમાજીફાખ 

પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન (ઝૂ) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ ભ જફ  નઃ 

લલઔવાલલાની ઔાભખીયી શાથ ય રીધેર છે. 
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 લગ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્પમાન થમેર કાભગીયી 

 ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટના ફીજા તફક્કા અુંતખષત રૂ. ૧૪.૨૧ ઔયડના કચે લૉઔ ઈન એલલમયી (ક્ષીગય) અન ે

લલલબન્ન પ્રજાલત ના ક્ષી ભાટે નલીન આઔષઔ લુંજયા ફનાલલાની લવલીર ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે, 

જભેા બાયતીમ અને લલદેળી ઔ ના જચય ક્ષી, લલલબન્ન પ્રઔાય ના ટ, પેઝન્દ્ટવ, લળઔાયી ક્ષી 

ઇત્માદી ન વભાલેળ ઔયલાભા આલેર છે. 

 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાન થનાય કાભગીયી 

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટ અુંતખષત ફનાલલાભા આલેર નલીન લૉઔ ઈન એલલમયી (ક્ષીગય) 

અને લલલબન્ન પ્રજાલત ના ક્ષી ભાટે નલીન આઔષઔ લુંજયા ભા અને પયતે ના લલસ્તાય ભા અુંદાજીત રૂ. 

૨૧ રાક ના કચે શરટષઔરચય, રેન્દ્ડસ્ઔેલુંખ તથા વ ળબન ના ઔાભ ઔયલાન ું આમજન ઔયેર છે.  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટ ભાટે ઔયેર ગ્રાુંટ ની જોખલાઇ અન વાય ઝૂ રયડેલેલ્ભને્દ્ટ ના ત્રીજા 

તફક્કા અુંતયખત ઝૂ ના પ્રાણી-ક્ષી ભાટે નલીન પૂડ સ્ટય ફનાલલાન ું તથા પ્રાણી-ક્ષી ભાટે 

ક્લયન્દ્ટાઇન પેલવરીટી લુંજયા ફનાલલાન ું આમજન છે (ટેં ન્દ્ડય પ્રલવધ્ધ થઇ ખમેર છે). 

 લગ ૨૦૨૨-૨૩ દયમ્પમાન નલીન આમોજનના કાભો 

 લષ ૨૦૨૨-૨૩ દભષમાન ઝ ૂડેલેલ્ભેન્દ્ટ અુંતખષત ફનેર એલલમયી ભા ભટી વુંખ્માભાું લલલબન્ન પ્રઔાય અને 

પ્રજાલત ના લલદેળી ક્ષી કયીદ ઔયલાન  આમજન છે, ઔાભ ન અુંદાજ ની યઔભ રૂ. ૨ ઔયડ યશેળે. 

 CZA ના લનતી લનમભ ભ જફ ઝૂ ડેલેલ્ભેન્દ્ટ અુંતયખત નલીન વષખૃશ, લનળાચય સ્તનધાયી પ્રાણી ના 

લુંજયા તથા લલલબન્ન પ્રઔાયની નાની લન્દ્મ લફરાડી ના લુંજયા નારડઝાઇન્દ્વ ને લષ ૨૦૨૧-૨૨ 

દભષમાન CZA દ્વાયા ભુંજ યી આલા ભા આલેર છે. વદય ઔાભ ન  આખન  પ્રાલનુંખ ઔનસ્રટું ટ વાથે ચચાષ 

ય છે અને લષ ૨૦૨૨-૨૩ દયમ્માન વદય ઔાભ ની ટેં ન્દ્ડય પ્રરક્રમા ઔયલાભા આલળે. 

 લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભા ડેલેલ્ભેન્દ્ટ ગ્રાુંટ ની જોખલાઇ અન વાય ઝૂ રયડેલેલ્ભને્દ્ટ ના ચથા તફક્કા અુંતખષત 

વશેરાણી ભાટે પ્રાથલભઔ વ લલધા જભેઔે ીલાન ું ળ ધ્ધાણી, જાશેય વોચારમ અને ઔેન્દ્ટીન ફનાલાન ું 

આમજન છે. 

૧૫) આયોગ્મ મલબાગ : 

“ડામનેભીક યીસ્ોન્વ સ્ટરે ટેજી” 

 વભગ્ર યાષ્ટ્રભાું જણાઈ આલેર ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી અને તેના વુંક્રભણના ઔેવ ફાદ લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું 

ઔલલડ-૧૯ ન વો પ્રથભ ઝીટીલ ઔેવ તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ નોંધાતા ઔયના વુંક્રભણ અટઔામત 

ઔાભખીયી અને જન વ કાઔાયીને ધ્માને રઈ લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મભાું એઔ 

અરામદી વ્મ શયચના ગડલાભાું આલી. આ ઔાભે, ભાનનીમ વુંવદ વભ્મશ્રી, તભાભ ધાયાવભ્મશ્રી, ભાનનીમ 

ભેમયશ્રી, દાલધઔાયીશ્રી, ળશેયના આઈ.એભ.એ., વતે , કાનખી શલસ્ટર, BMDA તેભજ અન્દ્મ NGO તથા 

લવલનમય ડૉક્ટવષ, પ્રપેવવષ લખેયેની વાથે લનમલભત ભીટીંખન ું આમજન તથા તભાભ અન્દ્મ લલબાખ જલેા ઔે, 

રીવ, એન્દ્જીનીમવષ, ડીઝાસ્ટય લખેયે વાથેન ું વુંઔરન ઔયી ઔાભખીયીન ું આમજન અને અભરીઔયણ ઔયલાભાું આવ્મ ું 

શત ું. ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી અને તેના વુંક્રભણ અટઔામત અુંતખષત નક્કી ઔયલાભાું આવ્મા ભ જફ  વ્મ શયચનાના ચાય 

ભ ખ્મ આધાયસ્થુંબ નીચે ભ જફ છે: 

 

 (૧) કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ (૨) કોમલડ ડીટેકળન (૩) કોમલડ ભેનેજભેન્ટ (૪) કોમલડ યવીકયણ 
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(૧) કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ : 

 ઝનીંખ સ્ટરે ટેજી દ્વાયા ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ. 

 ટર ાલેરય ક્લયેન્દ્ટાઈન. 

 રીવ ડીાટષભેન્દ્ટ વાથે ગલનષ્ઠ વુંઔરન. 

 ડૉય ટ  ડૉય ભલનટયીંખ. 

 શાઈયીસ્ઔ ખૃ ભલનટયીંખ. 

(૨) કોમલડ ડીટેકળન : 

 યેીડ એન્દ્ટીજન / RTPCR ટેસ્ટીંખ. 

 ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટ ટરેવીંખ. 

 પીલ્ડભાું ભાવ ટેસ્ટીંખ. 

(૩) કોમલડ ભેનેજભેન્ટ : 

 તભાભ ઔેવના લનદાન અને વાયલાય. 

 શભ આઈવરેટ ઔેવન ું ભલનટયીંખ અને વાયલાય. 

 વયઔાયી / કાનખી શલસ્ટર વાથે વાયલાય અથે     

વુંઔરન. 

 યેપયર વેલા. 

 વુંજીલની અને ધનલુંન્દ્તયી ટીભન ું આમજન અને 

વુંઔરન.  

(૪) કોમલડ યવીકયણ : 

 પ્રથભ તફક્કાભાું શેલ્થ ઔેય લઔષવષ/ 

     રન્દ્ટ રાઈન લઔષવષન ું યવીઔયણ. 

 ફીજા તફક્કાભાું ૪૫+ અને ૬૦    લષથી 

ઉયના લમના રઔન ું યવીઔયણ. 

 ત્રીજા તફક્કાભાું ૧૮+ લમ ભાટે  

યવીઔયણન ઔામષક્રભ ઔામષયત છે.    

 કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ :  

 ઔલલડ-૧૯ ના યખન પેરાત અટઔાલલા ગ્રાઉન્દ્ડ રેલર ય ઝનીંખ સ્ટરે ટજી અનાલલાભાું આલેર. 

જભેાું યેડ, યેન્દ્જ, મર અને ગ્રીન ઝન વાભેર ઔયી, શાઈયીસ્ઔ ઝીટીલ ઔેવના લલસ્તાયભાું ક ફ 

ઝીણલટૂલષઔ ભનીટયીંખ ઔયી ઔેવન વ્મા લધત અટઔાલલાભાું આલેર. યેડ ઝનભાું યજીંદા ધયણે 

ગેય-ગેય વલેરન્દ્વ શાથ ધયી ળુંઔાસ્દ ઔેવને તાત્ઔાલરઔ ળધલાભાું આલેર. 

  રીવ લલબાખ દ્વાયા યેડ અને યેન્દ્જ ઝનને વતત ેટર રીંખ ની વાથવાથ ડર ન વીસ્ટભ, રઔર 

ચેઔસ્ટ, ફેયીઔેટ લખેયેથી રઔની અલય જલય અને રઔડાઉનન ું ારન ઔયાલલાભાું આલેર. જનેે 

ઔાયણે યેડ અને યેન્દ્જ ઝનભાું ઔલલડ-૧૯ ન વ્મા લધ્મ નશીં અને મર (શાઈયીસ્ઔ) અને ગ્રીન 

ઝનભાું ઔેવને યઔી ળઔામા.   

 વભગ્ર યાજ્મભાું પક્ત ત્રણ ઝન (યેડ, યેન્દ્જ અને ગ્રીન) ની ભાખષદલળષઔાન ું ારન અભરીઔૃત 

શત ું. યુંત , લડદયા ળશેયભાું સ્રભ અને વભેી સ્રભ લલસ્તાયને મર ઝન તયીઔે ઔન્દ્ટેઈન્દ્ટભને્દ્ટભાું 

આલયી રઈ વદય ઝનભાું ફાઔીના ત્રણ ઝનભાુંથી થતી અલય-જલયને વુંૂણષણે યઔી મર ઝનના 

શાઈયીસ્ઔ વ્મલઔતભાું યખન વ્મા અટઔાલલાભાું વપતા ભેર છે. 

 યખપ્રલતઔાયઔ ળલક્ત લધે અને ઔલલડન ચે ન રાખે તે અથે તભાભ ઝનભાું ભાવ રેલર ય 

શાઈડર ક્વીક્રયક્લીન, શલભમેથીઔ ીલ્વ અને આમ ષલેરદઔ ઉઔાાન ું વતત લલતયણ ઔયલાભાું 

આલેર. 

 શેલ્થ સ્ટાપ, વેનેટયી લઔષય, રીવ, એવ.આય.ી, ઝીટીલ ઔેવના ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટ અને શાઈયીસ્ઔ 

ખૃ એભ ભીને ઔ ર-૮,૧૭,૯૯૬ વ્મલઔતને પ્રપાઈરેક્વીવ (શાઈડર ક્વી- ક્રયક્લીન) 

આલાભાું આલેર. 

 લભલનસ્ટર ી પ આમ  દ્વાયા વ ચવ્માું ભ જફ વભગ્ર ળશેયભાું લલનાભ લ્મે શલભમેથીઔ ીલ્વન ું લલતયણ 

ઔયલાભાું આલેર અને ૬ રાકથી લધ  રઔને આમ ષલેરદઔ ઉઔાા ણ આલાભાું આલેર. તભાભ 

રઔન ું IT લલબાખ દ્વાયા ક્રવ લેયીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર. 

 ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ અુંતખષત વ્મલઔતખત યીતે દયેઔ ળુંઔાસ્દ / ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટન ું આયગ્મ વેત  એ અને 

ટરે ઔીંખ વીસ્ટભન ઉમખ ઔયી તેને વ ય સ્પે્રડય તયીઔે અટઔાલલાભાું આલેર. તભાભ દ ઔાન / 
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રાયીધાયઔ ભાટે શેલ્થ સ્ક્રીનીંખ પયજીમાત ઔયલાભાું આલેર અને ૧૮,૦૦૦ થી લધ  દ ઔાનદાયને 

પીટનેવ વટીપીઔેટ પયજીમાત ઔયલાભાું આલેર.  

 IT લલબાખ દ્વાયા ણ તભાભ ળશેયીજનને તેને ભ ઝલતા વલાર / વરાશ અથે ટર રી નુંફય 

શેલ્રાઈન ળરૂ ઔયલાભાું આલેર. 

 કોમલડ ડીટેકળન : 

 ળરૂઆતના વભમભાું ઔલલડ-૧૯ ના વેમ્ર  ના રેફયેટયી કાતે ભઔરલાભાું આલતા શતા જનેે 

 ઔાયણે તેન યીટષ  આલતા ક ફ વભમ રાખત શત ઔય ઔલભરટ દ્વાયા યાજ્મ વયઔાય ાવે 

 તાત્ઔાલરઔ SSG શલસ્ટર કાતે રેફયેટયીની ભાુંખણી ઔયલાભાું આલેર અને પક્ત ૪૮ ઔરાઔભાું જ 

 ઔલલડ-૧૯ ટેસ્ટીંખ રેફયેટયી ઔામષયત ઔયલાભાું આલી. 

 જભે જભે યખન વ્મા લધત ખમ તેભ તેભ જરૂયીમાત ભ જફ લધ  રેફયેટયી ઔામષયત ઔયલાભાું 

આલેર છે અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ઔ ર–૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વને્દ્ટય [U-PHC] કાતે 

ણ યેીડ એન્દ્ટીજન ટેસ્ટની વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી.  

 ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ ઝનની વાથવાથ પીલ્ડભાું ણ વગન ભાવ ટેસ્ટીંખ ળરૂ ઔયેર જ ે ૈઔી જ ેનાખયીઔન 

યીટષ  ઔયના ઝીટીલ આલે તેને તૂતષ આઈવરેટ ઔયલાની પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર.  

 લડદયા ળશેય કાતે ઔ ર-૧૮ RTPCR  ભાન્દ્મ રેફભાું ટેસ્ટની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલી શતી 

જનેે ઔાયણે લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું ઔ ર-૧૭,૩૨,૧૮૦ રાક ઔલલડ ટેસ્ટ ઔયલાભાું 

આલેર. જભેાું ઔ ર-૦૯,૧૮,૬૩૫ એન્દ્ટીજન ટેસ્ટ ઔયલાભાું આલેર. શાર યજીંદા લડદયા ળશેય અને 

ગ્રામ્મભાું ઔ ર-૧૭૦૦ RTPCR ટેસ્ટ અને ૪૦૦ થી લધ  એન્દ્ટીજન ટેસ્ટ ઔયલાભાું આલે છે.   

 વભગ્ર ળશેયભાું ળુંઔાસ્દ SARI ના ઔેવ તાત્ઔાલરઔ આઈવરેટ થઈ ળઔે તે અથે વગન વલેરન્દ્વની 

ઔાભખીયી ળરૂ ઔયલાભાું આલરે.  

 વલેરન્દ્વ ટીભભાું આયગ્મના સ્ટાપની વાથે લળક્ષઔન ણ વભાલળે ઔયી ૯૦૦ થી લધ  ટીભ દ્વાયા 

ળશેયને ઔ ર-૨૯ લાય આલયી રેલાભાું આલેર જભેાું ટીભ દ્વાયા ગયે ગયે પયી, ટેમ્યેચય અને લઔવજન 

રેલર ચેઔ ઔયી જરૂય ડ્યે નજીઔના ધનલુંન્દ્તયી યથ દ્વાયા વાયલાય આલાભાું આલેર.  

