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 અંદ જ 

૨૦૧૭-૧૮ 

 ડ્ર ફ્ટ 

 અંદ જ 

કુર 

શ ઉવીંગ બફલ્ડીંગ ૯૬૧.૩૨ ૪૦૬.૯૦ ૬૦૬.૩૦ ૧૯૭૪.૫૨ 

રુો-યોડ ૧૩૦૮.૭૫ ૧૮૯.૬૫ ૩૪૫.૭૪ ૧૮૪૪.૧૩ 

અન્મ કેીટર ખર્ચ ૬૮૭.૯૫ ૧૮૪.૧૬ ૨૯૦.૯૧ ૧૧૬૩.૦૩ 

 ણી યુલઠ  ૩૯૬.૯૬ ૧૩૫.૬૭ ૧૯૩.૭૩ ૭૨૬.૩૬ 

લયવ દી ગટય ૩૫૩.૨૮ ૪૩.૫૩ ૮૫.૩૨ ૪૮૨.૧૩ 

ડ્રેનેજ ૩૪૪.૪૧ ૯૧.૨૨ ૧૮૫.૬૦ ૬૨૧.૨૩ 

ધન કર્ય  વ્મલસ્ટ્થ  ૩૦.૭૧ ૧૦.૪૧ ૨૦.૮૪ ૬૧.૯૬ 

સ્ટ્ટ્રીટ ર ઇટ/અગ્નન ળ ભક ૬૦.૭૮ ૧૮.૦૨ ૪૩.૫૭ ૧૨૨.૩૬ 

ફગીર્   ૫૨.૩૩ ૯.૨૦ ૧૯.૪૦ ૮૦.૯૩ 

ઇ-ગલનચનાંવ તથ  જી.આઇ.એવ. ૩૦.૩૯ ૩૨.૦૩ ૨૫.૦૩ ૮૭.૪૫ 

આયોનમ,જ્નન્ભ-ભયણ અને ભ કેટ ૩૨.૩૦ ૫.૮૩ ૧૧.૭૦ ૪૯.૮૩ 

કરૂ ૪૨૫૯.૧૮ ૧૧૨૬.૬૦ ૧૮૨૮.૧૪ ૭૨૧૩.૯૩ 

( ` કયડ ભ ાં) 
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(ડ્ર ફ્ટ અંદ જ) ૨૦૧૭-૧૮ 

૫૭.૫૬ 

૫૯.૦૫ 

૧૮૧.૦૪ 

૪૧૦.૦૯ 

૪૪૫.૩૪ 

૪૦૯.૫૧ 

૩૮૪.૫૨ 

૪૯૮.૧૦ 

૫૭૬.૦૪ 

૭૩૫.૯૭ 

૭૯૯.૬૧ 

૧૧૨૬.૬૦ 

૧૮૨૮.૧૪ 
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લચ પ્રભાણે કેીટર ખચચ (તભાભ પાંડ) 
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૩૨૬.૯૯ 

(૪૦.૮૯%) 

૭૦૧.૫૪ 

(૬૨.૧૯%) 

( ` કયડ ભ ાં) 
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વપલચવ પ્રભાણે ળશેયી ગયીફો ભાટેનો કેીટર ખચચ 

13 

એપડચફર શ ઉવીંગ ૫૨૩.૭૯ 

ડે્રનેજ ૮૯.૦૦ 

યડ તથ  સ્ટ્રીટ ર ઇટ ૨૦.૦૦ 

 ણી યુલઠ  ૧૦.૦૦ 

લયવ દી ગટય ૮.૦૦ 

કરૂ ૬૫૦.૭૯ 
લયવ દી ગટય 

 ણી યુલઠ  

યોડ તથ  સ્ટ્ટ્રીટ 

ર ઇટ 

ડ્રનેેજ 

એપોડચફર 
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( ` કયડ ભ ાં) 



 

14 

૨૦૧૬-૧૭ના યીલાઇઝ તથા ૨૦૧૭-૧૮ના ડર ાપટ ફજટેની તાયીજ  
( ` કયડ ભ ાં) 

૨૦૧૬-૧૭ન રયલ ઇઝ ફજેટ 

ફજેટ વદય યેલન્ય ુ કેીટર ગ્ર ન્ટ 
જે.એન.એન.ય.ુ

આય.એભ 
અન ભત કુર 

યુ ાંત ફ કી ૫૬.૧૩ ૦.૧૪ ૪૫૯.૧૦ ૮.૦૭ ૧૩૧.૨૭ ૬૫૪.૭૧ 

આલક ૧૦૧૨.૮૩ ૩૭૬.૨૬ ૬૯૦.૧૯ ૩૪૧.૧૧ ૧૨૦.૧૨ ૨૫૪૦.૫૧ 

કુર જભ  ૧૦૬૮.૯૬ ૩૭૬.૪૦ ૧૧૪૯.૨૯ ૩૪૯.૧૮ ૨૫૧.૩૯ ૩૧૯૫.૨૨ 

              

ખર્ચ ૧૦૫૨.૭૧ ૩૬૯.૨૧ ૫૪૭.૭૮ ૨૦૯.૬૨ ૧૦૩.૭૬ ૨૨૮૩.૦૮ 

ફ કી સવરક ૧૬.૨૫ ૭.૧૯ ૬૦૧.૫૧ ૧૩૯.૫૬ ૧૪૭.૬૩ ૯૧૨.૧૪ 

૨૦૧૭-૧૮ન ડ્ર ફ્ટ ફજેટ 

ફજેટ વદય યેલન્ય ુ કેીટર ગ્ર ન્ટ 
જે.એન.એન.ય.ુ

આય.એભ 
અન ભત કુર 

યુ ાંત ફ કી ૧૬.૨૫ ૭.૧૯ ૬૦૧.૫૧ ૧૩૯.૫૬ ૧૪૭.૬૩ ૯૧૨.૧૪ 
આલક ૧૦૮૭.૫૫ ૪૭૬.૨૬ ૧૧૧૭.૯૩ ૬૭.૬૭ ૧૦૮.૮૮ ૨૮૫૮.૨૯ 

કુર જભ  ૧૧૦૩.૮૦ ૪૮૩.૪૬ ૧૭૧૯.૪૪ ૨૦૭.૨૨ ૨૫૬.૫૧ ૩૭૭૦.૪૩ 

              
ખર્ચ ૧૦૫૮.૨૨ ૪૮૧.૮૧ ૧૧૭૪.૧૩ ૧૭૨.૨૦ ૮૦.૨૧ ૨૯૬૬.૫૭ 

ફ કી સવરક ૪૫.૫૭ ૧.૬૪ ૫૪૫.૩૧ ૩૫.૦૨ ૧૭૬.૩૦ ૮૦૩.૮૬ 
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સ્લણીભ જમાંતી ભુખ્મભાંત્રી ળશેયી પલકાવ મોજના (મુ.ડી.ી. ૭૮)  

૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ ન  ક ભ 
અનુાં.  
નાં.  ક ભ 

સલક વન  ક ભ  
ક ભ ની 
વાંખ્મ  યકભ 

૧ યસ્ટ્ત    ૪૧ ૭૨.૦૮ 

૨ સ્ટ્રભ નલવતયન  ક ભો ૧૧૦ ૮.૨૮ 

૩ સ્ટ્ટ્રોભ લોટય ડ્રેનેજ ૦૨ ૧૧.૪૧ 

૪ બ્રીજ ૦૨ ૮૯.૪૭ 

૫ અન્મ ૨૪ ૬૧.૨૦ 

                      કુર  ૧૭૯ ૨૪૨.૪૪ 

અનુાં.  
નાં.  ક ભ 

નલક વન  ક ભો  

ક ભો ની વાંખ્મ  યકભ 

૧ બ્રીજ ન  ક ભો ૧ ૯.૦૦ 
૨ ડ્રનેજન  ક ભો  ૧ ૩૦.૦૦ 

૩ 
અગ્નનળભન અને ત ત્ક બરક 
વેલ ઓ 

૧ ૨.૮૮ 

૪  ણી યુલઠ  ળ ખ  (નલતયણ) ૭ ૫૩૪.૯૧ 

૫  ણી યુલઠ  પ્રોજેકટ ળ ખ   ૩ ૬.૯૦ 

                      કુર  ૧૩ ૫૪.૧૩ 

૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ ન  ફર્તન  ક ભ 

૨૦૧૬-૧૭ ન  ક ભ  
અનુાં

.  
નાં.  

ક ભ 

નલક વન  ક ભો  
ક ભો ની 
વાંખ્મ  યકભ 

૧ 
બૌનતક આંતયભ ખ રકમ 
સનુલધ  ૧૫ ૨૧૭.૬૬ 

૨ 
ઘન કર્યો / પ્રલ રશ 
કર્ય ન ુવ્મલસ્ટ્થ ન 

૨ ૧૨.૦૦ 

૩ અન્મ ક ભ  ૨ 

 
૧.૦૮ 

 

                      કુર  ૧૯ ૨૩૦.૭૪ 

વડક મજન   
અનુાં. 
નાં.  ક ભ 

ક ભની 
વાંખ્મ  યકભ 

૧ યડ ન  ક ભ   ૧૭ ૨૯.૦૦ 

                      કરૂ ૧૭ ૨૯.૦૦ 

આઉટ ગ્રથ સલસ્ટ્ત ય ભ ટે સલક વન  ક ભ  
અનુાં. નાં.  ક ભ 

ક ભની 
વાંખ્મ  યકભ 

૧  ણી યુલઠ   ૧ ૧.૦૦ 

                      કરૂ ૧ ૧.૦૦ 

( ` કયડ ભ ાં) 



 

કુર આંગણલ ડી : ૩૦૦           ભેર ગ્ર ન્ટ : રૂ. ૧૦.૪૯ કયડ 

અ
ન.ુ
નાં 

ઝન 
લશીલટી ભાંજૂયી 

ટેન્ડય ધ્ધસત 

પ્રગસત  

ણૂ ૅથમેર ક ભ  પ્રગસતભ ાં કુર 

ક ભની 
વાંખ્મ   

ભાંજૂયીની 
યકભ 

ક ભની 
વાંખ્મ   ખર્ચ ક ભની 

વાંખ્મ   
ક ભની 
વાંખ્મ   કુર ખર્ચ  

૧ લૂચ ઝન  ૪૯ ૩.૮૭ લ સિક ઇજાય  ૩૮ ૨.૭૬ ૦૪ ૪૨ ૨.૭૬ 

૨ સિભ ઝન  ૭૫ ૬.૫૨ લ સિક ઇજાય  ૫૭ ૩.૮૧ ૦૬ ૬૩ ૩.૮૧ 

૩ ઉત્તય ઝન  ૫૧ ૪.૨૯ લ સિક ઇજાય  ૩૧ ૧.૯૨ ૦૫ ૩૬ ૧.૯૨ 

૪ દબિણ ઝન  ૫૭ ૫.૩૩ લ સિક ઇજાય  ૪૫ ૨.૯૩ ૦૫ ૫૦ ૨.૯૩ 

  કુર ૨૩૨ ૨૦.૦૨   ૧૭૧ ૧૧.૪૨ ૨૦ ૧૯૧ ૧૧.૪૨ 

આાંગણલાડીના કાભો 

16 

( ` કયડ ભ ાં) 



 

શતે ુ
વવ મટી 
તયપથી 

ભેર વાંખ્મ  

લશીલટી ભાંજૂયી  પ્રગસત શઠેન ાં ક ભ  ણૂચ થમેર ક ભ  

ક ભની 
વાંખ્મ   

ભાંજૂયીની  
યકભ રૂ.  

પ્રગસત 
શઠેન ાં 
ક ભ 

કુર  
ખર્ચ રૂ.  

ણૂચ થમેર 
ક ભની વાંખ્મ   

કુર  
ખર્ચ રૂ.  

