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૨૦૨૨૨૦૨૨--૨૩ ૨૩ �રવાઈઝડ તથા �રવાઈઝડ તથા ૨૦૨૩૨૦૨૩--૨૪ ૨૪ ડ� ા�ટ બજટેની તારીજડ� ા�ટ બજટેની તારીજ

૨૦૨૨-૨૩ રીવાઇઝડ બજટે

બજટે સદર રેવ�યુ કેપીટલ �ા�ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૫૨૪.૭૯ ૧૧૪.૫૮ ૫૬૯.૫૨ ૪૪૬.૩૭ ૧૬૫૫.૨૬

આવક ૧૪૫૫.૩૬ ૨૦૫.૭૭ ૭૭૪.૫૨ ૧૫૨.૩૩ ૨૫૮૭.૯૮

કુલ જમા ૧૯૮૦.૧૫ ૩૨૦.૩૫ ૧૩૪૪.૦૪ ૫૯૮.૭૦ ૪૨૪૩.૨૪

     

ખચ� ૧૫૨૩.૨૪ ૩૦૪.૫૩ ૬૬૬.૧૩ ૧૧૨.૬૬ ૨૬૦૬.૫૭

બાકી િસલક ૪૫૬.૯૧ ૧૫.૮૨ ૬૭૭.૯૧ ૪૮૬.૦૪ ૧૬૩૬.૬૭

૨૦૨૩-૨૪ ડ� ા�ટ બજટે

બજટે સદર રેવ�યુ કેપીટલ �ા�ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૪૫૬.૯૧ ૧૫.૮૨ ૬૭૭.૯૧ ૪૮૬.૦૪ ૧૬૩૬.૬૭

આવક ૧૫૫૪.૩૨ ૪૯૬.૨૩ ૯૦૬.૦૭ ૧૬૮.૬૪ ૩૧૨૫.૨૬

કુલ જમા ૨૦૧૧.૨૩ ૫૧૨.૦૪ ૧૫૮૩.૯૮ ૬૫૪.૬૮ ૪૭૬૧.૯૩

     

ખચ� ૧૬૨૪.૬૪ ૫૦૯.૭૦ ૯૯૧.૩૧ ૧૩૧.૫૮ ૩૨૫૭.૨૨

બાકી િસલક ૩૮૬.૫૯ ૨.૩૪ ૫૯૨.૬૭ ૫૨૩.૧૦ ૧૫૦૪.૭૧

(�. કરોડ માં)
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રેવ�યુ આવક તથા �વક રેવ�યુ આવક તથા �વક ((૨૦૨૩૨૦૨૩--૨૪૨૪))

�િપયો �યાથી આવશે ?

(પૈસા)

ઓ�ટ�ોય �ા�ટ ૨૨.૨૦

ખાસ કાયદા મુજબની આવક ૨૦.૭૯

સામા�ય કર ૧૬.૩૧

અ�ય �ા�ટ ૧૦.૬૮

�યાજ તથા ભાડુ ૭.૦૨

પાણી કર/ચાજ� ૬.૩૫

�યવસાય વેરો ૪.૭૬

ડ�ેનેજ કર ૩.૮૧

સફાઇ કર ૩.૪૬

અ�ય વેરા ૨.૩૪

પરચૂરણ આવક ૨.૨૮

કૂલ પૈસા ૧૦૦.૦૦

�િપયો �યા જશે?

(પૈસા)

મહે�મ ખચ� ૪૬.૭૫

િનભાવણી અને મરામત ૧૮.૮૩

�ાથમીક િશ�ણ ૧૨.૨૨

િવ�ુત ખચ�/લાઇટ િબલ ૬.૮૬

લોન ચાજ�સ ૨.૬૭

પરચૂરણ ખચ� ૦.૩૬

કુલ ૮૭.૬૯

િવકાસના કામો માટે તબદીલ ૧૨.૩૧

કુલ પૈસા ૧૦૦.૦૦
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રેવ�યુ જમારેવ�યુ જમા

િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ

ઓ�ટ�ોય �ા�ટ ૩૪૫.૦૦ ૩૪૫.૦૦

ખાસ કાયદા મુજબની આવક ૩૨૨.૬૮ ૩૨૩.૦૭

સામા�ય કર ૧૯૪.૦૬ ૨૫૩.૫૦

અ�ય �ા�ટ ૧૮૧.૧૮ ૧૬૬.૦૬

પાણી કર/ચાજ� ૯૬.૮૩ ૧૦૯.૧૮

�યાજ તથા ભાડુ ૮૮.૮૨ ૯૮.૬૭

પરચૂરણ આવક ૩૧.૦૮ ૩૦.૯૦

ડ�ે નેજ કર ૫૭.૫૨ ૭૩.૯૭

�યવસાય વેરો ૫૮.૭૫ ૫૯.૨૫

સફાઇ કર ૪૫.૦૦ ૫૩.૮૦

અ�ય વેરા ૩૪.૪૫ ૩૬.૪૪

એ�વાયરમે�ટ ઇ��ૂવમે�ટ ચાજ� ૦.૦૦ ૪.૪૯

કુલ ૧૪૫૫.૩૬ ૧૫૫૪.૩૨

(�. કરોડ માં)

0 100 200 300 400
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અ�ય વેરા

સફાઇ કર

�યવસાય વેરો

ડ�ેનેજ કર

�યાજ તથા ભાડુ

પાણી કર/ચાજ�

અ�ય �ા�ટ

સામા�ય કર

ખાસ કાયદા મુજબની …

ઓ�ટ� ોય �ા�ટ

૪.૪૯

૩૦.૯૦

૩૬.૪૪

૫૩.૮૦

૫૯.૨૫

૭૩.૯૭

૯૮.૬૭

૧૦૯.૧૮

૧૬૬.૦૬

૨૫૩.૫૦

૩૨૩.૦૭

૩૪૫.૦૦
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રેવ�યુ ખચ�રેવ�યુ ખચ�

િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ

મહે�મ ખચ� ૭૨૩.૫૭ ૭૫૯.૫૩

િનભાવણી અન ેમરામત ૨૯૮.૮૫ ૩૦૫.૯૪

િવકાસના કામો માટે તબદીલ ૧૬૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦

�ાથમીક િશ�ણ ૧૮૪.૦૦ ૧૯૮.૫૦

િવ�ુત ખચ�/લાઇટ િબલ ૧૦૩.૫૦ ૧૧૧.૪૭

લોન ચાજ�સ ૪૩.૩૫ ૪૩.૩૧

પરચૂરણ ખચ� ૪.૯૭ ૫.૮૯

કુલ ૧૫૨૩.૨૪ ૧૬૨૪.૬૪

(�. કરોડ માં)
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રેવ�યુ �મારેવ�યુ �મા--ખચ� તથા ખચ� તથા િવકાસનાિવકાસના  કામો માટે તબદીલ કામો માટે તબદીલ ((૨૦૨૩૨૦૨૩--૨૪૨૪))

(�. કરોડ માં)
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કેપીટલ જમાકેપીટલ જમા

િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ

િવકાસના કામો માટે તબદીલ ૧૬૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦

લોન/ �યુિનિસપલ બ�ડ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

જમીન વચેાણની આવક ૨.૫૦ ૧૦૧.૫૦

અ�ય આવક ૧૭.૬૭ ૨૧.૭૩

ટી.પી. ઇ��ીમે�ટલ ક�ટ� ી�યુશન ૧૨.૦૦ ૧૩.૦૦

અન�લઇે�ડ ડીપોઝીટ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પાણી િવકાસ ફાળો ૧.૫૦ ૨.૦૦

ડ�ે નેજ િવકાસ ફાળો ૨.૦૦ ૨.૦૦

ભંગાર વેચાણની આવક ૦.૧૦ ૧.૦૦

કુલ ૨૦૫.૭૭ ૪૯૬.૨૩

(�. કરોડ માં)

0 50 100 150 200

ભંગાર વેચાણની આવક

પાણી િવકાસ ફાળો

ડ�ેનેજ િવકાસ ફાળો

અન�લેઇ�ડ ડીપોઝીટ

ટી.પી. ઇ��ીમે�ટલ ક�ટ� ી�યુશન

અ�ય આવક

જમીન વેચાણની આવક

લોન/ �યુિનિસપલ બ�ડ

િવકાસના કામો માટે તબદીલ

૧.૦૦

૨.૦૦

૨.૦૦

૫.૦૦

૧૩.૦૦

૨૧.૭૩

૧૦૧.૫૦

૧૫૦.૦૦

૨૦૦.૦૦
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કેપીટલ ખચ�કેપીટલ ખચ�

(�. કરોડ માં)

િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ
વી.એમ.સી.નો ફાળો ૧૨૪.૦૭ ૧૩૦.૦૦
ડ�ે નેજ ૫૫.૭૫ ૫૨.૫૧

િબ�ડ�ગ હાઉસ�ગ ૯.૫૮ ૫૦.૪૧
રોડ, પુલો તથા નાળા ૨૨.૪૭ ૪૮.૬૨

�હીકલ પલુ ૧.૧૫ ૩૬.૩૦

પાણી પુરવઠા ૬.૨૧ ૩૨.૩૧

જમીન સપંાદન ૩૦.૫૦ ૩૨.૦૦

સભાસદ�ીઓની �વિવવકે �ાટં ૩૦.૦૭ ૨૯.૫૭

અિ� શામક ૩.૨૦ ૨૦.૩૦

પાક�સ અને ગાડ�ન ૩.૪૬ ૨૦.૨૬

�ટ� ીટ લાઇટ ૦.૮૭ ૧૭.૦૦

વરસાદી ગટર ૫.૩૩ ૧૧.૬૦
કુવા, તળાવ, જલધારા, વાવ ૨.૧૫ ૧૧.૪૫

આરો�ય, માક�ટ અને ��મ-મરણ  ૫.૬૦ ૯.૭૦

કોમ�યટુરાઇઝેશન ૨.૫૨ ૫.૦૨
અ�ય િવકાસ ખચ� ૦.૭૫ ૨.૪૫
ઘન કચરાનો િનકાલ ૦.૮૫ ૦.૨૦

કુલ ૩૦૪.૫૩ ૫૦૯.૭૦
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સિવ�સ �માણે કેપીટલ ખચ� સિવ�સ �માણે કેપીટલ ખચ� ((તમામ ફંડતમામ ફંડ) ) ૨૦૨૨૦૨33--૨૪૨૪

(�. કરોડ માં)

િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ

િબ�ડ�ગ હાઉસ�ગ ૧૩૫.૭૪ ૩૬૮.૭૯

રોડ, પુલો તથા નાળા ૨૧૮.૭૩ ૨૯૮.૯૭

ડ�ે નેજ ૧૯૨.૮૩ ૨૦૬.૭૦

પાણી પુરવઠા ૧૩૦.૪૨ ૧૮૬.૭૦

વી.એમ.સી.નો ફાળો ૧૨૪.૦૭ ૧૩૦.૦૦

અ�ય િવકાસ ખચ� ૩૮.૯૧ ૪૯.૪૬

ઘન કચરાનો િનકાલ ૩૫.૧૦ ૩૮.૯૮

�હીકલ પલુ ૧.૧૫ ૩૬.૩૦

�ટ� ીટ લાઇટ ૧૦.૬૦ ૩૬.૧૦

જમીન સપંાદન ૩૦.૫૦ ૩૨.૦૦

અિ� શામક ૭.૫૩ ૩૧.૫૮

પાક�સ અને ગાડ�ન ૧૦.૨૭ ૩૦.૧૪

વરસાદી ગટર ૧૪.૬૮ ૨૫.૫૭

આરો�ય, માક�ટ અને ��મ-મરણ  ૧૭.૬૦ ૨૪.૭૦

કોમ�યટુરાઇઝેશન ૨.૫૨ ૫.૦૨

કુલ ૯૭૦.૬૬ ૧૫૦૧.૦૦
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િવકાસનાિવકાસના  કામોનોકામોનો  ખચ�ખચ�--તમામ તમામ ફંડફંડ

કેપીટલ ખચ�ની િવગત
૨૦૨૨-૨૩

�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ 

અંદાજ

િબ�ડ�ગ હાઉસ�ગ ૧૩૫.૭૪ ૩૬૮.૭૯

રોડ, પુલો તથા નાળા ૨૧૮.૭૩ ૨૯૮.૯૭

ડ�ે નેજ ૧૯૨.૮૩ ૨૦૬.૭૦

પાણી પુરવઠા ૧૩૦.૪૨ ૧૮૬.૭૦

વી.એમ.સી.નો ફાળો ૧૨૪.૦૭ ૧૩૦.૦૦

અ�ય િવકાસ ખચ� ૩૮.૯૧ ૪૯.૪૬

ઘન કચરાનો િનકાલ ૩૫.૧૦ ૩૮.૯૮

�હીકલ પલુ ૧.૧૫ ૩૬.૩૦

�ટ� ીટ લાઇટ ૧૦.૬૦ ૩૬.૧૦

જમીન સપંાદન ૩૦.૫૦ ૩૨.૦૦

અિ� શામક ૭.૫૩ ૩૧.૫૮

પાક�સ અને ગાડ�ન ૧૦.૨૭ ૩૦.૧૪

વરસાદી ગટર ૧૪.૬૮ ૨૫.૫૭

આરો�ય, માક�ટ અને ��મ-મરણ  ૧૭.૬૦ ૨૪.૭૦

કોમ�યટુરાઇઝેશન ૨.૫૨ ૫.૦૨

કુલ ૯૭૦.૬૬ ૧૫૦૧.૦૦

(�. કરોડ માં)
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૨૦૨૨૨૦૨૨--૨૩ ૨૩ �રવાઈઝડ તથા �રવાઈઝડ તથા ૨૦૨૩૨૦૨૩--૨૪ ૨૪ ડ� ા�ટ બજટેની તારીજડ� ા�ટ બજટેની તારીજ

૨૦૨૨-૨૩ રીવાઇઝડ બજટે

બજટે સદર રેવ�યુ કેપીટલ �ા�ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૫૨૪.૭૯ ૧૧૪.૫૮ ૫૬૯.૫૨ ૪૪૬.૩૭ ૧૬૫૫.૨૬

આવક ૧૪૫૫.૩૬ ૨૦૫.૭૭ ૭૭૪.૫૨ ૧૫૨.૩૩ ૨૫૮૭.૯૮

કુલ જમા ૧૯૮૦.૧૫ ૩૨૦.૩૫ ૧૩૪૪.૦૪ ૫૯૮.૭૦ ૪૨૪૩.૨૪

     

ખચ� ૧૫૨૩.૨૪ ૩૦૪.૫૩ ૬૬૬.૧૩ ૧૧૨.૬૬ ૨૬૦૬.૫૭

બાકી િસલક ૪૫૬.૯૧ ૧૫.૮૨ ૬૭૭.૯૧ ૪૮૬.૦૪ ૧૬૩૬.૬૭

૨૦૨૩-૨૪ ડ� ા�ટ બજટે

બજટે સદર રેવ�યુ કેપીટલ �ા�ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૪૫૬.૯૧ ૧૫.૮૨ ૬૭૭.૯૧ ૪૮૬.૦૪ ૧૬૩૬.૬૭