 ળુંઔાસ્દ ઔેવના ગય ઉય સ્ટીઔય રખાલી આવાવના રઔને ણ ભારશતખાય ઔયલાભાું આલે છે. 

ળશેયીજનને ઔલલડ-૧૯ અુંખે તાત્ઔાલરઔ અને સ્થ ઉય મગ્મ તફીફી વરાશ અને વાયલાય ભી 

યશે તે શેત વય ઔ ર-૩૪ ધનલુંન્દ્તયી યથ વતત ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર.  

 કોમલડ ભેનજેભેન્ટ : 

 ળશેયભાું ઔલલડ-૧૯ ની ઉત્તભ અને ઝડી વાયલાય ભી યશે તે અથે જ્માયે લડદયા ળશેયભાું 

 ઔયનાના પક્ત ૦૯ ઝીટીલ ઔેવ શતા ત્માયે ૨૦૦ થી લધ  ફેડની વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલેર અન ે

 જભે જભે ઔેવભાું લધાય જણામ તેભ તેભ ઔયના ફેડ અને શલસ્ટરન ું તાત્ઔાલરઔ આખતરૂ 

 વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર. 

 વયઔાયી શલસ્ટર અને વયઔાયી ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટય વતત ઔામષયત યાકલાભાું આલેર. કાનખી 

 શલસ્ટરભાું સ્લેચ્છછાએ વાયલાય રેલા ઈચ્છછ ઔ દદી ભાટે ણ કાનખી શલસ્ટર ભાટે ચાજષ  લનમત 

 ઔયી તભાભ વ્મલસ્થા ઉબી ઔયલાભાું આલેર. 

 વાયલાયના સ્થે  યતા પ્રભાણભાું લઔવજન, દલા લલખેયેન અલલયત  યલઠ ભી યશે તે 

 ફાફતે લનમલભત યીતે ઔય ઔલભરટ દ્વાયા પ ડ એન્દ્ડ ડરખ લલબાખ વાથે વતત વુંઔષભાું યશીને 

 વપ્રામ ભેલલાભાું આલે છે. 
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  કોમલડ-૧૯ અુંતગગત ડીવેમ્પફય-૨૦૨૧ અુંમતત લડોદયા ળશેય અને જીલ્લાભાું વયકાયી અને ખાનગી 

 શોમસ્ટરોભાું ફડેની ઉરબ્ધ વ મલધાઓ  

 કોમલડ-૧૯ ફીજા લેલ દયમ્પમાન ઉરબ્ધ ફેડની ભાદશતી : 

મલગત વયકાયી ખાનગી ક ર 

ઉરબ્ધ લેન્દ્ટીરેટય ૪૨૯ ૭૨૭ ૧૧૫૬ 
આઈ.વી.મ . (લેન્દ્ટીરેટય લવલામ) ૨૯૦ ૧૩૪૨ ૧૬૩૨ 
લક્વજન ફેડ ૧૪૮૨ ૪૫૫૦ ૬૦૩૨ 

ક ર ૨૮૧૨ ૧૧૪૦૯ ૧૪૨૨૧ 
 ઉરબ્ધ ફેડની ભાદશતી : 

મલગત ળશેય   ગ્રામ્પમ ક ર 
ઉરબ્ધ લેન્દ્ટીરેટય ૪૭૮ ૮૧ ૫૫૯ 
આઈ.વી.મ . (લેન્દ્ટીરેટય લવલામ) ૪૩૯ ૧૯૫ ૬૩૪ 
લક્વજન ફેડ ૧૪૯૩ ૯૧૮ ૨૪૧૧ 
લક્વજન લવલામ ૫૯૧ ૧૭૯૭ ૨૩૮૮ 

ક ર  ૩૦૦૧ ૨૯૯૧ ૫૯૯૨ 
 ળશેયભાું યજીંદી જરૂયીમાતને ભનીટયીંખ ઔયી શલસ્ટરભાું ફેડની આલશ્મઔતા ભ જફ ફેડની 

વુંખ્માભાું દયયજ લધાય ઔયલાભાું આલેર જથેી જરૂયીમાતભુંદ દદીને વભમવય વાયલાય ભી યશે. 

દદીને દાકર થલાની જરૂયીમાત ના શમ ત તેલા દદીને શભ આઈવરેળન અુંતખષત ઉત્તભ 

વાયલાય ભી યશે તે અથે જાશેયનાભ ું ફશાય ાડી તભાભ શલસ્ટરને આલયી રેલાભાું આલેર. 

 ધીયજ શલસ્ટર, ન્દ્મ  રાઈપ શલસ્ટર (ામનીમય), ારૂર શલસ્ટરભાું વયઔાયી ફેડની વ્મલસ્થા 

ઔયલાભાું આલેર. 

 ઔયનાના યખની વાયલાય ભાટે દદીને લનમત ઔયલાભાું આલેર શલસ્ટર કાતે કારી ફેડની 

ભારશતી તાત્ઔાલરઔ ભી યશે અને આ અુંખેની લલખત લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઈટ ઉય 

Real Time ભ ઔલાભાું આલે છે જથેી ઔઈ ણ દદી કારી ફેડની ઉરબ્ધતા અને તેની વુંદખીની 

શલસ્ટર કાતે ઔયનાની વાયલાય ભેલી ળઔે તે ભ જફ વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી. 

 વભગ્ર યાજ્મબયભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળરૂ ઔયલાભાું આલેર આ પ્રથભ શેર છે. જથેી 

દદી ઈન્દ્ટયનેટના ભાધ્મભથી તાના ભફાઈરભાું ઉરબ્ધ ભારશતી જોઈ ળઔે અને ૧૦૮ વાથે વુંઔષ  

ઔયી છા વભમભાું વાયલાય અથે શલસ્ટર શોંચી ળઔે. 

   “ધન્લુંતયી આયોગ્મ યથ”   

 ઔલલડ -૧૯ ઝીટીલ દદીને ળધલા અને અન્દ્મ લફભાયી તા, ળયદી, ઝાડા, ડામાલફટીવ, ફીી, 

ચાભડીના દદો લલખેયેના લનદાન અને સ્થ ય પ્રાથલભઔ વાયલાયની વેલા ગયઆુંખણે ભી યશે તે 

શેત વય ળશેયી લલસ્તાયભાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ધન્દ્લુંતયી આયગ્મ યથ (ભફાઈર શેલ્થ મ લનટ) 

ઔામષયત છે.  

 લડદયા ળશેયભાું શાર ૫૨ ધન્દ્લુંતયી આયગ્મ યથ ઔામષયત છે જભેાું દયેઔ ટીભભાું ૦૧ ડૉક્ટય અને ૦૧ 

ેયાભેડીઔર સ્ટાપ ઔામષયત શઈ ઔે જે દ્વાયા દદીની સ્થ ય તાવ ઔયી SpO2, BP તાભાન અને 

અન્દ્મ ેયાભીટયન ું ભનીટયીંખ ઔયી જરૂયી સ્થ વાયલાય આલાભાું આલે છે. 
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 “વુંજીલની અમબમાન”  

 ઔયનાના યખની વાભાન્દ્મ અવય ધયાલતા દદી ગયે ણ વાયલાય રઈ ળઔે તે ભાટે લડદયા ળશેય 

કાતે તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૧ થી વુંજીલની અલબમાન - શભ ફેઝડ ઔલલડ ઔેયન ું વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું 

આલેર. જ ેફાફતે અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયના વલેરન્દ્વ રપવય / ભેડીઔર રપવય દ્વાયા દદી 

વાથે ટેરી ભેડીવીન શેઠ દેકબા ઔયલાભાું આલે છે.  

 શભ ફેઝડ ઔલલડ ઔેય અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું “વુંજીલની શભ ફેઝ્ડ ઔેય” દ્વાયા શભ 

આઈવરેળનભાું યશેરા ઝીટીલ દદીની વાયલાય અને દયયજ ભલનટયીંખ થામ તે ભાટે ૦૪ ટીભ 

ફનાલી દયેઔ ટીભભાું ૦૧ ડૉક્ટય અને ૦૨ ેયાભેડીઔર સ્ટાપ ઔામષયત શઈ ઔે જે દ્વાયા દદીની રૂફરૂ 

ભ રાઔાત રઈ SpO2, BP તાભાન અને અન્દ્મ ેયાભીટયન ું ભનીટયીંખ ઔયી જરૂયી સ્થ વાયલાય 

આલાભાું આલે છે. 

 આજરદન વ ધીભાું ૫૬૭૯ દદીને વુંજીલની ટીભ દ્વાયા વાયલાય આલાભાું આલેર છે. વુંજીલની 

અલબમાન દ્વાયા ૦૪ થી લધ  ટીભ દ્વાયા યજયેજ અથલા ત આુંતય રદલવે  

ઔ ર-૫,૭૨,૬૩૪ ળુંઔાસ્દ દદી / ઝીટીલ દદીની ભ રાઔાત રેલાભાું આલી અને તે ૈઔી ઔ ર-

૭૭૬ દદીને યીપય ઔયલાભાું આવ્મા શતા. 

  કોમલડ યવીકયણ : 

 તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ થી વભગ્ર દેળ અને લડદયા ળશેયભાું ઔલલડ-૧૯ યવીઔયણ ઔામષક્રભન પ્રાયુંબ 

ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ઔલલડ-૧૯ યવીઔયણના પ્રથભ પેઝભાું વો પ્રથભ શેલ્થ ઔેય લઔષવષને યવીઔયણ ઔયલાની ળરૂઆત 

ઔયલાભાું આલેર છે.તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ થી ફીજા તફક્કાભાું રન્દ્ટ રાઈન લઔષવષને ણ યવીઔયણ 

આલાની ળરૂઆત ઔયલાભાું આલેર છે. યવીઔયણના ત્રીજા તફક્કાભાું ૬૦ લષથી લધ  ઉંભયના અન ે

૪૫ થી ૬૦ લષના ઔ-ભફીડીટી લાા રાબાથી,  ત્માયફાદ ૪૫ લષથી ઉયના તભાભન ું યવીઔયણ 

ઔયલાભાું આલે છે.  

 લડદયા ળશેય કાતે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ થી ૧૮ થી ૪૪ લષના તભાભ રાબાથીન ું લેક્વીનેળન 

ળરૂ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ વ ધીભાું ઔ ર-૧૫૩૩૫ લકે્વીનેળન વાઈટ ઉય 

યવીઔયણન પ્રાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 

 

 

 

 

ધન્લુંતયી આયોગ્મયથ કાભગીયી (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની મસ્થમતએ) 

અ.નું. 
તાવેર 
દદીઓ 

તાલના 
કેવો 

ARI કેવો અન્મ કેવો યીપય કયેર દદીઓ 

૧ ૧૬,૭૪,૭૭૯ ૧૪,૬૨૯ ૪૨,૫૯૯ ૧૧,૪૬,૪૬૫ ૭૬૩ 
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કોમલડ યવીકયણ કલયેજ (૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની મસ્થમતએ) 

 

 જ

લડદયા ળશેય  કાત ેવખબાષ ભાતા ભાટે ઔલલડ લેક્વીનેળન ળરૂ ઔયલાભાું આલેર છે જ ેૈઔી અત્માય 

વ ધી ઔ ર-૧૬,૨૪૦ (૪૯.૧૨%) વખબાષ ભાતાન ું યવીઔયણ થમેર છે.  

 જ ે ૈઔી આજ-રદન વ ધી ઔઇણ ભેજય AEFI (એડલવષ ઈલેન્દ્ટ પરઈંખ ઈમ્મ નાઇઝેળન) જોલા 

ભેર નથી. 

 તત્ઔાલરન ભાનનીમ નામફ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી લનતીનબાઈ ટેર, ખ જયાત યાજ્મની લડદયા ળશેયની “ 
ઔયના વક્રભણ અટઔામત” લલમઔ ભ રાઔાત દયમ્માન નીચેની ફાફત ઉય કાવ ધ્માન આલાભાું 

આલેર જ ેઅન્દ્લમે નીચે ભ જફની ઔાભખીયીન ું વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર. 

 લલધાનવબા લલસ્તાય ભ જફ ઔ ર –૧૧ સ્થ ઉય તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી  Antigen Test Camp  

ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર. 

 લડદયા જીલ્લાભાું ૦૩ ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટયની વલેા ઉરબ્ધ છે જો લધ  આલશ્મઔતા શળે ત ઔોયેળન 

લલસ્તાયભાું આલેર અલતલથખશૃ ૈઔી ઔ ર-૦૪ અલતલથખૃશ. (૧) રારફાખ (૨) વ બાન યા (૩) 

ઈન્દ્ર યી અને (૪) લનઝાભ યા અલતલથખૃશ ઔામષયત ઔયલાભાું આવ્મા અને જરૂયીમાત ભ જફ મગ્મ 

જગ્મા ય ઔલલડ ઔેય વને્દ્ટય ણ ળરૂ ઔયલાભાું આવ્મા. જ ે ૈઔી તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી લધ  ૦૧ 

ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટય ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર. 

 ભેડીઔર ફ રેટીન દ્વાયા રઔભાું જાખૃલત લધે ત ેઅથે યજફયજ દાલધઔાયી અને ભીડીમા ખૃભાું 

ળેય ઔયલાભાું આલી યશેર છે.  

 ભાસ્ઔના લયાળન ઔડઔણે ારન ઔયલાભાું આલે અને વળીમર ડીસ્ટન્દ્વ જલાઈ યશે તે ભાટે 

ઔડઔ અભરલાયી ઔયલાન ું અભરભાું છે. 

 ભાવ ખેધયીંખ ઉય પ્રલતફુંધ ભ ઔલા ભાટે લલચાયણા ઔયી લનણષમ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ઔરેઔટયશ્રી અને ઔલભળનયશ્રીને વયઔાયી ફેડભાું જો ૫૦ % થી લધ  બયેરા શમ ત પ્રાઈલેટ શલસ્ટર 

વાથે MOU ઔયી ફેડ યીઝલષ ઔયલાની વત્તા ણ આલાભાું આલેર છે. 

 દદીને દાકર થલાની જરૂયીમાત ના શમ તે અુંખે જાશેયનાભ ું ફશાય ાડી ઔોયેળનની લનષ્ણાુંત ટીભ 

દ્વાયા તભાભ શલસ્ટરભાું તાવ ઔયાલી અને ઉલચત ખરાું બયલા. આ પ્રઔાયની દદીની વુંજીલની 

અલબમાન દ્વાયા યજફયજ ગયે ભ રાઔાત રઈ વુંબા યાકલા અુંખે તભાભ દૈલનઔ લતષભાનત્ર થઔી 

જાશેય જનતાને જાખૃત ઔયલાભાું આલી. 