સોસાયટી વિસ્તાર 

યસ્ટ્ત  ૨૪૮૪ ૨૩૭૮ ૨૪૯.૭૪ ૮૩ ૧૮.૫૮ ૨૨૨૬ ૧૫૯.૩૦ 

સ્ટ્રીટર ઇટ   ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

ગટયર ઇનનુાં ક ભ ૫ ૫ ૦.૨૭ ૧ ૦.૦૦ ૪ ૦.૧૪ 

 ણીની નબક   ૧૯૭ ૧૯૭ ૬.૭૮ ૩ ૦.૦૦ ૧૯૪ ૫.૧૩ 

કુ    ૨૬૮૬ ૨૫૮૦ ૨૫૬.૭૯ ૮૭ ૧૮.૫૮ ૨૪૨૪ ૧૬૪.૫૭ 

ગરીબ અને પછાત વિસ્તાર  

યસ્ટ્ત  ૯૯૨ ૮૭૩ ૫૧.૪૮ ૧૫૦ ૦.૬૬ ૬૬૫ ૨૪.૧૫ 

સ્ટ્રીટર ઇટ   ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

ગટયર ઇનનુાં ક ભ ૮ ૮ ૦.૨૯ ૧ ૦.૦૦ ૭ ૦.૧૮ 

 ણીની નબક   ૧૦ ૧૦ ૦.૬૯ ૦ ૦.૦૦ ૧૦ ૦.૫૫ 

કુર   ૧૦૧૦ ૮૯૧ ૫૨.૪૬ ૧૫૧ ૦.૬૬ ૬૮૨ ૨૪.૮૮ 

એકાંદયે કુર   ૩૬૯૬ ૩૪૭૧ ૩૦૯.૨૫ ૨૩૮ ૧૯.૨૪ ૩૧૦૬ ૧૮૯.૪૫ 
ભેર ગ્ર ાંટ રૂ. ૨૦૪.૧૯ કયડ,  કુર ખર્ચ=(પ્રગસત શઠેન ાં ક ભ રૂ. ૧૯.૨૪ કયડ + ણૂચ ક ભ રૂ. ૧૮૯.૪૬ કયડ = રૂ. ૨૦૮.૭૦ કયડ) 

ખાનગી વોવામટીઓભાાં જનબાગીદાયીથી યસ્તા, ાણી અને સ્ટર ીટરાઈટનાાં કાભો 

17 

( ` કયડ ભ ાં) 



 

પલપલધ કય અાંગેની ભાશીતી 

18 

સલગત 

૨૦૧૬-૧૭ન 
ફજેટ  

રક્ષમ ાંક 

ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 
સધુીની  
લસરુ ત 

૨૦૧૬-૧૭ન 
યીલ ઇઝ ફજેટ 

રક્ષમ ાંક 

૨૦૧૭-૧૮ન  
ડ્ર ફ્ટ ફજેટ  

રક્ષમ ાંક 

વ ભ ન્મ કય  ૧૫૫.૨૬ ૧૪૬.૯૪ ૧૬૪.૦૫ ૧૬૯.૦૫ 

 ણી ર્ ર્જ  ૭૭.૬૧ ૭૫.૯૩ ૮૩.૩૧ ૮૬.૩૧ 

કન્ઝયલન્વી અને સઅુયેઝ ટેિ  ૪૬.૦૦ ૪૩.૫૦ ૫૧.૦૩ ૫૪.૦૩ 

પ મયટેિ  ૧.૭૦ ૧.૮૬ ૨.૦૦ ૨.૦૦ 

વપ ઇ ર્ ર્જ  ૧૪.૩૦ ૧૩.૫૫ ૧૫.૪૫ ૧૬.૪૦ 

વ્મલવ મ લેય   ૩૫.૫૦ ૩૧.૦૧ ૩૯.૫૦ ૪૧.૫૦ 

આજીલન લ શનકય  ૧૭.૦૦ ૨૨.૬૦ ૨૨.૦૦ ૨૫.૦૦ 

લેય  ન ુવ્મ જ  ૭.૦૦ ૫.૦૭ ૬.૦૦ ૬.૦૦ 

સળિણ ઉકય  ૩૦.૦૦ ૩૦.૨૨ ૩૧.૦૦ ૩૨.૦૦ 

કેફર એન્ટયટટેઇનભેન્ટ ટેિ ૧.૩૦ ૧.૪૪ ૧.૫૦ ૧.૫૦ 

કુર ૩૮૫.૬૭ ૩૭૨.૧૨ ૪૧૫.૮૪ ૪૩૩.૭૯ 

( ` કયડ ભ ાં) 



 

પલકાવના ાંથે અગ્ેવય ભશાનગયાપરકાના આમોજનો 

૧ ળહેયના ગયીફ તથા ભધ્મભ લગગ ભાટે એપોડેફર હાઉસીંગ મોજના હેઠ ૧૫૦૦૦ અલાસો ન ં ફાંધકાભ ૧૦૦૦.૦૦ 

૨ 
સ્ભાટગ સીટી ંત્તગગત લડોદયા ળહેયભાં ટર ાંસ્ોટેળન હફ લલકસીત કયલાની તથા સંકલરત રયલહનની સ લલધા ઊબી 
કયલાની કાભગીયી 

૪૫૦.૦૦ 

૩ ૧૫૦૦ ટી.ી.ડી. ના પ્રોસેસીંગ ક્ષભતા ધયાલત ં લેસ્ટ ટ  એનયજી ભોડેર અધાયીત ધન-કચયા ભાટેન ં પ્રોસેસીંગ પ્રાન્ટ ૩૦૦.૦૦ 

૪ ૪૦૦ MLD ભરીન જ ને ળ દ્ધીકયણ (Tertiary Treatment) કયીને તેને ઉદ્યોગ ભાટે  નઃ ઉમોગ કયલાની 
કાભગીયી 

૧૦૦.૦૦ 

૫ 
ળહેયના ભ ખ્મ ભાગગ તથા ન્મ સ્થો ઉય રાગેર જ દી જ દી ક્ષભતાઓના સોડીમભ પીટીંગ ને એર.આ.ડી. પીટીંગભાં 
યીલતીત કયલાની કાભગીયી   

૫૦.૦૦ 

૬ 
ળહેય ના તભાભ પ્રલેળ દ્વાયો ના યોડની ફન્ને ફાજ  તેભજ ડીલાઆડય ય બ્મ ટીપીકેળન, લૃક્ષાયોણ , સોફ્ટ સ્કેીંગ 
ને રેન્ડ સ્કેીંગ કયલાની કાભગીયી  

૫૦.૦૦ 

૭ અજલા ખાતે પ્રાક્ર તીક / સપાયી ાકગ  ને ભનોયંજન ની સ લલધાન  ંકાભ ૩૫.૦૦ 

૮ ળહેય ના લલલલધ સ્થે કૂર ૨૦૦ આ-ટોઆરેટ ફનાલલાન ં કાભ ૧૫.૦૦ 

ક ર  ૨૦૦૦.૦૦ 
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૧ 
ડરેનેજ ઝોન-૩ ના લિભ લલસ્તાયભાં સરાહકાય દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં અલનાય યીોટગ ભ જફ સ એઝ ટરીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 
તથા તેને સંરગ્ન કાભગીયી કયલાન ં કાભ 

૧૫૦.૦૦ 

૨ વ્ર દાંલન ચાય યસ્તા ાસે નલીન પરામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી ૫૫.૦૦ 

૩ સ્ભાટગ સીટી પ્રોજકે્ટ ંતગગત ૨૪*૭ ાંણી અલાન ં કાભ ૫૦.૦૦ 

૪ લડોદયા ળહેયના ચાય ભ ખ્મ યસ્તાઓને (ઝોન રદઠ એક) ભોડેર યોડ ફનાલલાન ં કાભ ૫૦.૦૦ 

૫ તયસારી જકંળન ઉય નલીન પરામ ઓલય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી ૪૭.૦૦ 

૬ પતેહ યા થી લડોદયા એયોટગ તયપ જતાં સંગભ ચાય યસ્તાં ઉય નલીન પરામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી ૪૫.૦૦ 

૭ પ્રતાનગય થી ભકય યા તયપ જતાં સ ળેન જકં્ળન ઉય નલીન પરામ ઓલય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી ૪૫.૦૦ 

૮ ળહેય ના લલલલધ સ્થોએ ડરેનેજ ના ખ લ્લા પ્રલાહને નેટલકગભાં જોડાણ કયલાન ં કાભ ૩૮.૦૦ 

૯ લડોદયા ળહેયભાં ચાય હેયીટેજ યોડ (ઝોન રદઠ એક) ફનાલલાન ં કાભ ૨૫.૦૦ 

૧૦ જંફ અ ખાતે  નલીન ટાઉન હોર ફનાલલાન ં કાભ ૨૫.૦૦ 

૧૧ લડોદયા ળહેયના ફાકી યહેર તભાભ તાલ લલકસીત કયલાની કાભગીયી ૨૫.૦૦ 

૧૨ લલશ્વાભીત્રી નદીના ફન્ને કાંઠા ઉય ડરેનેજ ટરંક રાઆન નાખી નેટલકગ  સહ લલકલસત કયલાની કાભગીયી ૨૦.૦૦ 

૧૩ પામય બ્રીગેડ ભાટે ૯૦ ભીટય ઉંચાઆ લાી હાઆડર ોરીક એરીલેટેડ પ્રેટપોભગ ફનાલાન  ંકાભ ૧૮.૦૦ 

૧૪ પામય બ્રીગેડ ભાટે ૪ નંગ સ્ેલળમર યઝ લેહીકર ને ફે નંગ યેીડ આન્ટયલેન્ળન લેહીકર (રૂ.૧૨ + રૂ.૫.૫ કયોડ) ૧૭.૫૦ 

20 

પલકાવના ાંથે અગ્ેવય ભશાનગયાપરકાના આમોજનો 
( ` કયડ ભ ાં) 

સ્લ બાંડો, ગ્ાન્ટ પલગેયે શેઠના કાભો 



 
૧૫ તભાભ સ્ટરીટ રાઆટ ની લનબાલણી તથા સંચારન ૩૬ ભાસ ભાટે ના ખાનગીકયણ કયલાની કાભગીયી  ૧૬.૦૦ 

૧૬ ળહેયના ગોયલા, ગોત્રી, ભાંજર ય ને યાભનાથ સ્ભળાન સહીતના તભાભ સ્ભળાનોન ે લલકસાલાન  ંકાભ  ૧૫.૦૦ 

૧૭ હમાત ઝ  તથા ગાડગન ને  નઃ લલકસીત કયલાની કાભગીયી ૧૫.૦૦ 

૧૮ ળહેયભાં ાંચ કોમ્મ નીટી હેલ્થ સેન્ટય ફનાલલાન ં કાભ ૧૦.૦૦ 

૧૯ ઓડનગય નાા થી નાગયલાડા તયપ જતા હમાત કાચા કાંસ ને ાકો કયલાન ં કાભ. ૮.૫૦ 

૨૦ 
ળહેયના લલલલધ જકં્ળનોને સ્ભાટગ જકં્ળન તયીકે લલકસીત કયલાન ં તથા લલલલધ ટરાપીક અઆરેન્ડ ય નલીન પ લાયાઓ 
લલકસાલલાન ં કાભ  

૮.૦૦ 

૨૧ લભત નગય ંમ્ીંગ થી લસધ્ધાથગ ફંગરો સ ધી  ડરેનેજ નીકા, સીંકીંગ લેર તેભજ APSને રગત કાભગીયી ૭.૦૦ 

૨૨ 
તાંદરજ , કોઠીમા યા ઝૂંડટ્ટીથી તાંદરજ તાલ થઆ લાસણા-ફાંકો કાંસ ને ભતા સ ધી હમાત લયસાદી ગટય ને 
કલડગ  કયલાન ં તથા નલલન  અય.સી.સી ક્રોઝડ લ.ગ. ફનાલલાન ં કાભ. 

૬.૦૦ 

૨૩ સ સેન સકગરથી તયસારી જકંળન સ ધી યસ્તો લાઆડનીંગન  કાભ. ૫.૫૦ 

૨૪ દલક્ષણ ઝોનની નલીન ઝોનર ઓપીસ ફનાલલાન ં કાભ ૫.૦૦ 

૨૫ ાણીગેટ ખાતે લધાયાનો નલલન સમ્ ફનાલલાન ં કાભ તથા તેને સંરગ્ન કાભ. ૫.૦૦ 

૨૬ ળહેયની તભાભ અંગણલાડી ભાટે ોતાની ભાલરકીન ં ભકાન તથા લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ સ્ટરકચય લા  મ લનટ ૫.૦૦ 

૨૭ 
ળહેયના હમાત ફ્રામ ઓલય બ્રીજ / યેર ઓલય બ્રીજ ના બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી. (હયીનગય, રારફાગ, પતેગંજ, 
કરારી ને ભીતનગય) 

૫.૦૦ 

૨૮ ભહાનગય ાલરકાના હસ્તક નગય પ્રાથભીક ળીક્ષણ સભીતીની તભાભ સ્ક રોના યીેયીંગ તથા યીનોલેળનની કાભગીયી ૫.૦૦ 

૨૯ લભળન ભીલરમન ટરી ંતગગત ળહેય ને તેની ેયીપેયીભાં કૂર ૧૦ રાખ યોાઓન  ંલૃક્ષા યોણ કયલાન ં કાભ  ૫.૦૦ 
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૩૦ યાજભહેર યોડ થી ન્મામભંરદય સ ધીના યસ્તાને હેયીટેજ યોડ તયીકે લલકસાલલાન  ં કાભ. ૩.૦૦ 

૩૧ હયણી તાલના રકનાયે સ્ક્લ્ચય ાકગ  ફનાલલાન ં કાભ ૩.૦૦ 

૩૨ ભાંજર ય ને ગોત્રી તાલના રકનાયે ગાડગન લલકસીત કયલાન ં કાભ ૩.૦૦ 

૩૩ મ્ર ત જનલયોના નીકારભાં ધતન ટેક્નોરોજી લા  આન્સીનેટય સાથે ન ં પ્રાન્ટ લલકસાલલાન ં કાભ ૨.૫૦ 

૩૪ સ બાન યા ને કોટા ટાંકી ખાતે નલલન સ્ટોયેજ સં ફનાલલાન ં કાભ ૨.૦૦ 

૩૫ 
ભહાયાણી ળાંતાદેલી નલસિંગ હોભ ચાય યસ્તાથી દાંરડમા ફજય યોડ થી ન્મામભંરદય સ ધીના યસ્તાને હેયીટેજ યોડ તયીકે 
લલકસાલલાન  ં કાભ. 

