લડોદયા ભશાનગયાલરકા
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ અને વને ૨૦૧૮-૧૯ ના
ડરાફ્ટ અંદાજત્ર અંગે કલભળનયશ્રીનં લનલેદન
સ્થામી વલભલિના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ :
જી.ી.એભ.વી એક્ટની કરભ ૯૫ શે ઠ લડદયા ભશાનગયાલરકાનું વને ૨૦૧૭-૧૮ નું રયલાઇઝ તથા
વને ૨૦૧૮-૧૯ નું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ કયતાું ભને ઘણ આનુંદ થામ છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલી યશે ર લલકાવના કામોની ધૂયા જેભના વક્ષભ શાથભાું
છે તેલા આ ળશે યના ભાનનીમ ભેમયશ્રી બયતબાઇ ડાુંગય, ડે પ્મટી ભેમયદે લફયાજેર ભાનનીમશ્રી મગેળબાઇ
(ભલક્ત) તથા સ્થામી વલભલતના ભાનનીમ અધ્મક્ષાશ્રી ડૉ. જીગીળાફેન ળેઠ, સ્થામી વલભલતનાું ભાનનીમ
વભ્મશ્રીઓ તથા અન્મ તભાભ મ્મલનલવર વબાવદશ્રીઓ વરશત આ વોને શું અલબલાદન વશ આલકારુ છ.
વને-૨૦૧૭ ના ફજેટ દયમ્માન લડદયા ળશે યને દેળના વલેશ્રેષ્ઠ ળશે ય ફનાલલાની રદળાભાું આગાભી
ત્રણ થી ચાય લષના ભધ્મભ ગાાના આમજનને એકળન -૨૦૨૦ લડદયા નાભથી જાશે ય કયલાભાું આવમું શત.ું
આ ભશત્લકાુંક્ષી ભધ્મભગાાના આમજનના આધાયે ળશે યભાું બલલષ્મરક્ષી બોલતક આુંતયભાખ,ું વલષ
વભાલેળક વાભાલજક આુંતયભાખું અને માષલયણરક્ષી આુંતયભાખાભાું ખૂફ જ અવયકાયક કાભગીયી છે લ્લા ૧૨
ભરશનાભાું થઇ છે .
 લષ-૨૦૧૬ ભાું ફીજા તફકકાભા સ્ભાટષ વીટીના માદીભાું વભાલેળ થમેર ળશે યભાું આજે લડદયા ળશે ય
વોથી ઝડથી મજનાઓના અભરીકયણ કયનાય ળશે ય ફની ઉઠમું છે .
 બાયત વયકાયના સ્લચ્છતા વલેક્ષણના દેળના વલેશ્રેષ્ઠ-૧૦ ળશે યની માદીભાું વભાલેળ થમા છી
India Today ના વલેભાું દેળના વલેશ્રેષ્ઠ સ્લચ્છ ળશે ય તયીકે નું ફીરૂદ લડદયા ળશે યને આ લે ભળ્.ું
 લડદયાના જૂ ના ચાય દયલાજા લલસ્તાયના કે ટરાક વીભા લચન્શ કાભગીયી કયલાભાું આલી. ચાયે દયલાજાઓ
અને ભાુંડલી ગેટના નઃ લનભાષણની પ્રરિમા ખૂફજ ઉત્તભ ગણલત્તા વાથે કયલાભાું આલી યશી છે .
 વયવાગય તાલના નઃ લનભાષણની કાભગીયીને ય ઝડભાું અભરભાું ભકમ છે .
 શે યીટે જ યડના લનભાષણ ચાર કયલાભાું આવમા છે .
 ળશે યના તભાભ શે યીટે જ સ્ટર કચવષને તફકકાલાય City Illumination Cell દ્વાયા યજ યાત્રે યળની કયલાની
કાભગીયીને ળશે યીજનએ ખૂફ લખાણ્મા છે .
 યે રલે સ્ટે ળન લલસ્તાયની કામારટ થઇ જામ એ પ્રકાયની કાભગીયી થઇ છે અને આગાભી રદલવભાું આ
કાભગીયીને ણષતા વધી રઇ જલાળે.
 ળશે યના દૂયના લલસ્તાયને ણ વાુંકીને ખૂફ જ Efficient Urban Transport System અભરભાું
ભકલાભાું આવમ છે . જે થકી ૧૫૦ સ્ભાટષ ફવ ચાર કયી યજના ૧,૨૦,૦૦૦ રકને વેલા ઉરબ્ધ
કયલાભાું આલી છે .
 ળશે યભાું તભાભ ઐલતશાલવક તાલને નઃ જીલીત કયલાની કાભગીયી તફકકાલાય ચાર છે .
 સ્થાલનક કરાકાયને જોડીને Scrap ભાુંથી Sculptures ફનાલલાના એક નલીનતભ અલબગભ દ્વાયા
ળશે યભાું ૭૫ જેટરા ઉત્તભ કક્ષાના Sculptures ભકલાભાું આવમા છે અને આજે દેળના અન્મ
ભશાનગયાલરકાઓભાું આ નલીન અલબગભના અનકયણ થઇ યહ્ય છે .
 ભીળન ભીરીમન ટર ીવ અુંતગષત ૧૦ રાખ ઉયાુંતના યાઓનું લૃક્ષાયણ કયી ળશે યને વોથી શયીમા
ળશે ય ફનાલલાના પ્રમત્ન ચાર છે .
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 ૧૦૦ જેટરા નલા ફગીચાઓની કાભગીયી શાથ ઉય રીધી છે અને તે ૈકી કે ટરાક તૈમાય ણ થમેર છે .
 ળશે યના ૫ લષના અુંદયના ફાકની દય છ ભરશને આયગ્મ તાવણી કયીને લડદયા ળશે યને કણ
ભકત ફનાલલાની રદળાભાું અવયકાયક કાભગીયી થઇ છે .
 વાથે-વાથે ૧(એક) રાખ ઉયાુંત ફશે નના રશી તાવણી કયીને ળશે યને એનીભીમા ભકત
ફનાલલાની રદળાભાું ણ આખા દેળને રદળા દયી ળકે આ પ્રકાયની કાભગીયી થઇ છે .
 ખૂટતી અુંગણલાડીઓના લનભાષણભાું ગજયાત યાજમભાું વોથી શ્રેષ્ઠ કાભગીયી લડદયા ળશે યભાું થઇ છે .
 સ્ભાટષ ગલષનન્વની રદળાભાું વીટી કભાન્ડ એન્ડ કન્ટર ર વેન્ટયને ટૂું કા વભમગાાભાું તૈમાય કયીને ળશે યને
બલલષ્મભાું ઉત્તભ વેલાઓ પ્રાપ્ત કયલાની વમલસ્થા ઉબી કયી છે .
 બાયત વયકાય દ્વાયા વભગ્ર અથષતુંત્રને કે ળરેળ અને ડીઝીટર ફનાલલાના શે તભાું વશબાગી થલા ભાટે
લડદયા ભશાનગયાલરકાના તભાભ કરેકળન વેન્ટવષ ફેંકના વશમગથી આઉટ વવષ કયલાભાું આલેર
છે .
 ળશે યીજનના વભમફધ્ધ અને અવયકાયક પયીમાદ લનલાયણ અને સ્લચ્છતા ભાટે ની “લનભાષલ્મભ” ની
વમલસ્થાને ખૂફ જીણલટ ૂલષક ભનીટયીંગ કયીને ૧-એલપ્રર, ૨૦૧૭ થી અુંદાજે ૬૨,૦૦૦ પયીમાદના
વભાધાન આલાભાું આવમા. Proactive Grievance Redressal ની રદળાભાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી
લીજીરન્ટ લડદયાને અભરભાું ભકી ૪,૪૦૦ જેટરી વભસ્માઓને પયીમાદ થતા શે રા લનલાયણ કયલાના
પ્રમત્ન કમાષ.
વુંકલ્ને લવલધ્ધ વધી શોંચાડલા ભાટે ના ભશાનગયાલરકાના આ અલલયત પ્રમાવ શલે છીના
વભમભાું ણ વુંણષ કટીફધ્ધતા વાથે ચાર યશે ળે.
ભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રીના નલા બાયત (New India) ને વાક્ષાત્કાય કયલાના મજ્ઞભાું લડદયા ળશે યને
જોડાલલા અને એક બવમ NEW VADODARA ની રયકલ્ના વાથે લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના ફજેટના ભખ્મ
ાવાઓ ઉય શું ધ્માન આકલષત કયલા ભાુંગ છું .
૧)

૨)

૩)

૨૦૨૨ વધી વભગ્ર ળશે યભાં ૨૪ x ૭ ીલાનં ાણી ઉરબ્ધ થામ એ રદળાભાું આમજનફધ્ધ
કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલી છે . આ ૈકી સ્ભાટષ વીટીના ABD લલસ્તાયભાું લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન
૨૪ x ૭ ીલાના ાણી રુ ાડલાની કાભગીયી ચાર કયલાભાું આલળે. ચાર લે SCADA ના
અભરીકયણથી ાણીના ફગાડભાું ગણ્મ ઘટાડ કયલાભાું આલળે. લટય ભીટય રીવીથી નન યે લન્મ
લટય (NRW) ભાું ધટાડ ણ થળે. ીલાના ાણીના લલતયણ વમલસ્થાભાું વધાય કયી તભાભ
લલસ્તાયભાું યતા જથ્થાભાું અને યતા પ્રેળય વાથે લનધાષરયત વભમ ાણી ઉરબ્ધ થામ એ ચકવાઇ
કયલાભાું આલળે.
૨૦૨૦ વધી વભગ્ર ળશે યના િભાભ ગંદા ાણીના STP ભાયપિ પયજીમાિ ટર ીટભેન્ટ વલનલિિ કયલાભાં
આલળે. આ ભાટે શમાિ ૨૭૬ MLD ના ટર ીટભેન્ટ ક્ષભિાને આલિા ૨ લષભાં ૫૦૦ MLD વધી
લધાયલાભાં આલળે. ળશે યભાું ઉત્ારદત થતા તભાભ ભરીન જ તફકકાલાય Tertiary Treatment કયી
વરુંગ્ન ઉદ્યગને ઉમગ કયલા ભાટે ની વમલસ્થા કયલાભાું આલળે, જેથી ભશાનગયાલરકાના O&M ના
ખચો ઘટળે અને આલક ઉબી થળે. આના પ્રથભ તફકકાભાું છાણીના ૨૧ MLD ભાટે MOU IOCL વાથે
કયલાની તૈમાયી થઇ છે .
૨૦૧૮ ભાું લલશ્વાલભત્રી નદીનું નષજીલન અને વભગ્ર Eco-System ને ફામએન્જીનીમયીંગ અને ગ્રીન
ઇન્ટયલેન્ળન દ્વાયા નરૂત્થાન કયલા ભાટે બાયત વયકાયના નેળનર યીલય કન્ઝયલેળન પ્રાન (NRCP)
અુંતગષત તૈમાય કયે રા પ્રજેકટને યાજમ વયકાય દ્વાયા અનભદન વાથે કે ન્ર વયકાયની ભુંજૂયી ભેલલાના
પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. નદીભાું જતાું અુંદાજે ૧૦૦ MLD જેટરા ગુંદા ાણીને વુંૂણષ ણે નદીભાું
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૪)

૫)

૬)

૭)

૮)

૯)

૧૦)

જતાું અટકાલલા ભાટે ની કાભગીયીને આલતા ત્રણ ભરશનાભાું આમજન, ટે ન્ડય અને ભુંજયીની પ્રરિમા ૂણષ
કયીને ળરૂ કયલાભાું આલળે.
૨૦૧૮ દયમ્માન ળશે યના િભાભ લલસ્િાયો અને ઘયોને યોજના ડોય ટ ડોય ગાફેજ કરેકળનના રાબ
વલનલિિ કયલાભાં આલળે. ળશે યના જાશે ય યસ્તા અને જાશે ય જગ્મા ઉય સ્લચ્છતાના સ્તયને શજ
વધાયલા ભાટે આમજનફધ્ધ કાભગીયી કયલાભાું આલળે. જે ભાટે સ્લચ્છતા ેટરરીંગના વળલકતકયણ
અને તભાભ કાભગીયીને વીટી કભાન્ડ એન્ડ કન્ટર ર વેન્ટય વાથે જોડાણ કયીને Real-time monitoring
કયલાભાું આલળે. ળશે યના તભાભ ભખ્મ જાશે ય સ્થને આલયીને ૧૦,૦૦૦ જેટરા નલા ડસ્ટફીન
ભકલાભાું આલળે. લેસ્ટ-ટ-એનજી ભાટે ના પ્રજેકટનું અભરીકયણ અને લલકે લન્રત લેસ્ટ પ્રવેવીંગનું
અભરીકયણ ણ આ લે કયલાભાું આલળે.
લડદયા ળશે ય ભાટે આલતા વભમભાું Bullet Train વોથી ભશત્લનું પ્રજેકટ પ્રસ્થાલત થળે. ત્માયે યે રલે
સ્ટે ળન લલસ્તાયભાું માલત્રકની વુંખ્માભાું ખૂફ જ લધાય થલાન છે . જેથી ટર ાપીક, ાલકિં ગ અને અન્મ
વભસ્માઓ ણ ઉબી થળે. આ તભાભ લલમને આલયીને ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાઇસ્ીડ યે ર
કોયે ળન રીભીટે ડ અને યે રલે તુંત્રના વુંકરનથી યે રલે સ્ટે ળન લલસ્તાયના લલકાવ ભાટે અને યે રલે
સ્ટે ળન વધી શોંચલા ભાટે ના તભાભ Approach Roads અને Under Passes ના લલકાવ ભાટે
બલલષ્મરક્ષી આમજન અને અભરીકયણ કયલાભાું આલળે. જોડે જોડે છાણી લલસ્તાયભાું નલા તૈમાય
થનાય છામાયી યે રલે સ્ટે ળનના આજફાજના લલસ્તાયભાું યે રલે તુંત્રના વુંકરનથી ભશાનગયાલરકા
દ્વાયા લલકાવ કયલાભાું આલળે.
૨૦૨૨ વધી લડોદયા ળશે યને સ્રભ ફ્રી ફનાલલા ભાટે ની કાભગીયીને ય ઝડથી અભરભાું ભકલાભાું
આવમું છે . અુંદાજે ૧૫,૦૦૦ જેટરા નલા આલાવ ફનાલલા ભાટે ના આમજન અને ચાર તભાભ
આલાવ મજનાઓના તીકયણ કયીને આ રક્ષ્મને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે PMAY અુંતગષત તભાભ લલકલ્
ભજફ કાભગીયી થળે.
ળશે યભાં ફનિા યસ્િાઓની ગણલત્તા શ્રેષ્ઠ કક્ષાની ફને એ રદળાભાું ઉચ્ચ સ્તયીમ લનષ્ણાુંતની
કભીટીની યચના કયલાભાું આલી શતી. આ કભીટીના બરાભણના આધાયે કાભગીયીભાું ઉમગભાું
રેલાતા ભટીયીમરની ચકાવણી ગેયી ભાયપત કયલાભાું આલળે. અદ્યતન ટે કનરજીના ણ ઉમગ
ઉચ્ચતભ ગણલત્તાલાા યસ્તાઓ ભાટે લાયલાભાું આલળે. કાચા-ાકા કાભ, કાયેટ, આવપાલ્ટ
કન્િીટ અને વીરકટ ભાટે અરગ અરગ ટે ન્ડયની ધ્ધલતને ચાર લે વુંૂણષણે નાફદ કયી એકીકૃ ત
ટે ન્ડય કયલાભાું આલળે. યસ્તાઓના ભયમ્ભતની વભમભમાષદા ણ ત્રણ લષની જગ્માએ ાુંચ લષ
કયલાભાું આલળે.
૨૦૧૮ દયમ્માન ળશે યને જાશે ય જગ્માઓભાું અને યસ્તાઓભાું યખડતા ઢયની વભસ્માનું લનયાકયણ
રાલલા ભાુંટે તભાભ સ્ટે ક-શલ્ડવષને જોડીને પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. પ્રલતષભાન કામદાઓના
અવયકાયક અભરીકયણ, રાઇવન્વ દ્ધલતના ચસ્ત અભરીકયણ અને રીવ તુંત્ર વાથેના વુંકરન
દ્વાયા આ કાભગીયીને વઘન ઝૂુંફેળ તયીકે અભરભાું ભકલાભાું આલળે.
૨૦૧૮ દયમ્માન સ્ટર ીટલેન્ડય ોરીવીના અવયકાયક અભર દ્વાયા ળશે યના તભાભ નોંધામેરા રાયી–
ગલ્લાઓને આમજનફધ્ધ યીતે ળશે યના લનરદષષ્ઠ શકીંગ ઝન્વભાું વભાલેળ કયલાભાું આલળે. તે થકી
ળશે યના ટર ાપીકની વભસ્માના ઉકે રના વાથે વાથે કોયે ળનની આલકભાું ણ ગણ્મ લધાય થળે. આ
કાભગીયીના જોડે જોડે Urban Livelihood Mission ના કાભગીયીને ણ પ્રાથલભકતા વાથે અભર
કયલાભાું આલળે.
ભીળન ભીરીમન ટર ીઝની વપતાને ધ્માને યાખી ચાર લષભાું ભીળન ભલ્ટી-ભીરીમન ટર ીઝ (Mission
Multi-Million Trees) ના ઝુંફેળને અભરભાું ભકીળું. જે થકી ળશે યભાું તભાભ ગ્રીન ફેલ્ટના પ્રટ
અને ખલ્લી જગ્માઓભાું વધન લનીકયણની કાભગીયી કયીળું. ળશે યના તભાભ ળાાઓ અને અન્મ
વુંસ્થાઓને જોડીને આ ઝુંફળ
ે ભાું ભશત્તભ જનબાગીદાયી વલનલિત કયીળું.
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૧૧)