 ઔયનાની ફીજી રશેયની બમાનઔતા એ યશી ઔે, દેળભાું રાકની વુંખ્માભાું અને લડદયા ળશેયની લાત 

ઔયીએ ત ભટી વુંખ્માભાું નાખરયઔ વુંક્રલભત થમા શતા. ઔેન્દ્ર વયઔાય, ખ જયાત વયઔાય તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાએ રદલવ-યાત ભશેનત ઔયીને આ ભશાભાયીને ભાત આલા તથા રઔના પ્રાણ 

અ 
નું 

ડોઝ 

રાબાથીની મલગત 

ક ર શેલ્થ કેય 
લકગય 

ફ્રન્ટરાઈન 
લોદયમય 

૬૦+લગ 
ઉયના 
લમ જૂથ 

૪૫થી ૬૦ 
લગના લમ 

જૂથ 

૧૮થી ૪૪  
લગના લમ જૂથ 

૧ 
પ્રથભ 

ડઝ 
૩૭૫૪૪ ૬૪૯૫૩ ૨૪૨૨૩૩ ૩૪૦૫૬૪ ૮૬૨૦૨૨ ૧૫૪૭૩૧૬ 

૨ 
ફીજો 

ડઝ 
૩૭૫૪૧ ૬૪૯૫૨ ૨૨૫૧૧૫ ૩૦૬૭૮૨ ૭૧૬૮૧૭ ૧૩૫૧૨૦૭ 

ક ર યવીકયણ ૭૫૦૮૫ ૧૨૯૯૦૫ ૪૩૭૩૪૮ ૬૪૭૩૪૬ ૧૫૭૮૮૩૯ ૨૮૯૮૫૨૩ 
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ફચાલલા ભશેનત ઔયી અને શારભાું ણ ઔયના ભશાભાયી અને વુંક્રભણ અટઔામત ઔાભખીયી વતત 

ઔામષયત છે. આ ફાફતે ળશેયની લલલલધ વાભાજીઔ, ધાલભષઔ તથા એન.જી.. અને ઓદ્યખીઔ એઔભ 

લલખેયે વુંસ્થાન તેથી ળક્મ તે તભાભ ભદદ ઔયલા આખ આલી યહ્યા છે. યુંત , ઔ દયતી પ્રઔની 

વાભે તુંત્ર અલલયત પ્રમત્નળીર છે અને જરૂય જણામ તે તભાભ વ્મલસ્થા ણ ઔયી યશેર છે. આ 

ઔાભખીયી ભાટે ભમાષદીત વાધનને ઔાયણે ગણી લકત વાભાન્દ્મ જણાતી લસ્ત , જ ેપ્રથભ રષ્ટ્ીએ નથી 

આલતી, યુંત  યજફયજની વાયલાય તથા દદી ભાટે ક ફ ઉમખી શમ છે તેલી ચીજ-લસ્ત ની 

ગટ ણ ડતી શમ છે. આ યખભાું રઔના પ્રાણ ફચાલલા ભાટે અત્મુંત જરૂયી તે લક્વજન ણ 

ભમાષદીત જ્થાભાું શઈ લક્વજન તથા લક્વજન ઔન્દ્સ્નટરે ટયની તાઔીદે જરૂયીમાત ઉબી થમેર છે 

તથા વયઔાયી શલસ્ટરભાું રશી યીક્ષણ અથે લયાતા વાધનની ણ લધ  લયાળના ઔાયણ ે

જરૂયીમાત ઉબી થમેર. આ જરૂયીમાતને  યી ઔયલાના ઉભદા આળમ વાથેના એઔ પ્રમાવ રૂે 

લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ચૂુંટામેરા તભાભ વબાવદશ્રી આખ આવ્મા શતા. જભેાું,  

 શ્રી વીભાફેન ભરશરે, ભાનનીમ ધાયાવભ્મશ્રી(અઔટા) તયપથી રૂ. ૨૫.૦૦ રાક, 

 શ્રી ભલનાફેન લઔીર, ભાનનીમ ધાયાવભ્મશ્રી(લડદયા ળશેય) તયપથી રૂ. ૨૫.૦૦ રાક, 

 ભાનનીમ ભેમયશ્રી દ્વાયા તાના ક્લટાભાુંથી રૂ. ૧૫.૦૦ રાક, 

 પ્રત્મેઔ મ્મ લનલવર ઔાઉલન્દ્વરયશ્રીના ક્લટાભાુંથી રૂ. ૨.૫૦ રાક, 

 ભાનનીમ ભેમયશ્રી ના પુંડભાુંથી રૂ. ૩.૫૦ રાકની યઔભ પાા સ્લરૂે પ્રદાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 આ ઉયાુંત, ABB દ્વાયા તથા ભાનનીમ વુંવદ વભ્મ શ્રીભલત યુંજનફેન બટ્ટના વહ્યખથી IOCL અન ે

POWERGRID દ્વાયા ભશાનખયાલરઔાને ૦૩ (ત્રણ) એમ્બ્મ રન્દ્વ આલાભાું આલી છે. 

 આભ, રખબખ રૂ.૦૨.૦૦ ઔયડ જટેરી ભટી યઔભન ું બુંડ ઉબ ું ઔયી વયઔાયી શલસ્ટરભાું ૪૦૦ 

લરટય પ્રલત લભનીટની ક્ષભતાન ૧ P.S.A. ક્વીજન પ્રાન્દ્ટ, ટેસ્ટીંખ ભાટેના રેફ ઇન્દ્સ્ટુભને્દ્ટ જલેા 

ઔે, શેભેટરજી એનેરાઇઝય, પ લ્લી ટભેટેડ ફામ ઔેભેસ્ટર ી એનેરાઇઝય, પ લ્લી ટભેટેડ 

ઇમ્મ નરજી એનેરાઇઝય, ઇરેક્ટર રાઇટવ એનેરાઇઝય, બ્રડ ખેવ એનેરાઇઝય લલખયેે તથા રડજીટર 

એક્વ-યે, 4-D વનગ્રાપી ભળીન, RTPCR ભળીન વેટઅ તેના વફ્ટલયે, ટેસ્ટીંખ ઔીટ તથા 

યીએજન્દ્ટ તેભજ રેફયેટયીભાું આલતા તભાભ વાધન ણ આલાભા આલળે. જ ેળશેયના નાખયીઔને 

ઔામભી ધયણે ઉમખી થળે તે ભશાનખયાલરઔાન ભ ખ્મ ઉદેશ્મ યહ્ય છે. 

 દદીની વાયલાય ભાટે ઉમખી યજીંદી લસ્ત  તથા દદીને વાયલાય ઔયતા નવષ અને ડૉક્ટયન ે

ઉમખી લસ્ત ની લધ  જરૂયીમાત ઉબી થતા “ભેમય પુંડ” ઔે જ ેએઔ યજીસ્ટડષ  ટરસ્ટ છે ઔે જનેે 80Gન ું 

વટીપીઔેટ પ્રાપ્ત થમેર છે. લડદયાના નાખરયઔ દ્વાયા આ ટરસ્ટભાુંથી આેર દાનભાુંથી ઔ દયતી 

આપતના વભમે લાયલાન શેત  શઇ, આ ટરસ્ટના પુંડભાુંથી રખબખ રૂ. ૩.૫૦ રાકના કચે ૧૦,૦૦૦ 

નુંખ શેન્દ્ડગ્રઝ, ૫,૦૦૦ નુંખ ડામય અને ૫,૦૦૦ નુંખ મ યીન ટ તાઔીદના ધયણે કયીદી ઔયીને 

વયઔાયી શલસ્ટરભાું પાલલાભાું આલેર. 

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ વાભે શાથ ધયામેર કાભગીયી 

  લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું ઑભીક્રનન વો પ્રથભ ઔેવ તા.૧૭-૧૨-૨૦૨૧ ના યજ નોંધામેર 

ઑભીક્રન ઔેવ ભી આલલાન ું ભ ખ્મ ઔાયણ નૉન-શાઈયીસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી લડદયા આલેર પ્રલાવી 

જણામેર છે. ઑભીક્રન લનદાન અને ઔાભખીયી ભાટે લજનભ વેમ્રીંખ અને ઔૉન્દ્ટેક્ટ ટરેવીંખની ઔાભખીયી 

શાથ ધયલાભાું આલે છે આયગ્મ લલબાખની વતઔષતાને ઔાયણે નૉન-શાઈયીસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી યત પયેર 

પ્રલાવી ઔે જેને ઑભીક્રન શલાન ું લનદાન થમેથી તેને તાત્ઔાલરઔ શૉલસ્ટર આઈવરેળન 

ઔયલાની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલે છે. જ ે વ્મલઔત ઑભીક્રન નેખટેીલ છે તેને તેના 
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લનલાવસ્થાને શૉભ આઈવ- રેળનભાું યાકલાભાું આલે છે અને તેની આયગ્મની રયલસ્થલત અુંખ ે

વતત ભનીટયીંખ ઔયલાભાું આલી યશેર છે.  

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ અુંલતત લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું ઔ ર-૨૨ ઑભીક્રન લેયીએન્દ્ટના ઔેવ નોંધામેર 

છે અને તે વાથેના તભાભ ક્રૉઝ ઔૉન્દ્ટેઔવની આયગ્મ લસ્થલત વાભાન્દ્મ છે. ઔઈ ભયણ નોંધામેર 

નથી. 

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ દયમસ્થમતને શોંચી લલા 

  ળશેય લલસ્તાયભાું શાર નીચે જણાલેર ઔ ર-૦૫ શલસ્ટરભાું તફીફી વાયલાય અથે ઔ ર-૯૦ ફેડ 

ઉરબ્ધ  ઔયાલલાભાું આલી છે.  

 એવ.એવ.જી. શલસ્ટર ................ ૨૦ ફેડ 

 GMERS, ખત્રી શલસ્ટર ............ .. ૨૦ ફેડ 

 વલલતા શલસ્ટર ....................... ૨૫ ફેડ 

 ટર ામઔરય શલસ્ટર ...................... ૧૫ ફેડ 

 મ લનરટ શલસ્ટર ........................ ૧૦ ફેડ  

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ વાભે કાભગીયી  

 લડદયા ળશેયભાું તા. ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ દયમ્માન લલદેળથી આલેર  

ઔ ર-૨,૮૩૮ પ્રલાવી ૈઔી ઔ ર-૧,૦૭૮ પ્રલાવી શાઈ-રયસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી આવ્મા શતા જે 

તભાભ ભાટે ખાઈડરાઈન્દ્વ ભ જફ ટેસ્ટીંખ અને આઈવરેળન ઔયલાભાું આલેર. 

 લડદયા ળશેયભાું ઑભીક્રન લેયીએન્દ્ટન પેરાલ અટઔાલલા અથે લલદેળથી આલતાું તભાભ 

પ્રલાવીન ું વગન ટેવીંખ અને ટેસ્ટીંખની ઔાભખીયી વધન ઔયલાભાું આલી છે. 

 ઔન્દ્પભષ ઑભીક્રન ઔેવભાું ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્વન ું વગન ટેસ્ટીંખ, ભનીટયીંખ તથા સ્ટીલ્ટ શૉભ 

આઈવરેળન ઔયલાભાું આલે છે. 

 ળુંઔાસ્દ ઔેવ/ટર ાલેરયના લઔસ્વાભાું આયગ્મ લલબાખ અને જરૂય ડ્યે રીવ લલબાખના 

વુંઔરનથી ભનીટયીંખ ઔયલાભાું આલે છે. 

 ૧૫ થી ૧૮ લગની લમના તરૂણો ભાટે કોલેમક્વન લેક્વીનેળન કાભગીયી 

 વયઔાયશ્રી, બાયત વયઔાય દ્વાયા તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૨ થી વભગ્ર યાષ્ટ્રભાું ૧૫ થી ૧૮ લષની 

લમના તરૂણને ઔલેલક્વન લકે્વીનેળન શેઠ આલયી રેલા જણાલલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આ ઔાભે અુંદાજ ે ૧૦૦ જટેરા સ્થએ (Session Site) ન ું 

આમજન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા, આયગ્મ કાતા શસ્તઔ ઔ ર-૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટવષ [U-PHC] દ્વાયા 

આયગ્મરક્ષી લલલલધ ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે.  

લષ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન આયગ્મ લલબાખ દ્વાયા શાથ ધયામેર લલલલધ ઔાભ ૈઔી, 

 શયણી [U-PHC] તેભજ ભાુંજર ય, છાણી અન ેવનપાભાષ અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વને્દ્ટવષ [U-CHC] ના 

લનભાષણની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે. 

 લઔળનલાડી અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્દ્ટય [U-CHC] ના લનભાષણની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે અને  

 ખઔ રનખય, ખત્રી, પતે યા અને લળમાફાખ એભ ભીને ઔ ર-૦૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટવષ [U-PHC] 

ભાટે નલીન આમજન ઔયલાભાું આલેર છે. 
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આ ઉયાુંત, આયગ્મ લલબાખ દ્વાયા ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી યખ અને તેના વુંક્રભણ અટઔામત અુંતખષત જન 

વ કાઔાયી અને આયગ્મભમ જીલનળૈરી ટઔાલી યાકલા લડદયા ળશેય અન ેગ્રામ્મભાું ળશેયના આઈ.એભ.એ., વેત , 

કાનખી શલસ્ટર, BMDA અને અન્દ્મ NGO તથા લવલનમય ડૉક્ટવષ, પ્રપેવવષ લખયેેની વાથે લનમલભત ભીટીંખન ું 

આમજન તથા તભાભ અન્દ્મ લલબાખ જલેા ઔે, રીવ, એન્દ્જીનીમવષ, ડીઝાસ્ટય લખયેે વાથેન ું વુંઔરન ઔયી ઔલલડ 

ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ, ઔલલડ ડીટેઔળન, ઔલલડ ભેનેજભેન્દ્ટ અને ઔલલડ યવીઔયણ ઔાભખીયીન ું આમજન અને અભરીઔયણ 

ઔયલાભાું આવ્મ ું. 

લધ ભાું, લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું COVID-19 ના 3rd Wave ની ળક્મતાને ધ્માને રઈ Early Detection, 

Screening, IEC Activities, Tracing અને Treatment ની ઔાભખીયી ળરૂ ઔયલાભાું આલી છે. જ ેઅુંતખષત ઔ ર-૧૦૨ 

સ્થએ Covid Rapid Testing ની વ લલધા અને તભાભ U-PHC ની આયગ્મ ટીભ દ્વાયા Covid +ve ઔેવના 

લલસ્તાયભાું અને ભાઈક્ર-ઔન્દ્ટેન્દ્ભેન્દ્ટ ઝનભાું વગન વલે ઔયી, સ્થ ઉય Covid Testing અને ઔ ર-૧૪ ધનલુંન્દ્તયી 

યથ દ્વાયા વાયલાય ળરૂ ઔયામેર છે. 

લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું એભ ભીને શાર ઔ ર-૮,૦૦૦ COVID Beds ની વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું 

આલી છે અને આ અુંખેની લલખત લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઈટ ઉય Real Time ભ ઔલાભાું આલે છે જથેી 

ઔઈ ણ દદી કારી ફેડની ઉરબ્ધતા અને તેની વુંદખીની શલસ્ટર કાતે ઔયનાની વાયલાય ભેલી ળઔે તે 

ભ જફ વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી છે.  

 ભાકેટ ળાખા: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા, આયગ્મ કાતા શસ્તઔ ભાઔેટ ળાકા શેઠ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું શાર,   

 ઔ ર-૦૬ ળાઔબાજી ભાઔેટ અને ઔ ર-૦૩ ભટન ભાઔેટ તથા ઔ ર-૦૨ ભચ્છછી ભાઔેટ ઔામષયત છે.  