૨.૦૦ 

૩૬ હરયનગય ાંચ યસ્તા ાસેથી સ બાન યા ટાંકી તથા હરયનગય ટાંકી સ ધી નલલન પીડય નલકા નાંખલાન  ંકાભ. ૧.૫૦ 

૩૭ 
લડોદયા ભહાનગયાલરકા ની તભાભ લોડગ  ઓપીસ ખાતે નલીન કેળરેસ પેસીરીટેળન સેન્ ટય(જન સ લલધા કેન્ ર) 
ફનાલલાન ં કાભ 

૧.૦૦ 

૩૮ કોટા સ્ટેરડમભ ખાતે યભત ગભતના લલલલધ નલીન કોટગ  ફનાલલાની તથા  તેને અન સંલગક કાભગીયી કયલાન ં કાભ ૧.૦૦ 
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લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 

 

 
 

સ્ભાટગ સીટી  

પ્રોજકેટ 
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 દેળબયના ં૯૮ ળહેયોને સ્ભાટગ  સીટી ફનાલલાના ંબાગરૂે લડોદયા ળહેયનો ણ સભાલેળ કયેર છે. 

 લડોદયા ળહેયની સમ્ર દ્ધ સંસ્ક્ર લત ને સ્થાત્મ(લાયસો) ના સંયક્ષણ ને લલકાસ કયલા ભાટે તેના સંલેદનળીર રયલતગન 

ધ્લાયા લડોદયા ળહેયને લામબ્રન્ટ ળહેય તયીકે લલકસાલલા ભાટે ન ેસભાન તથા ટકાઉ લલકાસ ધ્લાયા ળહેયના નાગયીકો ભાટે 

અંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની જીલનળૈરી  યી ાડલાનો રષ્ટ્ીકોણ સાથે લડોદયા ળહેયનાં નાગયીકો, નાભાંકીત ફ ધ્ધજીલીઓ, 

એન.જી.ઓ., લલગેયે સાથે ના ંસ ચન/લબપ્રામો ભેલી અળયે રૂ. ૨૦૦૯ કયોડ ની દયખાસ્ત સયકાયશ્રી ભાં યજ  કયલાભા ં

અલેર છે.  

 એયીમા ફેઝ  ભાટે નીચે ભ જફ નાં પ્રોજકેટનો સભાલેળ કયેર છે.  

 સીટી સ્ક્લેયન ં ફાંધકાભ, સ્થાત્મોનો ને ફગીચાઓ  ન:ઉત્થાન, લલશ્વાલભત્રી યીલયફ્રંટભાં લલલલધતાનો 

 ઉભેયો, ાણી  યલઠા ભાટેનાં સ્ભાટગ  સોલ્મ ળન, સ લેઝ ભાટેનાં સ્ભાટગ  સોલ્મ ળન, સોલરડ લેસ્ટ ભાટેનાં 

 સ્ભાટગ સોલ્મ ળન, ાણીના સ્ત્રોતોનાં યીચાજગ ભાટેનાં સ્ભાટગ  સોલ્મ ળન,  ન:પ્રાપ્મ (યીન્મ એફર) ઊજગ ભાટેનાં 

 સ્ભાટગ સોલ્મ ળન સહ સ્ટરીટરાઆટીંગ, નોન ભોટોયાઆઝ્ડ રયલહન (NMT) સ લલધાઓ ભાટેનાં સ્ભાટગ  

 સોલ્મ ળન, સ્રભ-ફ્રી લલસ્તાય, લાંચનારમ, આ-રનીગ સેન્ટય, વ્મવ્સાલમક ટર ેનીંગ સેન્ટય, સ યલક્ષત ળહેય.  

  “PAN City” ભાટે નીચ ેભ જફ ના ંપ્રોજકેટનો સભાલેળ કયેર છે. 

 આન્ટરીગ્રેટેડ ઓયેળન સેન્ટય - કભાન્ડ ને કંટરોર સેન્ટય, સ્ભાટગ  લબ્રક લાહન વ્મવ્હાય  સરહતના સ્ભાટગ  ફસ 

ટભીનસ, લન લડોદયા ભોફાઆર એપ્રીકેળન, સીટી લાઆ-પાઆ, હેલ્થ ભેનેજ્ભેન્ટ ન ેઆન્પોભેળન  લસસ્ટભ (HMIS) 

ન ેહેલ્થ કાડગ , જી.અઆ.એસ. (સ્તયીમ ને બ ગબીમ આન્પોભેળન લસસ્ટભ) ન ે એન્ટયપ્રાઆઝ  યીસોસગ પ્રાનીંગ  

લસસ્ટભ(ERP).  

 સ્ભાટગ સીટી ફનાલલા ભાટેના લભળનના ફીજ તફક્કાભા ંલડોદયા ળહેયની સંદગી થમેર છે.   

 સ્ભાટગ સીટી ભાટે એસ.ી.લી. ફનાલલાની દયખાસ્તને સાભન્મ સબાની ભંજૂયી ભેર છે ને હારભાં તેને યાજ્મ સયકાયશ્રી 

ભંજૂયી થે ભોકરલાભાં અલેર છે. 

લડોદયા સ્ભાટચ  વીટી  
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‘એયીમા ફેઝ’ પ્રોજકેટસ 

25 



 

“PAN CITY” પ્રોજકેટસ 

26 

કભાન્ડ ને કંટર ોર સેન્ટય લન લડોદયા ભોફાઆર એપ્રીકેળન 

સ્ભાટગ લબ્રક લાહન વ્મવ્હાય  સરહતના સ્ભાટગ ફસ ટભીનસ ાયદળગક ને જલાફદાય ળાસન 
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નાણાકીમ આમોજન 

એવ.ી.લી. પન્ડીગ 
એ.ફી.ડી.  ન 

રૂ. કયડભ ાં % રૂ. કયડભ ાં % 

સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પાંડ ૭૯૨.૮૫ ૪૭.૦૦ ૧૮૩.૮૦ ૫૫.૨૦ 

ી.ી.ી. પાંડ ૩૬૯.૫૪ ૨૨.૦૦ ૭૬.૦૦ ૨૨.૮૦ 

અન્મ ગ ન્ટ શઠે ૫૧૪.૧૭ ૩૧.૦૦ ૭૩.૦૦ ૨૧.૯૦ 

કુર ૧૬૭૬.૫૬   ૩૩૨.૮૦   

એવ.ી.લી. નુાં કુર ૨૦૦૯.૩૬ 

૭૯૨.૮૫ 

૩૬૯.૫૪ 

૫૧૪.૧૭ 

એ.ફી.ડી.  

સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પાંડ 

ી.ી.ી. પાંડ 

અન્મ ગ ન્ટ શઠે 

૧૮૩.૮૦ 
૭૬.૦૦ 

૭૩.૦૦ 

 ન 

સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પાંડ 
ી.ી.ી. પાંડ 
અન્મ ગ ન્ટ શઠે 

( ` કયડ ભ ાં) 
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મોજના 

 

લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 
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 અટર પભળન પોય યીઝુલીનેળન એન્ડ અફચન ટર ાન્વપોભચળન (અભૃત) મોજના, દેળબયની 
નગયાપરકાઓ તથા ભશાનગયાપરકાઓનાાં કામાકલ્ અથે (બાયત વયકાય દ્વાયા) જાશેય કયલાભાાં 
આલેર છે. 

 અભૃત મોજનાભાાં નાગહયકોને ામાની વુપલધાઓ જલેી કે ીલાનુાં ાણી, બગુચબ ગટય, લયવાદી 
ગટય, પ્રદૂણ ધટાડા અથ ે જાશેય હયલશનનો ભશતભ ઉમોગ તથા પફન-ભોટય ટર ાન્વોટચ  
(લોહકાંગ, વાઈકપરાંગ) ભાટે વુપલધા પનભાચણ તથા ાકચવ-ગાડચન તથા ભનોયાં જન કેન્રો ફનાલલા 
ભાટે પ્રોજકેટ તૈમાય કયલાભાાં આલળે. 

 વદય મોજના શેઠ વન ે૨૦૧૫-૧૬ ના લચ ભાટે કુર રૂ. ૩૪.૪૫ કયોડ ના ખચે ફે કાભો ભાંજુય 
થમેર છે. 

 વદય મોજના શેઠ વન ે૨૦૧૬-૧૭ ના લચ ભાટે કુર રૂ. ૧૪૨ કયોડ ના ખચે ચાય કાભો ભાંજુય 
થમેર છે. 

 અભૃત પ્રોજકેટ શેઠ લચ ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૦ વુધીભાાં કુર રૂ. ૨૭૬ કયોડનાાં પ્રોજકેટના કાભો વુપચત 
કયેર છે. 

 અભૃત મોજનાનો ખચચ કેન્ર વયકાય દ્વાયા ૩૩% હકાંભત અન ેતેની વયખાભણીભાાં યાજમવયકાય અન ે
લડોદયા ભશાનગયાપરકાએ અનુક્રભે ૩૭% અન ે૩૦%નાાં પ્રભાણભાાં બોગલલાનો યશેળે. 

 અભૃત મોજના શેઠ કેન્ર વયકાય દ્વાયા ડી.ી.આય. ભાંજુય થમેથી વફાંપધત પ્રોજકેટની આગની 
કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલી યશેર છે. 



 

લચ ૨૦૧૫-૧૬ 

૧ 
શાઇલે તયપ થી ળશેય ની પ્રલેળતા લયવાદી ાણી ને ળશેય ફશાય નદી ભા લલા ભાટે શાઇ-લે વભાાંતય દયજીુયા 
કલ્લટચ  થી પલશ્વાપભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાનુ કાભ(લયવાદી ગટય ળાખા) 

૩૪.૦૦ 

૨ ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજીુયા  ભાાં ગાડચન ફનાલલાનુ કાભ(ગાડચન ળાખા) ૦.૪૫ 

કુર   ૩૪.૪૫ 

લચ ૨૦૧૬-૧૭ 

૧ યાજીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી(ડરેનેજ ળાખા) ૯૦.૦૦ 

૨ જી આઇ ડી વી તેભજ લાવણા ભાાં નેટલકીંગ તેભજ ભીટયીંગ ની કાભગીયી(લોટય વપ્રામ) ૪૫.૦૦ 

૩ ેડેસ્ટરે ન ગ્ેડ વેેયેટડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ(અફચન ટર ાાંન્વોટચ) ૫.૦૦ 

૪ 
ટી.ી ૧૩ (નગય નાંદનલન)  ભાાં નભચદા કેનાર ન ેવભાાંતય ભા ગ્ીન ફેલ્ટ  ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ ટરે ક તેભજ 
ીકનીક વેંટય ફનાલલાની કાભગીયી(ગાડચન ળાખા) 

૨.૦૦ 

કુર  ૧૪૨.૦૦ 
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  અમ્રુત મોજના શેઠ લચ ૨૦૧૫-૧૬ તેભજ ૨૦૧૬-૧૭ ના કાભો 
( ` કયડ ભ ાં) 
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પ્રગપત શેઠના કાભો 

શ ઇલે તયપ થી ળશયે થી પ્રલેળત  લયવ દી  ણીને ળશયે ફશ ય 

નદીભ  લ લ  ભ ટે શ ઇ-લે વભ ાંતય દયજીયુ  કલ્લટચ  થી 
સલશ્વ સભત્રી તયપ લયવ દી ગટય ફન લલ ન ુક ભ (રૂ ૩૪.૦૦ કયડ) 

ટી.ી ૨, એપ.ી ૪૯ વમ જીયુ  ભ ાં ગ ડચન ફન લલ ન ુક ભ         

(રૂ ૦.૪૫ કયડ) 
ેડેસ્ટ્રેન ગે્રડ વેેયેટ્ડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ રભ   

