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વડોદરા િહાનગરપામિકાવડોદરા િહાનગરપામિકા  
સને ૨૦૨૨-૨૩ના રીવાઇઝડ અન ેસને ૨૦૨૩-૨૪ના 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર અુંગે કમિશનરશ્રીન ું મનવદેન 

સ્થાયી સમિમિના િાનનીય ચેરિેનશ્રી અને સભાસદશ્રીઓ : 

 જી.પી.એમ.સી એક્ટની કલમ ૯૫ હેઠળ વડોદરા મહાનગરપાલલકાન ું સને ૨૦૨૨-૨૩ ન ું રરવાઇઝ 

તથા સને ૨૦૨૩-૨૪ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર રજ  કરતાું મને ઘણો આનુંદ થાય છે. 

 વડોદરા શહેરને સવાાંગી લવકાસના ક્ષેત્રે આગળ વધારનાર અને સબળ નેતતૃ્વ ધરાવનાર આ 

શહેરના માનનીય મેયરશ્રી કેય રભાઇ રોકડીયા, ડે. મેયર પદ ે લબરાજલે શ્રી નુંદાબેન જોશી તથા સ્થાયી 

સલમલતના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. રહતેન્દ્રભાઇ પટેલ સ્થાયી સલમલતનાું માનનીય સભ્યશ્રીઓ તથા 

અન્દ્ય તમામ મ્ય લનલસપલ સભાસદશ્રીઓ સરહત આપ સૌને હ ું  અલભવાદન સહ આવકારુ છ . 
 વડોદરા - લવકાસનો સતત અપડેટ થતો નકશો છે. છેલ્લા કેટલાુંક વરસોમાું શહેરની હદમાું થયેલા 
વધારાને કારણે નગરજનોની જરૂરીયાત તથા અપેક્ષાઓમાું નોંધનીય વધારો થયો છે.  લવસ્તરતી જતી 
લક્ષલતજો અને વધતી જતી અપેક્ષાઓને કારણે લવશાળ જન સમ દાયને લનરુંતર અને લનલવિધ્ને પ્રાથલમક  
સેવાઓ મળી રહે તે માટે મહાનગરપાલલકા સતત કાયિશીલ છે.  શહેરની ગરીમા જળવાઇ રહે અને 
લવકાસની ગલત મુંદ ન પડે તે માટે મહાનગરપાલલકા કૃતલનશ્ચયી છે. સન ૨૦૨૨ ન ું વર્િ કોલવડની 
પડકારજનક પરરલસ્થલતઓથી મ લકત મેળવીને નવી આશા, ઉમુંગ અને ઉત્સાહ સાથે શરૂ થય ું હત ું.  એક 
તરફ મહાનગરપાલલકાએ સુંલનષ્ઠ પ્રયત્નો કયાિ છે, તો બીજી તરફ નગરજનો દ્વારા પણ સકારાત્મક 
પ્રલતભાવ મળ્યા છે. એલપ્રલ-૨૦૨૨ થી શરૂ થયેલ નાણાકીય વર્િ મહાનગરપાલલકા માટે ઘણી બધી 
રીતે અગત્યન ું અને આશાસ્પદ રહય ું છે.  મહાનગરપાલલકાની યશ કલગીમાું ઉમેરો થાય તેવા કેટલાુંક 
અભૂતપૂવિ કાયોને કારણે આ શહેરની રાષ્ટ્ર ીય-આુંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરે નોંધ લેવાઇ છે. મ્ય લનલસપલ બોન્દ્ડના 
ઇલતહાસમાું પ્રથમ વખત વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા સૌથી ઓછા ૭.૧૫% ના કૂપન રેટ સાથ ે
રૂ.૧૦૦ કરોડના બોન્દ્ડ ઇસ્ય  કરવામાું આવ્યા છે. અમૃત યોજના હેઠળ ઇસ્ય  થયેલ બોન્દ્ડ દ્વારા મેળવલે 
રકમમાુંથી લવકાસના કામોને વેગ મળી રહયો છે. વર્િ દરમ્યાન મહાનગરપાલલકાને કેટલાુંક એવોડિ  પણ 
મળ્યા છે. જમેાું મહાનગરપાલલકાને Smart City Assessment Frame Work 2.0 માું 4 Star તરીકે 
પ રસ્કૃત કરવામાું આવી છે.  આ ઉપરાુંત GESI & IT Association  દ્વારા Best Digital Transformation 

in Public Sector Shining Star એવોડિ  પણ પ્રાપ્ત થયો છે. Food Safety & Standard Authority of 

India દ્વારા ફ ડ સેફટી-ડે ની ઉજવણી દરમ્યાન રાષ્ટ્ર ીય સ્તરે ૪ થો તથા રાજય સ્તરે પ્રથમ ક્રમાુંક પ્રાપ્ત 
થયો છે. લવશેર્માું નાણાકીય વર્િ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ફાઇનાલન્દ્શયલ રરપોરટાંગમાું શ્રષે્ઠતા માટે ICAI 

પ રસ્કારોની મ્ય લનલસપલ બોડી XII કેટેગરીમાું વડોદરા મ્ય લનલસપલ કોપોરેશનના વાલર્િક અહેવાલ ન ે
પ્લેક શ્રેણીમાું લવજતેા તરીકે ઘોલર્ત કરવામાું આવ્યા છે. ICAI દ્વારા સદર Municipal Body કેટેગરી 

હેઠળ ભારતમાું પ્રથમ વખત આ એવોડિ  કોઈ મ્ય લનલસપલ કોપોરેશનને એનાયત કરવામાું આવેલ છે. 

મ્ય લનલસપલ કોપોરેશન માટે તેમજ સમગ્ર વડોદરા માટે આ ખ બ જ ગૌરવ ની વાત છે. ગ જરાતના સૌથી 
લાુંબો ફલાય ઓવરબ્રીજન ું લનમાિણ કરી શહેરીજનોને પરરવહન ક્ષેત્રે મોટી રાહત આપવામાું 
મહાનગરપાલલકાએ કાયિદક્ષતા સાધી છે. વડોદરા શહેરના સુંત લલત અને સવાાંગી લવકાસને અગ્રસ્થાન ે
રાખી શહેરીજનોને સ્પશિતી મળૂભૂત સ લવધાઓ લવના લવધ્ને મળી રહે તે માટે જરૂરી બજટેલક્ષી આયોજન 
હાથ ધરેલ છે. વડોદરા તેના ભવ્ય રાજમહેલો, લીલાછમ બગીચાઓ, આુંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની ઇમારતો 
અને સાુંસ્કૃલતક વારસાન ું અગત્યન ું કેન્દ્રલબુંદ  છે. આ નગરની ધરોહરની જાળવણી થાય તથા પ્રવાસીઓ 
અને મ લાકાતીઓ સરળતાથી તેને જાણી-માણી શકે તેવ ું લવશેર્ આયોજન પણ આવરી લેવામાું આવ્ય ું 
છે. શહેરના નગરજનોને પ્રાથલમક સ લવધાઓ સ ચારૂ રીતે સમયસર મળી રહે, નાગરીકોન ું જીવન 
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સલામતી અને સગવડતાભય િ બને અને શહેરન ું સાુંસ્કૃલતક અને પયાિવરણલક્ષી વાતાવરણ વધ  સ દૃઢ 
બને એવી તમામ બાબતોને આવરી લઇ પ રત ું બજટે ઉપલબ્ધ થાય અને આવકના સ્ત્રોત મજબૂત થાય 
તેવી બાબતોન ેલવસ્તૃત સ્વરૂપે આ બજટેમાું આવરી લેવામાું આવી છે.   

 શહેરની લવસ્તરતી જતી લક્ષલતજ અને વધતી જતી જનસુંખ્યાને કારણે નગરજનોન ે પૂરત ું પાણી, 
પૂરતા પે્રશર સાથે મળત ું રહે તે માટે વર્િ દરમ્યાન મહાનગરપાલલકા દ્વારા રૂ. ૨૧૦.૩૭ કરોડના ખચ ે
લવલવધ કામગીરી કરવામાું આવી જમેા લસુંધરોટ ખાતે ઇન્દ્ટેક-વેલ સ્ ર્ક્ચર, બાપોદ તથા કલાલી 
લવસ્તારમાું પાણીના નલવન નેટવકિ  લવગરેેનો સમાવશે થાય છે. લવશેર્માું સ્માટિ લસટી લમશન અુંતગિત 
પાણી પ રવઠાશાખા હસ્તકના ૧૯ પુંપીગ સ્ટેશન ખાતે મશીનરી અપગે્રડ પણ કરવામાું આવી છે. શહેરનાું 
જન આરોગ્યને ધ્યાનમાું રાખી અત્યાધ લનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રૂ. ૨૫૯.૫૩ કરોડના ખચ ે
શહેરના લવલવધ લવસ્તારોને આવરી લઇ કપ રાઇ, ભાયલી તથા છાણી ખાતે લવલવધ ક્ષમતા ધરાવતા 

સ એઝ ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ તૈયાર કરવામાું આવ્યા છે. લવશેર્માું બહ ચરાજી ખાતે નવીન APS પણ 
બનાવવામાું આવેલ છે. લવશાળ જનસુંખ્યા એવ ું ઇચ્છે છે કે શહેર પ્લાસ્ટીક મ ક્ત બને અને પ્લાસ્ટીકથી 
પયાિવરણને બચાવવા કારગત ઉપાયો થવા જરૂરી છે. આ સુંદભે અટલાદરા ખાતે રૂ. ૮ કરોડના ખચ ે
પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ મનેેજમને્દ્ટનો નવીન પ્લાન્દ્ટ નાુંખવામાું આવ્યો છે. પ્રલતરદન વધતા જતા વાહનોની 
સુંખ્યાને કારણે સરળ પરરવહન ખ બ જરૂરી છે. જથેી પયાિવરણને બચાવી શકાય તથા વાહનોન ું બળતણ 
પણ બચાવી શકાય. આ માટે રસ્તાઓ પ રતા પ્રમાણમાું ઉપલબ્ધ થાય અને પરરવહન સરળ બને તે માટે 
રૂ. ૨૯.૧૬ કરોડના ખચે શહેરના લવલવધ રસ્તાઓના રીસરફેસીંગ તથા વાઇડનીંગની કામગીરી વર્િ 
દરમ્યાન કરવામાું આવી છે. જમેાું શહેરના લવલવધ લવસ્તારોને આવરી લેવામાું આવ્યા છે. લવશેર્માું સ્માટિ  
લસટી પ્રોજકે્ટ Phase 1 માું રૂ. ૨૧ કરોડના ખચે અકોટ-દાુંડીયા બજાર લબ્રજ, આર.સી. દત્ત રોડ તથા 
બી.પી.સી. રોડની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવી છે. નગરજનોને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ પ રી પાડવા 
માટે લવલવધ લવસ્તારોમાું રૂ.૧૬.૨૩ કરોડના ખચે કોમ્ય લનટી હેલ્થ સેન્દ્ટસિ બનાવવામાું આવ્યા છે જમેાું 
છાણી, અટલાદરા, માુંજલપ ર અને હરણી અબિન હેલ્થ સેન્દ્ટરના લબલ્ડીંગનો સમાવશે થાય છે. લવશેર્માું 
અટલાદરા ખાતે ૨૩૧ બેડની ક્ષમતા ધરાવત ું G+2 આશ્રયસ્થાન પણ બનાવવામાું આવેલ છે. સતત 
વધતી ટર ારફકની સમસ્યા હળવી કરી શકાય, ઇંધણની બચત થાય અને સમયની પણ બચત થાય તેવા 
આશયથી શહેરમાું લવલવધ સ્થળોએ રૂ. ૨૩૬.૪૨ કરોડના ખચે ઓવરલબ્રજ બનાવવામાું આવ્યા છે. જમેાું 
નગરજનો ઘણાું સમયથી જનેી રાહ જોતા હતા તેવો સમગ્ર રાજયનો સૌથી લાુંબો ઓવરલબ્રજ જ ેગેંડા 
સકિલ થી મનીર્ા ચોકડીના જુંકશનોને જોડે છે તે નગરજનોને અપિણ કરવામાું આવ્યો છે. લવશેર્માું 
મકરપ રાથી જાુંબ આ ગામ તરફ જતા નદી પર લબ્રજ બનાવવામાું આવ્યો છે અને પ્રતાપનગર 
ઓવરલબ્રજની નલવન કે્રશ બેરીયર બનાવવામાું આવેલ છે. સ રક્ષા તથા સરળ અને ભયમ કત પરરવહન 
માટે રૂ. ૬.૪૪ કરોડના ખચે શહેરના લવલવધ લવસ્તારોમાું ૨૫ લક.મી. લુંબાઇના રસ્તાઓ પર સેન્દ્ટરલ 
લાઇટીંગ તથા સાઇડ લાઇટીંગની સ લવધા આપવામાું આવી છે. નગરજનો, બાળકો તથા પ્રવાસીઓના 
મનોરુંજન અથે વોક ઇન એવીયરી બનાવવામાું આવેલ છે તથા લવલવધ ૩૪ જટેલી પ્રજાલતઓના લવદેશી 
પક્ષીઓ પણ ખરીદવામાું આવ્યા છે. જન આરોગ્યના લવશાળ રહતમાું તથા સ ચારૂ વ્યવસ્થા તુંત્ર થકી 
નગરજનોની ફરીયાદોના ઝડપી અમલીકરણ અથે રૂ. ૪.૩૦ કરોડના ખચે સકશન મશીન, વાઇબ્રેટરી 
રોલસિ, હાઇડર ોલલક ટીપસિ તથા ડી-સીલ્ટીંગ મશીનરી ખરીદવામાું આવી છે.  

તમામ નગરજનોને પ રતા પે્રશરથી સમયસર પાણી મળી રહે અને ખાસ કરીને શહેરની હદમાું 
સમાલવષ્ટ્ લવસ્તારોમાું પણ પાણીની અછત ઉભી ન થાય તેવા આશયથી સ્માટિ  વોટર મેનેજમને્દ્ટ લસસ્ટમ 
અુંદાજીત રૂ. ૧૨૫ કરોડના ખચે લવકસાવવામાું આવી રહી છે જનેે સ્માટિ  સીટી પ્રોજકેટ અુંતગિત SCADA 

Phase-2 માું આવરી લેવામાું આવી છે. આ ઉપરાુંત શહેરના લવલવધ લવસ્તારોમાું પાણીની ટાુંકીઓ તથા 
નવીન લાઇનો નાુંખવાની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે. મલલન જળના સ ચારૂ સુંચાલન, લનકાલ અને 
શ લિકરણ દ્વારા શહેરના આરોગ્યની જાળવણી થાય તે હેત થી લગભગ રૂ. ૧૩૪ કરોડના ખચે શહેરના 
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લવલવધ લવસ્તારોમાું નલવન STP, ડરે નેજ ગે્રવીટી લાઇન, પે્રશર લાઇન લવગેરે નાુંખવાની કામગીરી હાલ હાથ 
પર છે. જમેાું વેમાલી, સ ભાનપ રા, ગોરવા, હરણી-વારસીયા રીંગ રોડ, શાસ્ત્રી બ્રીજ, માણેજા, 
રાજીવનગર તથા સેવાસી જવેા લવસ્તારોને આવરી લીધેલ છે. આ સાથે સ્માટિ  સીટી પ્રોજકેટ હેઠળ 
લગભગ રૂ. ૨૮ કરોડના ખચે APS અપગે્રડેશન અને CCTV ઇન્દ્સ્ટોલેશનની કામગીરી પણ હાથ ધરેલ છે 
જથેી શહેરમાું ગુંદકી અને કચરો ફેલાતો અટકાવવા નક્કર પગલાું ભરી શકાશે. ચોમાસાની ઋત માું 
વરસાદન ું પાણી રસ્તાઓ પર ભરાઇ ન રહે તથા તેનો તાત્કાલીક લનકાલ થાય અને નગરજનોને અડચણ 
ન પડે તે હેત થી અકોટા, માુંજલપ ર અને તાુંદલજા લવસ્તારમાું નવીન વરસાદી ગટરની કામગીરી હાથ 
ધરવામાું આવી છે. શહેરમાું સતત વધતી વસ્તીથી પ્રલતરદન એકલત્રત થતા ઘન કચરાન ું પ્રમાણ પણ 
વધી રહય  છે. આ કચરાનો આધ લનક પિલતથી લનકાલ કરવાની જરૂર હોય છે. આ બાબતને ધ્યાને લઇ 
લગભગ રૂ. ૩૨૨ કરોડના ખચે લવલવધ કામગીરી હાથ ધરેલ છે જમેાું લેગસી વેસ્ટનો બાયો રેમેડીએશન 
પ્રરક્રયા દ્વારા લનકાલ, મકરપ રા ખાતે સાયન્દ્ટીફીક લેન્દ્ડફીલ સાઇટનો લવકાસ તથા પ્રલતરદન ૧૦૦૦ 
મેરટરક ટન ક્ષમતાવાળા ઘન કચરાના લનકાલની કામગીરી હાથ ઉપર છે. નગરજનોને સ ચારૂ પરરવહન 
સ લવધા પ રી પાડવા તથા સમય અને ઇંધણની બચત થાય તે હેત થી શહેરના જ દા જ દા લવસ્તારોમાું રૂ. 
૧૭૦.૪૧ કરોડના ખચે રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ઉપર છે જમેાું વડસર, જાુંબ આ, અક્ષર ચોક, 
ગોરવા, છાણી, બાપોદ તથા તેને જોડતા મ ખ્ય જુંકશનોને આવરી લેવામાું આવ્યા છે. નગરજનોને 
પોતાના જ લવસ્તારોમાું આરોગ્યની આધ લનક સેવાઓ મળેવી શકાય તે હેત થી શહેરના લકશનવાડી, 
મકરપ રા, તરસાલી તથા ગોત્રી ખાતે નવીન અબિન હેલ્થ સેન્દ્ટસિ બનાવવામાું આવી રહયા છે તથા 
નગરજનો માુંગલલક તથા અન્દ્ય કાયિક્રમો ઉજવી શકે તે હેત થી મકરપ રા અને લનઝામપ રા લવસ્તારોમાું 
કોમ્ય નીટી હોલ લનમાિણ પામી રહયા છે. લવશેર્માું ખટુંબા ખાતે પશ ઓ રાખવા કેટલ શેડન ું પણ 
આયોજન હાથ ધરેલ છે. આ ઉપરાુંત અટલાદરા થી માુંજલપ ર રેલ્વે ઓવરલબ્રજ, લવલવધ લવસ્તારોમાું 
આવેલ મહાનગરપાલલકા હસ્તકની ઇમારતો ઉપર ૧૨૦ લકલો વોટ ક્ષમતાના સોલાર રૂફ ટોપ 
બેસાડવાની કામગીરી, નવીન હાઇડર ોલલક પ્લેટફોમિ ખરીદવાની કામગીરી, નવીન ફાયર સ્ટેશન, લવલવધ 
લવસ્તારોમાું આવેલ પ્લોટોને અબિન ફોરેસ્ટ તરીકે લવકસાવવાની કામગીરી તથા પ્રાણી સુંગ્રહાલય ખાતે 
પશ -પક્ષીઓ માટે નલવન લપુંજરા બનાવવાની કામગીરી પણ હાથ ઉપર છે.         

વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા શહેરની મૂળભ ત તેમજ માળખાકીય સ લવધાઓન ું આકલન કરી 
આવનાર પાુંચ વર્િના પ્લાનીંગ સાથેન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. જનેી લવગત નીચે મ જબ 
છે.આગામી વર્િમાું પ્રાથલમકતાના ધોરણે લવકાસના લવલવધ કામો હાથ ઉપર લેવામાું આવનાર છે. 

 

1. હેરીટેજ સીટી િરફનો એક કદિ  

વડોદરા તેના ભવ્ય ભૂતકાળ અને વૈભવી વારસાન ું અજોડ ઉદાહરણ છે શહેરની અનેકલવધ 
લવશ્વકથા સમકક્ષ ઇમારતો પકૈીની ન્દ્યાયમુંરદરની ઇમારત હાલમાું જ મહાનગરપાલલકાને સોપવામાું આવી 
છે ત્યારે આગામી સમયમાું હેરીટેજની જાળવણી અથે :  

 ન્દ્યાયમુંરદર ખાતે “વડોદરા ઇન્દ્ટરનશેનલ કલ્ચરલ સને્દ્ટર” રૂ. ૨૦ કરોડના ખચે  લવકસાવવામાું આવનાર 
છે. સ્થાલનક તેમજ મ લાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ માટે પણ તે એક મહત્વન ું પ્રવાસન સ્થળ બની રહે તેવા 
પ્રયત્નો કરવામાું આવશે.  

 સ રસાગર તળાવની ફરતે અને ન્દ્યાયમુંરદર લવસ્તારની આસપાસ જાહેર જનતા માટે લવલવધ સાુંસ્કૃલતક 
કાયિક્રમો તેમજ પ્રદશિન કરવા હેત સર લવલવધ સ લવધા સહની અબિન સ્પેસ ધરાવતા “હેરીટેજ સ્ક્વેર” 
બનાવવાન ું રૂ. ૫ કરોડના ખચે આયોજન. 

 વડોદરા શહેરની મધ્યમાું આવેલ રાવપ રા લવસ્તારના તાુંબેકર વાડા પાસે આવેલ ઐલતહાલસક ઇમારતન ું 
રીનોવેશન રૂ. ૧ કરોડના ખચે કરી  પેઇન્દ્ટીંગ મ્ય ઝીયમ બનાવવાન ું આયોજન હેઠળ છે.  

 વડોદરાને “હેરીટેજ સીટી” નો દરજ્જો મળે તે માટે જરૂરી કાયિવાહી હાથ ઉપર લેવામાું આવશે. 
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2. આરોગ્ય અન ેસુંકમિિ બાળ મવકાસ યોજના 

વડોદરા મહાનગરપાલલકાના શહેર લવસ્તારમાું શહેરીજનોને જાહેર આરોગ્યલક્ષી અને સ ખાકારી 
સેવાઓ પ્રદાન કરી શકાય તે હેત થી : 

 ૧૫ મા નાણાપુંચ હેઠળ “આરોગ્ય કલ્યાણ કેન્દ્રો”ન ું સુંચાલન કરવાના હેત સર ક લ ૭૪ અબિન હેલ્થ 
એન્દ્ડ વેલનેસ સેન્દ્ટર રૂ. ૨૭.૫૦ કરોડના ખચે કાયિરત કરવાન ું આયોજન છે.  

 તરસાલી, બાપોદ અને ગોત્રી ખાતે ક લ ૩ નવીન U-CHC રૂ. ૧૫ કરોડના ખચે બનાવવામાું આવશે.  
 શીયાબાગ, ફતેહપ રા, કપ રાઇ, બાપોદ અને રામદેવનગર ખાતે ક લ ૫ નવીન U-PHC રૂ. ૫ કરોડના ખચ ે

બનાવવામાું આવશે. 
 ઇમરજન્દ્સી રરસ્પોન્દ્સ અને હેલ્થ ઇવેન્દ્્સના મેનેજમેન્દ્ટ માટે કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કુંટર ોલ સેન્દ્ટરની સ્થાપના રૂ. 

૧.૫૦ કરોડના ખચે કરવામાું આવશે. 
 નવલનલમિત ક લ-૦૩ U-CHC ખાતે અલ્ટર ાસાઉન્દ્ડ અને મમેોગ્રાફી સેવાઓ રૂ. ૧ કરોડના ખચે ઉપલબ્ધ 

કરવામાું આવનાર છે.  
 રોગના ઝડપી લનદાન થકી અસરકારક અને ત્વરરત સારવાર માટે “પ્રયોગશાળા અને રેરડયોલોજી 

સેવાઓન ું મજબતૂીકરણ” કરવાના ઉદે્દશથી અદ્યતન તપાસ માટે કેન્દ્રીય પ્રયોગશાળા રૂ. ૩ કરોડના 
ખચે બનાવવામાું આવશે.  

 જાહેર આરોગ્ય અલધકારી UPHC માું આય ર્ તબીબી અલધકારીઓ અને સ પરવાઇઝરી સ્ટાફની ભરતી 
કરવા અુંગેની કાયિવાહી કરવામાું આવશે.  

 ASHA ના નીલત લનયમો મ જબની જરૂરરયાતન ું અધ્યયન કરી ખૂટતી જગ્યાઓ માટે ASHA ની ભરતી 
કરવાની કાયિવાહી કરવામાું આવશે. 

 શહેરી ગરીબના બાળકોના સારા પોર્ણ તેમજ બાલવાડી કક્ષાન ું પ્રારું લભક લશક્ષણ મળી રહે તે હેત થી 
વસ્તીના આધારે આુંગણવાડી/નુંદઘરોની જરૂરરયાતની સામે ઉપલબ્ધ આુંગણવાડીઓની સમીક્ષા કરી 
જરૂરરયાત મ જબની નવીન આુંગણવાડીઓ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવશે. 
   

3. નગર પ્રાથમિક મશક્ષણ સમિમિ : 

 આગામી શૈક્ષલણક વર્િ ૨૦૨૩-૨૪ દરમ્યાન લશક્ષણ સલમલતની ૧૨૧ શાળાઓમાું અને ૮૫ 
બાલવાડીઓમાું ૪૩,૫૦૦ બાળકો અભ્યાસ કરે છે. જમેા આગામી વર્િમાું બાળકોન ું નામાુંકન વધે તેમજ 
વધ ને વધ  બાળકો પ્રવેશ  મળેવે અને તે બાળકોને ક્વોલીટી એજ્ય કેશન મળે તે હેત સર સરકારશ્રી અન ે
મહાનગરપાલલકાના સહયોગથી મહત્વના શૈક્ષલણક આયોજન કરવામાું આવનાર છે. જનેા માટે નવીન 
નાણાુંકીય વર્િમાું રૂ. ૧૯૮.૫૦ કરોડ ખચિ થવાનો અુંદાજ છે જ ેપૈકી વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા રૂ. 
૭૦ કરોડ જટેલી રકમ સ્વભુંડોળથી ખચિ થવાનો અુંદાજ છે. 
 

4. આવાસ યોજનાઓ થકી “Slum Free City” ન ું મનિાાણ :  

શહેરી ગરીબન ું શહેરમાું પોતાન ું પાકા મકાનન ું સ્વપ્ન સાકાર થાય અને તેમના જીવન સ્તરમાું પણ 
સ ધારો થાય તે હેત થી કેન્દ્ર/રાજય સરકારના સહયોગથી હાઉસીંગ ફોર ઓલ યોજના અુંતગિત 
અફોડેબલ હાઉસીંગ લવભાગ દ્વારા ક લ-૩૧૨૩૪ આવાસોની કામગીરી પૂણિ કરવામાું આવેલ છે અન ે
ક લ-૯૭૬૧ આવાસોની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. ચાલ  વરે્ ક લ-૨૦૩ લાભાથીઓને આવાસોની 
ફાળવણી કરવામાું આવેલ છે. પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજના અુંતગિત :  

 વડોદરા શહેરને slum free કરવાના ભાગ રૂપે સરકારી માલલકીની જમીનો પરની હાલની પરરલસ્થતી 
મ જબ આગામી ૫ વર્િમાું ક લ ૨૪૨૯૮ આવાસો રૂ. ૨૦૬૫ કરોડના ખચે બનાવવાન ું આયોજન છે. જ ે
પૈકી નવોન નાણાુંકીય વર્િમાું ૩૪૪૪ જટેલા નવીન આવાસો બનાવી શહેરી ગરીબોના પોતાન ું ઘર 
હોવાન ું સ્વપ્ન સાકાર થાય તેવા આયોજન રૂ. ૨૯૨.૭૪ કરોડના ખચે હાથ ધરવામાું આવશે. 
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5. વડોદરા શહેરને ઇિેક્ટટર ીકિ વ્હીકિ હબ િરીકે મવમક્ટસિ કરવા : 

વડોદરામાું પયાિવરણના પ્રદૂર્ણને ઘટાડવાના ભાગરૂપે આધ લનક પરરહવન સ લવધા અન ે

મ સાફરોની સલામતી અને આરામદાયક મ સાફરીને ધ્યાને લેતા zero emission અન ે noiseless 

operation માટે વડોદરા શહેરમાું જરૂરરયાત મ જબના તમામ ક્ષેતે્ર ઇલેક્ટર ીક વ્હીકલના ઉપયોગનો 

વ્યાપ વધારી વડોદરા શહેરને EV Hub તરીકે લવક્સાવવામાું આવનાર છે જ ેઅુંતગિત :    

 ચારેય ઝોનમાું રૂ. ૭૫ કરોડના ખચે ૨૦૦ ઇલેક્ટર ીક બસોન ું સુંચાલનની સાથે ચાજીંગ સ્ટેશન સાથે બસ 
ટલમિનલ લવકલસત કરવામાું આવશે.  

 શહેરના લવલવધ લવસ્તારોમાું ટ  વ્હીલર અને ફોર વ્હીલર ઇલેક્ટર ીક વાહનો માટે રૂ. ૧૦ કરોડના ખચ ે
ચાજીંગ સ્ટેશનો ઉભા કરવાન ું આયોજન. 

 ડોર ટ  ડોર/સ્પોટ ગાબેજ કલેક્શન માટે ઇ-વ્હીકલ્સનો ઉપયોગ કરવામાું આવશે.   

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના લવલવધ લવભાગો માટે જરૂરરયાત મ જબના ઇલેક્ટર ીક વાહનો વસાવવામાું 
આવશે.  

 વડોદરા શહેર માટે EV Policy પણ બનાવવાન ું આયોજન છે. 
 

6. Blue અન ેGreen Development થકી “Best livable City” બનાવવા િરફ પ્રયાણ:  

વડોદરાના શહેરીજનોના મનોરુંજન તેમજ તેમના અમ લ્ય સમયમાું પરરવાર કે લમત્રો સાથે આનુંદ 
માણી શકે, સાથે તેમના આરોગ્યમાું સ ધારો થાય, પ્રાકૃલતક સુંપદા જમેકે ફ્લોરા અને ફોનાનો વધારો થાય 
અને શહેરના તળાવોન ું નવીનીકરણની સાથે તને ું rejuvenation પણ થાય, તે હેત થી વડોદરા શહેરન ે
Blue અન ેGreen Development થકી “Best livable City” બનાવવાની રદશામાું પ્રયાણ કરવામાું આવશે. 
જ ે અુંતગિત લીનીયર પાક્સિ, કેનાલ ફ્રન્દ્ટ સહ તથા શહેરની ચાર એન્દ્ટર ી, રોડ મીડીયન તથા એવને્દ્ય  
પ્લાન્દ્ટેશન અને લેક ફ્રન્દ્ટ દ્વારા ગ્રીનરી વધારવામાું આવશે અને તળાવોને શ લિકરણ, એરેશન થકી 
જીવુંત કરવામાું આવશે. જ ેલગતના આગામી આયોજનો નીચે મ જબ છે : 

 રામનાથ, કપ રાઇ, ભાયલી, રાજા રાણી, બીલ, વડદલા, વડસર, વાુંસ અને સરલસયા તળાવન ું રૂ. ૪૨ 
કરોડના ખચે નવીનીકરણની કામગીરી કરવામાું આવશે. 

 રોડ લમરડયન 100% coverage up to 18m, footpathside plantation and canal front સરહત 
ભાયલી કેનાલ, સમા કેનાલ અને મલસયા કાુંસ ખાતે ક લ રૂ. ૨૦.૯૫ કરોડના ખચે લલલનયર પાકિ  
લવકલસત કરવાન ું આયોજન.  

 શહેરમાું ૭૫ ફાઉન્દ્ટેન લાઇરટુંગ સહ રૂ. ૫ કરોડના ખચે લગાવવામાું આવશે.  

 શહેરમાું ૭૫ રોડ સાઇડ જગ્યાઓ પર પ્લેસ મેલકુંગ લાઇરટુંગ સહ રૂ. ૫ કરોડના ખચે ડેવલપ કરવાન ું 
આયોજન  

 ગોત્રી તળાવ પાસે રૂ. ૨.૫૦ કરોડના ખચે લચલ્ડર ન્દ્સ પાકિ  બનાવવામાું આવશે.  

 શહેરના મ ખ્ય પ્રવેશ દ્વાર રૂ. ૨ કરોડના ખચે ગ્રીન ફ્રન્દ્ટ ડેવલપ કરવામાું આવનાર છે. 
  

7. નાગરીકોને શ્રષે્ઠ િાળખાકીય સ મવધા અપાણ : 

વડોદરા શહેરની જાહેર જનતાની સ ખાકારી અથે તથા શહેરીજનોને સારી મૂળભૂત અન ેમાળખાકીય 
સ લવધાઓ જમે કે  પાણી, રસ્તા, પ લો, લવગેરે ની સાથ ેકોમ્ય નીટી સલવિસીસ જમે કે કોમ્ય નીટી હોલ, 
પાટી પ્લો્સ, માકેટ ઉપરાુંત આનુંદ પ્રમોદ અન્દ્વયે ઝ  અને બગીચાઓ માટે જરૂરી આયોજનો આવનાર 
વર્િમાું હાથ ધરવામાું આવશે જનેી લવગત નીચે મ જબ છે :  

 
 
 



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(6) 
 

પાણી પ રવઠા સ દ્રઢીકરણ 
 રાયકા ફે્રન્દ્ચ વેલ પાસે ઇન્દ્ટેક વેલ પુંપ હાઉસ, ૭૫ MLD વોટર ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, પુંપીંગ મશીનરી સહ રૂ. 

૨૪૫.૦૦ કરોડના ખચે ટર ાન્દ્સમીશન લાઇન નાખી ૫ વર્િ O&M સહની કામગીરી. 

 ખાનપ ર - સેવાસી,  સોમા તળાવ, બાપોદ-જાુંબ ડીયાપ રા, ભાયલી ટી.પી- ૨, ૩, ૪, સેવાસી ટી.પી – 
૨, ઉંડેરા, બીલ, વડદલા, કરોડીયા અને વેમાલી લવસ્તારમાું રૂ. ૧૮૬.૬૩ કરોડના ખચે ઉંચી ટાુંકી, 
ભ ગભિ સુંપ, ફીડર લાઇન, પુંપીંગ મશીનરી, ઇન્દ્સ્ટરય મેન્દ્ટેશન તથા અન્દ્ય લસલવલ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરકચર, 
ડીલીવરી નેટવકિ  નાખવાન ું આયોજન.   

 લનમેટા ખાતે ૭૫ MLD ક્ષમતાનો ટર ીટમેંટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાન ું તથા લનમેટા થી સરદાર એસ્ટેટ સ ધી રૂ. 
૧૦૮ કરોડના ખચે transmission line નાખવાન ું આયોજન. 

 માસ્ટર પ્લાન આધારીત નેટવકિ  અપગે્રડેશન કરવાન  તથા જ ની જજિરીત લાઈનો બદલવાન ું રૂ.૫૦ 
કરોડના ખચે આયોજન. 

 વડોદરા શહેરના નલવન ટી.પી. તથા નોન ટી.પી. લવસ્તારોમાું નલવન નેટવકિ  થકી ૧૦૦% કવરેજ ની 
કામગીરી રૂ. ૫૦ કરોડના ખચે આયોજન.  

 શહેરના ઉત્તર, દલક્ષણ, પૂવિ અને પલશ્ચમ ઝોનમાું જરૂરીયાત મ જબ નેટવકિ  તેમજ ડીસ્ટર ીબ્ય શન 
સીસ્ટમના સ રઢીકરણની રૂ. ૪૩ કરોડના ખચે કામગીરીન ું આયોજન.  

 શહેરના વારુંવાર કોન્દ્ટાલમનેશન વાળા લવસ્તારોમાું પાણીની લાઈન/ MDPE કનેક્શનો સહ બદલવાન  રૂ. 
૨૦ કરોડના ખચે આયોજન.  

 નવીન ગોરવા અુંકોરડયા બ સ્ટર ખાતે રૂ. ૧૧.૫૦ કરોડના ખચે પુંપીંગ મશીનરી રફડર લાઈન તથા 
નવીન ડીલીવરી નેટવકિ  નાખવાન ું તથા 5 વર્િ O&M ન ું આયોજન.  

 આજવા સરોવર થી પ્રતાપપ રા સરોવર સ ધી ફીડર ચેનલ પર સોલાર પેનલ લગાવવાન  રૂ. ૧૦ કરોડના 
ખચે આયોજન. 

 પૂવિ ઝોન વ.વોડિ  નું ૪ ની ઓફીસ પાસે. રૂ. ૧૦ કરોડના ખચે ૩ MLD ભ ગભિ સુંપ, ફીડર લાઇન, પુંપીંગ 
મશીનરી, ઇન્દ્સ્ટરય મને્દ્ટેશન તથા અન્દ્ય લસલવલ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરકચર, ડીલીવરી નેટવકિ  નાખવાન ું આયોજન. 
ટર ાફફક અને ફાટક િ ક્ટિ વડોદરા 

 સ શેન જુંક્શન તથા વ ડા જુંક્શન ઉપર રૂ.૧૦૭.૦૦ કરોડના ખચે ફ્લાય ઓવર બ્રીજ. 

 બાજવા અન્દ્ડરપાસમાું બોટલનેકની પરરલસ્થલતને ધ્યાને લઇ રૂ.૩૫.૦૦ કરોડના ખચે RUB / ROBની 
કામગીરી 

 સમા તળાવ ઓનેસ્ટ  રેસ્ટોરન્દ્ટ પાસે કલ્વટિ ,  નાગરવાડા બહ ચરાજી ખાડી બ્રીજ, દાુંડીયાબજાર 
લકડીપ લ કલ્વટિ ,  કમાટીબાગ બાલભવન બ્રીજ તેમજ સેવાસી ગામ પાસે આવેલ કલ્વટિ  જવેા બોટલનેક 
કરતા હયાત કલ્વટિ  કૂલ રૂ.૩૧.૨૫ કરોડના ખચે બનાવવાન ું આયોજન.  

 કાલાઘોડા લવશ્વાલમત્રી નદી ઉપર રૂ.૨૫.૦૦ કરોડના ખચે બ્રીજ વાઇડનીંગની કામગીરી.  

 આર.ટી.ઓ રોડ થી મગર સ્વામી આશ્રમની વચ્ચેના સરસીયા તળાવ ઉપર રૂ.૧૨.૦૦ કરોડના ખચ ે
બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી. 

Smart Road Infrastructure  

 શહેરમાું અુંદાજ ે ૨૦.૯૨૦ કી.મી. લુંબાઈના ક લ ૧૭ રસ્તાઓને રૂ. ૭૧.૭૭ કરોડના ખચે વોલ ટ  વોલ 
કરવાન ું આયોજન.  

 શહેરમાું અુંદાજ ે ૯.૫૫ કી.મી લુંબાઈમાું ક લ રૂ ૨૭.૪૦ કરોડના ખચે ૯ રસ્તાઓ ઉપર રીસરફેસીંગ 
કરવાન  આયોજન.  

 શહેરને ફરતે ૪૦.૦૦ મી પહોળાઈનો રીંગ રોડ ૭.૨૦ કી.મી. ની લુંબાઇમાું રુ.૧૮.૫૦ કરોડના ખચ ે
બનાવવાન  આયોજન.  
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 શહેરમાું અુંદાજ ે૫.૭૦ કી.મી. કાચા રસ્તા પાકા વ્હાઈટ ટોપીંગ (આર.સી.સી)ના ક લ ૮ કામો રૂ.૧૬.૬૦ 
કરોડના ખચે કરવાન  આયોજન.  

 શહેરમાું ૪૦.૦૦ મી અને ૩૬.૦૦ મી રીંગ રોડ ઉપરના અુંદાજ ે૮ જુંકશન ઉપર આવલે ફ ટપાથ/સલવિસ 
રોડની પહોળાઈ ઓછી કરી કેરેજ-વેની પહોળાઈ વધારી સરળતાથી અવરજવર થઈ શકે જનેે રૂ.૩.૦૦ 
કરોડના ખચે લવકસાવવાન  આયોજન.  
િોડિ રોડ  

 શહેરમાું આવેલ એરેપોટિ  સકિલથી સોમાતળાવ ચાર રસ્તા સ ધીનો ૪૦.૦૦ મી. પહોળાઈનો અુંદાજ ે
૭.૮૦ કી.મી. લુંબાઈનો રસ્તો મોડલ રોડ બનાવવામાું આવશે જમેાું કાપેટ, બીસી,અને લીકવીડ સીલકોટ 
તેમજ ટર ાફીક ફનીચર અને રોડ માકીંગ સહનો રૂ.૬૫.૦૦ કરોડના ખચે કરવાન  આયોજન.  
કોમ્ય મનટી સમવાસીસ   

 શહેરમાું કન્દ્ વને્દ્શન સને્દ્ ટરના આયોજન માટે પ્રારું લભક તબકે્ક રૂ. ૫ કરોડની જોગવાઈ.  

 શહેરના પલશ્વમ લવસ્તારમાું રૂ. ૩ કરોડના ખચે અલતલથગૃહ/કોમ્ય લનટી હોલ બનાવવાન ું આયોજન.  

 શહેર માું ઝોન દીઠ નવીન ચાર પાટી પ્લોટ રૂ. ૨ કરોડના ખચે લવકસીત કરવાન ું આયોજન. 