આવક ૧૫૫૪.૩૨ ૪૯૬.૨૩ ૯૦૬.૦૭ ૧૬૮.૬૪ ૩૧૨૫.૨૬

કુલ જમા ૨૦૧૧.૨૩ ૫૧૨.૦૪ ૧૫૮૩.૯૮ ૬૫૪.૬૮ ૪૭૬૧.૯૩

     

ખચ� ૧૬૨૪.૬૪ ૫૦૯.૭૦ ૯૯૧.૩૧ ૧૩૧.૫૮ ૩૨૫૭.૨૨

બાકી િસલક ૩૮૬.૫૯ ૨.૩૪ ૫૯૨.૬૭ ૫૨૩.૧૦ ૧૫૦૪.૭૧

(�. કરોડ માં)
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§ÉÉäÊlÉHí +ÉÅlÉ÷©ÉÉ³LÉÉHíÒ«É »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ~Éà`àò Ê´É§ÉÉNÉ ́ ÉÉ>]ñ HíÉ©ÉÉà
(©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 192.71 Hí÷Éàeô)

»»´́ÉiÉÔ©ÉÉiÉÔ©É Wð«ÉÅÊlÉWð«ÉÅÊlÉ ©©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¶É¾àú¶É¾àú÷÷Ò Ò ÊÊ´́ÉHíÉ»ÉÉHíÉ»É ««ÉÉàWðÉÉàWð{ÉÉ {ÉÉ 20212021--22 22 («(«ÉÖ.eôÒ.~ÉÒÉÖ.eôÒ.~ÉÒ. . 7878))

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 04 12.25

2 eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 12 40.06

3 ´É÷»ÉÉqöÒ NÉ`ò÷ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 11 12.69

4 ÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 21 39.51

5 »`ÄòÒ`ò ±ÉÉ>`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 02 1.40

6 +ÎN{É¶É©É{É +{Éà lÉÉlHíÉÊ±ÉHí »Éà´ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 02 16.50

7 Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 11 14.75

8 »ÉÖ+à]ñ eôÒ. ´ÉG»ÉÇ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 02 3.00

9 ]ñÉà{É HíKÉÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 122 16.21

10 ¦ÉÒWð ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 02 73.00

11 Ä̀òÉÊ£íHíí ¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 01 4.00

12 ]Öñ ¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 01 2.00

HÖí±É 191 235.37

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò 06 17.75

2 ~ÉÚ́ ÉÇ ]ñÉà{É 18 2.61

3 ~ÉÊ·SÉ©É ]ñÉà{É 16 2.51

4 AnÉ÷ ]ñÉà{É 16 2.11

5 qöÊKÉiÉ ]ñÉà{É 17 2.47

HÖí±É 76 27.45

»ÉeôHí «ÉÉàWð{ÉÉ
(©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 22.68 Hí÷Éàeô)

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG` 
{ÉÖÅ HíÉ©Éò

01 6.00

HÖí±É 01 6.00

+ÉA`ò OÉÉàoÉ
(©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 5.67 Hí÷Éàeô)

(°÷. Hí÷Éàeô ©ÉÉÅ)
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§ÉÉäÊlÉHí +ÉÅlÉ÷©ÉÉ³LÉÉHíÒ«É »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ~Éà`àò Ê´É§ÉÉNÉ ́ ÉÉ>]ñ HíÉ©ÉÉà
(©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 217.16 Hí÷Éàeô)

»»´́ÉiÉÔ©ÉÉiÉÔ©É Wð«ÉÅÊlÉWð«ÉÅÊlÉ ©©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒÉÖL«É©ÉÅmÉÒ ¶É¾àú¶É¾àú÷÷Ò Ò ÊÊ´́ÉHíÉ»ÉÉHíÉ»É ««ÉÉàWðÉÉàWð{ÉÉ {ÉÉ 20222022--23 23 («(«ÉÖ.eôÒ.~ÉÒÉÖ.eôÒ.~ÉÒ. . 7878))

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 21 55.88

2 eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 10 45.00

3 ´É÷»ÉÉqöÒ NÉ`ò÷ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 09 21.41

4 ÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 21 38.85

5 »`ÄòÒ`ò ±ÉÉ>`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 34 9.74

6 Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 04 21.00

7 Ê©ÉHàí{ÉÒHí±É ¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 07 6.20

8 ]ñÉà{É HíKÉÉ{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 103 16.64

9 ¦ÉÒWð ¡ÉÉàWðàG`ò{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 03 58.55

HÖí±É 212 273.27

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò 16 37.06

2 ~ÉÚ́ ÉÇ ]ñÉà{É 10 1.25

3 ~ÉÊ·SÉ©É ]ñÉà{É 06 1.18

4 AnÉ÷ ]ñÉà{É 08 1.25

5 qöÊKÉiÉ ]ñÉà{É 06 1.26

HÖí±É 46 42.00

»ÉeôHí «ÉÉàWð{ÉÉ
(©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 34.02 Hí÷Éàeô)

+.{ÉÅ. HíÉ©É HíÉ©ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ÷Hí©É

1 ¦ÉÒWð{ÉÉ HíÉ©ÉÉà 06 296.00

HÖí±É 06 296.00

¢±ÉÉ«É +Éà´É÷ ¦ÉÒWð (©ÉÅWÖð÷ OÉÉÅ`ò °÷. 296.90 Hí÷Éàeô)
(£íÉ³´ÉiÉÒ °÷. 154.00 Hí÷Éàeô)

(°÷. Hí÷Éàeô ©ÉÉÅ)
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 અમતૃ ૨.૦ યોજના અંતગ�ત શહેરોન ેપાણી સુિનિ�તતા કરીને ઘરો માં પાણી માટે ના કનેકશનો આપવા માટેનું  આ એક 

આ�મિનભ�ર ભારત તરફ પગલું છે. ઉપરંતુ ૫૦૦ AMRUT શહેરોમા ં100% ગટર/સે�ટેજ �યવ�થા �દાન કરવાનુ ંલ�ય પણ 

રાખવામા ંઆવેલ છે.

 સીટી વોટર બલેે�સ �લાન એ શહેરોન ેપોતાના જ��રયાત �માણેના �ોજકે�સ પર દયાન કેિ��ત કરવામા ંમદદ કરશે.

 શહેરોમા ંપાણી સુિનિ�તતા, અબ�ન �લાિનંગ અને માક� ટ ફાઈના�સ મોબીલાઈઝેશન માટે �રફો�સ�નું અમલીકરણ.

 આ યોજના અંતગ�ત પાણી, ડ�ેનેજ, બગીચા તથા તળાવો નું Rejuvenation સેકટરના કામો માટેની ફંડ�ગ પેટન� 

�.ઓ.આઇ.(૨૫%), �.ઓ.�.(૪૦%), તથા યુ.એલ.બી. (૩૫%) �માણે ની છે.

 યુ.એલ.બી ના ૩૫% ફાળા  માટે  મુિનિસપલ �ીન બો�ડનું આયોજન છે.

 સરકાર �ી �ારા વડોદરા મહાનગરપાિલકા માટે અમતૃ ૨.૦ મા ંઅ�યાર સુધી ફેઝ-૧ મા ંકુલ � .૨૯૪.૬૦  કરોડ ના કુલ  ૧૭ 

કામો અન ેફેઝ-૨ મા ંકુલ �.૪૬૦.૦૭ કરોડ ના કુલ ૨૧ કામો ને મંજુરી આપલે છે, અન ેફેઝ-૩ મા ંકૂલ  � . ૬૪૫.૮૬  કરોડ 

ના  કુલ ૧૦ કામો મા ંસુવરેઝ તથા વોટર સ�લાયના અ�ય કામો ને સરકાર�ીમા ંમંજુરી અથ� રજુ કરેલ છે. 

+©+©ÉÞlÉÉÞlÉ ««ÉÉàWðÉÉàWð{ÉÉ 2.0{ÉÉ 2.0
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િવભાગ કામ ની સં�યા CWAP- ૧ CWAP - ૨ CWAP - ૩
�ોજ�ેટ કો�ટ
(�. કરોડમા)ં

ડ�ેનેજ શાખા ૨૨ ૭ ૯ ૮ ૮૨૨.૬૦

પાણી પુરવઠા શાખા ૨૦ ૯ ૯ ૨ ૫૬૧.૧૩

�ીન �પેસ & પ�સ� ૧ ૧ ૦ ૦ ૧.૮૦

તળાવો નું Rejuvenation ૩ ૦ ૩ ૦ ૧૫

કુલ ૪૬ ૧૭ ૨૧ ૧૦

કુલ �ોજ�ે�સ કો�ટ (�. કરોડ મા)ં ૨૯૪.૬૦ ૪૬૦.૦૭ ૬૪૫.૮૬ ૧૪૦૦.૫૩

 (CWAP) – City Water Action Plan   
CWAP( ) – ૩ ના કામો સરકાર�ીમાં મંજૂરી હેઠળ છે.

+©+©ÉÞlÉÉÞlÉ ««ÉÉàWðÉÉàWð{ÉÉ 2.0{ÉÉ 2.0
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૧૫મા નાણાપંચ યોજના

અનુ 
ન.ં

કામ કામોની સં�યા રકમ

૧ િમકેિનકલ શાખાના કામો ૫ ૯.૧૦

૨ રોડ �ોજ�ેટના કામો ૧૨ ૨૯.૫૦

૩ પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખાના કામો ૧૧ ૮.૪૦ 

કુલ ૨૮ ૪૭.૦૦ 

(� કરોડમાં)

એ�બીય�ટ એર કવોિલટી પેટે ૨૦૨૨-૨૦૨૩ િવભાગ વાઈઝ કામો

(મળેલ �ાંટ �. ૨૦.૨૫ કરોડ)

અનુ 
ન.ં

કામ
કામોની 
સં�યા

રકમ

૧
સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ 
શાખાના કામો 

૫ ૨૩.૩૩

૨ રોડ �ોજ�ેટના કામો ૧ ૧.૨૦

કુલ ૬ ૨૪.૫૩

એ�બીય�ટ એર કવોિલટી પેટે ૨૦૨૧-૨૨ િવભાગ વાઈઝ કામો

(મળેલ �ાંટ �. ૨૫.૯૩ કરોડ)

આંતરમાળખાકીય પેટે ૨૦૨૧-૨૨ િવભાગ વાઈઝ કામો

(મળેલ �ાંટ �. ૫૩.૦૦ કરોડ)

અનુ 
ન.ં

કામ
કામોની 
સં�યા

રકમ

૧ સોલીડ વે�ટ મેનેજમે�ટ શાખાના કામો ૧ ૩૨.૪૫

૨ પાણી પૂરવઠાના કામો ૧ ૨.૪૦

૩ ડ�ેનેજ �ોજ�ેટના કામો ૪ ૮.૦૦

૪ િમકેિનકલ શાખાના કામો ૩ ૪.૫૫

૫ રોડ �ોજ�ેટના કામો ૯ ૭.૫૦

કૂલ ૧૮ ૫૪.૯૦
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ)

Ë»ÉyÉ÷Éà`ò LÉÉlÉà >{`àHí´Éà±É »`ÄòGSÉ÷, ´ÉÉè`ò÷ `ÄòÒ`ò©Éà{`ò ~±ÉÉ{`ò lÉoÉÉ `ÄòÉ{»É©ÉÒ¶É{É ±ÉÉ>{É
(°÷. 174 Hí÷Éàeô)

`ÄòÉ{»É©ÉÒ¶É{É ±ÉÉ>{É >û{`àòHí´Éà±É ´ÉÉè`ò÷ `ÄòÒ`ò©Éà{`ò ~±ÉÉ{`ò
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ)

¥ÉÉ~ÉÉàqö `òÉÅHíÒ »ÉÅ~É
(°÷. 3.06 Hí÷Éàeô)

+~ÉOÉàeàô¶É{É +Éè£í >±ÉàG`ÄòÉàÊ©ÉHèí{ÉÒHí±É Ê»É»`ò©É +è`ò ´ÉÉè`ò÷ Êeô»`ÄòÒ¥«ÉÖ¶É{É »`àò¶É{É
(°÷. 26.51 Hí÷Éàeô)

¾úÊ÷{ÉNÉ÷ `òÉÅHíÒ »ÉÅ~É
(°÷. 1.73 Hí÷Éàeô)

LÉÉ{É~ÉÖ÷ WTP >±ÉàG`ÄòÒHí±É Ê©ÉHèí{ÉÒHí±É Ê»É»`ò©É
(°÷. 1.64 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò)

UïÉiÉÒ - 50 +à©É.+à±É.eôÒ. +à»É.`òÒ.~ÉÒ.
(°÷. 93.25 Hí÷Éàeô)

§ÉÉ«É±ÉÒ - 45 +à©É.+à±É.eôÒ. +à»É.`òÒ.~ÉÒ.
(°÷. 85.01 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò)

Hí~ÉÖ÷É> - 60 +à©É.+à±É.eôÒ. +à»É.`òÒ.~ÉÒ.
(°÷. 73.11 Hí÷Éàeô)

¥É¾ÖúSÉ÷ÉYð – +à.~ÉÒ.+à»É.
(°÷. 8.16 Hí÷Éàeô)
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NÉáeôÉ »ÉHÇí±ÉoÉÒ ©ÉÊ{ÉºÉÉ SÉÉàHíeôÒ »ÉÖyÉÒ {É´ÉÒ{É ¢±ÉÉ«É +Éà´É¦ÉÒWð (°÷. 230 Hí÷Éàeô)

~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (¦ÉÒWð)

NÉáeôÉ »ÉHÇí±É SÉHí±ÉÒ »ÉHÇí±É

÷ÉàHí»`òÉ÷ »ÉHÇí±É ©ÉÊ{ÉºÉÉ »ÉHÇí±É

22



©ÉHí÷~ÉÖ÷ÉoÉÒ XÅ¥ÉÖ´ÉÉ NÉÉ©É lÉ÷£í WðlÉÉ {ÉqöÒ ~É÷ ¦ÉÒWð (°÷. 5.39 Hí÷Éàeô)

~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (¦ÉÒWð)

¡ÉlÉÉ~É{ÉNÉ÷ à÷±´Éà +Éà´É÷¥ÉÒWð A~É÷ {É´ÉÒ{É Jàí¶É ¥Éà÷Ò«É÷ (°÷. 1.03 Hí÷Éàeô)
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»©ÉÉ`Çò ÷Éàeô (°÷. 21.00 Hí÷Éàeô)

~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (»©ÉÉ`Çò ÷Éàeô)

¾èú´É©ÉÉà÷ »ÉHÇí±ÉoÉÒ +HíÉà`òÉ qöÉÅÊeô«ÉÉ¥ÉX÷ ¦ÉÒWð »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷Éàeô

+É÷.»ÉÒ. qönÉ ÷Éàeô ¥ÉÒ.~ÉÒ.»ÉÒ. ÷Éàeô
24



~ÉÊ÷SÉ«É ~ÉÉHÇíoÉÒ ©ÉHíÅ÷qö qàö»ÉÉ> ÷Éàeô »ÉÖyÉÒ{ÉÉà Êqö´ÉÉ³Ò~ÉÖ÷É´ÉÉ³Éà ÷»lÉÉà
(°÷. 2.22 Hí÷Éàeô)

~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò)

{Éè¶É{É±É ¾úÉ>´ÉàoÉÒ +ÅWð±ÉÒ à÷»ÉÒòeô{»ÉÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà
(°÷. 1.34 Hí÷Éàeô)

>{qÖöSÉÉSÉÉ ¾úÉè±ÉoÉÒ +±ÉÅHíÉ÷ à̀ò{ÉÉ©Éà{`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà
(°÷. 2.22 Hí÷Éàeô)

©ÉÖLÉÒ{ÉNÉ÷oÉÒ {Éè¶É{É±É ¾úÉ>´Éà lÉ÷£í WðlÉÉà ÷»lÉÉà ´ÉÉ>eô{ÉÓNÉ
(°÷. 2.38 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (»ÉÉè±ÉÒeô ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò)

~±ÉÉ»`òÒHí ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò £èíÊ»É±ÉÒ`òÒ :

- ¡ÉÉàWðàG`ò HíÉè»`ò – 8.00 Hí÷Éàeô
- ¡ÉÉàWðàG`ò Ê~É÷Ò«Éeô – 25 ´ÉºÉÇ
- lÉÉ. 08-09-2020 {ÉÉ ÷ÉàWð ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ{ÉÉ ´É÷qö ¾ú»lÉà >-LÉÉlÉ©ÉÖ¾úlÉÇ.
- ¡ÉÉàWðàG`ò Hèí~ÉèÊ»É`òÒ – 50 ©Éà. `ò{É / Êqö{É
- lÉÉ. 20-10-2022 {ÉÉ ÷ÉàWð ©ÉÉ. ©Éà«É÷¸ÉÒ{ÉÉ ´É÷qö ¾ú»lÉà ±ÉÉàHíÉ~ÉÇiÉ.
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò)

+¥ÉÇ{É HíÉè©«ÉÖ{ÉÒ`òÒ ¾àú±oÉ »Éà{`ò÷ - UïÉiÉÒ, +`ò±ÉÉqö÷É +{Éà ©ÉÉÅWð±É~ÉÖ÷
(°÷. 12.87 HíÉàeô)

+`ò±ÉÉqö÷É {ÉÉ>` ¶Éà±`ò÷ (°÷. 2.07 Hí÷Éàeô) ¾ú÷iÉÒ +¥ÉÇ{É ¡ÉÉ«É©É÷Ò ¾àú±oÉ »Éà{`ò÷ (°÷. 1.29 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©ÉÉà (+£íÉàeâô¥É±É ¾úÉA»ÉÓNÉ)

PMAY-AHP ¾àúcó³ oÉ«Éà±É HíÉ©ÉÉà

PMAY-AHP ¾àúcó³ ©ÉÅWÖð÷ oÉ«Éà±É HÖí±É 11,292 +É´ÉÉ»ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ +l«ÉÉ÷ »ÉÖyÉÒ 892 +É´ÉÉ»ÉÉà{ÉÖÅ HíÉ©É ~ÉÚiÉÇ Híà÷±É Uïà, Wðà ~ÉäHíÒ +É ´ÉºÉâ 462
+É´ÉÉ»ÉÉà (EWS-1 +à£í.~ÉÒ. 125 NÉÉàmÉÒ, EWS-1 +à£í.~ÉÒ. 126, »É«ÉÉYð~ÉÖ÷É) {ÉÖÅ HíÉ«ÉÇ ~ÉÚiÉÇ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ

EWS-1 -+à£í.~ÉÒ.-125 NÉÉàmÉÒ EWS-1 -+à£í.~ÉÒ.-126 »É«ÉÉYð~ÉÖ÷É
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (» Ä̀òÒ`ò ±ÉÉ>`ò)

25 HíÒ.©ÉÒ. {ÉÉ ©ÉÖL«É ÷»lÉÉ+Éà A~É÷ Design Based Energy Efficient LED Lights
(°÷. 6.44 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (Ê©ÉHèí{ÉÒHí±É ¶ÉÉLÉÉ)

04 {ÉÅNÉ »ÉG¶É{É ©É¶ÉÒ{É 07 {ÉÅNÉ ©ÉÒ{ÉÒ ´ÉÉ>¦Éà`ò÷Ò ÷Éà±É÷

07 {ÉÅNÉ ¾úÉ>eÄôÉèÊ±ÉHí `òÒ~É÷ 10 {ÉÅNÉ eôÒ-Ê»É±`òÓNÉ ©É¶ÉÒ{É

´ÉÉ¾ú{ÉÉà{ÉÒ LÉ÷ÒqöÒ (°÷. 4.30 Hí÷Éàeô)
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (~ÉÉG»ÉÇ +è{eô NÉÉeÇô{É)
~ÉÉG»ÉÇ +è{eô NÉÉeÇô{É – °÷. 70.61 ±ÉÉLÉ

¥ÉÉà{É»ÉÉ> »ÉàG¶É{É - »É«ÉÉYð¥ÉÉNÉ

»É©ÉÉ lÉ³É´É NÉÉeÇô{É
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~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É HíÉ©É (¡ÉÉiÉÒ »ÉÅOÉ¾úÉ±É«É)

§ÉÉ÷lÉÒ«É +{Éà Ê´Éqàö¶ÉÒ ~ÉKÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò ´ÉÉèHí->{É +àÊ´É«É÷Ò - ¾úÉèÌ`òHí±SÉ÷ / ±Éè{eô»Hàí~ÉÓNÉ (°÷. 14.21 Hí÷Éàeô)

Ê´Éqàö¶ÉÒ ~ÉKÉÒ+Éà LÉ÷Òqö´ÉÉ{ÉÖÅ HíÉ©É (°÷. 80 ±ÉÉLÉ)
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«ÉÖ.»ÉÒ.eôÒ. ¡ÉÉàWðàG`ò
»´É-»É¾úÉ«É WÖðoÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà
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«ÉÖ.»ÉÒ.eôÒ. ¡ÉÉàWðàG`ò

¶Éà±`ò÷{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà

~ÉÒ. +à©É. »´ÉÊ{ÉÊyÉ ©É¾úÉàl»É´É
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+É>.»ÉÒ.eôÒ.+à»É. ¡ÉÉàWðàG`ò
~ÉÉàºÉiÉ ©ÉÉ¾ú »É~`àò©¥É÷-2022 +ÅlÉNÉÇlÉ “HíÉ«ÉÇ Ê¶ÉÊ¥É÷”

~ÉÉ ~ÉÉ ~ÉNÉ±ÉÒ ¡ÉÉàWðàG`ò +ÅlÉNÉÇlÉ “§ÉÖ±ÉHíÉ ©Éà³Éà”
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{ÉNÉ÷ ¡ÉÉoÉÊ©ÉHí Ê¶ÉKÉiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ
Ê¶ÉKÉHí Êqö{É{ÉÒ CWð´ÉiÉÒ

¥ÉÉ³©Éà³É{ÉÒ CWð´ÉiÉÒ
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ)

SCADA Phase – 2 Project (°÷. 125.73 Hí÷Éàeô)

>±ÉàG`ÄòÉà©ÉèN{Éà`òÒHí ¢±ÉÉà©ÉÒ`ò÷ (~ÉÉiÉÒ{ÉÉ WðooÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ~ÉiÉÒ) ¥É`ò÷¢±ÉÉ«É ́ ÉÉ±´É (~ÉÉiÉÒ{ÉÉ WðooÉÉ{ÉÖÅ Ê{É«ÉÅmÉiÉ)

eàô`òÉ±ÉÉèNÉ÷ ~Éè{É±É
(¢±ÉÉà©ÉÒ`ò÷{ÉÉ eàô`òÉ »Éà{ Ä̀ò±É »HíÉeôÉ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉàHí±É´ÉÉ ©ÉÉ`àò)

+à{ÉYðÇ +ÉèeôÒ`ò NÉà`ò-´Éà ~Éè{É±É (Ê´ÉÊ´ÉyÉ >±ÉàG`ÄòÒHí±É A~ÉHí÷iÉÉà{É eàô`òÉ
»Éà{ Ä̀ò±É »HíÉeôÉ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉàHí±É´ÉÉ ©ÉÉ`àò)

»©ÉÉ`Çò ´ÉÉè`ò÷ +à{ÉYðÇ +ÉèeôÒ`ò
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (~ÉÉiÉÒ ~ÉÖ÷´ÉcóÉ)

Wðà±É ÷Éàeô ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ `òÉÅHíÒ (°÷. 9.89 Hí÷Éàeô)
»ÉÖ»Éà{É »ÉHÇí±ÉoÉÒ XÅ¥ÉÖ´ÉÉ `òÉÅHíÒ LÉÉlÉà 700 

+à©É.+à©É. £íÒeô÷ ±ÉÉ>{É (°÷. 11.10 Hí÷Éàeô)

©É±¾úÉ÷ ~ÉÉà>{`òoÉÒ `ò¬Ö¥É HÅí~É{ÉÒ »ÉÖyÉÒ 450 
+à©É.+à©É. eôÒ.+É>. ±ÉÉ>{É (°÷. 2.82 Hí÷Éàeô)

´Éà©ÉÉ±ÉÒ `òÒ.~ÉÒ. 1 Ê´É»lÉÉ÷©ÉÉÅ (£àí]ñ-1) {ÉÊ´É{É 
{Éà`ò´ÉHÇí (°÷. 2.58 Hí÷Éàeô)

39



¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò)

+à.¥ÉÒ.¥ÉÒ. HÅí~É{ÉÒoÉÒ ©ÉÉiÉàX ¥ÉÒ.+à»É.«ÉÖ.~ÉÒ. 
+à.~ÉÒ.+à»É. OÉèÊ´É`òÒ ±ÉÉ>{É (°÷. 1.10 Hí÷Éàeô)

÷ÉYð´É{ÉNÉ÷ +à»É.`òÒ.~ÉÒ.oÉÒ +É>.+Éà.»ÉÒ.+à±É. +{Éà +É÷.+É>.+à±É. – 60 +à©É.+à±É.eôÒ. TWW »É~±ÉÉ«É
(°÷. 82.71 Hí÷Éàeô)

»Éà´ÉÉ»ÉÒ +à.~ÉÒ.+à»É. ¡Éà¶É÷
±ÉÉ>{É (°÷. 2.42 Hí÷Éàeô)

£Ùíeô +è{eô eÄôNÉ ±Éè¥ÉÉàà÷`ò÷ÒoÉÒ ¶ÉÉ»mÉÒ ¦ÉÒWð +à.~ÉÒ.+à»É.
- OÉèÊ´É`òÒ ±ÉÉ>{É (°÷. 2.34 Hí÷Éàeô)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (eÄàô{ÉàWð ¡ÉÉàWðàG`ò)
´Éà©ÉÉ±ÉÒ – 13 +à©É.+à±É.eôÒ. +à»É.`òÒ.~ÉÒ.

(°÷. 21.74 Hí÷Éàeô)
»ÉÖ§ÉÉ{É~ÉÖ÷É »É~É{ÉÉ{ÉÉ ´ÉÉ´ÉàlÉ÷oÉÒ ±ÉK©ÉÒ~ÉÖ÷É +à.~ÉÒ.+à»É.

– OÉèÊ´É`òÒ ±ÉÉ>{É (°÷. 10.08 Hí÷Éàeô)

©ÉyÉÖ{ÉNÉ÷ SÉÉ÷ ÷»lÉÉoÉÒ NÉÉà÷´ÉÉ ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÒ qö÷NÉÉ¾ú
- OÉèÊ´É`òÒ ±ÉÉ>{É (°÷. 7.25 Hí÷Éàeô)

¾ú÷iÉÒ-´ÉÉ÷¶ÉÒ«ÉÉ ÷ÓNÉ ÷Éàeô +É÷.`òÒ.+Éà. +à.~ÉÒ.+à»É.oÉÒ Hí±ÉÉ´ÉlÉÒ
¾úÉè»~ÉÒ`ò±É – eÄàô{ÉàWð ±ÉÉ>{É (£àí]ñ-1) (°÷. 9.25 Hí÷Éàeô)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (¦ÉÒWð)

+`ò±ÉÉqö÷ÉoÉÒ ©ÉÉÅWð±É~ÉÖ÷ (qö÷¥ÉÉ÷ SÉÉàHíeôÒ) à÷±´Éà +Éà´É÷ ¦ÉÒWð +à¡ÉÉàSÉ ~ÉÉà¶ÉÇ{É (°÷. 40.99 Hí÷Éàeô)
(50% ÷ÉV«É »É÷HíÉ÷ (GUDC) lÉoÉÉ 50% à÷±´Éà)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (»©ÉÉ`Çò ÷Éàeô)

+©ÉÒlÉ{ÉNÉ÷ »ÉHÇí±ÉoÉÒ qÖö©ÉÉeô SÉÉàHíeôÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà

´ÉÞÅqöÉ´É{É SÉÉ÷ ÷»lÉÉoÉÒ ¥ÉÉ«É~ÉÉ»É »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ´ÉÉPÉÉàÊeô«ÉÉ ÷Éàeô

»É÷qöÉ÷ +à»`àò`òoÉÒ ¥ÉÉ«É~ÉÉ»É »ÉÖyÉÒ{ÉÉà +ÉWð´ÉÉ ÷Éàeô

»ÉÉà©ÉÉlÉ³É´É SÉÉ÷ ÷»lÉÉoÉÒ Hí~ÉÖ÷É> ¥ÉÉ«É~ÉÉ»É oÉ> 
´ÉÒ.+à©É.»ÉÒ. {ÉÒ ¾úqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà

»©ÉÉ`Çò ÷Éàeô (°÷. 126.86 Hí÷Éàeô)

NÉáeôÉ »ÉHÇí±ÉoÉÒ ´ÉÒ.+à©É.»ÉÒ.{ÉÒ ¾úqö »ÉÖyÉÒ NÉÉà÷´ÉÉ ÷Éàeô

©ÉÊ{ÉºÉÉ SÉÉ÷ ÷»lÉÉoÉÒ ´ÉÒ.+à©É.»ÉÒ.{ÉÒ ¾úqö »ÉÖyÉÒ ´ÉÉ»ÉiÉÉ ÷Éàeô

©ÉÉàlÉÒ§ÉÉ> ~É à̀ò±É »ÉHÇí±É mÉiÉ ÷»lÉÉoÉÒ NÉÉà±eô{É SÉÉàHíeôÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ¾ú÷iÉÒ ÷Éàeô
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (÷Éàeô ¡ÉÉàWðàG`ò)