 નાના ળ  [ગેંટા, ફઔયાું ...... અન્દ્મ ળ ] ભાટે ાણીખેટ ફાલભાન યા લસ્થત ૦૧ યેગ્મ રેટેડ 

ઔતરકાન ું અલસ્તત્લભાું છે. 

 જી.ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯ અુંતખષત ભટન ળ તથા ભચ્છછી ળ ભાટે યલાના આલાની  તેભજ 

યેલન્દ્મ ને રખત ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલે છે. ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ અુંલતત અુંદાજ ે રૂ.૯૬.૦૦ 

રાકની યેલન્દ્મ  ઔરેઔળન થમેર છે. 

 ચાર  લે નલીન આમજન શેઠ તયવારી ળાઔ-ભાઔેટને આલયી રેલાભાું આલનાય છે.  

 Animal Birth Control (ABC) Scheme : 

 બાયત વયઔાયશ્રી તથા એનીભર લેલ્પેય ફડષ  ઑપ ઈલન્દ્ડમા [AWBI] ની ભાખષદલળષઔા અન વાય 

 યકડતાું ઔ તયાુંને સ્ટયીરાઈઝેળન, શડઔલા લલયધી યવીઔયણ [ARV] ની ઔાભખીયી ઔયલાભાું  આલે 

 છે. 

 હ્ય ભન વવામટી ઈન્દ્ટયનળેનર – ઈલન્દ્ડમા [HSI-India] ના વલે અન વાય લડદયા વવામટી 

 લપ્રલેન્દ્ળન ઑપ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીભલ્વ [VSPCA], લેટ્વ વવામટી પય એનીભર લેલ્પેય એન્દ્ડ  રૂયર 

 ડેલરભેન્દ્ટ [VSAWRD], મળ ડૉભેસ્ટીઔ યીવચષ વેન્દ્ટય [YDRC] તથા HSI-India દ્વાયા 

 તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર-૩૨૨૩૩ Male Dog અને ઔ ર-

 ૨૬૩૦૫ Female Dog એભ ભી ઔ ર-૫૮૫૩૮ યકડતાું ઔ તયાુંન ું સ્ટયીરાઈઝેળન ઔયી  તે 

 તભાભને શડઔલા લલયધી યવી શેઠ આલયી રેલાભાું આલરે છે. 

 ઢોય ડબ્ફા ળાખા: 

 રારફાખ, કટુંફા તથા કાવલાડી ઢય ડબ્ફા કાતે ઉરબ્ધ વ લલધા - વખલડ વાથે યકડતાું 

 ળ /ખામને રખતી તભાભ ઔાભખીયી આઉટવલવાંખથી ઔયાલલાભાું આલી યશેર છે.  
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 ળશેય શદ ફશાય ળ ભાલરઔના ળ  યાકલા ભાટે કટુંફા કાતે “ઔેટર ળેડ“ ન ું આમજન ઔયેર 

 છે. 

 નલીન આમજન અુંતખષત ળ ભાલરઔના ળ ને યાકલા ભાટે ળશેય શદ લલસ્તાય ફશાય, પ્રત્મેઔ 

 ઝન દીઠ ઔ ર-૦૨ “ઔેટર ળેડ“ એભ ભીને ખોચયની ઔ ર-૦૮ જભીન ભાટે ઔરેઔટયશ્રી, લડદયા 

 વભક્ષ ભાુંખણી યજ  ઔયલાભાું આલી છે.  

 રદન–૦૭ (વાત) ભાું ન છડાલેર ળ  / ખામને ળ  દીઠ રૂ.૩,૦૦૦/- ભ જફ લનબાલ કચષ 

 અદા ઔયી ાુંજયા / ખોળાાને ળ  / ખામ વ પ્રત ઔયલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. 

 Door-to-Door Registration અુંતખષત શેઠ અુંદાજ ે૮,૩૦૦ ળ ને એલનભર ટેલખુંખની  વાથ 

 - વાથ યજીસ્ટરેળનની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલેર છે.  

 ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ અુંલતત ઢય ાટી દ્વાયા ઔ ર–૩,૩૮૯ યકડતાું ળ  ઔડલાભાું આલેર છે. 

 ઔ ર-૨૪૧ ળ ભાલરઔ વાભે રીવ FIR ઔયી તેની ઔ ર–૫૧૯ ખામ ભાટે  રૂ.૨૨,૭૪,૫૦૦ ન 

 દુંડ લવ ર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ળ ભાલરઔ દ્વાયા ન છડાલલાભાું આલેર ઔ ર-૧,૮૯૪ ળ ને ળશેય ફશાયની ાુંજયા/ 

 ખોળાા કાતે ભક્રલાભાું આલેર છે.  

૧૬) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :   

 લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રોજકેટ: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન, વલરડ લેસ્ટ ભેનજેભને્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ તથા 

ખ જયાત લેસ્ટ ટ  એનજી લરવી-૨૦૧૬ શેઠ ૧૦૦૦ ટી.ી.ડી. પ્રલત રદનની ક્ષભતાન લેસ્ટ ટૂ એનજી 

(ી.ી.ી ભડ) શેઠ લલઔવાલલાન ું આમજન ઔયેર છે. વદય પ્રજઔેટના ઔાયણે ક ફ ભટા પ્રભાણભાું 

ગન ઔચયાના ઇઔ-રેન્દ્ડરી પ્રવેલવુંખ અને લનઔાર દ્વાયા યીન્દ્મ એફર એનજી ઉત્ન ઔયલાભાું આલળે. 

પ્રજઔેટના અભરીઔયણ થઔી ઉત્ન થનાય લીજી ફાફતે ખ જયાત ઊજાષ લલઔાવ લનખભ લર. વાથે 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના યજ ાલય યચેઝ એગ્રીભેન્દ્ટ ઔયલાભાું આલેર છે. શારભાું યે.વ.નું.-૩૪૬, 

ભઔય યા કાતે નલેમ્ફય-૨૦૧૮થી પ્રી-પ્રવેવીંખ પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત છે તેભજ વદય પ્રાન્દ્ટની લવલલર 

ઔું ન્દ્સ્ટરઔળનની ઔાભખીયી પ્રખલતભાું છે. જનેે તા.૩૧.૦૮.૨૦૨૨ વ ધીભાું ૂણષ ઔયી લસે્ટ ટ  એનજી પ્રાન્દ્ટ 

ઔામષયત ઔયલાન ું આમજન છે. 

 ફામો-યેભેડીએળન પ્રોજકેટ: 

 અટરાદયા કાતેની ફામયેભેડીએળન પ્રજઔેટની વપતાને ધ્માને યાકી લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

ભઔય યા યે.વ. નું. ૩૪૬ લસ્થત રેન્દ્ડપીર પેઝ-૧ કાતનેા ૪.૦ રાક ભે. ટન રેખવી લેસ્ટના લનઔાર 

ભાટેની ઔાભખીયી ભે. ઝીગ્ભા ગ્રફર એન્દ્લામય વ.પ્રા.લર.ને વોંલાભાું આલેર છે. વદય પ્રજકે્ટ ૂણષ 

થમે આળયે ૪.૫ શેઔટય જભીન ક લ્લી ઔયીને તેને યી-મ ઝ ઔયી ળઔાળે. અત્માય વ ધીભાું ઔૂર ૧.૧૫ રાક 

ભેરટરઔ ટન રેખવી લેસ્ટન ફામયેભેડીએળન પ્રલઔમા રાયા લૈજ્ઞાલનઔ ઢફે લનઔાર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 રેન્ડપીર પેઝ-૨: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત વરીડ લેસ્ટ ભેનજેભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ 

પ્રભાણે વલરડ લેસ્ટન લૈજ્ઞાલનઔ ઢફે લનઔાર ઔયલા ભાટે યે.વ.નું.૩૪૬, ભઔય યા કાતે આળયે ૪ શેઔટય 

જટેરી જગ્માભાું વામન્દ્ટીપીઔ રેન્દ્ડપીર (પેઝ-૨) લલઔવાલલા ભાટેન લઔષ  ડષ ય, ભે. ઇઔ ઔેય 

એન્દ્ટયપ્રાઇઝને તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૧ના યજ આલાભાું આલેર છે. વદય પ્રજઔેટ અુંતખષત એજન્દ્વી દ્વાયા 
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રેન્દ્ડ વલેની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ યીટેઇનીંખ લરની ઔું ન્દ્સ્ટરઔળનની ઔાભખીયી આખાભી 

વભમભાું ળરૂ ઔયલાભાું આલનાય છે. 

 પ્રામસ્ટક લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ-૨૦૧૬: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અને પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ ની 

ભાખષદલળષઔા ભ જફ ૫૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષભતાન પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ઔરેઔળન, ટર ાન્દ્વટેળન તેભજ 

યીવામક્રીંખ પ્રજઔેટ (બ્રીઔ પ્રાઈલેટ ાટષનયળી ભડર આધારયત) પ્રસ્થાલત ઔયલાન ું  આમજન 

ઔયેર છે. અટરાદયા કાતે પ્રાલસ્ટઔ યીવામઔરીંખ પેવીરીટી ડેલરભેન્દ્ટ ભાટે, ભે.ઇઔ-લલઝન એન્દ્લા. 

યીવવીવ-વ યત દ્વાયા ઔાભખીયી ળરૂ ઔયેર છે. વદય પ્રજઔેટ અુંતખષત પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટને ઇઔ-રેન્દ્ડરી 

યીવામક્રીંખ ઔયલાભાું આલળે. અત્માય વ ધીભાું ઔૂર ૨૦૨૬૦ ભેરટરઔ ટન પ્રાલસ્ટઔ ઔરેઔળન ઔયી અને 

યીવામઔર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 કું ન્સ્ટરકળન અન ેડીભોરીળન લેસ્ટ: 

 વલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬, ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન લેસ્ટ-૨૦૧૬ અુંતખષત ઔુંન્દ્સ્ટરઔળન 

અને ડીભરીળન લેસ્ટના ઔરેઔળન, પ્રવેવીંખ અને લનઔાર ઔયલાના બાખરૂે ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન 

લેસ્ટ ઔરેઔળન ઔયી પ્રવેવ ઔયલાની ઔાભખીયી ભાટે તા. ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ના યજ ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે ઇ-કાતભ શતષ ઔયલાભાું આલેર છે. અટરાદયા કાતે ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અન ે

ડીભરીળન લેસ્ટ પેવીરીટી ડેલરભેન્દ્ટની ઔાભખીયી, ભે. એભ.લી. એન્દ્લા. વ. દ્વાયા ળરૂ ઔયેર છે. વદય 

પ્રજઔેટ અુંતખષત ઔુંન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન લેસ્ટના પ્રવેવીંખ દ્વાયા લલલલધ ઇઔ-રેન્દ્ડરી પ્રડઔટ 

ફનાલલાભાું આલળે. અત્માય વ ધી ઔૂર ૧૪૫૫ ભેરટરઔ ટન લેસ્ટ ઔરેઔળન ઔયી અને યીવામઔર ઔયલાભાું 

આલેર છે. 

 સ્લચ્છ બાયત મભળન અુંતગગત પ્રલૃમિઓ: 

 IEC (INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION): 

 “સ્લચ્છછ,સ્લસ્થ અને વમ્ર ધ્ધ બાયત”ની થીભ શેઠ વભગ્ર પેબ્ર આયી, એલપ્રર, ખસ્ટ ભાવ દયલભમાન “ 

સ્લચ્છછતા વુંઔલ્ દેળ ઔા, શય યલલલાય લલળેવ વા” અઠલાડીઔ ડર ાઇલ શેઠ દયેઔ લડષભાું વવષ વેગ્રીખેળન 

ઔેમ્ેઇન, શભ ઔું મ્સ્ટીંખની વભજણ, જાશેય અને ઔમ્મ લનટી ળોચારમની વપાઇ, ચઔાવણી, વ્ર ક્ષાયણ 

તેભજ લડષની લચ્છચે “Clean & Sustainable Toilet”ની સ્ધાષન ું આમજન ઔયલાભાું આલેર તેભજ ઔામષયત 

મ થ ક્રફ, વેલનટયી લઔષય અને યેખ-ીઔવષ લચ્છચે સ્લચ્છછતા સ્ધાષ મજાઇ શતી. ઔામષક્રભના અુંતે ફેસ્ટ 

પોલભાંખ મ થ ક્રફ, વેલનટયી લઔષય અને યેખ-ીઔવષને વુંફુંલધત લડષ  અલધઔાયી અને ભશાનખયાલરઔાના 

અન્દ્મ અલધઔાયી દ્વાયા “શ ું  ણ સ્લચ્છછતા વ યસ્ટાય”ના ફેજ એનામત ઔયીને વન્દ્ભાલનત ઔયલાભાું 

આલેર. 

 સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત વભગ્ર જ રાઇ ભાવ દયલભમાન વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ અુંતખષત ઔચયાના 

લખીઔયણ, લનઔાર અને સ્લચ્છછતા ફાફતે ભાલવઔ ડર ાઈલ શેઠ જાશેય સ્થની વપાઇ, યેવીડેન્દ્વીમર 

લેલ્પેય એવલવમેળન(RWAs) અને ફલ્ઔ લેસ્ટ જનયેટય(BWG’s)ને ઔચયાના લખીઔયણનાું ભશત્લ ફાફત ે

ડય ટ  ડય ઝ ુંફેળ, લવુંખર મ ઝ પ્રાલસ્ટઔ ડર ાઇલ, ખુંદઔી વુંબલલત લલસ્તાયની વાપ વપાઇ તેભજ 

બ્મ ટીરપઔેળન, લ ક્ષાયણ, લર-ેઇન્દ્ટીંખ, ખટય, નાા, તાલ, ઔ લા, ઔેનારની વાપ વપાઇની ઝ ુંફેળ 

શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 બાયતની આઝાદીના ૭૫ લષ તેભજ બાયતનાું લલઔાવ અને લવધ્ધીની ઉજલણીના બાખરૂે લડદયા 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા “ આઝાદી ઔા અભૃત ભશત્વલ”  ઉજલણીના બાખરૂે લલલલધ વુંસ્થા, સ્ઔૂર-
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ઔરેજો તથા ળશેયના નાખરયઔના વશમખથી સ્લચ્છછતા અલબમાન અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું ૧૭ભી 

વપ્ટેમ્ફય, ભાનનીમ પ્રધાનભુંત્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઇ ભદીજીના જન્દ્ભરદલવથી ળરૂ ઔયી અને ૭ભી ઔટફય 

વ ધી "ભાયી ફીટ, સ્લચ્છછ ફીટ" સ્લચ્છછતા અલબમાન શાથ ધયી તા.૩૦.૧૧.૨૧ના યજ ઇરેઔળન લડષ  દીઠ 

ત્રણ ઉત્ક્ર ષ્ટ્ ઔાભખીયી ઔયતા વપાઇલભત્રન ઔભાટીફાખની વુંઔલ્બ લભ કાતે મજામેર ઔામષક્રભભાું 

વન્દ્ભાલનત ઔયલાભાું આલેર છે. 