 તરસાલી, સમા, લકશનવાડી અને કારેલીબાગ ખાતે રૂ. ૫.૮૦ કરોડના ખચે શાક માકેટન ું આયોજન. 

 શહેરમાું ૨૫૦ બઠેકની ક્ષમતાવાળ ું નવીન નગર ગૃહ રૂ.૪ કરોડના ખચે બનાવવાન ું આયોજન 

 ઘર લવહોણાઓ માટે રદપક ઓપન એર લથયેટર તથા ટીપી ૧૩ એફ્પી ૧૪૪ ખાતે રૂ. ૯ કરોડના ખચે 
નલવન નાઈટ સેલ્ટર બનાવવાન ું આયોજન. 

 પી.એમ. સ્વલનલધ યોજના અુંતગિત નલવન વર્િમાું ૧૩૩૫૦ ફેરીયાઓને ક લ રૂ. ૫૯.૬૫ કરોડની લોન 
સહાય આપવાનો લક્ષયાુંક.     
ઝ    

 ૨૪ પ્રજાલતના સપિ અને ગરોળીઓ માટે રૂ. ૭ કરોડના ખચે નવીન સરીસૃપ લવભાગ, ફૂલ ગ્લાસ વ્ય વીંગ, 

ઇન્દ્ટરલપ્રટેશન સેન્દ્ટર અને શકૈ્ષલણક પ્રવૃલત્તઓ માટે નાન  એમ્ફી થીયેટર લવકસાવવાન ું આયોજન. 

 રૂ.૫ કરોડના ખચે ઑટર માટે આધ લનક અુંડરવોટર વ્ય વીંગ અને ફીલ્ટરેશન પ્લાન્દ્ટ સાથેન ું એન્દ્કલોઝર 
અને સફારી પાકિન ું આયોજન. 

 રૂ.૪ કરોડના ખચે નાની વન્દ્ય લબલાડીઓ માટે ગ્લાસ વ્ય વીંગ એન્દ્કલોઝરન ું આયોજન.  
 

8. ઝીરો વેસ્ટ સીટી: 
સોિીડ વેસ્ટ િનેેજિને્ટ  

વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત લમશન ૨.૦ ની ગાઈડલાઈન્દ્સ મ જબ વડોદરા શહેરને 
ઝીરો વેસ્ટ લસટી બનાવવા માટે લનધાિરણ કરવામાું આવેલ છે. જનેા ભાગરૂપે :  

 આગામી સ્વચ્છ સવકે્ષણ મા અગ્રતાક્રમ લાવવા માટે Project Implementation Unit (PIU) ની રચના 
કરવામા આવનાર છે. 

 શહેરને તબક્કાવાર “Bin Free City” બનાવવાન  આયોજન તથા ઓનસાઇટ સોસિ સગે્રીગેશન માટે જાહેર 
સ્થળો એ CSR/NGO દ્વારા સેગ્રીગેટેડ કલેક્શન માટે ડસ્ટબીન મ કવાન  આયોજન.   

 મટીરીયલ રીકવરી ફેસેલીટી ધરાવત  આધ લનક રીફ્ય ઝ્ડ ટર ાુંસફર સ્ટેશન રૂ. ૫૫ કરોડ ના ખચ ે
બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવશે.   

 ૨૦૦ ટી.પી.ડી ક્ષમતાનો વેટ વેસ્ટ પ્રોસેલસુંગ માટે બાયો-લમથેનેશન પ્લાન્દ્ટ રૂ. ૧૦૦ કરોડ ના ખચ ે
બનાવવાની કામગીરી કરવાન ું આયોજન છે.  

 સોસિ સેગ્રીગેશનના અમલીકરણ માટે વાલર્િક ઇન્દ્ફોમેશન, એજ્ય કેશન અને બીહેવીયરલ ચેન્દ્જ (IEBC)  
અવેરનસે પ્રવૃલત્તઓન ું રૂ. ૧ કરોડના ખચે આયોજન. 



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(8) 
 

 ઇ-વ્હીકલના ઉપયોગથી સાુંકડી ગલીઓમાું ડોર ટ  ડોર ગાબેજ કલેક્શનની કામગીરી કરાવવાન ું 
આયોજન. 

 ICT બેઝ્ડ સીસ્ટમ દ્વારા ન્દ્ય સન્દ્સ સ્પોટન ું કેમેરા દ્વારા સવેલન્દ્સ તથા વાહનોન  મોનીટરીંગ કરવાન ું 
આયોજન.   
િીક્ટવીડ વેસ્ટ િનેેજિને્ટ  
 વડોદરા શહેરમાું હાલમાું ક લ ૫૧૯ MLD ટર ીટમેન્દ્ટ ક્ષમતા ધરાવતાું ૧૨ સ વેઝ ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્્સ 
કાયિરત છે. શહેરમાું લીક્વીડ વેસ્ટ મનેેજમને્દ્ટનાું સઘન અમલીકરણ માટે નવીન STP, APS અને નવીન 
ડરે નેજ નેટવકિ  તેમજ ડરે નેજ નેટવકિ  રીસ્ટોરેશનનાું કામોના સાથે સાથે લવશ્વાલમત્રી શ લિકરણ યોજના હેઠળ 
ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરને લગત લવલવધ કામગીરીઓન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. જ ે પૈકી મ ખ્ય કામો 
નીચે મ જબ છે : 

અ.  મવશ્વામિત્રી શ મિકરણ યોજના હેઠળ  

 ફતેગુંજ, દરજીપ રા, હરણી, માુંજલપ ર સ્મશાન પાસે, કોટેશ્વર અને સમા ભરવાડવાસના લવસ્તારોમાું 
એ.પી.એસ., ડરે નેજ ગ્રેલવટી લાઇન અને પે્રશર લાઇન સહીતની ક લ રૂ. ૫૮ કરોડના ખચે ડરે નેજ 
ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરની કામગીરીન  આયોજન છે.  

 વ ડા સકિલથી મ ક્તાનુંદ થઇ ચુંરાવલી ચાર રસ્તા સ ધી, વડસર બ્રીજ જી.આઇ.ડી.સી. રોડ જ્ય પીટર ચાર 
રસ્તા તરફ, જી.આઇ.ડી.સી. રોડ અલવાનાકાથી કોતર તલાવડી જુંકશન સ ધી, જી.આઇ.પી.સી.એલ. 
સકિલથી સમા ઓલ્ડ એ.પી.એસ. સ ધી, જલે રોડથી લવશ્વાલમત્રી નદી તરફના ડરે નેજ સ લવધા લવરહન 
લવસ્તારમાું, સરસ્વતી ચાર રસ્તાથી કોતરતલાવડી જુંક્શન સ ધી અને સલાટવાડા ચાર રસ્તા થી 
બહ ચરાજી એ.પી.એસ સ ધી ક લ રૂ. ૬૯ કરોડના ખચે ડરે નેજ લાઇન તેમજ ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરની 
કામગીરી કરવામાું આવનાર છે.  

બ.  શહેરિાું ડરેનેજ ઇન્રાસ્ટરક્ટચરના સ દ્રઢીકરણ 

 શહેર તેમજ નવીન સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર ની જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ ને નીચે જણાવેલ સ્થળોએ ક લ રૂ. 
૪૦૧.૧૦ કરોડના ખચે સ વઝે રટર ્મેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાની કામગીરીન  આયોજન છે :  
- ગાજરાવાડી ખાતે ૧૩૦ MLD રૂ. ૧૮૦ કરોડના ખચે નવીન STP, MPS  
- તરસાલી લવસ્તારમાું રે.સવે નું.૩૦ રૂ. ૯૦ કરોડ ના ખચે માું નલવન STP  
- શેરખી ખાતે રૂ. ૯૦ કરોડ ના ખચે માું નલવન STP 
- ઊંડેરા લવસ્તારમાું ૨૧ MLD રૂ. ૪૧.૧૦ કરોડના ખચે નલવન STP 

 શહેર તેમજ નવીન સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર ની જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ ને નીચે જણાવેલ સ્થળોએ ક લ રૂ. 
૪૦૧.૧૦ કરોડના ખચે એ.પી.એસ, પે્રશર લાઇન અને ગ્રેવીટી લાઇનની કામગીરીન  આયોજન છે : 
- ભાયલી અને સેવાસી લવસ્તારમાું રૂ. ૬૬ કરોડના ખચે નવીન એ.પી.એસ. તથા નેટવકિ   

- બીલ ખાતે રૂ. ૬૫ કરોડના ખચે નવીન પમ્પીગ સ્ટેશન, પ્રેશર લાઇન અને ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ   
- છાણી નવીન ટી.પી. અને નારાયણ નગર લવસ્તારમાું રૂ. ૧૫.૫ કરોડના ખચે APS સહીત/ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચર 
- માુંજલપ ર APS ની પ્રેશર લાઇન સ શેન ચાર રસ્તા તરફ લુંબાવવાની રૂ. ૮ કરોડના ખચે કામગીરી 
- કરોડીયા લવસ્તારમાું નલવન APS તથા પ્રેશરલાઇનની રૂ. ૬.૫૯ કરોડના ખચે કામગીરી 

 શહેર તેમજ નવીન સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર ની જરૂરીયાતને ધ્યાને લઈ ને નીચે જણાવેલ સ્થળોએ ક લ રૂ. 
૨૧૩.૪૫ કરોડના ખચે ઓપન/ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી નવીન ડરે નેજ નેટવકિ/રીસ્ટોરેશનની કામગીરીન  
આયોજન છે : 
- ગોરવા, ઉડેં રા અને કરોડીયા લવસ્તારમાું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાની રૂ. ૪૧.૪૫ કરોડના ખચે કામગીરી 

- સેવાસીથી શેરખી સ એજ ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સ ધી નવી ડરે નેજ ગ્રેલવટી લાઇન નાુંખવની રૂ. ૩૩ કરોડના ખચે કામગીરી 
- ગોત્રી રોડ ૩૦મી રોડ જુંકશનથી હરીનગર બ્રીજ સ ધી ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી ડરે નેજ લાઇનની રૂ.૨૨ કરોડના ખચે 
 કામગીરી 

- ખોડીયાર નગર ચાર રસ્તા, સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તા અને વૃદાવન ચાર રસ્તા પર બ્રીજ બનાવવાની કામગીરીમાું  
 નડતર રૂપ ડરે નેજ લાઇન શીફ્ટ કરવાન ું રૂ.૧૭ કરોડ ના ખચે કામગીરી 

- રાજવી ટાવર જુંકશનથી જ ના પાદરા રોડ થઇ સામ્રાજ્ય જુંકશન સ ધી ડરે નેજ લાઇન ટરેં ચલેસ પધ્ધલતથી નાુંખવાની રૂ.  
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 ૧૩ કરોડ ના ખચે કામગીરી 

- તરસાલી લવસ્તાર (ટી.પી. ૩૯) ખાતે નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાની રૂ. ૧૧ કરોડના ખચે કામગીરી 
- તાુંદલજા પત્રકાર કોલોની ચાર રસ્તા થી જટેકો ઓફીસ સ ધી ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી ડરે નેજ લાઇનની રૂ. ૧૦ કરોડ ના  
 ખચે કામગીરી 

- કપ રાઇ ટાઉન પ્લાલનુંગ સ્કીમ ૪૧-૪૨ માું નવીન ગ્રેલવટી નેટવકિની રૂ. ૧૦ કરોડ ના ખચે કામગીરી 
- વારસીયા લવસ્તારમાું પ્રેમ પ્રકાશ આશ્રમ થી RTO APS સ ધી ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી ડરે નેજ લાઇનની રૂ. ૧૦ કરોડના  
 ખચે કામગીરી 

- ખોરડયારનગર ચાર રસ્તા તરફથી રાજીવનગર STP તરફ ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી ડરે નેજ લાઇનની રૂ. ૯ કરોડના ખચે  
 કામગીરી 
- પૂવિ ઝોન લવસ્તારમાું પ્રેમદાસ જલારામ હોલસ્પટલ થી ઓડનગર કલ્વટિ  તરફ ડરે નેજ લાઇનની રૂ. ૯ કરોડના ખચે  
 કામગીરી 
- ઘાઘરેટીયા લવસ્તારમાું નલવન ડરે નેજ નેટવકિની રી રૂ. ૬.૦ કરોડના ખચે કામગીરી 

- નાગરવાડા લવસ્તારમાું લાલક ઇથી સરદારભવન APS સ ધી ડરે નેજ લાઇનની.રૂ. ૬ કરોડ ના ખચે કામગીરી 
- ક તરાવાડી કલ્વટિ  થી RTO APS સ ધી ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી ડરે નેજ લાઇનની રૂ.૬ કરોડ ના ખચે કામગીરી 
- વડદલા લવસ્તારમાું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાની રૂ. ૫.૦ કરોડના ખચે કામગીરી 

- તરસાલી (ટીપી ૫૨) લવસ્તારમાું માું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાની રૂ. ૫.૦ કરોડના ખચે કામગીરી 
 

9. પયાાવરણ થકી સ્િાટા  વડોદરા: 

નેશનલ કલીન એર પોગ્રામ (NCAP) અુંતગિત વડોદરા શહેરની એર કવોલીટીમાું વર્િ ૨૦૧૭ની 
સાપેક્ષમાું વર્િ ૨૦૨૧-૨૦૨૬ દરલમયાન શહેરની એર ક્વોલીટી (PM10 Concentration)માું નોંધપાત્ર 
સ ધારો લાવવા માટે એર કવોલલટીને અસરકારકતા મ ખ્ય પરરબળોને ધ્યાનમાું રાખી એપૃવ્ડ લસટી 
એક્શન પ્લાન મ જબની લવલવધ એકટીવીટી/પ્રોજકેટ હાથ ધરવામાું આવશે.  

 શહેરના હાઈ-ડસ્ટ જનરેશન ધરાવતા મ ખ્ય રસ્તાઓ પર ડસ્ટ જનરેશન ઘટાડવા માટે ૪૦.૦ મી. 
આઉટર રીંગ રોડ તથા ૩૬.૦ મી. ઇનર રીંગ રોડ પર આવતા જુંકશન વાઈડનીંગ કરી ગ્રીનરી સહ ડેવલપ 
કરવાન ું કામ, ડો. આબેંડકર જુંકશન વાઇડનીંગ કરી વોલ ટ  વોલ કરવાન ું કામ, દ માડ જુંકશન 
વાઈડનીંગ કરી વોલ ટ  વોલ કરવાન ું કામ, મહાનગરપાલલકાની હદથી કપ રાઈ જુંકશન સ ધી ગ્રીનરીસહ 
વોલ ટ  વોલ રોડ બનાવવાન ું કામ, ખોડીયારનગર જુંકશન થી એરપોટિ  ચાર રસ્તા સ ધી વોલ-ટ -વોલ 
રોડ પાકો કરવાન ું કામ, સોમા તળાવ ચાર રસ્તાથી મહાનગર સોસાયટી સ ધીનો ૩૬ મી.ના રસ્તા સ ધી 
પેવર બ્લોકથી ફ ટપાથ/પાકીંગ બનાવવાન  કામ, વ ડા જુંકશન વાઈડનીંગ કરી ડેવલપ કરવાન ું કામ, 
બરોડા ડેરી સકિલથી તરસાલી જુંકશન સ ધી પેવર બ્લોક થી ફ ટપાથ બનાવવાન  કામ, વૃુંદાવન 
જુંકશનથી ગ રુક ળ સકિલ સ ધી રસ્તો બનાવવાન ું કામ, ગ રુક ળ સકિલથી સોમાતળાવ બ્રીજ સ ધીનો 
રસ્તો વોલ ટ  વોલ કરવાન ું કામ, ફતેગુંજ થી કમાટીબાગ સ ધીના રોડને વોલ ટ  વોલ કરવાન ું કામ, પુંડ્યા 
બ્રીજ જુંક્શન વાઇડનીંગ કરી વોલ ટ  વોલ કરવાની કામગીરી થક્કી શહેરની એર ક્વોલીટી (PM10 

Concentration)માું નોંધપાત્ર સ ધારો લાવવા માટેન ું રૂ. ૨૯ કરોડના ખચે આયોજન છે. 

 મીકેનીકલ શાખા માટે સ્વછતા માટે ૩૮ નુંગ E-Vehicle, નાના સ્વીપર મશીન,ચાર ઝોન માટે ૪ રોબોટ 
મશીન અને ૮ E-Vehicle તથા મોબાઈલ ટોઈલેટ-E-Toilet સહીત ક લ રૂ.૯.૧૦ કરોડના ખચ ે
ખરીદવાન ું આયોજન છે.   

 શહેરની કાબિન ફૂટ-લપ્રન્દ્ટ ઘટાડવા માટે કપ રાઇ ચોકડીથી કેનાલ સ ધી ગ્રીનરી કરવાન ું કામ, માણેકપાકિ  
જુંકશન થી ખોડીયારનગર તરફ રોડની ધારે પર ગ્રીનરી ડેવલપ કરવાન ું કામ, ફતેગુંજ બાગને અડીન ે
આવેલ પ્લોટમાું વટીકલ ગાડિન ડેવલપ કરવાન ું કામ, ૧૦ નુંગ ઈ-કાર ખરીદવાન ું કામ, ૨ નુંગ ટર ી કટર 
મશીન ખરીદવાન ું કામ, ફતેગુંજ સકિલથી પેવેલલયન તરફ ગ્રીનરી ડેવલપ કરવાન ું કામ, જામ્બ આ 
મકરપ રા પ્રવેશદ્વાર ગ્રીનરી ડેવલપ કરવાન ું કામ, છાણી પ્રવેશદ્વાર જી.એસ.એફ.સી. તરફ ગ્રીનરી 
ડેવલપ કરવાન ું કામ, ૩ નુંગ વોટર ટેન્દ્કર ખરીદવાન ું કામ, ડ માડ ચોકડી ગ્રીનરી ડેવલપ કરવાન ું કામ 
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તથા વડોદરા શહેરનાું અલગ અલગ લવસ્તારમાું તથા તળાવો પર નવીન ગાડિન બનાવવાન ું કામગીરી 
દ્વારા ગ્રીન કવરમાું વધારો કરવાન ું રૂ. ૮.૪૦ કરોડના ખચે આયોજન છે. 

 

10. Energy Efficient Vadodara City : 

વડોદરા મહાનગરપાલલકાની વીજ વપરાશમાું બચત,ઉજાિ કાયિક્ષમ વીજ ઉપકરણોને ઉપયોગમાું 
લેવા, પ ન: પ્રાપ્ય ઉજાિ સ્ત્રોત (સોલાર) માું વધારો કરવો તથા પ્રણાલીગત લાઈટ ફીંટીંગોના સ્થાને LED 
ફીટીંગ લગાવાન ું આયોજન છે. Efficient Electrical Energy Cell (EEEC)નાું મ ખ્ય કાયો :     
- 50KW કે તેથી વધ  Contract Demand હોઈ તે તમામ વીજ લબલોન ું Energy Audit 
- 50KW સ ધીના Load List ધરાવતાું તમામ Electrical/Electrificationનાું પ્રોજકે્ટન ું Scrutiny કરી  

 Energy Efficient પાસાઓ ઉમેરવા 
- નવીન સ્ટર ીટલાઈટીંગને લગતા પ્રોજકે્ટમાું National Lighting Code 2010 તથા International  
 Commission of Illumination (CIE)નાું લનયમોન ું પાલન થાય છે કે કેમ તે ચકાસી તેન ું પાલન  

- કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારશ્રીનાું લનદેશો અન સાર Efficient Electrical Energyની Guideline બનાવવી તથા તે  
 પ્રમાણ ેનવીન લવજ ઉપકરણો ખરીદવા. 

- વીજ બીલોનાું Tariff, Duty, Contract Load તથા Energy Billન ું પૃથ્થકરણ, જાળવણી તથા દેખરેખ  
 રાખવામાું આવે છે. 

Efficient Electrical Energy ના ભાગ રૂપે નવીન આયોજનો નીચે મ જબ છે: 

 છાણી કેનાલથી સમા જુંકશન સ ધીના Cycle Track, પ્રતાપપ રા થી આજવા સરોવર સ ધીની ફીડર ચેનલ 

પર, વડોદરા મહાનગર પાલલકા હસ્તકનાું લબલ્ડીંગો, પાણીના શ લિકરણ મથકો, પાણીના પ્રાલપ્ત સ્થાનો, 

પાણીના લવતરણ મથકો, સ વેજ ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, સ વેજ પુંપીંગ સ્ટેશન તથા અન્દ્ય લબન વપરાયેલ 

જગ્યાઓ પર રૂ. ૧૦ કરોડના ખચે Solar Power Plant બસેાડી હયાત 2MW ક્ષમતાની Green Energy 

માું વધારો કરી 10MW સ ધી કરવાન ું આયોજન છે. 

 રૂ. ૧૦ કરોડના ખચે મ ખ્ય રસ્તાઓ પર ઉજાિ કાયિક્ષમ LED સ્ટરર ીટ લાઈટ સ લવધા આપવાન ું આયોજન.  
 

11. આટીફીશીયિ ઈન્ટેિીજન્સ િેબ: 

AI એટલે કે Artificial Intelligence, આજના ટેકનોલોજી ય ગમાું Artificial Intelligence નો 
મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે. કોઈ પણ કામની પ્રોસેસને ઓટોમેરટક બનાવવા માટે Artificial Intelligence 

 ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. AI ની મદદ વડે સીટીના લસલવક સમસ્યા હાઈલાઈટ થાય છે તથા તને ે
Resolve કરવામાું મદદરૂપ બને છે. AI ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ શકે તથા તેનાથી લસલવક 
પ્રશ્નો હલ થઈ શકે તે માટે એક સેલ ઉભો કરવો જરૂરી બને છે. સેલ આગળ જતાું મહાનગરપાલલકાને 
મદદરૂપ થઈ શકે એવા પ્રોજકે્ટસ/ટેકનોલોજી લવશે જાણકારી આપશે. જ ેઅુંતગિતના નલવન આયોજનો 
નીચે મ જબ છે :  

 શહેરમાું વહેતી લવશ્વાલમત્રી નદી પર, નદીના ૧૭ જટેલા લોકેશન પર AI આધારરત PTZ કેમેરા તથા 
ડર ોનની મદદથી સઘન મોનીટરીંગન ું રૂ. ૪ કરોડના ખચે આયોજન. 

 ડર ોન તથા મોબાઇલ એપની મદદથી physical survey ના ઉપયોગથી વડોદરા શહેરની તમામ પ્રોપટીના 
સવેન ું રૂ. ૪ કરોડના ખચે આયોજન.  

 કેમેરા અને AI ની મદદથી સ્માટિ  પે એન્દ્ડ પાકિ  ની મોબાઇલ એપ્લીકેશનની સ લવધાન ું રૂ. ૧ કરોડના ખચ ે
આયોજન.   

 શહેરના સ્માટિ  રોડ, મોડેલ રોડ તથા મહત્વના રોડ પર enforcement system ન ું રૂ. ૫૦ લાખના ખચે 
આયોજન. 

 તમામ સલવિસીસ માટે મોનીટરીંગ લસસ્ટમ જમેાું feedback, complaints તથા digital dashboard માટે 
રૂ. ૫૦ લાખના ખચે આયોજન.  
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Technology Fund  

વડોદરા શહેરમાું લવલવધ ટેકનોલોજીના પ્રોજકે્્સ કાયિરત છે. જમેાું સીસીટીવી કેમેરા, લવલવધ IOT 

Devices, Sensors, Servers, license, software લવગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. જનેો ઉપયોગ વડોદરા 
મહાનગરપાલલકાના લવલવધ ડીપાટિમેન્દ્ટ દ્વારા કરવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંત, વડોદરા મહાનગરપાલલકા 
લસવાયના ડીપાટિમેન્દ્ટ (જમે કે પોલીસ ડીપાટિમેન્દ્ટ) દ્વારા પણ ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. સદરહ  
ટેકનોલોજી માટે, “Technology Fund” નામન ું નવીન ફુંડ અનામત હેઠળ શરૂ કરવાન ું આયોજન છે. 
જમેાું મહાનગરપાલલકા ના લવલવધ આઈ.સી.ટી. પ્રોજકે્્સ થકી જ ેઆવક થશે તે આ ફુંડ હેઠળ જમા લઈ 
તેનો ઉપયોગ આઈ.સી.ટી. પ્રોજકે્્સના લનભાવણી તેમજ ભલવષ્યમાું તેના updation/ 
upgradation માટે કરવામાું આવશે. જથેી તેની લનભાવણી અને જાળવણી યોગ્ય રીતે થઇ શકે. 

 

12. Transit Oriented Corridor : Outer Ring Road 

વડોદરા શહેરની ફરતે Transit Oriented Corridor/ Outer Ring Road બનાવવાન ું આયોજન 
કરેલ છે સદર કોરરડોર બનવાથી શહેરમાું લબનજરૂરી પ્રવેશતા વાહનોન ું ભારણ ઘટશે અને સમય અન ે
ઈંધણનો બચાવ થશે. આ પૈકી ચાલ  વર્ે ૩૨ લકમીનો કોરરડોર બનાવવાન ું આયોજન કરેલ છે : 

 સદર કોરરડોર માટે ૪૦મી.ની પહોળાઇમાું રોડ, બ્રીજ, નાળા, વરસાદી પાણીના લનકાલની વ્યવસ્થા, 
અપ્રોચ રોડ, પ્લાન્દ્ટેશન તેમજ લાઇટીંગ સહની સ લવધા ઉપલબ્ધ કરવાન ું આયોજન છે. સદર કોરરડોર 
બનાવવાના પ્રાથલમક અુંદાજ રૂ.૧૫૦૦/- કરોડ જટેલો થનાર છે.  

 સદર કોરરડોરના ખચિન ું ભારણ સીધેસીધ ું વડોદરા મ્ય લનલસપલ કોપોરેશન પર ન આવે તે ધ્યાને લઇ 
કોરરડોરના બન્ને તરફ ચોક્કસ પહોળાઈમાું આવતી જમીન પરની FSI વેચાણ પિલતથી અપનાવવામાું 
આવશે. 

 વધારાની FSI ની આવકમાુંથી સદર કોરરડોર તૈયાર કરવાન  નાણાકીય આયોજન છે.  
સદર કોરરડોર થવાથી વડોદરા શહેરના પલશ્ચમ, દલક્ષણ અને ઉત્તર લવસ્તારના નાગરરકોને લાભ મળે 

તે હેત થી સદર કોરરડોરથી લવકલસત લવસ્તારોના હયાત ટીપી રસ્તા સાથ ેપણ જોડવામાું આવનાર છે. 
શહેરીજનોને રસ્તાની સ લવધામાું પણ વધારો થશે. 
 

13. Neighbourhood Development Scheme : 

વડોદરા શહેરના નવીન સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર તેમજ ટી.પી. લવસ્તારો માું માળખાકીય સ લવધા જમેકે 
પાણી, ડરે નેજ, રસ્તા, સ્ટર ીટલાઈટ, બાગ બગીચા તેમજ કોમ્ય લનટી સલવિસીસ લગતની સ લવધાઓન ું 
આકલન કરી જરૂરરયાત મ જબની સ લવધાઓ પ્રાથલમકતાના ધોરણે આપવા અુંગેન ું આયોજન છે. 
 

14. પે એન્ડ પાકા  અને જાહેરાિો થકી આવક : 

વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા આગામી વર્િમાું શહેરમાું આવેલ લવલવધ પાલલકા હસ્તકના ખ લ્લા 
પ્લોટો, શહેરમાું આવેલ લવલવધ બ્રીજ નીચે પે એન્દ્ડ પાકીંગ માટેની કાયિવાહી અને નવીન બનેલ અટળ 
બ્રીજ ના પીયર અને રાત્રીબજારની ફરતે જાહેરાત કરવાના હક્કો જાહેર હરાજીથી આપવાની કાયિવાહી 
કરવાની થાય છે જનેા અન સુંધાને નીચે મ જબની આવક થઇ શકે છે:  

 નલવન બનેલ અટલ લબ્રજ નીચે તથા જતેલપ ર લબ્રજ, ગોત્રી-હરરનગર લબ્રજ, અટલાદરા-કલાલી લબ્રજ 
સરહત લવલવધ લબ્રજ નીચેના ભાગે પે એન્દ્ડ પાકિ  સ લવધાથી વાલર્િક ક લ રૂ।.૧.૨૦ કરોડ જટેલી આવક 
થવાનો અુંદાજ છે. 

 સમા તળાવ, આજવા ચોકડી, વાઘોરડયા ચોકડી, કપ રાઈ ચોકડી, સ શેન ચાર રસ્તા, છાણી જકાતનાકા 
જવેા એન્દ્ટર ી પોઈન્દ્ટ ખાતે પાલકાંગ કરાવી અને રીઝવ્ડિ  પ્લો્સ ખાતે પાલકાંગ થકી વર્ે રૂ. ૧.૨૧ કરોડ 
જટેલી આવક થવાનો અુંદાજ છે. 
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 અટલ લબ્રજના પીયર ઉપર હોડીગ બોડિ  દ્વારા જાહેરાત કરવાના હક્કો આપી નવીન રૂ. ૮૨ લાખ જટેલી 
આવકનો અુંદાજ છે. 

 કારેલીબાગ અને સયાજીપ રા રાત્રીબજારની રેલીંગ ઉપર જાહેરાત કરવાના હક્કો આપી વર્ે રૂ।.૧૧ લાખ 
ની આવકનો અુંદાજ છે.  
 

15. ખેિો વડોદરા : 

વડોદરા શહેરમાું રમત-ગમતની પ્રવૃલતઓને વેગ મળે અને સ્પો્સિના ક્ષેત્રે સારૂ ઈન્દ્ફ્રાસ્ ર્કચર ઉભ  
કરી તેનો લાભ શહેરના ખેલપે્રમીઓને મળે તે હેત થી આવનાર વર્િ માટે નીચે મ જબના આયોજનો હાથ 
ધરવામાું આવેલ છે : 

 શ્રી છોટ ભાઇ પ રાણી પેવેલીયન ખાતે  રૂ. ૫ કરોડના ખચે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્દ્ ડ તથા સ્કેટીંગ રીંક બનાવવાન ું 
આયોજન. 

 ગોત્રી ખાતે રૂ. ૪.૫૦ કરોડના ખચે નવીન રક્રકેટ પીચ બનાવવાન ું આયોજન.  

 સરદારબાગ તથા લાલબાગ સ્વીમીંગપ લન ું રૂ. ૪ કરોડના ખચે નવીનીકરણ.  

 ટી.પી. ૨ એફ.પી. ૫૪ સયાજીપ રા ખાતે PPP Model થકી સ્પો્સિ કોમ્પ્લેક્ષ ડેવલપ કરવાન ું કામ. 
 

16. રખડિા ઢોર િ ક્ટિ શહેર :  

શહેરમાું રખડતા પશ ઓના ત્રાસ લનવારણ હેત સર મહાનગરપાલલકા દ્વારા શહેરને રખડતા પશ ઓના 
ત્રાસથી મ ક્તી આપવાના હેત સર આગામી રદવસોમાું નલવન આયોજન થકી સમસ્યાના લનવારણની 
રદશામાું અથાગ પ્રયતનો  હાથ ધરી લમશન મોડમાું કામગીરી કરવામાું આવનાર છે. જનેા ભાગરૂપે :   
- પશ ઓ તેમજ પશ  માલલકોન ું ડોર ટ  ડોર રજીસ્ટરેશન કરી,RFID-એનીમલ ટેગીંગ કરવામાું આવશે 
- રખડતા પશ ઓ માટે ટીમન ું ગઠન કરી ૨૪ કલાક પશ ઓ પકડવાની કામગીરી  

- કમાન્દ્ડ કું ટર ોલ સેન્દ્ટર ખાતે પ્રસ્થાલપત કરેલ સી.સી.ટી.વી. કેમેરા મોનીટરીંગ લસસ્ટમ મારફતે જાહેર માગિ ઉપર છ ટા  

મ કવામાું આવેલ પશ ઓન ું લગાવેલ ટેગના આધારે પશ  માલલક સામ ેFIR,તેઓના ઢોરવાડાના પાણી તથા ડરે નેજના 
કનેક્શન કાપવા,  ગેરકાયદેસર હોય તેવા પ્રસુંગે ઢોરવાડા ડીમોલેશન કરવા, વારુંવાર જાહેર માગિ ઉપર છોડતા હોય 
તેવા રીઢા ગ નેગાર(હેબીચ્ય અલ ઓફેન્દ્ડર) સામ ેફોજદારી કાયિવાહી કરવામાું આવશે  

 આ લસવાય ઢોરડબ્બા અુંગેની હયાત સ લવધાઓમાું સ ધારા વધારા કરવામાું આવનાર છે જ ેપૈકી : 

 ખટુંબા તથા જાુંબ વા ખાતે ૧૫૦૦ પશ ઓની કેપેસીટી વાળ ું રૂ.૧૫ કરોડના ખચે નવીન ઢોર ડબ્બા 
લવકસાવામાું આવશે. 

 હયાત ખાસવાડી અને ખટુંબા ખાતેના ઢોર ડબ્બાન ું રૂ. ૧.૫ કરોડના ખચે લવસતરણની સાથે રીનોવેશન 
 

17. Flood, Fire િથા Disaster Management plan થકી Resilient Vadodara: 

વડોદરા શહેરમાું પૂર, આગજની તથા ક દરતી આપદાઓ અુંતગિત જોખમોને ઘટાડવા તેમજ આવા 
disaster સામે શહેર resilience (સક્ષમ) બની “Resilient Vadodara” તરીકેની ઓળખ ઉભી થાય 
અને શહેરના નાગરીકો ને આવી આપદાઓમાુંથી બચાવી શકાય સાથે સાથે આપદઓને પહોંચી વળાય 
તેના માટે આગામી વરે્ કેટલાક આયોજનો હાથ ધરેલ છે જનેી લવગત નીચે મ જબ છે : 
ફાયર સમવાસીસન ું અપગે્રડેશન    

 Fire Services ને અપગે્રડ કરવા હાઈટેક વાહનો તેમજ અપગે્રડેડ હાઈટેક રેસ્ક્ય  સાધનોની રૂ. ૨૫ 
કરોડના ખચે ખરીદીન ું આયોજન  

 નાગરીકોની સ ખાકારી અને સલામતી માટે સોમા તળાવ, હરણી, ટી.પી.-૧ અને સયાજીપ રા ખાતે રૂ. 
૧૩ કરોડના ખચે નવીન 4 ફાયર સ્ટેશન બનાવવાન ું આયોજન.  

 વાયરલેસ હાઈટેક ટેકનોલોજી ન ું રૂ. ૧ કરોડના ખચે અપગે્રડેશન.  

 આગના બનાવ પ્રસુંગોએ નજીક્ના તળાવોમા રહેલ પાણીના ઉપયોગ કરી શકાય તે હેત થી રૂ. ૪૦ 
લાખના ખચે Water Filling System Develop કરવાન ું અયોજ્ન.  
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 નવીન ફાયર સ્ટેશન માટે મુંજ ર મહેકમમાું ખાલી જગ્યાની  ભરતી તથા નવીન મહેકમ ઉભ ું કરવાની 
કાયિવાહી. 

 મઈેન વોટર સપ્લાય લાઈનમાુંથી લસટી હાયડર ન્દ્ટ લાઈન સીસ્ટમ લવકસાવવામાું આવશે. 
 આ લસવાય નાગરરકોને નાગરીકોને ફાયર NOC મેળવવામા સ ગમતા રહે તે માટે ઓનલાઈન NOC 
તથા લાઈવ મોનીટરીંગ લસસ્ટમ અપગે્રડેશન કરવાન ું આયોજન, નાગરીકોને ફાયર સેફ્ટીની 
ગ ણવત્તાય ક્ત સ લવધા મળી રહે તે માટે ફાયર વેન્દ્ડર રજીસ્ટરેશન લનયમોન  અમલીકરણ પણ કરવામાું 
આવશે.  
વરસાદી પાણીનો મનકાિ 

 સ્ટલીંગ હોસ્પીટલથી ભાયલી ઓપન ચેનલ સ ધી, નેશનલ હાઇવે સમાુંતર વાઘોડીયા જુંક્શનથી કપ રાઇ 
જુંક્શન સ ધી, નેશનલ હાઇવે સમાુંતર L & T તરફથી વાઘોડીયા જુંકશન સ ધી, તરસાલી આદશિ નગરથી 
રૂપારેલ કાુંસ સ ધી, ઊંડેરા તળાવથી ઇશાન્દ્યા શાુંલતગ્રામ કોમ્પલેક્ષ/સહજ એવન્દ્ય  જુંકશન સ ધી અને 
ભીમ તળાવ જુંક્શનથી વાસણા-બાુંકો કાુંસ સ ધી રૂ. ૫૨.૫૦ કરોડના ખચે નવીન વરસાદી ગટરની 
લાઈન નાુંખી વરસાદી ગટરના પાણીના લનકાલન ું આયોજન છે.  
 

Vadodara Emergency and Special Assistance Fund under CSR 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા “Vadodara Emergency and Special Assistance Fund” 

નામના CSR Fund ની રચના કરવા અુંગેની કાયિવાહી હાથ ઉપર લેવામાું આવનાર છે. જ ે અુંતગિત 
કુંપનીઓ અને સુંસ્થાઓ પાસેથી CSR હેઠળ ફુંડ મેળવી તેનો ઉપયોગ વડોદરામાું ઈમરજન્દ્સી, આપદા 
તેમજ ખાસ પ્રસુંગે કરવામાું આવશે. વધ માું આ Fund હેઠળ રકમ આપેથી કુંપનીઓ/ સુંસ્થાઓ પણ 

CSR ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેનો લાભ મેળવી શકશે. 
 

18. સફાઇમિત્ર સ રક્ષા મિશન 

 ભારત સરકાર દ્વારા સ વર તથા સેપ્ટીક ટેન્દ્ક સફાઇ અથે જોખમી માનવ પ્રવેશ રોકવા, 
ડરે નેજ/સેપ્ટીક ટેન્દ્ક સફાઇની પ્રવૃલત સાથ ે સુંક્ળાયેલ સફાઇલમત્રોની સલામતી તથા કલ્યાણ અથ ે
સફાઇલમત્ર સ રક્ષા લમશન હાથ ધરેલ છે. જ ેઅુંતગિત CPHEEO (Central Public Health and Environmetal 

Engineering Organization (CPHEEO) ના કેલ્ક્ય લેટર મ જબ સ વર તથા સેપ્ટીક ટેન્દ્ક સફાઇના કામ ે
ધોરણ મ જબ જરૂરરયાતની સામે ઉપલબ્ધ સફાઇના સાધનો, મશીનરીસ, સેફ્ટી ગીયસિ, મેનપાવર, 
લવગેરેનો આધારે ગેપ એનાલીસીસ કરી જરૂરરયાત મ જબની સાધન સામગ્રી અને મશીનરીની ખરીદી તથા 
મેનપાવરની ભરતીની કાયિવાહી સુંબુંધીત લવભાગ દ્વારા કરવામાું આવનાર છે.  
 

19. Green Bond  

 દેશની મહાનગરપાલલકાઓ નાણાકીય રીતે આત્મલનભિર થાય અને લવકાસના કામો માટે 
આપવાપાત્ર ફાળા કે પ રી રકમ પોતાની રીતે ડેબ્ટ માકેટથી ઉગવી શકે અને financialy sustain થઈ શકે 
સાથે સાથે દરેક મહાનગરપાલલકઓનો કે્રડીટ રેટીંગ થાય અને તમેા financial transperancy આવ,ે 
book keeping upto date રહે અને financial statements સમયસર તૈયાર થાય, તે હેત થી 
મ્ય લનલસપલ બોન્દ્ડ થકી નાણાુંકીય આયોજનને ભારત સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહન (incentive) આપવામાું 
આવે છે. ગત વર્ે વડોદરા મહાનગરપાલલકાના પ્રથમ મ્ય લનલસપલ બોન્દ્ડને અભ તપવૂિ સફળતાના લીધ ે
તેની નોંધ રાષ્ટ્ર ીય તેમજ આુંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરે લેવામાું આવેલ છે. અમૃત-૨.૦ અતુંગિત પણ ભારત 
સરકાર દ્વારા જ ે મહાનગરપાલલકઓ Green Municipal Bond થકી નાણાું ઉગવે તેમને પ્રોત્સાહન 
સ્વરૂપે રૂ. ૧૦ કરોડ પ્રલત ૧૦૦ કરોડના mobilization ઉપર આપવામાું આવે છે. જથેી આગામી 
સમયમાું વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા પણ Green MuniBond હેઠળ આપવાપાત્ર ફાળાની રકમ 
ઉગવવાન ું આયોજન છે. 
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બજટેની સિીક્ષા : 

ચાલ  વર્ે ૨૦૨૨-૨૩ માું લમલ્કત વેરા તથા અન્દ્ય વેરામાું સધન વસ લાત ઝ ુંબેશ ચલાવી વેરાની આવકમાું 

વધારો મેળવેલ છે. જનેા કારણે મહેકમ તથા લનભાવણીનાું વધતા ખચિને પહોંચી વળી શકાય  છે. તેમજ રાજય 

સરકારશ્રી દ્વારા લવલવધ યોજનાઓ હેઠળ સમયાુંતરે ફાળવેલ ગ્રાુંટના કારણે મહાનગરપાલલકા લવકાસની ગલતન ે

એક નવા લશખરે લઇ જવામાું સફળ રહ્ ું છે. અને આ ગલત ચાલ  રહે તેવા ઉદે્દશ સાથ ેસને ૨૦૨૨-૨૩ ન ું 

રરવાઇઝ્્ તથા સને ૨૦૨૩-૨૪ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર રજ  કરતા મને ઘણો આનુંદ થાય છે. 