ÊLÉ»ÉHíÉà±ÉÒ »ÉHÇí±ÉoÉÒ ´Éeô»É÷ ¦ÉÒWð »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà
(°÷. 9.71 Hí÷Éàeô)

»ÉÖ»Éà{É SÉÉ÷ ÷»ÉlÉÉoÉÒ XÅ¥ÉÖ́ ÉÉ WÅðG¶É{É lÉ÷£í{ÉÉà ÷»lÉÉà
(°÷. 13.34 Hí÷Éàeô)

+KÉ÷SÉÉàHí ¦ÉÒWðoÉÒ »É{É£íÉ©ÉÉÇ oÉ> qöÊKÉiÉÉ©ÉÚÌlÉ ÷»lÉÉà
(°÷. 4.94 Hí÷Éàeô)

NÉÉà÷´ÉÉ +É>. ò̀Ò.+É>. oÉÒ ±ÉÉà ò̀»É ~±ÉÉ]ñÉ lÉ÷£í{ÉÉà ÷»lÉÉà
(°÷. 6.46 Hí÷Éàeô)

+à»»ÉÉ÷ ~Éà`ÄòÉà±É~ÉÅ~É mÉiÉ ÷»lÉÉoÉÒ A©ÉÉ SÉÉ÷ ÷»lÉÉ
»ÉÖyÉÒ{ÉÉà ÷»lÉÉà (°÷. 4.58 Hí÷Éàeô)

¥ÉÉ~ÉÉàqö Ê´É»lÉÉ÷©ÉÉÅ Å÷NÉ ´ÉÉÊ`òHíÉoÉÒ ´Éàqö à÷»ÉÒeô{»ÉÒ
lÉ÷£í{ÉÉà ÷»lÉÉà (°÷. 1.77 Hí÷Éàeô)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (»ÉÉè±ÉÒeô ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò)
©ÉHí÷~ÉÖ÷É ¥ÉÉ«ÉÉàà÷©ÉàeôÒ+à¶É{É ¡ÉÉàWðàHí`ò

 4 ±ÉÉLÉ ©Éà. `ò{É ±ÉàNÉ»ÉÒ ´Éà»`ò{ÉÉà ¥ÉÉ«ÉÉà-à÷©ÉàeôÒ+à¶É{É ¡ÉÊJí«ÉÉ wöÉ÷É Ê{ÉHíÉ±É Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà.
 {É´Éà©¥É÷-2022 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ HÖí±É 3.15 ±ÉÉLÉ ©ÉàÊ`ÄòHí `ò{É ±ÉàNÉ»ÉÒ ´Éà»`ò{ÉÉà ¥ÉÉ«ÉÉà-à÷©ÉàeôÒ+à¶É{É ¡ÉÊJí«ÉÉ

wöÉ÷É ´Éä[ÉÉÊ{ÉHí hõ¥Éà Ê{ÉHíÉ±É Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà.
 ¡ÉÉàWðàG`ò HíÉè»`ò : 33.68 Hí÷Éàeô (»´ÉSUï §ÉÉ÷lÉ Ê©É¶É{É OÉÉ{`ò)
 ¡ÉÉàWðàG`ò »É©É«É ©É«ÉÉÇqöÉ : 24 ©ÉÉ»É
 HíÉ©É ¶É°÷ oÉ«ÉÉ{ÉÒ lÉÉ÷ÒLÉ : 08-02-2021.
 »Éqö÷ ¡ÉÉàWðàG`ò ~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà ±Éè{eô£íÒ±É »Éà±É{ÉÒ WðN«ÉÉ{Éà Ê÷«ÉÖ]ñ Hí÷Ò ¶ÉHíÉ¶Éà.

±Éè{eô£íÒ±É £àí]ñ-2 : Hí{»`ÄòG¶É{É ¡ÉÉàWðàG`ò

 à÷.»É. {ÉÅ. 346, ©ÉHí÷~ÉÖ÷É LÉÉlÉà +É¶Éà÷ 4 ¾àúG`ò÷ Wðà`ò±ÉÒ WðN«ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ«ÉÎ{`ò£íÒHí ±Éè{eô£íÒ±É (£àí]ñ-
2) Ê´ÉHí»ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É¶Éà.

 ¡ÉÉàWðàG`ò HíÉè»`ò : 44.25 Hí÷Éàeô (»´ÉSUï §ÉÉ÷lÉ Ê©É¶É{É OÉÉ{`ò)
 +àWð{»ÉÒ wöÉ÷É ±Éè{eô »É´Éâ{ÉÒ HíÉ©ÉNÉÒ÷Ò ~ÉÚiÉÇ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà.
 Ê÷̀ àò>{ÉÓNÉ ´ÉÉè±É{ÉÒ ¥ÉÉÅyÉHíÉ©É{ÉÒ HíÉ©ÉNÉÒ÷Ò +ÉNÉÉ©ÉÒ »É©É«É©ÉÉÅ ¶É°÷ oÉ¶Éà.

Hí{»`ÄòG¶É{É +è{eô Êeô©ÉÉè±ÉÒ¶É{É ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò ¡ÉÉàWðàG`ò

 ¡ÉÉàWðàG`ò HíÉè»`ò : 4.00 Hí÷Éàeô (~ÉÒ.~ÉÒ.~ÉÒ. ©ÉÉèe±É)
 ¡ÉÉàWðàG`ò Ê~É÷Ò«Éeô : 25 ´ÉºÉÇ.
 lÉÉ. 08-09-2020 {ÉÉ ÷ÉàWð ©ÉÉ{É{ÉÒ«É ©ÉÖL«É©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ{ÉÉ ´É÷qö ¾ú»lÉà >-LÉÉlÉ©ÉÖ¾úlÉÇ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ

+É´Éà±É Uïà.
 Hí{»`ÄòG¶É{É +è{eô Êeô©ÉÉè±ÉÒ¶É{É ´Éà»`ò{ÉÉ ¡ÉÉà»Éà»ÉÓNÉ wöÉ÷É Ê´ÉÊ´ÉyÉ >HíÉà-¤àí{eô±ÉÒ ¡ÉÉàeôG`ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ

+É´É¶Éà.
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (»ÉÉè±ÉÒeô ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò)

´Éà»`ò `Öò +à{ÉYðÇ ¡ÉÉàWðàG`ò

´Éà»`ò Ö̀ò +à{ÉYðÇ ¡ÉÉàWðàG`ò oÉHíÒ ¶É¾àú÷©ÉÉÅ Al~É}É oÉlÉÉÅ PÉ{ÉHíSÉ÷É{ÉÉ ¡ÉÊlÉÊqö{É 1000 ©Éà.
`ò{É KÉ©ÉlÉÉ yÉ÷É´ÉlÉÉÅ ~±ÉÉ{`ò oÉHíÒ Ê{ÉHíÉ±É.

¡ÉÉàWðàG`ò HíÉè»`ò : 240.00 Hí÷Éàeô (~ÉÒ.~ÉÒ.~ÉÒ. ©ÉÉèeô±É)

»ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¡ÉÉàWðàG`ò »ÉÉè±ÉÒeô ´Éà»`ò ©Éè{ÉàWð©Éà{`ò °÷±»É-2016 lÉà©ÉWð »´ÉSUï §ÉÉ÷lÉ Ê©É¶É{É{ÉÒ
NÉÉ>eô±ÉÉ>{»É{Éà +ÉyÉÒ{É ÷¾àú¶Éà.

¡ÉÉàWðàG`ò oÉHíÒ +ÅqöÉYðlÉ 14.9 ©ÉàNÉÉ´ÉÉè`ò ¡ÉÊlÉ Hí±ÉÉHí +à{ÉYðÇ Wð{Éà÷`ò oÉ¶Éà.

{É´Éà©¥É÷-2018 oÉÒ ¡ÉÒ-¡ÉÉà»Éà»ÉÓNÉ ~±ÉÉ{`ò{ÉÒ HíÉ©ÉNÉÒ÷Ò ¶É°÷ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uïà.

©Éà-2023 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ´Éà»`ò `Öò +à{ÉYðÇ +ÉyÉÉÊ÷lÉ ~±ÉÉ{`ò HíÉ«ÉÇ÷lÉ Hí÷´ÉÉ{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É Uïà.
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò)
ÊHí¶É{É´ÉÉeôÒ +¥ÉÇ{É HíÉè©«ÉÖ{ÉÒ`òÒ ¾ú±oÉ »Éà{`ò÷

(°÷. 5.44 Hí÷Éàeô)

©ÉHí÷~ÉÖ÷ÉlÉ÷»ÉÉ±ÉÒ NÉÉàmÉÒ

+¥ÉÇ{É ¾ú±oÉ »Éà{`ò÷
(°÷. 3.72 Hí÷Éàeô)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò)

©ÉHí÷~ÉÖ÷É HíÉè©«ÉÖÊ{É`òÒ ¾úÉè±É (°÷. 2.14 Hí÷Éàeô)

Ê{É]ñÉ©É~ÉÖ÷É HíÉè©«ÉÖÊ{É`òÒ ¾úÉè±É (°÷. 2.48 Hí÷Éàeô)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (Ê¥É±eôÓNÉ ¡ÉÉàWðàG`ò)
´ÉÉ»ÉiÉÉ §ÉÉ«É±ÉÒ £íÉ«É÷ »`àò¶É{É (°÷. 5.97 Hí÷Éàeô)

LÉ`Åò¥ÉÉ Hèí`ò±É ¶Éàeô (°÷. 0.13 Hí÷Éàeô)´ÉÊ¾ú´É`òÒ ́ ÉÉèeÇô {ÉÅ. 01 +{Éà 10 {ÉÒ HíSÉà÷Ò (°÷. 3.97 Hí÷Éàeô)
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PMAY-AHP +ÅlÉNÉÇlÉ ¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉú HíÉ©ÉÉà

PMAY-AHP ¾àúcó³ ©ÉÅWÖð÷ oÉ«Éà±É 11,292 +É´ÉÉ»ÉÉà ~ÉäHíÒ HÖí±É 4376 +É´ÉÉ»ÉÉà ¾úÉ±É ¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³ Uïà

`òÒ.~ÉÒ. 04, +à£í.~ÉÒ.-134 §ÉÉ«É±ÉÒ EWS II - 585 ~ÉäHíÒ +`ò±ÉÉqö÷É

`òÒ.~ÉÒ. 01, +à£í.~ÉÒ.-71 »Éà́ ÉÉ»ÉÒ `òÒ.~ÉÒ. 01, +à£í.~ÉÒ.-116 §ÉÉ«É±ÉÒ

¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©ÉÉà (+£íÉàeâô¥É±É ¾úÉA»ÉÓNÉ)
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PMAY-AHP +ÅlÉNÉÇlÉ ¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉú HíÉ©ÉÉà

»ÉÖ§ÉÉ{É~ÉÖ÷É +à£í.~ÉÒ.-105 NÉÉàmÉÒ +à£í.~ÉÒ.-189

`òÒ.~ÉÒ. 01, +à£í.~ÉÒ.-88, ¾ú÷iÉÒ

¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©ÉÉà (+£íÉàeâô¥É±É ¾úÉA»ÉÓNÉ)
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RAY-AHP +ÅlÉNÉÇlÉ ¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉú HíÉ©ÉÉà

RAY-AHP ¾àúcó³ HÖí±É 1491 +É´ÉÉ»ÉÉà ©ÉÅWÖð÷ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É, Wðà ~ÉäHíÒ NÉlÉ ´ÉºÉÇ ~É¾àú±ÉÉ 1176 +É´ÉÉ»ÉÉà ~ÉÚiÉÇ Hí÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É,
V«ÉÉà÷ ¥ÉÉHíÒ ÷¾àú±É lÉÉÅqö±ÉX LÉÉlÉà{ÉÒ +àHí »HíÒ©É `òÒ.~ÉÒ. 24, +à£í.~ÉÒ. 159-160 {ÉÉ 294 +É´ÉÉ»ÉÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ HíÉ«ÉÇ ¾úÉ±É ¡ÉNÉÊlÉ
¾àúcó³ Uïà.

`òÒ.~ÉÒ. 24, +à£í.~ÉÒ.-159-160, lÉÉÅqö±ÉX

¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©ÉÉà (+£íÉàeâô¥É±É ¾úÉA»ÉÓNÉ)
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PMAY-PPP ¾àúcó³ ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉú HíÉ©ÉÉà{ÉÉ £íÉà`òÉàOÉÉ£í

PMAY-PPP ¾àúcó³ HÖí±É 4548 +É´ÉÉ»ÉÉà ©ÉÅWÖð÷ oÉ«Éà±É Uïà, Wðà ~ÉäHíÒ NÉlÉ ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ 1180 +É´ÉÉ»ÉÉà ~ÉÚiÉÇ Híà÷±É ¾úlÉÉ. ¾úÉ±É©ÉÉÅ
3368 +É´ÉÉ»ÉÉà{ÉÒ HíÉ©ÉNÉÒ÷Ò ¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³ Uïà.

qÅölÉà¹É÷ - ©ÉyÉÖ{ÉNÉ÷
PMAY-PPP = 99 Units,

PMAY-AHP = 277 Units

´ÉÉ÷¶ÉÒ«ÉÉ - »ÉÅWð«É{ÉNÉ÷

lÉÉÅqö±ÉX - »É¾úHíÉ÷{ÉNÉ÷

¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©ÉÉà (+£íÉàeâô¥É±É ¾úÉA»ÉÓNÉ)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (» Ä̀òÒ`ò±ÉÉ>`ò)
´ÉeôÉàqö÷É ©É¾úÉ{ÉNÉ÷~ÉÉÊ±ÉHíÉ ¾ú»lÉHí{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ >©ÉÉ÷lÉÉà ~É÷

Solar Roof  Top Power Plant
(°÷. 49.60 ±ÉÉLÉ)
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (~ÉÉG»ÉÇ +è{eô NÉÉeÇô{É)
~ÉÉG»ÉÇ +è{eô NÉÉeÇô{É – °÷. 3.73 Hí÷Éàeô

+¥ÉÇ{É £íÉèà÷»`ò

UïÉiÉÒ lÉ³É´É
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¡ÉNÉÊlÉ ¾àúcó³{ÉÉ HíÉ©É (¡ÉÉiÉÒ »ÉÅOÉ¾úÉ±É«É)

]Öñ Ê÷eàô´É±É~É©Éà{`ò – °÷. 4.60 Hí÷Éàeô

£Ùíeô » ò̀Éà÷ Wð÷LÉ, ´É®ø +{Éà Ê¶É«ÉÉ³ ©ÉÉ`àò G´ÉÉè÷{ ò̀É>{É ~ÉÓWð®ø

~ÉKÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò G´ÉÉè÷{ ò̀É>{É ~ÉÓWð÷É ~ÉKÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò +Éè£í Êeô»~É±Éà Ê¦ÉeôÓNÉ ~ÉÓWð÷É
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+É÷ÉàN«É Ê´É§ÉÉNÉ
Animal Birth Control (ABC) +ÅlÉNÉÇlÉ ÷LÉeôlÉÉÅ

HÚílÉ÷É+Éà{Éà RFID ©ÉÉ>JíÉàÊSÉ~»É ±Éà¥ÉË±ÉNÉ
~É¶ÉÖ+Éà{Éà eôÉà÷ `Öò eôÉà÷ +èÊ{É©É±É `èòNÉÓNÉ ´ÉÒoÉ ©ÉÉ>JíÉàÊSÉ~É

81 ©ÉÒ`ò÷{ÉÒ DSÉÉ> yÉ÷É´ÉlÉÖÅ ¾úÉ>eÄôÉèÊ±ÉHí ~±Éè`ò£íÉè©ÉÇ ´¾úÒHí±É 
(50% ´ÉÖeôÉ{ÉÉà »É¾ú«ÉÉàNÉ)

(°÷. 12.00 Hí÷Éàeô)

£íÉ«É÷ +è{eô >©É÷Wð{»ÉÒ »ÉÌ´É»ÉÒ]ñ
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Project Cost : ` 25 Cr.                                                �ણૂ� થયેલ કામગીર� : ૫૫%

HR MM
FICA/FICO 

(Account-Audit-
REFX)

Non Core 
Citizen Centric Services

Core 
Services

 વડોદરા શહ�રના નાગ�રકોને 

મહાનગરપા�લકાની અલગ અલગ �િુવધાઓ 

સચોટ અને �વર�ત મળ� શકશે.