વભગ્ર વમાજીફાગ ઝૂ ને પ્રાણીઓ અને મષટક ભાટે ઉત્તભ વમલસ્થાઓ વાથે નઃ લનભાષણ કયલાની
કાભગીયી ચારભાું છે . એ અુંતગષત ક્ષીઓ ભાટે બાયતની વોથી લલળા એલીમયી (Aviary) ચાર લે
તૈમાય કયલાભાું આલળે, જે આલતા રદલવભાું તભાભ ળશે યીજન ભાટે વોથી આકષણનું કે ન્ર ફનળે.
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફાકના Entertainment અને Adventure Activity ભાટે નલા લલકવામેર
તાલ ઉય આમજનફધ્ધ કાભગીયી કયલાભાું આલળે. કાભટીફાગભાું શમાત ટરે ન ઉયાુંત PPP
ધયણે જ ફરેટ ટરે નના નભૂનારૂ એક નલી ટરે ન ણ ચાર કયલાભાું આલળે, જે વુંૂણષ એયકન્ડીળન
શળે. આજલા ગાડષ નભાું અદ્યતન અને વલલધામકત Amusement Park ની કાભગીયી ણ ચાર લે ણષ
કયીને રકાષણ કયલાભાું આલળે. આજલા ફાગભાું વપાયી ાકષ નું કાભ ણ ચાર લષભાું ય ઝડથી
અભરભાું ભકીળું.
૧૨) તભાભ આયગ્મ કભષચાયીઓના વેલાઓને લધ અવયકાયક અને યીણાભરક્ષી ફનાલલા ભાટે સ્ભાટષ
ભનીટયીંગ અભરભાું ભકાળે. જે અુંતગષત તભાભ આયગ્મ કભષચાયીઓને તાના કાભગીયીના પ્રાનીંગ
અને યીટીંગ ભાટે ટે ફરેટ આલાભાું આલળે અને વપટલેય દ્વાયા Online Real-Time Monitoring
થળે. આુંગણલાડીઓના કાભગીયીને ણ વરઢ ફનાલીને કણભકત લડદયાના રદળાભાું
યીણાભરક્ષી કાભગીયી થળે.
૧૩) અલગ્નળભન અને તાત્કારીક વેલાઓને લધ વરઢ ફનાલીને કઇ અકસ્ભાત ના ફને એ રદળાભાું
લનલાયાત્ભક કાભગીયી ણ કયલાભાું આલળે. ઉંચી ઈભાયત ભાટે ૯૦ ભીટયની ઉંચાઇ વધી વેલા યી
ાડી ળકે તે પ્રકાયના શાઇડર રીક એરીલેટેડ પ્રેટપભષની વેલાઓ મક્ત નલા અલગ્નળભન લાશનની ખયીદી
કયલાભાું આલળે. ળશે યના તભાભ લલસ્તાયભાું આયગ્મ તુંત્ર, અલગ્નળભન તુંત્ર અને ૧૦૮ વેલાઓને
વુંકરનથી કાભ કયાલલાભાું આલળે.
૧૪) ળશે યના શે યીટે જ વીટી તયીકે ના ઓખને નઃ સ્થાલત કયલા ભાટે ના અથાગ પ્રમત્ન ચાર લષભાું ણ
થતા યશે ળે. સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત ABD લલસ્તાયભાું ચાય દયલાજાના લલસ્તાયન વભાલેળ કયલાભાું આવમ
છે . ચાર લે Sursagar Lake-front Development Project ને ખૂફ તેજીથી અભરભાું ભકલાભાું
આલળે. શે યીટે જ વેરને નઃ લજલલત કયી લનષ્ણાુંતની વેલા રેલાભાું આલળે. GACL ના વશીમગથી
તૈમાય થમેર Vadodara on Foot app ને લધ રકલપ્રમતા ભે અને Heritage Walk દ્વાયા ળશે યના
લલયાવતને મષટક અને ળશે યીજન વધી શોંચાડલાના પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. ળશે યની તભાભ
ઐલતશાલવક લાલનું ન: લનભાષણ કયલા ભાટે આ ફજેટભાું લલળે જોગલાઇ ણ કયલાભાું આલી છે .
૧૫) ળશે યના અરગ અરગ લલસ્તાયભાું MGVCL વાથે વુંકરનભાું યશીને તફકકાલાય તભાભ ઓલયશે ડ
લીજરાઇનને અુંડયગ્રાઉન્ડ કયલાની કાભગીયી શાથ ઉય રેલાળે. પ્રથભ તફકકાભાું ળશે યના શે યીટે જ
લલસ્તાયભાું આ કાભગીયીને પ્રાથલભકતા વાથે રેલાળે. ત્માય છી સ્ભાટષ વીટીના ABD લલસ્તાયભાું ણ
Multi Utility Duct દ્વાયા ણ તભાભ Underground Cable વમલસ્થા વલનલિત કયલાભાું આલળે.
ઉયકત ભજફના ભખ્મ લલમને આલયી રઇને ળશે યના વલાિંગી અને વલષ વભાલેળક લલકાવ ભાટે
શયણપા કાભગીયી આલતા લષભાું થલાની છે . આ ધ્મેમ વાથે ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા જમાયે આમજન કયાત
શમ ત નગયજન તયપથી ણ તાના રકબાગીદાયી લધાયીને વશમગ આલા અલનલામષ ફને છે . એ
રદળાભાું ચાર ફજેટભાું કે ટરાક કયલેયાભાું વધાયાઓ વચલલા ભાુંગીએ છીએ, જેભાું ણ વાભાન્મ ભાણવને
ઓછાભાું ઓછા ફજા ડે એ ધ્માન યાખલાભાું આવમું છે . કયલેયાભાું લધ ાદષળકતા અને વયતા રાલલા ભાટે
Transparent and Simplified Taxation ના પ્રમાવ કયલાભાું આલી યહ્યા છે . જેના ભખ્મ ાવાઓ નીચે ભજફ
છે .
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Transparent and Simplified Taxation
૧)

૨)

૩)
૪)

૫)

GIS Mapping દ્વાયા તભાભ લભરકતનું ડીઝીટરાઇઝેળન કયલાભાું આલી યહ્યું છે . જેને રીધે તભાભ

લભરકત લલેની ભારશતી ત્લરયત ભી ળકળે તથા તેને રગત પયીમાદ લનલાયણભાું વયતાું યશે ળે.
ભશાનગયાલરકાના ઉચ્ચ અલધકાયીઓ દ્વાયા ટે ક્ષના બયણાું રગત ભારશતી ત્લયીત ભી ળકળે. GIS
Mapping ઉયથી કઇણ પ્રટી નલીન ફુંધાળે ત ણ તેની ભારશતી ભળે અને તેને રીધે
આકાયણી લગયની કઇણ લભરકત ફાકી નશીં યશે .
GIS વલે આધારયત તભાભ લભરકતના વલે નુંફય ભલાથી શાર જે સ્થ યીફભાું રકે ટેડ એયીમા
બ્રકીંગ દ્વાયા લગીકયણ કયલાભાું આવમ છે , તેને ફદરે વલે નુંફય આધાયે જત્ર
ું ી ઉયથી સ્થ
રયફન વધાય કયી ળકાળે.
GIS વલે દ્વાયા તભાભ લભરકતના સ્ટર એડરે વ પ્રાપ્ત થલાના કાયણે ભશાનગયાલરકાના લભરકત
લેયાના લફર તથા કઇણ લભરકતને રગત નટીવ તથા વૂચના વયતાથી ફજાલી ળકાળે.
યશે ણાુંક અને ફીનયશે ણાુંકની લભલ્કતભાું ભાલરક તેભજ બાડઆતન અરગ અરગ બાયાુંક છે તેને
એકવયખ કયલાનું વૂચન છે . જેથી કયદાતાની આલતી ખટી પયીમાદ કે યજઆત લનમુંલત્રત કયી ળકાળે
અને લાુંધા અયજીઓભાું ઘટાડ થળે. જેથી ભશાનગયાલરકાના કયલેયા તુંત્રના ભેનઅલવષન ફચાલ કયી
ભેનાલયન ભશત્તભ ઉમગ કયી ળકાળે.
ળશે યના નાગરયક તાની લભલ્કતન અુંદાજીત લેય કે ટર આલળે તેની ગણતયી કયી ળકે તે શે તથી
ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ ઉય Self Assessment ની વલલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલળે.
ફજટે ની વભીક્ષા :
ચાર લે ૨૦૧૭-૧૮ ભાું લભલ્કત લેયા તથા અન્મ લેયાભાું વધન લવરાત ઝુંફેળ ચરાલી લેયાની
આલકભાું લધાય ભેલેર છે . જેના કાયણે ભશે કભ તથા લનબાલણીનાું લધતા ખચષને શોંચી લી ળકામ
છે . તેભજ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ મજનાઓ શે ઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના કાયણે
ભશાનગયાલરકા લલકાવની ગલતને એક નલા લળખયે રઇ જલા વપ યહ્યું છે . અને આ ગલત ચાર યશે
તેના ઉદ્દે ળ વાથે વને ૨૦૧૭-૧૮ નું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૧૮-૧૯ નું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ કયતા
ભને ઘણ આનુંદ થામ છે .
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યે લન્મ ફજેટ ૫ત્રક-અ તથા
કે ીટર ફજેટ ૫ત્રક-ફ નીચે ભજફ છે .

ત્રક- અ યે લન્મ ફજટે
અ.નં.
અ.
ફ.

લલગિ

યાુંત ફાકી
યે લન્મ આલક
વલચત લધાય
ક યે લન્મ ખચષ
કે ીટર ફજેટભાું રઈ જલા
લવરક

૨૦૧૭-૧૮ નો
ભંજષ ય અંદાજ
૧૫.૫૪
૧૦૭૨.૩૯
૦.૦૦
૧૦૦૮.૩૮
૫૦.૦૦
૨૯.૫૫
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(રૂ. કયડભાું)
૨૦૧૭-૧૮ નો
૨૦૧૮-૧૯
યીલાઈઝ અંદાજ
નો ડર ાપટ અંદાજ
૨૭.૬૪
૨૨.૭૮
૧૧૦૧.૫૩
૧૦૮૭.૬૦
૦.૦૦
૮૦.૧૦
૧૦૫૬.૩૯
૧૦૭૪.૬૨
૫૦.૦૦
૭૫.૦૦
૨૨.૭૮
૪૦.૮૬

૫ત્રક - ફ. કે ીટર ફજટે
અ.નં.
અ.
ફ.
ક.
ડ.

લલગિ
યાુંત ફાકી
યે લન્મ ફજેટભાુંથી
તફદીર
કે ીટર આલક
આુંતયીક બુંડ/રન
કર કે ીટર જભા
કે ીટર ખચષ
લવરક

૨૦૧૭-૧૮ નો
ભંજય અંદાજ
૯.૯૬
૫૦.૦૦

૨૦૧૭-૧૮ નો
યીલાઈઝ અંદાજ
૩.૫૧
૫૦.૦૦

(રૂ. કયડભાું)
૨૦૧૮-૧૯
નો ડર ાપટ અંદાજ
૦.૨૩
૭૫.૦૦

૨૪૧.૨૬
૧૮૫.૦૦
૪૮૬.૨૨
૪૮૪.૧૨
૨.૧૦

૨૩૬.૨૯
૧૨૦.૦૦
૪૦૯.૮૦
૪૦૯.૫૭
૦.૨૩

૩૨૭.૨૮
૮૫.૦૦
૪૮૭.૫૧
૪૭૮.૬૭
૮.૮૪

વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ ફજટે ની વભીક્ષા
અ.) યે લન્મ ફજટે :
લડદયા ભશાનગયાલરકા ભશે કભ લનબાલણી અને લલકાવ કાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત
છે . ગત લોની ઓક્ટર મની આલક અને તેભા લો લષ થત લધાય ાલરકાને ઘણ રાબદામી
યશે ર શત. અત્રે સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશે તી શતી. જો કે લષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૬ ની
ઓક્ટર મની લતય ગ્રાુંટભાું થડક લધાય ભલા ાભેર છે . જો કે તે યત યશે ત નથી.
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યે લન્મ આલકના રૂ.૧૦૭૨.૩૯ કયડના અુંદાજ વાભે યીલાઇઝ અુંદાજ
રૂ.૧૧૦૧.૫૩ કયડ થલા જઇ યશે ર છે . જેની વાભે યે લન્મ ખચષ રૂ.૧૦૦૮.૩૮ કયડના અુંદાજ વાભે
રૂ.૧૦૫૬.૩૯ કયડ જેટર થલા ાભળે. તેભ છતાું કે લટર ફજેટભાું રઇ જલા યે લન્મ વયપ્રવ
રૂ.૫૦.૦૦ કયડ ભી યશે લા વુંબલ છે .
ફ.) કે લટર ફજટે :
વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું કે લટર ખચષ રૂ.૪૮૪.૧૨ કયડ અુંદાજેર શત યુંત યીલાઇઝ કે લટર ખચષ
રૂ.૪૦૯.૫૭ કયડ ન થલા વુંબલ છે . જેથી રનન અુંદાજ જે રૂ.૧૮૫.૦૦ કયડ શત તે ઘટીને
યીલાઇઝ અુંદાજ રૂ.૧૨૦.૦૦ કયડ થલા વુંબલ છે . વને ૨૦૧૬-૧૭ ના ખયે ખય કે લટર ખચષ
રૂ.૧૦૮.૫૧ કયડ થમેર છે .જેની વાભે વને ૨૦૧૭-૧૮ ન યીલાઇઝ કે લટર ખચષ રૂ.૪૦૯.૫૭
કયડ થલા વુંબલ છે . જે વને ૨૦૧૬-૧૭ ના ખયે ખય ખચષની વયખાભણી એ રૂ.૩૦૧.૦૬ કયડ ન
લધાય થલા વુંબલ છે .
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાફ્ટ ફજટે ની વભીક્ષા
અ.) યે લન્મ ફજટે :
વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું યે લન્મ આલક વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ અુંદાજની વયખાભણી એ
રૂ.૧૧૦૧.૫૩ કયડ થી લધીને રૂ.૧૧૬૭.૭૦ કયડ થલા અુંદાજ છે . વાથે વાથે યે લન્મ ખચષ ણ
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ અુંદાજ રૂ.૧૦૫૬.૩૯ કયડ થી લધીને રૂ.૧૦૭૪.૬૨ કયડ થલા
વુંબાલના છે . જેથી યે લન્મ વયપ્રવ રૂ.૭૫.૦૦ કયડ થલાન અુંદાજ છે .
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ફ.) કે લટર ફજટે :
ગત લોની લલકાવની ગલત ચાર યશે તથા તેને લેગ ભે તે શે તથી જભીન લેચાણથી આલક ભેલી
વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું કે લટર આલક યે લન્મ વયપ્રવ વશીત રૂ.૪૮૭.૫૧ કયડ થલા અુંદાજ છે .
અને કે લટર ખચષ રૂ.૪૭૮.૬૭ કયડ ન થલાન અુંદાજ છે .આ કે લટર ખચષ ને શચી લલા
રૂ.૮૫.૦૦ કયડ જેટરી રન રેલાન અુંદાજ છે .
વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાં કે લટર ખચષનં નીચે ભજફનં ભખ્મ અંદાજામેર આમોજન
જદી જદી મજના ના પાાની યકભ

રૂ.

૮૫.૦૦ કયડ

યડ અને ૂર

રૂ.

૧૨૦.૩૦ કયડ

ાણી ૂયલઠા

રૂ.

૩૪.૮૮ કયડ

ડરે નેજ

રૂ.

૪૪.૮૫ કયડ

લયવાદી ગટય

રૂ.

૩૩.૫૦ કયડ

શાઉવીંગ /ફીલ્ડીંગ

રૂ.

૪૬.૮૬ કયડ

જભીન લતય

રૂ.

૩૦.૨૫ કયડ

આયગ્મ/ભાકે ટ/જન્ભ-ભયણ

રૂ.

૧૧.૯૦કયડ

ફાગ-ફગીચા

રૂ.

૧૫.૫૨કયડ

અલગ્નળભન

રૂ.

૮.૨૦કયડ

સ્ટર ીટ રાઇટ

રૂ.

૬.૪૨ કયડ

કમ્પ્મટયાઇઝેળન

રૂ.

૧૦.૦૩ કયડ

અન્મ લલકાવ ખચષ

રૂ.

૩૦.૯૬ કયડ

 સ્લલણષભ જ્મંિી ભખ્મભંત્રી ળશે યી લલકાવ મોજના :
ભાનનીમ ભખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશે યી લલકાવ લષ-૨૦૦૫ અન્લમે નગયના વુંકલરત લલકાવ ભાટે એક લલઝન
વાથે લલકાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ કયી યાજ્મના નગયભાું શાથ ધયલાના કાભ ભાટે જે વચન કયે ર શતા
તેના આધાયે ળશે યીકયણ ના તભાભ ાવાઓને આલયી રેત લલસ્તૃત અને રાુંફાગાાનું આમજન નજય
વભક્ષ યાખી “સ્લલણષભજમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના” ન અભર કયલાભાું આલેર છે .
 મડીી– ૫૭ (લષ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪) :
સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત મડીી-૫૭ લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે કર ૧૨૦
કાભ ભાટે રૂ.૩૩૫.૦૪ કયડના કાભને ભુંજૂયી ભેર છે , તે ૈકી ફધા કાભ ૂણષ થમેર છે , મડીી-૫૭
લષ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ૪૧ કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા પાલેર ૮૪ કયડ ગ્રાુંટન ૧૦૦% ખચષ ૂણષ
થમેર છે .
 મડીી– ૭૮ :
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ૫૮
કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા ૭૫.૦૦ કયડ પાલેર ગ્રાન્ટન ૧૦૦% ખચષ ૂણષ થમેર છે , અને લષ
૨૦૧૩-૧૪ ેટે ૧૬૮ કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા ૭૨.૦૦ કયડ પાલેર ગ્રાન્ટન ૧૦૦% ખચષ
ૂણષ થમેર છે .
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 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૪-૧૫ અને
૨૦૧૫-૧૬ ેટે લલલલધ પ્રજેકટ્વ તથા રકમગી વલલધાઓનાું કર ૧૯૨ કાભ ભાટે
રૂ.૪૭૪.૧૦ કયડની લશીલટી ભુંજયીની દયખાસ્ત ગજયાત મ્મલનવીર પામનાન્વ ફડષ વભક્ષ યજ
કયે ર છે , જેની વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકા ને લષ ૨૦૧૪-૧૫ ેટે રૂ.૨૩૭.૦૦ કયડનું અનદાન
અને લષ ૨૦૧૫-૧૬ ેટે રૂ.૧૪૯.૦૦ કયડનું અનદાન પાલલા ઠયાલલાભાું આલેર છે . જેભાું, કર
કાભ ૈકી ૧૮૭ કાભ ૂણષ થમેર છે તથા કર રૂ.૨૭૯.૪૧ કયડ ન ખચષ થમેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૫-૧૬ ેટે યડ
યીવપે વીંગ મજના ેટે રૂ.૪૫.૦૦ કયડની પાલણી ગજયાત મ્મલનવીર પામનાન્વ ફડષ દ્વાયા
કયલાભાું આલેર જેભાું કર ૩૫૦ કાભન વભાલેળ કયલાભાું આલેર, જેભાું ભશદઅુંળે કાભ ૂણષ કયે ર
છે , જેભાું કર રૂ.૨૯.૩૮ કયડન ખચષ થમેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ ેટે લલલલધ
પ્રજેક્ટવ તથા રકમગી વલલધાઓનાું કર ૧૯ કાભ ભાટે રૂ.૨૩૦.૭૪ કયડની લશીલટી ભુંજયીની
દયખાસ્ત તા.૨૩-૦૬-૨૦૧૬ નાું યજ ગજયાત મ્મનીવીર પામાનાન્વ ફડષ વભક્ષ યજ કયે ર, જેની
વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકાને રૂ.૧૫૩.૦૦ કયડનું અનદાન પાલલાભાું આલેર છે . જેભાું કર ૪
કાભ ૂણષ થમેર છે તથા રૂ.૮૯.૫૧ કયડ ન ખચષ થમેર છે . અન્મ કાભ પ્રગલત શે ઠ છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી–૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ મજના
અુંતગષત ળશે યી વડક મજના ેટે (મડીી-૭૮, લષ ૨૦૧૬-૧૭) ગજયાત મ્મલનવીર પામનાન્વ
ફડષ દ્વાયા રૂ.૨૯.૦૦ કયડની પાલણી કયે ર, જેભાું કર ૧૭ કાભન વભાલેળ કયલાભાું આલેર,
તભાભ ૧૭ કાભ ૂણષ થમેર છે તથા કર ૨૯.૪૯ કયડન ખચષ થમેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ મજના
અુંતગષત આઉટ ગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ ભાટે રૂ.૭૯.૦૦ રાખ ગજયાત મ્મલનવીર પામનાન્વ ફડષ
દ્વાયા પાલલાભાું આલેર છે , જેભાું વભાલલષ્ટ ાણી ૂયલઠાનું કાભ પ્રગલત શે ઠ છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૭-૧૮ ેટે લલલલધ
પ્રજેક્ટવ તથા રકમગી વલલધાઓનાું કર ૧૧૭ કાભ ભાટે રૂ.૧૮૪.૧૩ કયડની લશીલટી
ભુંજયીની દયખાસ્ત તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૭ નાું યજે ગજયાત મ્મનીવીર પામાનાન્વ ફડષ વભક્ષ યજ
કયે ર છે , જેની વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકા ને રૂ.૧૪૫.૦૯ કયડનું અનદાન પાલલા ઠયાલલાભાું
આલેર છે . જેભાું વભાલલષ્ટ કાભ શાર પ્રગતી શે ઠ છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૭-૧૮ મજના
અુંતગષત ળશે યી વડક મજના ેટે (મડીી-૭૮, લષ ૨૦૧૭-૧૮) ગજયાત મ્મલનવીર પામનાન્વ
ફડષ દ્વાયા રૂ.૨૯.૦૦ કયડની પાલણી કયે ર, જેભાું કર-૨૨ કાભનું વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે .
જેની કાભગીયી શાર પ્રગતી શે ઠ છે .
 આગલી ઓખનાં કાભો :
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત આગલી ઓખના કર ૧૦ કાભ ેટે
રૂ.૨૩૧.૦૦ કયડના કાભને ભુંજૂયી ભેર છે . જે ૈકી ૮ કાભ પ્રગલત શે ઠ છે , તથા ૨ કાભ ૂણષ
થમેર છે . વયકાયશ્રી દ્વાયા વદય મજના શે ઠ કર રૂ.૧૮૬.૦૦ કયડની ગ્રાન્ટ વાભે રૂ.૧૧૭.૯૦
કયડ ન ખચષ થમેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ઉજલણી શે ઠ ખાનગી વવામટીઓભાું જનબાગીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઇટ તથા
ાણીની નીકાના રક ઉમગી કાભ ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા કર રૂ.૨૦૪.૧૯ કયડ (૭૦%
પા) પાલલાભાું આલેર છે . લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૧૦% પા આ વલલધાઓ ભાટે
આલાન શમ છે . જ્માયે ફાકીના ૨૦% ખાનગી વવામટે ઓએ પા આલાન યશે છે . આ મજના
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શે ઠ અુંદાજીત ૩૪૬૫ ખાનગી વવામટીઓ રાબાન્લીત થમેર છે . જેનાું કાયણે વવામાટીઓભાું
સ્લચ્છતાનું પ્રભાણ લધેર છે . તથા ળશે યીજનની વખાકાયીભાું ણ લધાય થમેર છે .
 આ ઉયાુંત કર ૩૦૦ આુંગણલાડી ભાટે રૂ.૧૬.૭૭ કયડની ગ્રાુંટ ભુંજય કયે ર છે . કર ૩૦૦
આુંગણલાડી ૈકી ૨૦૬ આુંગણલાડીઓ નાું કાભ ૂણષ થમેર છે . અને ૮ આુંગણલાડીઓ ના કાભ
પ્રગલત શે ઠ છે .