(ક ર ધડ  થી ડેયી ડેન વકચર) (રૂ ૫.૦૦ કયડ) 

ય જીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી.  
(રૂ. ૯૦ કયડ) 



 

લચ ૨૦૧૭-૨૦ 

૧ વીંદયોટ પલમયભા ઇનટેક સ્ ર્કચય, ડ્બ્રુ ટી ી અને ટર ાાંસ્ભીળન પલગેયે ની કાભગીયી (લોટય વપ્રામ) ૧૦૦.૦૦ 

૨ કુયાઇ ખાતે નપલન એવ ટી ી (૬૦ એભ એર ડી) ફનાલલાની કાભગીયી (ડરેનેજ ળાખા) ૯૦.૦૦ 

૩ પલશ્વાપભત્રી નદીભાાં પ્રલેળતા ગાંદા ાણીને અટકાલી વુદ્દ્દીકયણ કયી પનકાર કયલાનુ કાભ (ડરેનેજ ળાખ) ૩૮.૦૦ 

૪ જી ી વી ફી ભુજફ શમાત એવ ટી ી અગે્ડેળન ની કાભગીયી(ડરેનેજ ળાખા) ૩૦.૦૦ 

૫ 
ફશુચયાજી નાગયલાડા કાાંવ  ના હકનાયા લાડા બાગ ભા નપલન એ ી એવ તેભજ યીટેઇનીગ લોર ફનાલલાની 
કાભગીયી (ડરેનેજ ળાખા) 

૧૦.૦૦ 

૬ શમાત ઝુ તેભજ ગાડચનનુાં યીડેલરેભેન્ટની કાભગીયી (ગાડચન ળાખા) ૫.૦૦ 

૭ ટર ાપીક પનમભન અાંગે ટર ાહપક પનીચય, વાઇનેજવે, પુટાથ (અફચન ટર ાાંસ્ોટચ) ૩.૦૦ 

કુર  ૨૭૬.૦૦ 

32 

અમ્રુત મોજના શેઠના નપલન કાભો 
( ` કયડ ભ ાં) 
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ફ્મ ચયીસ્ટીક 
પ્રાનીંગ  

સેર  
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

ૂણચ થમેર કાભો 

34 

કભર નગય ત લન  નસલનીકયણની ક ભગીયી  (ક ભની યકભ - રૂ. ૩.૭૬ કયડ (પેઝ ૧) ) 

દભ લતી ળીંગ વેંટય સલસ્ટ્ત યન  શમ ત ર્ચ/અંન્ડય વન  
બ્યટુીપીકેળન PPP ધયણે 

   (દવ લચભ ાં રૂ. ૩૬.૦૦ ર ખ સપ્રભીમભની આલક થળે)  

અરક યુી અંડય વન  બ્યટુીપીકેળનની ક ભગીયી  
PPP ધયણે 

 ( ાંર્ લચભ ાં રૂ. ૨૧.૦૦ ર ખ સપ્રભીમભની આલક થળે ) 



 

પ્રગપત શેઠના કાભો 

35 

ગત્રી ત લન  નસલનીકયણની ક ભગીયી  
 (ક ભની યકભ - રૂ. ૬.૨૦ કયડ કયડ (પેઝ ૧))  

શયણી ત લન  નસલનીકયણની ક ભગીયી   
(ક ભની યકભ - રૂ. ૭.૫૧ કયડ (પેઝ ૧))  

સવિંધવુ ગય ત લ નસલનીકયણની ક ભગીયી 
(ક ભની યકભ - રૂ.૮.૫૧ કયડ)  

ભ ાંજરયુ ત લ નસલનીકયણની ક ભગીયી 
(ક ભની યકભ - રૂ. ૧૭.૪૫ ર ખ) 



 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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આંગણલ ડી યસુનટ ફન લલ ની ક ભગીયી (પ્રસત યસુનટ યેટ (રૂ. ૩,૦૭,૦૦૦/-)) 

નસલન ફવ ળેલ્ટય રગ લલ ની ક ભગીયી ઓન PPP ધયણે  

( ાંર્ લચભ ાં રૂ. ૨.૬૫ ર ખ સપ્રભીમભની આલક થળે) 



 

ઇ ટઇરેટ 

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
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શયીનગય ફ્ર મઓલયબ્રીજ 

ર રફ ગ યેરલે ઓલયબ્રીજ પતેગાંજ ફ્ર મઓલયબ્રીજ 

અસભતનગય ફ્ર મઓલયબ્રીજ 

કર રી યેરલે ઓલયબ્રીજ 

ળશયેન  શમ ત ફ્ર મ ઓલય બ્રીજ / યેર ઓલય 
બ્રીજન  બ્યટુીપીકેળનની ક ભગીયી,  

નેર્ય કભ વપ યી  કચ  તથ  ઇ ટઇરેટની ક ભગીયી 
નેર્ય કભ વપ યી  કચ  
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યોડ 

ફ્રામઓલય લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 
યડ પ્રજેકટ ળ ખ :- 
 યડ પ્રજેકટ ળ ખ  દ્ર ય  ળશયેન  ૧૮.૦ ભી કે તેથી લધ ુશ ઇન  શમ ત યસ્ટ્ત ઓને આમજન મજુફ શ  કયી 

તેન  ઉય ક ેટીંગ કયલ ની તથ  વેન્રર ડીલ ઇડય ફન લલ ની ક ભગીયી કયલ ભ ાં આલે છે. આ ૈકીન  કેટર ક 

યસ્ટ્ત ઓ આમજન મજુફ લર ટુ લરન  ધયણે (વસલિવ રેક તથ  ફુટ થ વરશતે) સલકવ લલ ભ ાં આલે છે.  

 લડદય  ભશ નગય બરક ન  યડ પ્રજેકટ ળ ખ  દ્વ ય  ન ણ કીમ લચ (૨૦૧૬-૧૭) ભ ાં યેલન્ય ુકેીટર ફજેટભ ાં રીધેર  

કુર  ક ભ ૈકી ૮ ક ભ  કુર રૂ. ૧૨ કયડન  ખરે્ ણૂચ થમેર છે. તેભજ ૨૪ ક ભ રૂ. ૬૩ કયડન  ખરે્ પ્રગસત શઠે છે. 

 સ્ટ્લબણિભ જમાંતી મખુ્મભાંત્રી ળશયેી સલક વ મજન   શઠે  યસ્ટ્ત ન  કુર ૧૬ ક ભ કુર રૂ. ૨૩  કયડન  ખરે્ ણૂચ કયલ ભ ાં 
આલેર છે. તેભજ ૨ ક ભ રૂ. ૭ કયડન  ખરે્ પ્રગસત શઠે છે.  

અન.ુ ક ભની સલગત અંદ જીત ખર્ચ 
૧ લડવય બ્રીજથી સવેુન વકચર સધુીનો યસ્ટ્તો લોર ટુ લોર કયી યસ્ટ્તો ફન લલ નુાં ક ભ ૫.૫૦ 

૨ સળેુન વકચર થી તયવ રી જ ાંકળન સધુી યસ્ટ્તો લ ઇન્ડીંગ કયલ ન ુક ભ  ૫.૫૦ 

૩ જમ ન ય મણ ર્ ય યસ્ટ્ત થી ર બ યેવીડન્વી ની ફ જુલ ો  ૧૮.૦ ભીટયનો યસ્ટ્તો ફન લલ ન ુક ભ  ૩.૬૦ 

૪ ર્કરી વકચર થી જેતરયુ બ્રીજ સધુીનો યસ્ટ્તો યીવયપેવીંગ  કયલ નુાં ક ભ  ૩.૧૫ 

૫ ય જભશરે યોડ થી ન્મ મભાંરદય સધુીન  યસ્ટ્ત ન ુબ્યટુીરપકેળનનુાં કયલ ન ુક ભ ૩.૦૦ 

૬ ભશ ય ણી ર્ ય યસ્ટ્ત થી ડ ાંડીમ  ફજાય યોડથી ન્મ મભાંરદય સધુીન  યસ્ટ્ત ન ુ બ્યટુીરપકેળન કયલ ન ુક ભ  ૨.૦૦ 

કુર ૨૨.૭૫ 

આગ ભી આમજનન  ક ભ 
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( ` કયડ ભ ાં) 



 

ૂણચ થમેરા કાભો 

 
 

પ્રથભ ઉલનથી વ ાંઇ વર્જન થઈ અટર દય  યેરલે રેક 

સધુીન યસ્ટ્ત. (રૂ. ૨.૦૮ કયડ) 
કર રી બ્રીજથી શ્રીભ સષૃ્ટી થઇ મ્ય.ુ શદ સધુીન યસ્ટ્ત  

(રૂ. ૧.૭૦ કયડ) 

લડવય બ્રીજ થી દયફ ય ર્કડી સધુીન યસ્ટ્ત             
(રૂ. ૬.૩૬ કયડ) 

ગયલ  આઇ.ટી.આઇ થી નભચદ  કેન ર સધુીન યસ્ટ્ત 
(રૂ. ૨.૭૭ કયડ) 
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આયલેુરદક ત્રણ યસ્ટ્ત  થી નૂભ કમ્પ્રેિ લ  યસ્ટ્ત 
(રૂ. ૧.૪૦ કયડ) 

ક યેરીફ ગ  ણીની ટ ાંકી થી ગબ્ફય એ ટચ ભેન્ટ લ  
યસ્ટ્ત (રૂ. ૧.૬૪ કયડ) 

ઋતસુલર થી ભેગ્નરીમ  લ  ૨૦.૦ભી ન યસ્ટ્ત                 
(રૂ. ૨.૩૨ કયડ) 

ાંર્લટી જક તન ક  નલ મ ડચ બ્રીજ સધુીન યસ્ટ્ત                
(રૂ. ૩.૩૫ કયડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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પ્રગપત શેઠના કાભો 

ળ સ્ત્રી બ્રીજ લ ઇડનીંગ (રૂ.૧૮.૪૭ કયડ) 

લડવય રેન્ડપીર  વેન  શમ ત યીલય બ્રીજ લ ઇડનીંગ (રૂ. ૮.૯૨ કયડ) 

ક યેરીફ ગ રે્ીયગ દલ ખ ન   વેૌ આલેર લેદ ભાંદીય ફહુર્ય જી 
ભાંદીય  વેનુાં ન ળાં શળાં કયલ ની ક ભગીયી  (રૂ. 0.૫૧ કયડ) 



 

અન.ુ 
નાં. ક ભની સલગત અંદ જીત યકભ  

૧. વ્ુાંદ લન ર્ ય યસ્ટ્ત ાં  વ ેનનલન પર મ ઓલય બ્રીજની ક ભગીયી  ૬૫.૦૦ 

૨. તયવ રી જ ાંકળન ઉય નલીન પર મ ઓલય બ્રીજની ક ભગીયી  ૪૭.૦૦ 

૩. પતેશયુ થી લડોદય  એયોટચ  તયપ જત ાં વ ાંગભ ર્ ય યસ્ટ્ત  ઉય 
નલીન ફ્ર મ ઓલય બ્રીજ ફન લલ ની ક ભગીયી 

૪૫.૦૦ 

૪. પ્રત  નગય થી ભકયયુ  તયપ જત ાં સળુેન જ ાંકળન ઉય નલીન 
પર મ ઓલય બ્રીજ ફન લલ ની ક ભગીયી 

૪૫.૦૦ 

43 

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
( ` કયડ ભ ાં) 
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હાઉસીંગ ને 
લફલ્ ડીંગ  
પ્રોજકે્ટ  

લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 
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રારફાગ ખાતે ફેફી સ્લીભીંગ ૂર (રૂ. ૦.૪૦ કયોડ) 

૧૪ અફચન શેલ્થ વેન્ટય ૂણચ  (રૂ. ૧૮.૬૬ કયોડ )    

સ્લીભીંગુર -કાયેરીફાગ (રૂ. ૧૩  કયોડ) 

   લોડચ  નાં- ૧૦ ની ઓપીવ. (રૂ. ૧.૩૧ કયોડ) 

ૂણચ થમેરા કાભો 



 

   

ટાઉન શોર – આજલા યોડ (રૂ. ૨૨.૩૦ 
કયોડ) 

યાત્રી ફજાય-આજલા યોડ (રૂ. ૩.૦૬ કયોડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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 ગોત્રી સ્કેટીંગ યીંક  (રૂ. ૧.૪૮ કયોડ)  
 

પવધ્ધનાથ તાલનુાં ્મુહટપીકેળન  (રૂ. ૪.૮૫ કયોડ) 

પ્રેનેટોહયમભનુાં  
નલીનીકયણ 

 (રૂ. ૩.૨૪ કયોડ) 



 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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ઇન્પોભેળન વેન્ટય (રૂ.૧.૧૧ કયોડ)  

પલહડમો કોન્પયન્વ શોર (રૂ.૪.૭૨ કયોડ)   અપતપથગૃશ - કારુુયા (રૂ.૨.૮૧ કયોડ) 

પિભ ઝોનની ઓહપવ (રૂ. ૪.૭૫ કયોડ) અને 
 ઉત્તય ઝોનની ઓહપવ (રૂ. ૪.૭૪ કયોડ) 
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એપોડેફર હાઉસીંગ  

1) B.S.U.P. 