 એક Integrated િસ�ટમ બનશ ે ક� �ના થક� 

બધા �કારની મા�હતી �વ�રત મળ� શકશ.ે 

 મહાનગરપા�લકાની િસ�ટમની Security

વધશે.  

 િસ�ગલ િવ�ડો �ારા, મહાનગરપા�લકાની 

સેવાઓ િસ�ગલ ��લક પર મળ� શકશે. 

 ઇ�ટ��ેટ�ડ અને ર�લાયેબલ અ�ભગમથી 

મહાનગરપા�લકાની સેવાઓ અસરકારક ર�તે 

�રૂ� પાડ� શકાશે

 કોઇ પણ મા�હતીના ડ�ટા �વ�રત મળ� શકશે.

 GIS અને SCADA સાથે ERP �ુ ં Integration

કર� શકાશે.

Enterprise Resource Planning (ERP) SOLUTION

Core 
System

Non-Core 
System

Centralise
d 

Database

Website 
/ Citizen 
Portal

+É>.`òÒ. Ê´É§ÉÉNÉ
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 સુરસાગર તળાવની ફરતે અન ે �યાયમં�દરની 
આસપાસનાં િવ�તારમા ં �હેર જનતા માટે િવિવધ 
સાં�કૃિતક કાય��મો તેમજ �દશ�ન કરવા હેતુસર 
અબ�ન �પેસ ધરાવતાં “વડોદરા ઇ�ટરનેશનલ 
ક�ચરલ સે�ટર” અન ે “હે�રટેઝ ��વેર” બનાવવાનું 
કામ - �. ૨૫ કરોડ

 રાવપુરા િ�થત તાંબેકરવાડા ખાત ે આવલે આશરે 
૧૦૦ વષ� જૂના પેઇ� ટ�ગઝને પુનઃ�થાપન કરી 
“ગુજરાત પેઇ� ટ�ગ   �યુિઝયમ” તરીકે િવકસાવવાનું 
કામ - �. ૧ કરોડ

 વડોદરાન ે હે�રટેજ િસટીનો દર�ો મળ ે તે માટે જ�રી 
કાય�વાહી હાથ ઉપર લેવામા ંઆવશે

હે�રટેજ સીટી તરફનો એક કદમ
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આરો�ય અને સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના

 કુલ-૭૪ અબ�ન હે�થ એ�ડ વે�નેસ સે�ટર કાય�રત કરવાનું આયોજન - �.૨૭.૫૦ કરોડ

 કુલ-૦૩ (તરસાલી, બાપોદ અન ેગો�ી) U-CHC - �.૧૫ કરોડ

 કુલ-૦૫ (શીયાબાગ, ફતપેુરા, કપુરાઈ, બાપોદ, રામદેવનગર) U-PHC - �.૬ કરોડ

 ઈમરજ�સી �ર�પો�સ અન ે હે�થ ઇવે��સના મેનજેમે�ટ માટે કમા�ડ એ�ડ કંટ� ોલ સ�ેટરની 
�થાપના.

 U-CHC ખાતે અ�ટ� ાસાઉ�ડ અન ેમેમો�ાફી સેવાઓ ઉપલ�ધ કરાવવાનું આયોજન.

 અ�તન તપાસ માટે કેિ��ય �યોગશાળાનું આયોજન.
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 �હેર આરો�ય અિધકારી અને U-PHC મા ં આયુષ તબીબ અિધકારી તથા 
સુપરવાઇઝરી �ટાફ ભરવા અંગેની કાય�વાહી કરવામા ંઆવશ.ે

આરો�ય અને સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના

 વધારા ની “આશા” ની ભરતી થકી આરો�ય સેવાઓ મા ંવધારો
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ર�ફરલસેવાઓ

હ��થ 

ચેકઅપ

શહેરી ગરીબ બાળકોના સારા પોષણ તેમજ બાલવાડી ક�ાનું �ારંિભક િશ�ણ માટે નવીન આંગણવાડીઓનું બાંધકામ

આરો�ય અને સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના
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નગર �ાથિમક િશ�ણ સિમિત

 �ાથિમક િશ�ણ પાછળ નવીન નાણાકીય વષ�માં કુલ �. ૧૯૮.૫૦ કરોડનો ખચ�
 મહાનગરપાિલકા �ારા �વભંડોળ થી �. ૭૦ કરોડના ખચ� કરવાનુ ંઆયોજન
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આવાસ યોજનાઓ થકી Slum Free City”   “નું િનમા�ણ

PMAY-AHP હેઠળ આયોજન હેઠળના કામો

વડોદરા શહેરને �લમ �ી કરવાના ભાગ�પ ે સરકારી માિલકીની જમીનો ઉપર 

હાલની પ�રિ�થિત મુજબ આગામી પાંચ વષ�મા ં કુલ ૨૪૨૯૮ આવાસ �.૨૦૬૫ 

કરોડના ખચ� બનાવવાનો આયોજન છે જ ેપૈકી નવીન નાણાકીય વષ�મા ં૩૪૪૪ 

જટેલા નવીન આવાસો બનાવી ગરીબ શહેરીઓના પોતાના ઘર હોવાનું �વ�ન 

સાકાર થાય તેવા આયોજન �.૨૯૨.૭૪ કરોડના ખચ� હાથ ધરવામા ંઆવશે
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વડોદરા શહેરને ઇલેિ�ટ�ક �હીકલ હબ તરીકે િવકિસત કરવા

શહેરના ચાર ઝોનમાં �. ૭૫ કરોડના ખચ� ૨૦૦ ઈ–બસનુ ંસંચાલન તથા તેના માટે ચાિજ�ગ �ટેશન સાથેના 
બસ ટિમ�નલનું કામ

શહેરના િવિવધ િવ�તારોમા ં ટુ-�હીલર 
અન ેફોર-�હીલર માટેના ચાિજ�ગ �ટેશન 
િવકસાવવાનું આયોજન - �. ૧૦ કરોડ

વડોદરા મહાનગરપાિલકા માટે ઈ-�હીક�સ 
ખરીદવાનું આયોજન - �. ૧ કરોડ

ડોર ટુ ડોર કલે�શન માટે ઈ-�હીક�સ 
ખરીદવાનું આયોજન

 વડોદરા શહેર માટે EV Policy પણ બનાવવાનું આયોજન
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Blue અને Green development  થકી "best livable city  " બનાવવા તરફ �યાણ

 રામનાથ, કપુરાઈ, ભાયલી, રા� રાણી, િબલ, વડદલા, વડસર, વાંસ અન ે સરસીયા
તળાવ નવીનીકરણની કામગીરી �. ૪૨ કરોડના ખચ� કરવાનુ ંઆયોજન છે.

 રોડમીડીયન ૧૦૦% coverage up to 18m તથા ફુ�પાથ સાઈડ �લા�ટેશન, કેનાલ 
��ટ:(લીનીયર પાક� )

- ભાયલી કેનાલ : ૧૦ કરોડ
- સમા કેનાલ: ૧૦ કરોડ
- મસીયા કાંસ: ૦.૯૫ કરોડ

 ��યુ એ�ડ �ીન ડેવલોપ કરવાનુ કામ બડ�  ને�ટ�ગ પોઈ�ટ સાથ ેશહેરના િવિવધ તળાવો 
જવેા કે વેમાલી, ભાયલી, કપુરાઈ, ��માતા, રામનાથ અન ેવડદલા ખાતે �. 6.0 કરોડના 
ખચ� ગાડ�ન �યુટીફીકેશન ફાઊ�ટેન સહ.

 શહેરમા ં૭૫ ફાઊ�ટેન લાઈટ�ગ સહ �. ૫ કરોડના ખચ�  ડેવલોપ કરવાનુ ંકામ. 
 ૭૫ રોડ સાઈડ �લેસ મેક�ગ લાઈટ�ગ સહ �. ૫ કરોડના ખચ� ડેવલોપ કરવાનુ ંકામ.
 ગો�ી તળાવ પાસે �. ૨.૫૦ કરોડના ખચ� ચી�ડ�ન પાક�  બનાવવાનું કામ.
 શહેરના મુ�ય �વેશ �વાર �. ૨ કરોડના ખચ� �ીન ��ટ ડેવલોપ કરવાનુ ંઆયોજન.
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નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ

અનુ કામનંુ નામ
 રકમ

(�. કરોડમાં)

૧
રાયકા �ે�ચ વેલ પાસે ઇ�ટેક વેલ પંપ હાઉસ, ૭૫ MLD વોટર ટ� ીટમે�ટ �લા�ટ, પંપ�ગ મશીનરી સહ 
ટ� ા�સમીશન લાઇન નાખી ૫ વષ� O M&  સહની કામગીરી .

૨૪૫.૦૦

૨
ખાનપુર - સેવાસી, સોમા તળાવ, બાપોદ-�ંબડુીયાપુરા, ભાયલી ટી.પી- ૨, ૩, ૪, સેવાસી ટી.પી – ૨, �ડેરા, 
બીલ, વડદલા, કરોડીયા અને વેમાલી િવ�તારમા ં�ચી ટાકંી, ભુગભ� સંપ, ફીડર લાઇન, પંપ�ગ મશીનરી, 
ઇ��ટ�યુમે�ટેશન તથા અ�ય િસિવલ ઇ��ા�ટ�કચર, ડીલીવરી નેટવક� નાખવાનું કામ

૧૮૬.૬૩

૩
િનમેટા ખાતે ૭૫ MLD �મતાનો ટ� ીટમ�ટ �લા�ટ બનાવવાનું તથા િનમેટા થી સરદાર એ�ટેટ સુધી 
transmission line  નાખવાનું કામ

૧૦૮.૦૦

૪
નવીન ગોરવા અંકો�ડયા બુ�ટર ખાતે પંપ�ગ મશીનરી �ફડર લાઈન તથા નવીન ડીલીવરી નેટવક�  
નાખવાનું તથા 5 વષ� O M&  નું કામ

૧૧.૫૦

૫
પૂવ� ઝોન વ.વોડ�  નં ૪ ની ઓફીસ પાસે ૩ MLD ભુગભ� સંપ, ફીડર લાઇન, પંપ�ગ મશીનરી, 
ઇ��ટ�યુમે�ટેશન તથા અ�ય િસિવલ ઇ��ા�ટ�કચર, ડીલીવરી નેટવક�  નાખવાનું કામ.

૧૦.૦૦

(પાણી પુરવઠા સુ�ઢીકરણ)
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નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ

અ.ન.ુ કામનુ નામ
ર�મ 

(�. કરોડ)
૧ મા�ટર �લાન આધારીત નેટવક�  અપ�ેડેશન કરવાન ુતથા જુની જજ�રીત લાઈનો બદલવાનુ ં ૫૦.૦૦

૨ વડોદરા શહેરના નિવન ટી.પી. તથા નોન ટી.પી. િવ�તારોમાં નિવન નેટવક�  થકી ૧૦૦% કવરેજ ની કામગીરી ૫૦.૦૦

૩ શહેરના ઉ��ર, દિ�ણ, પૂવ� અને પિ�મ ઝોનમાં પાણી પુરવઠા નેટવક�  અને �ડ�ટ� ી�યુશન િસ�ટમના સુ�ઢીકરણની કામગીરી ૪૩.૦૦ 

૪ શહેરના વારંવાર કો�ટાિમનેશન વાળા િવ�તારોમાં પાણીની લાઈન/ MDPE કને�શનો સહ બદલવાન ુકામ ૨૦.૦૦

૫ આજવા સરોવર થી �તાપપુરા સરોવર સુધી ફીડર ચેનલ પર સોલર પેનલ લગાવવાનુ કામ ૧૦.૦૦

(પાણી પુરવઠા સુ�ઢીકરણ)
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સુસેન જ�ંશન  તથા  વુડા જ�ંશન ઉપર  �લાય ઓવર �ીજ - �.૧૦૭.૦૦ કરોડ ô

બાજવા અ�ડરપાસ RUB ROB / ની કામગીરી તથા આર.ટી.ઓ રોડથી મગર �વામી આ�મની 
વ�ચેના સરસીયા તળાવ ઉપર �ીજ - �.૪૭.૦૦ કરોડ

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
(ટ� ા�ફક અને ફાટક મુ�ત વડોદરા)
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૧.સમા ઓને�ટ  રે�ટોર�ટ પાસેનો �ીજ
૨.નાગરવાડા બહુચરા� ખાડી �ીજ
૩.દાંડીયાબ�ર લકડીપલુ ક�વટ�
૪.બાલભવન �ીજ
૫.સેવાસી ગામ પાસે નાળાની વાઇડન�ગ  

કાલાધોડા િવ�ામી�ી નદી ઉપર �ીજ / વાઇડન�ગની કામગીરી -�.૨૫.૦૦ કરોડ

 �.૩૧.૨૫ કરોડ 

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
(ટ� ા�ફક અને ફાટક મુ�ત વડોદરા)
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અનુ કામનંુ નામ �કમી 
કામો ની 
સં�યા 

 રકમ 
(�. કરોડમાં)

૧ વોલ ટુ વોલ રોડ ૨૦.૯૨ ૧૭ ૭૧.૭૭

૨ મોડલ રોડ બનાવવાન ુકામ ૭.૮૦ - ૬૫.૦૦

૩ રીસરફેસ�ગ ૯.૫૫ ૯ ૨૭.૪૦

૪ ર�ગ રોડ ૭.૨૦ - ૧૮.૫૦

૫ �હાઇટ ટોપ�ગ (આર. સી. સી.) ૫.૭૦ ૮ ૧૬.૬૦

૬ ર�ગ રોડ પર જકંશન ૦.૦૦ ૮. ૩.૦૦

૧

૨

૩૪૫૬

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
Smart Road Infrastructure(   )
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અિતિથગૃહ તથા કો�યુિનટી હોલ બનાવવાનું કામ -  �. ૩ કરોડ

શહેર ખાતે ક� વેશન સે� ટર બનવવાનું કામ -  �. ૫ કરોડ

પાટ� �લોટનું કામ �. ૨ કરોડ

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
Community Services(  )

૨૫૦ બેઠકની �મતાવાળું નવીન નગર ગહૃ
�.૪ કરોડ
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તરસાલી, સમા, �કશનવાડી અને કારેલીબાગ ખાતે �.૫.૮૦ કરોડના ખચ� શાક માક� ટ િવકસાવવાનુ ંઆયોજન

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
Community Services(  )
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Community Services  : ઘર િવહોણા માટે આ�ય �થાન
�દપક ઓપન એર િથયેટર તથા ટી.પી. ૧૩ એફ.પી.૧૪૪ ખાતે નવીન નાઈટ શે�ટર બનાવવાનું આયોજન – �. ૯ કરોડ.