સને ૨૦૨૨-૨૩ ના રરવાઈઝ તથા સને ૨૦૨૩-૨૪ ના ડર ાફટ અુંદાજો, રેવન્દ્ય  બજટે ૫ત્રક-અ તથા કેપીટલ 

બજટે ૫ત્રક-બ નીચે મ જબ છે. 
પત્રક- અ  રેવન્ય  બજટે 

(રૂ. કરોડિાું) 

અ.નું. મવગિ 
૨૦૨૨-૨૩ નો  

િુંજ ુ઼ર અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ નો  

રીવાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૩-૨૪ 

નો ડર ાફટ અુંદાજ 

અ. પ રાુંત બાકી ૨૬૫.૪૪ ૫૨૪.૭૯ ૪૫૬.૯૧ 

બ. રેવન્દ્ય  આવક  ૧૩૩૯.૭૪ ૧૪૫૫.૩૬ ૧૪૮૪.૨૧ 

 સ લચત વધારો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૧૧ 

ક રેવન્દ્ય  ખચિ  ૧૨૯૨.૦૩ ૧૩૫૮.૨૪ ૧૪૨૪.૬૪ 

લવકાસના કામો માટે તબદીલ ૫૫.૦૦ ૧૬૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ 

 મસિક ૨૫૮.૧૫ ૪૫૬.૯૧ ૩૮૬.૫૯ 

૫ત્રક - બ.  કેપીટિ બજટે 

(રૂ. કરોડિાું) 

અ.નું. મવગિ ૨૦૨૨-૨૩ નો  
િુંજ ુ઼ર અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ નો  
રીવાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૩-૨૪ 
નો ડર ાફટ અુંદાજ 

અ. પ રાુંત બાકી ૮.૧૩ ૧૧૪.૫૮ ૧૫.૮૨ 

બ. લવકાસના કામો માટે  ૫૫.૦૦ ૧૬૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ 

ક. કેપીટલ આવક  ૧૭૨.૭૩ ૪૦.૭૭ ૧૪૬.૨૩ 

ડ. આુંતરીક ભુંડોળ/લોન ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ 

 ક લ કેપીટલ જમા  ૩૨૭.૭૩ ૨૦૫.૭૭ ૪૯૬.૨૩ 

 કેપીટલ ખચિ ૩૩૪.૧૩ ૩૦૪.૫૩ ૫૦૯.૭૦ 

 મસિક ૧.૭૨ ૧૫.૮૨ ૨.૩૪ 

સને ૨૦૨૨-૨૩ ના રીવાઇઝડ બજટેની સિીક્ષા 

અ.) રેવન્ય  બજટે : 
વડોદરા મહાનગરપાલલકા મહેકમ, લનભાવણી અને લવકાસના કામો માટે સ્વભુંડોળ પર જ  

આધારીત છે. અગાઉના વર્ોમાું વેરાની આવક અન ેતેમા વર્ોવર્િ થતો વધારો પાલલકાને ઘણો 
લાભદાયી રહેલ હતો અન ેસ્વભુંડોળમાુંથી જોઇતી મદદ મળી રહેતી હતી. જો કે વર્િ ૨૦૧૪, ૨૦૧૭ 
તથા ૨૦૨૨ની ઓક્ટર ોયની વળતર ગ્રાુંટમાું થોડોક વધારો મળવા પામેલ હતો. જો કે તે પ રતો રહેતો 
નથી.સને ૨૦૨૨-૨૩ ના રેવન્દ્ય  આવકના રૂ.૧૩૩૯.૭૪ કરોડના અુંદાજ સામે રીવાઇઝડ  

અુંદાજ રૂ.૧૪૫૫.૩૬ કરોડ થવા જઇ રહેલ છે. જનેી સામે રેવન્દ્ય  ખચિ રૂ.૧૨૯૨.૦૩ કરોડના 
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અુંદાજ સામે રૂ. ૧૩૫૮.૨૪ કરોડ જટેલો થવા પામશે. તેમ છતાું લવકાસના કામો માટે તબદીલ 
કરવા  રૂ. ૧૬૫.૦૦ કરોડ મળી રહેવા સુંભવ છે. 

બ.) કેમપટિ બજટે : 
સને ૨૦૨૨-૨૩ માું કેલપટલ ખચિ રૂ. ૩૩૪.૧૩ કરોડ અુંદાજલે હતો પરુંત  રીવાઇઝડ કેલપટલ 
ખચિ રૂ. ૩૦૪.૫૩ કરોડ જટેલો થવા સુંભવ છે. સને ૨૦૨૧-૨૨  ના ખરેખર કેલપટલ ખચિ રૂ. 
૧૪૩.૬૮ કરોડ થયેલ છે .જનેી સામ ેસને ૨૦૨૨-૨૩ નો રીવાઇઝડ કેલપટલ ખચિ રૂ. ૩૦૪.૫૩ 
કરોડ જટેલો થવા સુંભવ છે. જ ેસને ૨૦૨૧-૨૨ ના ખરેખર ખચિની સરખામણી એ રૂ. ૧૬૦.૮૫ 
કરોડ નો વધારો થવા સુંભવ છે. 

સને ૨૦૨૩-૨૪ ના ડર ાફ્ટ બજટેની સિીક્ષા 

અ.) રેવન્ય  બજટે : 
સને ૨૦૨૩-૨૪ માું રેવન્દ્ય  આવક સને ૨૦૨૨-૨૩  ના રીવાઇઝડ અુંદાજની સરખામણી એ રૂ. 
૧૪૫૫.૩૬ કરોડ થી વધીને રૂ. ૧૫૫૪.૩૨ કરોડ થવા અુંદાજ છે. સાથે સાથે રેવન્દ્ય  ખચિ પણ 
સને ૨૦૨૨-૨૩ ના રીવાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૩૫૮.૨૪ કરોડ થી વધીન ે રૂ. ૧૪૨૪.૬૫ કરોડ 
થવા સુંભાવના છે. તેમ છતાું લવકાસના કામો માટે તબદીલ કરવા  રૂ. ૨૦૦.૦૦ કરોડ મળી રહેવા 
સુંભવ છે. 

બ.) કેમપટિ બજટે : 
ગત વર્ોની લવકાસની ગલત ચાલ  રહે તથા તેન ેવેગ મળે તે હેત થી જમીન વેચાણથી આવક મેળવી 
સને ૨૦૨૩-૨૪ માું કેલપટલ આવક લવકાસના કામો માટેની રકમ સહીત રૂ. ૪૯૬.૨૩  કરોડ 
થવા અુંદાજ છે. અને કેલપટલ ખચિ રૂ. ૫૦૯.૭૦ કરોડ થવાનો અુંદાજ છે .આ કેલપટલ ખચિ ને 
પહોચી વળવા રૂ. ૧૫૦ કરોડ જટેલી લોન લેવાનો અથવા મ્ય લનલસપલ/ગ્રીન બોંડ થકી 
ઉગવવાનો અુંદાજ છે. 

           સને ૨૦૨૩-૨૪ િાું કેમપટિ ખચાન ું નીચે િ જબન ું િ ખ્ય આયોજન અુંદાજાયેિ છે.  
                             રૂ. કરોડિાું 

વી.એમ.સી.નો ફાળો 
 

૧૩૦.૦૦ 
ડરે નેજ ૫૨.૫૧ 
લબલ્ડીંગ હાઉસીંગ ૫૦.૪૧ 
રોડ, પ લો તથા નાળા ૪૮.૬૨ 
વ્હીકલ પ લ ૩૬.૩૦ 
પાણી પ રવઠા ૩૨.૩૧ 
જમીન સુંપાદન ૩૨.૦૦ 
સભાસદશ્રીઓની સ્વલવવેક ગ્રાુંટ ૨૯.૫૭ 
અલિ શામક ૨૦.૩૦ 
પાકિસ અને ગાડિન ૨૦.૨૬ 
સ્ટર ીટ લાઇટ ૧૭.૦૦ 
વરસાદી ગટર ૧૧.૬૦ 
ક વા, તળાવ, જલધારા, વાવ ૧૧.૪૫ 
આરોગ્ય, માકેટ અને જ્ન્દ્મ-મરણ   ૯.૭૦ 
કોમપ્ય ટરાઇઝેશન ૫.૦૨ 
અન્દ્ય લવકાસ ખચિ ૨.૪૫ 
ઘન કચરાનો લનકાલ  ૦.૨૦ 

કૂલ ૫૦૯.૭૦ 
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 સ્વમણાિ જયુંિી િ ખ્યિુંત્રી શહેરી મવકાસ યોજના:  

માનનીય મ ખ્યમુંત્રીશ્રીએ શહેરી લવકાસ વર્િ - ૨૦૦૫ અન્દ્વયે નગરોના સુંકલલત લવકાસ માટે એક લવઝન 
સાથે લવકાસની લવસ્તૃત પરરભાર્ા રજ  કરી રાજ્યના નગરોમાું હાથ ધરવાના કામો માટે જ ેસ ચનો કરેલ 
હતા તેના આધારે શહેરીકરણના તમામ પાસાઓને આવરી લેત  લવસ્તૃત અને લાુંબાગાળાન ું આયોજન 
નજર સમક્ષ રાખી “સ્વમણાિ જયુંિી િ ખ્યિુંત્રી શહેરી મવકાસ યોજના” નો અમલ કરવામાું આવેલ છે. 

 

૧) સ્વમણાિ જયુંિી િ ખ્યિુંત્રી શહેરી મવકાસ યોજના (ય ડીપી – ૫૭) : 

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૦૯-૧૩ પેટે ક લ ૧૨૦ કામો માટે રૂ.૩૩૨.૧૨ કરોડ તથા વર્િ ૨૦૧૩-૧૪ 
પેટે ક લ ૪૧ કામો માટે રૂ.૮૪.૦૦ કરોડ મળી, ક લ રૂ.૪૧૬.૧૨ કરોડની ફાળવણી અન્દ્વયે તમામ કામો 
પ ણિ કરી ગ્રાુંટનો ૧૦૦% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેિ છે. 

 
૨) સ્વમણાિ જયુંિી િ ખ્યિુંત્રી શહેરી મવકાસ યોજના (ય ડીપી – ૭૮) :  

 આુંિરિાળખાકીય િોકઉપયોગી સ મવધાના કાિો : 

 સદર યોજના હેઠળ આુંતરમાળખાકીય લોકઉપયોગી સ લવધાના ભાગરૂપે વર્િ ૨૦૧૨-૧૩ થી વર્િ 
૨૦૧૮-૧૯ સ ધી ક લ રૂ.૮૬૨.૧૦ કરોડની ફાળવેલ ગ્રાુંટ અન્દ્વયે ૬૧૭ કામોનો સમાવેશ કરવામાું 
આવેલ. સદર ફાળવણી કરેલ રૂ.૮૬૨.૧૦ કરોડની ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૯૯૩.૪૭ કરોડના ખચ ે
૧૦૦% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેિ છે. 

 સદર યોજના હેઠળ આુંતરમાળખાકીય લોકઉપયોગી સ લવધાના ભાગરૂપે વર્િ ૨૦૧૯-૨૦ પેટે 
રૂ.૧૪૯.૬૪ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૧૪૧.૦૭ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૧૩૫ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૧૧૮.૧૮ કરોડનો ખચે ૭૮.૯૮% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ આુંતરમાળખાકીય લોકઉપયોગી સ લવધાના ભાગરૂપે વર્િ ૨૦૨૦-૨૧ પેટે 
રૂ.૧૭૬.૩૩ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૧૫૨.૯૭ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૧૭૬ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૧૦૫.૫૦ કરોડનો ખચે ૫૯.૮૩% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ આુંતરમાળખાકીય લોકઉપયોગી સ લવધાના ભાગરૂપે વર્િ ૨૦૨૧-૨૨ પેટે 
રૂ.૧૯૨.૭૧ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૨૩૫.૩૬ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૧૯૧ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૧૦૪.૪૩ કરોડનો ખચે ૫૪.૧૯% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ આુંતરમાળખાકીય લોકઉપયોગી સ લવધાના ભાગરૂપે વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ પેટે 
રૂ.૨૧૭.૧૬ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૨૭૩.૨૭ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૨૧૨ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૫.૦૭ કરોડનો ખચે ૨.૩૪% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 શહેરી સડક યોજના : 

 સદર યોજના હેઠળ નવીન રસ્તા બનાવવા તેમજ હયાત રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવા માટે વર્િ ૨૦૧૧-
૧૨, ૨૦૧૫-૧૬ થી વર્િ ૨૦૧૮-૧૯ સ ધી ક લ રૂ.૧૪૯.૧૬ કરોડની ફાળવેલ ગ્રાુંટ અન્દ્વયે ૪૮૯ 
કામોનો સમાવેશ કરવામાું આવેલ છે. સદર ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૧૫૪.૩૬ કરોડના 
ખચે ૧૦૦% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેિ છે. 

 સદર યોજના હેઠળ નવીન રસ્તા બનાવવા તેમજ હયાત રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવા માટે વર્િ ૨૦૧૯-
૨૦ પેટે રૂ.૩૫.૦૦ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૩૮.૧૪ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૧૧૬ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૩૧.૮૩ કરોડનો ખચે ૯૦.૯૭% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ નવીન રસ્તા બનાવવા તેમજ હયાત રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવા માટે વર્િ ૨૦૨૦-
૨૧ પેટે રૂ.૨૨.૬૮ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૨૬.૯૦ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૧૭ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૨૩.૬૯ કરોડનો ખચે ૧૦૦% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેિ છે.  



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(17) 
 

 સદર યોજના હેઠળ નવીન રસ્તા બનાવવા તેમજ હયાત રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવા માટે વર્િ ૨૦૨૧-
૨૨ પેટે રૂ.૨૨.૬૮ કરોડની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૨૭.૪૫ કરોડના સમાલવષ્ટ્ ૭૬ કામો પેટે 
ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૭.૫૯ કરોડનો ખચે ૩૩.૪૯% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ નવીન રસ્તા બનાવવા તેમજ હયાત રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવા માટે વર્િ ૨૦૨૨-
૨૩ પેટે રૂ.૩૪.૦૨ કરોડની ફાળવણી સામે ક લ રૂ.૪૨.૦૦ કરોડ પેટે ૪૬ કામોનો સમાવેશ કરવામાું 
આવેલ છે. જ ે કામોની વડોદરા મહાનગરપાલલકાની સ્થાયી સલમલત દ્વારા ઠરાવ અુંક: 
૨૭૮/તા.૧૬.૦૯.૨૦૨૨ થી તથા સામાન્દ્ય સભા દ્વારા ઠરાવ અુંક:૭૪/તા.૨૦.૧૦.૨૦૨૨ થી 
મુંજ રી આપેલ હોઇ, સૈધ્ધાુંલતક મુંજ રી અથેની દરખાસ્ત ગ જરાત મ્ય નીસીપલ ફાયાનાન્દ્સ બોડિ  સમક્ષ રજ  
કરવામાું આવેલ છે.  

 આઉટગ્રોથ મવસ્િારના મવકાસ િાટે : 

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૧૬-૧૭ માટે રૂ.૭૯.૦૦ લાખની ગ્રાુંટની ફાળવણીની સાપેક્ષમાું ૧૦૦% 
ગ્રાુંટનો ખચિ પૂણિ થયેલ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માટે રૂ.૨૮.૦૦ કરોડની ગ્રાુંટની ફાળવણી સામે અુંદાજીત 
રૂ.૩૧.૦૦ કરોડના ૦૬ કામોનો સમાવેશ કરેલ છે. સદર ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ 
રૂ.૧૫.૪૩ કરોડનો ખચે ૫૫.૧૦% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયલે છે.  

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૨૦-૨૧ માટે રૂ.૨૧.૦૦ કરોડની ગ્રાુંટની ફાળવણી સામે અુંદાજીત 
રૂ.૨૨.૨૨ કરોડના ૫૬ કામો પેટે ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૭.૬૫ કરોડનો ખચ ે
૩૬.૪૫% ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેલ છે. 

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૨૧-૨૨ માટે રૂ.૫.૬૭ કરોડની ગ્રાુંટની ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૬.૦૦ 
કરોડન ું ૦૧ કામનો સમાવશે કરેલ છે. જનેી દરખાસ્ત હાલ વડોદરા મહાનગરપાલલકાની સ્થાયી 
સલમલતની મુંજ રી હેઠળ છે. 

 આગવી ઓળખના કાિો :- 

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૮-૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ માટે ક લ રૂ.૨૫૩.૭૩ કરોડની 
ગ્રાુંટ ફાળવણી સામે અુંદાજીત રૂ.૨૫૦.૬૫ કરોડના ક લ ૧૬ કામોનો સમાવેશ કરવામાું આવેલ છે. 
સમાવેશ કરેલ કામો પૈકી નીમેટા ખાતે ૫૦ એમ.એલ.ડી. વોટર ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટની કામગીરી પ્રગલત 
હેઠળ છે. સદર ફાળવણી કરેલ ગ્રાુંટ ની સાપેક્ષમાું ક લ રૂ.૨૦૬.૧૬ કરોડના ખચે ૮૧.૨૫% ગ્રાુંટનો 
વપરાશ થયેલ છે. 
 

 ફ્િાય ઓવર બ્રીજના કાિો :- 

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૧૬-૧૭ માું ગેંડા સકિલ થી મનીર્ા સકિલ સ ધી અુંદાજ ે ૩.૫ કી.મી. 
લુંબાઇમાું ફ્લાય ઓવર બ્રીજની કામગીરી અથે રૂ.૭૬.૦૦ કરોડની ગ્રાુંટની ફાળવણી સાપેક્ષમાું ૧૦૦% 
ખચા સહ ગ્રાુંટનો વપરાશ થયેિ છે.  

 સદર યોજના હેઠળ વર્િ ૨૦૧૯-૨૦ અુંતગિત શહેરમાું નવીન ૬ જુંકશનો પર ફ્લાય ઓવર બ્રીજની 
કામગીરી અથે રૂ.૨૭૦.૦૦ કરોડની સૈધ્ધાુંલતક મુંજ રી ની સાપેક્ષમાું તા.૦૨-૧૧-૨૦૨૨ થી ૨ ફ્લાય 
ઓવર બ્રીજની રરવાઇઝડ મુંજ રી મ જબ રૂ.૨૯૬.૯૦ કરોડની સૈધ્ધાુંલતક મુંજ રી આપવામાું આવેલ છે. જ ે
મુંજ રી સુંદભે વર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માું રૂ.૨૭.૦૦ કરોડ તથા વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ માું રૂ.૧૨૭.૦૦ કરોડ મળી 
હાલ સ ધીમાું રૂ.૧૫૪.૦૦ કરોડની ગ્રાુંટની ફાળવણી કરવામાું આવેલ છે. સદર મુંજ ર કરેલ ફ્લાય ઓવર 
બ્રીજ લવલવધ વહીવટી પ્રરક્રયા હેઠળ છે.     
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 જનભાગીદારી િથા આગણવાડીના કાિો :- 

 સ્વલણિમ જયુંતી મ ખ્યમુંત્રી શહેરી લવકાસ યોજના હેઠળ ખાનગી સોસાયટીઓમાું જનભાગીદારીથી રસ્તા, 
સ્ટર ીટલાઈટ, ડરે નેજ, પાણી તથા રેઇનવોટર હાવેસ્ટીંગના લોક ઉપયોગી કામો માટે ગ્રાુંટ ફાળવવામાું આવ ે
છે. જમેાું ૨૦% ખાનગી સોસાયટીનો લોકફાળો તથા ૧૦% વડોદરા મહાનગરપાલલકાએ ભોગવવાનો 
થાય છે. વધ માું ગરીબ તથા પછાત વગિની સોસાયટીઓને અગ્રીમતા આપવા તથા તેઓ પાસેથી ૧૦% 
લોકફાળો લઈ બાકીના ૨૦% ફાળો વડોદરા મહાનગરપાલલકાએ આપવાનો રહે છે. 

 આ યોજના હેઠળ સરકારશ્રી તરફથી રૂ.૨૫૫.૧૩ કરોડની ગ્રાુંટ ફાળવવામાું આવેલ છે. જનેાથી અુંદાજીત 
૫૬૮૪ ખાનગી સોસાયટીઓ લાભાુંલતત થયેલ છે તથા શહેરીજનોની સ ખાકારીમાું પણ વધારો થયેલ છે.  

 આયોજન હેઠળના તમામ કામો માટે પ્રલત ક ટ ુંબ સહાયની મયાિદા (૭૦% મ જબ) રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની 
રહેશે તથા કોઈપણ સોસાયટીને એક સમાન પ્રકારના કામ માટે ૫ વર્િમાું એકવાર મુંજ રી આપી શકાશે. 

 સરકારશ્રીમાું ક લ પ વિ ઝોન લવસ્તારના ૧૫ કામોની રૂ.૧.૦૨ કરોડની માુંગણી માટે ગ જરાત મ્ય લનલસપલ 
ફાઇનાન્દ્સ બોડિમાું તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૨ થી દરખાસ્ત રજ  કરેલ છે. 

 ક લ ૩૦૦ આુંગણવાડી માટે ૧૦.૫૦ કરોડની ગ્રાુંટ મુંજ ર કરેલ છે. ક લ ૩૦૦ આુંગણવાડી પૈકી ૨૧૪ 
આુંગણવાડીઓનાું કામો પૂણિ થયેલ છે. અને રૂ. રૂ.૧૪.૮૩ કરોડના ખચે ૧૦૦% વપરાશ થયેિ છે. 
 

 વડોદરા સ્િાટા  સીટી : 

 વડોદરા શહેરની સમૃલિ, સુંસ્કૃલત અને સ્થાપત્ય (વારસો)ના સુંરક્ષણ અન ેતેના સુંવદેનશીલ પરરવતિન 
દ્વારા વડોદરા શહેરને વાયબ્રન્દ્ટ શહેર તરીકે લવકસાવવા માટે અને સમાન તથા ઝડપી લવકાસ દ્વારા 
શહેરના નાગરરકો માટે, આુંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની જીવનશૈલી પૂરી પાડવાના રલષ્ટ્કોણ સાથે વડોદરા 
શહેરના નાગરરકો, નામાુંલકત બ લિજીવીઓ , એન.જી.ઓ. લવગેરે સાથેના સૂચન/અલભપ્રાયો મેળવી 
અત્યારે રૂ. ૧૭૮૩.૮૨ કરોડના કૂલ – ૫૧ પ્રોજકેટ GOI માું મોકલવામાું આવ્યા છે. જમેાું SCM ફુંડ – 
રૂ. ૯૪૪.૦૦ કરોડ , CON – રૂ. ૩૫૫.૯૨ કરોડ ,PPP જમેાું સ્માટિ  લસટી ના કૂલ રૂ. ૯૪૪.૦૦ કરોડ માું 
કેન્દ્રસરકારનો ૫૦% ફાળો તેમજ રાજય સરકારનો ૨૫% ફાળો અને વડોદરા મહાનગરપાલલકાનો 
૨૫% ફાળો ભાગ રૂપે રાખેલ છે.  

 દેશભરના ૯૮ શહેરોને સ્માટિ  લસટી બનાવવાના ભાગરૂપે વડોદરા શહેરનો સમાવશે બીજા રાઉન્દ્ડ માું 
થયેલ છે.  

 પૂણા થયેિ કાિો : 
 અપગે્રડેશન ઓફ વોટર પુંમપગ સ્ટેશન : 

સ્માટિ  લસટી પ્રોજકેટ અુંતગિત વડોદરા શહેરને પાણીનો જથ્થો પૂરો પાડતા લવલવધ સ્ત્રોતો તેમજ Water 
Distribution Station ખાતે ઇલેકટર ોમીકેનીકલ સીસ્ટમ Upgrade કરવાન  કામ રૂ. ૨૬.૫૧ કરોડના 
ખચે કરવાની કામગીરી હાલ પૂણિ થયેલ છે.  

 સ્િાટા  રોડ :  
સ્માટિ  સીટી પ્રોજકે્ટ PHASE-1 અુંતગિત વડોદરા શહેરના ABD લવસ્તારમાું ત્રણ રસ્તાઓ કૂલ ૨૧.૦૦ 
કરોડ ના ખચે બનાવવાના કામો પૂણિ થયેલ છે. 
 સ્ટેશન ગરનાળાથી આુંબડેકર સકિલ સ ધીનો આર સી દત્ત રોડ 
 હેવમોર સકિલથી ગાય સકિલ થઇ અકોટા દાુંરડયાબજાર લબ્રજ સ ધી નો રોડ 
 અલકાપ રી જુંકશનથી વલ્લભ ચોક થઇ ગાય સકિલ સ ધીનો બીપીસી રોડ 
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 પ્રગમિ હેઠળના કાિો :  
 ERP પ્રોજકેટ :  

સ્માટિ  લસટી પ્રોજકેટસ અુંતગિત પ્રગલતમાું છે. મહાનગરપાલલકા ની તમામ લસસ્ટમ એક Integrated 
પ્લેટફોમિ ઉપર આવી જશ ે જનેા થકી બધા પ્રકારની મારહતી સચોટ અને ત્વરરત મળી શકશે. 
મહાનગરપાલલકાની બજટેરી કન્દ્ટર ોલમાું રહેશે. હાલમાું રેવન્દ્ય  મેનેજમને્દ્ટ અને મહાનગરપાલલકાની 
સલવિલસઝ વચ્ચે જ ેગેપ ચાલે છે તે દૂર થશે. મહાનગરપાલલકાના દરેક લસસ્ટમના ડેટાની સીકયોરીટી 
વધશે. ડેટા ડ પ્લીકેશન અટકાવી શકાશે . દરેક લસસ્ટમ ઉપર Tightly Control કરી શકાશે . લવલવધ 
Fraud કે ડેટા માલફુંકશન અટકાવી શકાશે. મહાનગરપાલલકાની તમામ મોબાઇલ એપ્લીકેશન તથા 3rd 

Party એપ્લીકેશન પણ ઇન્દ્ટીગે્રટ કરી શકાશે.  

  સ્િાટા  વોટર ઓડીટ :  
સ્માટિ  લસટી પ્રોજકેટ અુંતગિત વડોદરા શહેરને પાણીનો જથ્થો પ રો પાડતા Water Distribution 
Station થી End User સ ધીના પાણીના નેટવકિમાું લવલવધ ઉપકરણો બેસાડી વોટર ઓડીટ તેમજ 
એનજી ઓડીટ કરવાન  કામ રૂ. ૧૨૫.૭૩ કરોડના ખચે કરવાની કામગીરી ચાલ  છે. 

  સ્િાટા  રોડ :  
સ્માટિ  સીટી પ્રોજકે્ટ PHASE-2 અુંતગિત વડોદરા શહેરમાું મ ખ્ય પ્રવેશ ના રસ્તાઓ ૭૦.૨૧ કરોડ ના 
ખચે લવકસાવવામાું આવી રહ્ા છે.  
 અમીતનગર સકિલથી દ માડ ચોકડી સ ધીનો સમા સાવલી રોડ 
 વૃન્દ્દાવન ચાર રસ્તાથી બાયપાસ સ ધીનો વાઘોડીયા રોડ 
 સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તાથી બાયપાસ સ ધીનો આજવા રોડ  
 સોમાતળાવ ચાર રસ્તાથી કપ રાઇ બાયપાસ થઇ વી.એમ.સી.ની  હદ સ ધીનો રસ્તો 

સ્માટિ  સીટી પ્રોજકે્ટ PHASE-1 અુંતગિત વડોદરા શહેરના ત્રણ મ ખ્ય રસ્તાઓ કૂલ ૫૬.૬૫ કરોડ ના 
ખચે પ્રગલત હેઠળ છે. 
 ગેંડા સકિલ  થી જ ની વી.એમ.સી.ની  હદ સ ધીનો ગોરવા  રોડ 
 મનીર્ા ચાર રસ્તા થી જ ની વી.એમ.સી.ની  હદ સ ધીનો વાસણા રોડ 
 મોતીભાઇ પટેલ સકિલ ત્રણ રસ્તા થી ગદા સકિલ થઈ ગોલ્ડન (હરણી તળાવ) ચોકડી સ ધી નો 

હરણી રોડ 

આ કામોમાું રોડ-રીસરફેસીંગ, સેન્દ્ટરલ ડીવાઇડર, પાકીંગ સ લવધા, ફ ટપાથ, જરૂરીયાત મ જબ વરસાદી 
ગટર, હોટીકલ્ચર (પ્લાન્દ્ટેશન), સ્ટર ીટ ફલનિચર, ટર ારફક સાઇનેજીસ, વગેરે આઇટમોનો સમાવેશ કરવામાું 
આવેલ છે. 

 વેસ્ટ વોટર પુંપીગ સ્ટેશન :    
સ્માટિ  લસટી પ્રોજકેટ અુંતગિત રૂ. ૨૧.૨૦ કરોડના ખચે ૨૪ જટેલા વેસ્ટ વોટર પુંપીગ સ્ટેશનની 
મશીનરીન ું Smart energy efficient up-gradation કરવાન ું કામ પ્રગલત હેઠળ છે. સદર કામગીરી 
વડોદરા શહેરમાું આવેલ ૨૪ પુંપીગ સ્ટેશન up-gradation માું પુંપ સેટ, વાલ્વ, સ્ક્રીન, પાઇપ અને 
ફીટીગ, ટર ાન્દ્સફોમિર, LT/HT પેનલ, કેબલ, વ્હીકલ માઉન્દ્ટેડ ડી.જી .સટે લવગેરે સમાવશે થાય છે.  

િ ખ્ય િાક્ષમણક્ટિાઓ: 
 વીજકાયિક્ષમ મટીરીયલ વાપરવાથી વીજબચત. 
 મશીનરીન ું અપગે્રડેશન કરવાથી સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશનોના વેટવેલન ું લેવલ ઝડપથી ખાલી કરી 

શકાશે. 
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 CCTV થી સદુંતર મોલનટરરુંગ કરવાથી મેનપાવર તેમજ લનભાવણીની કામગીરી માું દેખરેખ રાખી 
શકાશે. 

 દરેક સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશનના વેટવેલના લેવલ, ઇલેલક્ટરકલ ડેટા, પે્રશર લાઇનમાું ફ્લો તેમજ દરેક 
STPમાું ઇનકલમુંગ અન ે આઉટગોઇંગ ફ્લો, ટર ીટેડ વોટરના બાયોલોલજકલ પેરાલમટસિ 
(BOD,COD,PH,TSS) રીમોટલી અને સેન્દ્ટરલી સદુંતર મોલનટરરુંગ કરી શકાશે.         

 આયોજનના કાિો :   
 Augmentation of water supply system in ABD area: 

સ્માટિ  લસટી પ્રોજકે્ટ અુંતગિત એબીડી લવસ્તારમાું આવતી અકોટા સયાજીબાગ તથા વડીવાડી 
ટાુંકીના કમાન્દ્ડમાું ટાુંકી તથા સુંપ ના સ ધરીકરણ તથા નેટવકિ  અપગે્રડેશન ના કામે અુંદાજ ેરૂ. ૮૧.૦૦ 
કરોડનો ડીપીઆર  તૈયાર કરી ટેન્દ્ડર પ્રલસિ કરેલ છે. એબીસીડી લવસ્તારમાું સમાવેશ  ટાુંકીઓ ના 
કમાન્દ્ડ લવસ્તારમાું પૂરતા  પે્રશરથી અવરરત પીવાન ું પાણી પૂરુું  પાડવામાું આવશે. 

 િમટટિેવિ  કાર પાફકિંગ સ મવધા : 
વડોદરા શહેરમાું અલ્કાપ રી, બેક ઓફ બરોડાની મ ખ્ય શાખાની પાસે આર.સી.દત્ત રોડ પર 

લમકેનાઈઝ મલલ્ટલેવલ પાલકાંગ બનાવવાન ું કામ હાથ ધરેલ છે. જનેો અુંદાલજત ખચિ રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ 
થવા પામશે અને તેમાું ૭૦ નુંગ કાર તેમજ ૧૧૦ નુંગ ટ  વ્હીલર પાકિ  કરી શકાશે. આ કામ થવાથી રસ્તા 
પર વાહનોન ું પાલકાંગ થાય છે કે નરહ થાય અને  તે કારણ ેસજાિતી ટર ારફકની સમસ્યા લનવારી શકાશે અને 
શહેરના નાગરરકો માટે નવીન સગવડતા ઉભી થશે. 

 

 અિૃિ યોજના : 
AMRUT 1.0 

 અમૃત” યોજના, દેશભરની નગરપાલલકાઓ તથા મહાનગરપાલલકાઓમાું ભારત સરકારશ્રી ધ્વારા પાણી, 
ભ ગભિ ગટર, વરસાદી ગટર, પાકિસ-ગાડિન, અબિન ટર ાન્દ્સપોટિ  જવેા લવલવધ સકેટરની આવશ્યક 
માળખાકીય સ લવધા પ રી પાડવાન ું નકકી કરેલ છે. 

 સરકારશ્રી ધ્વારા સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬, ૨૦૧૬-૨૦૧૭, ૨૦૧૭-૨૦૨૦ ના વર્િ માટે વડોદરા 
મહાનગરપાલલકા ના મુંજ ર કરેલ ૧૭ કામો ક લ રૂ.૪૫૨.૪૫ કરોડ ના પૂણિ કરવામાું છે. 

AMRUT 2.0 

 અમૃત ૨.૦ યોજના અુંતગિત શહેરોન ેપાણી સ લનલશ્ચતતા કરીને ઘરો માું પાણી માટે ના કનેકશનો આપવા 
માટેન ું આ એક આત્મલનભિર ભારત તરફ પગલ ું છે. ઉપરુંત  ૫૦૦ AMRUT શહેરોમાું 100% 
ગટર/સપે્ટેજ વ્યવસ્થા પ્રદાન કરવાન ું લક્ષય પણ રાખવામાું આવેલ છે. 

 સીટી વોટર બેલેન્દ્સ પ્લાન એ શહેરોન ે પોતાના જરૂરરયાત પ્રમાણેના પ્રોજકે્સ પર દયાન કેલન્દ્રત 
કરવામાું મદદ કરશે. શહેરોમાું પાણી સ લનલશ્ચતતા, અબિન પ્લાલનુંગ અને માકેટ ફાઈનાન્દ્સ 
મોબીલાઈઝેશન માટે રરફોમ્સિન ું અમલીકરણ. 

 આ યોજના અુંતગિત પાણી, ડરે નેજ, બગીચા તથા તળાવો ન ું Rejuvenation સેકટરના કામો માટેની 
ફુંડીંગ પેટનિ GOI.(૨૫%), GOG.(૪૦%), તથા ULB. (૩૫%) પ્રમાણે ની છે. ULB ના ૩૫% ફાળા 
માટે મ લનલસપલ ગ્રીન બોન્દ્ડન ું આયોજન છે. 

 સરકાર શ્રી દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલલકા માટે અમતૃ ૨.૦ માું અત્યાર સ ધી ફેઝ-૧ માું ક લ રૂ. 
૨૯૪.૬૦ કરોડ ના ક લ ૧૭ કામો અને ફેઝ-૨ માું ક લ રૂ.૪૬૦.૦૭ કરોડ ના ક લ ૨૧ કામોન ેમુંજ રી 
આપેલ છે, અને ફેઝ-૩ માું કૂલ રૂ. ૬૪૫.૮૬ કરોડ ના ક લ ૧૦ કામો માું સ વરેઝ તથા વોટર સપ્લાયના 
અન્દ્ય કામો ને સરકારશ્રીમાું મુંજ રી અથે રજ  કરેલ છે. 
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૧)  રેટ વે/રીરીવર ઓવર બ્રીજ િથા ફિાય ઓવર (બ્રીજ પ્રોજકે્ટટ): 
 પૂણા કરેિ કાિો:-  

વડોદરા શહેરમાું વડોદરા મહાનગર પાલલકા દ્વારા પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ ક લ રૂ.૨૩૦.૦૦ કરોડના ખચે ગેંડા 
સકિલ થી મલનર્ા ચોકડી સ ધી ફલાય ઓવર બ્રીજની કામગીરીન ું તા.૨૫.૧૨.૨૨ના રોજ માનનીય 
મ ખ્યમુંત્રીશ્રી દ્વારા લોકાપિણ કરવામાું આવેલ છે. વધ માું, મકરપ રા થી જાુંમ્બ વા ગામ તરફ જતા નદી પર 
બ્રીજ રૂ.૫.૩૯ કરોડના ખચે બનાવવાની કામગીરી તથા પ્રતાપનગર રેલ્વે ઓવર બ્રીજની હયાત જજિરીત 
પેરાપેટ વોલ તોડીને નલવન કે્રશ બેરીયર રૂ.૧.૦૩ કરોડના ખચે બનાવવાની કામગીરી પણ પ ણિ કરવામાું 
આવેલ છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો : - 

અટલાદરા માુંજલપ ર રોડ લાઇન ઉપર માુંજલપ ર દરબાર ચોકડીથી અટલાદરા જતાું ૩૬.૦૦ 
મીટરની રોડલાઇન પર મ ુંબઇ-અમદાવાદ B.G. રેલ્વે લાઇન ઉપર રેલ્વે ઓવર બ્રીજ રાજય સરકારશ્રી 
તથા રેલ્વે લવભાગ દ્વારા ૫૦-૫૦% કોસ્ટ શેરીંગથી રૂ.૪૦.૯૯ કરોડના ખચે બનાવવાની કામગીરી 
સ્થળે ૬૦% જટેલી પૂણિ થયેલ છે. રેલ્વે પોશિનની કામગીરી માટે રેલ્વે લવભાગ દ્વારા વકિઓડિ ર 
આપવામાું આવેલ છે. તે ઉપરાુંત સરકારશ્રીના Delhi integrated multimodal transit system 

(DIMTS) દ્વારા માગિ સલામલત માટેની ભલામણો તથા વખતો વખતના રદશાલનદેશો મ જબ તથા 
તાજતેરની ધટનાઓને ધ્યાને લઇને વડોદરા મહાનગર પાલલકા દ્વારા પ્રથમ વખત હયાત બ્રીજના સેફ્ટી 
ઓડીટની કામગીરી માટે મે. કસાડ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ પ્રા. લી. (સ્ટરક્ચર કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ) અમદાવાદને ૬૭/૩/સી 
હેઠળ તાત્કાલીક વકિઓડિ ર આપી બ્રીજના ઇન્દ્સ્પેક્શનની કામગીરી હાલ પ્રગલત હેઠળ છે. 

સ્વણીમ જયુંતી મ ખ્યમુંત્રી શહેરી લવકાસ યોજના સને ૨૦૧૯-૨૦ની રૂ.૨૭૦ કરોડની ગ્રાન્દ્ટમાું 
મુંજ ર થયેલ ૬ બ્રીજ અુંતગિત બે બ્રીજ, વ્ૃુંદાવન ચાર રસ્તા પર ફલાય ઓવર બ્રીજ (રૂ.૫૮.૨૮ કરોડ) 
તથા સરદાર એસ્ટેટ જુંક્શન પર ફલાય ઓવર બ્રીજ (રૂ.૫૯.૬૨ કરોડ) ભાવપત્રક તબકે્ક છે. ખોડીયાર 
નગર જુંક્શન પર ફલાય ઓવર બ્રીજ (રૂ.૬૯.૧૬ કરોડ) તથા સમા તળાવ પાસે (અબાકસ સકિલ) પર 
ફલાય ઓવર બ્રીજ(રૂ.૪૬.૪૦ કરોડ) બનાવવાની કામગીરીના અુંદાજો તથા DPR સરકારશ્રીની મુંજૂરી 
હેઠળ છે, જનેે મુંજૂરી મળે્યથી ટ ું ક સમયમાું ભાવપત્રો મુંગાવવામાું આવશે.   

તાુંદલજા તળાવ પર (કબ્રસ્તાનની સામે)નલવન કલ્વટિ  બનાવવાની કામગીરી (અુંદાજ ે રૂ.૦.૩૬ 
કરોડ), ગોત્રી તળાવ પર આવેલ કલ્વટિ  વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજ ેરૂ.૨.૧૪ કરોડ), લનઝામપ રા 
અલતથીગૃહ પાસે આવેલ કલ્વટિ  વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજ ે રૂ.૦.૩૮ કરોડ)   અને અટલાદરા 
ટી.પી. ૨૫ થી પાદરા તરફ મેઇન રોડ પર બાુંકો કુંપની પર કલ્વટિ  વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજ ે
રૂ.૦.૮૭ કરોડ), છાણી રેલ્વે ઓવરબ્રીજ, નવાયાડિ  ડી-કેબીન, લાલબાગ તથા વડસરબ્રીજ ઉપર 
માસ્ટીક આસ્ફાલ્ટ સહ  રીસફેસીંગની કામગીરી (ફાળવણી રૂ.૩.૦૦ કરોડ)  ભાવપત્રની પ્રરક્રયા હેઠળ 
છે. 