 લડોદયા સ્ભાટષ વીટી :
 દેળબયનાું ૯૮ ળશે યને સ્ભાટષ વીટી ફનાલલાનાું બાગરૂે લડદયા ળશે યન ણ વભાલેળ કયે ર છે .
 લડદયા ળશે યની વમ્રદ્ધ વુંવકૃ લત અને સ્થાત્મ (લાયવ) ના વુંયક્ષણ અને લલકાવ કયલા ભાટે તેના
વુંલેદનળીર રયલતષન દ્વાયા લડદયા ળશે યને લામબ્રન્ટ ળશે ય તયીકે લલકવાલલા ભાટે અને વભાન તથા
ટકાઉ લલકાવ દ્વાયા ળશે યના નાગયીક ભાટે આુંતયયાષ્ટર ીમ કક્ષાની જીલનળૈરી યી ાડલાન રષ્ટીકણ
વાથે લડદયા ળશે યનાું નાગયીક, નાભાુંકીત ફધ્ધજીલીઓ, એન.જી.ઓ. લલગેયે વાથેનાું વચન/
અલબપ્રામ ભેલી આળયે રૂ.૨૦૦૯ કયડ ની દયખાસ્ત વયકાયશ્રી ભાું યજ કયલાભાું આલેર શતી.
 સ્ભાટષ વીટી ફનાલલા ભાટે ના લભળનના ફીજા તફક્કાભાું લડદયા ળશે યની વુંદગી થમેર છે .
 સ્ભાટષ વીટી ભાટે એવ.ી.લી. ફનાલલાની દયખાસ્ત ને વાભન્મ વબાની ભુંજૂયી ભેર છે અને શારભાું
તેને યાજ્મ વયકાયશ્રી ભુંજૂયી ભળ્ા ફાદ લડદયા સ્ભાટષ વીટી ડે લરભેન્ટ રીભીટે ડ નાભની કુંની શાર
કામષયત છે .
૧) ABD પ્રોજક્ટે ્વ :
વીટી સ્ક્લેયનું ફાુંધકાભ, સ્થાત્મન અને ફગીચાઓ ન:ઉત્થાન, લલશ્વાલભત્રી યીલયફ્રુંટભાું
લલલલધતાન ઉભેય, ાણી યલઠા ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન, વલેઝ ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન, વલરડ
લેસ્ટ ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન,ાણીના ષ્ડતનાું યીચાજષ ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન, ન:પ્રાપ્મ
(યીન્મએફર) ઊજાષ ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન વશ સ્ટર ીટરાઇટીંગ, નન ભટયાઇઝ્ડ રયલશન (NMT)
વલલધાઓ ભાટે નાું સ્ભાટષ વલ્મળન, સ્રભ-ફ્રી લલસ્તાય, લાુંચનારમ, ઇ-રનીગ વેન્ટય, વમવવાલમક
ટરે નીંગ વેન્ટય,વયલક્ષત ળશે ય.
૨) PAN CITY પ્રોજક્ટે ્વ :
૧) ઇન્ટર ીગ્રેટેડ ઓયે ળન વેન્ટય - કભાન્ડ અને કુંટરર વેન્ટય
૨) સ્ભાટષ લબ્રક લાશન વમવશાય વરશતના સ્ભાટષ ફવ ટભીનવ
૩) લન લડદયા ભફાઇર એપ્રીકે ળન
૪) વીટી લાઇ-પાઇ
૫) શે લ્થ ભેનેજ્ભેન્ટ અને ઇન્પભેળન લવસ્ટભ(HMIS) અને શે લ્થ કાડષ
૬) જી.આઇ.એવ. (સ્તયીમ અને બગબીમ ઇન્પભેળન લવસ્ટભ) અને એન્ટયપ્રાઇઝ યીવવષ પ્રાનીંગ
લવસ્ટભ(ERP)
 ૂણષ થમેર કાભો :
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત City WiFi & Intelligent Poles ન PPP ધયણે, પ્રથભ તફક્કાભાું કર
૨૦૦ ર રગાલલાભાું આલળે, તથા ફીજા તફક્કાભાું લધ ૨૫૦ ર રગાલલાની કાભગીયી
શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
 નાગયીકને આળયે દયયજ ૩૦ લભલનટ અથલા ૧૦૦ MB ફ્રી લાઇ-પાઇ, ી.ી.ી.ના ધયણે
ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે . શારભાું કર ૧૨ ર ઉય લાઇ-પાઇની વેલા ચાર કયલાભાું
આલી છે .
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 લડદયા ળશે યના જનતાની વયક્ષા ભાટે ળશે યનાું જદા જદા લલસ્તાય, યસ્તાઓ તેભજ ઈભાયતભાું
વી.વી. ટી.લી. તેભજ ાણી યલઠાને રગતી સ્કાડા વીસ્ટભનું વેન્ટર રી ભનીટયીંગ અને કુંટરરીંગ
કયલા ભાટે ફદાભડી ફાગ ખાતે નલીન વીટી કાભાન્ડ એન્ડ કુંટરર વેન્ટય ફનાલલાન કાભ
(કર પ્રજેક્ટ કસ્ટ : રૂ.૯૬.૮૩ કયડ)
 ળશે યનાું ભરાકાતીઓ, દેળ-લલદેળનાું મષટક તેભજ પ્રલાવીઓ લડદયા ળશે યનાું ભશત્લૂણષ
લાયવ તથા તેનાું મષટન સ્થની ભારશતી એક જ સ્થે વયતાથી અને વશજ યીતે ભી ળકે
તે વીટી ઈન્પભેળન વેન્ટય ફનાલલાનું કાભ (કર પ્રજેક્ટ કસ્ટ: રૂ.૧.૪૨ કયડ)
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો :
 વેન્ટર ર કભાન્ડ એન્ડ કુંટરર વેન્ટય (IOC & CCC), ળશે યના ફદાભડી ફાગ ખાતે એડલાન્વ
રેલરની ડીઝાઇન અને ICT ટે કનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું આલેર છે . વીટી
કભાન્ડ વેન્ટયભાું GIS, CCTV Surveillance, ERP, SCADA, Call Center, Police Department,
Disaster Management, Fire Bridge, IT Department તથા Emergency Response Team
ના સ્ટાપ વુંફુંલધત ફધી જ કાભગીયીનું વેન્ટર રી ભનીટયીંગ કયલાભાું આલળે. (રૂ.૮૮.૮૭ કયડ)
 ERP (Enterprise Resource Planning) - એક Integrated Common Platform ઉય
લવસ્ટભ ફનળે કે જેના થકી ડે ટાનું ડપ્રીકે ળન અટકળે તથા તભાભ રડાટષ ભેન્ટ Fully
Computerised થળે, ફધા પ્રકાયની ભારશતી ત્લરયત ભી ળકળે. ભશાનગયાલરકાની
લવસ્ટભની Security લધળે. (રૂ.૨૯.૦૮ કયડ)
 Geographical Information System (GIS) ઓન વયપે વ, જેના થકી પ્રટી ટે ક્ષ રગતની
તભાભ ભારશતી વયતાથી અને ત્લરયત ભી ળકળે. આ ઉયાુંત, જભીનના યીઝલેળન,
પાલણી, લલગેયે ની ભારશતી તથા આણી લભલ્ક્ત વુંફુંલધત તભાભ ભારશતી GIS દ્વાયા ત્લયીત
ઉરબ્ધ થઇ ળક્ળે. ભીવીંગ પ્રટી તથા આખા લડદયાની પ્રટીની ભારશતી ભળે તથા
સ્ટર ીટરાઇટ, સ્ટર ભ લટય, વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, વશીક્રર, લલગેયેભાું કઇ પલ્ટ શળે ત તેની
Pictorial ભારશતી ભેલીને તેનું લનયાકયણ વચટ અને ત્લરયત ભેલી ળકાળે. વદયશ કાભગીયી
૭૦ ટકા ૂણષ થમેર છે . (રૂ.૨૦.૫ કયડ)
 જનભશર-ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્સ્ટષ શફ (પે ઝ-૧) PPP ધયણે
 વેંન્ટર ર ટર ાન્વૉટષ શફ ફાુંધલા ભાટે ન કૂ ર વભમ -લવટી ફવ ટલભષનરના ફાુંધકાભ
ભાટે ૧૮ ભાવ અને કભળીમર વલલધાઓના ફાુંધકાભ ભાટે ૩૬ ભાવ
 ૨૫ ફવ પ્રેટ્પભષ ૈકી ૨૦ વીટી ફવ ભાટે અને ૫ GSRTC ભાટે
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત વીટી ફવ વલલષવ: સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત આગાભી ૧૦-લષના આમજનના
બાગરૂે વીટી ફવ વલલષવને આધલનક વીસ્ટભથી વજ્જ તેભજ સ્ભાટષ યીતે અટે ડ કયલી અત્મુંત
આલશ્મક જણાુંતા યાજમની અન્મ વીટી ભજફ પ્રલત કી.ભી.ના દયના ભડર અનાલી લડદયા
ળશે યભાું ૧૫૦-ભીડી ફવ પ્રકમય, ઓયે ટ અને ભેન્ટે ઇન કયલા ભાટે ન નલીન ૧૦-લષ ભાટે
ઇજાય કયલાભાું આલેર છે . આ ઇજાયા અુંતગષત ઇજાયદાય દ્વાયા કર ૧૫૦-ફવ ઓયે ટ કયલાભાું
આલળે. જે ૈકી ૨૦-જેટરી એ.વી. ફવ ઓયે ટ કયલાની યશે ળે.આ તભાભ ફવ CNG
વુંચાલરત, જીીએવ, લાઇપાઇ, એર.ઇ.ડી ડીસ્પ્રે, સ્ભાટષ ટીકીટીંગ લવસ્ટભ, ભફાઇર ચાજીગ
અને સ્ભાટષ આઇ ટી ઇનેફલ્ડ ટરે કીંગ અને કમ્મલનકે ળન લવસ્ટભ થી વવજ્જ શળે.
 ળશે યભાું લલલલધ સ્થે ફેટયી ઓયે ટેડ ભફાઇર લટય લેંડીગ ભળીન રગાલલાની કાભગીયી
PPP ધયણે
 લલલલધ સ્થે PPP ધયણે ઇ ટઇરેટ ફનાલલાની કાભગીયી
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 ઐતીશાવીક ચાય દયલાજા ૈકી
 ગેંડી ગેટન યીસ્ટયે ળન કયલાન કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૬.૫૭ રાખ
 ચાુંાનેયનું યીસ્ટયે ળન કયલાન કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૬.૧૯ રાખ
 ાણીગેટનું યીસ્ટયે ળન કયલાન કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૮.૧૦ રાખ
 ભાુંડલી ગેટનું યીસ્ટયે ળન કયલાન કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૧.૨૫ કયડ
 વયવાગય તાલના નલલનીકયણની કાભગીયી, કાભની યકભ : રૂ.૩૮.૦૯ કયડ
 રક્કડીર દાુંરડમા ફજાય ખાતે સ્ટભષ લટય ડરે ઇન ય RCC કલય, કાભની યકભ : રૂ.૩.૪૧ કયડ
 Rooftop Solar Project ઇન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય લકષ કાભની યકભ : રૂ.૨૫ કયડ
 આમોજન શે ઠના ભખ્મ કાભો :
 GIS (Geographical Information System)-અુંડય ગ્રાઉન્ડ વલેની કાભગીયીથી તભાભ એવેટ્વ
ની ભારશતી ઉરબ્ધ થળે. ભશાનગયાલરકાની Utility જેલી કે ાણી યલઠા, વલયે ઝ, યડ,
ગેવ, લલગેયે ભાું કઇ પલ્ટ શળે ત તેની Pictorial ભારશતી ભેલીને તેનું લનયાકયણ વચટ અને
ત્લરયત ભેલી ળકાળે. કદયતી આપત લખતે વદયશની ભદદથી ડે ટા ભેલી તેના ય ત્લરયત
ગરાું રઇ ળકાળે. ભખ્મ યસ્તાઓની વપાઇ, ાણીના રીકે જ, ડરે નેજનું ઉબયાલું, સ્ટર ીટ રાઇટ
ફુંધ શલી, લલગેયે વભસ્માઓનું Monitoring કયી તયુંત એક્ળન રેલાભાું ભદદ થળે.
(રૂ.૨૦ કયડ)
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત Water SCADA–IT Part પ્રજેકટ અુંગે કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
લડદયા ળશે યના નાગરયકને ાણીનું લલતયણ આધલનક પ્રકાયે અને વભાન યીતે ભી ળકળે.
ાણીનું કન્ટર રીંગ અને લલતયણ યીમર ટાઇભ તથા ઓટભેટીક થળે. ાણીન દૂયઉમગથી
ફચી ળકાળે. (રૂ.૩૬.૧ કયડ for ICT Part)
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત HMIS & Health Card પ્રજેકટ અુંગે કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
(રૂ.૩૫ કયડ)
 ITMS પ્રજેક્ટ ળશે યના ફવ વેલા ભાટે ICT ટે કનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું
આલનાય છે . જેભાું Smart Bus Station, Real Time Information Depo, LED Display,
Driver Display Unit અને Transit Portal with Mobile application ન વભાલેળ થળે. જેથી
bus ની Real Information ભી ળકળે. (રૂ.૨૦ કયડ)
 પામય સ્ટે ળનને અદ્યતન ફનાલલા ભાટે ICT ટે કનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું
આલનાય છે . જેભાું પામયના કન્ટર ર રૂભને વુંરગ્ન ઉકયણ ઇન્સ્ટર કયલાભાું આલનાય છે .
(રૂ.૫ કયડ)
 Encroachment monitoring system જેભાું ભશાનગયાલરકાના લલલલધ પ્રટ્વ અને શકીંગ
ઝન લલગેયેનું ભનીટયીંગ કયી ળકાળે જેથી તેના ઉય કઇ Encroachment થામ ત તે અુંગે
મગ્મ ગરાું રઇ ળકાળે. (રૂ.૫ કયડ)
 બ્રીક ફાઇવીકર ળેયીંગ પ્રજેક્ટની કાભગીયી PPP ધયણે
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું (લડીલાડી, વમાજી ફાગ, અકટા ાણી યલઠા ક્ષેત્ર)
૨૪ x ૭ ાણી લલતયણ કાભગીયી : અુંદાજી યકભ રૂ.૧૦૭ કયડ.
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું સ્ભાટષ યડ કાભગીયી (સ્થ લનભાષણ અને નનભટયાઇઝડ ટર ાન્વટષ ઇન્ફ્રાસ્ટર કચય, જકું ળન વધાયણા અુંદાજી ૧૩ કી.ભી. યડ ઉય): અુંદાજી
કાભની યકભ રૂ.૮૧ કયડ
 સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું ભલ્ટી મટીરીટી ડક્ટ પ્રજેક્ટ: અુંદાજી કાભની યકભ
રૂ.૧૨૧ કયડ
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 વમાજી ફાગ વેલેજ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ અગ્રેડેળન પ્રજેક્ટ: અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૧૯ કયડ
 લલલલધ સ્થએ ઓગેનીક લેસ્ટ કન્લટષ યની સ્થાના ભાટે નેફયશડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ પ્રજેક્ટ:
અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૧૨ કયડ
 વમલવામીક તારીભ કે ન્રનું લફલ્ડીંગ: અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૪ કયડ

 અભૃિ મોજના :
 અટર લભળન પય યે જલનેળન એન્ડ અફષન ટર ાન્વપોભેળન(અભૃત) મજના, દેળબયની નગયાલરકાઓ
તથા ભશાનગયાલરકાઓનાું કામાકલ્ અથે (બાયત વયકાય દ્વાયા) જાશે ય કયલાભાું આલેર છે . અભૃત
મજનાભાું નાગરયકને ામાની વલલધાઓ જેલી કે ીલાનું ાણી, બગષબ ગટય, લયવાદી ગટય, પ્રદૂણ
ધટાડા અથે જાશે ય રયલશનન ભશતભ ઉમગ તથા લફન-ભટય ટર ાન્વટષ (લલકુંગ, વાઈકલરુંગ) ભાટે
વલલધા લનભાષણ તથા ાકષ વ-ગાડષ ન તથા ભનયુંજન કે ન્ર ફનાલલા ભાટે પ્રજેકટ તૈમાય કયલાભાું આલી
યશે ર છે .
 વદય મજના શે ઠ વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લષ ભાટે કર રૂ.૪૫૨.૪૫ કયડના ખચે કર-૧૩ (તેય)
કાભ ભુંજય થમેર છે .
 અભૃત મજનાન ખચષ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ૩૩% લકુંભત અને તેની વયખાભણીભાું યાજમવયકાય અને
લડદયા ભશાનગયાલરકા એ અનિભે ૩૭% અને ૨૦%નાું પ્રભાણભાું બગલલાન યશે ળે.
 અભૃત મજના શે ઠ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ડી.ી.આય. ભુંજય થમેથી વફુંલધત પ્રજેકટની આગની
કાભગીયી શાથ ધયલાભા આલી યશે ર છે .
 ૂણષ થમેર કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬) :
 ટી.ી-૨ એપ.ી-૪૯ વમાજીયાભાું ગાડષ ન ફનાલલાન કાભ (ગાડષ ન ળાખા) રૂ.૦.૪૫ કયડ
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો (વને ૨૦૧૫-૧૬) :
 શાઇ-લે વભાુંતય દયજીયા કલ્લટષ થી લલશ્લાલભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાનું કાભ (લયવાદી
ગટય ળાખા) રૂ.૩૪.૦૦ કયડ
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો (વને ૨૦૧૬-૧૭) :
 યાજીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ.ટી.ી. (ડરે નેજ ળાખા) રૂ.૯૦.૦૦ કયડ
 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલકીંગ તેભજ ભીટયીંગની કાભગીયી (લટય વપ્રામ)
રૂ.૪૫.૦૦ કયડ
 ેડેસ્ટરે ન ગ્રેડ વેયે ટેડ પે વેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટર ભ (અફષન ટર ાુંન્વટષ ) રૂ.૫.૦૦ કયડ
 ટી.ી.૧૩ (નગય નુંદનલન) ભાું નભષદા કે નારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ
ટરે ક તેભજ ીકનીક વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી (ગાડષ ન ળાખા) રૂ.૨.૦૦ કયડ
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) :
 વીંધયટ લલમયભા ઇન્ટે ક સ્ટર કચય, ડબ્લ્મ.ટી.ી. અને ટર ાન્વભીળન લલગેયેની કાભગીયી (લટય
વપ્રામ) રૂ.૧૦૦.૦૦ કયડ
 કયાઇ ખાતે નલલન એવ ટી.ી. (૬૦ એભ.એર.ડી.) ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા)
રૂ.૯૦.૦૦ કયડ
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 આમોજન શે ઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) :
 લલશ્વાલભત્રી નદીભાું પ્રલેળતા ગુંદા ાણીને અટકાલી વરઢીકયણ કયી લનકાર કયલાન કાભ (ડરે નેજ
ળાખા) રૂ.૩૮.૦૦ કયડ
 જી ી વી ફી ભજફ શમાત એવ ટી ી અગ્રેડેળન ની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા) રૂ.૩૦.૦૦ કયડ
 ફશચયાજી નાગયલાડા કાુંવના લકનાયાલાા બાગભાું નલલન એ.ી.એવ. તેભજ યીટે ઇનીગ લર
ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા) રૂ.૧૦.૦૦ કયડ
 શમાત ઝ તેભજ ગાડષ નનું યીડે લરેભેન્ટની કાભગીયી (ગાડષ ન ળાખા) રૂ.૫.૦૦ કયડ
 ટર ાપીક લનમભન અત્રે ટર ારપક પલનષચય, વાઇનેજીવ, પટાથ (અફષન ટર ાન્વટષ ) રૂ.૩.૦૦ કયડ