પી.એમ. �વિનિધ યોજના અંતગ�ત ૧૩૩૫૦ શહેરી ફે�રયાઓને �.૫૯.૬૫ કરોડ લોન સહાય આપવાનો લ�યાંક

અ.ન.ં લાભાથ�ઓની 
સં�યા

લોન સહાયની રકમ અંદા�ત રકમ
(�. કરોડમાં)

૧. ૬૫૦ �.૧૦,૦૦૦ �. ૦.૬૫

૨. ૧૨૦૦૦ �.૨૦,૦૦૦ �.૨૪.૦૦

૩. ૭૦૦ �.૫૦,૦૦૦ �.૩૫.૦૦

કુલ... ૧૩૩૫૦ �.૫૯.૬૫

Community Services  : શહેરી ફ�રયાઓને લોન સહાય

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ
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 ૨૪ ��િતના સપ� અને ગરોળીઓ માટે નિવન સરીસૃપ િવભાગ: ફૂલ 
�લાસ �યુવ�ગ, ઇ�ટરિ�ટેશન સ�ેટર અને શૈ�િણક �વૃિ�ઓ માટે નાન ુ
એ�ફી થીયેટર - �.૭ કરોડ

નાગ�રકોને ��ે માળખાકીય સુિવધા અપ�ણ

 ઑટર માટે આધુિનક અંડરવોટર �યુવ�ગ, ફી�ટરેશન �લા�ટ સાથેનું એ�કલોઝર અને સફારી પાક�  – �.૫ કરોડ

 નાની વ�ય િબલાડીઓ માટે �લાસ �યવુ�ગ એ�કલોઝર – �.૪ કરોડ

(ઝુ)
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 આગામી �વ�છ સવ��ણ મા અ�તા�મ લાવવા માટે SBM 2.0 ની 
ગાઇડલાઇ�સ મુજબ Project Implementation Unit (PIU) ની 
રચના કરવામા આવનાર છે. 

 શહેરને તબ�ાવાર ”Bin Free City” બનાવવાનુ આયોજન તથા 
ઓનસાઇટ સોસ� સે�ીગેશન માટે �હેર �થળો એ CSR/NGO �ારા 
સે�ીગેટેડ કલે�શન માટે ડ�ટબીન મુકવાનુ આયોજન. 

 SBM 2.0 ની ગાઇડલાઇ�સ મુજબ મટીરીયલ રીકવરી ફેસેલીટી ધરાવત ુ
આધુિનક રી�યુ�ડ ટ� ાંસફર �ટેશન બનાવવાનુ કામ - �.૫૫ કરોડ

 SBM 2.0 ની ગાઇડલાઇ�સ મુજબ ૨૦૦ ટી.પી.ડી �મતાનો વેટ વ�ેટ 
�ોસેિસગ માટે બાયો-િમથેનેશન �લા�ટ બનાવવાની કામગીરી. - �.૧૦૦ 
કરોડ

 સોસ� સે�ીગેશન ના અમલીકરણ માટે વાિષ�ક ઇ�ફોમ�શન, એ�યુકેશન અન ે
બીહેવીયરલ ચે�જ (IEBC)  અવેરનેસ �વૃિ�ઓનુ �. ૧ કરોડના ખચ� 
આયોજન.

 ઇ-�હીકલ ના ઉપયોગથી સાંકડી ગલીઓ મા ંડોર ટુ ડોર ગાબ�જ કલે�શન ની 
કામગીરી કરાવવાનુ આયોજન.

 ICT બે�ડ સી�ટમ �ારા �યુસ�સ �પોટનુ ં કેમેરા �ારા સવ�લ�સ તથા 
વાહનોન ુમોનીટર�ગ કરવાન ુઆયોજન. 

રી�યુઝ ટ� ા�સફર �ટેશન 

બાયો-િમથેનેશન �લા�ટ 

”Bin Free City” 

ઝીરો વે�ટ સીટી - સોિલડ વે�ટ મેનેજમે�ટ
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નીચે દશા�વેલ કુલ �. ૧૨૭ કરોડના કામો અને સંલ� �. ૧૯.૨૫ કરોડના કુલ ૨૨ કામો મળીને કુલ �. ૧૪૬.૨૫ કરોડના કામોનો સમાવેશ 

િવ�ાિમ�ી શુ�ધીકરણ યોજના હેઠળના કરવામાં આવેલ છે.

અનુ કામનંુ નામ
 રકમ 

(�. કરોડમાં)

APS ના કામો

૧ ફતેગંજ િવ�તારમાં એ.પી.એસ., ડ�ેનેજ �ેિવટી લાઇન તથા �ેશર લાઇન ૨૦.૦૦

૨ દર�પુરામાં ડ�ેનેજ લાઇન તેમજ હરણી િવ�તારમાં APS તથા નેટવક�  ૧૮.૦૦

૩ માંજલપુર �મશાન પાસે APS  તથા નેટવક� ૧૦.૦૦

૪ કોટે�ર િવ�તારમાં APS/ ડ�ેનેજ ઇ�ફા�ટ��ચર ૫.૦૦

૫ સમા ભરવાડવાસ િવ�તારમાં એ.પી.એસ. તેમજ નેટવક� ૫.૦૦

 ડ�ેનેજ નેટવક�  / રી�ટોરેશનના કામો

૧ વુડા સક�લથી મુ�તાનંદ થઇ ચં�ાવલી ચાર ર�તા સુધી ડ�ે નેજ લાઇન ૧૭.૦૦

૨ વડસર �ીજ �.આઇ.ડી.સી. રોડ �યુપીટર ચાર ર�તા તરફ ડ�ે નેજ લાઇન ૧૨.૦૦

૩ �.આઇ.ડી.સી. રોડ અલવાનાકાથી કોતર તલાવડી જકંશન સુધી ડ�ેનેજ લાઇન ૧૦.૦૦

૪ �.આઇ.પી.સી.એલ. સક�લથી સમા ઓ�ડ એ.પી.એસ. સુધી  ડ�ેનેજ લાઇન ૧૦.૦૦

૫ જલે રોડથી િવ�ાિમ�ી નદી તરફના ડ�ે નેજ સુિવધા િવ�હન િવ�તારમાં ડ�ેનેજ ઇ��ા�ટ��ચરની સુિવધા ૮.૦૦

૬ સર�વતી ચાર ર�તાથી કોતરતલાવડી જ�ંશન સુધી ડ�ેનેજ લાઇન ૭.૦૦

૭ સલાટવાડા ચાર ર�તા થી બહુચરા� એ.પી.એસ સુધી  ડ�ેનેજ લાઇન ૫.૦૦

ઝીરો વે�ટ સીટી - િલિ�વડ વે�ટ મેનેજમે�ટ
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અનુ કામનંુ નામ
 રકમ 

(�. કરોડમાં)

સુવેઝ ટ� ીટમે�ટ �લા�ટના કામો 

૧ ગાજરાવાડી ખાતે ૧૩૦ MLD �મતાનો નવીન STP, MPS ૧૮૦.૦૦

૨ તરસાલી િવ�તારમા ંરે.સવ� ન.ં૩૦ માં નિવન STP ૯૦.૦૦

૩ શેરખી ખાતે નિવન STP ૯૦.૦૦

૪ �ડેરા િવ�તારમાં ૨૧ MLD નિવન STP ૪૧.૧૦

એ.પી.એસ. તથા �ેશરલાઇનના કામો

૧ છાણી નવીન ટી.પી. િવ�તારમાં APS /ડ�ેનેજ ઇ��ા�ટ��ચરની સુિવધા ૧૦.૦૦

૨ માંજલપુર APS ની �ેશર લાઇન સુશેન ચાર ર�તા તરફ લબંાવવાની કામગીરી ૮.૦૦

૩ કરોડીયા િવ�તારમાં નિવન APS તથા �ેશરલાઇન ૬.૫૯

૪ છાણી નારાયણ નગર માટે APS, �ેશર લાઇન અને �વેીટી લાઇન ૫.૫૦

ડ�ેનેજ નેટવક�  / રી�ટોરેશનના કામો

૧ ભાયલી અન ેસેવાસી િવ�તારમાં સુવરેઝ સી�ટમ (એ.પી.એસ. તથા નેટવક� ) ૬૬.૦૦

૨ બીલ ખાતે નવીન પ�પીગ �ટેશન, �ેશર લાઇન અને ડ�ેનજે �ેવીટી નેટવક� ૬૫.૦૦

૩ ગોરવા, ઉડ�રા અને કરોડીયા િવ�તારમાં નવીન ડ�ેનજે �ેવીટી નેટવક�  ૪૧.૪૫

૪ સેવાસીથી શેરખી સુએજ ટ�ીટમે�ટ �લા�ટ સુધી નવી ડ�ેનજે �ેિવટી લાઇન ૩૩.૦૦

૫ ગો�ી રોડ ૩૦.૦મી રોડ જકંશનથી હરીનગર �ીજ સુધી ટ��ચલેસ પ�ધિતથી ડ�ેનેજ લાઇન ૨૨.૦૦

ઝીરો વે�ટ સીટી - િલિ�વડ વે�ટ મેનેજમે�ટ
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ડ�ેનેજ નેટવક�  / રી�ટોરેશનના કામો

અનુ કામનંુ નામ
 રકમ 

(�. કરોડમાં)

૧ GSFC, GACL અને GIPCL ને રીયુઝ ઓફ ટ�ીટેડ વે�ટ વોટર સ�લાય કરવાના કામે છાણી ખાતે ૪૨ MLD ટ�ીટમે�ટ �લા�ટ 
અને �ેશર લાઇન

૧૩૨.૦૦

૨
ખોડીયાર નગર ચાર ર�તા, સરદાર એ�ટેટ ચાર ર�તા અને વૃદાવન ચાર ર�તા પર �ીજ બનાવવાની કામગીરીમાં નડતર �પ 
ડ�ેનેજ લાઇન શી�ટ કરવાની કામગીરી

૧૭.૦૦

૩ રાજવી ટાવર જકંશનથી જુના પાદરા રોડ થઇ સા�ા�ય જકંશન સુધી ટ��ચલેસ પ�ધિતથી ડ�ેનેજ લાઇન ૧૩.૦૦

૪ તરસાલી િવ�તાર (ટી.પી. ૩૯) ખાતે નવીન ડ�ેનેજ �ેવીટી નેટવક� ૧૧.૦૦

૫ તાંદલ� પ�કાર કોલોની ચાર ર�તાથી જેટકો ઓફીસ સુધી ટ��ચલેસ પ�ધિતથી ડ�ેનેજ લાઇન ૧૦.૦૦

૬ કપુરાઇ ટાઉન �લાિનંગ �કીમ ૪૧-૪૨ માં નવીન �ેિવટી નેટવક� ૧૦.૦૦

૭ વારસીયા િવ�તારમાં �ેમ �કાશ આ�મ થી RTO APS સુધી ટ�ે  �ચલેસ પ�ધિત થી ડ�ેનેજ લાઇન ૧૦.૦૦

૮ ખો�ડયારનગર ચાર ર�તા તરફથી રા�વનગર STP તરફ ટ�ે  �ચલેસ પ�ધિત થી ડ�ેનેજ લાઇન ૯.૦૦

૯ પૂવ� ઝોન િવ�તારમાં �ેમદાસ જલારામ હોિ�પટલ થી ઓડનગર ક�વટ�  તરફ ડ�ેનેજ લાઇન ૯.૦૦

૧૦ ઘાઘરેટીયા િવ�તારમાં નિવન ડ�ેનેજ નેટવક� ૬.૦૦

૧૧ નાગરવાડા િવ�તારમાં લાલકુઇથી સરદારભવન APS સુધી ડ�ેનેજ લાઇન ૬.૦૦

૧૨ કુતરાવાડી ક�વટ�  થી RTO APS સુધી ટ�ે  �ચલેસ પ�ધિત થી ડ�ેનેજ લાઇન ૬.૦૦

૧૩ વડદલા િવ�તારમાં નવીન ડ�ેનજે �ેવીટી નેટવક� ૫.૦૦

૧૪ તરસાલી (ટીપી ૫૨) િવ�તારમાં માં નવીન ડ�ેનજે �ેવીટી નેટવક� ૫.૦૦

ઝીરો વે�ટ સીટી - િલિ�વડ વે�ટ મેનેજમે�ટ
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શહેરની એર કવોિલટી (PM10 Concentration)મા ંન�ધપા� સુધારો લાવવા માટે એર કવોિલટીને અસરકારતા મુ�ય 
પ�રબળોન ે�યાનમા ંરાખી એપૃ�ડ િસટી એ�શન �લાન મુજબની િવિવધ એકટીવીટી/�ોજકેટ  હાથ ધરવામા ંઆવશે.

મીકેનીકલ શાખા

અનુ 
ન.ં

કામનંુ નામ
અંદા�ત રકમ
(� કરોડમા)ં

૧ �વ�છતા માટે ૩૮ નંગ E-�ર�ા ખરીદવાનું કામ ૦.૮૦

૨ ૧ નંગ નાના �વીપર મશીન ખરીદવાનું કામ ૨.૨૦

૩ ચાર ઝોન માટે ૪  Robot ખરીદવાનું કામ ૩.૦૦

૪ ચાર ઝોન માટે ૮ નંગ E-Vehicle ખરીદવાનું કામ ૧.૬૦

૫ મોબાઈલ ટોઇલેટ -E-toilet ખરીદવાનું કામ ૧.૫૦

કુલ ૯.૧૦

રોડ શાખા

અનુ 
નં.

કામનું નામ
અંદા�ત કમ
(� કરોડમાં)

૧ ૪૦.૦ મી. આઉટર ર�ગ રોડ તથા ૩૬.૦ મી. ઇનર ર�ગ રોડ પર 
આવતા જકંશન વાઈડન�ગ કરી �ીનરી સહ ડેવલપ કરવાનું કામ.