2) R.A.Y. 

3) M.M.G.Y. 

4) P.M.A.Y.  

લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

49 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૧ તથ  પેઝ-૨ શઠે કુર ૧૧૦૫૬ આલ વની ક ભગીયી (રૂ. ૧૮૮.૨૭ કયડ) 

ૂણચ થમેરા કાભો - (B.S.U.P.) 
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પ્રગપત શેઠના કાભો - (B.S.U.P.) 

ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૩, પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ શઠે કુર ૧૦૬૪૦ આલ વને ભાંજુયી ૈકી  
૬૫૪૪ આલ વ ણૂચ, ૪૦૯૬ આલ વ ણૂચત ને આયે (રૂ. ૩૩૫.૯૪ કયડ) 



 

 વદય મજન  અંતગચત ગજુય તભ ાં વલચ પ્રથભ ૪૯૮ યસુનટન  યેન્ટેડ કભ ર ન્ઝીટ 

શ ઉવીંગન ાં રૂ. ૧૭.૫૯ કયડન ાં પ્રજેક્ટને ભાંજૂયી ભેેર છે જેની ક ભગીયી શ ર પ્રગસત 

શઠે છે. 

 વદય મજન  અંતગચત રૂ. ૧૬૨ કયડન ાં ખરે્ કલ્મ ણનગય, વમ જીયુ  અને ત ાંદરજા 

ખ તે ૩૩૦૪ આલ વ ૈકી કુર ૧૫૦૦ આલ વની ક ભગીયી શ ર પ્રગસત શઠે છે. 
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યાજીલ આલાવ મોજના (R.A.Y.)  



 
 વદય મજન  અંતગચત ૧૧૦૦૦ આલ વન  રક્ષમ ાંક વ ભે ૧૦૨૩૨ આલ વ ભ ટે ટેન્ડય ભાંજુય થમેર છે. જે ૈકી ૮૧૦૭ 

આલ વ ફન લલ  ભ ટે લકચ  ઓડચય આલ ભ ાં આલેર છે.  

 ૩૮૮૩ ઝુડ ઓન  ી.ી.ી સ્ટ્રભ યીશફેીરીટેળન મજન ન  રક્ષમ ક વ ભે કુર ૧૫૯૩ આલ વ ભ ટે ક ભગીયી ળરૂ 

કયલ ભ  આલેર છે. 

 યેઇન લટય શ લેસ્ટ્ટીંગ અને વરય વીસ્ટ્ટ્ભ, કભનર ઇટ, સ્ટ્રીટર ઇટ ની સલુીધ , ફ ક ભ ટે યભત-ગભતન  વ ધન, 
શલે્થ વેન્ટય,આંગણલ ડી/કમ્યનુીટી શર અને રેન્ડસ્ટ્કે ની સલુીધ .,  કમ્ ઉંડ લર તથ  ભેઇન ગેટ વ થે  વીક્યયુીટી 
કેફીન, લીરીપ ઇડ્ર ટ ઇલ્વ, યવડ ભ ાં ગે્રન ઇટ/ કટ સ્ટ્ટન પ્રેટપભચ, ગ્રેઝડ ટ ઇલ્વ , ેલય બ્રક, રીભીિ આયવીવી 
યડ,પ મય પ ઇટીંગ, જનયેટય અને રીપટ સલગયે ની સસુલધ .  

ક્રભ  મજન  સ્ટ્થ આલ વન ક ેટ એયીમ  યસુનટ  

૧ ઇ.ડફલ્ય.ુએવ   વમ જીયુ ,ગત્રી, ત ાંદરજા ૨૮  ર્.ભી ૧૪૯૧ 

૨ એર .આઇ.જી _એ   વમ જીયુ , શયણી ૪૫ ર્.ભી ૫૯૧ 

૩ એર .આઇ.જી _ફી  ક યેરીફ ગ ભ ાંજરયુ શયણી,અક્ષ્રયર્ક,ગત્રી, ત ાંદરજા ૪૯ ર્.ભી ૫૩૩૭ 

૪ એભ. આઇ.જી વભ , ક યેરીફ ગ,વૈમદલ વણ  ૬૦ ર્.ભી ૬૮૮ 

 ી.ી.ી-૨૦૧૩ મજન  અંતગચત સ્ટ્રભ યીશફેીરીટેળન 

ક્રભ મજન  સ્ટ્થ પ્રજેક્ટ કસ્ટ્ટ (રૂ. કયડભ ાં) યસુનટ  

૧ ી.ી.ી _૧   વભ  – વાંજમનગય, ઇન્ન્દય નગય ૯૨.૭૮ ૭૭૧ 

૨ ી.ી.ી _૨   ભ ાંજરયુ ૩૧.૫૨ ૧૨૮ 

૩ ી.ી.ી _૩ જાભલ ડી ૪૯.૧૦ ૧૩૦ 

૪ ી.ી.ી _૪ વસનમ  નગય છ ણી ૨૧.૭૫ ૧૩૭  

૫ ી.ી.ી _૫ વભ  ડ્ર ઇલય ફ્ીમ  ૬૪.૯૦ ૩૬૦ 

૬ ી.ી.ી _૬ દાંતેશ્વય - વ ઇન થનગય ૧૮.૨૦ ૬૭ 

કુર ૨૭૮.૨૫ ૧૫૯૩  
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ભુખ્મભાંત્રી ગૃશ મોજના (M.M.G.Y.) 



 

આઇટભ ભ  

રીલીંગ રૂભ ૩.૨X૨.૯ 

ફેડરૂભ ૩.૦X૨.૯ 

કીર્ન ૨.૩X૧.૮ 

ફ થરૂભ ૧.૮X૧.૨ 

ટોઇરેટ ૧.૦X૦.૯ 

લોળ ૧.૪૭ X૧.૩૧ 

આઇટભ ભ  

રીલીંગ રૂભ ૩.૩૦X૫.૨૫ 

ફેડરૂભ ૩.૭૪X૩.૩૦ 

કીર્ન ૨.૫૦X૨.૭૦ 

ફ થરૂભ ૨.૩૬X૧.૨૧ 

ટોઇરેટ ૧.૩૫X૧.૨૧ 

લોળ ૧.૨૧X૨.૫૦ 

આઇટભ ભ  

રીલીંગ રૂભ ૪.૧૦X૩.૦ 

ફેડરૂભ(૨) ૩.૦X૩.૦ 

કીર્ન ૩.૦X૨.૪ 

ફ થરૂભ ૧.૮X૧.૨ 

ટોઇરેટ ૦.૯X૧.૨ 

લોળ ૦.૯X૧.૮ 

આઇટભ ભ  

રીલીંગ રૂભ ૪.૫X૩.૦ 
ફ લ્કની ૧.૨X૨.૫ 
કીર્ન ૪.૫X૨.૫ 
લોળ ૧.૩X૧.૩ 

ટોઇરેટ ૧ ૨.૦X૧.૪ 
ફેડરૂભ ૧ ૩.૦X૩.૦ 
ફેડરૂભ ૨ ૪.૦X૩.૦ 
ટોઇરેટ ૨ ૨.૦X૧.૫ 
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ઇ.ડફલ્ય.ુએવ.  એભ. આઇ.જી 

 રૂ. ૩ /- ર ખ રૂ. ૧૦ /- ર ખ 

 

રૂ. ૨૦ /- ર ખ રૂ. ૧૧ /- ર ખ 

      એર.આઇ.જી - એ એર.આઇ.જી – ફી 
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અટર દય  ટી.ી.૨૦ એપ.ી. ૧૧૪ (LIG ૪૯ ર્ો.ભી.) વભ  ટી.ી.૧૧ એપ.ી.૮૫ (MIG ૬૦ ર્ો.ભી.) 

વમ જીયુ   ટી.ી.૧  એપ.ી. ૧૧૫ (LIG ૨૮ ર્ો.ભી.) ભ ાંજરયુ ટી.ી.૧૯ એપ.ી.૨૨૮ (LIG ૪૯ ર્ો.ભી.) 

ૂણચ થમેરા કાભો 



 

After  
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ભ ાંજરયુ ટી.ી.૧૯ એપ.ી.૧૬૬ (LIG ૪૯ ર્.ભી.) અટર દય  ટી.ી.૨૦ એપ.ી. ૧૧૦ (LIG ૪૯ ર્.ભી.) 

અટર દય  ટી.ી.૨૦ એપ.ી. ૧૧૦ (LIG ૪૯ ર્.ભી.) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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શયણી (ટી.ી.-૦૧, એપ.ી.-૧૪૫)               

શયણી (ટી.ી.-૦૧, એપ.ી.-૧૫૧)  ગોત્રી (ટી.ી.-૬૦, એપ.ી.-૧૨૨) 

શયણી (ટી.ી.-૦૧, એપ.ી.-૧૪૫)  વમ જીયુ  (ટી.ી.-૦૧, એપ.ી.-૧૨૬)             

વમ જીયુ  (ટી.ી.-૦૧, એપ.ી.-૩૯)  

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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બ યત વયક ય દ્વ ય  “વોન  ભ ટે ઘય” ન  અબબગભ વ થે પ્રધ નભાંત્રી આલ વ મજન  વને જુન- ૨૦૧૫ ભ ાં 
રન્ર્ કયલ ભ ાં આલેર છે. પ્રધ નભાંત્રી આલ વ મજન  (PMAY) ભ ાં ર્ ય ઘટકન વભ લેળ કયેર છે.  

પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના (P.M.A.Y.)  

ઇન-વીટુ સ્ટ્રભ 

 યી-શફેીરીટેળન  (PPP)  

કે્રડીટ રીંક વફવીડી  
(CLSS) 

એપડેફર શ ઉવીંગ ઇન 

 ટચનયળી (AHP)  

ફેનીપીળીમયી રેડ 

કાંન્સ્ટ્રક્ળન (BLC)  

જભીનનો યીવોવચ તયીકે 

ઉમોગ કયી ખ નગી 
નલક વક ય વ થે બ ગીદ યી 
શઠે ઝુડ ાંલ વીઓ ભ ટે ત ે

જ સ્ટ્થે  આલ વ ફન લલ  
અને જરૂયીમ ત લ ી જનમ એ 

ખ નગી નલક વક યોને  
TDR/FSI/FAR નો  ર બ 

આી આલ વો ફન લલ નુાં 
આમોજન કયી ળક મ છે.  

વદય ઘટક શઠે 

ભશ નગય બરક ને 
પ્રીભીમભ/લધ ય ન ાં આલ વો 

અન ેઝુડ ાંલ વીઓને 
નલન મલુ્મે તે જ સ્ટ્થે 

આલ વોનો ર બ પ્ર પ્ત થળ.ે 

EWS અને LIG 

કેટેગયીભ ાં આલત ાં અને 
વફવીડી ભેલલ  
ઇચ્છત  ર બ થીઓ 

વદય ઘટક શઠે ૬.૫ % 

ન  દય મજુફ રૂ. ૬.૦૦ 

ર ખ સધુીની રોન ય 

વ્મ જ- વફવીડી વશ મ 

ભેલી ળકળે. 
 

ખ નગી નલક વક ય ધ્લ ય  
અથલ  ભશ નગય બરક  
ધ્લ ય  ફ ાંધલ ભ ાં આલેર 

આલ વો ભ ાંથી ૩૫% 

આલ વો  EWS કેટેગયીન  
શોમ અથલ  ઓછ ભ ાં ઓછ ાં 

૨૫૦ આલ વો EWS 

કેટેગયી ભ ટે ફન લલ ભ ાં 
આલ ેતો આલ વ દીઠ કેન્ર 

વયક યની રૂ.૧.૫૦ ર ખ 

અને  ય જ્મ વયક યની 
રૂ.૧.૫૦ ર ખની વશ મ 

ભી ળકળે.   