૧)

ફ્મચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર :
લડદયા ભશાનગયાલરકા ભાું વભાલલષ્ટ લલલલધ તાલની સ્લચ્છતા તથા વુંદયતા જલામ અને
તાલ ળશે યીજન ભાટે મષટન અને ભનયુંજન લલગેયે જેલી પ્રલલત્તઓના સ્થ તયીકે લલકવાલી ળકામ તે
શે તથી ળશે યના ૭ તાલની કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે . ૧૮ તાલની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે . અન્મ
આમજન શે ઠ છે . શયણી ભટનાથ તાલની કાભગીયી PPP ધયણે શાર પ્રગલત શે ઠ છે .
 શે યીટે જ સ્થ અને સ્થાત્મના નરૂત્થાનના બાગ રૂે ઐતીશાવીક સ્ભાયક ાણીગેટ, ભાુંડલી ગેટ,
ચાુંાનેય ગેટ અને ગેંડી ગેટનું યીસ્ટયે ળન કયલાન પ્રગતીભાું છે . તથા ચાય દયલાજા લલસ્તાયનું શે યીટે જ
ડે લરભેન્ટ ભાટે ડીજીટાઇઝ વલેની કાભગીયી ૂણષ કયી પ્રાનીંગ તફક્કે છે .
 લડદયા ળશે યભાું લલલલધ જગ્માએ ૫૦ નુંગ પ્રી-પે બ્રીકે ટેડ આુંગણલાડીની, સ્િે ભાુંથી લેસ્ટે જ સ્િે ન
ઉમગ કયી કર ૨૦ નુંગ સ્ટર ીટ પલનષચય સ્કલ્ચય ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગતીભાું છે . િકડાઇર
એજ્મકે ળન વેન્ટય કાભગીયી શારભાું આમજન શે ઠ છે .
 PPP ધયણે લડદયા ળશે યના લલલલધ જગ્માએ કર–૧૦૪ જગ્માએ નલીન ફવ ળેલ્ટય PPP ધયણે
કયલાની કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે કર ૨૦૦ સ્થે ઇ-ટમરેટ્ની કાભગીયી, કર ૨૦ સ્થે ફેટયી ાલડષ
ભફાઇર લટય લેન્ડીંગ ભળીન ઇંવટરેળનની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગતીભાું છે . અને રારફાગ
બ્રીજ, કરારી બ્રીજ નીચે બ્મટીપીકે ળનની કાભગીયી PPP ધયણે આમજન શે ઠ છે .
 લડદયા સ્ભાટષ વીટી ડે લર૫ભેન્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત લલલલધ પ્રજેકટવ ૈકી ળશે યના યે રલે
સ્ટે ળન લલસ્તાયભાું જન ભશર ભલ્ટી-ભડર વીટી ટર ાન્વટષ શફ (પે ઝ-૧) ની કાભગીયી તથા ઉત્તય
ઝનભાું લનઝાભયા ટર ાન્વટષ શફ (પે ઝ-૧)ની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગલત શે ઠ છે . તથા
તયવારી ટર ાન્વટષ શફ (પે ઝ-૧) અને ૂલે અને લશ્વભ ઝનભાું ણ ટર ાન્વટષ શફની કાભગીયી
PPP ધયણે આમજન શે ઠ છે .
 ળશે યના લલલલધ સ્ભળાનના નલલનીકયણની કાભગીયીભાું છાણી, વભા, રક્ષ્ભીૂયા, અકટા,
ભાુંજરૂય, દુંતેશ્વય, લનઝાભયા ભલકતધાભની કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે . ગયલા તથા જાગનાથ
ભલકતધાભની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .

૨)

યે લ્લે/રીયીલય ઓલય રીજીજ િથા પરામ ઓલય :
ગત લે રૂ.૮.૯૨ કયડનાું ખચે લડવય રેન્ડપીર ાવેના શમાત બ્રીજના લાઇડનીંગની કાભગીયી,
રૂ.૫૧.૫૨ રાખના ખચે કાયે રીફાગ ચેીયગ દલાખાના ાવે આલેર લેદ ભુંદીય ફશચયાજી ભુંદીય ાવેનું
નાું શું કયલાની કાભગીયી તેભજ રૂ.૪૦.૨૧ રાખના ખચે ાણીગેટથી આજલા યડ તયપ જતાું
ભેભણ કરની ાવેનાું શમાત નાાને શ કયલાની કાભગીયીનું રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
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લડદયા ળશે યભાું CRRI દ્વાયા લલલલધ ભશત્લના જકું ળન ઉય કયલાભાું આલેર ટર ાપીક વલેના અશે લાર
ભજફ લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૪૦ ભીટય યીંગ યડ ય તયવારી થી લડવય જીઆઇડીવી તયપ
જતાું વળેન જકું ળન ઉય શારના તથા બલલષ્મના ટર ારપકના બાયણને ધ્માને રઇ ઇીવી
(એલન્જનીમયીંગ પ્રક્મયભેન્ટ કન્સ્ટર કળન) ધયણે ફ્રામ ઓલય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી રૂ.૩૫.૯૦
કયડના ખચે અને રૂ.૨૨૨.૧૮ કયડના ખચે ગેંડા વકષ ર થી ભલના ચકડી વધી કર ૭ જકું ળન ય
પરામ ઓલય બ્રીજ તથા રીટે કનીક કરેજ (ુંડમા શટે ર) ાવે તેભજ લલશ્વાલભત્રી યે લ્લે સ્ટે ળન
ાવેનાું શમાત યે લ્લે ઓલય બ્રીજ લાઇડનીંગ કયલાની કાભગીયી અનિભે રૂ.૧૮.૪૭ કયડ અને રૂ.૨૬.૬૯
કયડના ખચે અને વભા-શયણીને જોડતા નલા ૩૦ભીટય ના યસ્તા ય લલશ્વાલભત્રી નદી યન બ્રીજના
વય સ્ટર ક્ચયની કાભગીયી રૂ.૬.૬૬ કયડના ખચે તેભજ લલશ્વાલભત્રી નદી યના શમાત કારાધડા
બ્રીજની લાઇડનીંગ કયલાની કાભગીયી રૂ.૧૫ કયડના ખચે ઉયાુંત, રૂ.૧૧૬.૦૩ રાખ ના ખચે ડબઇ
યડ ઉય રૂાયે ર કાુંવ ય આલેર નાાને શું કયલાનું કાભ તેભજ ૪૦ ભીટય યસ્તા-યે ાને વવુંગત
યાજીલનગય અને ઓડનગય નાાને શ કયલાની કાભગીયી રૂ.૮૨.૫૫ રાખ અને રૂ.૩૭.૪૯ રાખ ના
ખચે કયલાની કાભગીયી શાર પ્રગલત શે ઠ છે .
આગાભી લષના આમજન ૈકી પતેશયાથી લડદયા એયટષ તયપ જતાું વુંગભ ચાય યસ્તા, તયવારી
જકું ળન ઉય અને વ્ુંદાલન ચાય યસ્તાું ાવે નલલન પરામ ઓલય બ્રીજ અનિભે અુંદાજીત રૂ.૪૫ કયડ,
રૂ.૫૫ કયડ અને રૂ.૫૦ કયડના ખચે તથા રૂ.૭ કયડના ખચે નેળનર શાઇલે નું.૮ થી જામ્ફલા તયપ
જતાું યસ્તા ય ના ફનાલલાનું આમજન કયલાભાું આલી યશે ર છે .
આભ, ળશે યભાું શાર યીલય/યે લ્લે/પરામ ઓલય બ્રીજના અુંદાજીત રૂ.૩૨૭.૨૫/- કયડના કાભ
પ્રગલતભાું છે . જમાયે અુંદાજીત રૂ.૨૩૭ કયડના ખચે નલીન બ્રીજ ફનાલલાનું આમજન કયલાભાું આલી
યશે ર છે . જેનાથી લનલિત ણે ળશે યના લલકાવભાું લધાય, ટર ારપકની અલય જલયભાું વયતા, અક્સ્ભાતભાું
ઘટાડ, માષલયણની જાલણી, ઇંધણભાું ફચત, યની રયલસ્થલતન લનલાયણ તથા ળશે યના વાુંસ્કૃ લતક,
ઔધોગીક, ળૈક્ષણીક તેભજ લાલણજ્મક લલકાવ લલગેયેભાું ભખ્મ યીતે ભદદરૂ થળે.

૩)

યોડ પ્રોજકે ટ ળાખા :
લડદયા ળશે યના લધતા જતા ળશે યીકયણ અને ટર ાપીકની વલલધા ૂયી ાડલા યડ પ્રજેકટ ળાખા દ્વાયા
ળશે યના ૧૮.૦ ભી કે તેથી લધ શાઇ ના શમાત યસ્તાઓ ને આમજન ભજફ શા કયી તેના ઉય
કાેટીંગ કયલાની તથા વેંટ્ર ડીલાઇડય ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે તેભજ નલીન ભુંજૂય
થમેર ટી.ી સ્કીભના ૧૮.૦ ભીટય કે તેથી લધ શાઇના યસ્તાઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું
આલે છે . આ ૈકી યસ્તાઓ આમજન ભજફ લર-ટ-લર ના ધયણે વલલષવ ટરે ક તથા પટાથ વશીત
લલકવાલલાભાું આલે છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકાના યડ પ્રજેક્ટ ળાખા દ્વાયા નાણાકીમ લૅ (૨૦૧૭-૧૮)ભાું યે લન્મ કે ીટર
ફજેટભાું રીધેર કર કાભ ૈકી ૦૨ કાભ કર રૂ.૭ કયડના ખચે ણષ થમેર છે . તેભજ ૨૬ કાભ
રૂ.૯૮.૦૦ કયડના ખચે પ્રગલત શે ઠ છે .
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નાુંણાકીમ લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાું ળશે યની લિભે લાવણા ભેઇન યડથી વનપાભાષ ભેઇન યડને જોડત
૩૦.૦ ભીટયના ટી.ી યડને વેન્ટર ર રડલાઇડય અને લયવાદી ગટય વલલધા વાથે ૫.૫૦ કયડના ખચે
ફનાલલાભાું આલેર છે .
ળશે યના ભખ્મ રયુંગયડ ૈકી એયટષ વકષ રથી વયદાય એસ્ટે ટ ચાય યસ્તા વધી, લડવય બ્રીજ થી વળેન
વકષ ર વધી અને વળેન વકષ રથી તયવારી વકષ ર વધી ના ૪૦ ભીટયના યીંગયડને અુંદાજે
રૂ.૨૮.૦ કયડના ખચે લાઇડનીંગ કયી લર-ટ-લર કયલાની કાભગીયી શારભાું પ્રગલત શે ઠ છે .
સ્લલણષભ જમુંલત ભખ્મભત્રીં ળશે યી લલકાવ મજના શે ઠ ળશે યના ૧૮.૦ ભીટય કે તેથી લધ શાઇના
શમાત યસ્તાને યી-વયપે વીંગ કયલાના કર ૨૨ કાભ રૂ.૨૯.૦૦ કયડ ના ખચે પ્રગતી શે ઠ છે .
આ ઉયાુંત ળશે યના યસ્તઓ લલકવાલલાથી ળશે યની ટર ાપીકની અલયજલયભાું વયતા થળે.
લાશનવમલશાયની વલલધા ઝડી ફનળે, તેભજ લાશનની લનબાલણી ખચષ તેભજ ઇંધણભાું ફચત થળે.
નલીન લલકવીત લલસ્તાયને શમાત ટી.ી. યસ્તા વાથે જોડી ળશે યીજનને યસ્તાની વલલધા ૂયી ાડલાભાું
આલળે. અને લાશનથી લધતા પ્રદણભાું ઘટાડ થળે

૪)

લફલ્ડીંગ પ્રોજકે ટ:
 રોકાષણ થમેર કાભો :
 ગત્રી લલસ્તાયભાું ટી.ી.૧૪, એપ.ી. ૬૪ નાું પ્રટભાું નલલન સ્કે રટુંગ યીંક રૂ.૨.૦૮ કયડનાું ખચે
રકાષણ કયે ર છે .
 ળશે યનાું ભધ્મ બાગભાું આલેર કારયા લલસ્તાયભાું જના અને જજષરયત થમેર શમાત છત્રલત લળલાજી
અલતલથગૃશને જભીનદસ્ત કયી જાશે ય જનતાની રક-વલલધાભાું લધાય કયલાનાું બાગરૂે નલીન
અધમતન વલલધાઓ વશનું અલતલથગૃશ અુંદાજે રૂ.૩.૨૫ કયડનાું ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 ળશે યનાું ભરાકાતીઓ, દેળ-લલદેળનાું મષટક તેભજ પ્રલાવીઓ લડદયા ળશે યનાું ભશત્લૂણષ લાયવ
તથા તેનાું મષટન સ્થની ભારશતી એક જ સ્થે વયતાથી અને વશજ યીતે ભી ળકે તે આળમથી
લડદયા યે લ્લે સ્ટે ળન ાવે વીટી ઈન્પભેળન વેન્ટય રૂ.૧.૧૧ કયડનાું ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર
છે .
 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આજલાયડ લલસ્તાયભાું રૂ.૩.૦૬ કયડના ખચે નલીન યાત્રી ફજાયનું
રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 લડદયા ળશે યના જનતાની વયક્ષાની અગ્રીભતાને ધ્માને રેતા જદા જદા લલસ્તાય, યસ્તાઓ તેભજ
ઈભાયતભાું વી.વી. ટી.લી. તેભજ ાણી યલઠાને રગતી સ્કાડા વીસ્ટભનું કભાન્ડ વેન્ટય વેન્ટર રી
ભનીટયીંગ અને કુંટરરીંગ કયલા ભાટે “લડદયા આઈ. પ્રજેકટ” અુંતષગત ફદાભડી ફાગ ખાતે નલીન
લલરડમ કન્પયન્વ લફલ્ડીંગ રૂ.૯૬.૮૩ કયડના ખચે ભા. પ્રધાનભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે રકાષણ
કયલાભાું આલેર છે .
 લડદયા ળશે યનાું વમાજીફાગ ખાતે આલેર વયદાય લલ્લ્બબાઈ ટે ર પ્રેનેટેયીમભને લડદયા ળશે યની
જનતાને ખગળાષ્ડનું જ્ઞાન ભી યશે તેલા ઉધ્ધેળથી નલીન અધ્મતન વલલધાઓ વશન
રૂ.૬.૦૩ કયડનાું ખચે રયનલેળન કયીને રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો :
 વમાજીયા, ટી.ી.-૦૨, પા.પ્રટ-૫૫ નાું લલસ્તાયભાું રૂ.૨૨.૩૦ કયડનાું ખચે નલીન ટાઉન શર
ફનાલલાની કાભગીયી ૂણષતાના તફક્કે છે .
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 લશીલટી લડષ નું.-૬ ની કચેયીની ાછનાું બાગે આલેર ટી.ી.-૧, એપ.ી.-૨૪ ભાું નલીન
લિભ ઝનની ઓરપવ રૂ.૪.૭૫ કયડનાું ખચે ફનાલલાની કાભગીયી ૂણષતાના તફક્કે છે .
 લડદયા ળશે યનાું ઉત્તય ઝનભાું વભા સ્ટષ વ કમ્પ્રેક્ષ ખાતે ફાકને સ્લીભીંગ ભાટે ની વલલધા ભી
યશે તથા ફાક ભાટે સ્લીભીંગને રગતી સ્ધાષઓનું આમજન થઈ ળકે તે શે ત થી રૂ.૦.૩૫ કયડના
ખચે નલલન ફેફી સ્લીભીંગ ર ફનાલલાની કાભગીયી શાર પ્રગલત શે ઠ છે .
 લડદયા ળશે યનાું છે લ્રા લોભાું થમેરા લલકાવને ધ્માનભાું યાખી શારની જરૂરયમાત તથા બલલષ્મની
ઉમલગતા ધ્માને રઈ નલીન વભા લલસ્તાયભાું રૂ.૪.૭૪ કયડનાું ખચે ઉત્તય ઝનની નલીન ઝનર
કચેયીનું ફાુંધકાભ પ્રગલત શે ઠ છે .
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળન દ્વાયા વયદાય એસ્ટે ટ ાવે ટી.ી.-૫, એપ.ી.-૨૦૮ ભાું નલલન
કમ્મનીટી શર રૂ.૨.૬૯ કયડના ખચે ફનાલલાન કાભ પ્રગલત શે ઠ છે .
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળન શસ્તક લડદયા ળશે યભાું દલક્ષણ ઝનભાું આલેર રારફાગ ખાતે
શમાત અલતલથગૃશ શાર જજીત શારતભાું છે . જેને જભીન દસ્ત કયી જાશે ય જનતાની રક-વલલધાભાું
લધાય કયલાનાું બાગરૂે નલીન અધ્મતન વલલધાઓ વશનું અલતલથગૃશ અુંદાજે રૂ.૨.૯૮ કયડના
ખચે કાભ ળરૂ કયે ર છે .
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળનના લલલલધ લડષ કચેયીઓ ૈકી લ. લડષ -૧(એ) ની કચેયી તેભજ
વેન્ટર ર સ્ટય ભાટે નલીન કચેયી કારયા લસ્થત આલેર વેન્ટર ર સ્ટયની જગ્માએ રૂ.૫.૬૭ કયડના
ખચે ફનાલલાનું ળરૂ કયે ર છે .
 આમોજન શે ઠના કાભો :
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળન દ્વાયા ભકયયા દલક્ષણઝન યે .વ.નું.-૧૫૯ ભાું નલલન કમ્મનીટી
શર રૂ.૪.૪૨ કયડના ખચે ફનાલલાનું આમજન કયે ર છે .
 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લડદયા ળશે યના ચાયે મ રદળાઓની વલાષગી ઝડથી લલકાવ થામ તે
ભાટે ટી.ી.-૧૨ એપ.ી.-૨૧૭ ભાું દલક્ષણ ઝનની નલીન ઝનર ઓરપવ રૂ.૫.૫૭ કયડના ખચે
ફનાલલાનું આમજન કયે ર છે .
લડદયા ળશે યનાું ભધ્મભ તથા ગયીફ લગષના ળશે યીજનને સ્લાસ્થ્મ વુંફુંલધત વલલધા સ્થાલનક અુંતયે ભે
તે શે તવય જરૂય જણામ તેલા ળશે યનાું ચાયે મ ઝનભાું પે ઝ-૨ ભાું કર ૧૫ અફષન શે લ્થ વેન્ટય ફનાલલાનું
બાલત્ર ભગાલેર છે જે ભુંજૂયીની પ્રરિમા શે ઠ છે .