અલભલાર્ા ચાર રસ્તાથી કેનાલથી છાણી ગામ તરફના રસ્તે કેનાલ બ્રીજ બનાવવાન ું કામે (અુંદાજ ે
રૂ.૪.૦૪ કરોડ) General Arrangement Drawing (GAD)ને SSNNL લવભાગની સૈધ્ધાુંલતક મુંજૂરી 
મળેલ છે. જ ેઅુંતગિત ચાજીસ ભરવાની મુંજ રીની કાયિવાહી હેઠળ છે તથા ૩૦મીટરની રસ્તા રેસા પર 
વડસર ગામથી કોટેશ્વર મહાદેવ મુંરદર તરફ જતા રસ્તા પર નવીન બ્રીજ અુંદાજીત ક લ રૂ.૧૬.૫૦ 
કરોડના ખચે બનાવવાન ું કામ હાલ જમીન સુંપાદનના સાપેક્ષમાું  GAD (General arrangement 

drawing) મુંજૂરી હેઠળ છે. 
શાસ્ત્રી રેલ્વે ઓવર બ્રીજની નલવન કે્રશબરેીયર બનાવવાની કામગીરી (ફાળવણી રૂ.૦.૫૫ કરોડ) 

safety Audit Inspection આધારરત સ ચનોનાું સમાવેશ સહનો અુંદાજ, વાસણા રોડ ચાર રસ્તા 
(પેટર ોલ પુંપ પાસે) ઉપર નવીન ફલાય ઓવર બ્રીજની કામગીરી અથે રૂ.૪૩.૨૨ કરોડનો અુંદાજ તથા 
સનફામાિ રોડ થી ભાયલી (બીલ ગામ પાસે)ને જોડતો ૩૦.૦૦ મીટર રસ્તાને ક્રોસ થતી ગૌખાના 
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ડીસ્ટર ીબ્ય ટરી કેનાલ ઉપર નવીન બ્રીજ બનાવવાના કામ (અુંદાજીત રૂ.૫૫.૦૦ કરોડના ખચે) અથ ે
રૂ.૫૪.૮૯ કરોડનો અુંદાજ મુંજ રી હેઠળ છે તેમજ SSNNL લવભાગની કેનાલ બ્રીજ સુંદભે મળેલ પ્રાથલમક 
સૈધ્ધાુંલતક મુંજૂરી અન્દ્વયે ચાજીસ ભરવા માટે અુંદાજ SSNNL લવભાગમાું   મુંજૂરી અથે રજ  કરેલ છે. 

 આગાિી આયોજન   

 સ સેન જુંક્શન ઉપર ફ્લાય ઓવર બ્રીજની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૫૨.૦૦ કરોડના ખચે) 
 L&T વ ડા જુંક્શન ઉપર ફ્લાયઓવર બ્રીજની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૫૫.૦૦ કરોડના ખચે) 
 કાલાઘોડા લવશ્વામીત્રી નદી ઉપર બ્રીજ / વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૨૫.૦૦ કરોડના 
ખચે) 

 બાજવા અન્દ્ડરપાસ વાઇડનીંગ / રેલવે ઓવર બ્રીજની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૩૫.૦૦ કરોડના 
ખચે) 

 આર.ટી.ઓ રોડથી મગર સ્વામી આશ્રમની વચ્ચેના સરસીયા તળાવ ઉપર બ્રીજ બનાવવાન ું કામ 
(અુંદાજીત રૂ.૧૨.૦૦ કરોડના ખચે) 

 સમા તળાવથી એક્સપ્રેસ વ ેતરફ જતા રસ્તે ઓનેસ્ટ રેસ્ટોરન્દ્ટ પાસે આવેલ કેનાલ ઉપર નવીન 
કલ્વટિ તેમજ વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૭.૦૦ કરોડના ખચે) 

 નાગરવાડા બહ ચરાજી ખાડી બ્રીજ વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૭.૦૦ કરોડના ખચે) 
 દાુંડીયાબજાર પાસે લકડીપ લ કલ્વટિ  વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૦.૭૫ કરોડના ખચે) 
 કમાટીબાગની પાછળ બાલભવન વાળો બ્રીજ/વાઇડનીંગની કામગીરી (અુંદાજીત રૂ.૧૫.૦૦ 
કરોડના ખચે) 

 સેવાસી ગામ પાસે ૩૦.૦૦ મીટરના મેઇન રસ્તા ઉપર આવેલ નાળ ું પહોળ  કરવાન ું કામ (અુંદાજીત 
રૂ.૧.૫૦ કરોડના ખચે) 

આમ, શહેરમાું હાલ ફ્લાયઓવર / રીવર ઓવર બ્રીજ તથા કે્રશબેરીયરના રૂ.૨૩૬.૪૨ કરોડના કામો 
પ ણિ કરેલ છે, રેલ્વે ઓવર બ્રીજન ું રૂ.૪૦.૯૯ કરોડન ું કામ તથા શહેરના તમામ હયાત બ્રીજોના Safety 

Audit ન ું કામ પ્રગલત હેઠળ છે. નવીન છ ફ્લાય ઓવર બ્રીજ બનાવવાની કામગીરી સુંદભે ચાર ફ્લાય 
ઓવર બ્રીજની કામગીરી તથા કલ્વટિ  વાઇડનીંગની કામગીરી અથે અુંદાજ ે રૂ.૨૪૦.૨૧ કરોડના કામો 
ભાવપત્રક તબકે્ક છે. અન્દ્ય ૪ નલવન બ્રીજ તથા કે્રશબેરીયરન ું કામ મળી કૂલ રૂ.૧૨૦.૦૦કરોડના કામો 
હાલ અુંદાજ તબકે્ક છે. આમ, હાલ પ્રગલત હેઠળ, ભાવપત્ર તબકે્ક તથા અુંદાજ તબકે્ક મળી અુંદાજ ેક લ 
રૂ. ૪૦૦.૦૦ કરોડના કામો લવલવધ તબકે્ક છે. નલવન  લવસ્તારોમાું જરૂરીયાત મ જબ ટર ાફીક માટે 
બોટલનેક કરતાું નાળા પહોળા કરવા / નલવન નાળા બનાવવાની કામગીરીન ું આગામી વર્િ ૨૦૨૩-
૨૪માું રૂ.૨૧૦.૨૫કરોડના આયોજનો સ ચવેલ છે. જનેાથી લનલશ્ચત પણે શહેરના લવકાસમાું વધારો, 
ટર ારફકની અવર જવરમાું સરળતા, અક્ સ્ માતમાું ઘટાડો, પયાિવરણની જાળવણી, ઇંધણમાું બચત, પ રની 
પરરલસ્થલતમાું સહાયરૂપ તથા શહેરના ઔધૌગીક, શૈક્ષણીક તેમજ વાલણજ્યક લવકાસ લવગેરેમાું મ ખ્ ય રીત ે
મદદરૂપ થશે તથા આલથિક પ્રગલતને વેગવુંત  કરશે. 
 

  ૨) રોડ પ્રોજકેટ શાખા : 
વડોદરા શહેરના વધતા જતા શહેરીકરણ અને ટર ારફકની સ લવધા પ રી પાડવા માટે રોડ પ્રોજકેટ શાખા 

દ્વારા ૧૮.૦ મીટર કે તેથી વધ  પહોળાઇના રસ્તાઓ બનાવવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે આ 
કામગીરીમાું સુંપ ણિ કાચો રસ્તો પાકો કરી કાપેટ, એ.સી, લલલક્વડ લસલકોટ સહ નવીન રસ્તા 
બનાવવાની, હયાત રસ્તાને વાઇડનીંગ કરી તેના ઉપર કાપેટ, એ.સી તથા લલલક્વડ લસલકોટ કરવાની 
કામગીરી/ હયાત રસ્તાઓ ઉપર જરૂરીયાત પ્રમાણે રી-સરફેલસુંગની કામગીરીનો સમાવેશ કરવામાું આવ ે
છે. વધ માું રોડની કામગીરી અનવ્યે સેન્દ્ટરલ ડીવાઇડર તેમજ વરસાદી ગટરની કામગીરીનો પણ સમાવેશ 
કરવામાું આવે છે.સદર કામગીરીનો  લવલવધ બજટે હેડ/ગ્રાન્દ્ટ પેટે ખચિ કરવામાું આવે  છે.  
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 પ ણા થયેિ કાિો: 

વર્િ ૨૦૨૧-૨૨ માું રોડ પ્રોજકે્ટ શાખાના લવલવધ ગ્રાુંટના ક લ ૩૪ કામો રૂ.૫૦.૦૩ કરોડના ખચ ે
૨૭.૬૩ લક મી.ની લુંબાઇમાું પ ણિ કરેલ છે.જમેાું મ ખ્યત્વે નીચે જણાવ્યા મ જબના કામો પ ણિ થયેલ છે.   

 પરરચય પાકિ  થી મકરું દ દેસાઇ રોડ સ ધીનો રદવાળીપ રા વાળા રસ્તાની રીસરફેસીંગની કામગીરી 
રૂ.૨.૨૨  કરોડના ખચે પ ણિ કરવામાું આવેલ છે.  

 નેશનલ હાઇવે પાસેથી જાબ ુંવા બ્રીજ તરફ આવેલ અુંજલી રેસીંડેન્દ્સી સ ધી રસ્તાની રીસરફેસીંગની 
કામગીરી  રૂ.૧.૩૪ કરોડના ખચે પ ણિ કરવામાું આવેલ છે.  

 ઇન્દ્દ  ચાચા હોલથી ફાયર સ્ટેશન થઇ અલુંકાર ટેનામેન્દ્ટ સ ધીનો રસ્તો કાપેટ એ.સી. સીલકોટ 
કરવાની કામગીરી રૂ.૨.૨૨  કરોડના ખચે પ ણિ કરવામાું આવેલ છે.  

 મ ખીનગરથી નેશનલ હાઇવે તરફ જતો રસ્તાની વાઇડનીંગની કામગીરી રૂ.૨.૩૮ કરોડના ખચે પ ણિ 
કરવામાું આવેલ છે. 

 સ્િાટા  સીટી પ્રોજકે્ટટના પ ણા થયેિ કાિો: 

સ્માટિસીટી પ્રોજકેટ PHASE -1 અુંતગિત વડોદરા શહેરના ABD લવસ્તારમાું ત્રણ રસ્તાઓ કૂલ  રૂ. 
૨૧.૦૦ કરોડના ખચે બનાવવાના કામો પ ણિ કરેલ છે. 

 સ્ટેશન ગરનાળાથી આુંબડેકર સકિલ સ ધીનો આર સી દત્ત રોડ 
 હેવમોર સકિલથી ગાય સકિલ થઇ અકોટા દાુંરડયાબજાર લબ્રજ સ ધી નો રોડ 
 અલકાપ રી જુંકશનથી વલ્લભ ચોક થઇ ગાય સકિલ સ ધીનો બીપીસી રોડ 

  પ્રગમિ હેઠળના કાિો: 

રાજય સરકારની લવલવધ ગ્રાન્દ્ટના કામો, સ્વલણિમ જયુંલત મ ખ્યમુંત્રી શહેરી લવકાસ/સડક  યોજના, 
૧૪મ ું નાણાુંપુંચ, ૧૫મ ું નાણાુંપુંચ, વ્યવસાય વેરા, મનોરુંજનકર પૈકી  રોડ પ્રોજકે્ટ લવભાગ દ્વારા ૬૦ 
કામો રૂ. ૧૩૨.૬૬ કરૉડના ખચે પ્રગલત હેઠળ છે. જમેાું મ ખ્યત્વે નીચે જણાવ્યા મ જબના કામો પ્રગલત 
હેઠળ છે.  

 લખસકોલી સકિલથી વડસર બ્રીજ સ ધી રીંગરોડની કામગીરી  પ્રગલત હેઠળ છે.  

 સ શેન ચાર રસ્તા થી જાુંબ વા જુંકશન ૪૦.૦૦ મીટર નો રસ્તો વોલ ટ  વોલ  બનાવવાની કામગીરી 
પ્રગલત હેઠળ છે. 

 અક્ષર ચોક બ્રીજથી સનફામાિ થઇ દલક્ષણામ તી એપાટિમને્દ્ટ સ ધીનો રસ્તો બનાવવાન  કામ પ્રગલત 
હેઠળ છે.  

 ગોરવા આઇ.ટી.આઇથી સપનાનાું વાવેતર હોલથી અશ્વમેઘ સોસાયટીથી લોટસ પ્લાઝા તરફનાું 
૨૪.૦૦મીટરનો રસ્તો બનાવાન ું કામ પ્રગલત હેઠળ છે.  

 સ્િાટા  સીટી પ્રોજકે્ટટના પ્રગમિ હેઠળના કાિો: 

સ્માટિસીટી પ્રોજકેટ PHASE-2 અુંતગિત વડોદરા  શહેરમાું મ ખ્ય પ્રવેશના રસ્તાઓ  રૂ.૭૦.૨૧  
કરોડના ખચે  લવકસાવવામાું આવી  રહયા છે.   

 અમીતનગર સકિલથી દ માડ ચોકડી સ ધીનો  સમા-સાવલી રોડ  

 વૃન્દ્દાવન ચાર રસ્તાથી બાયપાસ સ ધીનો વાઘોડીયા રોડ 

 સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તાથી બાયપાસ સ ધીનો આજવા રોડ  

 સોમાતળાવ ચાર રસ્તાથી બાયપાસ થઇ કપ રાઇ થઇ વી.એમ.સી. હદ સ ધીનો ડભોઇ રોડ  
સ્માટિસીટી પ્રોજકેટ PHASE -3 અુંતગિત વડોદરા શહેરના ત્રણ મ ખ્ય રસ્તાઓ કૂલ રૂ.૫૬.૬૫ 

કરોડના ખચે પ્રગલત હેઠળ છે.  

 ગેંડા સકિલથી ગોરવા ગામ થઇ જ ની મ્ય . હદ ( રીલાયન્દ્સ પેટર ોલપુંપ)સ ધીનો ગોરવા રોડ 
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 મનીર્ા ચાર રસ્તાથી રાણેશ્વર મહાદેવ થઇ જ ની મ્ય .હદ ( સ્મશાન)સ ધીનો વાસણા રોડ  

 મોતીભાઇ પટેલ સકિલ  ત્રણ રસ્તા (હરણી તળાવ)થી ગદા સકિલ થઇ ગોલ્ડન   ચોકડી સ ધીનો 
હરણી રોડ. 
આ કામોમાું રોડ રીસરફેસીંગ,સેન્દ્ટરલ ડીવાઇડર, પાકીંગ સ લવધા, ફ ટપાથ,  જરૂરીયાત મ જબ 

વરસાદી ગટર, હોટીકલ્ચર (પ્લાન્દ્ટેશન), સ્ટર ીટ ફલનિચર, ટર ારફક સાઇનેજીસ, વગેરે આઇટમોનો સમાવશે 
કરવામાું આવેલ છે. 

 નવીન આયોજન:- 

 રોડ પ્રોજકે્ટ શાખા દ્વારા અુંકોડીયાથી માણેજાની વચ્ચે Transit oriented corridor ૩૨.૫ 
કીમી બનાવવાન ું આયોજન કરેલ છે. જ ે૪૦.મી ની પહોળાઇમાું રોડ, બ્રીજ, નાળા, વરસાદી ગટર, 
એપ્રોચ રોડ તેમજ લાઇટીંગની સ લવધા સાથે અુંદાજ ેરૂ.૧૫૦૦ કરોડના ખચે તૈયાર થશે. સદરનો 
ખચિ FSI વેચાણ પધ્ધલત આવકમાુંથી રસ્તો ડેવલોપ કરવાન ું આયોજ્ન છે. 

 આગામી વર્િ ૨૦૨૩-૨૪માું  રૂ.૨૭.૪૦ કરોડના ખચે ૧૦ કીમી રસ્તાના કામો રીસરફેસીંગ, 
આઉટર રીંગરોડ (૪૦.૦મી) રૂ.૧૮.૫૦ કરોડના ખચે ૭.૨૦ કીમી વોલ ટ  વોલ, વ્હાઇટ 
ટોપીંગ/R.C.C. રૂ.૧૬.૬૦ કરોડના ખચે ૫.૭૦ કીમી રસ્તા તથા મ ખ્ય રસ્તા વોલ ટ  વોલ 
રૂ.૭૧.૭૭ કરોડના ખચે ૨૦ કીમીના રસ્તા કરવાન ું આયોજન છે.  

 રોડ શાખા દ્વારા એરપોટિ  સકિલ થઈ સોમાતળાવ ચાર રસ્તા સ ધીનો ૪૦.૦૦ મી. પહોળાઈનો 
અુંદાજ ે ૭.૮૦ કી.મી લુંબાઈનો રસ્તો મોડલ રોડ બનાવવામાું આવશે જમેાું કાપેટ, બીસી અન ે
લીકવીડ સીલકોટ, પેવરબ્લોકથી ફૂટપાથ તેમજ ટર ાફીક ફનીચર અને રોડ માકીંગ સહનો રૂ.૬૫.૦૦ 
કરોડના ખચે કરવાન  આયોજન કરેલ છે.  

 શહેરના મ ખ્ય જુંકશન/ટરર ારફક સકિલ પણ રૂ.૩.૦૦ કરોડના ખચે લવકસાવવાન ું આયોજન કરેલ છે. 
જનેાથી વાહનોની લનભાવણી ખચિ તેમજ ઇંધણમાું બચત થશે. નવીન લવકસીત લવસ્તારોને હયાત 
ટી.પી રસ્તા સાથે જોડી શહેરીજનોને રસ્તાની સ લવધા પ રી પાડવામાું આવશે અને વાહનોથી વધતા 
પ્રદ ર્ણમાું ઘટાડો થશે. 

 

૩) મબટડીંગ પ્રોજકેટ : 
વડોદરા શહેરની જાહેર જનતાની સ ખાકારી અથે તથા શહેરના મધ્યમ તથા ગરીબ વગિના 

શહેરીજનોને આરોગ્યલક્ષી સ લવધાઓ સ્થાલનક સ્થળે મળી રહે તે હેત સર જરૂરીયાત મ જબના અબિન 
પ્રાયમરી હેલ્થ સેંન્દ્ટર/અબિન કોમ્ય નીટી હેલ્થ સેન્દ્ટર, વધતી વસ્તી તથા વધતા ક્ષેત્રફળને ધ્યાને લઇ 
નાગરરક સ લવધા કેં ન્દ્ર જવેા કે ઝોનલ ઓરફસ/વોડિ  ઓરફસ/, લિ તેમજ લવલવધ સામાજીક પ્રસુંગો માટે 

અલતથીગૃહ/કોમ્ય લનટી હોલ, શહેરના રમતવીરો માટે  રમત-ગમતને પ્રોત્સાહન મળે તે હેત સર સ્પોટિ  
કોમ્પલેક્ષ/લસ્વલમુંગ પ લ/સ્કેટીંગ રીંક/ટેલનસ કોટિ  /રક્રકેટ સ્ટેરડયમ, શહેરીજનોને ખાણી-પીણીની 
સ લવધા ઉપલબ્ધ કરવા માટે રાત્રીબજાર, શહેરના નાગરરકોને અલિશમન તથા તાત્કાલલક સેવાઓનો 
લાભ મળી રહે તે હેત સર જરૂરીયાત મ જબના ફાયર સ્ટેશન તેમજ ફાયર સ્ટાફ માટે જરૂરી આવાસ, 
નાટકો/લોક ડાયરો/શાળાઓ તથા કોલેજના ફુંકશન માટે નગરગૃહો લવગેરે બનાવવાન  કામ  સ્વભુંડોળ 
તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રીની લવલવધ ગ્રાુંટમાુંથી લબલ્ડીંગ પ્રોજકે્ટ શાખા દ્વારા કરવામાું આવે છે. 

 પૂણા કરેિ કાિો  

 શહેરના મધ્યમ તથા ગરીબ વગિના શહેરીજનોને આરોગ્યલક્ષી સ લવધાઓ સ્થાલનક સ્થળે મળી રહે ત ે
હેત સર અબિન હેલ્થ સેન્દ્ટરની ગ્રાુંટ પેટે છાણી, માુંજલપ ર તથા અટલાદરા ખાતે ક લ રૂ.૧૨.૮૯ 
કરોડના ખચે નવીન અબિન કોમ્ય નીટી હેલ્થ સેન્દ્ટર તથા હરણી ખાતે રૂ.૧.૨૯ કરોડના ખચે અબિન 
પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટર કામગીરી પ ણિ કરવામાું આવેલ છે.   
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 દીન દયાળ અુંત્યોદય યોજના હેઠળ ઘરલવહોણા લોકોને આશ્રય મળી રહે તે હેત સર રૂ.૨.૦૭ 
કરોડના ખચે અટલાદરા ખાતે ૨૩૧ બડેક્ષમતા ધરાવત ું નવીન G+2 આશ્રયસ્થાન બનાવવામાું 
આવેલ છે. જમેાું લેરડઝ તથા જને્દ્ટસ માટે અલાયદા ડોરમેટરી રૂમ, ફેલમલી રૂમ તથા સીનીયર 
લસરટઝન રૂમ, રદવ્યાુંગો માટેનો રૂમ સહની સ લવધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાું આવેલ છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો  

 લકશનવાડી ખાતે રૂ.૫.૪૪ કરોડના ખચે નવીન અબિન કોમ્ય લનટી હેલ્થ સેન્દ્ ટર, ગોત્રી ટીપી ૬૦ 
એફ.પી-૧૨૪, ગોત્રી ટીપી ૬૦ એફ.પી-૧૪૦, મકરપ રા રે.સવે.નું ૨૩૪, તથા તરસાલી રે.સવે.નું 
૪૧૧ ખાતે રૂ.૩.૭ કરોડના ખચે અબિન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ ટર બનાવવાની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ 
છે. 

 સ્વલણિમ જયુંલત મ ખ્યમુંત્રી શહેરી લવકાસ યોજના ગ્રાુંટ સને ૨૦૨૧-૨૨ રૂ.૫.૮૦ કરોડના ખચ ે
બદામડીબાગ ખાતે ફાયર સ્ટેશન તથા આટિ  ગેલેરી બનાવવાન  કામ, રૂ.૨.૧૪ કરોડના ખચે મકરપ રા 
ખાતે ૩૦૦ વ્યલક્તઓની કેપેસીટી ધરાવતો કોમ્ય નીટી હોલ બનાવવાન ું કામ તથા તે માટે જરૂરી 
ઇન્દ્ ફ્રાસ્ટરક્ચર ઉપલબ્ધ કરવાન ું કામ અને લનઝામપ રા ખાતે ૬૦૦ વ્યલક્તઓની કેપેસીટી ધરાવત  
અલતથીગૃહ બનાવવાની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 સ્વલણિમ જયુંલત મ ખ્યમુંત્રી શહેરી લવકાસ યોજના ગ્રાુંટ સને ૨૦૨૨-૨૩  પેટે ક લ રૂ.૩.૯૭ કરોડના 
ખચે છાણી ટીપી-૧૩, એફ.પી-૫૮ ખાતે વ.વોડિ .નું.૧ ની નવીન કચેરી તથા વાસણા ટીપી-૧૭, 
એફ.પી-૧૧૭ ખાતે વ. વોડિ  નું.૧૦ ની નવીન કચેરી બનાવવાન  કામ પ્રગલત હેઠળ છે. 

 વ્યવસાય વેરાની ગ્રાુંટ સને ૨૦૧૮-૧૯ પેટે વાસણા ભાયલી ખાત ે રૂ.૫.૯૭ કરોડના ખચે ફાયર 
સ્ટેશન સ્ટાફ ક્વાટસિ તથા રૂ.૧૩.૮૮ લાખના ખચે વડોદરા શહેરમાું પૂવિ ઝોનમાું આવેલ ખટુંબા 
ખાતે કેટલ શેડ બનાવવાન ું કામ પ્રગલત હેઠળ છે.  

  આયોજન હેઠળનાું કાિો  

 વડોદરા શહેરની મધ્યમાું આવેલ ઐલતહાલસક ન્દ્યાયમુંરદરની ઇમારત “સીટી હેરીટેઝ મ્ય લઝયમ” તથા 
હેરીટેઝ સ્ક્વરે અને ઇન્દ્ટરનેશનલ કલ્ચરલ સેન્દ્ટર તરીકે લવકસાવવાન ું કામ આયોજન હેઠળ છે જથેી 
વડોદરા શહેરનો સાુંસ્કૃલતક વારસો જળવાઇ રહે તથા વડોદરા શહેરમાું હેલ્થ મ્ય લઝયમ બનાવવાના 
કામન ું આયોજન હાથ ધરવામાું આવેલ છે.  

  લવલશષ્ટ્ મહત્વ ધરાવતાું ઐલતહાલસક પેઇન્દ્ ટીંગ સુંબુંલધત જાણકારી મળે તે હેત સર રાવપ રા ખાત ે
આવેલ તાુંબેકરનાું વાડાને આશરે રૂ.૪.૫૫ કરોડનાું ખચે રમતગમત,ય વા અને સાુંસ્કૃલતક પ્રવૃલત્તઓ 
લવભાગ, ગાુંધીનગરનાું માગિદશિન હેઠળ “ગ જરાત પેઇન્દ્ ટીંગ  મ્ય લઝયમ” તરીકે લવકસાવવાન ું 

આયોજન હાથ ધરવામાું આવેલ છે.  

 શ્રી છોટ ભાઇ પ રાણી પેવેલીયન ખાતે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્દ્ ડ તથા સ્કેટીંગ રીંક રૂ.૫.૦ કરોડના ખચ ે
લવકસાવવાન ું કામ, ગોત્રી ખાતે રૂ.૫.૦ કરોડનાું ખચે નવીન રક્રકેટ પે્રક્ટીસ પીચ  બનાવવાન ું કામ 
તથા સરદારબાગ અને લાલબાગ સ્વીમીંગ પ લના નવીનીકરણની કામગીરીન ું આયોજન છે.  

 પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશન ખાતે નવીન સ્ટાફ ક્વાટિસિ બનાવવાન ું કામ તથા વેમાલી અને ઉંડેરા પાસ ે
નવીન ફાયર સ્ટેશન બનાવવાના કામન ું આયોજન હાથ ધરવામાું આવેલ છે. 

 વડોદરા શહેરમાું ઝોન દીઠ નવીન પાટી પ્લોટ બનાવવાન ું કામ તથા મકરપ રા જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે 
પે્રસ શાખા માટે નવીન કચેરી બનાવવાન ું કામ આયોજન હેઠળ  છે. 

 વડોદરા શહેર ખાતે નવીન કન્દ્ વેન્દ્શન સને્દ્ ટર તથા નવીન કોમ્ય લનટી હોલ બનાવવાના કામન ું 
આયોજન હાથ ધરવામાું આવેલ છે.  
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૪) એફોડેબિ  હાઉસીંગ સેિ અુંિગાિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y.  
યોજનાઓ : 

કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારની આવાસ યોજનાઓમાું વડોદરા મહાનગર પાલલકા દ્વારા શહેરી ગરીબો 
અને ઘરલવહોણા માટે જ દી જ દી કેટેગરીમાું તમામ પાયાની સ લવધાઓ સહ આવાસ આપવા માટેના 
લવલવધ પ્રોજકે્ટ એફોડેબલ હાઉસીંગ સેલ દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલ છે, જનેી યોજના સહ લવગત નીચ ે
મ જબ છે. 

 પ્રધાનિુંત્રી આવાસ યોજના: 

પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજનાના ચાર ઘટકો પૈકીના ત્રણ ઘટકો ઇન-સીટ -સ્લમ રીહેબીલીટેશન 
(ISSR) , એફોડેબલ હાઉસીંગ ઇન પાટિનરશીપ (AHP) અને બેનીફીશીયરી લેડ કું ન્દ્સ્ટરક્શન (BLC) 
અુંતગિત આવાસો બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે, જનેી લવગત નીચે મ જબ છે.: 

૧) ઇન-સીટ -સ્િિ-રીહેબીિીટેશન (ISSR) : 

આ ઘટક હેઠળ મહાનગરપાલલકાના પ્રીમીયમ તથા પ્રીમીયમ રૂપે વધારાના આવાસો અન ે
ઝ ુંપડાવાસીઓન ે લવનામ લ્ય ેતે જ સ્થળે આવાસોનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. આ યોજના હેઠળ શહેરનાું જ દા 
જ દા લવસ્તારમાું ૧૧૮૦ આવાસોની કામગીરી પૂણિ કરી સોંપવામાું આવેલ છે તથા અન્દ્ય ૩૩૬૮ 
આવાસોની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

૨) એફોડેબિ હાઉસીંગ ઇન પાટાનરશીપ (AHP)  : 

 આ યોજના હેઠળ EWS કેટેગરીનાું આવાસો પૈકી આશરે ૧૧૨૯૨ આવાસો બનાવવાના DPR ન ે
સરકારશ્રી માુંથી મુંજૂરી મળલે છે. હાલમાું ૮૬૨ આવાસો પૂણિ થયેલ છે, જ ેપૈકી ૪૬૨ આવાસો ચાલ  
વરે્ પૂણિ કરેલ છે તેમજ ૪૩૭૬ આવાસો હાલમાું પ્રગલત હેઠળ છે તથા અન્દ્ય આવાસો આયોજન હેઠળ 
છે. 

૩) બેનીફીશીયરી િેડ કું ન્સ્ટરક્ટશન (BLC): 

BLC ધટક અન્દ્વયે વ્યલક્તગત બાુંધકામ સ બસીડીના ૧૦૮૦ આવાસો માટેના ડી.પી.આર. ને 
મુંજ રી મળેલ છે. તે પૈકી ૬૪૩ આવાસોની કામગીરી પૂણિ કરેલ છે તેમજ ૧૯૨ આવાસો પ્રગલત હેઠળ 
તેમજ ૨૪૫ આવાસો લત્રપક્ષીય કરાર હેઠળ છે. 

૪) એફોડેબિ રેન્ટિ હાઉસીંગ કોમ્્િકે્ષ (ARHC) 

વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા ARHC યોજના મોડલ -૧ હેઠળ રેન્દ્ટલ કમ ટર ાન્દ્ઝીટના ૧૮૮ 
આવાસો (૩૨.૦૦ ચો.મી કાપેટ એરરયા) તથા બી.એસ.ય .પી. યોજના હેઠળ બનાવવામાું આવેલ ૫૬૦ 
આવાસો (૨૮.૦૦ ચો.મી કાપેટ એરરયા) એમ ક લ મળી ૭૪૮ આવાસોને ARHC યોજનામાું રૂપાુંતરરત 
કરવા સ્થાયી સલમલત ઠરાવ અુંક : ૩૮૧/૧૧.૧૨.૨૦૨૦ થી મુંજ રી મેળવેલ છે. સદર બાબતે ટેં ડરીંગ 
કરતા બીજા પ્રયત્ન ેઆવેલ L1 ઇજારદાર દ્વારા ભરેલ ભાવો ને Tender committee દ્વારા મુંજ ર કરવામાું 
આવેલ છે અને હાલ સદર કામગીરી ની દરખાસ્ત મુંજ રી હેઠળ છે.  

 િ ખ્યિુંત્રી ગૃહ યોજના: 

 આ યોજના અન્દ્વયે આલથિક રીતે નબળા વગિના લોકો માટે અગાઉ (EWS-૧૪૭૦ આવાસો) આવાસ 
યોજના,લોઅર ઇન્દ્કમ ગ્ર પ (LIG-૪૯૬૮ આવાસો) આવાસ યોજના,  મીડલ ઇન્દ્કમ ગ્ર પ (MIG-
૪૧૭ આવાસો) હેઠળ કૂલ ૬૮૫૫ આવાસોની કામગીરી પૂણિ કરી લાભાથીઓન ેસોંપવામાું આવેલ હત ું. 
આમ મ ખ્યમુંત્રી આવાસ યોજના હેઠળના તમામ આવાસોની કામગીરી પૂણિ કરી આવાસોની સોંપણી 
કરવામાું આવેલ છે. 
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 BSUP યોજના અુંિગાિ સ્િિ રીહેબીિીટેશન: 

 શહેરનાું BSUP આવાસ યોજના હેઠળ અગાઉ ૨૧૬૯૬ આવાસ બનાવવાન ું આયોજન હાથ ધરેલ હત ું, જ ે
પૈકી ૧૯૯૪૦ મકાનોની કામગીરી અગાઉ પૂણિ કરેલ હતી, જ્યારે હાલમાું ૧૭૫૬ મકાનોની કામગીરી 
પ ણિતાના આરે છે.  

 રાજીવ આવાસ યોજના(RAY) 

 સદર યોજના અુંતગિત ગ જરાતમાું સવિ પ્રથમ ટર ાન્દ્ઝીટ કમ હાઉસીંગ અુંતગિત અગાઉ ક લ ૧૮૨૬ 
આવાસોની કામગીરી પૂણિ થયેલ છે. 

 આયોજન હેઠળનાું કાિો  

 પ્રધાનિુંત્રી આવાસ યોજના 
 વડોદરા શહેરને ઝ ુંપડપટ્ટી મ ક્ત કરવાના ભાગ રૂપે શહેરનાું સરકારી માલલકીની પ્લોટો પર હાલની 

પરરલસ્થલત મ જબ કૂલ ૨૪,૨૯૮ જટેલા આવાસોન ું આયોજન. 
૫)  પાણી પ રવઠા : 

વડોદરા શહેરમાું પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, જળસેવાઓના લવકાસ, લનયમન અને લનયુંત્રણ માટે 
પાણી પ રવઠા લવભાગ સતત કાયિરત રહે છે. શહેરની જ ની હદ અુંદાજીત ૧૫૮ ચો. કી.મીમાું ૩૦ ઊંચી 
ટાુંકીઓ, ૫૯ ભૂગભિ સુંપ, ૯ બ સ્ટીંગ સ્ટેશન અને અુંદાજીત ૧૮૩૭ કીમી લુંબાઇના પાઇપ નેટવકિથી 
અુંદાજીત ૯૯.૪૦ %  વસ્તીન ું પોપ્ય લેશન વાઇસ કવરેજ થયેલ છે તેમજ હાલમાું ઉમરેો થયેલ અુંદાજીત ૬૨ 
ચો.કી.મીમાું પાણીની સ લવધાઓ આપવા માટે લવલવધ આયોજનો હાથ ધરેલ છે. 

 પૂણા કરેિ કાિો: 
 મહીસાગર નદી ખાતેના લસુંધરોટ ખાતે 300 MLD ના પ્રોજકે્્માું ઈન્દ્ટેક વેલ સ્ટરકચર, વોટર ટર ીટમને્દ્ટ 

પ્લાન્દ્ટ બનાવવા તથા ટર ાન્દ્શમીશન લાઈન અન ેઈલ.ેમીકે./SETC સરહતની કામગીરીન ું (પ્રોજકે્ટ 
કોસ્ટ: રૂ.૧૭૪.૦૦ કરોડ) તા :૧૮.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ માન.વડાપ્રધાનશ્રીના વરદ હસ્તે લોકાપિણ 
કરવામાું આવેલ છે.  

 સ્માટિ  સીટી મીશન અુંતગિત વડોદરા શહેરની પાણી પ રવઠા શાખા હ્સસ્તકના ૧૯ પુંપીંગ સ્ટેશનો 
ખાતેની પુંલપુંગ મશીનરી અપગે્રડ કરવાન ું કામ રૂ.૨૬.૫૧ કરોડના ખચે પ ણિ કરેલ છે. 

 હરીનગર ટાુંકી ખાતે ૫ MLD ક્ષમતાનો તથા બાપોદ ટાુંકી ખાતે ૩.૬ MLD ક્ષમતાનો નવીન ભૂગભિ 
સુંપ, પુંપ રૂમ, એચ.એસ.ફીડર લાઇન,  ઇલેક્ટર ીકલ –મીકેનીકલ પુંપીંગ મશીનરી ઇન્દ્સ્ટ મેન્દ્ટેશન 
સહની કામગીરી. (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ: રૂ.૧.૭૩ કરોડ). 

 કલાલીમાું પાણીન ું નલવન નેટવકિ  ૪.૫૩ લક.મી (phase-1), સમા લવસ્તારમાું ૩.૨૨ લક.મી, કલાલી  
લવસ્તારમાું ૧.૫૪ લક.મી (phase-2), ન્દ્ય  સમા ટાુંકી થી દ માડ સ ધી ના લવસ્તાર માું નલવન પાણી ન ું 
નેટવકિ  ૪.૪૦૫ લક.મી પાણીની નલળકા નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૫.૫૦ કરોડના ખચે પ ણિ કરેલ છે. 

 વાસણા ટાુંકી કમાન્દ્ડમાું અને ભાયલી ટી.પી.૧ માું પાણીન ું નલવન નેટવકિ  (phase-1) નાુંખવાની 
કામગીરી.  (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ: રૂ.૪.૬૭ કરોડ).  

 ખાનપ ર WTPખાતે નલવન પુંપ સેટ સહ ઇલેક્ટર ીકલ–મીકેનીકલ લસસ્ટમ બેસાડવાની કામગીરી. 
(પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ: રૂ.૧.૬૪ કરોડ). 

 પ્રગમિ હેઠળનાું કાિ: 
 લનમેટા ખાત ેનલવન ૫૦ MLD વોટર ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ તથા આજવા થી લનમટેા સ ધી ૧૫૨૪ મીમી 

વ્યાસની નલળકા નાખવાની કામગીરી (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ રૂ.૬૮.૦૦ કરોડ).  

 જલે રોડ ખાત ેઉંચી ટાુંકી, પુંપ હાઉસ, ટર ાન્દ્સફ્રોમિર રૂમ, ઇલેક્ટર ીકલ–મીકેનીકલ અને  ઇન્દ્સ્ટન્મેન્દ્ટેશન 
સહ૫ વર્િ O & M સાથે રૂ.૯.૮૯ કરોડની કામગીરી.  
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 દલક્ષણ ઝોનમાું (તરસાલી વડદલા phase-1) તરસાલી જુંકશનથી વડદલા સ લચત ટાુંકી સ ધી 
એચ.એસ.ફીડર નલળકા (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ રૂ.૩.૭૦ કરોડ), સ સેન સકિલ થી જાુંબ વા ટાુંકી સ ધી 
૭૦૦mm વ્યાસની રફડર નલવન નલળકા (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ રૂ.૧૧.૧૦ કરોડ), વેમાલી ટી.પી.૧ 
લવસ્તારમાું પાણીની નલવન ડી.આઇ.પાઇપ લાઇન (phase-1) (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ રૂ.૨.૫૮/- કરોડ) 
નાુંખવાની કામગીરી. 

 સ્માટિ  સીટી પ્રોજકે્ટ અુંતગિત ABD લવસ્તારમાું સ્માટિ  વોટર મેનેજમેન્દ્ટ અુંતગિત વડોદરા શહેરન ે
પાણીનો જથ્થો પ રો પાડતા વોટર ડીસ્ટર ીબ્ય શન સ્ટેશન થી એન્દ્ડ ય ઝર સ ધીના પાણી ના નેટવકિમાું 
લવલવધ ઉપકરણો બસેાડી વોટર ઓરડટ તમેજ એનજી ઓરડટ કરવાન ું કામ. (પ્રોજકે્ટ કોસ્ટ 
રૂ.૧૨૫.૭૩ કરોડ) (SCADA Phase-2 Project.)  

 આગાિી આયોજનો: 
 કપ રાઇ ખાત ે ૫૦ MLD વોટર ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ (WTP) બનાવવાન ું કામ તથા SSNNL મેઇન 

કેનાલથી કપ રાઇ સ ધી  ટર ાન્દ્સમીશન લાઇન નાખવાન ું કામ.  

 માસ્ટર પ્લાન આધારીત નેટવકિ  અપગે્રડેશન કરવાન  તથા જ ની જજિરરત લાઈનો બદલવાન ું કામ 
(અુંદાજીત રકમ ૫૦ કરોડ) 

 વડોદરા શહેરનાું હાલના લવસ્તારોમાું નેટવકિ  સ્ટરે ન્દ્થનીંગ તથા ભાયલી,સેવાસી,વેમાલી તથા વડદલા 
ખાત ેનવીન નેટવકિ  સ્ટરે ન્દ્થનીંગ થકી ૧૦૦% લવસ્તાર તેમજ વસ્તી કવરેજ કરવાની કામગીરી.શહેરની 
તમામ ઓવરહેડ ટાુંકી તથા બૂસ્ટરનાું કમાન્દ્ડ લવસ્તારોમાું વોટર ઓડીટ કરીને શહેરન ું નોન રેવન્દ્ય  
વોટર (NRW) ચકાસી તેન ેક્રમશ: ઓછ ું  કરવાની કામગીરી.  

 પ ન: પ્રાપ્ય ઉજાિ સ્વરૂપ ે પ્રતાપપ રા થી આજવા સરોવર સ ધીની ચેનલ પર સોલાર પ્લાન્દ્ટ 
બેસાડવાન ું કામ. (અુંદાજીત લુંબાઈ ૧૦ લકમી, અુંદાજીત રકમ ૧૦ કરોડ) 

 અમૃત ૨.૦ હેઠળ ઉત્તર ઝોનમાું લવસ્તારમાું આવેલ વેમાલી ખાત ે બ સ્ટર સ્ટેશન, પલશ્ચમ ઝોન 
લવસ્તારમાું આવેલ ભાયલી ટી.પી.૨,૩,૪-કરોરડયા, બીલ, ઉંડેરા તથા શહેરના દલક્ષણ ઝોન 
લવસ્તારમાું આવેલ વડદલા ખાત ેઉંચી ટાુંકી, ભૂગભિ સુંપ,પુંપ હાઉસ, ફીડર લાઇન, નેટવકિ, પુંપીંગ 
મશીનરી ઇન્દ્સ્ટ મેન્દ્ટેશન તથા અન્દ્ય લસલવલ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરકચર, ડીલીવરી નેટવકિ  ૫ વર્િ O & M સહ ન ું 
કામ અમૃત-૧ યોજના હેઠળ અુંદાજ ે૧૫૦ કરોડનાું ખચે કરવાન ું આયોજન છે. 