 સ્લચ્છછ બાયત લભળન અફષન -૨.૦ અન્દ્લમે તા.૬ ડીવેમ્ફય થી ૨૫ ડીવેમ્ફય ૨૦૨૧ દયમ્માન સ્લચ્છછતા 

ફાફતે જનબાખીદાયીથી “અટર સ્લચ્છછતા અલબમાન” દૈલનઔ લથભેરટઔ ડર ાઈલન ું આમજન શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે. લથભેરટઔ ડર ાઈલ શેઠ તભાભ લડષની વુંણૂષ વપાઇ, તભાભ ખુંદઔી વુંબલલત લલસ્તાયની 

(GVPs) વગન વપાઇ, બ્મ ટીપીઔેળન, તભાભ ળાા, ધાલભષઔ સ્થ, શલસ્ટર, સ્ભળાન, ળાઔ-

ભાઔેટ, આલાવ અને સ્રભ લલસ્તાય, ફખીચાની વધન વપાઇ ઝ ુંફેળ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM): 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા થઔી JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) દ્વાયા ખુંદઔી ઔયનાય ાવેથી 

બ્રીઔ શેલ્થ ફામરઝ તથા પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ શેઠ પ્રલતફુંલધત પ્રાસ્ટીઔની 

જલપ્ત તેભજ દુંડની ઔામષલાશી ઔયલાભાું આલેર છે. જભેાું રૂ.૨.૫૯ ઔયડ (તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૮થી 

તા.૨૭.૧૨.૨૦૨૧) લશીલટી ચાજષ લવ રલાભાું આલેર છે, તેભજ ૧ રાક જટેરી નટીવ પટઔાયલાભાું 

આલેર છે.  

 ઔલલડ-૧૯ના વુંક્રભણને લધત  યઔલા ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા તેભજ લડદયા ળશેય લરવની 

વુંમ ઔત ઔૂર ૨૪ JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) અને ૪ પરામીંખ સ્ઔલડની યચના તા. ૨૭-

૧૧-૨૦ના યજ ઔયલાભાું આલેરી. વયઔાયશ્રીની ઔલલડ-૧૯ની ખાઇડરાઇનના ારન અથે JET (JOINT 

ENFORCEMENT TEAM)  દ્વાયા રૂ.૧.૨૩ ઔયડ જટેર લશીલટી ચાજષ લવ રલાભાું આલેર છે. 

 યેગમકવગ શ્રભજીલી આમથગક મલકાવ મોજના: 

 ૨૭૧ યેખલઔવષ શ્રભજીલીને તેન આલથષઔ ઉત્ઔષ ઔયલા ભાટે ળશેયી લલઔાવ અને ળશેયી ખૃશ લનભાષણ 

લલબાખ દ્વાયા અભરભાું ભ ઔેર “ યેખલઔવષ શ્રભજીલી આલથષઔ લલઔાવ મજના” શેઠ પ્રાલસ્ટઔ ગન ઔચયાના 
વ્મલસ્થાનની ઔાભખીયીભાું આલયી રેલાભાું આલેર છે. યેખલઔવષ શ્રભજીલી દ્વાયા એઔઠ ઔયેર પ્રાલસ્ટઔન 

ઔચયાન ું તેને ફજાયભાું ભતી લઔુંભત ઉયાુંત યેખલઔવષ શ્રભજીલીએ જભા ઔયાલેર ભલ્ટીરેમય 

પ્રાસ્ટીઔના ઔચયાના ૧ લઔરના તેભને ભલાાત્ર યઔભ ઉયાુંત રૂ.૩ રેકે પ્રલત રદન પ્રલત વ્મલઔત દીઠ 

દવ (૧૦) લઔરની ભમાષદાભાું નાણાઔીમ વશામ યેખલઔવષ શ્રભજીલીના આધાય લવડેડ ફેંઔ એઔાઉન્દ્ટભાું 

ડામયેઔટ ફેનીપીટ ટર ાન્દ્વપય (DBT) દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. અત્માય વ ધી યેખલઔવષ શ્રભજીલી દ્વાયા ઔૂર 

૧૦૭૫૦ ઔી.ગ્રા. ભલ્ટીરેમય પ્રાસ્ટીઔન ું ઔરેઔળન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ભેલેર મવધ્ધીઓ: 

 આલાવ અને ળશેયી ઔામષ ભુંત્રારમ-બાયત વયઔાય દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત થમેર સ્લચ્છછ 

વલેક્ષણ ૨૦૨૧ભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાને બાયતના સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૮ ભ ક્રભાુંઔ અને ખ જયાતના 

સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૨ જો ક્રભાુંઔ પ્રાપ્ત થમેર છે. તેભજ ખાફેજ રી વીટીઝ અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔાને 

૩ સ્ટાય પ્રાપ્ત થમેર છે અને ન ડેપીઔેળન રી અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔાને ODF++ જાશેય 

ઔયલાભાું આલેર છે. 
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૧૭) અમિ ળભન અન ેતાત્કામરક વેલાઓ :  

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લગના શાથ ય રેલામેર કાભો :  

 ડેડફડી રડસ્ઝરની ૨૩૪૫ તથા એમ્બ્મ રન્દ્વ વલલષવ ૨૫૨ લધી ઔયલાભાું આલેર. આ ઉયાુંત આખ, 

અઔસ્ભાત તેભજ ફચાલના ઔૂર ૧૬૬૩ તથા ાણીની ટેન્દ્ઔયની ૩૯૭૫ લધીની ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલેર છે. આખ અઔસ્ભાત વભમે ફશ ભાી ઈભાયતભાું તાત્ઔાલરઔ અને ટ ું ઔ વભમભાું આખ ફ ઝાલલાની 

ઔાભખીયી ઔયલા ૮૧ ભીટયની ઉચ્છચાઇ ધયાલતી શાઇડર રીઔ પ્રેટપભષ નુંખ- ૦૧ તથા ળફલારશની નુંખ-૦૧ 

કયીદ ઔયલા અુંદાજીત યઔભ ૨૦ રાક એભ ઔૂર રખબખ રૂ. ૧૧.૨૦  ઔયડના કચ ેનલીન લાશન કયીદ 

ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયામેર છે. ળશેયને વશેરાઈથી પામય લબ્રખેડ કાતાની વેલા  યી ાડલા ભાટે 

લાવણા-  બામરી પામય સ્ટેળન, વેન્દ્ટરર સ્ટય રૂભ ાણીખેટ પામય સ્ટેળન, ફદાભડી ફાખ પામય સ્ટેળન, 

ભીની પામય સ્ટેળન દાુંરડમાફજાય  લનભાષણની પ્રરક્રમા ચાર  છે.  

 વને ૨૦૨૨-૨૩ના લગભાું શાથ ય રેલાનાય કાભો :   

 લડદયા ળશેયના લસ્તી અને લલસ્તાયને ધ્માનભાું યાકી જાશેય જનતા ભાટે નલીન લટય ફાઉઝય લલથ પામય 

ું અુંદાજીત રૂ. રૂ.૧.૪૯ ઔયડના કચે કયીદ ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. તેભજ ાણીખટે 

પામય સ્ટેળન કાતે વેન્દ્ટરર સ્ટય રૂભ ફનાલલા ભાટેન ું આમજન. 

 અલગ્નળભન અને તાત્ઔાલરઔ વેલા લલબાખભાું એડલાન્દ્વ ઔમ્મ નીઔેળન વીસ્ટભ ઈંસ્ટરેળન ઔયલાભાું 

આલેર છે. ૧)પામય સ્ટેળન તેભજ ઔુંટર ર રૂભભાું આલતા ઔરની વચટ યીતે ભારશતી ભી યશે છે. ૨)પામય 

લબ્રખેડભાું ઔાભખીયી ઝડથી તેભજ વભમવય અને ત્લરયત ઔાભખીયી ઔયી ળઔામ છે. ૩)પામય લલબાખના 

ભ ખ્મ ઔુંટર રરૂભ ભાું આલતા ઔરની ભારશતી વુંગ્રશ ઔયી ળઔામ છે.૪)પામય સ્ટેળન તેભજ ઔુંટર ર રૂભન ું 

ઔમ્મ નીઔેળન ઝડથી થઇ ળઔે છે. ૫)પામય લબ્રખેડના તભાભ લાશનની વુંૂણષ ભારશતી વીસ્ટભભાું જોઈ 

ળઔામ છે. ૬)એડલાન્દ્વ ઔમ્મ નીઔેળન વીસ્ટભ દ્વાયા પામય લબ્રખેડભાું ઝડી અને ત્લરયત ઔાભખીયી ઔયી 

ળઔામ છે. 

 લડદયા ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલા ભાટેની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે. 

૧૮) આઇ.ટી. ડીાટગભેન્ટ : 

 આઇ.ટી. ળાકાની ભ ખ્મ ઔાભખીયીભાું લડદયાભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા કાતે ઔમ્મ ટયાઇઝેળનની 

ઔાભખીયી વ આમજીત યીતે થામ તે અુંખેની નીલત નક્કી ઔયલાની યશે છે. આ નીલત નક્કી ઔયલા ફાફતે 

કાતા દ્વાયા લલલલધ લલબાખની ઔમ્પ્મ ટયાઇઝેળનની જરૂયીમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટેક્નરજી આધાયે લનણષમ 

ઔયીને તેન  અભરીઔયણ ઔયલાન ું યશે છે. ભશાનખયાલરઔાભાું આલેર ઔમ્પ્મ ટય વફુંલધત શાર્ડલેયના 

ભેન્દ્ ટેનન્દ્ વની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. જરૂયીમાત લાી જગ્માએ વલે ઔયી નલ  નેટલઔષ  ઉબ  ઔયલ ું તથા 

જ ના નેટલઔષન  ભેન્દ્ ટેનન્દ્ વની ઔાભખીયી. યજ ે યજ વફ્ટલેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વ ધાયા ઔયલા તથા ઇન્દ્ ટયનેટ 

નેટલઔષન  ભેનેજભેન્દ્ ટ ઔયલ ું. ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઇટન ું ભેનેજભેન્દ્ટ ઔયલ , e-News Letter તૈમાય ઔયી 

લેફવાઇટ ઉય ભ ઔલા, પ્રટી ટેક્ષની લવ રાત ભાટે લડષ  લાઇઝ ફીર પ્રવેવ ઔયી પ્રીન્દ્ ટીંખ ઔયી લડષ  

રપવભાું શચાડલા. આ ઉયાુંત પ્રટી ટેક્ષ અને અન્દ્મ લેયાન ું નરાઇન ભનીટયીંખ ઔયલાની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. લડદયા ળશેયના નાખરયઔની પરયમાદ લનલાયણ ભાટે જરૂયી 24X7 ઔર વેન્દ્ટય 

ની વેલા ચાર  છે. નલીન થનાય લડષભાું નેટલઔીંખ અને ઔમ્પ્મ ટયાઇઝેળ ની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલનાય છે.  



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(48) 
 

૧૯) નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમત : 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા લડદયા ળશેયભાું લવલાટ ઔયતા ખયીફ ઔ ટ ુંફ ના ફાઔના વલાાંલખ  લલઔાવ ભાટે  

ળૈક્ષલણઔ ળાયીરયઔ,ફોલધ્ધઔ લલઔાવ ક્ષભતા  ને અન રક્ષીને લળક્ષણ વલભલતભાું અભ્માવ ઔયતા ફાઔ ભાટે 

૧૦૦% ગ્રાન્દ્ટ પાલી ળાાલઔમ વ લલધા અને ફાઉમખી વાધન વાભગ્રીની કયીદી,ળાાની 

સ્લચ્છછતા,ફાઔના સ્લાસ્્મ અુંતખષત ટમરેટ,ાણીની વ લલધા,પામય વેપટીની વ લલધા,નલીન 

ટેઔનરજી ને અન રક્ષીને સ્ભાટષ  ઔરાવ, નટફ ઔ, વી.વી.ટી. લી.ઔેભેયા, ભફાઇર એ રાયા ફાઔને 

ધ.૧ થી ૮ ના ફાઔને અભ્માવક્રભ ને રખત ું ફાઔને ન રાઇન લળક્ષણ લખયે ન ું અખાઉના લો ભાું 

તાની જલાફદાયી વભજી અને ફાઔ ના લલઔાવ ભાું પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલેરા છે. ભાચષ -૨૦૨૧ થી 

ઔયના ભશાભાયીને ઔાયણે  જ ન-૨૦૨૧ ના ળકૈ્ષલણઔ વત્ર ળરૂ થતા ભશાનખયાલરઔા ઔક્ષાએ પાલેર 

યક્ભભાુંથી નલીન પ્રલેળ ભેલનાય ફાઔને ળકૈ્ષલણઔ ઔીટ સ્ઔ ર ફેખ, લટય ફેખ, ઔુંાવ ફક્ષ, ેન્દ્વીર 

યફય ફ ટ ભજા, મ લનપભષ ની કયીદી ઔયી લળક્ષઔ ભાયપતે લલદ્યાથીન ે લલતયણ ઔયલાભાું આલેર છે. 

લળક્ષણ વલભલતની ળાાભાું ળૈક્ષલણઔ લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું  અુંદાજ ે  ૯૨૯૪ ફાઔએ નલીન પ્રલેળ 

ભેલેર શત. 

 શાર ઔલીડ-૧૯ ઔયનાની લૈલશ્વઔ ભશાભાયી ચારતી શઇ, લડદયા ળશેય ભાું ઔયાના ઔલીડ-૧૯ ન ું 

વુંક્રભણ યઔલા /નાફ દ ઔયલા લડદયા ભશાનખયાલરઔા ના ઔામષક્રભ જલેા ઔે, લડદયા ળશેય ના ઔયના 

વુંક્રલભત નાખયીઔની ચઔાવણી, જરૂયી દલાન ું લલતયણ,ઔયાના અુંખે જનજાખૃલત ના ઔામષક્રભ, તેભજ 

વયઔાયશ્રી ની યેળન ઔાડષ  રાયા લલનાભ લ્મે અનાજ લલતયણ મજના અુંતખષત  વશ્મર ડીસ્ટન્દ્વ વાથ ે 

અનાજ લલતયણ ની ઔાભખીયી લખેયે ઔામષક્રભભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વાથે યશી ઔાભખીયી ઔયેર છે. 

જ ેઅુંખે ઔયના લયીમવષ તયીઔે લળક્ષઔને લફયદાવ્મા છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા તયપથી પાલલાભાું આલેર રૂ. ૪.૨૫ ઔયડ ગ્રાુંટ ભાુંથી વલભલતની ૧૧૯ 

પ્રાથલભઔ ળાા પામય વેપટી ની વ લીધાથી વ વજ્જ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ લડદયા ભશાનખયાલરઔા 

તયપથી પાલલાભાું આલરે રૂ. ૭૧.૮૧ રાક ગ્રાુંટ ભાુંથી વલભલતની ૫૬ ળાા ભઔાનભાું લટય 

શાલેવટીંખની વ લીધાથી વ વજ્જ ઔયલાભાું અલેર છે.  

 વલભલતની ળાા ભાું લડદયા ળશેયના અત્મુંત ખયીફ રયલાય ભાુંથી ફાઔ આલતા શઇ, પ્રથભલાય 

કાનખી ળાાને વભઔક્ષ વલભલતના ની ળાાના  ફાઔ ભાટે ક ફ વાયી ઔલરીટીના ઔાડ ના   

ળાા અને ફારલાડીના  તભાભ ફાઔ ઔ ભાય-ઔન્દ્માને ડરેવ તથા ફ ટ ભજા  ભશાનખયાલરઔા 

તયપથી પાલલાભાું આલેર યક્ભ ભાુંથી કયીદી આલાભાું આલેર છે. 