૫)

એપોડે ફર શાઉવીંગ વેર અંિગષિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y. મોજનાઓ :
કે ન્ર વયકાય, યાજ્મ વયકાયની આલાવ મજનાઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશે યી ગયીફ અને
ઘય-લલશણાું ભાટે જદીજદી કે ટેગયીભાું તભાભ ામાની વલીધાઓ વશ આલાવ આલા ભાટે ના લલલલધ
પ્રજેક્ટ એપડે ફર શાઉવીંગ વેર દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલેર છે .
 ફી.એવ.મ.ી. :
 ફી.એવ.મ.ી. મજના શે ઠ કર ાુંચ પે ઝભાું રૂ.૫૨૪.૨૧ કયડનાું ખચે ૨૧૬૯૬ આલાવનું
આમજન કયલાભાું આલેર શતું જે ૈકી ૧૮૨૦૦ આલાવ ૂણષ કયી રાબાથીઓને પાલી આેર છે
અને ૩૪૯૬ આલાવ ૂણષતાને આયે છે .
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 યાજીલ આલાવ મોજના :
 યાજીલ આલાવ મજના અુંતગષત ગજયાતભાું વલષ પ્રથભ યે ન્ટે ડ કભ ટર ાન્ઝીટ શાઉવીંગ અુંતગતષ
રૂ.૧૯.૧૩ કયડના ખચે છાણી અને શયણી ખાતે કર ૩૬૬ આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .
 યાજીલ આલાવ મજના અુંતગષત રૂ.૧૨૦ કયડનાું ખચે કલ્માણનગય, વમાજીયા અને તાુંદરજા ખાતે
૧૪૬૦ આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .
 ભખ્મભંત્રી ગૃશ મોજના :
 ભખ્મભુંત્રી ગૃશ મજના અન્લમે આલથષક યીતે નફા લગષના રક ભાટે (EWS) આલાવ મજના, રલય
ઇન્કભ ગૃ (LIG) આલાવ મજના, ભીડર ઇન્કભ ગૃ (MIG) આલાવ મજના તેભજ ગજયાત સ્રભ
યીશે ફીરીટે ળન રીવી PPP-૨૦૧૩ શે ઠ જાશે ય જભીન ય આલેર ઝું૫ડટ્ટીઓનું ન:લવન
કયલા ભાટે ના પ્રજેક્ટ શાથ ધયે ર છે .
 ગજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા પાલલાભાું આલેર ૧૧૦૦૦ આલાવ ફનાલલાના રક્ષ્માુંક ૈકી ૮૧૦૭
આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .
 ડર  લવસ્ટભ દ્વાયા EWS, LIG,MIG ના ભી કર ૨૪૩૪ આલાવનું રકાષણ કયે ર છે .
 પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના :
 બાયત વયકાય દ્વાયા “વોના ભાટે ઘય” ના અલબગભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના વને જન૨૦૧૫ ભાું રન્ચ કયલાભાું આલેર છે . પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) ભાું ચાય ઘટકન
વભાલેળ કયે ર છે .
૧) ઇન-વીટ સ્રભ યી-શે ફીરીટે ળન (PPP)
જભીનન યીવવષ તયીકે ઉમગ કયી ખાનગી લલકાવકાય વાથે બાગીદાયી શે ઠ ઝડાુંલાવીઓ
ભાટે તે જ સ્થે આલાવ ફનાલલા અને જરૂયીમાત લાી જગ્માએ ખાનગી લલકાવકાયને
TDR/FSI/FAR ન રાબ આી આલાવ ફનાલલાનું આમજન કયી ળકામ છે .વદય ઘટક શે ઠ
ભશાનગયાલરકાને પ્રીભીમભ/લધાયાનાું આલાવ અને ઝડાુંલાવીઓને લલનાભલ્મે તે જ સ્થે
આલાવન રાબ પ્રાપ્ત થળે. આ મજના શે ઠ રૂ.૩૫૮.૪૫ કયડના ખચે ળશે યના જદા જદા
લલસ્તાયભાું આલાવ ઇન વીટ સ્રભ ના ૫૬૪૯ આલાવ ફનાલલાની ભુંજૂયી ભેર છે .
૨) િે ડીટ રીંક વફવીડી (CLSS)
EWS અને LIG કે ટેગયીભાું આલતાું અને વફવીડી ભેલલા ઇચ્છતા રાબાથીઓ વદય ઘટક
શે ઠ ૬.૫ % ના દય ભજફ રૂ.૬.૦૦ રાખ વધીની રન ય વમાજ- વફવીડી વશામ ભેલી
ળકળે.
૩) એપડે ફર શાઉવીંગ ઇન ાટષ નયળી (AHP)
ખાનગી લલકાવકાય દ્વાયા અથલા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ ભાુંથી ૩૫%
આલાવ EWS કે ટેગયીના શમ અથલા ઓછાભાું ઓછાું ૨૫૦ આલાવ EWS કે ટેગયી ભાટે
ફનાલલાભાું આલે ત આલાવ દીઠ કે ન્ર વયકાયની રૂ.૧.૫૦ રાખ અને યાજ્મ વયકાયની
રૂ.૧.૫૦ રાખની વશામ ભી ળકળે. આ મજના શે ઠ અુંદાજીત રૂ.૧૩૦.૧૨ કયડનાું ખચે
આળયે ૨૦૭૭ આલાવ EWS કે ટેગયીના આલાવ ફનાલલાની ભુંજૂયી ભેર છે .
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૪) ફેનીપીળીમયી રેડ કુંન્સ્ટર ક્ળન (BLC)
EWS કે ટેગયીના ૨૫ ચ.ભી.થી ઓછું સ્લભાલરકી ધયાલતાું અને શમાત ફાુંધકાભભાું લધાય/
પે યપાય કયલા ઇચ્છતા રાબાથીઓ વદય ઘટક શે ઠ કે ન્ર વયકાયની રૂ.૧.૫૦ રાખ વધીની
વશામ ભેલી ળકળે તથા નલા ફાુંધકાભભાું યાજ્મવયકાય તયપ થી રૂ.૨.૦૦ રાખ અને
યીનલેળન ભાટે લધભાું લધ રૂ.૧.૫૦ રાખ વધીની વશામ ભી ળકળે. આ મજના શે ઠ 3૯૩
આલાવ ભાટે વમકતીગત ફાધકાભ વફવીડી (BLC) ઘટક ન ડી.ી.આય નલલન ફાુંધકાભ ભાટે
યાજ્મવયકાય શ્રી ભાું ભુંજૂયી અથે યજૂ કયે ર છે .
 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) અન્લમે Housing For All Plan of Action (HFAPoA)
ડીભાન્ડ વલે આધાયે ૬૨,૨૪૨ આલાવ તથા લડદયા ળશે ય ના ૨૩૨ ઝૂડટ્ટી ના ૩૩૮૭૪
આલાવ ન વમક્ત રૂ.૪૪૮૪.૦૬ કયડન પ્રાન યાજમ વયકાય ભાયપતે ભુંજૂયી ભેલી કે ન્ર વયકાય
ની ભુંજૂયી શે ઠ છે .
REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING – 2016
ખાનગી લલકાવકાય દ્વાયા અથલા વયકાયશ્રી દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ કે જે ૧૫ થી ૨૦ લષ જનાું
અને જજષયીત શારતભાું શમ તેલાું આલાવનાું ન:લનભાષણ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા
REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING THROUGH PPP SCHEME પ્રલવદ્ધ કયે ર છે
જેભાું ખાનગી લલકાવકાયને લધાયાની FSI અને રાબાથીઓને નલીન આલાવ તે જ સ્થે ઉપ્રબ્દ્ધ કયી
ળકાળે.

૮)

ાણી યલઠા :
શારની રયલસ્થતી અને આગાભી વભમભાું લડદયા ળશે યનાું લધતાું વમા, લલકાવ તેભજ નલીન લલસ્તાય
લડદયા ભશાનગય ારીકાભાું વભાલલષ્ટ થલાની ળક્મતાઓને ધ્માને રેતાું અને સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત
લડદયાની જનતાને બલલષ્મભાું યત ીલારામક ાણી ભી યશે તે ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા
ાણી યલઠા ળાખા વતત કામષયત છે . શારભાું ળશે યની અુંદાજીત ૨૨ રાખની લસ્તીને ભખ્મ ત્રણ
ઉરબ્ધ ષ્ડત આજલા વયલય, ભશીવાગય ફ્રેન્ચલેર તથા નભષદા કે નાર (ખાનય ઇન્ટે કલેર તથા
WTP) દ્વાયા કર ૪૮૫ થી ૫૨૦ MLD જેટર ાણીન જથ્થ ૂય ાડલાભાું આલે છે . ળશે યભાું
૨૯ ઓલયશે ડ ટાુંકીઓ તથા ૬ ફસ્ટીંગ સ્ટે ળન તથા અુંદાજીત ૧૫૯૦ કીભી. રુંફાઇના નેટલકષ થી
અુંદાજીત ૯૮% લસ્તીનું કલયે જ કયે ર છે , તથા લલસ્તાયની રલષ્ટએ અુંદાજે ૯૨% કલયે જ થમેર છે .
દયયજ ૧ કરાકના વપ્રામથી વયે યાળ ૧૮૦ LPCD ાણી આલાભાું આલે છે . ળશે યભાું ૨૪ x ૭ મજના
શે ઠ ૫ ટાુંકીઓના કભાન્ડ લલસ્તાયભાું લટય ભીટય રગાલી ાણી લલતયણ કયલાના આમજન વાભે
છાણી ૨૪x૭ મજના અુંતગષત શાર યાત્રી વભમ લવલામ ૧૬ કરાક આ લલસ્તાયના નક્કી કયે ર કભાન્ડભાું
યશે તા ળશે યીજનને વપતા ૂલષક વાયા પ્રેવયથી અને ગણલત્તા મક્ત ાણી શચાડલાભાું આલે છે , તથા
અન્મ ટાુંકી અને કભાન્ડ લલસ્તાયભાું આ ભજફનું આમજન પ્રગલત શે ઠ છે . ળશે યભાું લષ ૨૦૧૮-૧૯
દયમ્માન અુંદાજે રૂ.૮૪૪૮/- રાખના નલીન કાભનું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે.
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માનના ભશત્લૂણષ ણષ કાભો :
 સ્લલણષભ ગ્રાન્ટ શે ઠ લાવણા ટાુંકી અને જી.આઇ.ડી.વી યડ ટાુંકી કર રૂ.૧૯.૪૬ /- કયડના ખચે
તથા લિભ લલસ્તાયભાુંથી દલક્ષણ લલસ્તાયભાું ાણીની H.S. નલકા નાુંખલાનું કાભ રૂ.૧૪.૦૫/કયડના ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .
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 યે લન્મ તથા અન્મ ગ્રાન્ટ શે ઠ ાણીની નલકા તેભજ પ્રેવય વધાયણા અથે ાણીની ટાુંકી/ વુંના
કાભ રૂ.૨૯.૩૭/- કયડનાું ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .
ભશત્લૂણષ ચાર કાભો :
 અભૃત મજના શે ઠ લાવણા તથા જી.આઇ.ડી.વી. લલસ્તાયભાું અુંદાજે ૮૩ કીભી રુંફાઇના નેટલકષ ની
કાભગીયી રૂ.૪૫ કયડના ખચે તથા લવુંધયટ ખાતે ઇન્ટે કલેર ફનાલી નલીન ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના
WTP ભાયપતે ળધ્ધ ાણી ૧૪ કીભી રુંફાઇભાું ટર ાન્વલભળન રાઇન નાખી ળશે ય વધી રાલલા અથે
રૂ.૧૬૫.૭૫ કયડન પ્રજેક્ટ પ્રગલતભાું છે .
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના આગાભી આમોજનો :
 સ્ભાટષ વીટી પ્રજેક્ટ અુંતગષત ૨૪ x ૭ લટય વપ્રામ સ્ભાટષ લટય ભીટય વશની કાભગીયી લડદયા
ળશે ય એફીડી એયીમા લડીલાડી, અકટા, વમાજીફાગ લલસ્તાયભાું રૂ.૧૦૭૦૦/- રાખના ખચે શાથ
ધયલાભાું આલળે.
 ફાદ ટાુંકી, તાુંદરજા ટાુંકી, નથષ શયણી ટાુંકી, અકટા ટાુંકી કમ્ાઉન્ડભાું નલીન બગબષ વું
ફનાલલાની કાભગીયી ૮૧૦ રાખના ખચે શાથ ધયલાભાું આલળે.
 વભગ્ર ળશે યને ૨૪ x ૭ ાણી લલતયણ મજના અુંતગષત આલયી રેલા ડીીઆય ફનાલી તફક્કાલાય
અભરીકયણ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.
ાણી યલઠા ઇરે/રીભીકે અને લલિયણ ળાખા
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માનના ભશત્લના ૂણષ કાભો :
 વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું શયણી ટાુંકી અને રારફાગ ટાુંકીની ઇરે.ભીકે . ુંીંગ ભળીનયીનું અગ્રેડેળનનું
કાભ રૂ.૧૪૩.૬ રાખ ના ખચે કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે .
ભશત્લૂણષ ચાર કાભો :
 લડદયા ળશે યને ાણી યલઠ ય ાડતા ાણીના ભખ્મ ષ્ડતથી ળશે યભાું આલતી તેભજ ાણીના
રડસ્ટર ીબ્મળન સ્ટે ળન ઉયની ાણીના વપ્રામની ભખ્મ નલકાઓ ઉય એક્ચ્મએટય વશના લાલ્લ,
ફ્રભીટય રગાડી, ાણીની ટાુંકીઓ તેભજ ષ્ડત ઉય રેલાર ટર ાન્વભીટય, PH તેભજ ક્રયીન
એનેરાઇઝય, પ્રેળય ટર ાન્વભીટય રગાડી વેન્ટર ર ભનીટયીંગ તેભજ કન્ટર રીંગ કયલાના SCADA પ્રજેક્ટ
અુંતગષત રૂ.૨૮ કયડના ખચે વશની કાભગીયી શારભાું પ્રગલત શે ઠ છે .
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના આગાભી આમોજનો :
 ફીજા પે ઈઝભાું ડીરીલયી-રડસ્ટર ીબ્મળન વાઈડે SCADA ન નલીન પ્રજેક્ટન અભર કયી ુંીગ
ભળીનયી તથા લાલ્લના ઓટભાઈઝેળન ભાટે SCADA પ્રજેક્ટનું કાભ કયલાભાું આલળે.
 લડદયા ળશે યના ટ્યૂફલેરને ઓટભાઈઝેળન કયી કર ૬૦ નુંગ ટ્યફલેરનું વુંચારન ઓટભાઇઝ
કયી ઓયે ળનર કસ્ટની ફચત કયલાભાું આલળે.
 ાણીની ઓલયશે ડ ટાુંકીઓની ડીરીલયી રાઈન ઉય ઝીય રીકે જ EPDM યે વીરીમન્ટ વીટે ડ લાલ્લ
રગાલી દયયજ ૧૪ MLD ાણીની ફચત કયલાભાું આલળે.
 બાયત વયકાયે યાજ્મ ને એનજી એરપવીમેન્વી મજનાઓ અુંગે વલલધા આલા ભાટે લનભેર નડર
એજન્વી EESL દ્વાયા શાથ ધયે ર એનજી ઓડીટના યીટષ ના આધાયે લફન કામષક્ષભ ભટય ુંવેટ
ફદરલાની કાભગીયી કયલાભાું આલળે. જેથી લીજ ફચતભાું તેભજ લનબાલણી ખચષભાું પામદ થળે.
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 ખાનય WTP ખાતે ઇરે.ભીકે ુંીંગ ભળીનયી નું અગ્રેડેળનનું કાભ કયલાભાું આલળે. જેનાથી દલક્ષણ
લલસ્તાયભાું ાણીના ર પ્રેળય ને રગતા પ્રશ્નન લનકાર કયલાભાું ભદદરૂ થળે.
 ાણીની ભખ્મ રપડય નલકાઓ ઉય જદા જદા સ્થે એય લાલ્લ ફેવાડલાનું કાભ કયાલાભાું આલળે
જેથી ાણીની ભખ્મ નલકાઓ ઉય લનબાલણીને રગત કાભગીયી કમાષ ફાદ ાણી યલઠ ાણીની
ટાુંકીઓ ઉય ઝડથી આલાભાું ભદદરૂ થળે.

૯)

ડેર નેજ :
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન ભખ્મત્લે ભજ
ું ભશડા ગજયાત ટરે ક્ટય ાવે નલીન APS ફનાલલાનું તેભજ
નલીન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન તથા પ્રેળયરાઇન નાુંખલાનું કાભ રૂ.૫.૧૮ કયડના ખચે ૂણષ કયલાભાું
આલેર છે . વદય લલસ્તાય ડરે નેજ વલલધા લલરશન શલાથી ભલરન જના લનકાર અથે વમજીત ડરે નેજ
નેટલકષ ની વલલધા નાગયીકને પ્રાપ્ત થમેર છે . ઉયાુંત ભાણેજા ગાભ બાથીજી ભુંરદયથી એલ્સ્ટભ કુંની
થઇ ઇન્રરક વવા થી ભાણેજા એ.ી.એવ.વધી ડરે નેજ વલલધાનું કાભ (આળયે ૭૦૦ભી) રૂ.૦.૫૯
કયડના ખચે ૂણષ કયે ર છે . જેનાથી આ લલસ્તાયના ભલરન જના લનકાર અથે ડરે નેજ નેટલકષ ની વલલધા
ઉરબ્ધ થમેર છે . વમાજી ટાઉનળી ચાય યસ્તા થી કભરાનગય એ.ી.એવ વધી ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન
નાખલાન કાભ રૂ.૦.૫૨ કયડના ખચે ૂણષ કયે ર છે . વદય કાભના રીધે ીક અલવષ દયમ્માન
નીચાણલાા લલસ્તાયભાું ભેનશર ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી યાશત ભેર છે .
શારભાું ભખ્મત્લે યાજીલનગય ખાતે ૭૮ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલીન વએઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ
ફનાલલાનું કાભ રૂ.૧૦૪ કયડના તથા ડરે નેજ ઝન-૨ લલસ્તાયભાું આલેર આજ્લા યડથી કયાઇ
(ડબઇ યડ ચાય યસ્તા) વધી નેળનર શાઇ-લેનાું વભાુંતયે નલલન ડરે નેજ નેટલકષ , MPS તથા કયાઇ
શમાત STP ાવે નલલન STP ફનાલલાનું કાભ રૂ.૮૨.૯૮ કયડના ખચે કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ
છે . જેનાથી ળશે યના ૂલષ લલસ્તાયભાું લવતા નાગરયકને તથા શયણી, વમાજીયા, આજલા યડ,
લાધરડમા યડ, લકળનલાડી લલગેયે જેલા લલસ્તાયને ડરે નેજ ના ભલરનજને ળલધ્ધકયણની વલલધાન
રાબ આી ળકાળે તથા લલશ્વાલભત્રી નદી ચખ્ખા ાણીથી ન: જીલીત થળે. તે ઉયાુંત ફી.ી.વી. યડ
ય (ગયલા એીએવ થી વધી) નલીન ૧૫૦૦/૧૬૦૦/૧૮૦૦ ભી.ભી. વમાવની જેકીંગ ાઇ ડરે નેજ
ગ્રેલીટી રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાુંખલાનું કાભ રૂ.૧૨૧.૦૫ કયડના ખચે કાભગીયી પ્રગલત
શે ઠ છે . જેનાથી ગયલા એ.ી.એવ ના મ્ીંગ ન બાયણ ઘટલા ની વાથે વાથે એ.ી.એવ ભાુંથી
ભલરનજ ન ઝડી લનકાર થળે.ઉયાુંત ગયલા એ.ી.એવ ના ષ્ડાલક્ષેત્ર ભાું ડરે નેજ રાઇન/ભેનશર
ઉબયાલાની તથા જૂ ની રાઇન ય અલાયનલાય બુંગાણ ડલાની વભસ્માભાુંથી કામભી યાશત ભળે તથા
જાશે ય આયગ્મ અને વરાભતીભાું લધાય થળે. નલામાડષ યડ રારયા થી ળાષ્ડી લબ્રજ એ.ી.એવ. વધી
ભાઇિ ટનરીંગ દ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાનું કાભ રૂ.૧૪.૭૦ કયડના ખચે, ભકયુંદ
દેવાઇ યડ ય લડષ નું-૧૧ ની ઓરપવથી શયીનગય એ.ી.એવ. વધી ભાઇિ ટનરીંગ દ્ધલતથી નલલન
ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાનું કાભ રૂ.૧૩.૩૧ કયડના ખચે તથા શયણી ભખ્મ યસ્તા ય ભાણેકાકષ
એ.ી.એવ.થી લડદયા ઇંટયનેળનર એયટષ ના ગેટ (P&T Colony) વધી ટરેં ચરેળ/ભાઇિટનરીંગ
ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાખલાનું કાભ રૂ.૮.૬૯ કયડના ખચે કાભગીયીઓ પ્રગલત શે ઠ
છે . વદય કાભગીયીના કાયણે શારની ડરે નેજ રાઇન જજષરયત શલાને કાયણે લાયુંલાય થતા ડરે નેજ બુંગાણની
વભસ્માભાુંથી ભલક્ત ભળે તેભજ વદય રાઇનની આવાવના લલસ્તાયભાું નલલન ડરે નેજ રાઇનની
વલલધા ભી ળકળે. તયવારી ફી.એવ.મ.ી. નાું ભકાન તથા આવાવના લલસ્તાયને આલયી રેતી
ડરે નેજ વમલસ્થા ભાટે ુંીગ સ્ટે ળન, પ્રેળય/ગ્રેલીટી નેટલકષ નું કાભ રૂ.૫.૪૭ કયડના ખચે કયલાભાું
આલનાય કાભગીયીથી તયવારીના નેટલકષ લલરશન લલસ્તાય ભાું ડરે નેજની વલલધા ઉરબ્ધ થળે.
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ઝન-૩ (ભખ્મત્લે લશ્વભ ઝન) લલસ્તાયભાું કન્વરટન્ટના યીટષ ભજફ APS/STP તથા નલીન
નેટલકષ ના કાભ તથા ઝન-૧ (ભખ્મત્લે દલક્ષણ ઝન) લલસ્તાયભાું નલીન STP ની વલલધાની કાભગીયી
આમજન શે ઠ છે . જેનાથી લશ્વભતથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું ડરે નેજની વલલધાભાું લધાય થળે. ફશચયાજી
નાગયલાડા ખાતે APS, ડરે નેજ નેટલકષ તેભજ પ્રેળય રાઇનની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૧૦ કયડના ખચે શાથ
ધયાળે .જૂ ના ાદયા યડ ભલ્શાય ઇન્ટથી ઉલભષ ચાય યસ્તા વધીના ૧૮ભી ના યસ્તે આલેર શમાત જૂ ની
ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇનના સ્થાને નલલન રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાખલાનું કાભ અુંદાજીત
રૂ.૧૫ કયડના ખચે શાથ ધયાળે તથા લશીલટી લડષ -૧૦ ભાું ૩૦ભી યસ્તે વબાનયા શાઇટે ન્ળન થી
૧૨ભી અયફદાનગય થઇ ગત્રી શયીનગય ુંીંગ સ્ટે ળનને ભતી શમાત જૂ ની ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇનના
સ્થાને નલલન રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાખલાનું કાભ અુંદાજીત રૂ.૨૪ કયડના ખચે તથા
આય.ટી.ઓ એીએવ થી જોગણી ભાતા ભુંરદય તયપ તથા ધફી તાલ તયપ ના શમાત નેટલકષ થી
આય.ટી.ઓ એીએવ વધી ટરેં ચરેવ દધલત થી ડરે નેજ નલકા નાખલાન કાભ અુંદાજીત
રૂ.૧૩.૩૭ કયડના ખચે શાથ ધયલાનું આમજન છે . જેના કાયણે શારની ડરે નેજ રાઇન જજષરયત શલાને
કાયણે લાયુંલાય થતા ડરે નેજ બુંગાણની વભસ્માભાુંથી ભલક્ત ભળે તથા તભાભ લલસ્તાયભાું ડરે નેજનું નેટલકષ
લધ વધન યીતે કામષયત ફનળે. લધભાું, ડરે નેજ પ્રજેક્ટ દ્વાયા માષલયણની જાડલણી થામ તેભજ ાણીની
ફચત થામ તે અુંગે આમજન શાથ ધયલાભાું આલેર છે , જે અુંતગષત IOCL જલાશયનગય ખાતેની
રયપાઇનયીને છાણી ખાતેના ૨૧ MLD એવ.ટી.ી. ભાુંથી ટર ીટે ડ વએઝને ી.ી.ી. ધયણે અુંદાજે
રૂ.૪૫ કયડના ખચે રયમઝ કયલા ભાટે વપ્રામ કયલાભાું આલનાય છે તેભજ ગજયાત સ્ટે ટ ઇરેક્ટર ીવીટી
કોયે ળન રી. દ્વાયા લળનય ખાતે ફનાલલાભાું આલનાય ૨ x ૮૦૦ MW ાલય પ્રાન્ટભાું ૧૧૦ MLD
ટર ીટે ડ વએઝ લાયલા ભાટે ભાુંગણી કયલાભાું આલેર છે . જે અુંગે ણ બલલષ્મભાું કાભગીયી શાથ ધયી
ળકાળે.