 ઊલમિ સ્ક લ ચાર રસ્તાથી નોથિ હરણી ટાુંકી સ ધી ૬૦૦ મીમી ડાયા ફીડર નલળકા લુંબાવવાન ું કામ. 

 કરોરડયા સુંપના કમાન્દ્ડ લવસ્તારમાું ઉંડેરા-ટી.પી.-૨ સ ધી તથા કલાલી ખાતે સ લચત લબલ ટાુંકીના 
કમાન્દ્ડ (Phase 3) પાણીન ું નલવન નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ.  

 

૬) ડરેનેજ : 
વડોદરા શહેરને ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચર માટે ક લ ત્રણ ઝોનમાું વગીકૃત કરવામાું આવેલ છે. જમેાું 

હાલમાું ૮૯% જટેલી વસ્તીને ડરે નેજ સ લવધામાું આવરી લેવાયેલ છે. શહેરમાું ક લ ૪૬૧ MLD ડરે નેજ ઉત્પન્ન 
થાય છે અને ડરે નેજ શ ધ્ધીકરણ માટે ૫૧૯ MLD ક્ષમતાના ૧૨ STP કાયિરત છે. 
 પૂણા કાિો : 

વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન ડરે નેજ પ્રોજકે્ટ ધ્વારા ક લ ૩૨૦.૩૭ કરોડનાું ખચે નવીન સ વેઝ ટર ીટમને્દ્ટ 
પ્લાન્દ્ટ, નવીન પુંપીંગ સ્ટેશન તેમજ ડરે નેજ નેટવકિ  તેમજ રીસ્ટોરેશનના કામો પૂણિ કરવામાું આવેલ છે. જ ે
પૈકીના મ ખ્ય કામોની લવગત નીચે મ જબ છે. 

 સ વેઝ ટર ીટિેન્ટ ્િાન્ટનાું કાિો :  
 સયાજી ગાડિન ખાતે ૧૬ MLD સ વઝે ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ અપગે્રડેશનની કામગીરી રૂ. ૨૩.૭૫ કરોડ, 

છાણી ખાત ે૫૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાનો નવીન એસ.ટી.પી બનાવવાની તથા સમા એ.પી.એસ. ૧ 
અને ૨ ન ું અપગે્રડેશન કરવાની કામગીરી રૂ. ૯૩.૨૫ કરોડ, કપ રાઇ ખાત ે૬૦ એમ એલ ડી નવીન 
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એસ ટી પી તથા સુંલિ કામગીરી રૂ.૭૩.૧૨ કરોડ, ભાયલી ખાત ેવ ડા સાથે સુંય ક્તપણે ૪૫ એમ. 
એલ. ડી ક્ષમતાનો નવીન સ વેઝ ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૮૫.૦૧ કરોડ ના ખચ ે
પૂણિ કરેલ છે. 

 APS અને પ્રેશર િાઇનનાું કાિો :  
 બહ ચરાજી નાગરવાડા ખાત ેનવીન એ પી એસ બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૮.૧૬ કરોડ, નવાપ રા 

પુંપીંગ સ્ટેશન તથા કેવડા બાગ પુંપીંગ સ્ટેશન થી જયરત્ન ચાર રસ્તા પાસે આવેલ ડર ોપ ચેમ્બર 
સ ધી નવીન પે્રશર લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ.૦.૯૭ કરોડ, વાઘોડીયા પુંપીંગ સ્ટેશનની હયાત 
પે્રશર લાઇન બદલવાની કામગીરી રૂ.૦.૮૭ કરોડ ના ખચ ેપૂણિ કરેલ છે.  

 ડરેનજે ગે્રવીટી િાઇનનાું કાિો :  
 કારેલી બાગ અુંબાલાલપાકિ  ગરબા ગ્રાઉંડ પાસે મેન્દ્ય અલ પ શીંગ પધ્ધલત થી નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી 

લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૦.૪૫ કરોડ,  વાઘોડીયા પુંપીંગ સ્ટેશનની સામ ેત્રણ રસ્તા પાસ ે
આવેલ મશીનહોલ ભુંગાણના સ્થળે રીસ્ટોરેશનની કામગીરી રૂ. ૦.૪૫ કરોડ, વડસર રોડ પર રડલક્ષ 
વેફસિથી જ્ય પીટર ચાર રસ્તા તરફ ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૧.૦ કરોડ, હરણી 
તળાવ/પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ આવેલ ટી.પી રસ્તેથી હયાત એ.પી.એસ. સ ધી નવીન ડરે નેજ 
લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૧.૯૫ કરોડ, તાુંદલજા, મ લક્તનગર જુંક્શનથી  પત્રકાર કોલોની ચાર 
રસ્તા તરફ માઇક્રોટનલીંગ પિલતથી નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ.૫.૨૭ કરોડ 
ના ખચે પૂણિ કરેલ છે. સદર કામો પૂણિ થવાથી સુંલિ લવસ્તારમાું હયાત જ ની લાઇન પર વારુંવાર 
ભુંગાણો પડવાની તથા ડરે નેજ લાઇનો ઉભરાવાની સમસ્યામાુંથી રાહત મળેલ છે તથા સ વેઝનો 
ઝડપી લનકાલ થઇને સ વેઝને STPમાું ટર ીટમેન્દ્ટ માટે ડાયવટિ  કરી શકવામાું ફાયદો થાય છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો : 

 સ વેઝ ટર ીટિેન્ટ ્િાન્ટનાું કાિો :  
 તરસાલી ખાતેના હયાત ૫૨ એમ.એલ.ડી. એસ.ટી.પી.ના સ્થાને નવીન ૧૦૦ એમ.એલ.ડી. 

એસ.ટી.પી. બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૧૫૭.૯૨ કરોડ, અટલાદરા ખાતે ૮૪ એમ. એલ. ડી  
ક્ષમતાનો નવીન એસ.ટી.પી બનાવવાન ું કામરૂ. ૧૪૬.૮૯ કરોડ, વેમાલી ખાતે ૧૩ એમ.એલ.ડી. 
ક્ષમતાનો નવીન એસ.ટી.પી. બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૨૧.૭૪ કરોડના ખચે પ્રગલત હેઠળ છે. 

 APS અને પ્રેશર િાઇનનાું કાિો :   
 સરદાર એસ્ટેટ એ.પી.એસ અપગે્રડેશન કરવાન ું કામ રૂ. ૫.૮૮ કરોડ, સરદાર એસ્ટેટ APS થી 

આજવા જુંક્શન સ ધી નવીન ડરે નેજ પે્રશર લાઇન નાુંખવાન  કામ રૂ. ૫.૪૯ કરોડ, અલમતનગર અન ે
વી આઇ પી APS થી માણેક પાકિ  ડર ોપ ચેમ્બર તરફ નવીન ડરે નેજ પે્રશર લાઇન નાુંખવાન  કામ રૂ. 
૨.૦ કરોડના ખચે કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 ડરેનજે ગે્રવીટી િાઇનનાું કાિો :  
 ફૂડ એન્દ્ડ ડર ગ્સ લેબોરેટરી થી શાસ્ત્રી બ્રીજ APS સ ધી નવીન ડરે નેજ ગ્રેલવટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. 

૨.૩૫ કરોડ, કારેલી બાગ બ્રાઇટ સ્કૂલ થી વી આઇ પી પુંપીંગ સ ધી ટરે ન્દ્ચ લેસ પધ્ધલતથી નવીન 
ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧.૨૩ કરોડ, ABB કુંપની મેઇનરોડ થી માણજેા BSUP APS 
તરફ નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧.૧૦ કરોડ,ઉમા ચાર રસ્તાથી કલાદશિન ચાર 
રસ્તા તરફ જતી ડરે નેજ લાઇનોન ું ઇન્દ્ટર કનેક્શન કરવાન ું કામ રૂ. ૦.૫૨ કરોડ, ક તરાવાડી કાુંસ 
કલ્વટિથી મહાદેવ મુંરદર તરફ ડરે નેજ નળીકાન ું  કામ રૂ. ૨.૪૩ કરોડ, હરણી-વારસીયા રીંગ રોડ 
RTO APS થી કલાવતી હોસ્પીટલ તરફ ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી નવીન ડરે નેજ લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. 
૯.૨૫ કરોડ, વહીવટી વોડિ-૨ માું અદાણીયા પ લ ચાર રસ્તાથી યાક તપ રા APS તરફ જતી ડરે નેજ 
લાઇન પર ઓનલાઇન મશીનહોલ બનાવવાન ું કામ રૂ. ૧.૦૭ કરોડ, ગોરવા ખત્રીનગરરોડ થી ૨૪ 
મી કરોડીયા રોડ સ ધી ૧૮ મી રસ્ત ે નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧.૮૮ 
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કરોડ,(ગોરવા) ખત્રીનગરરોડ જુંક્શનથી  કરોડીયા રોડન ે જોડતાું ૨૪ મીના રસ્ત ે નવીન ડરે નેજ 
ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧.૯૧ કરોડ, ગોરવા આદશિ ડ પ્લેક્ષ તરફથી ITI  જુંક્શન સ ધીના 
રસ્ત ે નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૧.૪૨ કરોડ (ફેઝ-૧), સ ભાનપ રા, 
સપનાના વાવેતર હોલથી લક્ષમીપ રા સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશન સ ધી નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન 
ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલતથી નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧૦.૦૮ કરોડ (ફેઝ -૧),કરોડીયા રોડ, મધ નગર ચાર 
રસ્તાથી ગોરવા બાપ ની દરગાહ સ ધી નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન મેન્દ્ય લ પ શીંગ પધ્ધલતથી 
નાુંખવાન  કામ રૂ. ૭.૨૫ કરોડ ના ખચે પ્રગલતમાું છે. 

 ઉપરોક્ત દશાિવેલ કામોને કારણે સુંલિ લવસ્તારમાું હયાત જ ની લાઇન પર વારું વાર ભુંગાણો 
પડવાની તથા ડરે નેજ લાઇનો ઉભરાવાની સમસ્યામાુંથી રાહત મળવાની સાથે સાથે સ વેઝનો ઝડપી 
લનકાલ થઇને સ વેઝને STPમાું ટર ીટમેન્દ્ટ માટે ડાયવટિ  કરી શકાશે. 

 રાજ્ય સરકારશ્રી ધ્વારા મે-૨૦૧૮ માું જાહેર કરવામાું આવેલ Reuse Of TWW પોલીસી અુંતગિત રૂ. 
૮૦.૩૦ કરોડના ખચે રાજીવનગર STP થી તબક્કાવાર IOCL ને ૪૦ MLD અને રરલાયન્દ્સ 
ઇન્દ્ડસ્ટર ીસને ૨૦ MLD મળી ક લ ૬૦ MLD જટેલ ું ટર ીટેડ વેસ્ટ વોટર (TWW) સપ્લાય કરવાની 
કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. જ ેટૂું ક સમયમાું પૂણિ થનાર છે. 

 આગાિી આયોજનના કાિો : 

 મવશ્વામિત્રી શ મિકરણ યોજના હેઠળના કાિો:  
 લવશ્વાલમત્રી શ લિકરણ યોજના હેઠળ ક લ ૧૪૮.૫૦ કરોડના ૨૨ કામોનો સમાવેશ કરવામાું આવેલ 

છે. જમેાું લવશ્વાલમત્રી શ લિકરણ યોજના માટે PIU ની સ્થાપનાની કામગીરી રૂ. ૦.૫ કરોડ, 
જી.આઇ.પી.સી.એલ. સકિલથી સમા ઓલ્ડ એ.પી.એસ. સ ધી ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇન 
નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૧૦ કરોડ, સલાટવાડા ચાર રસ્તા થી બહ ચરાજી એ.પી.એસ સ ધી 
ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇન નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૫.૦ કરોડ, વ ડા સકિલથી મ ક્તાનુંદ થઇ 
ચુંરાવલી ચાર રસ્તા સ ધી ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી. રૂ. ૧૭.૦ કરોડ, 
જલારામનગર, સહયોગનગર લવસ્તારમાું APS/ ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૧.૫ કરોડ, સમા 
સુંજયનગર ફતેબાગ સોસાયટી પાસે ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરની કામગીરી રૂ. ૩.૦ કરોડ, 
જી.આઇ.ડી.સી. રોડ અલવાનાકાથી કોતર તલાવડી જુંકશન સ ધી ટરે ન્દ્ચલેશ પિલતથી ડરે નેજ 
લાઇનની કામગીરી રૂ. ૧૦.૦ કરોડ, સનસીટી સકિલ તરફથી પ્રમ ખ પ્રસાદ ચાર રસ્તાથી લવશ્વાલમલત્ર 
સ્ટેશન તરફ ડરે નેજ લાઇન નાખવાની કામગીરી. (Phase II) રૂ. ૧.૫ કરોડ, માુંજલપ ર સ્મશાન પાસે 
APS તથા નેટવકિની કામગીરી રૂ. ૧૦ કરોડ, કોટેશ્વર લવસ્તારમાું APS/ ડરે નેજ ઇન્દ્ફાસ્ટરક્ચરની 
કામગીરી રૂ. ૫.૦ કરોડ,  દરજીપ રામાું ડરે નેજ લાઇન તેમજ હરણી લવસ્તારમાું APS તથા નેટવકિ  ની 
કામગીરી રૂ. ૨૦ કરોડ, ખારી તલાવડી લવસ્તારમાું ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરકચરની કામગીરી રૂ ૪ કરોડ, 
મીરા સોસા. જુંકશન પાસે ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધતીથી ડરે નેજ લાઇન નાુંખવાન  કામ રૂ ૧ કરોડ, નવાયાડિ  
રોડ, સરદારનગર સોસાયટી પાસે ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી  રૂ. ૩ કરોડ, 
સાધનાનગર રોડ ચેપીરોગના દવાખાના પાસે મશીનહોલ બનાવી મ ખ્ય લાઇન સાથ ે ટરે ન્દ્ચલેશ 
પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ ૧ કરોડ, સમા ભરવાડવાસ લવસ્તારમાું એ.પી.એસ. તેમજ 
નેટવકિની કામગીરી રૂ. ૫ કરોડ, ફતેગુંજ લવસ્તારમાું એ.પી.એસ., ડરે નેજ ગ્રેલવટી લાઇન તથા પે્રશર 
લાઇનની કામગીરી રૂ. ૨૦ કરોડ, જલે રોડથી લવશ્વાલમત્રી નદી તરફના ડરે નેજ સ લવધા લવરહન 
લવસ્તારમાું ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરની સ લવધાની કામગીરી રૂ. ૮ કરોડ, એસ.એસ.જી. એ.પી.એસ. 
અપગે્રડ કરવાન ું કામ રૂ. ૨ કરોડ, વડસર બ્રીજ જી.આઇ.ડી.સી. રોડ જ્ય પીટર ચાર રસ્તા તરફ 
ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૧૨ કરોડ, સરસ્વતી ચાર રસ્તાથી કોતરતલાવડી 
જુંક્શન સ ધી ટરે ન્દ્ચલેશ પધ્ધ્તીથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૭ કરોડ, આજવા રોડ પર મ ખ્ય 
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ડરે નેજ લાઇન જરૂરીયાત પ્રમાણે રીસ્ટોરેશન ની કામગીરી રૂ. ૨ કરોડના ખચે આયોજન હેઠળ છે. 
જનેાથી લવશ્વાલમત્રી નદીમાું પ્રવેશતા ડરે નેજનાું પાણીને બુંધ કરી શકાશે.  

 APS સુંિગ્ન કાિો :  
 છાણી નારાયણ નગર માટે APS, પે્રશર લાઇન અને ગ્રેવીટી લાઇનની કામગી રૂ. ૫.૫ કરોડ, 

પરશ રામ ભઠ્ઠા લવસ્તારમા નવીન APS બનાવવાની તથા સુંલિ કામગીરી રૂ. ૪.૦ કરોડ, છાણી 
નવીન ટી.પી. લવસ્તારમાું APS /ડરે નેજ ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચરની સ લવધાની કામગીરી (ફેઝ-૧) રૂ. ૧૦ 
કરોડના ખચે આયોજન હેઠળ છે. 

 ડરેનજે નટેવકા/રીરીસ્ટોરેશન સુંિગ્ન કાિો :  
 સોમા તળાવ બ્રીજ પાસેના ડરે નેજ સ લવધા લવરહન લીમળી ફળીયા લવસ્તારમાું ડરે નેજ લાઇનની 

કામગીરી રૂ. ૨.૫૦ કરોડ, નાગરવાડા લવસ્તારમાું લાલક ઇથી સરદારભવન APS સ ધી ડરે નેજ 
લાઇનની કામગીરી રૂ. ૬.૦ કરોડ, ફતેગુંજ દેના બેંક ચચિ પાસે મશીનહોલ રીસ્ટોરેશનની કામગીરી 
રૂ. ૧.૦ કરોડ, લાલબાગ ક ુંભારવાડા બળીયાદેવ મુંદીર પાસે મશીનહોલ રીસ્ટોરેશનની કામગીરી રૂ. 
૦.૫૦ કરોડ, માુંજલપ ર APS ની પે્રશર લાઇન સ શેન ચાર રસ્તા તરફ લુંબાવવાની કામગીરી રૂ. 
૮.૦ કરોડ, લાલબાગ APS થી હજીરા સ ધી જ ની પે્રશરલાઇન ના સ્થાને નલવન પે્રશરલાઇન 
નાખવાન  કામ રૂ. ૩.૭૫ કરોડ, જી.આઇ.ડી.સી. ભ મી ચોકડી પાસે મશીનહોલ બનાવવાન  કામ રૂ. 
૦.૫૦ કરોડ, વાડી લવસ્તારમાું સ્વાલમનારાયણ મુંરદરથી ગાજરાવાડી પાણીની ટાુંકી તરફ જતા રોડ 
પર રુંગમહલ ચબ તરા પાસે  ડરે નેજ લાઇન પર સીકીંગ પધ્ધલતથી મશીનહોલ બનાવવાન ું કામ રૂ. 
૦.૫૨ કરોડ, કબીર રેસીડેન્દ્સી પાસે મશીનહોલ રીસ્ટોરેશનની કામગીરી રૂ. ૦.૫૦ કરોડ, 
ચામ ુંડાનગર થી કમલાનગર APS તરફ ડરે નેજ લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૨.૭૫ કરોડ, ખોડીયાર 
નગર ચાર રસ્તા, સરદાર એસ્ટેટ ચાર રસ્તા અને વદૃાવન ચાર રસ્તા પર બ્રીજ બનાવવાની 
કામગીરીમાું નડતર રૂપ ડરે નેજ લાઇન શીફ્ટ કરવાન ું કામ રૂ. ૧૭.૦ કરોડ, ભાયલી એસટીપી માટે 
બાયપાસ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૦.૫૦ કરોડ, મ ુંજમહ ડા બ્રીજ પાસે વાલ્વ ચેમ્બર બનાવી નવીન 
ગેટ વાલ્વ બેસાડવાન  કામ રૂ. ૦.૭૫ કરોડ, તરસાલી TP ૩૮ માું ટી.પી. રસ્ત ેડરે નેજ લાઇનની 
કામગીરી રૂ. ૩.૦ કરોડ, તાુંદલજા પત્રકાર કોલોની ચાર રસ્તાથી જટેકો ઓફીસ સ ધી ટરેંચલેસ 
પધ્ધલતથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૧૦ કરોડ, ગોત્રી રોડ ૩૦ મી રોડ જુંકશનથી હરીનગર 
બ્રીજ સ ધી ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૨૨ કરોડ, રાજવી ટાવર જુંકશનથી 
જ ના પાદરા રોડ થઇ જ ની વોડિ  કચેરીથી સામ્રાજ્ય જુંકશન સ ધી ડરે નેજ લાઇન ટરેંચલેસ પધ્ધલતથી 
નાુંખવાની કામગીરી રૂ. ૧૩ કરોડ, ક તરાવાડી કલ્વટિ  થી RTO APS સ ધી ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી 
ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૬.૦ કરોડ, વારસીયા લવસ્તારમાું પે્રમ પ્રકાશ આશ્રમ થી RTO APS 
સ ધી ટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૧૦ કરોડ, ખોરડયારનગર ચાર રસ્તા 
તરફથી રાજીવનગર STP તરફટરે ન્દ્ચલેસ પધ્ધલત થી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી રૂ. ૯.૦ કરોડ, 
આજવા ચોકડી પાસે પૂવિ થી પલશ્વમ તરફ NH 48 ક્રોસીંગ કરી ડરે નેજ લાઇન ની કામગીરી રૂ. 
૨.૫૦ કરોડના ખચે આયોજન હેઠળ છે. 

 અન્ય કાિો:  
 જ ના સ વેઝ ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટમાું CCT ય લનટ બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૫ કરોડ , રીય ઝ ઓફ ટર ીટેડ 

વેસ્ટ વોટર સપ્લાય કરવાની કામગીરી રૂ. ૧ કરોડ, ડરે નેજ સેફ્ટી ઇક્વીપમેન્દ્ટ, ય લનફોમિ લવગેરે 
ખરીદવાન ું કામ રૂ. ૧ કરોડનાું ખચે આયોજન હેઠળ છે. 

 અિૃિ 2.0 CWAP-I િાું સિામવષ્ટ કાિો :  
 સરકારશ્રીની અમ્ર ત 2.0 CWAP-I યોજના હેઠળ ક લ ૧૫૭.૮૩ કરોડનાું ૭ કામોનો સમાવેશ 

કરવામાું આવેલ છે. જમેાું વડોદરા શહેરમાું તરસાલી લવસ્તાર (ટી.પી. ૩૯) ખાત ે નવીન ડરે નેજ 
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ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૧૧ કરોડ , વડોદરા શહેરમાું ગોરવા, ઉડેં રા અને કરોડીયા ખાત ે
(નલવન સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર) માું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૩૫.૧૦ કરોડ , 
ગોરવા ખત્રીનગરરોડ થી ૨૪ મી. કરોડીયા રોડ સ ધી ૧૮ મી. રસ્ત ેનવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન 
નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૨.૭૫ કરોડ , ગોરવા ખત્રીનગરરોડ જુંક્શન થી  કરોડીયા રોડન ેજોડતાું ૨૪ મી 
ના રસ્ત ેનવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી લાઇન નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૨.૦ કરોડ , વડોદરા શહેરમાું બીલ ખાત ે
નવીન પમ્પીગ સ્ટેશન, પે્રશર લાઇન અને ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૬૫.૦ કરોડ , 
વડોદરા શહેરમાું કરોડીયા (નલવન સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું નલવન APS બનાવવાન ું તથા 
પે્રશરલાઇન નાુંખવાન ું કામ. (ઓ & એમ સહ) રૂ. ૬.૫૯ કરોડ , વડોદરા શહેરમાું ઊંડેરા (નલવન 
સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું ૨૧ MLD ક્ષમતાનો નલવન STP બનાવવાન ું કામ રૂ. ૩૫.૩૯ કરોડનાું ખચ ે
આયોજન હેઠળ છે.  

 અિૃિ 2.0 CWAP-II િાું સિામવષ્ટ કાિો :  
 સરકારશ્રીની અમ્ર ત 2.0 CWAP-II યોજના હેઠળ ક લ ૨૭૩.૯૧ કરોડનાું ૯ કામોનો સમાવેશ 

કરવામાું આવેલ છે. જમેાું ઘાઘરેટીયા લવસ્તારમાું નલવન ડરે નેજ નેટવકિની કામગીરી રૂ. ૬ કરોડ , 
વડોદરા શહેરમાું તરસાલી (નલવન સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું રે.સવે નું.૩૦ માું નલવન STP 
બનાવવાન ું કામ. (ઓ એન્દ્ડ એમ સહ) રૂ. ૯૦ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું વડદલા (નલવન 
સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૫ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું 
તરસાલી આઉટ ગ્રોથ લવસ્તારમાું (ટીપી ૫૨) માું નવીન ડરે નેજ ગે્રવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૫ 
કરોડ, વડોદરા શહેરમાું ગોરવા-કરોડીયા ટી.પી.-૫૫/બી લવસ્તારમાું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  
નાુંખવાન ું કામ રૂ. ૨.૨૦ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું નલવન સમાલવષ્ટ્ ભાયલી અને સેવાસી લવસ્તારમાું  
સ વરેઝ સીસ્ટમની કામગીરી (એ.પી.એસ. તથા નેટવકિ) રૂ. ૬૬ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું નલવન 
સમાલવષ્ટ્ લવસ્તાર માટે શેરખી ખાત ેનલવન STP બનાવવાન ું કામ (ઓ એન્દ્ડ એમ સહ) રૂ. ૯૦ 
કરોડ, જતેલપ ર ખાતે APS ઓગમને્દ્ટેશન તેમજ સુંલિ કામગીરી રૂ. ૪.૦ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું 
ઊંડેરા (નલવન સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું ૨૧ MLD ક્ષમતાનો નલવન STP બનાવવાન ું કામ રૂ. ૫.૭૧ 
કરોડનાું ખચે આયોજન હેઠળ છે.  

 અિૃિ 2.0 CWAP-III િાું સિામવષ્ટ કાિો : 
 સરકારશ્રીની અમ્ર ત 2.0 CWAP-III યોજના હેઠળ ક લ ૩૬૩.૮૬ કરોડનાું ૬ કામોનો સમાવશે 

કરવામાું આવેલ છે. જમેાું વડોદરા શહેરમાું ગોરવા, ઉડેં રા અને કરોડીયા ખાતે (નલવન સમાલવષ્ટ્ 
લવસ્તાર) માું નવીન ડરે નેજ ગ્રેવીટી નેટવકિ  નાુંખવાન ું કામ. (એક્સ્ટેન્દ્શન-૧) રૂ. ૬.૩૫ કરોડ, 
વડોદરા શહેરમાું કરોડીયા (નલવન સમાલવષ્ટ્) લવસ્તારમાું નલવન APS બનાવવાન ું તથા 
પે્રશરલાઇન નાુંખવાન ું કામ (એક્સ્ટેન્દ્શન-૧) રૂ. ૨.૫૧ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું નલવન સમાલવષ્ટ્ 
લવસ્તાર માટે સેવાસીથી શરેખી સ એજ ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ સ ધી નવી ડરે નેજ ગ્રેલવટી લાઇન નાુંખવન ું 
કામ રૂ. ૩૩ કરોડ, વડોદરા શહેરમાું કપ રાઇ ટાઉન પ્લાલનુંગ સ્કીમ ૪૧-૪૨ માું નવીન ગ્રેલવટી 
નેટવકિની કામગીરી રૂ. ૧૦ કરોડ, ગાજરાવાડી ખાત ે ૧૩૦ MLD ક્ષમતાનો નવીન STP, MPS 
બનાવવાન  કામ રૂ. ૧૮૦ કરોડ, GSFC, GACL અને GIPCL ને રીય ઝ ઓફ ટર ીટેડ વેસ્ટ વોટર 
સપ્લાય કરવાના કામે છાણી ખાત ે૪૨ MLD ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ અને પે્રશર લાઇનની કામગીરી રૂ. 
૧૩૨ કરોડનાું ખચે આયોજન હેઠળ છે. 
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૭) ઇિે. મિકે., સ એઝ ડીસ્ પોઝિ વક્ટ સા શાખા :  
વડોદરા મહાનગર પાલલકાની સ વેઝ ડી. વકિસ શાખા દ્વારા  રૂ. ૨૧.૨૦ કરોડ ના ખચે ક લ ૬૧ 

સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશનો પૈકીના ૨૪ સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશનોમાું  ઇલેલક્ટરકલ/મીકેનીકલ મશીનરી 
અપગે્રડેશન કરવાન ું કામ પ્રગલત હેઠળ છે. સદર કામગીરીમાું પુંપસેટ,વાલ્વ,સ્ક્રીન,પાઇપ તથા 
ફીટીંગ,ટર ાન્દ્સફોમિર,LT/HT પેનલ,કેબલ વ્હીકલ માુંઉન્દ્ટેડ ડી.જી.સેટ વગેરે મશીનરી નો સમાવેશ થાય છે. 
સદર પ્રોજકેટના અમલીકરણ થી સ વેઝ પુંપીંગ સ્ટેશનની હયાત ઉલેચન ક્ષમતામાું વધારો થવાથી સ વેઝ 
પુંપીંગ સ્ટેશનના વેટવેલ ઝડપથી ખાલી થશે. તેમજ લનભાવણી ખચિ ઓછો થશે. તમેજ ડરે નેજ લાઇન 
ઓવરફ્લો તથા સરચાજિ ની ફરરયાદમાું ઘટાડો થશે.  

વડોદરા મહાનગર પાલલકાની સ વેઝ ડી. વકિસ શાખા દ્વારા રૂ. ૭.૦૭ કરોડ ના ખચે સ વેઝ પુંપીંગ 
સ્ટેશનો અને સ વઝે ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટમાું SCADA ન ું કામ તેમજ CCTV લસસ્ટમ લગાડી મોલનટરરુંગ કરવાન ું 
કામ પ્રગલત હેઠળ છે. સદર કામગીરી થી વડોદરા શહેરમાું જ દા જ દા લવસ્તારમાું આવેલા સ વેઝ પુંપીંગ 
સ્ટેશનોમાું ફ્લોમીટર લેવલ ,અલ્ટર ાસોનીક લેવલ ટર ાન્દ્સમીટર લગાડી પુંપીંગ સ્ટેશનો ના વેટવેલન ું લેવલ 
તથા લાઇનમાું ફ્લોન ું સદુંતર રીમોટલી મોનીટરીંગ કરી શકાશે તેમજ સ વઝે ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટોમાું OCEMS 

(Online Continuous Effluent Monitoring System) લગાડી ટર ીટેડ મલલનજળના BOD,COD, 

TSS,PH પેરામીટરન ું સદુંતર રીમોટલી મોનીટરીંગ કરી શકાશે. તેમજ દરેક પુંપીંગ સ્ટેશન અને પ્લાન્દ્ટમાું 
CCTV સીસ્ટમ લગાડી મેનપાવર, લનભાવણી, લસ્થલત ઉપર સદુંતર મોનીટરીંગ કરી શકાશે અને PLC 
બેઝ્ડ RTU પેનલ લગાડી ઉપરોક્ત દરેક પેરામીટરોન ું ICCC ખાત ેતેમજ સ વેઝ શાખાની ઓફીસ ેસેન્દ્ટરલી 
મોનીટરીંગ કરી શકાશે. 

 

૮) વરસાદી ગટર પ્રોજકેટ શાખા : 
વડોદરા મહાનગર પાલલકા ધ્ વારા શહેરના નાગરીકો ની સ લવધા માટે ક લ ૩૭૦.૭૪ કી.મી. 

લુંબાઇમાું પાઇપ/રેકટેં ગ્ ય લર ડરે ઇન (કલોઝડ) નેટવકિ  તથા ૩૮.૬૬ કી.મી. જટેલાું લુંબાઇમાું પાકા કાુંસ 
મળી ક લ ૪૦૯.૪૦ કી.મી. લુંબાઇમાું પાકી વરસાદી ગટરની સ લવધા ઉપલબ્ધ કરવામાું આવેલ છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો: 

 માુંજલપ ર શ્રેયસ સ્ક લ પાસેથી ૩૬.૦ મી.ના ત લસીધામ રોડ પહેલાું સ ધી નલવન વરસાદી ગટરન ું 
કામ રૂ.૨.૯૧ કરોડ, વ.વોડિ-૯ માું સરદાર એસ્ટેટ પાછળ આવેલ લક્ષમીનારાયણ સોસાયટીથી 
રણછોડરાય મસાલા મીલ સ ધી નલવન વરસાદી ગટરન ું કામ રૂ.૨.૭૩ કરોડ, ઉત્તર ઝોનના 
લવસ્તારમાું આવેલ કાશીલવશ્વનાથ મુંરદરની બાજ ના તળાવના પાણીના લનકાલ માટેન ું કામ રૂ.૨.૨૧ 
કરોડ, વોડિ  નું-૧૧ ના તાુંદલજા લવસ્તાર ના નવી નગરી વસાહત થી વાસણા બાુંકો કાુંસ તરફ 
નલવન વરસાદી ગટરન ું કામ રૂ.૧.૪૭ કરોડ, પાણીગેટ ત્રીલોકનગર નાળાની પાસે ૦.૮૫ કરોડ, 
વ.વોડિ  નું.(૧૧) લવસ્તારમાું  લકસ્મત ચોકડી પાસે આવલે ધનટેકરી વસાહત ખાત ેવાસણા-બાુંકો 
કાુંસના સ્થાને નલવન વરસાદી ગટરન ું કામ રૂ.૦.૪૫ કરોડ ના ખચે કામગીરીઓ પ્રગલત હેઠળ છે. 

 આગાિી આયોજનો: 

 ઊંડેરા તળાવથી ઇશાન્દ્યા શાુંલત ગ્રામ કોમ્પલેક્ષ/સહજ એવન્દ્ય  તરફના રસ્તાના જુંકશન સ ધી 
વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૭.૦ કરોડ, વાસણા-ભાયલી રોડ કે.પી. લક્ષય રીયાથી 
રાઇઝ વનથી વાસણા-બાુંકો ચેનલ સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૪.૨૫ 
કરોડ,વાસણા-ભાયલી રોડ એસ્સાર પેટર ોલ પુંપથી વેવ્સ કલ્બના રસ્ત ેવાસણા-બાુંકો ચેનલ સ ધી 
વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૪.૨૫ કરોડ, વાસણા-ભાયલી રોડ ભાયલી એસ્સાર 
પેટર ોલ પુંપથી લપ્રયા લસનેમા પાસે  ચેનલ સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૨.૦૦ 
કરોડ, વાસણા-ભાયલી રોડ બ્રાઇટ સ્ક લ જુંકશનથી લપ્રયા લસનેમા  ચેનલ  સ ધી વરસાદી ગટર 
બનાવવાની કામગીરી રૂ.૨.૦૦ કરોડ, લવહાન હોસ્પીટલ ચાર રસ્તાથી ઇમ્પેરીયા થી રાઇઝ વનથી 
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કેનાલ સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૩.૫૦ કરોડ, સ્ટલીંગ હોસ્પીટલથી SWC ચાર 
રસ્તાથી ભાયલી ઓપન ચેનલ સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૧૧.૦૦  કરોડ, ભીમ 
તળાવ જુંક્શનથી વાસણા-બાુંકો કાુંસ સ ધીના રસ્તા પર વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી 
રૂ.૫.૫૦  કરોડ,શ્રી હરી ડ પ્લેક્ષ તરફથી બીલ સ્મશાન સ ધીના રસ્તા પર વરસાદી ગટર 
બનાવવાની કામગીરી રૂ.૩.૦૦ કરોડ, તરસાલી આદશિ નગરથી રૂપારેલ કાુંસ તરફ વરસાદી ગટર 
બનાવવાની કામગીરી રૂ.૯.૦૦ કરોડ,નેશનલ હાઇવે સમાુંતર વાઘોડીયા જુંક્શનથી કપ રાઇ જુંક્શન 
તરફ નવીન વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૧૦.૦૦ કરોડ, ડભોઇ રોડ કાન્દ્હા હાઇ્સ 
પાછળ રરધ્ધી - લસધ્ધી સોસાયટી સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૧.૦૦ કરોડ, 
નેશનલ હાઇ વે સમાુંતર L & T તરફ થી વાઘોડીયા તરફ જુંકશન તરફ વરસાદી ગટર બનાવવાની 
કામગીરી રૂ.૧૦.૦૦ કરોડ, વહીવટી વોડિ  -૪ માું શીવસાગર સોસાયટી થી વૈક ું ઠ તરફ નવીન 

વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૩.૫૦ કરોડ,પાયલ પાકિ  સોસાયટી તરફથી વસ ુંધરા 
સોસાયટી ૩૬.૦ મી. ના રોડ સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૪.૦૦ કરોડ, 
આય વેરદક ત્રણ રસ્તાથી લત્રલોકનગર નાળા સ ધી વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી રૂ.૩.૫૦ 
કરોડ, વ.વોડિ  નું:૧૫માું આવેલ વૈક ું ઠ સોસાયટીથી પરીવાર ચાર રસ્તા તરફ વરસાદી ગટર 
બનાવવાની કામગીરી રૂ.૧.૦૦ કરોડ, દરજીપ રા એરફોસિ કમ્પાઉ ન્દ્ડ વોલ થી હાઈવે ના હયાત 
કલ્વટિ  સ ધી વરસાદી ચેનલ બનાવવાની કામગીરી રૂ.૩.૦૦ કરોડ, સમા સ્પોટિસ કોમ્પલેક્ષથી 
લક્ષમીક ુંજ સોસાયટી થઇ લવશ્વાલમત્રી નદી તરફ નવીન વરસાદી ગટર બનાવવાની કામગીરી 
રૂ.૪.૫૦ કરોડના ખચે આયોજન હેઠળ છે. 

 

૯) સ્ટર ીટિાઇટ મવભાગ : 
 નોંધપાત્ર કાિગીરીની મવગિ : 

 વડોદરા શહેરમાું ક લ રૂ.૬.૪૪ કરોડનાું ખચે નવીન ક લ ૨૫ લક.મી.ની લુંબાઈના નવીન મ ખ્ય 
રસ્તાઓ પર Central/Side લાઈટીંગની કામગીરી કરવામાું આવી તથા અન્દ્ય રસ્તાઓ પર નવીન 
સ્ટર ીટલાઈટની સ લવધા આપવામાું આવી. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિોની મવગિ: 

 વડોદરા મહાનગર પાલલકા હસ્તકની ક લ ૦૭(સાત) વોડિ  ઓરફસો તથા ફતેગુંજ લસ્થત લેબોરેટર ી 
ખાતે ક લ રૂ.૪૯.૬૦ લાખનાું ખચે ક લ ૧૨૦ લકલોવોટ ક્ષમતાનાું Roof Top Solar Power Plant 

બેસાડવાન ું કામ. 

 વડોદરા શહેરના નવીન મ ખ્ય રસ્તાઓ ઉપર સેન્દ્ટરલ/સાઈડ લાઈટીંગ કરવાન ું કામ. 

 આયોજનની મવગિ : 

 Energy Efficient Vadodara City 

 Efficient Electrical Energy Cell (EEEC)ની રચના કરી Energy Efficient પ્રણાલી 
તથા પ્રકલ્પો થકી લવધ ત ઊજાિની બચત અથે વીજ લબલોન ું Energy Audit, 
Electrical/Electrificationનાું પ્રોજકે્ટન ું Scrutiny કરી Energy Efficient પાસાઓ 
ઉમેરવા, કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારશ્રીનાું લનદેશો અન સાર Efficient Electrical Energyની 
Guideline બનાવવી અન ેતે પ્રમાણે નવીન લવજ ઉપકરણો ખરીદવા તથા વીજ બીલોનાું 
Tariff, Duty, Contract Load તથા Energy Billન ું પૃથ્થકરણ, જાળવણી તથા દેખરેખ 
રાખવાની કામગીરી કરવાન ું આયોજન છે. જનેા થકી વીજ બીલોમાું આલથિક બચત થશે, નવીન 
બનતી લબલ્ડીંગોનાું વીજ બીલન ું ભારણ નરહવત થશે તથા નવીન વીજ ઉપકરણો વધ  
કાયિક્ષમ તથા વધ  અવલધ ધરાવતાું મેળવી શકાશે.    
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 Green Energy Generation – Effort by VMC:  

 છાણી કેનાલ થી સમા જુંકશન સ ધીના Cycle Track, પ્રતાપપ રા થી આજવા સરોવર સ ધીની 
ફીડર ચેનલ પર, વડોદરા મહાનગર પાલલકા હસ્તકનાું લબલ્ડીંગો, પાણીના શ લિકરણ મથકો, 
પાણીના પ્રાલપ્ત સ્થાનો, પાણીના લવતરણ મથકો, સ વજે ટર ીટમને્દ્ટ પ્લાન્દ્ટ, સ વેજ પમ્પીંગ 
સ્ટેશન તથા અન્દ્ય લબન વપરાયેલ જગ્યાઓ પર Solar Power Plant બેસાડી હયાત 
2000KW ક્ષમતાની Green Energy માું વધારો કરી 10000KW સ ધી કરવાન ું આયોજન 
છે. જનેા થકી Renewable Energyનો મહાનગર પાલલકાના સ્વ વપરાશમાું ૧૦%નો 
રહસ્સો થશે.  