EWS કેટેગયીન  ૨૫ 

ર્ો.ભી. થી ઓછાં સ્ટ્લભ બરકી 
ધય લત ાં અને શમ ત 

ફ ાંધક ભભ ાં લધ યો/પેયપ ય 

કયલ  ઇચ્છત   ર બ થીઓ 

વદય ઘટક શઠે કેન્ર 

વયક યની રૂ.૧.૫૦ ર ખ 

સધુીની વશ મ  ભેલી 
ળકળે તથ  નલ  

ફ ાંધક ભભ ાં ય જ્મવયક ય 

તયપ થી રૂ.૨.૦૦ ર ખ અને 
યીનોલેળન ભ ટે લધભુ ાં લધ ુ

રૂ.૧.૫૦ ર ખ સધુીની 
વશ મ ભી ળકળે. 
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પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના  

 પ્રધ નભાંત્રી આલ વ મજન  (PMAY) અન્લમે Housing For All Plan of Action (HFAPoA) 

ફન લલ  ડીભ ન્ડ વલે કયી કુર ૬૦,૩૦૩ ર બ થીઓએ ત ન  યુ લ વશ અયજી પભચ જભ  કય લેર 

છે અને વલેની મ દી બ યત વયક યની લેફવ ઇટ www.mohupa.gov.in ય ઉપ્રબ્ધ છે. જે મજુફન 
DRAFT HFAPoA અંદ જે રૂ. ૪૨૦૮.૫૯ કયડન સ્ટ્થ સમ વસભસતન  ઠય લ અંક-૩૨૧/ત .૨૨-૦૯-

૨૦૧૬ થી ભાંજૂયી ભેર છે. 

  લડદય  ભશ નગય બરક  ધ્લ ય  ઇન-વીટુ સ્ટ્રભ યી-શફેીરીટેળન (PPP) શઠે રૂ. ૧૯૭.૧૫ કયડન  
ખરે્ ળશયેન  જુદ  જુદ  સલસ્ટ્ત યભ ાં ૩૩૬૦ આલ વ ફન લલ ની ભાંજૂયી ભેર છે. આ ઉય ાંત અન્મ કરૂ 
૦૯ પ્રજેક્ટ શઠે અંદ જે રૂ. ૪૭૧.૧૭ કયડન  ખરે્ અંદ જીત ૫૭૯૦ આલ વનુાં આમજન કયલ ભ ાં 
આલન ય છે.  

  લડદય  ળશયેન ાં લૂચ સલસ્ટ્ત યભ ાં અંદ જીત રૂ. ૨૫.૦૦ કયડન ાં ખરે્ આળયે ૩૫૦ EWS કેટેગયીન  
આલ વનુાં AHP ઘટક શઠે આમજન કયલ ભ ાં આલન ય છે.  

 કે્રડીટ રીંક વફવીડી (CLSS) શઠે MMGY મજન ન  ર બ થી તથ  આન્મ નસલન ભક ન ધ યક આલક 

ભમ ચદ  અન્લમે વ્મ જ વફવીડી વશ મન ર બ ભેલી ળક ળે.  

  ફેનીપીળીમયી રેડ કાંન્સ્ટ્રક્ળન (BLC) ન  ઘટક અન્લમે EWS કેટેગયીન  ૨૫ ર્.ભી.થી ઓછ સલસ્ટ્ત ય 

ધય લત ાં, નસલન ફ ાંધક ભ/પેયપ ય ભ ટે ર બ થીઓ નક્કી કયલ નુાં પ્રગસત શઠે છે.  

   REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING – 2016  
 

 ખ નગી સલક વક ય ધ્લ ય  અથલ  વયક યશ્રી ધ્લ ય  ફ ાંધલ ભ ાં આલેર આલ વ કે જે ૧૫ થી ૨૦ લચ  
જુન ાં અને જર્જયીત શ રતભ ાં શમ તેલ ાં આલ વન ાં નુ:સનભ ચણ ભ ટે ય જ્મ વયક ય ધ્લ ય  
REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING THROUGH PPP SCHEME 
પ્રસવધ કયેર છે જેભ ાં  ખ નગી સલક વક યને લધ ય ની FSI અને ર બ થીઓને નલીન આલ વ તે જ 

સ્ટ્થે ઉપ્રબ્ધ કયી ળક ળે. 

http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
http://www.mohupa.gov.in/
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ાણી  યલઠા 
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

દડક  ખ તે ૫૦ MLD નસલન WTP નુાં ક ભ (રૂ. ૧૦. ૫૭ કયડ) દડક  ખ તે ૫૦ MLD નસલન ઇન્ટેક સ્ટ્રક્ર્યનુાં ક ભ (રૂ. ૧૧.૯૨ કયડ)  

 ફકય લ ડી બસુ્ટ્તય સ્ટ્ટેળનનુાં ક ભ (રૂ. ૫.૨૨ કયડ) 

60 

શમ ત વાંની સ્ટ્ટયેજ કેેવીટી લધ યલ ન ુક ભ (રૂ. ૧.૨૬ કયડ) 

ૂણચ થમેર કાભો 



 

લ વણ  ઓલયશડે ટ ાંકી (રૂ. ૯.૫૩ કયડ) 

 જી.આઇ.ડીવી ઓલયશડે ટ ાંકી (રૂ. ૮.૪૦ કયડ) 
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કર રીથી સવેુન વકચર સધુી ૧૧૫૦ભીભી  
ડ મ ની ર ઇનનુાં ક ભ (રૂ. ૧૬.૩૮ કયડ) 

દાંતેશ્વય બસૂ્ટ્તય સ્ટ્ટેળનનુાં ક ભ (રૂ. ૨.૫૦ કયડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 



 

અન.ુ  
નાં. ક ભની સલગત અંદ જીત યકભ 

૧. સ્ટ્ભ ટચ  લોટય વોલ્યળુન (સ્ટ્ક ડ  પોય લોટય નેટલકચ  ફલ્ક ભીટયીંગ) ૭૧.૧૦ 

૨. ડી લોટય રયર્ જીગ નલથ યેઇન લોટય શ લેસ્ટ્ટીંગ  ૬૦.૦૦ 

૩. સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પ્રોજેક્ટ અંતગચત ૨૪ x ૭  ણી નલતયણ ની ક ભગીયી ૫૦.૦૦ 

૪. સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પ્રોજેક્ટ અંતગચત યેઇન લોટય શ લેસ્ટ્ટીંગની ક ભગીયી ૫૦.૦૦ 

૫. સબુ નયુ  ટ ાંકી ખ તે નલીન સ્ટ્ટોયેજ વાં ની ક ભગીયી  ૫.૦૦ 

૬.  ણીગેટ ખ તે નલીન લધ ય નો સ્ટ્ટોયેજ વાં ની ક ભગીયી   ૫.૦૦ 

૭. સ્ટ્ભ ટચ  વીટી પ્રોજેક્ટ અંતગચત લોટય એટીએભની ક ભગીયી ૦૦.૬૦ 
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નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
( ` કયડ ભ ાં) 
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સ લયેઝ પ્રોજકે્ટ 

 લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

ઘ ઘયેટીમ  ખ તે ડ્રેનેજ ગે્રલીટીર ઇન ન ાંખલ નુાં ક ભ  
(રૂ. ૦.૬૨ કયડ) 

લ ઘરડમ  યડ, લૈકુાંઠ વવ મટી સધુી જડ ણ કયલ ન ુક ભ 
(રૂ. ૦.૭૦ કયડ)  

ક લુયુ   એ.ી.એવ.ની પે્રળયર ઇન ફકય લ ડી 
એ.ી.એવ. સધુી રાંફ લલ નુાં ક ભ (રૂ. ૦.૧૬ કયડ)  

મ કુતયુ  APS ભ ાં રેન્ર્રેવ ળુીંગ ધસતથી લેરભ ાં 
જડ ણ કયલ ની  ક ભગીયી (રૂ. ૦.૩૯ કયડ)   

ૂણચ થમેર કાભો 
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ગયલ  થી શે્રબણક  કચ  સધુી ભ ઇક્રટનરીંગ ધસતથી 
ડ્રેનેજ ર ઇન ન ાંખલ નુાં ક ભ (રૂ. ૧૨૧.૦૫ કયડ)  

ય જીલનગય ખ તે ૭૮ M.L.D. િભત ન નલીન 
S.T.P. ફન લલ નુાં ક ભ ( રૂ. ૮૮.૫૧ કયડ) 

ર રફ ગ ખ તે એ.ી.એવ. ફન લલ ન ુતથ  નેટલકચ  
સધુ યણ ની ક ભગીયી (રૂ. ૫.૭૧ કયડ) 

તયવ રી ફી.એવ.ય.ુી. ન ાં ભક ન ભ ટે ડ્રેનેજ વ્મલસ્ટ્થ  
ભ ટે નેટલકચનુાં ક ભ (રૂ. ૬.૪૦ કયડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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નલીન આમોજન શેઠના કાભો 

અન.ુ 
નાં. ક ભની સલગત અંદ જીત ખર્ચ 

૧. 
ડ્રેનેજ ઝોન-૩ ન  નલસ્ટ્ત યભ ાં વર શક ય દ્વ ય  તમૈ ય કયલ ભ ાં આલન ય યીોટચ  
મજુફ સએુઝ ટ્રીટભેન્ટ પ્ર ન્ટ તથ  તેને વાંરનન ક ભગીયી કયલ નુાં ક ભ 

૧૫૦.૦૦ 

૨. 
કેન્ર વયક યશ્રીની AMRUT મોજન  શઠે આજલ યોડથી કયુ ઇ સધુી નેળનર 

શ ઇલેન  વભ ન્તયે નનલન ડ્રેનજે ર ઇન ન ાંખલ ની તથ  નનલન એવ.ટી.ી.ની 
ક ભગીયી. 

૧૦૫.૬૪ 

૩. આય.ટી.ઓ. એ.ી.એવ. થી જોગણીભ ત  ભાંરદય તયપનો તથ  ધોફી ત લ 

તયફ્ન  શમ ત નેટલકચને આય.ટી.ઓ. એ.ી.એવ. ભ ાં જોડ ણ કયલ નુાં ક ભ . ૧૨.૧૩ 

૪. 
શયણી મખુ્મ યસ્ટ્ત  ય એયોટચની વ ભે ી.એન્ડ ટી. કોરોનીન  ગેટથી 
ય ધેશ્મ ભ વોવ મટી તયપ ટ્રેંર્રળે દ્ધનતથી ડ્રનેેજ નબક  ન ાંખલ નુાં તથ  તનેે 
વાંરનન ક ભગીયી કયલ નુાં ક ભ  

૧૦.૩૦ 

૫. 
ટી.ી-૧૩ નલ મ ડચ નલસ્ટ્ત યન  ડ્રેનેજન  પ્રશ્ન વાંફાંનધત એ.ી.એવ. ડ્રેનેજ 
ગ્રેલીટી, પ્રેવયર ઇન ભ સ્ટ્ટય પ્ર નની બર ભણ રઇ તે મજુફ ક ભગીયી ૬.૫૧ 

૬. 
કલ્મ ણનગય, નલીનગયી તથ  ફ રબલન નલસ્ટ્ત ય ભ ટે ડ્રનેેજ નટેલકચન ુાં તથ  
તેને આનવુાંબગક ક ભ ૩.૧૮ 

કુર ૨૮૭.૭૬ 

( ` કયડ ભ ાં) 
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સ લયેઝ પ્રોજકે્ટ 

 આરે ભીકે. 

 

લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

કર રી , ગયલ   અને ગ મત્રી નગય 

સએુઝ ાંીંગ સ્ટ્ટેળનભ ાં શમ ત ઘણ  જુન  
તેભજ ઘણી ઓછી એનજી એપીવીમન્વી 
લ   ભટય ાં૫ વેટ ફદરી નલીન લધ ુ

એનજી એપીવીમન્વી લ   ભટય ાં૫ વેટ 

રગ ડી ઝડ૫થી અને લધ ુભરીન જ 

ઉરેર્ન કયી લીજ ફર્ત કયલ ભ ાં આલે છે. 

ૂણચ થમેર કાભો 

સલેુઝ રીટભેન્ટ પ્ર ન્ટ ભ ાંથી નીકત  ફ મ 
ગેવન ફટરીંગ પ્ર ન્ટ રગ લલ   ભ ટે ભે. 