૧૦) ઇરે. લભકે ., વએઝ ડીસ્ોઝર લક્ટવષ ળાખા :
વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાં કયે ર નોંધાત્ર કાભગીયી :
 ગાજયાલાડી, ડબઇ યડ ,આજલા, શરયનગય ગત્રી, વૈમદ લાવણા ુંી6ગ સ્ટે ળનભાું લલજ કામષક્ષભ
ન શમતેલા તેભજ લધ લનબાલણી ખચષ આલત શમ તેલા જના ભટય ુંવેટ ફદરી નલલન લલજ
કામષક્ષભ ભટય ુંવેટ રગાડલાની કાભગીયી શાથ ધયે ર છે . જેનાથી લલજ ફચત થળે, તેભજ લેટલેર
ભાું આલતા ભરીન જની ઉરેચનની કાભગીયી ઝડથી કયી ળકાળે..
વને ૨૦૧૮–૧૯ નં આગાભી આમોજન :
 બાયત વયકાય દ્વાયા એનજી એપીવીમન્વી નાું લલલલધ મજના ઓ અુંગે વલલધા આલા ભાટે લનભેર
નડર એજન્વી EESL (Energy Efficience Service Limited) દ્વાયા દયે ક એ.ી.એવ ઉય કયે ર
એનજી ઓડીટ ના યીટષ આધાયે લફન લલજ કામષક્ષભ ભટય ુંવેટ ફદરી, નલલન લલજ કામષક્ષભ
ભટય ુંવેટ રગાલલાભાું આલળે. જેનાથી લીજ ફચત તેભજ લનબાલણી ખચષ ભાું ઘટાડ થળે.
 દયે ક એ.ી.એવ ઉય વીવીટીલી ભનીટયીંગ વીસ્ટભ ફેવાડી વેન્ટર રી ભનીટયીંગ કયલાનું તેભજ
લેટલેર નાું રેલર અનવાય ભટય ુંવેટ નું વુંચારન ઓટભેટીક કયલાભાું આલળે.
 અુંદાજે દવ એ.ી.એવ ને વુંણષ ણે સ્લમું વુંચારીત કયી O&M નાું ખચષ ભાું ઘટાડ કયલાભાું
આલળે.
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૧૧) લયવાદી ગટય પ્રોજકે ટ ળાખા :
યે લન્મ કે ીટર ફજટે :: ૨૦૧૭-૨૦૧૮/રી૨૦૧૮-૨૦૧૯ :
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશે યના નાગયીક ની વલલધા ભાટે કર ૩૬૪.૨૭ કી.ભી. રુંફાઇભાું
ાઇ/યે કટેં ગ્મરય ડરે ઇન (કરઝડ) નેટલકષ તથા ૩૭.૭૪ કી.ભી. જેટરાું રુંફાઇભાું ાકા કાુંવ ભી કર
૪૦૨.૦૧ કી.ભી. રુંફાઇભાું ાકી લયવાદી ગટયની વલલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે .
ચાર નાણાુંકીમ લષ દયમ્માન જાશે ય વરાભતીને ધ્માનભાું રઇ આજલા ભેઇન યડ ઉય શાઇ-લે થી
કભરાનગય તાલ વધી રૂ.૩.૫૮ કયડના ખચે લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી ,લશીલટી લડષ
નું.૧૨ ભાું લડવય યે લ્લે ઓલય બ્રીજ/૪૦.૦૦ ભી. યીંગ યડ જકું ળન થી લડવય ગાભ/તાલ વધીના
યસ્તે રૂ.૩.૫૮ કયડના ખચે નલલન લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી, ભાુંજરય, લનદેળ ટે નાભેન્ટ થી
લલશ્લાભત્રી યે લ્લે ઓલય બ્રીજને ભતા ૧૮/૨૪ ભી.ના યસ્તે "‘વનવીટી ેયેડાઇઝ" વાભેથી યવી
અલગમાયી નાા વધીના બાગભાું રૂ.૧.૧૯ કયડના ખચે નલલન આય.વી.વી. કરઝડ લયવાદી ગટય
ફનાલલાની કાભગીયી, નલામાડષ યડ ય કરાવલા નાાને અુંદાજીત રૂ.૧.૨૧ કયડના ખચે રુંફાલલાની
કાભગીયી, ભકયયા એયપવષ થી વયસ્લલત ટાઉન ળી વધી ના ૧૮.૦૦ ભી ના યસ્તે એયપવષ સ્ટે ળન
ાવે આલેર ઇંટના ચણતય લાી જૂ ની ટૂ ટી ગમેર ખલ્લી લયવાદી ગટય ના સ્થાને અુંદાજીત રૂ.૦.૮૪
કયડના ખચે નલલન આય.વી.વી. કરઝડ લયવાદી ગટય ફનાલલાની તથા લકળનલાડી BSUP ભકાનની
પ્રીભાઇવીવ ભાું કર રૂ.૧.૫૦ કયડના ખચે નલલન લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી ભી કર
રૂ.૧૧.૯૦ કયડના ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .
શીયાલુંતી થી વાધનાનગય બ્રીજ વધીભાું અુંદાજીત રૂ.૬.૪૬ કયડના ખચે ખલ્રા કાુંવને ચેનર
ફનાલલાની કાભગીયી, આય.ટી.ઓથી લલધાનગય વવામટીથી લવુંધવાગય તાલ ાવે અુંદાજીત
રૂ.૬.૦૯ કયડના ખચે ખલ્રી લયવાદી ગટય ય સ્રેફ બયી ફુંધ કયલાની કાભગીયી , ૂલષ ઝન
લલસ્તાયભાું ઓડનગય થી યાજીલનગય નાા વધી અુંદાજીત રૂ.૫.૬૨ કયડના ખચે આય.વી.વી. કરઝડ
ચેનર ફનાલલાની કાભગીયી, ભળીમા કાુંવ ઉય ફજાણીમા લાવ થી બગત કરની વધી અુંદાજીત
રૂ.૨.૭૯ કયડના ખચે સ્રેફ બયી કાુંવ ને કલડષ કયલાની કાભગીયી, રારફાગ, કાળીલલશ્લનાથ ભશાદેલ
ભુંરદય કલ્લટષ થી એવ.આય.ી. કુંાઉન્ડ થઇ નલલન અુંડય ગ્રાઉન્ડ વું વધી શમાત કાુંવલાા બાગભાું
અુંદાજીત રૂ.૦.૮૨ કયડના ખચે ાકી કરઝડ આય.વી.વી. લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી,
ઘાઘયે ટીમા, વભા તાલ લેષ્ણલ કટીય થી યે લ્લે કલ્લટષ જતાું યસ્તાના જક્ું ળન લાા બાગ ભાું અુંદાજીત
રૂ.૦.૩૯ કયડના ખચે શમાત ખલ્લી લયવાદી ગટય ઉય ના આય.વી.વી સ્રેફ ને રુંફાલલાની કાભગીયી
ભી અુંદાજીત કર રૂ.૨૨.૧૭ કયડ ખચષ ના કાભગીયી ણ પ્રગલત શે ઠ છે . વદય કાભ ૂણષ થલાથી
નાગરયકની જાશે ય આયગ્મ તથા વરાભતી જલલાની વાથે વાથે આજ-ફાજના લલસ્તાયભાુંથી લયવાદી
ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે.
લધભાું, ળશે યના ૂલષ લલસ્તાયભાું ચભાવાની ઋત દયમ્માન લયવાદી ાણી બયાઇ યશે લાની લધ ભાત્રા ભાું
ળશે યભાું લયવાદી ાણી પ્રલેળલાને રીધે લયવાદી ાણી બયાઇ યશે લાની રયલસ્થલત અટકાલલા ભાટે કે ન્ર
વયકાયશ્રીની AMRUT મજના શે ઠ નેળનર શાઇ-લે તયપથી પ્રલેળતાું લયવાદી ાણીને ળશે ય ફશાય
લાલા ભાટે શાઇ-લેને વભાુંતય નલીન લયવાદી ગટય ફનાલી લયવાદી ાણીન લનકાર વીધ જ
લલશ્વાલભત્રી નદીભાું થામ તે ભાટે શાઇ-લેને વભાુંતય અુંદાજીત રૂ.૩૧.૦૦ કયડના ખચે નલલન લયવાદી
ગટય ફનાલલાની કાભગીયી ણ પ્રગલત શે ઠ છે .
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ભંજયીની વાેક્ષભાં શાથ ધયે ર આગાભી નલલન આમોજન :
 ગત્રી ખાતે ઉંડે યા-ગત્રી કાુંવ ય આય.વી.વી. સ્રેફ બયલાની અુંદાજીત રૂ.૬.૯૧ કયડની
કાભગીયી.
 લડદયા ભશાનગયાલરકા ના ઉતય ઝન ભાું લશીલટી લડષ નું ૫ ભાું આલેર અકટા-દાુંરડમા ફજાય
યડ ય રકડી ર કાુંવ કલડષ કયલાની અુંદાજીત રૂ.૪.૪૧ કયડની કાભગીયી.
 ભકયયા, એયપવષ કાુંવ ઉય આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની અુંદાજીત રૂ.૧.૫૪ કયડની કાભગીયી.
ઉયક્ત કાભ ૂણષ થલાથી ભખ્મત્લે નાગરયક ની જાશે ય વરાભતી તથા જાશે ય આયગ્મ
જલાલની વાથે વાથે ળશે યના લલલલધ લલસ્તાયભાું ચભાવા દયમ્માન ઉકત સ્થ તથા આજ-ફાજના
લલસ્તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે તથા લયવાદી
ાણીના બયાલાના લનકારની વભસ્માનું લનયાકયણ થળે.

૧૨) સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ :
વને ૨૦૧૭-૧૮ભાં કયે ર નોંધાત્ર કાભગીયી :
 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ દ્વાયા રગાડલાભાું આલેર લડદયા ળશે યનાું શમાત કર ૧૫૦૦ લક.ભી. ACSR
(Aluminum Conductor Steel Reinforcement) line ના સ્થાને ૬૦૦ લક.ભી. ABC (Aerial
Bunched Cable) રગાડલાનું કાભ.
 વયદાય ટે ર પ્રેનેટયીમભ ખાતે નલલન HT ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકે ળન કયલાનું
કાભ.
 ફદાભડી ફાગ ખાતે નલલન ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકે ળન કામષયત કયલાનું કાભ.
 ળશે યના કર ૧૦ લક.ભી. થી લધનાું ભખ્મ યસ્તા ય વેન્ટર ર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાનું કાભ.
 ૂલષઝનભાું ફની યશે ર નલલન ટાઉન શર ખાતે નલલન HT ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ, નલલન HVAC
વીસ્ટભ, સ્ટે જ રાઇટીંગ અને વાઉન્ડ વીસ્ટભ, CCTV વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકે ળન કયલાનું
કાભ.
 ળશે યના જદા-જદા સ્થ ઉય રાગેર ૧૫૦૦૦ પ્રણાલરગત વડીમભ પીટીંગ્વને ફદરી નલલન LED
પીટીંગ્વભાું રૂાુંતયીત કયલાભાું આલેર છે .
 આમજન:
 ળશે યના ભખ્મ યસ્તાઓ ઉય તથા અન્મ સ્થ ઉય રાગેર જદી-જદી ક્ષભતાના વદીમભ પીટીગ
ફદરી LED પીટીગ રગાડલા.
 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગના શમાત GSM ફેઇઝ્ડ એનજી વેલય મલનટને Upgrade કયી GPRS ફેઇઝ્ડ
એનજી વેલય મલનટભાું રૂાુંતયીત કયલા.
 ળશે યભાું કર ૨૦ લક.ભી. ના યસ્તા ઉય ડીઝાઇન ફેઇઝ્ડ વેંટરર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાનું કાભ.
ભેર લવલિઓ :
 લડદયા ળશે યભાું ૮૨,૦૦૦ સ્ટર ીટરાઇટ ૈકી ૬૦,૦૦૦ સ્ટર ીટરાઇટનું LED ભાું રૂાુંતયણ કયલાભાું
આલેર છે .
 સ્ટર ીટરાઇટભાું કામષક્ષભ ભટીયીમર લાયી લધ લીજ ફચત ભેલલા રીધેર ગરા ફદર રૂાુંતયીત
કર ૬૦,૦૦૦ LED રાઇટ તથા સ્ભાટષ એનજી વેલય મલનટ દ્વાયા લાલષક કર રૂ.૪૦૦ રાખની લીજ
ફચત ભેલલાભાું આલેર છે .
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 લીજ ચયી તેભજ લીજ અક્સ્ભાત લનલાયલાના બાગરૂે જન ળશે યી લલસ્તાય તેભજ દયે ક સ્રભ
લવાશતભાું ઓલયશે ડ ખલ્લા લીજ કુંડક્ટય ફદરી ઇન્સ્મરેટેડ કુંડક્ટય (ABC–Aerial Bunched
Cable) રગાડલાનાું કાયણે લીજ અક્સ્ભાત તેભજ લીજ ચયી યકલાભાું વપતા ભેલેર છે .

૧૩) લભકે નીકર લલબાગ :
વને ૨૦૧૮-૧૯ન આમોજન :
 આગાભી લષભાું દફાણ ળાખા ભાટે ટર ક, ફવ, ઢય કડલા ભાટે ટરે કટયટર રી તેભજ સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ
ભાટે શાઇડર ાભેક વશીકર, વલેઝ તેભજ ા.. ળાખા ભાટે એપ.વી. પ્રકાયના લાશન, યડ ળાખા ભાટે
લાઇબ્રેટયી યરય ખયીદલાન આમજન છે . તેભજ ઉચ્ચ અલધકાયીશ્રીઓ ભાટે ૦૫ નુંગ સ્કલષમ,
ાલરકાના લલલલધ લલબાગની કાભગીયી ભાટે ફરેય પ્રકાયના લાશન ખયીદલાન આમજન છે .

૧૪) ટાઉન ડે લરભેન્ટ :
ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા દ્વાયા, ફાુંધકાભ કયલા ભાટે ળશે યી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધકાભની ભુંજૂયી
તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ છીથી ઇનલડષ કે વ ભાટે કભન વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના લનમભને આધીન
ભુંજયી ભળ્ેથી ફાુંધકાભની રાગત લવર રઈ આલાભાું આલે છે . આભ ગત ૨૦૧૬-૧૭ ના લષ ભાટે
રૂા.૯૫.૦૩ કયડ લવર કયલાભાું આલેર શતા તથા લષ ૨૦૧૭-૧૮ભાું નલેમ્ફય-૨૦૧૭ વધી
રૂા.૪૧.૬૭ કયડ લવરલાભાું આલેર છે . ફાુંધકાભ લનમભ ભજફ અત્રેથી પ્રીંથ ચેક, કમ્રીળન વટી.
તથા ઓક્મેળન વટીરપકે ટ આલાભાું આલે છે . તેભજ ઇમ્ેકટ પી શે ઠ અત્માય વધી કર
રૂ.૪૬.૫૧ કયડ જભા આલેર છે .
ગત લષથી યલાનગી અયજી IFP Portal ય ઓનરાઇન (પામનાળીમર ટષ ર) ભાયપતે યજ કયલાની
ળરૂ કયે ર છે તથા નલા કભન જી.ડી.વી.આય.૧૭ અુંતગષતની યલાનગીઓ શલેથી ઓનરાઇન નકળા
ચેકીંગ કયલા Auto-DCR ભાયપતે કયલાભાું આલળે અને વભમ-ભમાષદાભાું કાભગીયી થઈ ળકળે. લધભાું
ટાઉન ડે લરભેન્ટ કચેયીન કામભી યાખલાાત્ર યે કડષ સ્કે નીંગ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયે ર છે .
વવામટીના આુંતયીક યડ, ભાજીન, ાકીગ, કભન પ્રટના બાગભાું થમેરા ગેયકામદેવયના ફાુંધકાભ
લાધાું અયજી અુંતગષત સ્થ/દસ્તાલેજો ચકાવીને જી.ડી.વી.આય.ભજફ જરૂયી નટીવ આલાની
કામષલાશી કયી યીભલર ચાજષ બયાલીને દૂય કયાલલાની કાભગીયી અત્રેથી કયલાભાું આલે છે .
શારભાું ટાઉન પ્રાનીંગ ળાખા દ્વાયા ૨૬ ટી.ી. સ્કીભ તૈમાય કયી ભુંજૂયી અથે વયકાયશ્રીભાું વાદય
કયલાભાું આલેર છે . જે ૈકી ૧૪ ટી.ી. સ્કીભ વયકાયશ્રી દ્વાયા ભુંજય કયલાભાું આલેર છે . તથા ૧૨
ટી.ી. સ્કીભ વધાયા ભાટે યત આલેર છે . જેની કાભગીયી ચાર છે .