 To Promote Electric Mobility (Green Transport):  

 વડોદરા મહાનગર પાલલકા હસ્તકનાું ક લ – ૩૭(સાડત્રીસ) જટેલા સ્થળો પર Ministry of 
Power, Government of India (GOI), નાું લનદેશો થકી Ministry of Heavy 
Industries, GOI દ્વારા M/s Rajasthan Electronics & Instruments Limited 
મારફત ક લ ૧૪૮ (એકસો અડતાલીસ) Electric Vehicle Charging Stations બેસાડી 
ક લ ૧૦(દસ) વર્િ માટેનાું સુંચાલન અને લનભાવણી સહની કામગીરીન ું આયોજન છે તથા 
વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા Phase#2 હેઠળ વડોદરા શહેરના લવલવધ સ્થળો પર ક લ – 
૨૫ (પચ્ચીસ) જટેલા Electric Vehicle Charging Station બેસાડી કાયિરત કરવાન ું 
આયોજન છે.   

 

૧૦) મિકેનીકિ મવભાગ : 
 લમકેનીકલ ખાતા દ્વારા લવિલવધ પ્રકાર વાહનો ભાડેથી લેવાના તેમજ લવલવધ વ્હીકલ માઉન્દ્ટેડ 

મશીનરીના ઓપરેશન અને મેન્દ્ટેનન્દ્સના ઇજારાથી કામગીરી કરાવવામાું આવે છે તેમજ લવલવધ પ્રકારની 
મશીનરીઓ/વાહનો/સાધનો જરૂરીયાત મ જબ ખરીદવામાું આવે છે. 

 પાલલકાની લવલવધ કચેરીઓ ખાતેના તમામ ૧૬૩ જટેલા એ.સી. અને ૮૦ જટેલા વોટર ક લરના 
મેન્દ્ટેન્દ્સની કામગીરી લમકેનીકલ ખાતા દ્વારા વાલર્િક ઇજારાથી કરવામાું આવે છે. ગાુંધી નગર ગૃહ(૧૮૦ 
ટન), સર સયાજી નગર ગૃહ (૯૯ ટન) અને એસ.વી પ્લેનેટોરીયમ (૪૮ ટન) તેમજ સી.સી.સી સેન્દ્ટર 
(૬૮ HP) લવગેરેના એ.સી પ્લાુંટ ની લનભાવણી ની કામગીરી ઇજારાથી કરવામાું આવે છે.  

 સ્માટિ  સીટી અુંતગિત ખરીદવામાું આવેલ ડરે નેજ સફાઇ અને સેનીટેશન માટેની લવલવધ મશીનરીની 
ઓપરેશન અને મેન્દ્ટેનન્દ્સની કામગીરી ઇજારા થકી કરાવવામાું આવે છે.  

 લવ્હકલપ લ શાખાએથી પાલલકાની એન્દ્જીનીયરીંગ તથા સેનેટરી ની કામગીરી માટે ક લ ૪૨૦ જટેલા 

વાહનો લવલવધ ખાતાઓની માુંગણી અન સાર ફાળવવામાું આવે છે. સદરહ ું  કામગીરી લવ્હકલપ લ 
શાખાએ થી ૨૪×૭ કરવામાું આવે છે. સેન્દ્ટરલ વકિશોપ દ્વારા પાલલકાના અને ફાયર લબ્રગેડના વાહનોની  
લનભાવણીની કામગીરી કરવામાું આવે છે  

 સ્માટિ  સીટી અુંતગિત વડોદરા શહેરમાું ૧૫૦-મીડી બસ પ્રોકય ર, ઓપરેટ અને મને્દ્ટેઇન કરવા માટેનો 
૫+વર્િ માટે સીટી બસ સલવિસ માટેનો ઇજારો વાયેબલગેપ ફુંડીગ મ જબ કરવામાું આવેલ છે. આ ઇજારા 
અુંતગિત કૂલ ૧૫૦-બસો દૈલનક ધોરણે ઓપરેટ કરવામાું આવે છે. જ ેથકી શહેરના ૬૨-જટેલા રૂટો પર 
આશરે ૧,૫૦,૦૦૦ જટેલા મ સાફરો દ્વારા આ સલવિસનો લાભ લેવામાું છે. 

 નોંધપાત્ર કાિગીરી 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના વોડિ/ઝોનની જરૂરરયાત અન સાર ૦૭-નુંગ હાઇડર ોલીક ટીપર, ૧૦-
નુંગ ડી-સીલ્ટીંગ મશીન, ૭-નુંગ મીની વાઇબ્રેટરી રોડ રોલર, ૪-નુંગ સકશન મશીનનો 
સરકારશ્રીની સ્વલણિમ અને વ્યવસાય વેરા ગ્રરાુંન્દ્ટ અુંતગતિ રૂ. ૪૩૦.૦૦ લાખના ખચે ખરીદવામાું 
આવેલ છે.  



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(36) 
 

 અકોટાના ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્દ્ટમાુંથી ૧-નુંગ એમ્બ્ય લન્દ્સ રૂ.૧૫ લાખના ખચે તેમજ ડભોઇના 
ધારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્દ્ટમાુંથી ૧-નુંગ એમ્બ્ય લન્દ્સ રૂ.૦૭ લાખના ખચે ખરીદ કરવામાું આવેલ છે. 

 નવીન આયોજન 

 ડરે નેજની ફરરયાદોનો ઝડપી લનકાલ માટે પાલલકાના ઝોન/વોડિ  ખાત ેઅલાયદી મશીનરી ફાળવી 
શકાય તે હેત થી ૭-નુંગ એસ્કેવેટર લોડર, ૫-નુંગ જટેીંગ મશીન ૪-નુંગ સકશન મશીન, ૦૪-
નુંગ સ પર સકર મશીન અન ે૦૩-નુંગ જટેીંગ કમ સકશન વીથ રીસાયકલીંગ સીસ્ટમ, ૦૯-નુંગ 
ડરે નેજ સફાઈ પાવર બકેટ, ૦૫ નુંગ હાઈડર ોલીક સીવર રૂટ કટર, ૦૨ નુંગ પેવર, ચાર ઝોન વાઇઝ 
ઇ-કાર લવગેરે ખરીદવાન ું આયોજન છે. 

 સીટી બસ સલવિસ માટે હાલમાું નેશનલ ઇ-બસ પ્રોગ્રામ અુંતગિત વડોદરા મહાનગર પાલલકા માટે 
૩૦૦ નુંગ ઇ-બસ રડપ્લોયમેન્દ્ટ કરવા માટે CESL(Convergence Energy Services 
Ltd.)ને Proposal submit કરવા માટેની કાયિવાહી હાથ ધરવામાું આવેલ છે. ચાર ઝોન વાઇઝ 
સીટી બસ ટલમિનલ અને તમેાું ઇ-બસ ચાલજાંગ સ્ટેશન બનાવવાન ું આયોજન છે જ ે માટે ૨૫ 
કરોડની તથા પ્રારું લભક ૧૫૦ બસના ઓપરેશન માટે વાલર્િક ૫૦ કરોડ મળવી ક લ ૭૫ કરોડની 
જોગવાઈ કરવાની રહે. 
 

૧૧) ટાઉન ડેવિપિેન્ટ : 
 બાુંધકામ પરવાનગી શાખા દ્વારા, બાુંધકામ કરવા માટે શહેરી હદ લવસ્તારમાું બાુંધકામની મુંજૂરી ના કેસો 
માટે કોમન સી.જી.ડી.સી.આર.-૧૭ ના લનયમને આધીન મુંજૂરી મળ્યેથી બાુંધકામની લાગત વસ લ લઈ 
આપવામાું આવ ેછે. આમ, ગત ૨૦૨૧-૨૨ના વર્િ માટે રૂ. ૩૫૬.૦૦ કરોડ વસ લ કરવામાું આવેલ હતા 
તથા વર્િ:૨૦૨૨-૨૩માું નવેમ્બર-૨૦૨૨ સ ધી રૂ. ૨૫૬.૨૮ કરોડ વસ લવામાું આવેલ છે. બાુંધકામ 
લનયમ મ જબ અતે્રથી પ્લીંથ ચેક, કું મ્પલીશન સટીફીકેટ તથા ઓકય પેશન સટીફીકેટ આપવામાું આવે છે. 

 બાુંધકામ પરવાનગીની અરજી E-nagar(ઓનલાઈન ડેવલપમેન્દ્ટ પરમીશન સીસ્ટમ) તથા IFP 
Portal(Online Investor Fasilator Portal) પર કરી પરવાનગી આપવાન ું શતે કરેલ છે. જ ે
અુંતગિત નવેમ્બર-૨૦૨૨ સ ધી ક લ ૧૩૯૫૧ અરજીઓ ઓનલાઈન મારફત ેઅતે્ર રજ  થયેલ છે, જમેાુંથી 
ક લ ૧૦૦૪૮ કેસ મુંજ ર થયેલ છે. તથા મુંજ ર થયેલ પરવાનગીથી સને-૨૦૧૬થી નવેમ્બર-૨૨ સ ધી 
ક લ રૂ. ૧૧૭.૮૮ કરોડ રકમની આવક થયેલ છે.  

 બાુંધકામ પરવાનગી શાખા ધ્વારા જી.પી.એમ.સી.એકટની કલમ મ જબ, જી.ડી.સી.આર.ની 
જોગવાઇઓ, ટાઉન પ્લાનીંગ એકટ-૧૯૭૬ની જોગવાઇઓ તથા સમગ્ર સભા ધ્વારા નકકી કરવામાું 
આવેલ નીલત મ જબ જરૂરી નોટીસ આપવાની કાયિવાહી કરી રીમ વલ ચાજિ વસ લી બીનપરવાનગી 

બાુંધકામ દૂર કરાવવાની કામગીરી કરવામાું આવે છે. વધ માું લવકેન્દ્રી કરણના ભાગરૂપે સોસાયટીના 
આુંતરીક રસ્તાઓ પરના દબાણો દ ર કરવા સુંબુંલધત  ઝોન/વોડિ  કક્ષાએથી કરવા અુંગે પણ પરીપત્ર 
કરવામાું આવેલ છે. 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના ૨૨૦.૩૩ ચો.કી.મી. લવસ્તારમાું જ નો સીટી લવસ્તાર તથા 
ગામતળ/કેન્દ્ટોનમને્દ્ટ લસવાયના લવસ્તારમાું ટી.પી. સ્કીમ બનાવીને આવરી લેવામાું આવેલ છે. 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકા હદ લવસ્તારમાું ૩૪ અુંલતમ મુંજ ર ટી.પી. યોજના, ૭ પ્રારું લભક મુંજ ર ટી.પી. 
યોજના, ૩૨ મ સદ્દારૂપ મુંજ ર ટી.પી. યોજના, ૬ ટી.પી. યોજના સ ધારા અથે પરત આવેલ, ૨ ટી.પી. 
યોજના સરકારશ્રી ધ્વારા રીફ્ય ઝ કરેલ, ૩ ટી.પી. યોજનાનો ઈરાદો જાહેર કરેલ, ૨ ટી.પી. યોજના મુંજ રી 
અથે ટાઉન પ્લાનીંગ કલમટીમાું પેન્દ્ડીંગ, ૬ ટી.પી. યોજના મુંજૂરી અથે જનરલ બોડિમાું પેન્દ્ડીંગ, આમ, 
ક લ ૯૨ ટી.પી. યોજના પૈકી પ્રારું લભક યોજના તથા મ સદ્દારૂપ મળી ક લ ૩૯ ટી.પી. યોજનાને આખરી 
કરવાની કાયિવાહી સરકારશ્રી લનય ક્ત નગર રચના અલધકારીશ્રી ધ્વારા જારીમાું છે. 

 



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(37) 
 

 નગર રચના યોજના િૈયાર કરવાની પધ્ધમિ :-  

 નગર આયોજન યોજના માટે સુંભલવત રહેણાુંક, વાલણજય કે ઔધોલગક લવસ્તાર જ ેલવકસીત થતો 
હોય તે ધ્યાને રાખી સામાન્દ્ય સભાની મુંજ રી મેળવી કલમ ૪૧(૧) હેઠળ યોજનાની હદ અુંગેનો 
મ ખ્ય નગર લનયોજકશ્રી નો પરામશિ મેળવાવામાું આવે છે. યોજનાનો પરામશિ મળ્યા બાદ ટાઉન 
પ્લાનીંગ કમીટી મારફતે સમગ્ર સભાના ઠરાવથી અલધલનયમને કલમ ૪૧(૧) હેઠળ યોજના 
બનાવવાનો ઇરાદો જાહેર કરવો.  

 યોજના તૈયાર કરવાના કામે માપણી તથા રેવન્દ્ય  રેકોડિ  એકત્રીત કરવો.  

 યોજનાનો ઇરાદો જાહેર કયાિ તારીખથી યોજના ૯ (નવ) માસમાું યોજના પ્રલસધ્ધ કરવાની રહેશે. 
જરૂર પડયે ૩ (ત્રણ ) માસની સમય મયાિદા સરકારશ્રીની મુંજૂરી મળેવીને વધારી શકાય છે. 
અન્દ્યથા મ દતમાું પૂણિ કરવાની રહે.  

 યોજના તૈયાર કયાિ બાદ જમીન માલલકોના સરનામા પ્રમાણે જમીન માલલકોને જાહેર મીટીંગન  
આયોજન કરી બોલાવવામાું આવે છે (ઓનસિ મીટીંગ). તેમાું તેઓશ્રીને યોજનાની તમામ 
જાણકારી આપવામાું આવે છે.  

 તૈયાર કરેલ યોજનાને કલમ ૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીમાું મુંજૂરી અથે સાદર કરવામાું આવે છે.   

 સરકારશ્રી ધ્વારા ડર ાફટ મુંજ ર કરી નગર રચના અલધકારીશ્રીની લનમણૂક કરવામાું આવે છે. અને 
તેઓશ્રી ધ્વારા સ ધારા વધારા કરી રસ્તાઓ અને અનામત પ્લોટનો અલભપ્રાય મેળવી લપ્રલલમરી 
મુંજૂરી માટે સરકારશ્રીમાું રજ  કરે છે. જ ેમુંજૂરી બાદ નગર રચના યોજનાને સરકારશ્રી ધ્વારા આખરી 
મુંજૂરી આપવામાું આવે છે.  

 સૂમચિ ટીપી સ્કીિની િાફહિી 

 સૂલચત ટીપી સ્કીમ ૫૨(તરસાલી) તથા ૫૮(વડદલા) બન્ને ટીપી સ્કીમની ઓનસિ મીટીંગ 
તા.૧૭-૦૯-૨૦૨૨ ના રોજ થયા બાદ તા.૨૫-૦૯-૨૦૨૨ ના રોજ ગેઝટેમાું પ્રલસધ્ધ થયા 
બાદ તા.૨૬-૦૯-૨૦૨૨થી ૧ માસની મ દતમાું જાહેર સ ચના આપી વાુંધા સ ચનો મેળવી 
યોગ્યતાના ધોરણો ધ્યાને લઈ જરૂરી સ ધારા કરવાની કાયિવાહી જારીમાું છે. તથા સૂલચત ટી.પી.ઓ 
ફાઈનલ થયેથી અુંદાલજત ૨૪,૭૯,૬૭૩.૦૦ ચો.મી.જમીન મહાનગરપાલલકાને સુંપ્રાપ્ત થશે, જ ે
જમીનનો જાહેરરહત માટે ઉપયોગમાું લઈ શકાશે.   

 સૂલચત ટીપી સ્કીમ નું.૫૯-એ(હરણી-દરજીપ રા) તથા ટી.પી.સ્કીમ નું.૫૯-બી (હરણી–
દરજીપ રા) નવીન આયોજન કરવા સ્ટેન્દ્ડીંગ કમીટી મારફતે સામાન્દ્ય સભાની મુંજૂરી માટે દરખાસ્ત 
રજ  કરેલ છે 

૧૨) પાકાસ એન્ડ ગાડાન :  
વડોદરા મહાનગરપાલલકાના પાકિસ એન્દ્ડ ગાડિન શાખા દ્વારા કૂલ ૧૨૯ બાગ બગીચા, ૬૫ અબિન 

ફોરેસ્ટ તથા અુંદાજીત ૧૭૦ લકલો મીટર જટેલા રોડ ડીવાઇડર અને રોડ સાઇડ વૃક્ષારોપણની લનભાવણી 
કરવામાું આવે છે. વડોદરા શહેરને “City Of Garden” પણ કહેવામાું આવે છે. વડોદરા 
મહાનગરપાલલકા ધ્વારા વડોદરા શહેરને પ્રદૂર્ણ મ ક્ત અને આરોગ્યવધિક વાતાવરણ મળી રહે તે હેત થી 
શહેરમાું નાગરીકોને ઘરઆુંગણે બાગ-બગીચા અને અબિન ફોરેસ્ટ ડેવલોપ કરી સ લવધા મળી રહે તે 
હેત સર કામગીરી કરવામાું આવે છે. 

 પૂણા કાિો  

 સમા તળાવ ખાતે તળાવના લવકાસ કરવાના ભાગરૂપે બ્ય ટીફીકેશન કરવામાું આવેલ છે. સાથે સાથ ે
તળાવની આસપાસ જમીનમાું સ ુંદર બાગ, તળાવની બાજ માું વૃક્ષારોપણ, હાટિ  શેપમાું ટોલપયરી 
તેમજ સ ુંદર એન્દ્ટર ીગેટ બનાવી શોભામાું વધારો કરવામાું આવેલ છે. આ બાગ ૧૦,૫૦૦ સ્કવરે 
મીટરમાું આવેલ છે. બાગમાું સ ુંદર લોન, ઓરનામેન્દ્ટલ છોડ, સ ગુંધીત ફ લ-છોડ, લવલવધ પ્રકરના 
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પામ, તેમજ અલગ અલગ પ્રકારના લવલવધ વૃક્ષોના સઘન પ્લાન્દ્ટેશન કરવામાું આવેલ છે. સાથે 
સાથે ચાલવા માટે ૩૫૦ મીટર લાુંબો જોલગુંગ ટરે ક, બાળકો માટે રમત-ગમતના સાધનો તથા લવલવધ 
પ્રકારના કસરત કરવાના સાધનો અને બેસવા માટે બાકડા મ કવામાું આવેલ છે. આ તળાવનાું 
બ્ય ટીફીકેશન તેમજ બાગ-બગીચો બનાવવામાું ક લ રૂ.૬૪.૮૧/- લાખ ખચિ થયેલ છે. 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના પાકિસ એન્દ્ડ ગાડિન શાખા દ્વારા શહેરના અલગ અલગ લવસ્તારોમાું આ 
વરે્ ક લ ૩૧ જટેલા થીમ બેઇઝ અબિન ફોરેસ્ટ ડેવલપ કરવામાું આવેલ છે. આ ઉપરાુંત ૦૪ 
મીયાવાકી પિલતથી અબિન ફોરેસ્ટ જમેા મોટી બાપોદ તળાવ, છાણી તળાવ, લબલ ટી.પી.૧ 
એફ.પી.૧૪૨ તથા ટી.પી.૧૧ એફ.પી.૩૦ શ્રીજી પાકિ  સોસાયટી, સમા ખાતે PPP ધોરણે પણ 
અબિન ફોરેસ્ટ ડેવલોપ કરવામા આવેલ છે. 

 સયાજીબાગ ખાતે બોનસાઇ સેક્શન તૈયાર કરેલ છે. જમેા કૂલ ૩૧ જટેલા બોનસાઇ મ કવામાું આવલે 
છે. આ સાથે સાથે સ ુંદર લેન્દ્ડસ્કેપીંગની કામગીરી, રોક સ્ટોન અને કલર પેબલ્સ થી “BONSAI” 
લખવાની કામગીરી કરવામાું આવેલ છે. જનેો કૂલ ખચિ રૂ.૫.૮૦/- લાખ થયેલ છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો 

 છાણીતળાવ ખાતે રૂ. ૪૯.૨૫/- લાખની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 સયાજીબાગ ખાતે નવીન કેક્ટસ ગાડિન બનાવવા રૂ. ૨૮/- લાખની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 વડોદરા શહેરના જ દા જ દા લવસ્તારોમાું ૭૫ પ્લોટોને અબિન ફોરેસ્ટ તરીકે લવકસાવવા રૂ. ૨૯૬/- 
લાખની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 આગાિી આયોજનનાું કાિો  

 શહેરના મ ખ્ય પ્રવેશ ધ્વાર માટે એમ. એસ. ય લનવસીટી સાથે MoU કરી રૂ. 2.00 કરોડના ખચ ે
ગ્રીન ફ્રન્દ્ટ ડેવલોપ કરવાની કામગીરી આયોજન હેઠળ છે.  

 બ્લ્ય  એન્દ્ડ ગ્રીન ડેવલોપ કરવાન  કામ બડિ  નેસ્ટીંગ પોઈન્દ્ટ સાથે શહેરના લવલવધ તળાવો જવેાકે 
વેમાલી, ભાયલી, કપ રાઈ, જીજીમાતા, રામનાથ અને વડદલા ખાતે રૂ. 6.0 કરોડના ખચે ગાડિન 
બ્ય ટીફીકેશન ફાઊન્દ્ટેન સહની કામગીરી આયોજન હેઠળ છે.   

 રોડમીડીયન 100% coverage up to 18m તથા ફ ્પાથ સાઈડ પ્લાન્દ્ટેશન, કેનાલ 
ફ્રન્દ્ટ:(લીનીયર પાકિ)  A) ભાયલી કેનાલ : 10 કરોડ, B) સમા કેનાલ: 10 કરોડ, C) મસીયા કાુંસ: 
0.95 કરોડ ના ખચે બનાવવાન ું આયોજન હેઠળ છે.  

 શહેરમાું 75 ફાઊન્દ્ટેન લાઈટીંગ સહ રૂ. 5.0/- કરોડના ખચે ડેવલોપ કરવાન ું કામ આયોજન હેઠલ 
છે.  

 75 રોડ સાઈડ પ્લેસ મેકીંગ લાઈટીંગ સહ રૂ. 5.0/-કરોડના ખચે ડેવલોપ કરવાન ું કામ આયોજન 
હેઠલ છે.  

 ગોત્રીતળાવ ખાતે નવીન ફ વારા બનાવવા રૂ.૧૦/- લાખ તથા લચલ્ડરન પાકિ  બનાવવા રૂ. ૨૫૦/- 
લાખની કામગીરી આયોજન હેઠળ છે. 

 શહેરમાું આવેલ લવલવધ પ્રલતમાઓન ું રીસ્ટોરેશન રૂ. 1.25 કરોડના ખચે કરવાની કામગીરી આયોજન 
હેઠળ છે.  

 કારેલીબાગ સ્વીમીંગપ લ પાસેના પ્લોટમાું રૂ.૧૫/- લાખના ખચે ગાડિન બનાવવાન ું કામ આયોજન 
હેઠળ છે.  

 કારેલીબાગ ગોલવુંદનગર ખાતે બાયોડાયલસિટી પાકિ  રૂ. ૩૧૫/- લાખ CER (IOCL) ના સહયોગથી 
બનાવવાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે.         

 હરણી સકલ્પ્ચરપાકિ  ખાતે નવીન સકલ્પ્ચર, બાયોફેન્દ્સીંગ અને લસલવલ કામગીરી કરવાન ું આયોજન 
હેઠળ છે. 
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 સયાજીબાગ બગીચામાું બાગાયત કાયિ અને લસલવલ વકિ  સાથે બાળકોના રમતના ક્ષેત્રન ું 
અપગે્રડેશન, જાહેર જનતા માટે ભૌલતક સ લવધા સાધનો, શારીરરક રીતે લવકલાુંગ અને લવશેર્લોકો 
માટે સ લવધાઓ અને સાધનોના કામ આયોજન હેઠળ છે.   

 વાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ ટી.પી.-૩ એફ.પી.-૯૮૯ ખાતે વડ વન બનાવવાન ું આયોજન હેઠળ 
છે.  

 વાઘોડીયા, ટી.પી.-૩ એફ.પી.-૯૦૭ ખાતે નક્ષત્રવન બનાવવાન ું આયોજન હેઠળ છે. 

 વાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ ટી.પી.-૩ એફ.પી.-૧૦૬૫ ખાતે નવીન ગાડિન બનાવવાન ું આયોજન હેઠળ 
છે. 

 શહેરમાું સ્માટિ  રોડ પર ડીવાઈડર તથા રોડ સાઇડ પર પ્લાન્દ્ટેશન કરવાન ું આયોજન છે.  
 

૧૩) સયાજીબાગ પ્રાણીસુંગ્રહ સ્થાન :  
વડોદરા મહાનગરપાલલકાના હસ્તક “શ્રી સયાજીબાગ પ્રાણીસુંગ્રહસ્થાન” ગ જરાત રાજ્ય અન ે

વડોદરા શહેર માટેન ું એક મહત્વન ું પયિટન સ્થળ છે. વડોદરા ના દીઘિ રષ્ટ્ા મહારાજા સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ (ત્રીજા) દ્વારા બનાવવામાું આવેલ આપણો ઝૂ આજ ેદેશ ના પ્રાચીન ઝૂ મા સ્થાન ધરાવે છે. 
આપણા ઝૂ ની સ્થાપના સન ૧૮૭૯ માું થયેલ હતી અને આપણું ઝૂ આશરે ૪૫ એકર લવસ્તારમાું 
ફેલાયેલ છે. Central Zoo Authority (CZA) ના વગીકરણ મ જબ આપણું ઝૂ "મધ્યમ ઝૂ - Medium 

Zoo" ની કેટેગરીમાું આવે છે. ઝૂ માું ક લ ૯૧ પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને સરીસૃપ છે. જનેી 
અુંદાજીત સુંખ્યા ૧૩૨૩ જાનવરોની છે. શ્રી સયાજીબાગ પ્રાણીસુંગ્રહસ્થાન (ઝૂ) એ Central Zoo 

Authority (CZA), નવી રદલ્હી ના લનતી-લનયમો મ જબ પ નઃ લવકસાવવાની કામગીરી હાથ પર લીધેલ 
છે. 

 વર્ા દરમ્યાન થયેિ કાિગીરી 

 ઝૂ રરડેવલપમેન્દ્ટના બીજા તબક્કા અુંતગિત રૂ. ૧૪.૨૧ કરોડના ખચે ભારતીય અને લવદેશી 
પ્રજાલતના પક્ષીઓ માટે વૉક-ઈન એલવયરી (પક્ષીઘર) બનાવવાની કામગીરી પૂણિ થયેલ છે. સદર 
પ્રોજકે્ટન ું તા.: ૨૨/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ લોકાપિણ કરવામાું આવેલ છે, નવીન બનેલ આ વૉક-
ઈન એલવયરી (પક્ષીઘર) માું ભારતીય અને લવદેશી ક ળના જળચર પક્ષીઓ, લવલભન્ન પ્રકાર ના 
રુંગબેરુંગી અને આકર્િક પોપટ, રુંગીન ફેઝન્દ્ટસ, લવલભન્ન પ્રકારની ચકલીઓ અન ે લશકારી પક્ષીઓ 
ઇત્યાદી નો સમાવેશ કરવામાું આવેલ છે. 

 આ તમામ પ્રકારના પક્ષીઓ ને તેઓના ભૌગોલીક લવસ્તારના વગીકરણ મ જબ રાખવાન ું અને 
સહેલાણીઓ ને બતાવવાન ું સ ુંદર આયોજન કરવામાું આવેલ છે.     

 નલવન વૉક-ઈન એલવયરી (પક્ષીઘર) અને લવલભન્ન પ્રજાલત ના પક્ષીઓ માટે નવીન આકર્િક 
પીંજરાઓમાું અને ફરતેના લવસ્તારમા અુંદાજીત રૂ. ૧૭.૫૦ લાખ ના ખચે હોરટિકલચર, લેન્દ્ડસ્કેલપુંગ 
તથા સ શોભન ની કામગીરી પૂણિ થયેલ છે. 

 નલવન વૉક-ઈન એલવયરી (પક્ષીઘર) માટે રૂ. ૮૦ લાખ ની મયાિદામાું ૩૪ પ્રજાલતના લવદેશી 
પક્ષીઓ ખરીદ કરવાની કામગીરી પૂણિ થયેલ છે. 

 વર્ા દરમ્યાન થનાર કાિગીરી 

 વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ માું ઝૂ રરડેવલપમેન્દ્ટ માટે મળેલ ગ્રાુંટ ની જોગવાઇ અન સાર ઝૂ રરડેવેલ્પમને્દ્ટ ના 
લત્રજા તબક્કા અુંતગિત ઝૂ ના પ્રાણી-પક્ષીઓના ખોરાક માટે આધ નીક સ લવધાઓ ધરાવત  અને 
સેંન્દ્ટરલ ઝૂ ઓથોરરટી (CZA) ના  લનયમ મ જબ નવીન ફૂડ-સ્ટોર અને લકચન (રસોડ ું ) બનાવવાન ું 
કામ હાલ પ્રગલત હેઠળ છે. 
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 ઝૂ માું ભલવશ્યના આયોજન હેઠળ મધ્્મ સ્તનધારી માુંસાહારી પ્રાણીઓ જમે કે ઝરખ, વરૂ અન ે
શીયાળ  તથા નવીન આવનાર પક્ષીઓ માટે સેંન્દ્ટરલ ઝૂ ઓથોરરટી (CZA) ના  લનયમ મ જબ નવીન  
ક્વોરેનટાઇન ફેલસલીટી બનાવવાની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 ઝૂ માું પક્ષીઓ ન ું સુંખ્યા બળ વધારવા માટે પક્ષીઓ ન ું પ્રજનન સારી રીતે થાય તે હેત  થી ઓફ-
રડસ્પલે બડિ  લબ્રડીંગ ફેસીલીટી બનાવવાની કામગીરી પ્રગલત હેઠળ છે. 

 નવીન આયોજનના કાિો 
 

 CZA ના લનતી લનયમ મ જબ ઝૂ ડેવેલ્પમને્દ્ટના ચોથા તબ્બકા અુંતગિત નલવન સરીસૃપ લવભાગ 
બનાવવાન ું કામ જ ે માું ૨૪ પ્રજાતીના સપિ અને ગરોડીઓ રાખવા; ફ લ ગ્લાસ વ્ય વીંગ સાથ ે
બતાવવા તથા ઈન્દ્ટરપ્રીટેશન સેન્દ્ટર અને શૈક્ષણીક પ્રવૃલતઓ માટે નાના એમ્ફીથીએટર સાથ ે
બનાવવન ું આયોજન છે. સદર નલવન સરીસૃપ લવભાગ ના પીંજરાઓ ની ડીઝાઇન ને CZA ની 
મુંજ રી મળેલ છે.  

 ઝૂ માું ઑટર માટે આકર્િક અને આધ લનક રડઝાઈન ધરાવત ું નલવન એન્દ્ક્લોઝર; જ ેઅુંડર વોટર 
ગ્લાસ વ્ય વીંગ અને ફીલ્ટરેશન પ્લાન્દ્ટ સાથે બનાવવાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. સદર નલવન 
ઑટર ના પીંજરા ની ડીઝાઇન ને CZA ની મુંજ રી મળેલ છે.  

 ઝૂ માું ચાર પ્રજાલતની નાની વન્દ્ય લબલાડીઓ માટે નલવન ચાર એન્દ્ક્લોઝર; ગ્લાસ વ્ય વીંગ સાથે 
બનાવવાન ું આયોજન છે. સદર નલવન પીંજરાઓ ની ડીઝાઇન ન ેCZA ની મુંજ રી મળેલ છે. 

 

૧૪) આરોગ્ય મવભાગ : 
આરોગ્ય લવભાગ હસ્તકશહેરના જ દા જ દા લવસ્તારોમાું જરૂરી સ લવધા અને સવલત સજ્જ ક લ-૪૦ 

અબિન પ્રાયમરી હેલ્થ સેન્દ્ટસિ[U-PHC] અને ક લ-૦૩ અબિન કૉમ્ય નીટી હેલ્થ સેન્દ્ટસિ [U-CHC] કાયિરત 
છે. જ્યાું, ઓ.પી.ડી.ના સમય દરમ્યાન શહેરીજનોનેઆરોગ્યલક્ષી તમામ સેવાઓ પૂરી પાડવામાું આવી 
રહેલ છે અને મહત્તમ સુંખ્યામાું દદીઓ લાભ લઈ રહ્ા છે. આ માટે ચાલ  વરે્ ક લ 
રૂ.૧,૦૩,૨૧,૫૯૩/- ની લવલવધ પ્રકારની દવાઓ, ઈન્દ્જકેશન્દ્સ, અપૉઈન્દ્ટમેન્દ્્સ લવગેરેની ખરીદી 
કરવામાું આવેલ છે. આ ઉપરાુંત, અદ્યતન આરોગ્યલક્ષી સ લવધા-સવલતો પ્રદાન કરવાના હેત સર,  

 નવલનલમિત માુંજલપ ર અને છાણી U-CHCખાતે Corporate SocialResponsibility [CSR]અુંતગિત 
નલવન ઑક્સીજન પ્લાન્દ્ટ પ્રસ્થાલપત કરવામાું આવેલ છે.  

 ય નાઈટેડ વે ઑફ બરોડા તરફથી CSRઅુંતગિત ક લ-૦૨ નુંગ નલવન Maruti Suzuki EECO Cars 

[Modified in to Ambulance] મેળવવામાું આવેલ છે.  

 શહેરીજનો માટે આરોગ્યલક્ષી તબીબી લનદાન પ્રદાન કરી શકાય તે ઉમદા હેત સર-  
[૧] અકોટા લવધાનસભા મતલવસ્તારના માન. ધારાસભ્યશ્રી તરફથી ફાળવવામાું આવેલ રૂ.૫૦.૦૦ 
લાખની ગ્રાુંન્દ્ટ પૈકી રૂ.૩૨.૬૭ લાખની લકુંમતના Medical Equipments અને લમકેનીકલ શાખાદ્વારા 
૦૧ નુંગ Ambulance ની ખરીદી કરવામાું આવેલ છે.  
[૨]વડોદરા શહેર લવધાનસભા મતલવસ્તારના માન. ધારાસભ્યશ્રી તરફથી ફાળવવામાું આવેલ 
રૂ.૨૫.૦૦ લાખની ગ્રાુંન્દ્ટમાુંથી રૂ.૨૦.૯૨ લાખની લકુંમતના Medical Equipments ની ખરીદી 
કરવામાું આવેલ છે.  
[૩] સયાજીગુંજ લવધાનસભા મત લવસ્તારનામાન. ધારાસભ્યશ્રી, તરફથી ફાળવવામાું આવેલ 
રૂ.૨૫.૦૦ લાખની ગ્રાુંન્દ્ટમાુંથી રૂ.૨૨.૬૪ લાખની લકુંમતના Medical Equipments ની ખરીદી 
કરવામાું આવેલ છે.  

 હાલ કાયિરત કરવામાું આવેલ ક લ-૦૩ U-CHC માટે આ વરે્ ક લ રૂ.૧.૬૭ કરોડની લકુંમતના 
Medical Equipments / Instruments ખરીદ કરવાની પ્રરક્રયા હાથ ઉપર છે.  

વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા ઠરાવ્યા અન સાર આરોગ્ય લવભાગ દ્વારા આ વર્ે, 
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o [૧] ક લ-૦૨ શહેરીજનોનહે્રદયની શસ્ત્રરક્રયા–સારવાર બાદ રૂ.૭૫,૯૪૭/- નીઆલથિક સહાય 
કરવામાું આવી છે.  

o [૨] ક લ-૦૨ પૂવિ કાઉલન્દ્સલરશ્રીઓને કોરોનાની સારવાર બાદ ક લ રૂ.૧,૩૪,૯૯૫/- ની આલથિક 
સહાય કરવામાું આવી છે.  

 

 Yellow Fever Vaccination Centre [YFVC]::-  
  

 વડોદરા મહાનગરપાલલકા, આરોગ્ય લવભાગ દ્વારા શહેરની મધ્યમાું, ન્દ્યાયમુંરદર સામે, પદ્માવતીદેવી 
શોપીંગ સેન્દ્ટરના પ્રથમ મજલે તા.૦૫.૦૫.૨૦૨૨ થી “Vaccination Centre for International 

Travellers”ની કચેરી શરૂ કરવામાું આવેલ છે.  

 સદર કચેરીએથી લવદેશ જતાું, ખાસ કરીને આરફ્રકન દેશમાું મ સાફરી માટે જતાું નાગરરકોને દર મુંગળવાર 
અને ગ રૂવારના રોજ બપોરે ૦૩ થી ૦૫ વાગ્યાના સમય દરમ્યાન સરકારશ્રીએ લનયત કરેલ ધારાધોરણ 
અન સાર અન ેવડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા નક્કી કરવામાું આવેલ ફી [હાલ પ્રલત વ્યલક્ત રૂ.૫૦૦/- 
મ જબ વેક્સીનેશન ચાજિ] વસ લી Yellow Fever Vaccination કયાિ બાદ પ્રમાણપત્ર [વેક્સીનેશન કાડિ ] 
આપવામાું આવે છે. અદ્યાલપ સ ધી ક લ-૧,૫૩૫ વ્યલક્તઓએ Yellow Fever Vaccination નો લાભ 
લીધેલ છે અને તે સામે ક લ રૂ.૭,૬૭,૫૦૦/- ની આવક થયેલ છે.    

 િાકેટ શાખા ::-  
  
વડોદરા મહાનગરપાલલકા, આરોગ્ય ખાતા હસ્તક માકેટ શાખા હેઠળ શહેરના લવલવધ લવસ્તારોમાું હાલ,  

 ક લ-૦૬ શાકભાજી માકેટ, ક લ-૦૩ મટન માકેટ તથા ક લ-૦૨ મચ્છી માકેટ કાયિરત છે. 

 નાના પશ ઓ [ઘેંટા, બકરાું અને અન્દ્ય પશ ] માટે પાણીગેટ બાવમાનપ રા લસ્થત ૦૧ રેગ્ય લેટેડ 
કતલખાન ું અલસ્તત્વમાું છે. 

 જી.પી.એમ.સી.એક્ટ,૧૯૪૯ અુંતગિત મટન શોપ તથા મચ્છી શોપ માટે પરવાના આપવાની તેમજ 
રેવન્દ્ય ને લગત કામગીરી હાથ ધરવામાું આવે છે. નવમે્બર-૨૦૨૨ અુંલતત અુંદાજ ે રૂ.૮૪.૦૦ 
લાખની રેવન્દ્ય  કલેકશન થયેલ છે. 

 ચાલ  વર્ે નલવન આયોજન હેઠળ PPP Model થી તરસાલી, સમા, કારેલીબાગ અને લકશનવાડી 
[ગધેડામાકેટ] ખાતે નલવન શાક-માકેટ લવકસાવવાન ું આયોજન છે.  

 

 Animal Birth Control (ABC) Scheme:-  

 ભારત સરકારશ્રી તથા એનીમલ વેલ્ફેર બોડિ  ઑફ ઈલન્દ્ડયા [AWBI]ની માગિદલશિકા અન સાર રખડતાું 
ક તરાુંઓને સ્ટરીલાઈઝેશન, હડકવા લવરોધી રસીકરણ[ARV]ની કામગીરી કરવામાું આવે છે. 

 હ્ મન સોસાયટી ઈન્દ્ટરનશેનલ-ઈલન્દ્ડયા [HSI-India]ના સવે અન સાર વડોદરા સોસાયટી 
લપ્રવેન્દ્શન ઑફ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીમલ્સ [VSPCA], વે્સ સોસાયટી ફોર એનીમલ વેલ્ફેર એન્દ્ડ રૂરલ 
ડેવલપમેન્દ્ટ [VSAWRD],યશ ડૉમેસ્ટીક રીસચિ સેન્દ્ટર [YDRC]તથા HSI-India દ્વારા 
તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૫ થી તા.૩૧.૦૮.૨૦૨૨ સ ધી ક લ-૩૫,૧૯૧ Male Dog અને ક લ-૨૮,૮૨૯ 
Female Dog એમ મળી ક લ-૬૪,૦૨૦ રખડતાુંક તરાુંઓન ું સ્ટરીલાઈઝેશન કરી તેઓ તમામન ે
હડકવા લવરોધી રસી હેઠળ આવરી લેવામાું આવેલ છે. 

 
 ઢોર ડબ્બા શાખા : 

 

 લાલબાગ, ખટુંબા તથા ખાસવાડી ઢોર ડબ્બાઓ ખાતે ઉપલબ્ધસ લવધા-સગવડો સાથે રખડતાું  
 પશ ઓ / ગાયોને લગતી તમામ કામગીરી આઉટસોલસાંગથી કરાવવામાું આવે છે. 

 શહેર હદ બહાર પશ માલલકોના પશ ઓ રાખવા માટે ખટુંબા ખાતે “કેટલ શેડ“ ન ું આયોજન કરેલ છે. 

 નલવન આયોજન અુંતગિત પશ માલલકોના પશ ઓને રાખવા માટે શહેર હદ લવસ્તાર બહાર પ્રત્યેક  
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 ઝોન દીઠ ક લ-૦૨ “કેટલ શેડ“ એમ મળીને ગૌચરની ક લ-૦૮ જમીન માટે કલેકટરશ્રી, વડોદરા 
સમક્ષ માુંગણી રજ  કરવામાું આવી છે. 