 શાર વયઔાયશ્રી તયપથી લજલ્લા લળક્ષણ વલભલત,લડદયા ના ૧૧ ખાભની ૧૬ ળાાન લડદયા નખય 

પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલત,લડદયાભાું વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર શઇ, વદય ળાા ના ફાઔ ભાટે ડરેવ 

તથા ફ ટ ભજા કયીદીને આલાભાું આલેર છે. અન ે ળાાભાું આખ અઔસ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે 

ટભટેીઔ પામય એક્ષીગ્મ ળય પામય ફર કયીદીને ળાાને પામય વેફ્ટી થી વ વજ્જ ઔયલાભાું આલેર  છે.  

 વયઔાયી ળાા શ્રેષ્ઠ ળાાના અલબખભ વાથે લલલલધ નલતય પ્રમખના રાયા ૧૨૦૩ લલદ્યાથી કાનખી 

ળાાભાુંથી લડદયા ભશાનખયાલરઔા વુંચાલરત ન.પ્રા.લળ.વ.લડદયા ની ળાાભાું પ્રલેળ ભેલલાની 

લવલધ્ધ વાથે લારી અને વભાજના જાખૃત નાખરયઔ યાજઔીમ આખેલાન અને વયઔાયશ્રીના ઉત્તભ લનણષમ 

દ્વાયા ઔો.ની ળાાને આખલ ું સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ યહ્ય ું છે. 

 નલલ યાષ્ટ્ર ીમ લળક્ષણ લનલત અુંતખષત  લષ પ્રાથલભઔ લળક્ષણ પ્રાથલભઔ ળાાભાુંજ ળરુ ઔયલાના શેત  વાથે 

ખ જયાત ભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા વુંચાલરત , લડદયા નખય પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલત અભર ઔયનાય 

શેરી વલભલત ફનેર  છે.      
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૨૦) આકાયણી મલબાગ : 

 લડષ  રપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીઔ યીવ્મ ના ઔાયણે ભાશે નલેમ્ફય-૨૦૨૧ 

વ ધીભાું ફજટે રક્ષ્માુંઔ રૂ.૪૮૦.૬૦ ઔયડ વાભે રૂ.૩૩૬.૩૨ ઔયડની આલઔ થમેરી છે જ ે૬૯.૯૭ % થામ 

છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔયદાતા પ્રટી ટેક્ષની યઔભ લનમલભત બયલા પે્રયામ તે ભાટે અને લભરઔત 

લેયાની યઔભ એડલાન્દ્વભાું બયે ત વાભાન્દ્મ ઔય અને ાની લેયાભાું યીફેટ(યાશત) આલા વારૂ લષ 

૨૦૨૧-૨૨ ભાું યીફેટ મજના તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧  થી તા. ૧૫/૦૮/૨૦૨૧ વ ધી યશેઠાણ 

લભરઔતના પ્રટી ટેક્ષની યઔભભાું વાભાન્દ્મ ઔય અને ાણી ઔયભાું ૧૦% તેભજ ફીન યશેણાઔ લભરઔતના 

પ્રપ્રટી ટેક્ષભાું વાભાન્દ્મ ઔય અને ાણી ઔયભાું ૫% ભ જફ યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે તેભજ 

૧૫.૦૦ ચ.ભી વ ધીના યશેણાઔ લભલ્ઔત ને વાભાન્દ્મ અને ાણી ઔયભાું ૧૦૦%, ૧૫.૦૧ ચ.ભી થી 

૨૫.૦૦ ચ.ભી વ ધીની યશેણાુંઔ અને ધાલભષઔ લભલ્ઔતને વાભાન્દ્મ અને ાણી ઔયભાું ૫૦% લેયા ભ લક્ત 

આેર જ ે અન્દ્લમે ઔ ર ૧૮૦૮૫૯ ઔયદાતાએ યીફેટ (યાશત) ન રાબ ભેલેર છે અને ઔ ર રૂ. 

૧૩૦.૬૦ ઔયડની આલઔ થમેર છે અને ઔ ર રૂ.૫.૨૬ ઔયડની લભરઔત લેયાભાું યીફેટ(યાશત) આલાભાું 

આલેર છે.   

 ઔયદાતા પ્રટી ટેક્ષ ફેંઔ પ ફયડા, ICICI ફેંઔ, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of India, Axis 

Bank અને ઇન્દ્ડવઇન્દ્ડ ફેંક્ની લડદયા ળશેયભાું આલેરી ળાકાભાું બયાઇ ઔયી ળઔે તેલી વ્મલસ્થા 

ખઠલલાભાું આલેરી છે લધ ભાું, લડદયા ભશાનખયાલરઔાની રપલળમર લેફવાઇટ 

www.vmc.gov.in/www.vmcegov.in યથી કે્રડીટ/ડેફીટ ઔાડષ/નટે ફેંઔીંખ,મ ીઆઇ થી ણ પ્રટી 

ટેક્ષ બયી ળઔામ તેલી વ લલધા ચારે છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર ઔોયેળનભાું આજીલન લાશન ઔયની ભશત્તભ લવ રાત થામ તે ભાટે લાશન વ્મલશાય 

લલબાખ-લડદયાના વશમખ થી આયટી ઔચેયી દ્વાયા લાશનઔયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનન  

યજીસ્ટરેળન થામ તે પ્રઔાયન  વુંઔરન ઔયલાભાું આલેર છે અને આયટી ઔચેયી દ્વાયા ણ આ ઔાભે વુંણૂષ 

વશઔાય આલાભાું આલે છે.લધ ભાું ઔયદાતાની વ લલધા ભાટે તભાભ લડષ  ઔચેયીભાું ણ લાશનઔય બયી 

ળઔામ તેલી વ્મલસ્થા ખઠલલાભાું આલી છે.વદય વ્મલસ્થાને ઔાયણે આજીલન લાશન ઔયની લવ રાતભાું 

નોંધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે. નલેમ્ફય – ૨૦૨૧ વ ધીભાું રૂ.૧૯.૨૧ ઔયડની લવ રાત થમેરી છે. 

 આધાયે લડદયા ભશાનખયાલરઔાના શદ લલસ્તાયભાું ખ જયાત વયઔાયશ્રીના ળશેયી લલઔાવ અને ળશેયી ખૃશ 

લનભાષણ લલબાખ, વલચલારમ ખાુંધીનખય ના નટીપીઔેળન નું. KV/51 of 2020/VMC/ 902019/7618-

7621/P તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી બામરી, વેલાવી, લભેારી, ફીર, ઔયડીમા, ઉંડેયા અને લડદરા ખાભ 

ના તભાભ યેલન્દ્મ  વલે નુંફયન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. આ તભાભ ખાભની અુંદાજીત ઔ ર ૫૦૦૦૦ 

જટેરી લભરઔત છે જનેા વલેની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે જનેી આઔાયણી ઔયી લેયા ફીર તૈમાય ઔયલાની 

ઔાભખીયી શાથ ઉય છે.વદય ફીર ફજલણી થમથેી અુંદાજીત રૂ.૨૫.૦૦ ઔયડ જટેરી આલઔ લધલાની 

ળક્મતા છે. 

 ચત ષલીમ યીલીઝન આઔાયણી જ ે ાછરા લોભાું GIS વલે આધાયે ઔયલાભાું આલેર શતી. ખત લે 

ઔલીડ-૧૯ ની રયલસ્થલતને રીધે યીલીઝન આઔાયણી ભોઔ પ યાકેર શતી, ચાર  લે ઔલીડ-૧૯ ની 

રયલસ્થલત વ ધયતા લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લિભ ઝનની યીલીઝન આઔયણીની પ્રક્રીમા ચાર  

ઔયેર છે તેભજ આખાભી દય લે એઔ ઝનની યીલીઝન આઔયણીની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે જથેી 

ઔોયેળન ની આલઔભાું નોંધાત્ર લધાય થળે. 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.in/
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૨૧) વાભાન્મ લશીલટ મલબાગ :  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું આયગ્મ લલબાખભાું યાજમ વયઔાય દ્વાયા ભુંજ ય ઔયલાભાું આલેર ભશેઔભ ઉય ભેડીઔર 

પીવય-૨૮, રેફ ટેઔનીશ્મન-૧૨, પાભાષવીસ્ટ -૨૦, પીભેર શેલ્થ લઔષય-૭૭ અન ેભલ્ટી યઝ શેલ્થ 

લઔષય-૧૬૦ સ્ટાપની બયતી ઔયલાભાું આલી. 

  આખાભી લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔામષારઔ ઇજનેય(લભઔેનીઔર)ની ૦૧ જગ્મા, ઔામષારઔ ઇજનેય 

(ઇરેઔટર ીઔર) ની ૦૧ જગ્મા,  નામફ ઔામષારઔ ઇજનેય(વીલીર) ની ૦૩ જગ્મા બયલા ઉભેદલાય ભાટે  

રેલકત યીક્ષા/ઇન્દ્ટયવ્મ  પ્રરક્રમા શાથ ધયલાન ું આમજન છે. જમાયે આવી.એન્દ્જીનીમય(વીલીર)ની ૧૬ 

જગ્મા, એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(વીલીર)ની ૩૬ જગ્મા,  એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(ભીઔેનીઔર)ની ૦૪ 

જગ્મા, એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(ઇરેઔટર ીઔર)ની ૦૫ જગ્મા બયલા ભાટે ણ રેલકત યીક્ષા ઔયલાન ું 

આમજન છે. 

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું ડે.શેલ્થ પીવય, વીની.વેને.ઇન્દ્સ્ેઔટય અને વેને.ઇન્દ્સ્ેઔટય તયીઔે ફઢતી 

આલાભાું આલેર છે. 

 લખષ-૪ ભાું યજીંદાયી વપાઇ વેલઔભાુંથી ઔ ર-૧૫૧ ઔભષચાયીને ઔામભ ઔયલાભાું આલેર. લમલનલૃલત્તભાું 

વપાઇ વેલઔભાું લાયવાઇ શઔઔે ઔ ર-૯૯ ઔભષચાયીને લનભણુંઔ આલાભાું આલેર. ભમૈત વપાઇ વેલઔભાું 

લાયવાઇ શઔઔે ઔ ર-૪૦ ને લનભણુંઔ આલાભાું આલેર તેભજ ભાનલરદન અને ઔયાય આધાયીતભાુંથી ઔ ર-

૨૬૩ ઔભષચાયીને વભગ્ર વબાના ઠયાલ અન્દ્લમે યજીંદાયી વપાઇ વેલઔ તયીઔે યાલલતષત ઔયલાભાું 

આલેર. 

 વપાઇ વેલઔભાુંથી ડરે નેજ ભ ઔાદભ, વેનેટયી ભ ઔાદભ તયીઔે ૩૨ ઔભષચાયીને  ફઢતી આલાભાું આલી. 

 ખ જયાત ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ થયીટી, ખાુંધીનખય દ્વાયા આમજીત તારીભ ઔામષક્રભ “Cyclone Risk 

Management & Covid-19” અુંતખષત ખાુંધીનખય કાતે લડદયા ભશાનખયાલરઔાના અલગ્નળભન અન ે

તાત્ઔાલરઔ વેલા લલબાખના વફ પીવય, વયવૈલનઔ તેભજ વૈલનઔના વુંલખષના ઔભષચાયીને ફ ે

રદલવની તારીભ આલાભાું આલેર છે. 

૨૨) મ .વી.ડી. પ્રોજકે્ટ : 

દીનદમા અુંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટર ીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન(DAY-NULM) 

વદય મોજના શેઠ નીચે ભ જફના ઘટકો  વભામેરા છે: 

૧. વાભાજીક ગમતળીરતા અને વુંસ્થાગત મલકાવ (Social Mobilisation & Institutional  Development) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૬૭ સ્લ-વશામ જૂથની યચના ઔયેર છે તેભ જ ઔ ર  ૯૮  

સ્લ-વશામ જૂથને ઔ ર રૂ. ૯ રાક ૮૦ શજાય ની પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે. લડદયા ળશેયના 

લલલલધ લડષ  લલસ્તાયભાું ફનાલેર સ્લ-વશામ જ ુંથની ૨૦૦ ફશેનને (Digital Transaction And Financial 

Litracy) ની તારીભ આલાભાું આલી. 

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલા ૪૩૦  સ્લ-વશામ જૂથની યચના ઔયી પયતા બુંડની વશામ આલાન ું 

આમજન છે.  

૨. ક્ષભતા વુંફુંધી તારીભ અન ે પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યોજગાય (Employment through Skill Training and 

Placement) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૪૫૦ તારીભાથીના નાભાુંઔન ઔયાલેર છે. 
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આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલીન  ૩૪૦ તારીભાથીના નાભાુંઔન ઔયી તેને યજખાયી / સ્લ-યજખાયી 

અાલલાન ું આમજન છે. 

૩.સ્લ યોજગાય કામગક્રભ (Self Employment  Program) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૮૧ રન અયજી ફેંઔભાું ભઔરાલેર છે. જભેાુંથી ૨૧ 

અયજી ફેંઔ દ્વાયા ભુંજૂય ઔયી રાબાથીને રૂ.૩૨.૦૮ રાકની રન વશામ અાલેર છે. ઔ ુંર ૪૫ સ્લવશામ જ ુંથને 

રૂ. ૭૮.૫૦ રાક ન ું ભ દતી લધયાણ ઔયાલલાભાું આલેર છે. 
આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલીન ૨૫૦ અયજી ફેંઔભાું ભઔરાલી રાબાથીને વ્માજ ઔી વશામ આલાન ું 

આમજન છે. નલીન ૧૬૦   સ્લ-વશામ જૂથને ભ દતી લધયાણ  ઔયાલલાન ું આમજન છે. 

૪. ઘયમલશોણા ળશેયી રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

મવમધ્ધ: લડદયા કાતે ૫ જગ્માએ ળેલ્ટવષ ઔામષયત છે. ઉયાુંત રારફાખ બ્રીજ નીચે, અક્ષય ચઔ બ્રીજ નીચ,ે વભા 

તાલ બ્રીજ નીચે, લડવય બ્રીજ નીચે ના ળેલ્ટયન ું ફાુંધઔાભ ૂણષ થમેર છે તથા અટરાદયા ળેલ્ટયની ઔાભખીયી 

પ્રખલત શેઠ છે. ”૧૦૦ રદલવ વેલા અને વુંઔલ્પ્ના”  અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔા તથા જીલ્લા તુંત્ર દ્વાયા 

વુંચાલરત ળેલ્ટય શભ ના રાબાથીનને વયઔાયશ્રી ની લલલલધ મજનાન રાબા અાલલા ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે ળેલ્ટય શભના ૧૬ રાબાથીને ખબય ઔયલા શેત  રાયી વાથે વાધન વાભગ્રી ની વશામ 

આલાભાું આલી.  