૧૫) ાક્ટવષ એન્ડ ગાડષ ન :
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લડદયા ળશે યને પ્રદણ ભકત અને આયગ્મલધષક લાતાલયણ ભી યશે
તે શે તથી ગ્રીન એન્લામયનભેન્ટને ડે લર કયલા લડદયા ળશે યભાું ચાર લે “લભળન લભલરમન ટર ીઝ
પ્રોજકે ટ” શે ઠ કર દળ થી ફાય રાખ ઝાડ લાલલાનું આમજન કયે ર .
“લભળન લભલરમન ટર ીઝ પ્રોજકે ટ” અુંતગષત લડદયા ળશે યના ભખ્મ યાજભાગો ઉય ફુંને ફાજ તથા
ડીલાઇડયભાું અને ટી.ી.ના પ્રટભાું, ગ્રીનફેલ્ટભાું ઓન સ્ેવના પ્રટભાું, લડદયા
ભશાનગયાલરકા અને વયકાયી કચેયીઓની ખલ્લી જગ્માઓભાું ધલનષ્ઠ પ્રાન્ટે ળન કયલાભાું આલેર છે .
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ચાર લષ દયમ્માન ળાાઓને ણ આ કાભભાું વશબાગી કયે ર છે અને જીલ્લા લળક્ષણાલધકાયી શસ્તકની
કર–૬૭ અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલતની કર–૧૦૪ સ્કરભાું છડ લલતયણ કયલાભાું આલેર છે .
ટર ી-ફેંક :
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રાન્ટે ળન કયલા ભાટે યા તૈમાય કયલા ભાટે (૧) વમાજીફાગભાું
(૨) રારફાગભાું તથા (૩) આજલા ફાગ ખાતે લફમાયણ નાુંખી ટર ી ફેંક ફનાલલાભાું આલેર છે .
િાલોનં બ્મટીપીકે ળન :
આ પ્રજેકટ શે ઠ તાલ (Water bodies) ની આજ ફાજની જભીનના દફાણ દય કયાલી પ્રાન્ટે ળન
કયલાનું આમજન કયે ર છે . આ ૈકી ગયલા તાલ, કભરાનગય તાલ, ભાુંજરય તાલ, કતય
તરાલડીનું બ્મટીપીકે ળનની વાથે ગાડષ નીંગ કાભગીયી કયી રકાષણ કયે ર છે .
૧૦૦ ગાડષ ન :
લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીન ફેલ્ટ અને ઓન સ્ેવની જભીનભાું કર-૧૦૦ ગાડષ ન ફનાલલાની
કાભગીયી ચાર છે જે ૈકી ૧૨ પ્રટભાું ફગીચાઓ તૈમાય કયે ર છે અને ૨૯ પ્રટભાું “અફષન પયે સ્ટ”
(ળશે યી લન) ફનાલી કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે
લડવય ટર ી ાકષ :
લડદયા ળશે યભાુંથી યજેયજ નીકત કચય ડમ્ીંગ કયલાની રેન્ડ પીલ્ડ વાઇટ લડવય ખાતે શતી જેભાું
ધલનષ્ઠ લનીકયણ કયી ટર ી મ્મઝીમભના નલતય પ્રમગ તયીકે ૯૨ જેટરા જદી જદી જાતના લૃક્ષનું
પ્રાન્ટે ળન કયી કર ૯૦૦૦ જેટરા ઝાડનું પ્રાન્ટે ળન કયે ર છે .આ વાઇટને “ટર ી-મ્મઝીમભ” તયીકે
ઓખામ છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીનફેલ્ટ અને ઓન સ્ેવની જભીનભાું કર ૧૦૦ ગાડષ ન ફનાલલાની
કાભગીયી ચાર છે જે ૈકી, શાર-૧૮ પ્રટભાું ફગીચાઓ ફનાલલાનની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે અને
અફષન પયે સ્ટ (ળશે યીલન) કર-૦૯ પ્રટભાું કાભગીયી ચાર છે . અન્મ ફાગ જેલા કે વમાજીયા,
શયણી સ્કલ્ચય ાકષ , ભકયૂયા લડ ાકષ , વભા પરેગ ગાડષ ન ગલલુંદનગય, બીભ તાલ, ભટનાથ,
ભવીમા તાલ જેલી ફીજી જગ્માઓએ ફગીચાઓ ફનાલલાની કામષલાશી શાથ ઉય છે . ટી.ી.-૧૩
છાણી કે નાર નગય નુંદનલન ખાતે ધલનષ્ઠ લૃક્ષાયણ કયી તેન વાય લલકાવ થમેર છે . આ સ્થને
ીકનીક ઇન્ટ તયીકે લલકાવ કયલાની કાભગીયી જોગીંગ ટરે ક, ફેઠક વમલસ્થા, લચલ્ડરન પ્રે-વેન્ટય,
મગા વેન્ટય તથા એડલેન્ચય ગેભ જેલી લલલલધ પ્રલૃલત્તઓન લલકાવની કાભગીયી ચાર છે . લડદયા
ળશે યના ચાયે મ પ્રલેળરાયના યડની ફન્ને વાઇડ અને ડીલાઇડય ય બ્મટીપીકે ળન, લૃક્ષાયણ, વપટ
કે ીંગ અને રેન્ડ સ્કે ીંગ જેલી કાભગીયી PPP બ્રીક પ્રાઇલેટ ાટષ નયળીના ધયણે ચાર છે . આજલા
ફાગના નલલનીકયણ તેભજ ફાકીના બાગભાું આનુંદ પ્રભદના ઉયકયણ વાથે (Recreational
activity) લલકવાલલા ફાફતે ટયીઝભ કોયે ળન ઓપ ગજયાત લર. (TCGL)-ગજયાત વયકાય રાયા
DBOT (Design, Build, Operate & Transfer) ધયણે કાભગીયી ચાર છે . જેભાું આધલનક ભડે રની
લલલલધ ૩૨ જેટરી યાઇડવનું ઇન્સ્ટરેળન ૂણષ થઇ ગમેર છે અને રેવય પાઉન્ટે નની કાભગીયી ણ ૂણષ
થમેર છે . આજલા ફાગનું શે રા પે ઇવનું આગાભી એલપ્રર ભાવ વધીભાું કામષયત કયલાભાું આલળે.
લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીનફેલ્ટ અને ઓન સ્ેવની જભીનભાું કર
૧૦૦ ગાડષ ન ફનાલલાની કાભગીયી ચાર છે જે ૈકી શાર ૧૩ પ્રટભાું ફગીચાઓ ફનાલલાનું અને
અફષન પયે સ્ટ (ળશે યીલન) કર-૧૮ પ્રટભાું ફનાલલાનું આમજન છે . શારની નવષયીઓને ટર ી-ફેંકભાું
રૂાુંત્તય કયી ૮ થી ૧૦ રાખ યાઓ તૈમાય કયી ટર ી-ફેંક ફનાલલાનું આમજન છે .
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સ્કલ્ચય ાકષ :
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા જદી જદી કચેયીઓભાુંથી અને દફાણ ળાખા તયપથી વેન્ટર ર સ્ટય
અટરાદયા ખાતે જદી જદી પ્રકાયના બુંગાય જભા કયાલલાભાું આલે છે . લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા
૨૦૧૭ ભાું આલા લેસ્ટ ભટીયીમરભાુંથી સ્કલ્ચય ફનાલલા ભાટે નું આમજન કયે રું. આમજનના
બાગરૂે MSU ના આટષ વ પે કલ્ટીનાું આટીસ્ટ ને એક જગ્માએ બેગા કયી લલલલધ પ્રકાયના સ્કલ્ચય
ફનાલલા ભાટે ન કે મ્/કામષળાાનું આમજન અકટા સ્ટે ડીમભ ખાતે કયે રું. આ કે મ્ભાું જાન્મઆયી –
૨૦૧૭ ભાું ૨૫ (સ્કલ્ટય) આટીસ્ટઓએ બાગ રઇ અને એલપ્રર-૨૦૧૭ભાું ૪૮ સ્કલ્ટય ાટીવીેટ
કયી કર-૭૩ સ્કલ્ચય ફનાલી લોથી ડી યશે ર SCRAP નું SCULPTURE ભાું રૂાુંતય કયે ર છે અને
ળશે યના ભખ્મ યાજભાગો અને વકષ ર ય ભકે ર છે જે ૈકી શયણી એયટષ વકષ ર/કરારી વકષ ર/
એવ.એવ.જી. શસ્ીટર વાભેનું વકષ ર/પયભજી કુંમ્ાઉન્ડ લલગેયે જદી જદી જગ્માએ સ્કલ્ચય
ભકલાભાું આલેરા છે અને ળશે યની વુંદયતાભાું લધાય થમેર છે .ઉયાુંત શયણી તાલની ફાજભાું લલળા
૭.૫૦ રાખ પૂટ જેટરી લલળા જગ્માભાું સ્કલ્ચય ાકષ ફનાલી તેભાું સ્કલ્ચય અગાભી રદલવભાું
ભકલાભાું આલળે અને જાશે ય નાગયીક ભાટે આ ાકષ ખલ્લ ભકલાભાું આલળે.
આભ, લડદયા ભશાનગય ારીકા દ્વાયા એક નલતય પ્રમગ કયી રકનું આકષણ લધે તે ભજફ સ્કલ્ચય
ાકષ ની કાભગીયી શાર પ્રગતી શે ઠ છે .

૧૬) વમાજીફાગ પ્રાણીવંગ્રશ સ્થાન :
લડદયા ભશાનગયાલરકાના શસ્તકનું શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન એ લડદયા ળશે ય અને
આવાવના લલસ્તાય ભાટે નું એક ભશત્લનું મષટન સ્થ છે . આણા ઝ ની સ્થાના વન ૧૮૭૯ ભાું
લડદયાના દીઘષરષ્ટા યાજા શ્રીભુંત ભશાયાજા શ્રી વમાજીયાલ ગામકલાડે કયી શતી. તેની સ્થાનાથી રઈ
આજ રદન વધી આણા ઝ એ ૧૩૭ લષન ગોયલ પ્રલાવ કમો છે . આણા ઝ ન લલસ્તાય આળયે ૧૫
શે ક્ટયભાું (૪૦ એકય) પે રામર છે અને CZA ના લગીકયણ ભજફ તે “ભધ્મભ ઝ” (Medium Zoo) ની
કે ટેગયીભાું આલે છે . લડદયા ઝ ભાું કર ૮૪ પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને વયીવૃ વશે રાણીઓ
ભાટે નીશાલા ભકામેરા છે , જેની અુંદાજીત વુંખ્મા ૧,૦૧૭ જાનલય ની છે . યુંત ઝ ના શારના ીંજયા,
CZA લનતી-લનમભ ભજફ ન શઈ, ઝ ના રયરડલેરભેન્ટની ખૂફ જ જરૂય શતી, આભ શ્રી વમાજીફાગ
પ્રાણી વુંગ્રશસ્થાન (Zoo) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ ભજફ
લલકવાલલાની કાભગીયી શાથ ય રીધેર છે .
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન થમેર કાભગીયી :
શમાત ઝ ભાું આલેર ભશાયાજાના વભમના ફાુંધકાભના લાઘખાના ના ીંજયાનું વુંણષ યીનલેળનનું કાભ
ૂણષ થમેર છે . કાલમાય એનક્રઝયભાું નલલન રદલાર ફનાલી એનક્રઝયન લલસ્તાય લધાયલાભાું
આલેર છે . ઘરડમાર ભગય ભાટે નલા એનક્રઝયની ઘણી ફધી કાભગીયી ૂણષ થમેર છે . નલીન ીંજયા
તૈમાય થામ ત્માું વધી ઉમગભાું જરૂયી જણાતા જના અને જજષયીત ીંજયાની ભેન્ટે નન્વની કાભગીયી
ૂણષ થમેર છે . (રૂ.૨૦.૪૫ રાખ) CZA રાયા ભુંજય કયલાભાું આલેર Master Layout Plan ભજફ પ્રથભ
તબ્ફકાના કાભ અુંતગષત રૂ.૬.૩૬ કયડના ખચે પ્રાણીઓ ભાટે ના ખલ્લા અને લલળા ભટ એનક્રઝય
(વુંખ્મા-૫) તથા ઝ ના પ્રાણીઓની વાયલાય ભાટે લેટયનયી શલસ્ટર ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ય
છે . ઉયક્ત કાભગીયી અુંતગષત લાઘના ફે ભટ એનક્રઝયની કાભગીયી શાથ ય છે .
ઝ ના આકષણભાું લધાય કયલા વયત ઝ થી વપે દ ભય અને લળમા આણા ઝ ભાું રાલલાભાું આલેર છે
તથા લધભાું લલદેળી ક્ષીઓ જેભ કે , યીંગ નેક પે જન્ટ-૨ જોડ, ગલ્ડન પે જન્ટ-૩ જોડ, રેડી એભશસ્ટષ
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પે જન્ટ-૨ જોડ, વન કનય-૧ જોડ, વેનેગર ેયટ-૧ જોડ રાઈવન્વ બ્રીડય ાવેથી ખયીદલાભાું
આલેર છે . (રૂ.૩ રાખ)
લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન થનાય કાભગીયી :
ઝ ના રયરડલરભેન્ટ પ્રથભ તબ્ફકા અુંતગષત રૂ.૬.૩૬ કયડના ખચે લાઘ, લવુંશ, રદડા અને યીંછ
ભાટે ના કર ાુંચ ભટ એનક્રઝય તૈમાય કયલાભાું આલળે. ઝ ના રયરડલરભેન્ટના ફીજા તબ્ફકા
અુંતગષત ક્ષીઓ ભાટે એક લલળા લૉક ઈન એલલમયી રૂ.૧૨.૫૦ કયડના ખચે ફનળે. જેની જાશે યાત
પ્રલવધ્ધ કયલાભાું આલેર છે . વદય એલલમયી દેળની વોથી લલળા ઝ એલલમયી શળે.
આજલા ખાતે PPP ધયણે વપાયી ાકષ તૈમાય કયલાની કાભગીયી શાથ ય છે . જેના પ્રથભ તબ્ફકાન
અુંદાજીત ખચષ રૂ.૫૫ કયડન છે . આજલા ખાતે ફનનાય નેચય વપાયી ાકષ એ દેળન વો પ્રથભ PPP
ધયણન વપાયી ાકષ શળે. વદય વપાયી ાકષ ભાું વશે રાણીઓના આકષણ ભાટે અલનલા લલદેળી જાનલય
જેભ કે , લજયાપ, લઝબ્રા, આરફ્રકાના અન્મ એન્ટીર, ળાશભૃગ, કાુંગારૂ, કઆરા ઈત્માદી પ્રાણીઓ
રાલલાનું આમજન છે

૧૭) આયોગ્મ લલબાગ :
આયોગ્મ લલબાગ (ૂણષ થમેર કાભો) :
 કર-૩૪ અફષન શે લ્થ વેન્ટવષ (UPHC) ૈકી કર-૧૫ UPHC નું લનભાષણકામષ ૂણષ, તભાભ UPHC ને
રૂ.૪૬.૦૦ રાખના ખચે પલનષચયથી વજ્જ.
 બાબા એટલભક યીવચષ વેન્ટય (BARC) ના વુંળધન ભજફ રૂ.૬૮.૦૦ રાખના ખચે ભૃત જાનલયના
લનકાર કયલા ભાટે Scientific Technology પ્રસ્થાલત કામષ ૂણષ.
 રદલાીયા UPHC ખાતે રૂ.૨૫.૦૦ રાખના ખચે નલલન-અદ્યતન યે ડીમરજી મની્  અને ેથરજી
રેફયે ટયી કામષયત. PPP ધયણે કર-૦૮ UPHC ને Hematology Auto Analyzer થી કામાષલન્લત
કયલાભાું આલેર છે .
 જાશે ય ભાગો ઉય યખડતાું ળઓ/ગામને ખાવલાડી, રારફાગ ઢય ડબ્ફા ઉયાુંત ખટુંફા ઢય
ડબ્ફાભાું યલાના શે તવય તભાભ ઢય ડબ્ફાઓને વલલધા-વગલડથી વજ્જ.
 જન્ભ અને ભયણના ફનાલ અુંગે Online ભારશતી ભેલી નાગયીકને તેઓના યશે ઠાણના સ્થે
યજીસ્ટય સ્ટ એ.ડી. થી Birth Certificate & Death Certificate ભકરી આલાની કામષલાશી.
 Mobile Tablet થકી તભાભ UPHC દ્વાયા Family Health Survey ની કાભગીયી.
આયોગ્મ લલબાગ (પ્રગલિ શે ઠના કાભો) :
 લધ કર-૦૩ UPHC નું લનભાષણકામષ.
 ભયે રા જાનલયન લનકાર કયલા Incinerator પ્રસ્થાલત કયલાનું કાભ.
 “કણ-ભક્ત લડદયા અલબમાન” અુંતગષત ૦૬ ભાવથી ૦૫ લષની લમ વધીના ફાક ૈકી
કણ વાથે વુંકામેર ફાભૃત્મને યકલાના શે તવય અલતગુંબીય કલત ફાકની “ફાર
અભૃતભ” (RUTF) દ્વાયા અને ભધ્મભ અલત કલત ફાકની “ફાર અભર” (RUSF) આી
વાયવુંબા.
 “એનીભીમા ભકત લડદયા અલબમાન” અુંતગષત લડદયા ળશે યની ૧૫ થી ૧૯ લષની ભરશરાઓભાું
એનીભીમાના પ્રભાણ ભજફ National Iron Plus Initiative (NIPI) અુંતગષત વગબાષધાત્રી (High
Risk) ભાતાઓ - જેઓના રશીના શીભગ્રફીનનું પ્રભાણ ≤ 10 gm % શમ તેલી ભાતાઓ
આમનષની ઉણને દય કયલા અુંગે Ferric Carboxymaltose (FCM), Iron Sucrose (IS), Oral
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Ferrous Sulphate (OFS) અને Oral Ferrous Ascorbate (OFA) દ્વાયા વાયલાય ભાટે ના કામષિભનું

વરઢ અભરીકયણ.
 “વશજ વાયલાય પ્રજેક્ટ” અુંતગષત ઝુંડટ્ટી જેલા યશે ણાુંક સ્થએ નાગરયકને તેઓના યશે ઠાણ
નજીક, સ્થ ઉય જ પ્રાથલભક આયગ્મ તાવ, લનદાન અને વાયલાય આલાની કાભગીયી.
 Animal Birth Control (ABC) Scheme અુંતગષત યખડતાું-કયડતાું કતયાુંઓને નવફુંધી
(સ્ટયીરાઈઝેળન) કયી, શડકલા લલયધી યવી (ARV) ભકી RFID Microchips Labelling કયલાની
કાભગીયી.
 ગયલા લલસ્તાયભાું નલલનીકયણ ાભેર ળાકભાકે ટના રકાણષ કયલા અુંગેની કાભગીયી.
આયોગ્મ લલબાગ (નલલન આમોજન શે ઠના કાભો) :
 લધ કર-૧૬ UPHC ના લનભાષણ-ફાુંધકાભનું આમજન.
 લાવણા, ગત્રી, ગયલા અને ખાવલાડી સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી.
 National Health Mission (NHM) Project શે ઠ પે ભીરી લેલ્પે ય બ્મય લફલ્ડીંગ અને છાણી
આયગ્મ કે ન્રને કર રૂ.૨.૦૦ કયડના ખચે “વાભરશક આયગ્મ કે ન્ર” તયીકે લલકવાલલા, આધલનક
યે ડીમરજી અને ેથરજી રેફયે ટયીની વલલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાનું આમજન.
 કર-૦૮ (આઠ) નલલન UCHC લલકવાલલાનું આમજન.
 PPP Model થી છાણી અને તયવારી ખાતે નલલન ળાકભાકે ટનું આમજન.