S. P. renewable energy sources 
pvt. Ltd, ને હકુભ આલ ભ ાં આલેર છે.  
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તયવ રી, ગ જય લ ડી અને અટર દય  
જુન  સએુઝ રીટભેન્ટ પ્ર ન્ટની ઇરેકરીકર 

/ ભીકેનીકર ભળીનયી 
UPGRADATION ની ક ભગીયી 

(રૂ. ૩.૦૦ કયડ)  

સએુઝ ાંીંગ સ્ટ્ટેળનભ ાં શમ ત   જુન  
તેભજ ઓછી એપીવીમન્વી લ   ભટય ાં૫ 

વેટ ફદરી નલીન તેભજ લધ ુએનજી 
એપીવીમન્વી લ   ભટય ાં૫ વેટ 

ફેવ ડલ નુાં ક ભ  

(રૂ. ૨.૦૦ કયડ)  

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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જી.ી.વી.ફી. ની નલીન ગ ઇડ ર ઇન મજુફ વમ જીગ ડચન STP નુાં UPGRADATION કયી 
TERTIARY TREATMENT  કયલ નુાં ક ભ (રૂ. ૧૫.૦૦ કયડ)  

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
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લયસાદી ગટય 

 
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

એભ. એભ. વ્શય  ળરૂભ 
 વેથી ઘ ઘયેટીમ ાં 

કલ્ લટચ  તયપ 
(રૂ. ૫.૯૬ કયડ)   

રયલ ય સલદ્ય રમ થી 
નલજીલન વવ મટી 

લ   યસ્ટ્ તે  
(રૂ. ૦.૬૦ કયડ)   

ભશ લીય શર ર્ ય 
યસ્ટ્ ત થી કતૂય લ ડી ક ાંવ 

સધુી 
(રૂ. ૩.૬૯ કયડ)  

ૂણચ થમેર કાભો 
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ય જીલનગય ઓડનગય ન    વે 
(રૂ. ૫.૬૨ કયડ)    

 રકળનલ ડી ખ તે આલેર ફી.એવ.ય.ુી. 
આલ વ ભ ટે (રૂ. ૧.૮૫ કયડ) 

 કભર નગય ત લ થી શ ઇ-લે તયપ 
(રૂ. ૪.૧૪ કયડ)    

લડવય બ્રીજ થી લડવય ગ ભ સધુી 
(રૂ. ૩.૮૫ કયડ)    

ભ ાંજરયુ સનદેળ ટેન ભેન્ ટ  વે  
(રૂ. ૧.૩૨ કયડ)    

ભકયયુ  એયપવચની ફ જુભ ાં  
(રૂ. ૦.૯૧ કયડ)   

પ્રગપત શેઠના કાભો 



 

 
અન.ુ 
નાં. 

ક ભની સલગત અંદ જીત ખર્ચ 

૧. 
લડોદય  ભશ નગય બરક  ન  ઉતય ઝોન ભ ાં લશીલટી લોડચ ન ાં. ૫ ભ ાં 
આલેર અકોટ -દ ાંરડમ  ફજાય યોડ ય રકડી રુ ક ાંવ  કો કયી કલડચ 
કયલ નુાં ક ભ. 

૪.૪૧ 

૨. 
ર રફ ગ, ક ળીનલશ્ લન થ ભશ દેલ ભાંરદય કલ્ લટચ થી એવ.આય.ી. 
કાં ઉન્ ડ થઇ નનલન અંડય ગ્ર ઉન્ ડ વાં સધુી શમ ત ક ાંવલ   બ ગભ ાં 
 કી કરોઝડ આય.વી.વી. લયવ દી ગટય ફન લલ નુાં ક ભ. 

૧.૨૩ 

કુર  ૫.૬૪ 
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નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
( ` કયડ ભ ાં) 
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સ્ટરીટ રાઆટ 

 
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

ળશયેન ાં કુર ૧૫ રક.ભી.ન ાં યસ્ટ્ત ઓ ય રડઝ ઇન ફેઇઝડ 

વેન્રર/વ ઈડ ર ઈટીંગની ક ભગીયી (રૂ. ૫.૨૫ કયડ) 

76 

ખાંડેય લ ભ કેટ બફલ્ડીંગ ખ તે એર્.ટી. કનેકળનને 

રગત ક ભગીયી ય કયલ નુાં (રૂ. ૧.૨ કયડ)  

ૂણચ થમેર કાભો 
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ળશયેન ાં કુર ૨૦ રક.ભીન ાં 
યસ્ટ્ત ઓ  ય રડઝ ઇન ફેઇઝ્ડ 
વેન્રર/વ ઈડર ઈટીંગ કયલ નુાં 

ક ભ (રૂ. ૭.૦ કયડ) 

જુન ળશયેી સલસ્ટ્ત યભ ાં એયીમર 

ફાંર્ કેફર (ABC) રગ ડલ ની 
ક ભગીયી (રૂ. ૬.૨૬ કયડ) 

ળશયેી ગયીફ તથ  આસથિક 

છ ત લગચન ાં આલ વભ ાં 
સ્ટ્રીટર ઈટની 

ક ભગીયી (રૂ. ૧.૨ કયડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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“VADODARA EYE” પ્રજેક્ટ અંતગચત ફદ ભડી ફ ગ ખ તે ફની યશરે નસલન સવસલક વેન્ટય ખ તે ઇરેક્રીરપકેળન 

કયલ નુાં ક ભ. (અંદ જીત ખર્ચ : રૂ. ૧.૧ કયડ) 

સ્ટ્રીટર ઈટ સલબ ગન ાં લૂચ, સિભ તથ  દબિણ 

ઝનની તભ ભ સ્ટ્રીટર ઈટની સનબ લણી તથ  
વાંર્ રનન ાં ૩૬ભ વ ભ ટેન ાં ખ નગીકયણ કયલ ની 

ક ભગીયી (રૂ. ૧૬.૧૭ કયડ) 

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 

ળશયેન  મખુ્મ યસ્ટ્ત ઓ તથ  અન્મ સ્ટ્થ ઉય 

ર ગેર જુદી-જુદી િભત ન ાં વડીમભ પીટીંગ 
ફદરી LED પીટીંગ્વ રગ લલ ની ક ભગીયી 

(EESL વ થે MoU થમ  ફ દ MoUની ળયત 
મજુફ થમેર લીજ ફર્ત ેટે થી ચકુલણી 

કયલ ભ ાં આલળે) (રૂ. ૫૦.૦૦ કયડ) 
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લભકેનીકર  

ળાખા લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 
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લડદય  દળચન ફવ  
(રૂ. ૩૧.૮૯ ર ખ) 

ૂણચ થમેર કાભો 

૦૮ નાંગ ભફ ઇર 
ટઇરેટ લ ન  

(રૂ. ૩૯.૯૨ ર ખ) 



 

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 
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દફ ણ ળ ખ , રક, ફવ તથ  ઢય  ટી ભ ટે  રેકટય રરી અને યડ ળ ખ  ભ ટે લ ઇબે્રટયી યરય તથ  જરૂયી 
લ શન ખયીદલ નુાં આમજન.  

 બરક  ની ક ભગીયી ભ ટે ફરેય જી અને દ સધક યીઓ અને અસધક યીઓ ભ ટે લ શન ખયીદલ નુાં 
આમજન.  

mhtml:file://C:/Users/evmc-001.ELCENGG101-141/Desktop/Whites of Bocombra  Tuffmac Tractor Drawn.mht!http://www.whitesofbocombra.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/1378800_536856399731887_639753183_n.jpg
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ટાઉન પ્ રાનીંગ 

લલબાગ  લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 
 લચ ૨૦૧૬-૧૭ ભ ાં ફ ાંધક ભ યલ નગી ળ ખ ભ ાં બયલ ભ ાં આલતી નલનલધ 

ર ગતો દ્વ ય  નલેમ્ફય-૨૦૧૬ સધુી કુર રૂ. ૬૩.૦૦ કયોડ રૂનમ  લસરુલ ભ ાં 
આલેર છે. 

 ઇમ્ેકટ પી ેટે અત્મ ય સધુી રૂ. ૩૮.૫૩ કયોડ લસરુ કયલ ભ ાં આલેર છે. 
 ૨૬ ટી.ી. સ્ટ્કીભો તૈમ ય કયી ભાંજૂયી અથે વયક યશ્રીભ ાં વ દય કયલ ભ ાં 

આલેર છે. જે ૈકી ૭ ટી.ી. સ્ટ્કીભ વયક યશ્રી ધ્લ ય  ભાંજુય કયલ ભ ાં આલેર 
છે. અન્મ ૭ ટી.ી. સ્ટ્કીભ વયક યશ્રીભ ાં ભાંજૂયી અથ ેછે. તથ  ૧૨ ટી.ી. સ્ટ્કીભ 
સધુ ય  ભ ટે યત આલેર છે.  જેની ક ભગીયી ર્ લ ુછે. 

 વોવ મટીન  આંતયીક યોડ, ભ જીન,  કીગ, કોભન પ્રોટન  બ ગભ ાં થમેર  
ગેયક મદેવયન  ફ ાંધક ભો લ ધ ાં અયજી અંતગચત સ્ટ્થ/દસ્ટ્ત લેજો ર્ક વીન ે
જી.ડી.વી.આય.મજુફ જરૂયી નોટીવ આલ ની ક મચલ શી કયી યીમલુર ર્ ર્જ 
બય લીન ેદૂય કય લલ ની ક ભગીયી કયલ ભ ાં આલ ેછે. 

ટાઉન પ્રાનીંગ પલબાગ 
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ાકગસ એન્ ડ 
ગાડગન  લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 
 ળશયેભ ાં લચ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્મ ન કુર ૦૨ ફ ગનુાં રક ચણ કયલ ભ ાં આલેર છે. 

 

 બરક  ઉદ્ય ન- ટી.ી. ૧૬, પ .પ્રટ-૧૬૫, 
લ વણ  યડ (રૂ. ૦.૫૦ કયડ)  

તયવ રી STP પ્ર ન્ટ  વેન ફ ગ   
      (રૂ. ૦.૫૦ કયડ)  

કભર નગય ત લ ખ તે અફચન પયેસ્ટ્રી   
(ળશયેી લન) અને બ્યટુીપીકેળનની ક ભગીયી    

ૂણચ થમેરા કાભો 
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વલેનીમય ળ -  વમ જીફ ગ  

    



 “સભળન ગ્રીન લડદય ” શઠે ત .૦૫-૦૬-૨૦૧૬ થી ત .૩૦-૦૯-૨૦૧૬ સધુી 
ળશયેભ ાં રકન  ઘયે ઘયે જઇ રી પ્ર ન્ટેળન કયલ ભ ાં આલેર છે 

  

ૂણચ થમેરા કાભો 
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લડવય વ ઇટ (મ્યઝુીમભ ઓપ રીઝ )  આજલ  ફ ગ ખ તે ભલ્ટીભીડીમ  લટય એન્ડ  

રેવય ળ (રૂ. ૧૦.૦૦ કયડ) 

 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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“સભળન સભબરમન રીઝ” શઠે વિૃ યણ કયલ નુાં આમજન.  

વમ જીફ ગભ ાં પ્રથભ તફક્ક ભ ાં અંદ જે ૧ ર ખ ય ઓનુાં વિૃ યણ તથ   
ત .૧૫-૦૮-૨૦૧૭ સધુી ૧૦ થી ૧૫ ર ખ ય ઓનુાં વિૃ યણનુાં આમજન.  

પ્રગપત શેઠના કાભો 

88 



 

 આજલ  ફ ગનુાં DBOT ન  ધયણે નસલનીકયણ કયલ નુાં  આમજન (રૂ. ૭૫.૦૦ કયડ)  

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 

 ળશયેન  ર્ યેમ પ્રલેળદ્ર યન ાં યડની ફને્ન વ ઇડે અને ડીલ ઇડય ય બ્યટુીપીકેળન, વિૃ યણ, 
વપટકેીંગ અને રેન્ડસ્ટ્કેીગ ક ભગીયી કયલ નુાં  આમજન. (PPP  BASIS)  
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પ્રાણી  

સંગ્રહારમ  
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

રશપ્ટેભવ નુાં ીંજરુાં  અને શજ યીનલેળન ક ભગીયી (રૂ. ૮.૦૦ ર ખ) અને 

વમ જીફ ગ ભરૂ-ભરુ ભણીની જગ્મ એ આધસુનક જા નીઝ ગ ડચન ફન લલ ની  
ક ભગીયી (રૂ. ૬૦.૦૦ ર ખ) 

 

 

રશપ્ોોટેભવ નુાં ીંજરુાં અને શોજ  આધનુનક જા નીઝ ગ ડચન 

91 

ૂણચ થમેરા કાભો 



 

ભગય અને િી (બ્લકુ્ર ઉન ીજીમન) નુાં ીંજરુાં  ફન લલ ની ૬૦ ટક  ક ભગીયી કયી 
ટૂાંક વભમભ ાં ણૂચ કયલ ભ ાં આલળે (રૂ. ૨૨.૦૦ ર ખ) 

ભગયન  ીંજય ની ક ભગીયી   

92 

ક્ષી (બ્લકુ્ર ઉન ીજીમન)  

ીંજય ની ક ભગીયી 

પ્રગપત શેઠના કાભો 



 
શમ ત ઝુભ ાં નલીન રે આઉટ 

પ્ર ન મજુફ આધસુનક ીંજય  
તથ  સસુલધ ઓ મજુફની 

ક ભગીયી  
(રૂ. ૫ કયડ) તથ  આજલ  ખ તે 

ડીઅય  કચ  /નેર્ય  કચ  અંગેની 
ક ભગીયી  (રૂ. ૫૦ ર ખ)  