૩.૦૦

૨ ડો. આબ�ડકર જકંશન વાઇડન�ગ કરી વોલ ટુ વોલ કરવાનું કામ. ૦.૩૦

૩ દુમાડ જકંશન વાઈડન�ગ કરી વોલ ટુ વોલ કરવાનું કામ. ૦.૬૦

૪ મહાનગરપાિલકાની હદથી કપુરાઈ જકંશન સુધી �ીનરીસહ વોલ ટુ 
વોલ રોડ બનાવવાનું કામ. ૪.૦૦

૫ ખોડીયારનગર જકંશન થી એરપોટ�  ચાર ર�તા સુધી વોલ-ટુ-વોલ 
રોડ પાકો કરવાનું કામ. ૩.૫૦

૬ સોમા તળાવ ચાર ર�તાથી મહાનગર સોસાયટી સુધીનો ૩૬ મી.ના 
ર�તા સુધી પેવર �લોકથી ફુટપાથ / પાક�ગ બનાવવાનુ કામ.

૩.૦૦

૭ વુડા જકંશન વાઈડન�ગ કરી ડેવલપ કરવાનું કામ. ૦.૧૦

૮ બરોડા ડેરી સક�લથી તરસાલી જકંશન સુધી પેવર �લોક થી ફુટપાથ 
બનાવવાનુ કામ. (ફેઝ-૨) ૩.૫૦

૯ વૃંદાવન જકંશનથી ગુ�કુળ સક�લ સુધી ર�તો બનાવવાનું કામ. ૭.૦૦

૧૦ ગુ�કુળ સક�લથી સોમાતળાવ �ીજ સુધીનો ર�તો વોલ ટુ વોલ 
કરવાનું કામ. ૨.૫૦

૧૧ ફતેગંજ થી �યુિનિસપલ કિમ�ર બંગલો સુધીના રોડને વોલ ટુ વોલ 
કરવાનું કામ. ૧.૭૦

૧૨ પં�ા �ીજ જ�ંશન વાઇડન�ગ કરી વોલ ટુ વોલ કરવાનું કામ. ૦.૩૦

કુલ  ૨૯.૫૦

પયા�વરણ થકી �માટ�  વડોદરા - એિ�બય�ટ એર કવોિલટી
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પાક�સ એ�ડ ગાડ�ન શાખા

અનુ 
ન.ં

કામનંુ નામ
અંદા�ત રકમ
(� કરોડમા)ં

૧ કપુરાઇ ચોકડીથી કેનાલ સુધી �ીનરી કરવાનું કામ ૦.૫૦

૨
માણેકપાક�  જકંશન થી ખોડીયારનગર તરફ રોડની 
ધારે પર �ીનરી ડેવલોપ કરવાનું કામ. ૧.૦૦

૩
ફતેગંજ બાગને અડીને આવેલ �લોટમાં વટ�કલ 
ગાડ�ન ડેવલોપ કરવાનું કામ. ૦.૩૦

૪ ૧૦ નંગ E-Car ખરીદવાનું કામ. ૦.૮૦

૫ 2 નંગ ટ� ી કટર મશીન ખરીદવાનું કામ ૦.૫૦

૬
ફતેગંજ સક� લથી પેવેિલયન તરફ �ીનરી ડેવલોપ 
કરવાનું કામ. ૦.૪૦

૭
 ��બુઆ મકરપુરા �વેશ�વાર �ીનરી ડેવલોપ 
કરવાનું કામ. ૦.૫૦

૮
છાણી �વેશ�વાર �.એસ.એફ.સી. તરફ �ીનરી 
ડેવલોપ કરવાનું કામ ૦.૫૦

૯ 3 નંગ વોટર ટે�કર ખરીદવાનું કામ ૦.૪૦

૧૦
વડોદરા શહેરના અલગ અલગ િવ�તારમાં તથા 
તળાવો પર નવીન ગાડ�ન બનાવવાનું કામ ૩.૦૦

૧૧ ડુમાડ ચોકડી �ીનરી ડેવલોપ કરવાનું કામ ૦.૫૦

કુલ ૮.૪૦

પયા�વરણ થકી �માટ�  વડોદરા - એિ�બય�ટ એર કવોિલટી
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પયા�વરણ થકી �માટ�  વડોદરા

વડોદરા �યુિનિસપલ કોપ�રેશનનાં જુદા જુદા િવભાગો માટે વાહનો ખરીદવા માટે જમે કે રોડ �વીપર , એ�કેવેટર, સકશન મશીન, જટે�ગ 
કમ સકશન �રસાયકલર મશીન, ડોઝર, જસેીબી રોબોટ, પેવર, ડ�ેનેજ સફાઇ માટે પાવર બકેટ મશીન, હાઇડ� ોલીક સીવર �ટ કટર તથા  
ડ�પર , એફ સી �હીકલ, ટ�ક ,ટે�પા, ટ�ે કટર. ટ�ેલર િવગેરે ની ૪૨.૮૧ કરોડના ખચ� ખરીદીનું આયોજન 
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Energy Efficient Vadodara City
વડોદરા મહાનગર પાિલકા �ારા વાિષ�ક અંદાિજત �. ૧૦૦ કરોડનાં વીજ વપરાશનાં બીલોનાં Energy Audit અથ� Efficient

Electrical Energy Cell (EEEC)ની રચના કરવાનુ ંઆયોજન છે જનેાં મુ�ય કાય� નીચે મુજબનાં છે : 

 50KW કે તેથી વધ ુContract Demand હોઈ તે તમામ વીજ િબલોનંુ Energy Audit કરવુ ં
 50KW સુધીના Load List ધરાવતા ં તમામ Electrical/Electrificationનાં �ોજ�ેટનુ ં Scrutiny કરી Energy

Efficient પાસાઓ ઉમેરવા
 નવીન �ટ� ીટલાઈટ�ગન ેલગતા �ોજ�ેટમાં National Lighting Code 2010 તથા International Commission

of Illumination (CIE)નાં િનયમોનુ ંપાલન થાય છે કે કેમ તે ચકાસવુ ંઅન ેતેનું પાલન કરાવવુ.ં
 કે�� તથા રા�ય સરકાર�ીનાં િનદ�શો અનુસાર Efficient Electrical Energyની Guideline બનાવવી તથા ત ે

�માણે નવીન િવજ ઉપકરણો ખરીદવા. 
 વીજ બીલોનાં Tariff, Duty, Contract Load તથા Energy Billનુ ંપૃ�થકરણ, �ળવણી તથા દેખરેખ રાખવામાં 

આવે છે.

Green Energy – Clean Energy 

 છાણી કેનાલ થી સમા જકંશન સુધીના Cycle Track, �તાપપુરા થી આજવા સરોવર સુધીની ફીડર ચેનલ પર, વડોદરા 

મહાનગર પાિલકા હ�તકના ં િબ�ડ�ગો,  પાણીના શુિ�કરણ મથકો, પાણીના �ાિ� �થાનો, પાણીના િવતરણ મથકો, સુવેજ 

ટ� ીટમે�ટ �લા�ટ, સુવેજ પ�પ�ગ �ટેશન તથા અ�ય િબન વપરાયેલ જ�યાઓ પર Solar Power Plant બેસાડી હયાત 2MW 

�મતાની Green Energy માં વધારો કરી 10MW સુધી કરવાનુ ંઆયોજન છે.
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IT / Artificial Intelligence Lab  

 કોઈ પણ કામની �ોસેસન ેઓટોમે�ટક બનાવવા માટે Artificial Intelligent  ખૂબ મહ�વનો ભાગ ભજવે છે.

 AI ની મદદ વડે સીટીના િસિવક સમ�યા હાઈલાઈટ થઇ શકે છે અને િસિવક ��ો હલ થઈ શકે તે માટે એક લેબ 

ઉભી કરવી જ�રી બને છે. 

 સેલ આગળ જતા ં �યુિનિસપલ કોપ�રેશનને  મદદ�પ થઈ શકે એવા �ોજ�ેટ તથા ટેકનોલો� િવશ ે�ણકારી 

આપશ.ે

અંદા�ત ખચ� : �. ૧૦ કરોડ
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અનુ 
નં. 

કામનું નામ 
રકમ

(� કરોડમા)ં 

૧
શહેરમાં વહેતી િવ�ાિમ�ી નદી પર, નદીના ૧૭ જટેલા લોકેશન પર AI આધા�રત PTZ કેમેરા તથા ડ� ોનની મદદથી સઘન 
મોનીટર�ગનું આયોજન

૪.૦૦

૨ ડ� ોન તથા  મોબાઇલ એપની મદદથી Physical Survey  ના ઉપયોગથી વડોદરા શહેરની તમામ �ોપટ� ના સવ�નંુ આયોજન ૪.૦૦

૩ કેમેરા અને AI ની મદદથી �માટ�  પે એ�ડ પાક�  ની મોબાઇલ એ�લીકેશનની સુિવધાનું આયોજન ૧.૦૦

૪ શહેરના �માટ�  રોડ, મોડેલ રોડ તથા મહ�વના રોડ પર Enforcement System  નું આયોજન ૦.૫૦

૫ તમામ સિવ�સીસ માટે મોનીટર�ગ િસ�ટમ જમેાં Feedback Complaints,  તથા Digital Dashboard  હોય ૦.૫૦

કુલ ૧૦.૦૦

IT / Artificial Intelligence Lab  
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Technology Fund ની રચના

 શહેરમાં િવિવધ ICT લગતના �ોજ�ે�સ કાય�રત છે.

 જનેો ઉપયોગ મહાનગરપાિલકાના િવિવધ િવભાગો િસવાય અ�ય િવભાગો �ારા પણ કરવામા ંઆવ ેછે.

 સદર �ોજ�ેટની યો�ય રીત ેિનભાવણી અને �ળવણી થઈ શકે તે માટે એક નવીન Technology“ Fund” ની રચના 
કરવામા ંઆવનાર છે

 ICT IT/  ના િવિવધ �ોજ�ે�સ હેઠળ થનાર આવકને આ ફંડ હેઠળ જમા લઈ ભિવ�યમાં િનભાવણી અને 
updation/upgradation યો�ય રીતે કરી શકાય
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 વડોદરા મહાનગરપાિલકા ફરત ે રોડ કન�ેટીવીટી અન ે ફા�ટ 
મોિબલીટી અથ� Transit Oriented Corridor �. ૧૫૦૦ કરોડ ના 
ખચ� બનાવવાનું આયોજન.

  જમેા ં ૪૦ મી. પહોળાઈ ના ર�તા, પૂલો/નાળા, વરસાદી ગટર, 
એ�ોચ રોડની સાથે સાથે લાઈટ�ગ ની સુિવધા  િવકસાવવામા ં
આવશ.ે 

 સદર કામગીરીના અમલીકરણ માટે એક Special Purpose
Vehicle (SPV)ની રચના કરવામાં આવશ.ે 

 સદર કામગીરી અંગેનો ખચ� Transit Oriented Corridor
િવ�તારોના વહેચાણની FSI થકી થનાર આવક માંથી વસુલવામા ં
આવશ.ે

Transit Oriented Corridor : Outer Ring Road
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Neighbourhood Development Scheme

નવીન સમાિવ� િવ�તાર તેમજ ટી.પી. િવ�તારો મા ંમાળખાકીય સુિવધા જમેકે પાણી, ડ�ેનેજ, ર�તા, �ટ� ીટલાઈટ, બાગ 
બગીચા તેમજ કો�યુિનટી સિવ�સીસ લગતની સુિવધાઓનંુ આકલન કરી જ��રયાત મુજબની સુિવધાઓ �ાથિમકતાના 
ધોરણ ેઆપવા અંગેનુ ંઆયોજન
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પે એ�ડ પાક�  અને �હેરાતો થકી આવક

પે એ�ડ પાક�  :
 �ીજ નીચ ેપે એ�ડ પાક�  :
• નિવન બનેલ અટલ િ�જ નીચ ે તથા જતેલપુર િ�જ, ગો�ી-હ�રનગર િ�જ, 

અટલાદરા-કલાલી િ�જ સ�હત િવિવધ િ�જ નીચેના ભાગે પે એ�ડ પાક�  
સુિવધાથી વાિષ�ક કુલ �.૧.૨૦ કરોડ જટેલી આવક થવાનો અંદાજ છે.

 િવિવધ �લોટ ખાતે પે એ�ડ પાક�  : 
• સમા તળાવ, આજવા ચોકડી, વાઘો�ડયા ચોકડી, કપુરાઈ ચોકડી, સુશેન ચાર 

ર�તા, છાણી જકાતનાકા જવેા એ�ટ� ી પોઈ�ટ ખાતે પા�ક�ગ કરાવી �. ૦.૨૫ કરોડ 
જટેલી વાિષ�ક આવક થવાનો અંદાજ છે.

• રીઝ�ડ�  �લો�સ ખાતે પા�ક�ગ ���યા આયોજન હેઠળ છે. તે પા�ક�ગથી કુલ �.
૦.૯૫ કરોડ જટેલી વાિષ�ક આવક થવાનો અંદાજ છે.

�હેરાત :
 અટલ િ�જના પીયર ઉપર હોડ�ગ બોડ�  �ારા �હેરાત કરવાના હ�ો આપી વડોદરા

મહાનગરપાિલકાની નવીન આવક ઉભી કરી શકાય તમે છે. જમેા ંવાિષ�ક �. ૦.૮૨ કરોડ ની 
આવકનો અંદાજ છે.

 કારેલીબાગ રા�ીબ�ર તથા સયા�પુરા રા�ીબ�રની રેલ�ગ ઉપર �હેરાત કરવાના હ�ો 
આપી અંદા�ત �.૧૦ લાખ વાિષ�ક આવક ઉભી કરવાનુ ંઆયોજન છે.
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 ગો�ી ખાત ેનવીન ��કેટ પીચ – �.  ૪.૫૦ કરોડ 
 સરદારબાગ તથા લાલબાગ �વીમ�ગપુલનુ ંનવીનીકરણ – �.  ૪ કરોડ 
 �ી છોટુભાઇ પુરાણી પેવેલીયન ખાતે ફૂટબોલ �ાઉ� ડ તથા �કેટ�ગ ર�ક – �.  ૫ કરોડ
 ટી.પી. ૨ એફ.પી. 54 સયા�પુરા ખાત ેPPP Model થકી �પો�સ� કો�પલે� ડેવલપ 

કરવાનુ ંકામ

ખેલો વડોદરા
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 ખટંબા તથા �ંબુવા નવીન કેટલ શેડ : �.૧૫ કરોડ

હયાત ખાસવાડી તથા ખટંબા ઢોર ડ�બા રીનોવેશન:  �.૧.૫૦ કરોડ

ઢોર પકડવાની 
કામગીરી

લાલબાગ, ખાસવાડી તથા ખટંબા ઢોર ડ�બા :  
 કેપેસીટી : ૭૮૦ પશુઓ

ટેિગંગ કામગીરી િશ�ટ�ગ કામગીરી ગૌ કા�ટ �ો��શન

રખડતા ઢોર મુકત શહેર
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Flood Fire,  તથા Disaster Management Plan   થકી Resilient Vadodara  

 નાગરીકોની સુખાકારી અને સલામતી માટે સોમા તળાવ, હરણી, ટી.પી.-૧ અને સયા�પુરા 

કાતે નવીન 4 ફાયર �ટેશન - �. ૧૩ કરોડ

 વાયરલેસ હાઈટેક ટેકનોલો� નું અપ�ેડેશન - �. ૧ કરોડ

 નાગરીકોને ફાયર NOC મેળવવામા સુગમતા રહે તે માટે ઓનલાઈન NOC તથા લાઈવ 

મોનીટર�ગ િસ�ટમ અપ�ેડેશન કરવાનું આયોજન.