 રદન–૦૭ [સાત] માું પશ પાલકોએ ન છોડાવેલ હોય તેવા પશ ઓ/ગાયોને પશ  દીઠ રૂ.૩,૦૦૦/-  
 મ જબ લનભાવ ખચિ અદા કરી પાુંજરાપોળ/ગૌશાળાને પશ ઓ/ગાયો સ પ્રત કરવાની કામગીરી 
કરવામાું આવે છે.  

 Animal Tagging :-  

 Door-to-Door Registration અુંતગિત હેઠળ ચાલ  વરે્ ક લ-૧,૦૪૮ પશ ઓને અને છેલ્લા  
 ૦૩ વર્િ દરમ્યાન ક લ-૧૫,૪૬૪ પશ ઓને Animal Tagging with RFID Microchip  
 લગાવવામાું આવેલ છે.  

 નવેમ્બર-૨૦૨૨ અુંલતત ઢોર પાટી દ્વારા ક લ–૧,૯૦૬ રખડતાું પશ ઓ પકડવામાું આવેલ છે. 

 ક લ-૮૬ પશ માલલકો સામે પોલીસ FIR કરી તેઓની ક લ–૧૫૩ ગાયો માટે રૂ.૭,૯૪,૩૦૦/- નો  
 દુંડ વસ લ કરવામાું આવેલ છે. 

 પશ માલલકો દ્વારા ન છોડાવવામાું આવેલ ક લ-૬૮૪ પશ ઓને શહેર બહારની પાુંજરાપોળ ગૌશાળા  
 ખાતે મોક્લવામાું આવેલ છે.       

 બજટે ૨૦૨૩-૨૪  

[૧] વડોદરા મહાનગરપાલલકામાું આરોગ્ય અને સ ખાકારી કેન્દ્રો [આરોગ્ય કલ્યાણ કેન્દ્રો]ન ું સુંચાલન 
કરવાના હેત સર ૧૫ મા નાણાપુંચ હેઠળ મુંજૂર કરેલ છે:  

 હાલમાું ક લ-૩૪ દીનદયાળ લક્લલનક કાયિરત છે. 

 ક લ-૨૫૦૦૦ ની વસ્તી દીઠ એક મ જબ ક લ-૭૪ આરોગ્ય અને સ ખાકારી કેન્દ્રોને કાયિરત કરવા,  

 હાલના દીનદયાલ લક્લલનક્સન ું આરોગ્ય અને સ ખાકારી કેન્દ્રોમાું લવલીનીકરણ કરવ ું, 

 દરેક આરોગ્ય કલ્યાણ કેન્દ્ર દીઠ ૦૧ મેરડકલ ઓરફસર,૦૨ પેરા-મેરડકલ સ્ટાફ અને ૦૨ સપોટિ   
 સ્ટાફ દ્વારા તેન ું સુંચાલન કરવામાું આવશે,બેલઝક લક્લલનકલ, ડાયિોલસ્ટક અને થેરાપ્ય રટક 
સેવાઓ પૂરી પાડવામાું આવશે.  

 [૨] કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કુંટર ોલ સેન્દ્ટર - હેલ્થ મેનેજમેન્દ્ટ ઇન્દ્ફોમેશન લસસ્ટમ [HMIS] ::-  

 ઇમરજન્દ્સી રરસ્પોન્દ્સ અને હેલ્થ ઇવેન્દ્્સના મેનેજમને્દ્ટ માટે કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કુંટર ોલ સેન્દ્ટરની 
સ્થાપના કરવી, 

 રોગો માટે હોટ સ્પો્સન ું મોલનટરરુંગ અને હસ્તક્ષેપને લક્ષયાુંલકત કરવ ું જથેી સુંસાધનનો ઉપયોગ 
અને ફાળવણીને શ્રેષ્ઠ બનાવવી, 

 પ્રલતસાદ સેવાઓ સાથે દદીની વાસ્તલવક સમયની દેખરેખ સાથે અસરકારક રેફરલ લસસ્ટમ 
પ્રસ્થાલપત કરવી.  

[૩] પ્રયોગશાળા અને રેરડયોલોજી સેવાઓ મજબૂતીકરણ ::-  

 UPHC/UCHCsખાતે મૂળભૂત લેબોરેટરી સેવાઓને મજબતૂ બનાવવી. 

 અદ્યતન તપાસ માટે કેલન્દ્રય પ્રયોગશાળા.  

 UCHC ખાતે અલ્ટર ાસાઉન્દ્ડ અને મમેોગ્રાફી સેવાઓ. 
[૪] માનવ સુંસાધન વૃલિ ::- 

 જાહેર આરોગ્ય અલધકારીઓની મુંજૂર જગ્યાઓ ભરવી,   

- નીચેની જગ્યાઓ ખાલી છે અને ભરવાની જરૂર છે :   

- શહેરીનેશનલ વેકટર બૉનિ ડીઝીસ કું ન્દ્ટર ોલ પ્રોગ્રામ [NVBDCP] અલધકારી, કોપોરેશન રોગચાળા 
અલધકારી, કોપોરેશન તાલીમ અલધકારી, કોપોરેશન નૉન કૉમ્ય નીકેબલ ડીઝીસ [NCD]અલધકારી.  

 



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(43) 
 

 UPHCમાું આય ર્ તબીબી અલધકારીઓની જોગવાઈ.  

- UPHC દીઠ એક મ જબ ક લ-૪૦ આય ર્ તબીબી અલધકારીઓની જરૂર છે. 

 UPHCsખાતે પાત્ર સ પરવાઇઝરી સ્ટાફ ભરવા માટે પ નઃલવચારણા.  

- ફીમેલ હેલ્થ સ પરવાઈઝરની જગ્યાઓ ભરવાની જરૂર છે. 

- મુંજૂરથયેલ ક લ-૪૦ પોસ્ટ સામે ક લ-૧૯ પાત્ર સ્ટાફ ઉપલબ્ધ છે 

 વધારાની આશા પોસ્ટની જોગવાઈ [ક લ-૨૦૦૦ ની વસ્તી દીઠ એક આશા].   

- હાલમાું ASHAની ક લ-૮૦૩ જગ્યાઓ મુંજૂર છે. અને ક લ-૧,૦૮૦ પોસ્્સની જરૂરરયાત છે. 

- ગ જરાત સરકાર દ્વારા ક લ-૨૭૭ આશા કાયિકરોની ઘટ [ગેપ] મુંજ ર કરવામાું આવશે.  
 

 આરોગ્ય ભવન[AAROGYA BHAVAN] ::-  

 આરોગ્ય લવભાગ માટે “આરોગ્ય ભવન”તરીકે અલગ ય લનટની સ્થાપના કરવી.  
o અહીંથી આરોગ્ય માટેનો તમામ વહીવટ કરવાનો રહેશે. 
o કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કુંટર ોલ સેન્દ્ટર સાથે મોલનટરરુંગ સ્ક્રીનો[Monitoring screens]અુંતગિત -   

 રોગો માટે હોટ સ્પો્સન ું લનરીક્ષણ કરવ ું, 

 હેલ્થ ઈમરજન્દ્સી રરસ્પોન્દ્સ મેનેજમને્દ્ટ [હાલની104 - ફીવર હેલ્પલાઈનને એકીકૃત કરવામાું આવશ ે
અને તેન ું લનયુંત્રણ શહેરોને સોંપવામાું આવશ]ે, 

 રોગના વલણો અને સુંભલવત ફાટી નીકળવાન ું અન માલનત લવશ્લેર્ણ કરવ ું, 

 રોગચાળાની જો કોઈ પરરલસ્થલતઓહોય તો તેન ું અસરકારક સુંચાલન કરવ ું, 

 લલક્ષત હસ્તક્ષેપો અને વ્યૂહરચનાઓ દ્વારા સુંસાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો, 

 આરોગ્યસુંભાળ સેવાઓના લવતરણ માટે અસરકારક આયોજન અને દેખરેખ કરવી, 

 સુંકલલત રોગ લનવારણ અને લનયુંત્રણ પિલતઓ અમલમાું મ કવી અન ે

 આરોગ્ય એકમો વચ્ચે વાસ્તલવક સમય સુંચાર અને રેફરલ્સન ું લનરીક્ષણ કરવ ું.  
o ભવનમાું આરોગ્ય તાલીમ કેન્દ્ર શરૂ કરવામાું આવશ.ે 
o સેન્દ્ટરલ મેરડકલ સ્ટોર ભવનનો ભાગ બનશે.  

 
 કેન્દ્રીય િેબોરેટરી સેવાઓ[CENTRAL LABORATORY SERVICES] ::- 

 UPHC/UCHCsખાતે મૂળભૂત લેબોરેટરી સેવાઓને મજબતૂ બનાવવી, 

 અદ્યતન તપાસ માટે કેલન્દ્રય પ્રયોગશાળાની સ્થાપનાકરવી, 
o કેન્દ્રીય પ્રયોગશાળામાું અદ્યતન લેબોરેટરી તપાસ જવેી કે એડવાન્દ્સ્ડ હેમેટોલોજી અને 

લક્લલનકલકેલમસ્ટર ી, હોમોન લવશ્લેર્ણ, મોલેક્ય લર ટેસ્ટ, ક્રોમેટોગ્રાફી ……. વગેરે કરવામાું આવશ,ે  
o U-PHCઅને U-CHCમાુંથી નમૂનાઓ એકત્ર કરવા અને પરરવહન કરવાના રહેશે, 
o સેન્દ્ટરલાઈઝ્ડ પ્રોસેલસુંગ કામગીરીના ખચિને ઘટાડવામાું મદદ કરશે.  

 BPLકાડિ  ધારકોને લવના-મૂલ્યે લનદાનની સ લવધા પૂરી પાડી શકાશે. 

 BPLકાડિ લસવાયના નાગરરકો માટે નજીવા શ લ્ક [દર] હોઈ શકે છે [જ ેવાસ્તલવક રીએજન્દ્ટ અને વહીવટી 
ખચિના આધારે રચાયેલ હોય].  

 ઇન્દ્ડોર દદીઓ માટે, આય ષ્માન ભારત યોજના હેઠળ શ લ્ક [દર] ની ભરપાઈ કરી શકાશે.  

 

 

 



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(44) 
 

૧૫) સોિીડ વેસ્ટ િેનેજિેન્ટ :   
 ચાિ  વર્ાના પૂણા થયેિ કાિ : 

 ્િામસ્ટક વેસ્ટ િેનજેિેન્ટ: 
 વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત લમશન અને પ્લાલસ્ટક વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ રૂલ્સ-

૨૦૧૬ની માગિદલશિકા મ જબ ૫૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષમતા સાથેની પલબ્લક પ્રાઇવેટ પાટિનરશીપ મોડેલ 
આધારરત પ્લાલસ્ટક વેસ્ટ કલેક્શન, ટર ાન્દ્સપોટેશન તેમજ રીસાયક્લીંગ પ્રોજકે્ટ મે. ઇકો-લવઝન 
એન્દ્વા. રીસોસીસ  વડોદરા એલ.એલ.પી. દ્વારા અટલાદરા ખાતે પ્રસ્થાલપત કરેલ છે.  

 સદર  પ્લાલસ્ટક રીસાયક્લીંગ ફેસીલીટીન ું લોકાપિણ મા. મેયરશ્રીનાું વરદ હસ્તે 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ કરવામાું આવેલ. 

 અત્યાર સ ધી કૂલ ૫૦૪૬૦ મે. ટન પ્લાલસ્ટક વેસ્ટ કલેક્શન કરી અને રી-સાયકલીંગ કરવામાું 
આવેલ છે. 

 પ્રગમિ હેઠળના કાિ : 

 વેસ્ટ ટ  એનજી પ્રોજકેટ: 
 વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત લમશન, સોલલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ રૂલ્સ-૨૦૧૬ તથા 

ગ જરાત વેસ્ટ ટ  એનજી પોલલસી-૨૦૧૬ હેઠળ ૧૦૦૦ ટી.પી.ડી. પ્રલત રદનની ક્ષમતાનો વેસ્ટ ટૂ 
એનજી (પી.પી.પી મોડ) હેઠળ લવકસાવવાન ું આયોજન કરેલ છે. સદર પ્રોજકેટના કારણે ઘન 
કચરાના ઇકો-ફ્રેન્દ્ડલી પ્રોસેસીંગ અને લનકાલ દ્વારા અુંદાજીત ૧૪.૯ મેગાવોટ પ્રલત કલાક એનજી 
જનરેટ કરવામાું આવશે. રે.સ.નું.-૩૪૬, મકરપ રા ખાત ેનવેમ્બર-૨૦૧૮થી પ્રી-પ્રોસેસીંગ પ્લાન્દ્ટ 
કાયિરત છે તેમજ સદર પ્લાન્દ્ટની લસલવલ કું ન્દ્સ્ટરક્શન કામગીરી પ્રગલતમાું છે. જનેે મ-ે૨૦૨૩ સ ધીમાું 
પૂણિ કરી વેસ્ટ ટ  એનજી પ્લાન્દ્ટ કાયિરત કરવાન ું આયોજન છે. 

 બાયો-રેિેડીએશન પ્રોજકેટ (િકરપ રા): 
 અટલાદરા ખાતેની બાયોરેમડેીએશન પ્રોજકેટની સફળતાને ધ્યાને રાખી વડોદરા મહાનગરપાલલકા 

દ્વારા મકરપ રા રે.સ. નું. ૩૪૬ લસ્થત લેન્દ્ડફીલ ફેઝ-૧ ખાતેના ૪.૦ લાખ મે. ટન લેગસી વેસ્ટના 
લનકાલ માટેની કામગીરી મે. ઝીગ્મા ગ્લોબલ એન્દ્વાયરો સો.પ્રા.લલ.ને સોંપવામાું આવેલ છે.  

 નવેમ્બર-૨૦૨૨ સ ધીમાું ક લ ૩.૧૫ લાખ મેરટરક ટન લેગસી વેસ્ટનો બાયો-રેમેડીએશન પ્રલકયા 
રારા વૈજ્ઞાલનક ઢબે લનકાલ કરવામાું આવેલ છે. 

 સદર પ્રોજકે્ટ પૂણિ થયે આશરે ૪.૫ હેકટર જમીન ખ લ્લી કરીને તેને રી-ય ઝ કરી શકાશે.  

 સાયમન્ટફફક િેન્ડફફિ (ફેઝ-૨): 
 વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત લમશન અુંતગિત સોલલડ વેસ્ટ મેનજેમેન્દ્ટ રૂલ્સ-

૨૦૧૬ પ્રમાણે સોલલડ વેસ્ટનો વૈજ્ઞાલનક ઢબે લનકાલ કરવા માટે રે.સ.નું.૩૪૬, મકરપ રા ખાત ે
આશરે ૪ હેક્ટર જટેલી જગ્યામાું સાયલન્દ્ટરફક લેન્દ્ડરફલ (ફેઝ-૨) લવકસાવવા માટેનો વકિ  ઓડિ ર, 
મે. ઇકો કેર એન્દ્ટરપ્રાઇઝને તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૧ના રોજ આપવામાું આવેલ છે. સદર પ્રોજકે્ટ અુંતગિત 
એજન્દ્સી દ્વારા લેન્દ્ડ સવેની કામગીરી પૂણિ કરવામાું આવેલ છે. તેમજ રીટેઇનીંગ વોલની 
કું ન્દ્સ્ટરકશનની કામગીરી આગામી સમયમાું શરૂ કરવામાું આવનાર છે. 

 કું ન્સ્ટરક્ટશન અને ડીિોિીશન વેસ્ટ: 
 સોલલડ વેસ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ રૂલ્સ-૨૦૧૬ તથા કું ન્દ્સ્ટરક્શન અને ડીમોલીશન વેસ્ટ-૨૦૧૬ અુંતગિત 

કું ન્દ્સ્ટરક્શન અને ડીમોલીશન વેસ્ટનો કલેક્શન, પ્રોસેસીંગ અને લનકાલ કરવાના ભાગરૂપે કું ન્દ્સ્ટરક્શન 
અને ડીમોલીશન વેસ્ટ કલેક્શન કરી પ્રોસેસીંગ કરવાની કામગીરી માટે તા:૦૮/૦૯/૨૦૨૦ ના 
રોજ માનનીય મ ખ્યમુંત્રીશ્રીનાું વરદ હસ્તે ઇ-ખાતમ હતિ કરવામાું આવેલ છે.  
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 અટલાદરા ખાતે કું ન્દ્સ્ટરક્શન અને ડીમોલીશન વેસ્ટ ફેસીલીટી ડેવલપમેન્દ્ટની કામગીરી , મે. એમ. 
વી. એન્દ્વા. સો. દ્વારા પ્રગલત હેઠળ છે અને. 

 સદર પ્રોજકે્ટ અુંતગિત કું ન્દ્સ્ટરક્શન અને ડીમોલીશન વેસ્ટનો પ્રોસેસીંગ દ્વારા લવલવધ ઇકો-ફે્રન્દ્ડલી 
પ્રોડકટ બનાવવામાું આવશે. 

 અન્ડરગ્રાઉન્ડ વેસ્ટ કિેક્ટશન મસસ્ટિ: 
 સ્માટિ  સીટી લમશન અુંતગિત મહાનગરપાલલકા દ્વારા શહેરનાું  જ દા-જ દા ઝોન/વોડિ  માું આવેલ ૪૦ 

જટેલા ગાબેજ વલ્નરેબલ/ન્દ્ય સન્દ્સ પોઈન્દ્ટસ નાબૂદ કરી અને માચિ-૨૦૨૨ સ ધીમાું રૂ.૫.૬૮ 
કરોડના ખચે ૧.૧ મી૩ની કેપેસીટી તેમજ ૭૦૦ કી.ગ્રા.ની ક્ષમતા ધરાવતા હાઈડર ોલલક 
અન્દ્ડરગ્રાઉન્દ્ડ સ્માટિ  બીન દ્વારા વેસ્ટ કલેક્શન હાથ ધરવામાું આવશે. 

 નવીન આયોજન : 

 સ્વચ્છ ભારત લમશન તથા ૧પ માું નાણા પુંચની ગ્રાુંટ અુંતગિત આધ લનક ટર ાન્દ્સફર સ્ટેશન સહ 
મટીરરયલ્સ રીકવરી ફેસીલીટી ઉપરાુંત સેકન્દ્ડરી ટર ાન્દ્સપોટેશનમાું થતો ટીપીંગ ખચિ મહદ અુંશે ઘટાડી 
શકાય તે રીતન ું આયોજન છે. 

 સ્વચ્છ ભારિ મિશન અુંિગાિ પ્રવૃમિઓ: 

 IEC (INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION): 
 આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ” અન્દ્વયે તા.૧૨.૦૧.૨૦૨૨થી તા.૨૬-૦૧.૨૦૨૨ દરલમયાન “ય વા 

સ્વચ્છતા પખવાડીય ું”ની થીમ હેઠળ દરેક વોડિમાું સ્વચ્છ પ્રલતમા,  ગુંદકી સુંભલવત લવસ્તારો 
(GVP’s)ની સાફસફાઇ તેમજ બ્ય ટીરફકેશન, જાહેર સ્થળો, સ્લમ લવસ્તાર,  હોલસ્પટલ, તળાવો,  
રસ્તાઓ, બ્રીજ, ડીવાઇડરો અને ફ ટપાથ, બજાર (શાકભાજી અને કોમલશિયલ લવસ્તાર), લસુંગલ ય ઝ 
પ્લાલસ્ટકથી આઝાદી ડર ાઇવ, સાવિજલનક શૌચાલય સફાઇ જનભાગીદારી ઉત્સવ, સ્વચ્છ બગીચાઓ 
અને કું મ્પોસ્ટીંગ, સ્વચ્છ હેરીટેઝ અને પ્રવાસન લવસ્તાર થીમ હેઠળ સઘન સફાઈની ઝ ુંબેશ હાથ 
ધરવામાું આવેલ.  

 સ્વચ્છ ભારત લમશન અબિન -૨.૦ અન્દ્વયે દરેક માસમાું જ દી-જ દી થીમ હેઠળ જન ભાગીદારી થકી 
સ્વચ્છતા ડર ાઈવન ું આયોજન કરવામાું આવેલ. 

 સ્વચ્છ ભારત લમશન અબિન -૨.૦  અુંતગિત આગામી પાુંચ વર્િ માટે વડોદરા મહાનગરપાલલકા 
દ્વારા સોલલડ વેસ્ટ મેનજેમને્દ્ટ ના રૂા.૧૯૦.૭૪ કરોડ, સૅલનટેશન માટે રૂા.૧૧.૩૦ કરોડ, IEC માટે 
રૂ.૩૪.૦૨ કરોડ તેમજ કેપીસીટી લબલ્ડીંગ માટે રૂ. ૧૭.૧૦ કરોડ મળી ક લ્લ રૂા. ૩૧૩.૧૬ કરોડ ના 
ગ્રાુંટની માુંગણી/એકશન પ્લાન આવાસ અને શહેરી કાયિ મુંત્રાલયને રજ  કરવામાું આવેલ છે. 

  રેગપીકસા શ્રિજીવી આમથાક મવકાસ યોજના: 
 ૨૭૧ રેગલપકસિ શ્રમજીવીઓને તેઓનો આલથિક ઉત્કર્િ કરવા માટે શહેરી લવકાસ અને શહેરી ગૃહ 

લનમાિણ લવભાગ દ્વારા અમલમાું મ કેલ“ રેગપીકસિ શ્રમજીવી આલથિક લવકાસ યોજના” હેઠળ 
પ્લાલસ્ટક ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનની કામગીરીમાું આવરી લેવામાું આવેલ છે. રેગલપકસિ શ્રમજીવી 
દ્વારા એકઠો કરેલ પ્લાલસ્ટકનો કચરાન ું તેઓને બજારમાું મળતી લકુંમત ઉપરાુંત રેગલપકસિ 
શ્રમજીવીઓએ જમા કરાવેલ મલ્ટીલેયર પ્લાસ્ટીકના કચરાના ૧ લકલોના તેમને મળવાપાત્ર રકમ 
ઉપરાુંત રૂ.૩/-લેખે પ્રલત રદન પ્રલત વ્યલકત દીઠ દસ (૧૦) લકલોની મયાિદામાું નાણાકીય સહાય 
રેગપીકસિ શ્રમજીવીના આધાર લસડેડ બેંક એકાઉન્દ્ટમાું ડાયરેકટ બેનીફીટ ટર ાન્દ્સફર (DBT) દ્વારા 
કરવામાું આવે છે. નવેમ્બર -૨૦૨૨ સ ધી રેગલપકસિ શ્રમજીવી દ્વારા કૂલ ૧૮૬૯૦ કી.ગ્રા. 
મલ્ટીલેયર પ્લાસ્ટીકન ું કલેક્શન કરવામાું આવેલ છે. 
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 િેળવેિ મસધ્ધીઓ: 
 આવાસ અને શહેરી કાયિ મુંત્રાલય-ભારત સરકાર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત લમશન અુંતગિત થયેલ સ્વચ્છ 

સવેક્ષણ ૨૦૨૨માું વડોદરા મહાનગરપાલલકાને ભારતના સ્વચ્છ શહેરમાું ૧૪ મો ક્રમાુંક પ્રાપ્ત કરેલ. 
તેમજ ગાબેજ ફ્રી સીટીઝ અુંતગિત વડોદરા મહાનગરપાલલકાને ૩ સ્ટાર પ્રાપ્ત થયેલ છે અને ઓપન 
ડેફીકેશન ફ્રી અુંતગિત વડોદરા મહાનગરપાલલકાને ODF++ જાહેર કરવામાું આવેલ છે. 

 

૧૬) અમગ્ન શિન અન ેિાત્કામિક સેવાઓ :  
 પૂણા કાિો :  

 ફાયર લવભાગ દ્વારા ૧)ડેડબોડી ડીસ્પોઝલની ૧૬૦૯, ૨)એમ્બ્ય લન્દ્સ સલવિસ ૩૮૫, ૩)આગ, 
અકસ્માત તેમજ બચાવની કૂલ ૧૨૬૬ ઘટનાઓ તથા ૪) પાણી ટેન્દ્કરની ૫૭૫૧ વધીઓની 
કામગીરી કરવામાું આવેલ છે. ઉપરાુંત ફાયર લવભાગ દ્વારા ૦૧) પ્રોલવઝનલ-૩૫૭,૦૨)રરન્દ્ય અલ-
૩૭૬, ૦૩) ફાયનલ-૬૬૭ એમ ક લ ૧૪૦૦ NOC આપવાની કામગીરી કરવામાું આવેલ છે. તથા 
વડોદરા પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશન ખાતે પાણીગેટ સ્ટોર રૂમ બનાવવામાું આવેલ છે.   

 પ્રગમિ હેઠળના કાિો :  
 બહ માળી ઈમારતોમાું તાત્કાલલક અને ટ ું ક સમયમાું આગ બ ઝાવવાની કામગીરી કરવા નવીન    ૮૧ 

મીટરની ઉચ્ચાઇ ધરાવતી હાઇડર ોલીક પ્લેટફોમિ વ્હીકલ અુંદાલજત રકમ રૂ. ૨૩.૦૦ કરોડ (૫૦% 
વ ડાનો ખચિ)ના ખચે ખરીદ કરવા વકિ  ઓડિ ર આપેલ છે. નાગરીકોની સ ખાકારી અને સલામતી માટે 
વાસણા-  ભાયલી ફાયર સ્ટેશન (૬૦% કામગીરી પૂણિ) તથા બદામડી બાગ ફાયર સ્ટેશન 
લનમાિણન ું ખાતમ હૂતિ કરી કામગીરી હાલ પ્રગલત હેઠળ છે.    

 આયોજન હેઠળના કાિો : 
   નાગરીકોને ફાયર NOC મળેવવામા સ ગમતા રહે તે માટે ઓનલાઈન NOC તથા લાઈવ મોનીટરીંગ 

લસસ્ટમ અપગે્રડેશનન  આયોજન કરવામાું આવેલ છે. નાગરીકોને ફાયર સેફ્ટીની ગ ણવત્તાય ક્ત 
સ લવધા મળી રહે તે માટે ફાયર વેન્દ્ડર રજીસ્ટરેશન લનયમોન  અમલીકરણ કરવાન ું આયોજન કરવામાું 
આવેલ છે.મેઈન વોટર સપ્લાય લાઈનમાુંથી લસટી હાયડર ન્દ્ટ લાઈન સીસ્ટમ લવકસાવવાન ું આયોજન 
કરવામાું આવેલ છે. આગના બનાવ પ્રસુંગોએ નજીક્ના તળાવોમા રહેલ પાણીના ઉપયોગ કરી 
શકાય તે હેત થી નવીન Water Filling System લવકસાવવાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ 
છે.નાગરીકોની સ ખાકારી અને સલામતી માટે નવીન 4 Fire Station બનાવવાન ું આયોજન કરવામાું 
આવેલ છે. નવીન ફાયર સ્ટેશન માટે મુંજ ર મહેકમમાું ખાલી જગ્યાની  ભરતી તથા નવીન મહેકમ 
ઉભ ું કરવાની કાયિવાહી હાથ ધરવામાું આવેલ છે.વાયરલેસ હાઈટેક ટેકનોલોજીન ું અપગે્રડેશન કરવાન ું 
આયોજન કરવામાું આવેલ છે. Fire Services ને સ રઢ કરવા હાઈટેક વાહનો તેમજ અપગે્રડેડ હાઈટેક 
રેસ્ક્ય  સાધનોની ખરીદી કરવાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. કમાટીબાગ ટર ારફક આયલેન્દ્ડ ખાતે 
ફાયર  મ્ય ઝીયમ  બનાવવાન ું આયોજન હાથ ધરેલ છે. 
 

૧૭) આઇ.ટી. ડીપાટાિેન્ટ : 
 પ્રગમિ હેઠળના કાિો :  

 Enterprise Resource Planning (ERP) SOLUTION:  
વડોદરા શહેરના નાગરરકોને મહાનગરપાલલકાની અલગ અલગ સ લવધાઓ સચોટ અને ત્વરીત મળી 

શકશે. એક Integrated લસસ્ટમ બનશે કે જનેા થકી બધા પ્રકારની મારહતી ત્વરરત મળી શકશ.ે 
મહાનગરપાલલકાની લસસ્ટમની Security વધશે. લસુંગલ લવન્દ્ડો દ્વારા, મહાનગરપાલલકાની સેવાઓ 
લસુંગલ લક્લક પર મળી શકશે. ઇન્દ્ટીગે્રટેડ અને રીલાયેબલ અલભગમથી મહાનગરપાલલકાની સેવાઓ 
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અસરકારક રીતે પૂરી પાડી શકાશે. કોઇ પણ મારહતીના ડેટા ત્વરરત મળી શકશે. GIS અને SCADA 
સાથ ેERP ન ું Integration કરી શકાશે. 

 આયોજન હેઠળના કાિો : 

 Artificial intelligent lab:  
કોઈ પણ કામની પ્રોસેસને ઓટોમેરટક બનાવવા માટે Artificial Intelligent ખૂબ મહત્વનો 

ભાગ ભજવે છે. AI ની મદદ વડે સીટીના લસલવક સમસ્યા હાઈલાઈટ થઇ શકે છે અને લસલવક પ્રશ્નો હલ 
થઈ શકે તે માટે એક લેબ ઉભી કરવી જરૂરી બને છે.સેલ આગળ જતાું મ્ય લનલસપલ કોપોરેશનને મદદરૂપ 
થઈ શકે એવા પ્રોજકે્ટ તથા ટેકનોલોજી લવશે જાણકારી આપશે. 

 AI lab હેઠળ થનાર આગામી આયોજનો: 
 શહેરમાું વહેતી લવશ્વાલમત્રી નદી પર, નદીના ૧૭ જટેલા લોકેશન પર AI આધારરત PTZ કેમેરા તથા 

ડર ોનની મદદથી રૂ. ૪ કરોડના ખચે સઘન મોનીટરીંગન ું આયોજન. 
 ડર ોન તથા મોબાઇલ એપની મદદથી Physical Survey ના ઉપયોગથી વડોદરા શહેરની તમામ 

પ્રોપટી ના સવેન ું રૂ. ૪ કરોડના ખચે આયોજન. 
 કેમેરા અને AI ની મદદથી સ્માટિ  પે એન્દ્ડ પાકિ  ની મોબાઇલ એપ્લીકેશનની સ લવધાન ું રૂ. ૧ કરોડના 

ખચે આયોજન  
 શહેરના સ્માટિ  રોડ, મોડેલ રોડ તથા મહત્વના રોડ પર રૂ. ૫૦ લાખ ના ખચે Enforcement 

System ન ું આયોજન 
 તમામ સલવિસીસ માટે રૂ. ૫૦ લાખના ખચે મોનીટરીંગ લસસ્ટમ જમેાું Feedback, Complaints 

તથા Digital Dashboard હોય. 
 

૧૮) નગર પ્રાથમિક મશક્ષણ સમિમિ : 
 વડોદરા મહાનગરપાલલકા વડોદરા શહેરમાું વસવાટ કરતા ગરીબ ક ટ ુંબ ના બાળકોના સવાાંલગ  લવકાસ 
માટે શકૈ્ષલણક શારીરરક, બૌલધ્ધક લવકાસ ક્ષમતા ને અન લક્ષીને લશક્ષણ સલમલતમાું અભ્યાસ કરતા 
બાળકો માટે ૧૦૦% ગ્રાન્દ્ટ ફાળવી શાળાલકય સ લવધાઓ અને બાળઉપયોગી સાધન સામગ્રીની ખરીદી, 
શાળાની સ્વચ્છતા, બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અુંતગિત ટોયલેટ, પાણીની સ લવધાઓ, ફાયર સેફટીની 
સ લવધાઓ, નલવન ટેકનોલોજી ને અન લક્ષીને સ્માટિ  કલાસ, નોટબ કો, સી.સી.ટી.વી.કેમેરા, મોબાઇલ 
એપ રારા  ધો.૧ થી ૮ ના બાળકોને અભ્યાસક્રમ ને લગત ું  ઓનલાઇન લશક્ષણ વગરે  અગાઉના વર્ો 
માું પોતાની જવાબદારી સમજી  બાળકોના લવકાસમાું પ્રયત્નો કરવામાું આવેલા છે.    

 જ ન-૨૦૨૨ ના શકૈ્ષલણક સત્ર શરુ થતા કોપોરેશન દ્વારા ફાળવેલ રક્મમાુંથી નલવન પ્રવેશ મેળવનાર 
બાળકોને શૈ.લકટ ( સ્ક લ બગે,વોટર બગે,કુંપાસ બોક્ષ,પેન્દ્સીલ રબર ) બ ટ મોજા ,ય લનફોમિ  ની ખરીદી 
કરી  લશક્ષણ સલમલત દ્વારા શાળાઓમા લવતરણ કરવામાું આવેલ છે. જ ેશાળાઓના લશક્ષકો મારફતે 
બાળકોને લવતરણ કરવામા આવેલ છે. લશક્ષણ સલમલતની શાળાઓમાું શૈક્ષલણક વર્િ ૨૦૨૨-૨૩માું 
ધો.૧ માું અુંદાજ ે૫૪૦૦ બાળકોએ નલવન પ્રવેશ મેળવેલ છે. નગર પ્રાથલમક લશક્ષણ સલમલત, વડોદરા 
લજલ્લા લશક્ષણ સલમલત,વડોદરા ની ૧૬ શાળાઓનો માું સમાવેશ થવાથી સને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્િ માું  
સલમલત ની ૧૨૧ શાળાઓમા ધો. ૧ થી ૮ માું ક લ બાળકો ની સુંખ્યા ૩૮,૧૦૦  તમેજ બાલવાડીઓ 
ના બાળકો ની સુંખ્યા  ૫૬૦૦  થયેલ  છે. 

 સલમલતની શાળાઓમાું વડોદરા શહેરના અત્યુંત ગરીબ પરરવારમાુંથી બાળકો આવતા હોઇ, સલમલત 
દ્વારા શાળાઓ અને બાલવાડીઓના તમામ બાળકો (ક માર-કન્દ્યા)ઓને ખાનગી શાળાઓને સમકક્ષ 
ખ બ સારી કવોલીટીના કાપડ ના ય લનફોમિ તથા બ ટ મોજા  કોપોરેશન તરફથી ફાળવવામાું આવેલ રકમ 
માુંથી ખરીદી આપવામાું આવલે છે. 
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 લશક્ષણ સલમલત ની શાળાઓ આગ અકસ્માત થી સ રક્ષા માટે ઓટોમેટીક ફાયર એક્ષીગ્ય શર ફાયર બોલ  
તેમજ  ફાયર બોટલ રીફીલીંગ કરાવી  ફાયર સેફ્ટી થી સ સજ્જ કરવામાું આવેલ  છે.  

 નલવ રાષ્ટ્ર ીય લશક્ષણ લનલત અુંતગિત પ વિ પ્રાથલમક લશક્ષણ પ્રાથલમક શાળામાુંજ શરુ કરવાના હેત  સાથ ે
વડોદરાના સુંસદ સભ્યની ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટમાુંથી સલમલતની ૮ બાલવાડીઓને સ્માટિ  બાલવાડીઓ 
બનાવવામા આવી. તેમજ કોપોરેશન તરફથી ફાળવેલ ગ્રાન્દ્ટમાુંથી વધ  ૮ બાલવાડીઓને સ્માટિ  
બાલવાડીઓ બનાવવામાું આવી છે. લશક્ષણ સલમલતની શાળાઓમાું અભ્યાસ કરતા બાળકોમાું 
લવજ્ઞાનની જાણકારી વધે તે હેત થી ગલણત – લવજ્ઞાન પ્રદશિનન  આયોજન કરવામા આવેલ.  

 તેવીજ રીતે સલમલત ની શાળા ના ધો. ૧ થી ૮ ના  બાળકો માટે શૈક્ષલણક પ્રવાસ અને લવલવધ સ્પધાિઓ 
જમેકે, લનબુંધ સ્પધાિ, વકતૃત્વ સ્પધાિ અન ેલચત્ર સ્પધાિ ન  આયોજન કરવામાું આવે છે. આગામી જાન્દ્ય . 
૨૦૨૩ માું સલમલતની શાળાના બાળકો માટે આુંતર શાળા રમતોત્સવ ન  પણ આયોજન કરવામા 
આવેલ છે. 

 વધ માું લશક્ષણ સલમલત દ્વારા જાન્દ્ય . ૨૦૨૩ માું સયાજીબાગ ખાતે બાળમેળાન ું  આયોજન કરવામાું 
આવનાર છે. આ બાળમેળાન  આયોજન માત્ર નગર પ્રાથલમક લશક્ષણ સલમલત, વડોદરા દ્વારા વડોદરા 
મહાનગર પાલલકા ના સહયોગ થી કરવામા આવે છે. 

   

૧૯) આકારણી મવભાગ : 
 વડોદરા મહાનગરપાલલકાને ડીસેમ્બર-૨૦૨૨ સ ધીમાું બજટે લક્ષયાુંક રૂ.૫૨૨.૦૪ કરોડ સામ ે

રૂ.૪૨૪.૮૬ કરોડની આવક થયેલી છે. જ ે૮૧.૩૮ % થાય છે. 

 વડોદરા મહાનગરપાલીકા દ્વારા કરદાતા પ્રોપટી ટેક્ષની રકમ લનયલમત ભરવા પે્રરાય તે માટે અને લમલકત 
વેરાની રકમ એડવાન્દ્સમાું ભરે તો સામાન્દ્ય કર અને પાની વેરામાું રીબેટ(રાહત) આપવા સારુ વર્િ 
૨૦૨૨-૨૩ માું રીબેટ યોજના તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ થી તા. ૩૦/૦૮/૨૦૨૨ માું પ્રથમ માસ માટે 
તા.૦૧.૦૭.૨૦૨૨ થી તા. ૩૧.૦૭.૨૦૨૨ સ ધી રહેણાુંક લમલકત માટે ૧૦% અને બીન રહેણાુંક 
લમલકત માટે ૫% મ જબન ું વળતર સને ૨૦૨૨-૨૩ના વર્િના લમલકત વેરા પૈકી સામાન્દ્ય કર, પાણીકર 
અને કન્દ્ઝરવન્દ્સી અને સ અરેઝ ટેક્ષની રકમમાું રાહત (રીબેટ) આપવામાું આવેલ છે. અને બીજા માસ 
માટે તા. ૦૧.૦૮.૨૦૨૨ થી તા. ૩૧.૦૮.૨૦૨૨ માટે રહેણાુંક લમલકત માટે ૭% અન ેબીન રહેણાુંક 
લમલકત માટે ૫% મ જબન ું વળતર સને ૨૦૨૨-૨૩ના વર્િના લમલકત વેરા પૈકી સામાન્દ્ય કર, પાણીકર 
અને કન્દ્ઝરવન્દ્સી અને સ અરેઝ ટેક્ષની રકમમાું રાહત (રીબેટ) આપવામાું આવેલ છે. જ ેઅન્દ્વયે ક લ 
૧,૮૬,૯૬૫ કરદાતાઓએ રીબેટ (રાહત) નો લાભ મેળવેલ છે અને ક લ રૂ. ૧૩૫.૨૨ કરોડની આવક 
થયેલ છે. તેમજ કરદાતાઓને અુંદાજીત રૂ. ૧૨.૦૦ કરોડ જટેલી રીબેટ(રાહત) નો લાભ આપેલ છે. 

 જમેાું વર્િ ૨૦૨૩-૨૪ માું સામાન્દ્ય કરના દરમાું રહેણાુંક લમલકતોમાું રૂ. ૧૬ થી વધારીન ેરૂ.૨૦ અન ે
લબન-રહેણાુંક લમલકતોમાું રૂ. ૩૦ થી વધારીન ેરૂ. ૩૫ સૂલચત કરેલ છે. જનેાથી રૂ.૭૯.૪૬ કરોડ ની 
નોંધ પાત્ર આવક થવાનો અુંદાજ છે. 

 વર્િ ૨૦૨૩-૨૪ માું ૫૧ ચો.મી થી વધ  કારપેટ એરીયા ધરાવતી હોય તેવી રહેણાુંક અન ેલબન-રહેણાુંક 
લમલ્કતો માટે નવો એન્દ્વાયરમેન્દ્ટ ઇમ્પ્ર વમેન્દ્ટ ચાજિ લેવામાું આવશે. જમેાું રૂ. ૪.૪૯ કરોડની આવકનો 
અુંદાજ છે. 

 કરદાતા પ્રોપટી ટેક્ષ બેંક ઓફ બરોડા, ICICI બેંક, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of 
India, Axis Bank અને ઇન્દ્ડસઇન્દ્ડ બેંક્ની વડોદરા શહેરમાું આવેલી શાખાઓમાું ભરપાઇ કરી શકે 
તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાું આવેલી છે વધ માું, વડૉદરા મહાનગરપાલીકાની ઓફીશીયલ વેબસાઇટ 
www.vmc.gov.in/www.vmcegov.in પરથી કે્રડીટ/ડેબીટ કાડિ/નેટ બેંકીંગથી , ય પીઆઇથી 
પણ પ્રોપટી ટેક્ષ ભરી શકાય તેવી સ લવધા ચાલે છે. 

http://www.vmcegov.in/
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 વડોદરા મ્ય લનલસપલ કોપોરેશનમાું આજીવન વાહન કરની મહત્તમ વસ લાત થાય તે માટે વાહન વ્યવહાર 
લવભાગ-વડોદરાના સહયોગ થી આરટીઓ કચેરી દ્વારા વાહનકરની પાવતી જોઇને જ નવા વાહનન  
રજીસ્ટરેશન થાય તે પ્રકારન  સુંકલન કરવામાું આવેલ છે અને આરટીઓ કચેરી દ્વારા પણ આ કામે સુંપ ણિ 
સહકાર આપવામાું આવે છે.વધ માું કરદાતાઓની સ લવધા માટે તમામ વોડિ  કચેરીઓમાું પણ વાહનકર 
ભરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાું આવી છે.સદર વ્યવસ્થાન ે કારણે આજીવન વાહન કરની 
વસ લાતમાું નોંધપાત્ર લસધ્ધી પ્રાપ્ત થયેલી છે. રડસેમ્બર– ૨૦૨૨ સ ધીમાું રૂ.૨૯.૯૯ કરોડની વસ લાત 
થયેલી છે. 