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩):  ફાુંધઔાભ ૂણષ થમેર ળેલ્ટયના વુંચારનની ઔાભખીયી ટ ું ઔ વભમ ભાું ળરૂ થનાય છે 

૫. પ્રધાનભુંત્રી સ્ટર ીટ લેન્ડવગ આત્ભમનબગય મનમધ (PM SVANidhi)  

ઔયનાની લૈલશ્વઔ ભશાભાયીના વભમભાું ળશેયી ળેયી પેયીમાના યજખાયને ક ફ જ ખુંબીય યીતે ન ઔળાન થમેર શઇ 

ળેયી પેયીમા તેની આજીલલઔા ભાટે તેભન વ્મલવામ ળરૂ ઔયી ળઔે તે શેત થી ળશેયી ળેયી પેરયમાને લઔીંખ 

ઔેીટર રન અાલલા “PM Steer Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)”, a scheme or Special 

Micro-Credit Facility  ૧૦૦ % ઔેન્દ્ર  યસ્ઔૃત મજના રાખ  ઔયલાભાું આલેર છે. 

તેના ડી બાુંખેર યજખાય ધુંધા  ન: ળરૂ ઔયલા ભાટે Micro-Credit Facility તયીઔે અુંઔે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની 

રન ૧ લષ ભાટે ૭% વ્માજ ઔી વશામ વાથે ઔઈ ણ પ્રઔાયની લવક્મ યીટી લખય આલાન  ળરૂ ઔયલાભાું આવ્મ  છે 

તથા નરાઈન ડીઝીટર પ્રેટપભષનાું ભાધ્મભ દ્વાયા ચ ઔલણું સ્લીઔાયનાયને અન્દ્મ લધ  રૂ. ૧૨૦૦/- ઔેળફેઔ 

તયીઔે આલાભાું આલળે.   

મવમધ્ધ: ૧ ક્ટફય -૨૦૨૧ થી ૪ ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધીભાું “ ૧૦૦ રદલવ  વેલા અને વુંઔલ્ નાું “ ઔામષક્રભ 

અુંતખષત ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની રન ભાટે ૬૭૩૬ પભષ બયલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૫૭% લવલદ્ધ 

શાુંવર ઔયી ૧૦૫૬૩ પભષ બયલાભાું આવ્મા જ ેૈઔી ૯૩૨૭ એટરે ઔે ૧૩૮% પેયીમાની રન ભુંજ ય ઔયલાભાું આલી 

તથા ૫૩૮૯ રન ડીસ્ફવષભને્દ્ટ રક્ષ્માઔ વાભે ૬૩૫૭ એટરે ઔે ૧૧૮% લવલદ્ધ શાુંવર ઔયલાભાું આલી. 

રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની રનના ૧૦૭૮ નાું રક્ષ્માુંઔ વાભે ૨૧૮% એટરે ઔે ૨૩૫૨ પભષ બયી ૭૭૨ પેયીમાને રન 

ડીસ્ફવષ ઔયાલલાભાું આલી. 

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): લગ  ભાું લગ  જરૂયીમાતભુંદ ળશેયી ળેયી પેયીમાની ક ઔયી તેની અયજી 

Online PM SVANidhi Portal ય  વફલભટ ઔયી ફેંઔ ભાું ભઔરાલી રાબાથીને રન વશામ આલાન ું આમજન 

છે.  
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૨૩) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજકે્ટભાું કોોયેળન દ્વાયા આલાભાું આલતી વેલાઓ : 

આુંગણલાડીના ફાકોને પોટીપાઇડ ભીલ્ક અને મળુંગ રાડ : આુંખણલાડીના દયેઔ રાબાથી ફાઔને આુંખણલાડી 

ઔેન્દ્રભાું વભલાય થી ખ રુલાય વ ધી ૦૪ રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ઔ તથા ળ ક્રલાય અને ળલનલાય ૦૨ રદલવ લળુંખરાડ  

(ભખફ્ી અને ખ) આલાભાું આલે છે. (ઔયના ભશાભાયીના રીધે શાર ફુંધ છે) 

વયકાયશ્રીની મોજનાઓ/રીવલેાઓ 

 યક ોણ: ૧) વયઔાયશ્રી દ્વાયા ૬ ભાવ થી ૩ લષના ફાઔને ફાર ળલક્ત, વખબાષ ભાતા અને ધાત્રી 

ભાતાને ભાતૃ ળલક્ત અને લઔળયીને ૂણાષ ળલક્ત ટેઔ શભ યેળન તયીઔે આલાભાું આલે છે. ૨) ઔયના 

ભશાભાયીના રીધે આુંખણલાડી ફુંધ શમ ૩ થી ૬ લષના ફાઔને દય અઠલાડીમાભાું એઔ લઔર વ કડી ફનાલી 

ગયે (ટેઔ શભ યેળન તયીઔે) આલાભાું આલે છે. 

ઉજલણી: ૧) આુંખણલાડી કાતે દય ભરશને વ ણ વુંલાદભાું ણ અુંખે જન વભ દામભાું રઔજાખૃલત, ફાત રા 
રદલવભાું ફાઔન  લજન અને લખીઔયણ, યળઇળભાું લાનખી લનદળષન, ફા રદલવ અને અન્નપ્રાળન રદલવ, અન્ન 

લલતયણ રદલવભાું તભાભ રાબાથીને ટેઔ શભ યેળનન  લલતયણ, ૂણાષ રદલવભાું લઔળયીને ભાખષદળષન અન ે

આઇ.એપ.એ. ખીન  લલતયણ, ભભતા રદલવભાું વખબાષ ભાતા, ધાત્રી ભાતા તેભજ ફાઔન ું લજન ઔયલાભાું, 

યવી આલાભાું, ફાઔને લલટાલભન "એ” ીલડાલલાભાું, ઔ તત્લ અને યવીઔણન ું ભશત્લ વભજાલલાભાું આલ ે

છે. ૨) તીથી બજનભાું લલસ્તાયના દાતા દ્વાયા બજન આલાભાું આલે છે. ૩) દય લે સ્તનાન વપ્તાશ, ણ 
ભાવ લખેયેની ઉજલણી ઔયલાભાું આલે છે. 

ોણ ભાશ: વપ્ટેમ્ફય ભાવને વયઔાયશ્રી દ્વાયા ણ ભાશ તયીઔે ઉજલલાભાું આલેર છે, જભેાું ણ રદલવ, 
ણ ભેરા, ણ લઔ, પ્રબાત પેયી, લાનખી લનદળષન, ખૃશ ભ રાઔાત, લારી ભીટીંખ, ભરશરા ભીટીંખ, ળેયી 
નાટઔ, પલ્ઔ ળ, વામઔર યેરી, યેરડમ પ્રગ્રાભ  લખેયે જલેા ઔામષક્રભ ઔયેર છે, અને ણ અુંખે જન જાખૃલત 
પેરાલેર છે. 

આુંગણલાડી ભોફાઇરલાન: ળશેય શદ લલસ્ તાયભાું નાના ઔેટભાું ખયીફ અને ઝ ડ૫ટ્ટી લલસ્ તાય આલેર છે, જ્માું 

ઔાભ ઔયતા ભજ યના ૬ ભાવ થી ૬ લષના ફાઔ, વખબાષ / ગાત્રીભાતા અને લઔળયી શમ તેની નોંગણી ઔયી જ ે

ICDSની વેલાથી લુંચીત યશેતા શમ તેલા લલસ્ તાયને આુંખણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS વેલાથી આલયી 

રેલાભાું આલે છે. 

ભાતા મળોદા એલોડગ: શ્રેષ્ટ્ ઔાભખીયી ફદર આુંખણલાડી ઔામષઔય અને ભદદનીળ ફશેનને ારયતલઔ ઇનાભ યાજમ 

ઔક્ષાએ, લજલ્ રા ઔક્ષાએ તથા ગટઔ ઔક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે 

આુંગણલાડી ભકાન: ૧) સ્લચ્છછ અને શલા ઉજાવલા  વ લલગામ ઔત આુંખણલાડીના તાના ૧૭૦ નુંદગય ભઔાન 

છે, અને ૦૮ નુંદગય ભઔાનનાું ફાુંધઔાભન ું આમજન ઔયેર છે, ૨) વયઔાયશ્રી દ્વાયા દયેઔ આુંખણલાડીભાું પામય વેપટી 

ઔીટ ફેવાડલાભાું આલી છે, ૩) ફાુંધેરી આુંખણલાડીભાું ૯૩ લટય પ્મ યીપામય ડનેળનથી ભેલેર છે, અને ૫૫ 
લટય પ્મ યીપામય વયઔાયશ્રીભાુંથી આલેર છે. 

વેટકોભ: વયઔાયશ્રી દ્વાયા દય શેરા અને ત્રીજા ળલનલાયે વેટઔભ ઔામષક્રભ દ્વાયા તારીભ, ભાખષદળષન અને ભલનટયીંખ   
આુંગણલાડી કામગકય અને તેડાગયની ઓનરાઇન બયતી: વયઔાયશ્રીની વ ચના ભ જફ આુંખણલાડી ઔામષઔય અન ે

તેડાખયની બયતી e-hrms.gujarat.gov.in ભાયફ્તે ળરૂ ઔયેર છે. 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(53) 
 

મપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન: ૧) ૦૩ થી ૦૬ લષના ફાઔને આુંખણલાડી કાતે ફરાલલાના ન શમ તેન ે

સ્રયઔાયશ્રીની વ ચના ભ જફ લપ્ર-સ્ઔ ર વારશત્મ ગયે જ  રૂ ાડલાભાું આલેર છે, ૨) વયઔાયશ્રી દ્વાયા દય વભલાયે 
ફયે ૦૨ થી ૦૩ ઔરાઔે ઉંફયે આુંખણલાડી ઔામષક્રભ દ્વાયા ટીલી, મ .ટ્ય ફ અને પેવફ ઔના ભાધ્મભથી લપ્ર-સ્ઔ ર 

એજ્મ ઔેળન  રુ ાડલાભાું આલે છે, ૩) ૦૩ થી ૦૬ લષના તભાભ ફાઔને “આુંખણલાડી મ લનપભષ”ન ું લલતયણ 

ઔયલાભાું આલેર છે, ૪) લપ્ર-સ્ઔ ર એજ્મ ઔેળનના સ્તયને લધ  વાયી  આલા “ા ા ખરી” નાભની મજનાન ું 

રન્દ્ચીંખ ઔયલાભાું આલેર છે. 

ોણ ટરે કય: આુંખણલાડીના રાબાથીને આલાભાું આલતી વેલાની યીમર ટાઇભ ભારશત્તી ભેલલા બાયત 

વયઔાયશ્રી દ્વાયા ણ અલબમાન અુંતખષત ણ ટરે ઔય નાભની ભફાઇર એ ળરૂ ઔયેર છે. 

આધાય નોંધણી કેન્દ્ર: ૧) ૦૬ લષ વ ધીના ફાઔ, વખબાષ, ધાત્રી, અને લઔળયી લખેયે આઇ.વી.ડી.એવ.ની 

મજનાના રાબાથી ભાટે અરામદા ૦૬ આધાય નોંધણી ઔેન્દ્ર ળરૂ ઔયલાભાું આલે છે, ૨) લડદયા 
ભશાનખયાલરઔાના વેલાવેત  ઔામષક્રભભાું ણ આધાય નોંધણી ઔેન્દ્ર યાકલાભાું આલે છે. 

લષ ૨૦૨૦ થી વભગ્ર લલશ્વ ની જભે લડદયા ળશેય ણ ઔયના (ઔલીડ-૧૯) ભશાભાયી ના રીધે અવયગ્રસ્ત 

ફનેર છે. ઔયના ની પ્રથભ અને ફીજી રશેયભાું જાશેય રશતભાું ળશેયભાું રાખ  ઔયલાભાું આલેર રક્ડાઉન ના રીધ ે

લડદયા ભશાનખયાલરઔાની આલઔભાું ગટાડ થમેર શલા છતાું ળશેયના રઔ ને ફેઝીઔ વલલષલવઝ પયજીમાત યીતે 

 યી ાડલાની શલાથી યેલન્દ્મ  કચષભાું લધાય થમેર છે. લલલલધ રાખત, ફાુંધઔાભ યલાનખી, જભીન લભરઔત, ઝ , 
ટ યીસ્ટ-અલતથીખૃશ, ટાઉનશર, ભાઔેટ, લલખેયે ની આલઔ ઉય ક ફ લલયીત અવય થમેર છે જ્માયે ઔયલેયાભાું 

લભરઔત ધાયઔ ને આલાભાું આલેર યીફેટ ના રીધે લષ ૨૦૧૯-૨૦ ની વયકાભણી ભાું લષ  ૨૦૨૦-૨૧ ભાું 

થડી લસ્થયતા જોલા ભેર છે. વયઔાયશ્રી દ્વાયા તફક્કાલાય ઔયલાભાું આલેર અનરઔના રીધે ભશાનખયાલરઔાની 

આલઔભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ ના અુંતે વ ધાય થમેર છે. ખત લોભાું રેલાભાું આલેર પાઇનાલન્દ્વમર  ઔું ટર ર અુંખેના 

ઔેટરાુંઔ જરૂયી ખરાું જભે ઔે ઔલટા, પડલાયી અને ાણી-ડરે નેજ લવલામ યેલન્દ્મ  ઔેીટર ફજટેના ઔાભ, 
જનબાખીદાયીના ઔાભ ને જ ેતે વભમે સ્થલખત ઔયતા, લલઔાવ ના અને ભટા ઔાભને ગ્રાુંટભાું ઔયલાના લનણષમ અને આ 

ફાફતે ફધાના વાથ વશઔાયના રીધ ેલડદયા ભશાનખયાલરઔાની નાણાુંઔીમ લસ્થલતભાું વ ધાય થમેર છે. લષ 
૨૦૨૧-૨૨ ના ળરૂઆતભાું ભશાનખયાલરઔા ાવે સ્લબુંડ ની વાયી એલી લવલ્લઔ ઉરબ્ધ શલાના ઔાયણે અને 

ઉય જણાવ્મા ભ જફ પાઇનાલન્દ્વમર ઔુંટર લ્વના ખરા રેલાથી લડદયા ભશાનખયાલરઔા ઔયના જલેી ભટી 
ભશાભાયીભાું ણ જરૂયી એલી તભાભ વ લલધા ાછ થનાય લનબાલણી કચષ, ખાય, ેન્દ્ળન, ઇજાયદાયના ચ ઔલણાું, 
લલખેયે લનમભીત યીતે અને વપતા લષઔ ઔયી ળઔેર છે.  

ખ જયાત વયઔાયશ્રી દ્વાયા લષ ૨૦૦૭ થી ઔટર મ નાફૂદ ઔમાષ ફાદ તેની વાભે ઔટર મ લતય ગ્રાુંટ 
આલાભાું આલે છે. ઔટર મ લતય ગ્રાુંટભાું લષ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ ભાું ક્રભળ: ૧૫% અને ૧૦% જલે નજીલ 
લધાય યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ઔયલાભાું આલેર છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔા ની કચષ થનાય આલઔભાું જોઇએ તે પ્રભાણ 

ભાું લધાય ન થત શઇ આલઔ ન ભટ રશસ્વ ભશેઔભ અને લનબાલણી ાછ કચષ થત શઇ તથા લલલલધ 

મજના ભાું ભશાનખયાલરઔા ને પા આલાના શઇ  અને ઔયના ની ત્રીજી રશેય ને ધ્માને રઇ 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા અખાઉ રેલાભાું  પાઇનાલન્દ્વમર ઔુંટર રના લનણષમને લખી યશેલાની શજ  ણ જરૂય જણામ 
છે.  