 નાગરીકોને ફાયર સે�ટીની ગુણવ�ાયુ�ત સુિવધા મળી રહે તે માટે ફાયર વે�ડર ર��ટ�ેશન 

િનયમોન ુઅમલીકરણ. 

 મેઈન વોટર સ�લાય લાઈનમાંથી િસટી હાયડ� �ટ લાઈન સી�ટમ.

 આગના બનાવ �સંગોએ ન��ના તળાવોમા રહેલ પાણીના ઉપયોગ કરી શકાય તે હેતુથી 

Water Filling System    Develop કરવાનું અયો�ન - �. ૪૦ લાખ

 નવીન ફાયર �ટેશન માટે મંજુર મહેકમમાં ખાલી જ�યાની  ભરતી તથા નવીન મહેકમ ઉભું 

કરવાની કાય�વાહી.
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Sr. 
No

Work Name 

1 CITYWATER FIDDINGPUMP ZONE    (  – 4) 

2
Dry Chemical Powder Tender    (1000 Kgs x Nos.  2 .) on 

19 Ton Chassis 

3 60 Mtrs Turn Table Ladders Rescue.    ( )

4 Wireless Sets Electronics Item /  

5 Force Gurkha Convey vehicle/   – MFCRV nos  ( .05) 

6 Fire bike nos  ( .10)

7 Water Browser CAPSUL KL on ton Chassis   18   35  

8 Rescue Container  (02 nos.)  

9
Mini High PressureWater Tender     mini tender(  ) 

Nos( .06)

10 Fire Fighting Robot    

Fire Services  ને સુ�ઢ કરવા હાઈટેક વાહનો તેમજ અપ�ેડેડ હાઈટેક રે��ય ુસાધનોની ખરીદી - �. ૨૫ કરોડ 

Flood Fire,  તથા Disaster Management Plan   થકી Resilient Vadodara  
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અનુ કામનંુ નામ
 રકમ 

(�. કરોડમાં)

૧ �ટલ�ગ હો�પીટલથી ભાયલી ઓપન ચેનલ સુધી વરસાદી ગટર ૧૧.૦૦

૨ નેશનલ હાઇવે સમાંતર વાઘોડીયા જ�ંશનથી કપુરાઇ જ�ંશન સુધી વરસાદી ગટર ૧૦.૦૦

૩ નેશનલ હાઇવે સમાંતર L T &  તરફથી વાઘોડીયા જકંશન સુધી વરસાદી ગટર ૧૦.૦૦

૪ તરસાલી આદશ� નગરથી �પારેલ કાંસ સુધી વરસાદી ગટર ૯.૦૦

૫ �ડેરા તળાવથી ઇશા�યા શાંિત�ામ કો�પલે�/સહજ એવ�યુ જકંશન સુધી વરસાદી ગટર ૭.૦૦

૬ ભીમ તળાવ જ�ંશનથી વાસણા-બાંકો કાંસ સુધી વરસાદી ગટર ૫.૫૦

Flood Fire,  તથા Disaster Management Plan   થકી Resilient Vadodara  

Vadodara“ Emergency and Special Assistance Fund” નામના CSR Fund ની રચના કરવા અંગેની કાય�વાહી હાથ ઉપર 
લેવામા ંઆવનાર છે. જ ેઅતંગ�ત કંપનીઓ અન ેસં�થાઓ પાસેથી CSR હેઠળ ફંડ મેળવી તેનો ઉપયોગ વડોદરામા ંઈમરજ�સી, આપદા 
તેમજ ખાસ �સગં ેકરવામા ંઆવશે. વધુમા ંઆ Fund હેઠળ રકમ આપેથી કંપનીઓ/ સં�થાઓ પણ CSR ની �ગવાઈઓ હેઠળ તેનો 
લાભ મેળવી શકશ.ે

Vadodara Emergency and Special Assistance Fund     – CSR Fund 
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 સુવર તથા સે�ટીક ટે�ક સફાઇ અથ� �ખમી માનવ �વેશ રોકવા, 
ડ�ેનેજ/સે�ટીક ટે�ક સફાઇની �વૃિત સાથે સં�ળાયેલ સફાઇિમ�ોની 
સલામતી તથા ક�યાણ અંતગ�ત ભારત સરકાર�ીન ુસફાઇિમ� સુર�ા િમશન

અનુ 
��મ નં

િવગત
CPHEEO  

(કે��યુલેટર) 
મુજબની જ��રયાત

મેનપાવરની જ�રીયાત

૧ સુવરમેન ૨૫૩

૨ સેિનટરી બેલદાર (�ડ�લ�ડંગ ઓપરેટરો) ૬૧

૩ સુવર એ�ટ� ી �ોફેશન�સ (આ સુવર મેન અન ેબેલદારમાંથી) ૨૨

મુ�ય મ�ેટેન�સ ઇ�વીપમ�ેટ 
૪ હાઇડ� ોવેક (સુપર સકર) સેટ ૯

૫ �ેબસ�/�ડિસિ�ટંગ મશીન ૯

૬ �ટાનડડ� સેિ�ટક ટ�ક �હીકલ (સકશન/ડીપ સકશન ટ�ક) ૨૬

ખાસ રીહેબીલીટેશન ઇ�વીપમે�ટ

૭ ગટર િનરી�ણ કેમેરા ઉપકરણ ૧૫

૮ હાઇડ� ો જ�ેટંગ મશીન ૧૦

૯ પાવર બકેટ મશીન ૯

૧૦ પાવર રો�ડંગ ઉપકરણ ૬૦

૧૧ હાઇડ� ોિલક ગટર �ટ કટર ૫

�યિ�તગત િગયર  (સલામતીના સાધનો)

૧૨ સેફટી ટ� ીપોડ સેટ ૧૧

૧૩ નાયલોનના દોરડાની સીડી ૧૧

૧૪ એર કો��ેસર સાથે �લોઅર ૧૧

૧૫ ગેસ મોિનટર (4 ગેસ) ૧૧

૧૬ �સન ઉપકરણ ૨૨

૧૭ સેફટી હાન�સ સેટ ૨૨

૧૮ એરલાઇન �ેથ�ગ ઉપકરણ ૧૧

૧૯ ફુલ બોડી વડેર સૂટ ૨૨

૨૦ ગેસ મા�ક ૨૨

 અંદા�ત �.૩.૦૦ કરોડના ખચ� CPHEEOના ધારાધોરણ મુજબ િવિવધ મશીનરી, 
ઈિ�વપમે�ટ, સાધન સામ�ી તેમજ મેનપાવરની જ��રયાત સામ ેઉપલ�ધ સંસાધનોનુ ં
ગેપ એનાિલિસસ કરી ખૂટતી જ��રયાત મુજબની મશીનરી, સાધનસામ�ી ખરીદવા 
અંગેની કામગીરી તેમજ મેનપાવરના િનમણૂક અંગેની કામગીરી આવનાર વષ�માં 
કરવાનુ ંઆયોજન

સફાઈિમ� સુર�ા િમશન
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મેળવેલ િસિ�ઓ

Governance GIS Project - Indian Smart Cities Awards

Contest 2020

Best Digital Transformation in Public Sector - GESIA
Annual Awards 2022

વાિષ�ક �હસાબ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ઇન�ટી�ુટ ઓફ ચાટ� ડ�  એકાઉ�ટ�ટ ઓફ 
ઇિ�ડયા �ારા �લાક કેટેગરીમાં વડોદરા મહાનગરપાિલકાને એવોડ�  એનાયત 
કરવામા ંઆવેલ છે.

The Eat Right Challenge for Cities and Districts Certificate of

Excellence Award

ભારત સરકાર �ારા �વ�છ ભારત િમશન અંતગ�ત ગારવેજ �ી સીટી તરીકે 
વડોદરા મહાનગરપાિલકાને �ી �ટાર �ા� કરેલ છે

ભારત સરકાર �ારા �વ�છ ભારત િમશન અંતગ�ત થયેલ �વ�છ સવ��ણ 
૨૦૨૨માં વડોદરા મહાનગરપાિલકાન ે�વ�છ શહેરમા ં૧૪મો �માંક �ા� થયેલ છે
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િવગત

૨૦૨૨-૨૩
બજટે

લ�યાંક

તા.૩૦-૧૨-૨૨ 
સુધીની 
ખરેખર 

૨૦૨૨-૨૩
�રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૩-૨૪
ડ� ા�ટ અંદાજ

(સૂિચત વધારા સહ)

સામા�ય કર ૧૮૭.૦૫ ૧૫૧.૧૭ ૧૮૭.૦૫ ૨૪૬.૫૦

પાણી કર/ચાજ� ૯૨.૬૧ ૭૫.૧૫ ૯૬.૮૩ ૧૦૯.૧૮

ક�ઝરવ�સી અને સુઅરેઝ કર ૫૬.૦૩ ૪૬.૨૨ ૫૭.૫૨ ૭૩.૯૭

ફાયર ટે� ૨.૮૫ ૨.૪૯ ૨.૮૫ ૩.૬૪

સફાઈ ચાજ� ૪૨.૫૦ ૩૮.૯૫ ૪૫.૦૦ ૫૩.૮૦

�યવસાય વેરો ૫૨.૭૫ ૪૦.૯૪ ૫૮.૭૫ ૫૯.૨૫

આ�વન વાહન કર ૨૭.૦૦ ૨૯.૮૬ ૩૧.૦૦ ૩૨.૦૦

વેરાનું �યાજ ૭.૦૦ ૨.૬૬ ૭.૧૬ ૭.૨૨

એ�વાયરમે�ટ ઇ��ુવમે�ટ ચાજ� - - - ૪.૪૯

કુલ ૪૬૭.૭૬ ૩૮૭.૪૪ ૪૮૬.૧૬ ૫૯૦.૦૫

િશ�ણ ઉપકર ૩૭.૬૫ ૩૩.૯૫ ૩૫.૮૮ ૫૨.૨૧

કુલ(િશ�ણ ઉપકર સહ) ૫૦૫.૪૧ ૪૨૧.૩૯ ૫૨૨.૦૪ ૬૪૨.૨૬

(�. કરોડમાં)

િવિવધ કર અંગેની મા�હતી
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(�. કરોડમાં)

સુિચત સુિચત કર અંગેની મા�હતીકર અંગેની મા�હતી

�મ
િવગત સૂિચત વધારો

૧ સામા�ય કર ૪૨.૫૨

૨ પાણી કર/ચાજ� ૮.૨૧

૩ ક�ઝરવ�સી અને સુઅરેઝ કર ૧૨.૫૨

૪ ફાયર ટે� ૦.૬૧

૫ સફાઈ ચાજ� ૧.૭૬

૭ એ�વાયરમે�ટ ઇ��ુવમે�ટ ચાજ� ૪.૪૯

કુલ ૭૦.૧૧

૮ િશ�ણ ઉપકર ૯.૩૫

કુલ (િશ�ણ ઉપકર સહ) ૭૯.૪૬

સામા�ય કરના દરમાં રહેણાંક િમલકતોમાં �. ૧૬ થી વધારીને �.૨૦ અને 
િબન-રહેણાંક િમલકતોમાં �. ૩૦ થી વધારીને �.૩૫ સૂિચત કરેલ છે. 
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એ�વાયરમે�ટ ઇ��ુવમે�ટ એ�વાયરમે�ટ ઇ��ુવમે�ટ ચાજ� અંગેની મા�હતીચાજ� અંગેની મા�હતી

એરીયા(ચો.મી.)
દર

રહેણાંક િબન રહેણાંક

૦૦ થી ૧૫ ૦ ૦

૧૬ થી ૨૫ ૦ ૦

૨૬ થી ૫૦ ૦ ૦

૫૧ થી ૧૦૦ ૩૦ ૫૦

૧૦૧ થી ૨૦૦ ૧૭૫ ૩૫૦

૨૦૧ થી ૪૦૦ ૩૦૦ ૬૦૦

૪૦૧ થી ૫૦૦ ૭૬૫ ૧૫૩૦

૫૦૧ થી વધુ ૧૦૬૩ ૨૧૨૫

વડોદરા મહાનગરપાિલકા �ારા પયા�વરણની �ળવણી માટે માસ ટ� ા�સપોટ�શન, બાગ બગીચા, �લા�ટેશન તેમજ 
કચરાના યો�ય િનકાલ તેમજ સરળ પરીવહન માટે �લાય ઓવર �ીજ (એફ.ઓ.બી.) તથા સારા ર�તા માટે 
િવપુલ �માણમાં ખચ� કરતી હોય સને ૨૦૨૩-૨૪ નાણાકીય વષ�થી એ�વાયરમે�ટ ઈ��ુવમે�ટ ચાજ� નીચે મુજબ 
વાિષ�ક ધોરણ ેવસુલ કરવામા ંઆવશે.

(�િપયા માં)
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માનનીય મુ�યમં�ી
�ી ભુપે��ભાઇ પટેલ

માનનીય મેયર�ી 
કેયુરભાઇ રોકડીયા

અમો આભારી છીએ

માનનીય ડે.મેયર�ી 
નંદાબેન �શી

માનનીય અ�ય��ી
�થાયી સિમિત 

ડૉ. �હતે��ભાઇ પટેલ
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ડૉ. �હતે��ભાઈ �ભુદાસભાઈ પટેલ 
(અ�ય�) 

�ી રિ�મકાબેન મનીષકુમાર વાધેલા

�ી �ીરંગ રાજશે આયરે

�ી ધમ�શભાઈ દશરથભાઈ પટણી

�ી પૂનમબેન ગોપાલદાસ શાહ

�ી ક�પેશભાઈ મનુભાઈ પટેલ

�ી િનલેશભાઈ રણ�તિસંહ રાઠોડ

 �ી મનોજભાઈ ભુપે��ભાઈ પટેલ

�ી પરા�મિસંહ અ�તિસંહ �ડે�

ડૉ. િશતલભાઈ વસંતભાઈ િમ�ી

�ી �નેહલબેન મનીષભાઈ પટેલ

�ી અ�તભાઈ ચંપાલાલ દાધીચ

અમો આભારી છીએ
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