શમ ત ઝુ ન નસલન ભ સ્ટ્ટય રે-આઉટ પ્ર ન 

 

    

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 

નલા પ્રાન શેઠ ફનાલલાના એનીભર  એનકરોઝય – ડર ામ ભોટ 

    

નલા પ્રાન શેઠ ફનાલલાના એનીભર  એનકરોઝય – લેટ ભોટ 

    

શમ ત ઝુભ ાં નલીન રે આઉટ 

પ્ર ન મજુફ આધસુનક ીંજય  
તથ  સસુલધ ઓ મજુફની 
ક ભગીયી (રૂ. ૫ કયડ) – 

જાનલય ભ ટે ભટેડ 

એનક્રઝય ફન લલ નુાં 
આમજન  

93 



 

94 

 

 
 

અયોગ્ મ  

લલબાગ લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

લચ દયમ્મ ન લધ ુકુર-૦૩ નસલન અફચન શલે્થ વેન્ટયનુાં સનભ ચણ (રૂ. ૨.૭૦ કયડ) 

95 

અદ્યતન બ્રીક શલે્થ રેફયેટયી ક મચયત (રૂ. ૦૧.૨૦ કયડ) 



 

બ બ  એટસભક યીવર્ચ વેન્ટય (BARC) ન  વાંળધન મજુફ  

મતૃ જાનલયન  સનક ર ભ ટે લૈજ્ઞ સનક ધ્ધસત પ્રસ્ટ્થ સત 

સ્ટ્થ :- શ થીમ ખ ડ – ગ જય લ ડી, ડબઈ યડ 

ખર્ચ :- રૂ. ૬૮.૦૦ ર ખ, દૈનનક ક્ષભત  :- ૦૫ ( ાંર્) ભેટ્રીક ટન 

દૈનનક લધ ુ૦૫ ( ાંર્) ભેટ્રીક ટન ક્ષભત  લધ યી ળક મ તે મજુફનુાં આમોજન     

 

 Biodegradable waste ન  સનક રની વ્મલસ્ટ્થ . 
 મતૃ જાનલયન  અલળેન લૈજ્ઞ સનક ધ્ધસતથી ઝડી સનક ર. 

 અવહ્ય દુગચધની તીવ્રત ભ ાં નોંધ ત્ર ઘટ ડ. 
 સભથેન ગેવનુાં ઉત્ દન. 
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ફ  આયગ્મ ર્ક વણી ક મચક્રભ  

97 

ભચ્છય ઉદ્રલ - સનમાંત્રણ સનલ યણ ક મચક્રભ 

કઠતુરી ખેર – સનદચળન અને ભચ્છય સનમાંત્રણ ક મચક્રભ 



 
વશજ વ યલ ય પ્રજેક્ટ  

98 

પ્ર થનભક આયોનમ ત વ, સનદ ન  અને વ યલ ય   



 

99 

 

 

સોરીડ લેસ્ટ 
ભેનેજભેન્ટ 

 
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

ડોય ટુ ડોય ગાફેજ કરેકળન, ટર ાન્સ્ોટેળન & પ્રોવેવીંગ પેવીરીટી    

ગાફેજ કરેકળન  

ગાફેજ ટર ાન્વોટેળન  

પ્રોવેવીંગ પેવીરીટી  

રેન્ડપીર વાઇટ  

ગાફેજ કરેકળન  

ગાફેજ ટર ાન્વોટેળન  

ફામોભીથેનેળન & કાંોસ્ટીંગ   

100 



 

ભાગો યથી કચયો કરેકળન કયલા ભાટેની વુપલધા  ૧૨ જટેરી ઇ-હયક્ષાનુાં રોંચીંગ થકી સ્લચ્છતા ેટર ોરની વુપલધા  

નલીન ભોફાઇર ટોઇરેટ લાન   શેલ્થ અને વેનીટેળન ભોફાઇર કોટચનુાં રોકાચણ  

ૂણચ થમેરા કાભો 

101 



 ઇન્પભેળન એજ્યકેુળન અને કમ્યસુનકેળન ક મચક્રભ  

અવરી તયક્કી ફેનય CT - PT સ્ટ્લચ્છ વલેિણ શડીંગ ેટ ળ 

સ્લચ્છતા બાયત પભળન અાંતગચત થમેર કામચક્રભો 

પભળન સ્લચ્છ લડોદયા અાંતગચત થમેર કામચક્રભો 

સનભ ચલ્મભ ન શબુ યાંબ સ્ટ્લચ્છત  યેરી – સલશ્વ મ ચલયણ 

રદલવ 

સ્ટ્લચ્છત  અને વ ભ જીક 

વભયવત -વિૃ યણ ક મચક્ર્ભ 

102 



 

બર્િંતન સળબફય – લકચય ડ્ર ઇલ સ્ટ્લચ્છત  સભત્ર વન્ભ ન ક મચક્રભ 

પભળન સ્લચ્છ લડોદયા અાંતગચત થમેર કામચક્રભો 

ળશયેન  ડત તેભજ નસલન વભ લેળ 

થમેર સલસ્ટ્ત યભ ાં લધ ુભ નલફ યકી 
વઘન દૈસનક વપ ઈ 

અસધક યીઓની વીધી દેખયેખ 

શઠે રદલવ તથ  ય સત્ર વપ ઇનુાં 
આમજન 

ઇક-ફે્રન્ડરી ગણેળ સલવર્જન  

સ્ટ્લચ્છત  એન પ્રર્ ય પ્રવ ય  

103 



 

સ્ટ્લચ્છ વલેિણ -૨૦૧૬ભ ાં વભગ્ર દેળભ ાં 
લડદય ન ૧૩ભ ક્રભ ાંક 

૧૮ ઓક્ટફય ૨૦૧૬ ન  યજ લડદય  ળશયે 

“ઓન ડેપીકેળન ફ્રી” જાશયે થયુાં. 

ભેલેર પવપધ્ધઓ  

104 



 

    

પ્રજેક્ટ િભત  - 1500 TPD    પ્રજેક્ટ કસ્ટ્ટ – રૂ. ૩૦૦ કયડ અંદ જીત  

ટેકનરજી - લેસ્ટ્ટ ટુ એનજી (ટેન્ડયીંગ શઠે) 

નલીન આમોપજત લેસ્ટ ટુ એનજી  પ્રોજકેટ   

105 



 

106 

 
 

પામય એન્ ડ 
આભજગન્ સી 
સલલગસીસ લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

107 

૧૦૦ નાંગ શવ  ઈ (રૂ. ૭.૫૦ ર ખ) 

૧૦ નાંગ ફેટયી ઓયેટેડ શ ઈડ્રરીક રક 

કટય લીથ સ્ટ્ેય ફેટયી (રૂ. ૪૧.૬૨ ર ખ) 

૧૫ નાંગ લેટય ટેન્કય ૧૦૦૦૦ રીટય કેેવીટી  
 ણી િભત  (રૂ. ૨.૮૭ કયડ) 

ૂણચ થમેરા કાભો 

૧૦ નાંગ એલ્યભુીનીમભ 

રસ્ટ્ટ ટ ઈ એક્વટેન્ળન 

રેડય  

(રૂ. ૯.૯૦ ર ખ) 



 

108 

૯૦ ભીટયની ઉંર્ ઇ લ ી શ ઇડ્રરીક એરીલેટેડ 

પ્રેટપભચ અંદ જીત યકભ (રૂ. ૧૮ કયડ) 
૧૨ નાંગ એડલ ન્વ લટય ટેન્ડય (રૂ. ૮.૧૧ કયડ) 

૦૩ નાંગ લટય ફ ઉઝય ૧૮ કે.એર. (રૂ. ૨.૦૦ કયડ) ૦૮ નાંગ ભીની પ મય ટેન્ડય (રૂ. ૨.૦૬ કયડ) 

પ્રગપત શેઠના કાભો 
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૦૨ નાંગ યેીડ ઈન્ટયલેળન વ્શીકર (રૂ. ૫.૪૫ કયડ) 

એય સ્ટ્ીડ ફટ (સ્ટ્ેળીમર પય ફ્રડ યેવક્ય)ુ (રૂ. ૧.૦૦ કયડ) ૦૪ નાંગ સ્ટ્ેશ્મર યીસ્ટ્ન્વ વ્શીકર 

(રૂ. ૧૨.૨૩ કયડ) 

નલીન આમોજન શેઠના કાભો 



  

 

આન્પોભેળન ટેકનોરોજી 
(અઆ.ટી.) 

ળાખા લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 

110 



 

પ મય બબ્રગેડ વેલ ઓને ભ ટે Application 

for Fire & Emergency Services  

Online Registration for Medical 
Facility  

સ્ટ્લચ્છત  સભળન અંતગચત સનભ ચલ્મભ/ ઇ-વીટીઝન ભફ ઇર એની ળરૂઆત  

111 

ૂણચ થમેરા કાભો 



 

ળશયેની ૨૦૦ જેટરી ફેંક ળ ખ ઓભ ાં પ્રટી ટેિ ેભેન્ટની 
સસુલધ   

GAD  દ્વ ય  અને IT Dept.  ન  વશમગથી લશીલટી લડચ, મખુ્મ ઓપીવ તથ   
જન્ભ-ભયણ યજીસ્ટ્રેળન ળ ખ  ખ તે જનવેલ  કેન્દ્ર   

 ણીન /ડ્રેનેજન  નલ  કનેકળન રેલ  ભ ટે – 
online એપ્રીકેળન   

112 

ૂણચ થમેરા કાભો 



 

ઇ.આય.ી. (Enterprise Resource 
Planning) (ટેન્ડય પ્રરક્રમ  ણૂચત ન  આયે) 

જી.આઇ.એવ. (Geographical 
Information System)(૩૦% ક ભગીયી ણૂચ) 

વી.વી.ટી.લી.  વલેરન્વ  સવસ્ટ્ટભ 

113 

પ્રગપત શેઠના કાભો 



 

114 

 

 
 

પ્રાથલભક  

લળક્ષણ  

 

લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

૧૭ મુાં કોયેળન કિ નુાં ગબણત સલજ્ઞ ન પ્રદળચન  

કુર 4 ળ  ભ ાં  સ્ટ્ભ ટચ  ક્ર વ દ્વ ય  સળિણ 

ળ   પ્રલેળત્વલ 

115 



 
સ્ટ્ભ ટચ  ફ રલ ડી  

તભ ભ ળ  ભ ાં ફ કને રડઝ સ્ટ્ટયની ત રીભ 
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અઆ.સી.ડી.એસ. 
પ્રોજકેટ 

 
લડોદયા  

ભહાનગયાલરકા 



 

118 

આઇ.વી.ડી.એવ. પ્રોજકેટ 



 

119 

અભો આબાયી છીએ 
ભ નનીમ મખુ્મભાંત્રી  

શ્રી સલજમબ ઇ રૂ ણી 

ભ નનીમ ભેમય  

શ્રી બયતબ ઇ ડ ાંગય 

ભ નનીમ ડે. ભેમયશ્રી 
શ્રી મગેળબ ઇ ટેર (મગુ્ક્ત)  

ભ નનીમ અધ્મિ શ્રી  
સ્ટ્થ મી વસભસત 

 ડૉ. જીગીળ ફેન ળેઠ 

ભ નનીમ ન મફ મખુ્મભાંત્રી  
શ્રી સનસતનબ ઇ ટેર 



 

120 

ભ નનીમ અધ્મિશ્રી  
સ્ટ્થ મી વસભસત  

તથ  વભ્મશ્રી  
સ્ટ્થ મી વસભસત  

અભ આબ યી છીએ 

ડૉ. જીગીળ ફેન જતીનબ ઇ ળેઠ (અધ્મિ ) 

શ્રી વતેન્ દ્રબ ઇ ગસલિંદબ ઇ ટેર 

શ્રી લાંદન ફેન બયતબ ઇ ખડે 

શ્રી ધસભિષ્ ઠ ફેન વાંજમબ ઇ ભ છી 

શ્રી શવમખુબ ઇ ભણીબ ઇ ટેર 

શ્રી કેતનબ ઇ દેલેન્ દ્રપ્રવ દ બ્રહ્મબટ્ટ 

શ્રી સનસતનકુભ ય જ્માંસતર ર દોંગ  

શ્રી રૈ્તન્મબ ઇ ભકયાંદબ ઇ દેવ ઇ 

શ્રી ર્ાંદ્રક ન્ તબ ઇ છટ ર ર ઠક્કય 

શ્રી નુભફેન ગ રબ ઇ ળ શ 

શ્રી જીલય જબ ઇ ક નજીબ ઇ ર્ોશ ણ 

શ્રી ક સભનીફેન જમેળબ ઇ વની 



 