ખ જયાત વયઔાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શેત  ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના ઔાયણે ળશેયભાું કફૂ ભટા પ્રભાણભાું લલઔાવનાું ઔાભ 

ઔયલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું આ ઔાભન લનબાલણી કચષ ણ ઔયલાન થળે અને આ આલશ્ મઔ 

જલાફદાયી છે. વયઔાયશ્રીની જ દી જ દી મજના જલેી ઔે AMRUT, BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, SMART 

CITY લલ. ભાું ભશાનખયાલરઔાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત ટેન્દ્ડય લપ્રલભમભ, ભશેઔભ, ઔન્દ્વરટન્દ્વી તથા અન્દ્મ 
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કચાષના રીધ ેલધ  પા આલાન થત શમ છે. લલલલધ મજના શેઠ ભશાનખયાલરઔાના પાા ેટે અુંદાજ ે

રૂ.૫૫૦ ઔયડ આલા ાત્ર થામ છે. આ તભાભ ઔાભ થઔી લધી યશેર કચષને શોંચી લલા ભાટે તથા નાણાુંઔીમ 

વધ્ધયતા ટઔાલી યાકલા નીચે ભ જફના ખરાું રેલા જરૂયી ફને છે.  

1) ઔટર મ લતય ગ્રાુંટભાું દય લે ૧૫% ન લધાય તેભજ દય લે આ પ્રભાણે લધાય ઔયલાભાું આલે તેલી 

યજ આત અખાઉ યાજમ વયઔાય વભક્ષ ઔયેર છે અને આ અુંખેની યજૂઆત ઉચ્છચ સ્તયે ઔયલી જરૂયી છે. 

2) ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા  યી ાડલાભાું આલતી વેલા ાછ થતા કચષને શોંચી લલા જ ેતે વલલષવના 

મ ઝય ચાજષભાું જરૂયી લધાય ઔયી તેની લવ રાત આલતા લે ઔયલા અુંખેન ણ લનલતલલમઔ લનણષમ ઔયલ 

જરૂયી છે. 

3) ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔયલાભાું આલતા ભટા પ્રજકે્ટના ઔાભ વયઔાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP 

ધયણે અથલા યેલન્દ્મ  ફઝે્ ભડર ભ જફ ઔયલાભાું આલે.  

4) વયઔાયશ્રીની ગ્રાુંટ થઔી નલીન ઇન્દ્રાસ્ટરક્ચય ઊબા ઔયલાભાું આલ ેછે, છેલ્લા ૧૦ લષભાું રખબખ રૂ. ૫૯૦૦ 

ઔયડ ના ઔેીટર ઔાભ થમેર છે જનેા રીધે ભશાનખયાલરઔાના લનબાલણી કચષભાું ણ ક ફ લધાય થઇ 

યશેર છે અને ભશાનખયાલરઔા ાવે આલઔના લવલભત વુંવાધન શઇ લનબાલણી ભાટે ણ ગ્રાુંટ ભે તે 

ફાફત ની યજૂઆત ઉચ્છચ સ્તયે ઔયલી જોઇએ. 

5) દય લે ભશાનખયાલરઔાની ઔયલેયા લવલામની આલઔભાું ણ લધાય થામ તે ભ જફના ઔાભન ું આમજન 

ઔયલ ું જરૂયી છે. 

મ્પમ મનમવર ફોંડ: 

 AMRUT મજના શેઠ આલાાત્ર પાાની યઔભ ૈઔી રૂ. ૨૦૦ ઔયડ વ ધીની યઔભ મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી 

ઉખલલા અુંખેની દયકાસ્તન ે લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વાભાન્દ્મ વબાએ અખાઉના લોના ફજટેના ઠયાલભાું 

ભુંજ યી આેર છે અને મ્મ લનલવર ફોંડ રખત તભાભ ઔાભખીયી ઔયલા અુંખેની વુંૂણષ વત્તા મ્મ લનલવર 

ઔલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે. જ ેઅન્દ્લમે લષ ૨૦૨૦-૨૧ વ ધી ની એક્ર અર ફેઝ્ ડફર એુંટર ી લવસ્ટભ 

પ્રભાણે અને નેળનર મ્મ લનલવર એઔાઉંટીંખ ભેન્દ્મ અર પ્રભાણેની ફેરેંળ ળીટ તૈમાય ઔયાલી સ્લતુંત્ર ડીટય ાવ ે

ડીટ ઔયાલી વટીપાઇડ ઔયાલેર છે. પ્રસ્તાલલત મ્મ લનલવર ફોંડ ભાટે ફે નાભાુંઔીત કે્રડીટ યેટીંખ એજન્દ્વી 

રક્રલવર લર. તથા ઇન્દ્ડીમા યેટીંખ એુંડ યીવચષ (રપચ) લર. દ્વાયા લડદયા ભશાનખયાલરઔાને ક્રભળ: “AA/Stable”  

અને “AA+/Stable” યેટીંખ આલાભાું આલેર છે. મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી નાણાું ઉખલલા ભાટે યાજ્મ વયઔાયશ્રીની 

ૂલષ ભુંજ યીની અુંખેની દયકાસ્ત ને ણ ભુંજ યી ભી ખમેર છે. જ્માયે મ્મ લનલવર ફોંડના ઔાભે જરૂય એલા ઇન્દ્પભેળન 

ભેભયેં ડભ તથા ડ્ય ડીરીજુંવ યીટષ  લરખર ઔાઉંવીર દ્વાયા તૈમાય ઔયલાની યશે છે તેના ભાટે એભ. લી. લઔન્ની ર પભષ, 

ન્દ્મ  રદલ્લીની લનભણૂઔ ઔયલાભાું આલેર અને ઔાભખીયી તભેના શાથ ઉય છે અને ણૂષતાને આયે છે. ચાર  નાણાુંઔીમ 

લે મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી પ્રથભ રૂ. ૧૦૦ ઔયડ નાણાું ઉખલલાન રક્ષ્માુંઔ છે. વદય ફાફતે મ્મ લનલવર 

ઔલનળનયશ્રીને રૂ. ૨૦૦ ઔયડના મ્મ લનલવર ફોંડ ભાટેની જરૂયી તભાભ ઔામષલાશી, ઔયાય ઔયલા, SEBI ઔે અન્દ્મ 

રખતની ઔામષલાશી ઔયલા ભાટેની વુંૂણષ વત્તા આેર છે તેને ફોંડની પ્રરક્રમા ૂણષ થામ ત્માું વ ધી મથાલત યાકલા 

લલનુંતી છે. 

રોન : 

ઔેીટર કચષને શોંચી લલા તથા ઔેંર/યાજ્મ દ્વાયા પ્રામજીત લલલલધ સ્ઔીભભાું ભશાનખયાલરઔાન પા 

આલા ભાટે નાણાુંઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે. અખાઉ ભુંજૂય ઔયામેર રૂ.૩૦૦ 

ઔયડની રન વાભે ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા છેલ્લા ૧૦ લષભાું  રૂ.૩૦૦ ઔયડની રન ભેલામેર છે. જ ેવાભે આજની 

તાયીકે પક્ત રૂ. ૫૩ ઔયડ ચઔૂલલાના ફાઔી યશે છે. લલઔાવના ઔાભની ખલત અટઔે નશીં તથા ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયશ્રીની 
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પ્રામલજત લલલલધ મજનાભાું ભશાનખયાલરઔાના પાાની યઔભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ ઔયડની નલીન રન રેલા 

અુંખેની દયકાસ્તને ખત લષની ફજટેભાું ભુંજ યી ભેર છે. ફેંઔ/નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલા ભાટે 

યાજ્મ વયઔાયશ્રીની ૂલષ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. ફોંડ અને રન ભાટેની ભુંજ યી અુંખેની દયકાસ્ત શાર યાજ્મ વયઔાય 

વભક્ષ ેન્દ્ડીંખ છે. યાજ્મ વયઔાયશ્રી તયપથી ફેંઔ / નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલા ભાટેની ૂલષ ભુંજ યી 

ભેથી આલનાય રદલવ / લો ભાટે જભે જભે રન રેલાની જરૂયીમાત ઉબી થળે તેભ ભેર ભુંજ યીની ભમાષદાભાું 

રન રેલાભાું આલળે. 

લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. મજના અુંતખષત પેઝ-૧ શેઠ રાબાથી પાા ેટે અખાઉ વેન્દ્ટરર ફેંઔ પ ઇન્દ્ડીમા 

થઔી રાબાથીના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન ઔયેર યુંત  KYCના ઔાયણવય પક્ત ૧૫૦ જટેરા રાબાથીની 

રન ભુંજૂય થમેર શતી. વદય ફાફતે જ ેતે વભમે ભા. ઔલભળનયશ્રીના અધ્મક્ષ સ્થાને એઔ ઔલભટીની યચના ઔયલાભાું 

આલી અને ઔભીટી દ્વાયા ભશાનખયાલરઔા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંડ ભાુંથી રાબાથીના નાભે રન ભેલી, 

રાબાથીની સ્રી છાલી, રનની લવ રાત ઔયલા ફાફતન લનણષમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય લનણષમ ભ જફ 

શાર પેઝ-૧ ના રાબાથીના નાભે આુંતરયઔ બુંડથી રન ભેલી રનની લવ રાતની ઔામષલાશી શાથ ધયેર છે. 

પેઝ-૩ શેઠ શ ડઔ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનખયાલરઔાના પાાની ખે  પન્દ્ડીખ રન અને રાબાથી પાાની રન 

ભેલેર છે, જનેી લવ રાતની ઔામષલાશી ઔયલાભાું આલળે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૨ શેઠ તભાભ ભઔાનના 

અરટભને્દ્ટ થઇ ખમેર શમ પેઝ-૧ ભ જફ બલલષ્મભાું આુંતરયઔ બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી ઔામષલાશી ઔયલા તથા 

ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૩(ાટષ), પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાું શ ડઔ વુંસ્થા તથા અન્દ્મ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનખયાલરઔાના 

પાાની ખે પન્દ્ડીખ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને ઔેટરાઔ લઔસ્વાભાું જ ેતે વાઇટન ું ઔાભ અને 

એરટભને્દ્ટ ણૂષ ન થમેથી લલઔાવ ની ઔાભખીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રેલાની પયજ ડે છે તે ભાટે રનના 

શપ્તાની લવ રાત વુંૂણષ અરટભેન્દ્ટ થમેથી ળરૂ ઔયલા જરૂયી ભુંજ યી આલા લલનુંતી છે. ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧, ૨, 

૩, ૪ અન ે૫ ના તભાભ રાબાથીના રનની યઔભ બરે શજ  રેલાની ફાઔી છે. યુંત  આ તભાભ પેઝના જટેરા 

ભઔાન એરટ થઇ ખમેર છે તે તભાભ ાવેથી રનની યઔભ ૧૦ લષભાું લવ ર ઔયલા ભાટેની દ્ધલત નક્કી ઔયી, 

આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંઔભાું તેના ૧૨૦ ભાલવઔ શપ્તાના સ્લરૂે જભાું ઔયાલલા ભાટેની ફાયઔડ લાી સ્રી 

તૈમાય ઔયાલી એપડેફર શાઉવીંખ વેરભાું આેર છે. ઉયક્ત શઔીઔત ધ્માને રઇ ફી.એવ.મ .ી. પેઝ- ૩ (ાટષ) , 

૪ અને ૫ રાબાથીની રન તેભના લતી શ ડઔ, ફેંઔ અથલા ત નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવે ઉય જણાલેર ભમાષદાભાું 

રન રેલા, અને ઔઇ ઔાયણવય રન ન ભે ત ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧ અને ૨ ના રાબાથી રન પાાની યઔભ જ ે

યીતે આુંતરયઔ બુંડભાુંથી વ્મલસ્થા ઔયેરી શતી તે યીતે ફાઔીની યઔભની વ્મલસ્થા ઔયલા અુંખેની અખાઉ વાભાન્દ્મ 

વબા દ્વાયા ભુંજ યી તથા તભાભ વત્તા મ્મ લનલવર ઔલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે તેને આલનાય લે ભાટે 

મથાલત યાકલા લલનુંતી છે. 

કય-દય પ્રસ્તાલના :  

લડદયા ળશેયના લલઔાવની ખલતને આખ ધાલલા ભાટે તેભજ લલઔાવના ઔાભના રક્ષાુંઔ ાય ાડલા 

લલઔાવના ઔાભ ીીી થઔી ઔયલા તથા લધાયાની નાણાઔીમ જરૂરયમાત આુંતરયઔ બુંડ ઔે ફાહ્ય વુંસ્થા અને 

ફેન્દ્ઔ ાવેથી રન ભેલીને  યી ાડલાન ું આમજન ઔયલાભાું આલળે. જથેી ફજટેના લે ળશેયીજન ય ઔઇ ણ 

જાતના ઔય-દય લધાયલાના વૂચન ઔયલાભાું આલેર નથી અને ઔય-દય મથાલત યાકલાભાું આલેર છે.   

વભાન અને આબાય :  

 આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે ઔે અત્માય વ ધીના અભાયા ઔામષઔા દયમ્માન સ્થામી વલભલતના તભાભ 

વભ્મ તથા ચેયભેનશ્રીન વુંૂણષ વાથ વશઔાય ભેર છે. અને શલે છી ણ વશઔાય વાુંડળે તેલી અેક્ષા વાથે 

વોન આબાય વ્મક્ત ઔરૂ છ .  
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 લધ ભાું ભને જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે ઔે, અત્માય વ ધીના અભાયા ઔામષઔા દયમ્માન ભેમયશ્રી, ડે. 

ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંકના તભાભ વબાવદશ્રી દ્વાયા જ ેવાથ 

વશઔાય અને ભાખષદળષન વાડ્યા છે તેન  શ ું  ઋણ સ્લીઔાય ઔરૂ છ  અને આખાભી લષ દયમ્માન ણ નલીન લનભામેર 

ભેમયશ્રી, ડે. ભેમયશ્રી, અને ચયેભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંકના તભાભ વબાવદશ્રી ન આજ 

પ્રઔાયે વાથ વશઔાય અને ભાખષદળષન ભત ું યશેળે. લશીલટ લલબાખ તયપથી ભુંજ યી અથે યજ  ઔયાતી દયકાસ્ત ઉય 

ત્લયીત લનણષમ રઇ ભુંજ યી આલાના શઔાયાત્ભઔ અલબખભના ઔાયણે આમજન ભ જફનાું લલઔાવના ઔાભન કૂફ જ 

ઝડી અભર ઔયી ળઔામ છે. ભાયા વાથી અલધઔાયીશ્રી/ઔભષચાયીશ્રી ના ટીભ લઔષ  થી ઔામોને ઔામાષલન્દ્લત ઔયલા 

ઉઠાલેરી જશેભત તથા લળસ્ત ભાટે શ ું  આબાય વ્મક્ત ઔરૂ છ , અને આ પ્રભાણે ન વશઔાય આખાભી વભમભાું ણ ભી 

યશેળે તેલી અેક્ષા યાક  છ . જથેી ઔયીને લલઔાવના વભ લચત આમજનનાું ધ્મેમને પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ. આલી અેક્ષા 

યાકતા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજ યી અથ ે

યજ  ઔરૂ છ . જ ેઆ વો વશષ સ્લીઔાયળ તેલી આળા યાક  છ ું .  

જમ જમ ખયલી ખ જયાત... 
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