 વ્યવસાય વેરા સુંદભે ચાલ  વર્ે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અમલમાું આવેલ વ્યવસાય વેરા સમાધાન યોજના-
૨૦૨૨(સ્કીમ) અન્દ્વયે ૧૪.૭૨ કરોડની વ્યવસાય વેરામાું આવક થયેલ છે તેમજ માચિ ૨૦૨૨ થી 
રડસેમ્બર-૨૦૨૨ સ ધીમાું વ્યવસાય વેરા પેટે કૂલ રૂ. ૪૨.૫૭ કરોડની ઈમ્પ્ર વ આવક થયેલ છે. 

 ચત િવર્ીય રીવીઝન આકારણી સુંદભે ચાલ  વર્ે વડોદરા મહાનગરપાલીકા દ્વારા પલશ્ચમ ઝોનની રીવીઝન 
આકરણીની પ્રક્રીયા ચાલ  કરેલ છે તેમજ આગામી દર વર્ ેએક ઝોનની રીવીઝન આકરણીની કામગીરી 
હાથ ધરવામાું આવશે. જમેાું રૂ.૧૬.૦૦ કરોડ જટેલી આવક કોપોરેશનને પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

 વડોદરા મહાનગરપાલલકાના વર્િ ૨૦૨૨-૨૩ ના બજટે લક્ષયાુંક રૂ. ૫૦૫.૪૧ કરોડની સામ ેરીવાઇઝડ 
અુંદાજ રૂ. ૫૨૨.૦૪ કરોડ છે તેમજ વર્િ ૨૦૨૩-૨૪ ના વર્િ માટે રૂ. ૬૪૨.૨૬ કરોડનો સ લચત વધારા 
સહ ડર ાફ્ટ અુંદાજ છે. 
 

૨૦) સાિાન્ય વહીવટ મવભાગ :  
 તા.૦૧.૦૪.૨૦૨૨ થી ઇલેકશન વોડિ  પ્રમાણે વહીવટી વોડિ  -૦૧ થી ૧૯ ની શરૂઆત કરવામાું આવી.  

વહીવટી વોડિ  માટે રીવાઇઝ કરવામાું આવેલ મહેકમના શીડય લ પ્રમાણે વોડિના રેવન્દ્ય  લવભાગ, એન્દ્જી. 
લવભાગ અને સેનેટરી લવભાગમાું મહેકમની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે આપેલ જાહેરાત અન્દ્વયે ભરતી 
પ્રરક્રયાની કાયિવાહી હાથ ધરવામાું આવશે.   

 અલધકારી/કમિચારીની વગિ-૧,૨ તથા ૩ માું ખાલી જગ્યા તથા ભલવષ્યમાું ખાલી પડનાર જગ્યાની 
સુંખ્યાને ધ્યાને લઇ ભરતી પ્રરક્રયાન ું આયોજન કરવામાું આવશે. 

 તમામ ખાતા/લવભાગ/કચેરીના મહેકમના શીડય લ નુંબરને રીવાઇઝ કરવાની તેમજ 
અલધકારી/કમિચારીના ભરતી/લનમણુંકના પ્રકાર પ્રમાણે અલધકારી/કમિચારીના વગીકરણની કાયિવાહી 
હાથ ધરવામાું આવશે. 
 

૨૧) ય .સી.ડી. પ્રોજકે્ટટ : 
 

 દીનદયાળ અુંત્યોદય યોજના –રાષ્ટર ીય શહેરી આજીમવકા મિશન(DAY-NULM)  

સદર યોજના હેઠળ નીચે મ જબના ઘટકો સમાયેલા છે: 
 

 ૧. સાિાજીક ગમિશીિિા અને સુંસ્થાગિ મવકાસ (Social Mobilisation & Institutional 

Development)  
 મસમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૨ થી નવેમ્બર ૨૦૨૨ સ ધી ક લ ૯૬ સ્વ-સહાય જૂથોની રચના કરેલ છે તેમ જ ક લ 

૯૧ સ્વ-સહાય જૂથોને ક લ રૂ. ૯ લાખ ૧૦ હજાર ની ફરતા ભુંડોળની સહાય આપવામાું આવેલ છે. 
વડોદરા શહેરના લવલવધ વોડિ  લવસ્તારમાું બનાવેલ સ્વ-સહાય જ થની ૪૬૦ બહેનોને (Digital 

Transaction And Financial Litracy) ની તાલીમ આપવામાું આવી. ૩૦ બહેનોને રોબોટીક્સ તથા ડર ોન 
ફ્લાઈંગની ISTEM COOLECTIVE FOUNDATION તથા ITI અને વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા તાલીમ 
અપાવવામાું આવી. 

 આયોજન (વર્ા ૨૦૨૩-૨૪): નવા ૪૪૦ સ્વ-સહાય જૂથોની રચના કરી ફરતા ભુંડોળની સહાય 
આપવાન ું આયોજન છે. 
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 ૨. સ્વ-રોજગાર કાયાક્રિ (Self employment program) િથા બેંક િીંકેજ (SHG Linkage) 

 મસમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૨ થી નવેમ્બર ૨૦૨૨ સ ધી ક લ ૧૮૫ લોન અરજીઓ  બેંકમાું મોકલાવેલ છે. 
જમેાુંથી ૧૭૬ અરજીઓ બેંક દ્વારા મુંજૂર કરી લાભાથીઓને રૂ.૧૨૭.૪૮ લાખની લોન અપાવી વ્યાજ 
ઉપર સબસીડીની સહાય અપાવેલ છે. ક લ ૫૩ સ્વ-સહાય જ થોને ૧૫૩.૬૩ લાખ ન ું મ દતી લધરાણ 
કરાવવામાું આવેલ છે.સખી મુંડળની બહેનોને સદર લધરાણ થકી મઠીયા ,પાપડ બનાવવા મશીનની 
ખરીદી કરી પગભર કરાવવામાું આવી તેમજ શાકભાજી ના વેસ્ટમાું થી બેસ્ટથી ખાતર બનાવવાની 
તાલીમ અપાવી પગભર કરાવવામાું આવેલ છે. 

 આયોજન (વર્ા ૨૦૨૩-૨૪):  નવીન ૨૦૦ અરજીઓ બેંકમાું મોકલાવી લાભાથીઓને વ્યાજ કી સહાય 
આપવાન ું આયોજન છે. નવીન ૨૦૦ સ્વ-સહાય જૂથોને મ દતી લધરાણ કરાવવાન ું આયોજન છે. 

  ૩. શહેરી ઘરમવહોણા િોકો િાટે આશ્રય સ્થાન (Scheme of shelter for Urban (mess)  

 મસમધ્ધ: વડોદરા ખાતે ૫ જગ્યાએ શેલ્ટસિ કાયિરત છે. ઉપરાુંત લાલબાગ બ્રીજ નીચે, અક્ષર ચોક બ્રીજ 
નીચે, સોમા તળાવ બ્રીજ નીચે, વડસર બ્રીજ નીચેના તથા અટલાદરા સ્વાલમનારાયણ મુંરદર પાછળ 
શેલ્ટરન ું બાુંધકામ પૂણિ થયલે છે.  

 હાલ કાયિરત આશ્રયસ્થાનો ખાતે લાભાથીઓ માટે લવલવધ પ્રવૃલતઓ જવેી કે કાઉલન્દ્સલલુંગ, પ ન:વસનની 
કામગીરી, સમાજના મ ખ્ય પ્રવાહમાું જોડવાની કામગીરી, લતથી ભોજન, હેલ્થ ચેક- અપ, ઈ-શ્રમ કાડિ  
કેમ્પ, નાઈટ ડર ાઈવ, ડે-ડર ાઈવ, જ દા-જ દા તહેવારોની ઉજવણી, લાભાથીઓના જન્દ્મરદવસની ઉજવણી, 
વ્યસન મ લક્ત કાયિક્રમ, વેલક્સનેશન કેમ્પ, અનાજની કીટ લવતરણ વગેરે કરવમાું આવે છે. 

 આયોજન (વર્ા ૨૦૨૩-૨૪): બાુંધકામ પૂણિ થયેલ શલે્ટરના સુંચાલનની કામગીરી ટ ું ક સમય માું શરૂ 
થનાર છે. રદપક ઓપન એર થીયેટરની પાછળ એપીએસની બાજ ના પ્લોટ  માટે રૂ. ૩.૫૦ કરોડ ના 
ખચે તથા ટી.પી. ૧૩ એફ.પી. ૧૪૪ એપીએસની બાજ ના પ્લોટ માટે રૂ.૫.૪૯ કરોડના ખચે નવીન 
શેલ્ટરન ું લનમાિણ કરાવવાન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. સદર બુંને શેલ્ટર માટેની ગ્રાુંટ ડે-
એનય એલએમ અુંતિગત ડીપીઆર મુંજ ર થયેથી ફાળવવામાું આવશે. 

 ૪. પ્રધાનિુંત્રી સ્ટર ીટ વેન્ડસા આત્િમનભાર મનમધ (PM SVANidhi) 

 કોરોનાની વૈલશ્વક મહામારીના સમયમાું શહેરી શેરી ફેરીયાઓના રોજગારને ખ બ જ ગુંભીર રીતે ન કશાન 
થયેલ હોઇ શેરી ફેરીયાઓ તેઓની આજીલવકા માટે તેમનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકે તે હેત થી શહેરી શેરી 
ફેરરયાઓને વકીંગ કેપીટલ લોન અપાવવા "PM Steer Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM 
SVANidhi)", a scheme or special Micro-Credit Facility ૧૦૦ % કેન્દ્ર પ રસ્કૃત યોજના 
લાગ  કરવામાું આવેલ છે. 

 તેઓના પડી ભાુંગેલ રોજગાર ધુંધા પ ન: શરૂ કરવા માટે Micro-Credit Facility તરીકે અુંકે રૂ. 

૧૦,૦૦૦/- ની લોન ૧ વર્િ માટે ૭% વ્યાજ કી સહાય સાથે કોઈ પણ પ્રકારની લસક્ય રીટી વગર 
આપવાન ું શરૂ કરવામાું આવ્ય ું છે તથા પ્રથમ તબક્કાની રૂ.૧૦,૦૦૦ ની લોન પૂણિ થયેથી બીજા 
તબક્કામાું રૂ.૨૦,૦૦૦ ની તથા તે સફળતા પૂવિક પણૂિ થયેથી ત્રીજા તબક્કાની રૂ.૫૦,૦૦૦ ની લોન 
કરાવવામાું આવે છે તથા ઓનલાઈન ડીઝીટલ પ્લેટફોમિનાું માધ્યમો દ્વારા ચ કવણું સ્વીકારનારને અન્દ્ય 
વધ  રૂ. ૧૨૦૦/- કેશબેક તરીકે આપવામાું આવશે. 

 મસમધ્ધ:- ૧ એલપ્રલ -૨૦૨૨ થી  નવમે્બર-૨૦૨૨ સ ધીમાું પી.એમ.સ્વલનલધ અુંતગિત રૂ. 
૧૦,૦૦૦/- ની લોનની ૧૭૭૪૬(ક લ રકમ રૂ.૧૭૭.૪૬ લાખ ની) અરજીઓ બેંક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું 
આવેલ છે, રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની લોનની ૨૯૬૧(ક લ રકમ રૂ.૫૯.૨૨૦ લાખ ની)  અરજીઓ બેંક દ્વારા 
મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે તથા રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની લોનની ૩૬(ક લ રકમ રૂ.૧૮ લાખ ની)  અરજીઓ બેંક 
દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવેલ છે.    



 

 

કમિશનરશ્રી ન ું મનવેદન(51) 
 

 આયોજન (વર્ા ૨૦૨૩-૨૪): વધ  માું વધ  જરૂરીયાતમુંદ શહેરી શરેી ફેરીયાઓની ઓળખ કરી તેઓની 
અરજીનો Online PM SVANidhi Portal પર સબલમટ કરી બેંક માું મોકલાવી લાભાથીઓને લોન 
સહાય આપવાન ું આયોજન છે. 
 

૨૨) આઇ.સી.ડી.એસ પ્રોજકે્ટટિાું કોપોરેશન દ્વારા આપવાિાું આવિી સેવાઓ : 
 આુંગણવાડીના બાળકોને ફોટીફાઇડ િીટક અને મશુંગ િાડ : આુંગણવાડીના લાભાથી ૦૬ માસથી ૦૫ 

વર્િના બાળકને આુંગણવાડી કેન્દ્રમાું સોમવાર થી ગ રુવાર સ ધી ૦૪ રદવસ ફોટીફાઇડ મીલ્ક અને ૦૨ 
વર્િથી ૦૫ વર્િના બાળકને શ ક્રવાર થી શલનવાર ૦૨ રદવસ લશુંગલાડ  (મગફ્ળી અને ગોળ) આપવા 
આવે છે. (કોરોના મહામારી દરમ્યાન સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન અન્દ્વયે આુંગણવાડીઓ બુંધ હોય 
સેવાઓ બુંધ હતી, જ ેપ ન: શરૂ કરવામાું આવશે) 

 સરકારશ્રીની યોજનાઓ /રી સેવાઓ 
 પ રક પોર્ણ (ટેક હોિ રેશન) સેવાઓ: ૧) ૦૬ માસ થી ૦૩ વર્િના બાળકોને બાલ શલક્ત, સગભાિ 

માતાઓ અને ધાત્રી માતાઓને માતૃ શલક્ત અને લકશોરોઓને પૂણાિ શલક્તના લપ્ર-લમક્સ પેકેટ ટેક હોમ 
રેશન તરીકે આપવામાું આવે છે. ૨) ૦૬ માસથી ૦૫ વર્િના અલતક પોલર્ત બાળકને વધારાના બાલ 
શલક્તના પેકેટ ટેક હોમ રેશન તરીકે આપવામાું આવે છે. 

 આુંગણવાડીની દૈનીક સેવાઓ: ૧) ૦૩ થી ૦૫ વર્િના બાળકોને થીમ બેઝ લપ્ર-સ્ક લ એકટીવીટી 
કરાવવામાું આવે છે, ૨) આુંગણવાડીમાું ૦૩ થી ૦૫ વર્િના બાળકોને સેન્દ્ટરલ લકચન મારફતે તૈયાર 
થયેલ સ્વારદષ્ટ્ અને પોષ્ટ્ીક સવારનો ગરમ નાસ્તો અને બપોરનો ગરમ નાસ્તો આપવામાું આવે છે. 

 આુંગણવાડી કેન્દ્રોની સુંખ્યાિાું વધારો: વડોદરા શહેરનો વ્યાપ વધતા કરોરડયા, ઉંડેરા, ભાયલી, બીલ, 
વેમાલી, સેવાસી, વડદલા અને તરસાલી ગામનો વડોદરા મહાનગરપાલલકામાું સમાવેશ થયેલ છે, જનેી 
સાથે વડોદરા ગ્રામ્યની ૩૯ આુંગણવાડીઓને પણ આઇ.સી.ડી.એસ. અબિન પ્રોજકેટ અતગિત 
તા:૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી આવરી લેવામાું આવેલ છે. 

 આુંગણવાડી કાયાકર અને િડેાગર બહેનોના િાનદવેિનિાું વધારો: સરકારશ્રી દ્વારા 
તા:૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી આુંગણવાડી કાયિકરના માનદવેતનને રૂ. ૭,૮૦૦/- થી વધારી રૂ. 
૧૦,૦૦૦/- અને આુંગણવાડી તેડાગરના માનદવેતનને રૂ. ૪,૪૦૦/- થી વધારી રૂ. ૫,૫૦૦/- 
કરવામાું આવેલ છે. 

 પોર્ણ િાહની ઉજવણીઓ: સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨ ને સરકારશ્રી દ્વારા પોર્ણ માહ તરીકે ઉજવવામાું 
આવેલ છે, જમેાું પોર્ણ રદવસ, પોર્ણ મેલા, પોર્ણ વોક, પ્રભાત ફેરી, વાનગી લનદશિન, ગૂહ મ લાકાત, 
વાલી મીટીંગ, મરહલા મીટીંગ, શેરી નાટકો, ફોલ્ક શો, સાયકલ રેલી, રેડીયો પ્રોગ્રામ, જીલ્લા કક્ષાની કાયિ 
લશલબર (તા:૧૭/૦૯/૨૦૨૨) વગેરે જવેા કાયિક્રમો કરેલ છે, અને પોર્ણ અુંગે જન જાગૃલત ફેલાવેલ 
છે. 

 પા પા પગિી પ્રોજકેટ: ૧) ૦૩ થી ૦૫ વર્િના બાળકોને આુંગણવાડીઓમાું સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી 
થયેલ અભ્યાસક્રમ મ જબની તમામ એકટીવીટી સારી રીતે કરાવવામાું અવે છે, તે સ લનલશ્વત કરવા પા પા 
પગલી પ્રોજકેટ અુંતગિત જીલ્લા અને ઘટક કક્ષાના લપ્ર-સ્ક લ ઇન્દ્સ્ટરકટરની લનમણુંક કરવામાું આવેલ છે. 

 ભ િકા િેળો: બાળકો, વાલીઓ અને આુંગણવાડી કાયિકરો માટે પા પા પગલી પ્રોજકેટ અુંતગિત 
તા:૦૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ડૉ. બાબા સાહેબ આુંબેડકર હોલ, ખોરડયારનગર ખાતે આશરે ૩૫૦ 
લોકોની ઉપલસ્થતીમાું ભ લકાઓની અધ્યક્ષતામાું “ભૂલકાું મેળા”ન ું આયોજન કરવામાું આવેલ છે. 

 િ ખ્યિુંત્રી િાિૃશમક્ટિ યોજના: મરહલા લાભાથીને માતા અને બાળકના પોર્ણ સ્તરમાું સ ધાર લાવવા 
માટે મરહલા ગભિ ધારણ કરે તે ૨૭૦ રદવસ અને બાળકના જન્દ્મથી ૦૨ વર્િ સ ધીના ૭૩૦ રદવસનો 
સમયગાળો એમ ક લ ૧૦૦૦ રદવસ માટે દર માસે આુંગણવાડી કેન્દ્ર ઉપરથી આુંગણવાડીની લવલવધ 
સેવાઓની સાથ-ેસાથે રો-રેશનમાું ૨ લકલો ચણા, ૧ લકલો ત વર દાળ અને ૧ લીટર ખાધતેલ 
“મ ખ્યમુંત્રી માતૃશલક્ત યોજના” અુંતગિત આપવામાું આવે છે. 
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 આધાર નોંધણી કેન્દ્ર: ૧) ૦૫ વર્િ સ ધીના બાળકો, સગભાિ, ધાત્રી, અને લકશોરી વગેરે 
આઇ.સી.ડી.એસ.ની યોજનાના લાભાથીઓ માટે અલાયદા ૦૪ આધાર નોંધણી કેન્દ્રો શરૂ કરવામાું 
આવે છે, ૨) વડોદરા મહાનગરપાલલકાના સેવાસેત  કાયિક્રમમાું પણ સબબ આધાર નોંધણી કેન્દ્ર 
રાખવામાું આવે છે. 

 
 
ગ જરાત સરકારશ્રી દ્વારા વર્િ ૨૦૦૭ થી ઓકટર ોય નાબૂદ કયાિ બાદ તેની સામે ઓકટર ોય વળતર 

ગ્રાુંટ આપવામાું આવે છે. ઓકટર ોય વળતર ગ્રાુંટમાું વર્િ ૨૦૧૪, ૨૦૧૭ અન ે૨૦૨૨ માું ક્રમશ: ૧૫%, 
૧૦% અને ૭% જવેો નજીવો વધારો રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. વડોદરા 
મહાનગરપાલલકાની ખચિ થનાર આવકમાું જોઇએ તે પ્રમાણ માું વધારો ન થતો હોઇ આવક નો મોટો 
રહસ્સો મહેકમ અને લનભાવણી પાછળ ખચિ થતો હોઇ તથા લવલવધ યોજનાઓમાું મહાનગરપાલલકા ને 
પણ ફાળો આપવાનો રહેતો હોય છે. મહાનગરપાલલકાની વેરા તેમજ ખાસ કાયદા મ જબની આવકમાું 
ગત વર્ે અને ચાલ  વર્ે વધારો જોવા મળેલ છે. બીજી બાજ  દર વર્ે મોટા પ્રમાણમાું લવકાસના કાયો 
પાછળ ખચિ થતો હોવાથી તેમજ મેહકમ તેમજ અન્દ્ય રોજીંદારી ખચિ વધવાના લીધે  રેવન્દ્ય  ખચિ માું પણ 
રદવસે રદવસે નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહેલ છે. મહાનગરપાલલકા દ્વારા અગાઉ લેવામાું  ફાઇનાલન્દ્સયલ 
કુંટર ોલના લનણિયોને વળગી રહેવાની જરૂર છે પણ માળખાકીય સ લવધાઓ પાછળ પ્રાથમીકતાના ધોરણ ે
અને અગત્યતાને ધ્યાને લઈ ખચિ કરવાની પ્રથા જાળવીયે તે રહતાવહ છે.  

ગ જરાત સરકારશ્રી દ્વારા લવલવધ હેત  માટે ગ્રાુંટ મળવાના કારણે શહેરમાું ખબૂ મોટા પ્રમાણમાું 
લવકાસનાું કામો કરવામાું આવેલ છે. આવનાર રદવસોમાું આ કામોનો લનભાવણી ખચિ પણ કરવાનો થશ ે
અને આ આવશ્ યક જવાબદારી છે. સરકારશ્રીની જ દી જ દી યોજનાઓ જવેી કે AMRUT-2.0, SBM-2.0, 

JNNURM, BSUP, MGY, RAY, PMAY, SMART CITY લવ. માું મહાનગરપાલલકાના લમલશ્રત ફાળા 
ઉપરાુંત ટેન્દ્ડર લપ્રલમયમ, મહેકમ, કન્દ્સલટન્દ્સી તથા અન્દ્ય ખચાિઓના લીધે વધ  ફાળો આપવાનો થતો 
હોય છે. લવલવધ યોજના હેઠળ મહાનગરપાલલકાના ફાળા પેટે અુંદાજ ેરૂ. ૭૬૫ કરોડ આપવા પાત્ર થાય 
છે. આ તમામ કામો થકી વધી રહેલ ખચિને પહોંચી વળવા માટે તથા નાણાુંકીય સધ્ધરતા ટકાવી રાખવા 
નીચે મ જબના પગલાું લેવા જરૂરી બને છે.  

1) ઓકટર ોય વળતર ગ્રાુંટમાું દર વરે્ ૧૫% નો વધારો તેમજ દર વર્ે આ પ્રમાણે વધારો કરવામાું આવ ેતેવી 
રજ આત અગાઉ રાજય સરકાર સમક્ષ કરેલ છે અને આ અુંગેની રજૂઆત ઉચ્ચ સ્તરે કરવી જરૂરી છે. 

2) મહાનગરપાલલકા દ્વારા પ રી પાડવામાું આવતી સેવાઓ પાછળ થતા ખચિને પહોંચી વળવા જ ે તે 
સલવિસના ય ઝર ચાજિમાું જરૂરી વધારો કરી તેની વસ લાત આવતા વરે્ કરવા અુંગેનો પણ લનલતલવર્યક 
લનણિય કરવો જરૂરી છે. 

3) મહાનગરપાલલકા દ્વારા કરવામાું આવતા મોટા પ્રોજકે્ટના કામો સરકારશ્રીની ગ્રાુંટ મેળવી અથવા PPP 

ધોરણે અથવા રેવન્દ્ય  બઝે્ મોડલ મ જબ કરવામાું આવે.  
4) સરકારશ્રીની ગ્રાુંટ થકી નવીન ઇન્દ્ફ્રાસ્ટરક્ચર ઊભા કરવામાું આવ ે છે, છેલ્લા ૧૦ વર્િમાું લગભગ રૂ. 

૫૫૦૦ કરોડ ના કેપીટલ કામો થયેલ છે જનેા લીધે મહાનગરપાલલકાના લનભાવણી ખચિમાું પણ ખ બ 
વધારો થઇ રહેલ છે અને મહાનગરપાલલકા પાસે આવકના લસલમત સુંસાધનો હોઇ લનભાવણી માટે પણ 
ગ્રાુંટ મળે તે બાબત ની રજૂઆત ઉચ્ચ સ્તરે કરવી જોઇએ. 

5) દર વર્ે મહાનગરપાલલકાની કરવેરા લસવાયની આવકમાું પણ વધારો થાય તે મ જબના કામોન ું આયોજન 
કરવ ું જરૂરી છે. 
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મ્ય મનમસપિ/રીગ્રીન બોંડ: 

 AMRUT યોજના હેઠળ આપવાપાત્ર ફાળાની રકમ પૈકી રૂ. ૨૦૦ કરોડ સ ધીની રકમ મ્ય લનલસપલ 
બોંડ થકી ઉગવવા અુંગેની દરખાસ્તને વડોદરા મહાનગરપાલલકાની સામાન્દ્ય સભાએ અગાઉના વર્ોના 
બજટેના ઠરાવમાું મુંજ રી આપેલ છે અને મ્ય લનલસપલ બોંડ લગત તમામ કામગીરી કરવા અુંગેની સુંપૂણિ 
સત્તા મ્ય લનલસપલ કલમશનરશ્રીને આપવામાું આવેલ અન ેરાજ્ય સરકારશ્રીએ પણ બોન્દ્ડ થકી રૂ. ૨૦૦ 
કરોડની મયાિદામાું રૂપીયા ઉગવવાની મુંજ રી આપેલ છે. મળેલ મુંજ રી પૈકી વડોદરા મહાનગરપલલકાએ 
ફક્ત રૂ. ૧૦૦ કરોડ તા. ૨૪.૦૩.૨૦૨૨ ના રોજ ઉગવેલ છે. વડોદરા મહાનગરપાલલકાના પ્રથમ બોન્દ્ડ 
ને ખ બ સારો પ્રલતસાદ મળેલ,અને મ્ય લનલસપલ બોન્દ્ડના ઈલતહાસ માું સૌથી હાઈયેસ્ટ સબસ્ક્રીપસન 
અને સૌથી ઓછો ક પન રેટની ઉપલબ્ધી પણ હાુંસલ થયેલ. જનેા લીધે દેશ-લવદેશમાું વડોદરા 
મહાનગરપાલલકાને પ્રશુંસા થયેલ છે અને મહાનગરપાલલકા રૂ. ૧૩ કરોડના પ્રોત્સાહક રકમ પણ 

મેળવવા હક્ક્દાર થયેલ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હજ  પણ જ ે મહાનગરપાલલકાઓ બોન્દ્ડ થકી અમતૃ 
યોજના અુંતગિત આપવાપાત્ર ફાળાની રકમ ઉગવશે તેમને incentive સ્વરૂપે રૂ. ૧૦ કરોડ(મહત્તમ 
૨૦ કરોડ) પ્રલત ૧૦૦ કરોડના સબસ્ક્રીપસન પર આપવામાું આવશે. અગાઉ મળેલ મુંજ રી પૈકી બાકી 
રહેલ રૂ. ૧૦૦ કરોડ આગામી સમયમાું અમૃત યોજના હેઠળ આપવાપાત્ર ફાળા માટે મ્ય લનલસપલ/ગ્રીન 
બોંડ થકી ઉગવવામાું આવશે. સદર બાબતે મ્ય લનલસપલ કલનશનરશ્રીને રૂ. ૨૦૦ કરોડના મ્ય લનલસપલ 
બોંડ માટેની જરૂરી તમામ કાયિવાહી, કરારો કરવા, એજુંસીઓની લનમણૂક કરવા તમેના ચ કવણા કરવા, 
જરૂરી જવાબો ફાઈલ કરવા, SEBI કે અન્દ્ય લગતની કાયિવાહી કરવા માટેની સુંપૂણિ સત્તા આપેલ છે તેને 
બીજા રૂ.૧૦૦ કરોડના બોંડ બહાર પડવાની પ્રરક્રયા પૂણિ થાય ત્યાું સ ધી યથાવત રાખવા લવનુંતી છે. 

વધ માું અમૃત યોજના હેઠળ વડોદરા મહાનગરપાલલકા દ્વારા રૂ. ૧૪૦૦.૫૩ કરોડના કામોન ું 
આયોજન હાથ ધરેલ છે. જમેાું વડોદરા મહાનગરપાલલકાએ હાલના તબકે્ક રૂ. ૪૯૦ કરોડ પોતાના ફાળા 
પેટે આપવાના થશે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ગ્રીન બોન્દ્ડ થકી નાણાું ઉગવવાના લકસ્સામાું incentive ની 
યોજના અમલમાું હોઈ અગાઉ આપેલ રૂ. ૨૦૦ કરોડની મયાિદા ઉપરાુંત બીજા રૂ. ૨૦૦ કરોડ 
મ્ય લનલસપલ/ગ્રીન બોંડ બહાર પાડી રકમ ઉગવવાની મુંજ રી આપવા તેમજ આ અુંગેની જરૂરી તમામ 
કાયિવાહી, કરારો કરવા, એજુંસીઓની લનમણૂક કરવા, તેમના ચ કવણા કરવા માટેની સુંપૂણિ સત્તા 
મ્ય લનલસપલ કલનશનરશ્રીને આપવા લવનુંતી છે.  

િોન : 
કેપીટલ ખચિને પહોંચી વળવા તથા કેંર/રાજ્ય દ્વારા પ્રાયોજીત લવલવધ સ્કીમોમાું 

મહાનગરપાલલકાનો ફાળો આપવા માટે નાણાુંકીય સુંસ્થાઓ પાસેથી લોન મેળવવામાું આવે તે જરૂરી 
બને છે. અગાઉ મુંજૂર કરાયેલ રૂ.૩૦૦ કરોડની લોન સામે મહાનગરપાલલકા દ્વારા છેલ્લા ૧૦ વર્િમાું  
રૂ.૩૦૦ કરોડની લોન મેળવાયેલ છે. જ ેસામે આજની તારીખે ફક્ત રૂ. ૪૬.૩૩ કરોડ ચૂકવવાના બાકી 
રહે છે. લવકાસના કામોની ગલત અટકે નહીં તથા કેંર/રાજ્ય સરકારશ્રીની પ્રાયોલજત લવલવધ યોજનાઓમાું 
મહાનગરપાલલકાના ફાળાની રકમ આપવા માટે રૂ. ૩૦૦ કરોડની નવીન લોન લેવા અુંગેની દરખાસ્તન ે
ગત વર્િની બજટેમાું મુંજ રી મળેલ છે. બેંક/નાણાકીય સુંસ્થાઓ પાસેથી લોન મળેવવા માટે રાજ્ય 
સરકારશ્રીની પૂવિ મુંજ રીની જરૂર હોય છે. લોન માટેની મુંજ રી અુંગેની દરખાસ્ત હાલ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ 
પેન્દ્ડીંગ છે. રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી બેંક / નાણાકીય સુંસ્થાઓ પાસેથી લોન મેળવવા માટેની પૂવિ 
મુંજ રી મળથેી આવનાર રદવસો / વર્ો માટે જમે જમે લોન લેવાની જરૂરીયાત ઉભી થશે તેમ મળેલ 
મુંજ રીની મયાિદામાું લોન લેવામાું આવશે. જથેી અગાઉ રૂ. ૩૦૦ કરોડની લોન લેવા માટે આપેલ મુંજ રી 
અને તે લગતની જરૂરી કાયિવાહી કરવા અુંગેની તમામ સત્તા જ ે મ્ય લનલસપલ કલમશનરશ્રીને આપેલ છે 
તેને યથાવત રાખવા લવનુંતી છે. 

વધ માું બી.એસ.ય .પી. યોજના અુંતગિત ફેઝ-૧ હેઠળ લાભાથી ફાળા પેટે અગાઉ સેન્દ્ટરલ બેંક 
ઓફ ઇન્દ્ડીયા થકી લાભાથીઓના નામે લોન મેળવવા પ્રયત્ન કરેલ પરુંત  KYCના કારણોસર ફક્ત ૧૫૦ 
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જટેલા લાભાથીઓની લોન મુંજૂર થયેલ હતી. સદર બાબતે જ ે તે સમયે મા. કલમશનરશ્રીના અધ્યક્ષ 
સ્થાને એક કલમટીની રચના કરવામાું આવી અને કમીટી દ્વારા મહાનગરપાલલકા પાસે ઉપલબ્ધ ડીપોઝીટ 
ફુંડ માુંથી લાભાથીના નામે લોન મેળવી, લાભાથીઓની સ્લીપ છપાવી, લોનની વસ લાત કરવા 
બાબતનો લનણિય લેવામાું આવેલ. આમ સદર લનણિય મ જબ હાલ ફેઝ-૧ ના લાભાથીઓના નામે 
આુંતરરક ભુંડોળથી લોન મેળવી લોનની વસ લાતની કાયિવાહી હાથ ધરેલ છે. ફેઝ-૩ હેઠળ હ ડકો સુંસ્થા 
પાસેથી મહાનગરપાલલકાના ફાળાની ગેપ  ફન્દ્ડીગ લોન અને લાભાથી ફાળાની લોન મેળવેલ છે, જનેી 
વસ લાતની કાયિવાહી કરવામાું આવશે. વધ માું બી.એસ.ય .પી. ફેઝ-૨ હેઠળ તમામ મકાનોના 
અલોટમને્દ્ટ થઇ ગયેલ હોય ફેઝ-૧ મ જબ ભલવષ્યમાું આુંતરરક ભુંડોળ ઉપલબ્ધ થયેથી કાયિવાહી કરવા 
તથા બી.એસ.ય .પી. ફેઝ-૩(પાટિ), ફેઝ-૪ અને ફેઝ-૫માું હ ડકો સુંસ્થા તથા અન્દ્ય સુંસ્થા પાસેથી 
મહાનગરપાલલકાના ફાળાની ગેપ ફન્દ્ડીગ લોન અને લાભાથી ફાળાની લોન મેળવવા અને કેટલાક 
લકસ્સાઓમાું જ ેતે સાઇટન ું કામ અને એલોટમેન્દ્ટ પૂણિ ન થયેથી લવકાસ ની કામગીરી લવલુંબ ન થાય તે 
માટે લોન લેવાની ફરજ પડે છે તે માટે લોનના હપ્તાની વસ લાત સુંપૂણિ અલોટમેન્દ્ટ થયેથી શરૂ કરવા 
જરૂરી મુંજ રી આપવા લવનુંતી છે. બી.એસ.ય .પી. ફેઝ-૧, ૨, ૩, ૪ અન ે૫ ના તમામ લાભાથીઓના 
લોનની રકમ ભલે હજ  લેવાની બાકી છે. પરુંત  આ તમામ ફેઝના જટેલા મકાનો એલોટ થઇ ગયેલ છે તે 
તમામ પાસેથી લોનની રકમ ૧૦ વર્િમાું વસ લ કરવા માટેની પિલત નક્કી કરી, 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેંકમાું તેના ૧૨૦ માલસક હપ્તાના સ્વરૂપે જમાું કરાવવા માટેની બારકોડ વાળી 
સ્લીપ તૈયાર કરાવી એફોડેબલ હાઉસીંગ સેલમાું આપેલ છે. ઉપરોક્ત હકીકત ધ્યાને લઇ 
બી.એસ.ય .પી. ફેઝ- ૩ (પાટિ) , ૪ અને ૫ લાભાથીઓની લોન તેમના વતી હ ડકો, બેંક અથવા તો 
નાણાકીય સુંસ્થા પાસે ઉપર જણાવેલ મયાિદામાું લોન લેવા, અને કોઇ કારણસર લોન ન મળે તો 
બી.એસ.ય .પી. ફેઝ-૧ અન ે૨ ના લાભાથી લોન ફાળાની રકમ જ ેરીતે આુંતરરક ભુંડોળમાુંથી વ્યવસ્થા 
કરેલી હતી તે રીતે બાકીની રકમની વ્યવસ્થા કરવા અુંગેની અગાઉ સામાન્દ્ય સભા દ્વારા મુંજ રી તથા 
તમામ સત્તા મ્ય લનલસપલ કલમશનરશ્રીને આપવામાું આવલે છે તેને આવનાર વરે્ માટે યથાવત રાખવા 
લવનુંતી છે. 

કર-દર પ્રસ્િાવના :  
વડોદરા મહાનગરપાલલકા વડોદરા શહેરની લવકાસ યાત્રા ચાલ  રાખવા કટીબધ્ધ છે અને વર્ોવર્િ 

લવકાસની ગતી એકધારી ચલ  રહે તે પણ જરૂરી છે. લવકાસના કામો માટે મોટા પ્રમાણમાું નાણાુંની 
જરૂરીયાત રહે છે. લવકાસના કમોમાું વધારો થતા તેનો લનભાવ ખચિ પણ સતત વધતો રહેલ છે. તેથી 
રેવન્દ્ય  ખચિ પણ વધી રહેલ હોઈ, પયાિપ્ત રેવન્દ્ય  સરપલ્સ ઉપલબ્ધ થઈ શકે અને બજટેના વર્િમાું 
નાણાુંકીય જરૂરીયાતને પહોંચી વળવા જરૂરી હોઈ, સામાન્દ્ય કરના દરમાું નજીવો વધારો સ ચવી તેમજ 
નલવન એન્દ્વાયરમને્દ્ટ ઈમ્પ્ર અવમેન્દ્ટ ચાજિ થકી રૂ. ૭૯.૪૭ કરોડનો વધારો સને ૨૦૨૩-૨૪ ના વર્િમાું 
ચ ચવવામાું આવે છે. આ વધારો કર-દરની દરખાસ્તમાું લવગતે રજ  કરવામાું આવેલ છે.   

 

સિાપન અને આભાર :  
 આપ સૌને જણાવતાું આનુંદ થાય છે કે અત્યાર સ ધીના અમારા કાયિકાળ દરમ્યાન સ્થાયી 
સલમલતના તમામ સભ્યો તથા ચેરમેનશ્રીનો સુંપૂણિ સાથ સહકાર મળેલ છે. અને હવે પછી પણ સહકાર 
સાુંપડશે તેવી અપેક્ષા સાથે સૌનો આભાર વ્યક્ત કરૂ છ .  
 વધ માું મને જણાવતા લવશરે્ આનુંદ થાય છે કે, અત્યાર સ ધીના અમારા કાયિકાળ દરમ્યાન 
મેયરશ્રી, ડે. મેયરશ્રી, અને ચેરમેનશ્રી પદે લબરાજલે મહાન ભાવ તેમજ ચૂુંટાયેલી પાુંખના તમામ 
સભાસદશ્રીઓ દ્વારા જ ે સાથ સહકાર અને માગિદશિન સાપડ્યા છે તેન  હ ું  ઋણ સ્વીકાર કરૂ છ  અને 
આગામી વર્િ દરમ્યાન પણ નવીન લનમાયેલ મેયરશ્રી, ડે. મેયરશ્રી, અને ચેરમેનશ્રી પદે લબરાજલે 
મહાન ભાવ તેમજ ચૂુંટાયેલી પાુંખના તમામ સભાસદશ્રી નો આજ પ્રકારે સાથ સહકાર અને માગિદશિન 
મળત ું રહેશે. વહીવટ લવભાગ તરફથી મુંજ રી અથે રજ  કરાતી દરખાસ્તો ઉપર ત્વરીત લનણિય લઇ મુંજ રી 
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આપવાના હકારાત્મક અલભગમના કારણે આયોજન મ જબનાું લવકાસના કામોનો ખબૂ જ ઝડપી અમલ 
કરી શકાયો છે. મારા સાથી અલધકારીશ્રીઓ/કમિચારીશ્રીઓ ના ટીમ વકિ  થી કાયોને કાયાિલન્દ્વત કરવા 
ઉઠાવેલી જહેમત તથા લશસ્ત માટે હ ું  આભાર વ્યક્ત કરૂ છ , અને આ પ્રમાણે નો સહકાર આગામી 
સમયમાું પણ મળી રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખ  છ . જથેી કરીને લવકાસના સમ લચત આયોજનનાું ધ્યેયને પ્રાપ્ત 
કરી શકાય. આવી અપેક્ષા રાખતા સને ૨૦૨૨-૨૩ ન ું રરવાઇઝ તથા સને ૨૦૨૩-૨૪ ના ડર ાફ્ટ 
અુંદાજપત્ર સ્થાયી સલમલત સમક્ષ મુંજ રી અથે રજ  કરૂ છ . જ ેઆપ સૌ સહર્િ સ્વીકારશો તેવી આશા રાખ  
છ ું .  

જય જય ગરવી ગ જરાત... 
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