૧૮) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :
લભળન સ્લચ્છ લડોદયા :
 લભળન સ્લચ્છ લડદયા અુંતગષત ૧ જન ૨૦૧૭ થી ગત લે ળરૂ કયામેર તભાભ કાભગીયીઓને વદઢ
કયી “કરીન લડદયા ગ્રીન લડદયા“ ના અલબગભ વાથે તા.૨૮-૦૫-૨૦૧૭ ના યજ અકટાદાુંરડમા ફજાય ખાતે ૫૦૫૮ સ્ધષક દ્વાયા આળયે ૫૦૦૦૦ થી લધાયે રકની વભક્ષ ક્રીન સ્લી
લડદયાન ગીનીઝ ફક ઓપ લલ્ડ યે કડષ ન લલિભ નોંધાલલાભાું આવમ. “લનભાષલ્મભ” અુંતગષત
નલેમ્ફય-૨૦૧૭ વધીભાું ૫૦૭૫૬ થી ણ લધાયે પરયમાદ ન લનકાર કયલાભાું આવમ.
 ળશે યભાું નાગરયક રક્ષી વલલધાઓ યજ ફયજના ધયણે વચારૂ અને મગ્મ યીતે વભમવય નાગયીકને
આી ળકામ તે શે તને ધ્માને રેતાું નાગયીક દ્વાયા કયલાભાું આલેર લલલલધ પરયમાદ નું લનયાકયણ
વભમવય થામ તે ધ્માને રેતાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી “Vigilant Vadodara Application”
કામષયત કયલાભાું આલેર છે . આ Vigilant Vadodara ડર ાઇલભાું ભશાનગયાલરકાભાું પયજ ફજાલતાું
૯૨ જેટરાું અલધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા ઝનર લલસ્તાયભાું યાલત્ર ના ૧૦:૦૦ કરાક થી પે યણી કયી સ્લમું
લનયીક્ષણ ફાદ પ્રએકટીલણે વદયશું એપ્વ ન ઉમગ કયીને ક્ષલતઓ અુંગે વુંફલું ધત લલબાગને
પરયમાદ વચન ભકરલાભાું આલે છે . વદયશું એપ્વ ભાું અત્માય વધીભાું ૨૭૪૭ પરયમાદ ન લનકાર
કયલાભાું આવમ છે .
 સ્લચ્છતા ેટરર (ઇ-રયક્ષા) ની તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૭ ના યજ ભાનનીમ ભેમયશ્રી ના શસ્તે ળરૂઆત
કયી યજીંદી વપાઇ ફાદ ૫૨ (ફાલન) સ્લચ્છતા ેટરર ઇ-રયક્ષા દ્વાયા જન જાગૃલત તથા યે ગ્મરય
ફીટ વપાઇ થમા ફાદ દુંડનીમ કામષલાશી વશ ગાફેજ કરેકળન ની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે .
 સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૧૭ ભાું વભગ્ર દેળભાું લડદયાન ૧૦ ભ િભાુંક પ્રાપ્ત થમેર છે . તેભજ ઇલન્ડમા
ટડે દ્વાયા કયલાભાું આલેર નેળનર વલે “વપાઇગીયી” ભાું તા.૦૨-૧૦-૨૦૧૭ ના યજ લડદયા
ળશે યને વભગ્ર દેળભાું ક્રીનેસ્ટ લવટી તયીકે જાશે ય થમું.
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લેસ્ટ ટ એનજી અને ફામોયે ભીડીએળન :
 તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૭ ના યજ ભાન. પ્રધાનભુંત્રી શ્રી ના લયદ શસ્તે ડમ્વાઇટ યે લભડીએળન તેભજ
લેસ્ટ ટ એનજી પ્રજેકટ નું ખાતભશતષ કયલાભાું આવમ,ું ડમ્વાઇટ યે લભડીએળન થકી અટરાદયા
ખાતેનાું આળયે ૩.૦ રાખ ભેરટરર ક ટન રેગવી લેસ્ટ ન ફામ યે લભડે ળન થકી લનકાર કયલાભાું આલળે,
જેના થી અટરાદયા ખાતે ની આળયે ૭૮૯૦૦ ચ.ભી લકુંભતી જગ્મા ખલ્લી થળે. તેભજ લેસ્ટ ટ એનજી
પ્રજેકટ ી.ી.ી ભડ શે ઠ લડદયા ળશે ય નાું પ્રલત રદન ઉત્ન્ન થતાું ૧૦૦૦ ભેટરીક ટન ઘન
કચયાન ભાવ ઇનવેનીયે ળન દ્વાયા લનકાર કયલાભાું આલળે જેનાથી આળયે ૧૪.૯ ભેગાલટ પ્રલત
કરાક જેટરી એનજી ઉત્ન્ન કયલાભાું આલળે.

૧૯) અલિ ળભન અને િાત્કાલરક વેલાઓ :
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાં ભેલેર લવધ્ધીઓ :
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વુંચારીત અલગ્ન ળભન અને તાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગને અગ્રેડ કયી
અવયકાયક વેલા આલા લધ વક્ષભ ફનાલલા ભાટે ૫૦૦ નુંગ નલલન પામય એક્ષ્ટીંગ્મળય, ૦૭ નુંગ
લેન્ટીરેટય બ્રલય, છત્રી તથા ટે ન્ટ, પામફય ફટને રીફ્ટ કયલા ૪ ચેઈન સ્રીંગસ્, ૧૨ નુંગ એડલાન્વ
લટય ટે ન્ડય, ૦૩ નુંગ લટય ફાઉઝય, તથા ળશે યની વાુંકી ગરીઓભાું વશે રાઈથી શચી ળકામ તેલા
૦૮ નુંગ ભીની પામય ટે ન્ડય, અલધકાયીઓ/કભષચાયીઓ ભાટે આગ અકસ્ભાત તથા ફચાલ કાભગીયી
વભમે વયક્ષીત યશી સ્લફચાલ ભાટે શે લ્ભેટ લીથ એવેવયીજ ભી કર રૂ.૨૯,૭૦,૮૩,૪૫૩/- ખચે
ખયીદ કયે ર છે .
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાં શાથયના રેલામેર કાભો :
 અલગ્ન ળભન અને તાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગ દ્વાયા આગ અકસ્ભાત વભમે તાત્કાલરક અને ઝડી
આગ ફઝાલલાની કાભગીયી કયલા તથા ૨૦ થી ૨૫ ભીટય ઉંચાઈથી ૩૬૦ ડીગ્રી પયી ળકે તેલા
ભનીટય વાથે થભષર ઈભેજીન કે ભેયા તથા કરય ભનીટની પે વેરીટી લા પામય લવશકર કે જેના દ્વાયા
લધ ડતા ધભાડા લચ્ચે આગન ચક્કવ રકે ળન (સ્ટ) ળધી અવયકાયક પામય પાઈટીંગ કયી
ળકામ તેલા ૦૪ નુંગ સ્ેશ્મર યીસ્ન્વ પામય વશીકર તથા કનલે દ્વાયા પ્રટકરની ભશત્લની ડ્યટી
કયલા ભાટે ૦૨ નુંગ યે ીડ ઈન્ટયલેળન પામય વશીકર તથા ૦૨-નુંગ ધભષયથ (વફલાશીની), એયફટ,
૦૬ નુંગ નલીન જી, જ્લરનળીર કે ભીકર – ેટર-કે ભીકર–ેટરરીમભ લલગેયે જેલી આગ શનાયત
વભમે આગ ઓરલલાભાું ઉમગી AFFF 3% પભ કમ્ાઉન્ડ ભી કર
રૂ.૨૯,૭૦,૮૩,૪૫૩/- ના ખચે ખયીદ કયલાનું આમજન છે .
 લડદયા ળશે યભાું ૭૦ ભીટય ઉંચાઈની શાઈયાઈઝ ફીલ્ડીંગ ફુંધકાભ ભાટે યલાનગી ભેલલા ભાુંગણી
આલતી શઈ ૂલષ આમજન રૂે લડદયા ભશાનગયાલરકા તથા લડદયા ળશે યી લલકાવ વત્તા ભુંડ
(લડા) વાથે ભી ૯૦ ભીટય લકીંગ શાઈડર રીક એયીમર રેડય પ્રેટપભષ રૂ.૧૭,૨૯,૫૦,૦૦૦/-ના
ખચે લવાલલા ભાટે ની કાભગીયી શાથ ય છે .
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષભાં શાથયના રેલામેર કાભો :
 ળશે યના લલકવતા લલસ્તાયને વશે રાઈથી પામય લબ્રગેડ ખાતાની વેલાઓ ઝડી યી ાડલા ભાટે ૂલષ
આમજન રૂે ગાજયાલાડી પામય સ્ટે ળનને વભા તાલ, રક્કડીઠા ગ્રાઉન્ડ ળીફ્ટ કયલા તથા
લાવણા-બામરી યડ ખાતે નલલન પામય સ્ટે ળન ફનાલલા ભાટે નું આમજન તથા ળશે યભાું લધી યશે ર
શાઈયાઈઝ લફલ્ડીંગને ધ્માને યાખી અદ્યતન પીચવષ ધયાલતી ટનષ ટે ફર રેડય ૦૨ નુંગ પામય પાઈટીંગ
તથા ફચાલ કાભગીયી કયલા લવાલલાનું આમજન છે .
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૨૦) આઇ.ટી. ડીાટષ ભેન્ટ :
વને ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન થમેર નોંધાત્ર કાભગીયીની લલગિ :
Geographical Information System (GIS) (20.5 Crore), Enterprise Resource Planning (ERP)
(29.08 Crore), CCTV (44.51 Crore), City Wi-Fi and Intelligent Poles (200 Crore), City
Command & Control Center (88.87 Crore) લલગેયે થઇને કર ૩૮૨.૯૬ કયડના Phase-1 ની
કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલેર છે વદયશ પ્રજેક્ટવ ભાું Phase-2 ની કાભગીયી ચાર છે .

આઇ.ટી. ળાખાની ભખ્મ કાભગીયીભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કમ્પ્મટયાઇઝેળનની કાભગીયી
વઆમજીત યીતે થામ ને અુંગેની લનલત નકકી કયલાની યશે છે . આ લનલત નકકી કયલા ફાફતે ખાતા દ્વાયા
લલલલધ લલબાગની કમ્પ્મટયાઇઝેળનની જરૂરયમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટે કનરજી આધાયે લનણષમ કયીને
તેનું અભરીકયણ કયલાનું યશે છે . ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ નું ભેનેજભેન્ટ કયલું, e-News Letter
તૈમાય કયી લેફવાઇટ ઉય ભકલા, પ્રટી ટે ક્ષની લવરાત ભાટે લડષ લાઇઝ લફર પ્રવેવ કયી પ્રીન્ટીંગ
કયી લડષ ઓપીવભાું શોંચાડલા. જરૂયીમાત લાી જગ્માઓએ વલે કયી નલ નેટલકષ ઉબ કયલું તથા જના
નેટલકષ નું ભેન્ટે નન્વની કાભગીયી. યજે યજ વફ્ટલેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વધાયા કયલા તથા ઇન્ટયનેટ
નેટલકષ નું ભેનેજભેન્ટ કયલ. ભશાનગયાલરકાભાું આલેર કમ્મટય વુંફુંલધત શાડષ લેયના ભેન્ટે નન્વની
કાભગીયી કયલાભાું આલે છે .

૨૧) નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલિ, લડોદયા :
લડદયા ળશે યના બાલલ નાગયીકન લલકાવન ામ ભજ્ફત કયલા લળક્ષણક્ષેત્રે ણ લડદયા
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ભશત્લની કાભગીયી અલલયત ચાર યાખેરી છે . ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નગય
પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલતભાું લલદ્યાથીઓને વાયી વલલધા વશ વારુ લળક્ષણ ભી યશે તે ભાટે લલલલધ
કામષલાશી વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું કયલાભાું આલી છે . તેભજ વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું ણ કયલાભાું આલનાય
છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકા અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયા વુંમકત ઉિભે વયકાયશ્રી દ્વાયા
આમલજત ળાા પ્રલેળત્વલ તથા કન્મા કે લણી ભશત્વલ જન-૨૦૧૭ ભાું નલ ળૈક્ષલણક વત્ર ળરુ
થતા તા.૧૯ થી ૨૧–જન-૨૦૧૭ દયમ્માન ળાા પ્રલેળત્વલ તથા કન્મા કે લણી ભશત્વલ કામષકભ
નું વલભલત હ્સસ્તકની ૧૦૬ પ્રાથલભક ળાાઓભાું આમજન કયલાભાું આલેર શત. વદય કામષિભભાું
વયકાયશ્રીએ લનમકત કયે ર યાજ્મના ભુંત્રીશ્રીઓ, વાુંવદવભ્મશ્રીઓ, ધાયાવભ્મશ્રીઓ, લડદયા
ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી, કલભશ્નયશ્રી તેભજ ડે .કલભળનયશ્રી, આઇ.ી.એવ. તથા આઇ.એ.એવ.
અલધકાયીશ્રીઓ વલભલતની લલલલધ ળાાઓભાું ઉલસ્થત યહ્યા શતા. કો. કક્ષાએ પાલેર યકભભાુંથી
ફાકને સ્કરફેગ, લટયફેગ,ળૈક્ષલણક કીટનું લલતયણ કયલાભાું આવમું શત. વલભલતની ળાાઓભાું
અુંદાજે ૪,૦૦૦ ફાક એ નલલન પ્રલેળ ભેલેર શત.
નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત, લડદયાભાું-૬૫ ફારલાડીઓ આલેર છે . લડદયા ભશાનગયાલરકા
તયપથી પાલેર યકભભાુંથી ફારલાડીઓના ફાકને સ્લાસ્થ્મણષ, આયગ્મપ્રદ નાસ્ત
ફારલાડીઓના ફાકને આલાભાું આલે છે . લડદયા ભશાનગયાલરકા તયપથી વલભલત શસ્તકની
૧૦૬ પ્રાથલભક ળાાઓભાું અભ્માવ કયતા ફાકને અત્મુંત આધલનક ધ્ધલતથી લનમલભત ભધ્માશન
બજનનું ોષ્ટીક ળધ્ધ અને સ્લાથ્મલધષક બજન આલાભાું આલે છે .
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લળક્ષક દદન :
લડદયા ભશાનગયાલરકા અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયાના વુંમકત ઉિભે
૫-વપ્ટે મ્ફય-૨૦૧૭ ના યજ બાયતના લષ યાષ્ટ્રલત શ્રી ડ. વલષપ્લ્લી યાધાકૃ ષ્ણ ના જન્ભરદને
વલભલતના લનલૃત થમેરા લળક્ષક, શ્રેષ્ઠ લળક્ષકનું યાજ્મના લળક્ષણ ભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે લડદયાના વય
વમાજીયાલ ગામકલાડ વબાગૃશભાું ળાર ઓઢાડી, ભભેન્ટ આી વન્ભાન કયલાભાું આલેર શત. તેભજ
શ્રેષ્ઠ ળાાઓ તથા ફારલાડીઓને ણ ભભેન્ટ આી ફશભાન કયલાભાું આલેર શત. જેભાું શ્રી ..
દ્વાયકે ળરારજી ૧૦૮ ગસ્લાભીજી તથા શ્રી યાજેંરબાઇ લત્રલેદી, ભા. ભુંત્રીશ્રી (ગજયાત વયકાય, યભત
ગભત અને મલા વાુંસ્કૃ લતક પ્રલૃલતઓ) તેભજ વાવુંદશ્રી યુંજનફેન બટ્ટ તથા ધાયાવભ્મશ્રીઓ,
ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી, મ્મ.કલભશ્નયશ્રી, કોયે ટયશ્રીઓ તથા વલભલતના વભ્મશ્રીઓ ઉલસ્થત
યહ્યા શતા.
ગલણિ લલજ્ઞાન પ્રદળષન :
લડદયા ભશાનગયાલરકા આમલજત વલભલતની ળાાઓના ફાક ભાટે ગલણત લલજ્ઞાન પ્રદળષનનું
આમજન વલભલતની ડ. શ્માભાપ્રવાદ ભખજી પ્રા. ળાા અટરાદયા ખાતે મજલાભાું આલેર શતું. જેભાું
વલભલતની લલલલધ ળાાઓના ફાકએ બાગ રઈ ગલણત લલજ્ઞાન પ્રદળનષ ના પ્રજેક્ટવ અને લલલલધ
પ્રમગનું ફાકએ ગલણત અને લલજ્ઞાન ના જ્ઞાન વાથે ગમ્ભતની ભારશતી ભેલી ભારશતગાય થમા શતા.
ફાભેો :
વલભલતની ળાાઓન તા.૨૫-થી-૨૭ દયમ્માન લત્રદીલવમ ફાભે લડદયા ળશે યના ખ્માતનાભ
શ્રી વમાજીફાગભાું આમજન કયલાભાું આલેર શતું. જેભાું વલભલતની ળાાઓના લલલલધ ગલણત લલજ્ઞાન
અને બાાકીમ પ્રજેકટવના સ્ટલ્વ તથા વલભલતના ફાક દ્વાયા ફનાલેર લાનગીઓના ગયીફ
ફાકને ામ તેલા નજીલા દયે ખાણી-ીણીના આનુંદ ફજાયના સ્ટલ્વ, ફાકના આનુંદ પ્રભદ
ભાટે એમ્પી થીમેટયભાું વલભલતની ળાાઓના ફાક રાયા વાુંસ્કૃ લતક કામષિભ, ફાકના ળાયીયીક
લળક્ષણ ભાટે ભરખભ, અુંગ કવયતના ફાક દ્વાયા પ્રમગ, ેટ ળ, ળશે યની વુંસ્થાઓ દ્વાયા આનુંદ
પ્રભદના વાુંસ્કૃ લતક કામષિભ, લગેયેનું આમજન કયલાભાું આલેર શતું. તેભજ વદય ફાભેાના
ઉદઘાટનનું વુંચારન તેભજ વભગ્ર ફાભેાનું આમજન વલભલતના ફાક દ્વાયા કયલાભાું આલે છે .
જેન લડદયા ળશે યના ૪,૦૦,૦૦૦ જેટરા નાગરયકએ ત્રણ રદલવભાું રાબ રીધેર છે . આ ફાભે
લડદયા ળશે ય અને વભગ્ર બાયતનું નલરું નજયાણું છે .
ઉયકત લલલલધ કામષિભ વને ૨૦૧૭-૧૮ કયલાભાું આલેરા છે .અને વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું
કયલાભાું આલનાય છે .

૨૨) આકાયણી લલબાગ :
 ધી જી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ ના કયલેયાના લનમભની જોગલાઇને આલધન વભગ્ર વબાની
ભુંજયીથી દય લે એક ઝનભાું આલેરી લભરકતન ડય-ટ-ડય વલે કયાલી આકાયણી યજીસ્ટય
અદ્યતન કયલાભાું આલે છે . વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું ળશે યભાું આલેરી તભાભ લભરકતની ભાણી
વરશતની ભારશતી ડે ટાફેઝથી ભેલલા અને GIS વીસ્ટભથી અદ્યતન કયલાની કાભગીયી આઇ.ટી.
લલબાગના વશમગથી ળરૂ કયલાભાું આલેરી છે જેનાથી ળશે યભાું આલેરી તભાભ લભરકતની ભારશતી
આવાનીથી ભી યશે ળે.
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 લડષ ઓરપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીક યીવમના કાયણે ભાશે ડીવેમ્ફય-૨૦૧૭
વધીભાું ફજેટ રક્ષ્માુંક રૂ.૪૩૩.૨૫ કયડ વાભે રૂ.૩૬૩.૯૩ કયડની આલક થમેરી છે જે ૮૪.૦૦%
થામ છે .
 કયદાતા પ્રટી ટે ક્ષ ફેન્ક ઓપ ફયડા, ICICI Bank, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of
India, Axis Bank અને ઇન્ડવઇન્ડ ફેન્કની લડદયા ળશે યભાું આલેરી ળાખાઓભાું બયાઇ કયી ળકે
તેલી વમલસ્થા ગઠલલાભાું આલેરી છે . લધભાું, લડદયા ભશાનગયાલરકાની ઓરપળીમર લેફવાઇટ
www.vmc.gov.in/www.vmcegov.com યથી િે ડીટ/ડે ફીટ કાડષ , નેટ ફેન્કીંગ, ી.ઓ.એવ.
ભળીન, ઇ-લરેટ, ઓન-રાઇન કમ.આય.કડ રગાલી મ.ી.આઇ. થી ણ પ્રટી ટે ક્ષ બયી ળકામ
તેલી વલલધા ચાર કયે ર છે .
 લડદયા ભશાનગયાલરકાની તભાભ લશીલટી લડષ કચેયીઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાના કે ળીમય
ના ફદરે HDFC Bank ના વશમગથી આઉટ વવીંગથી સ્ટાપ લનમકત કયી તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી
કરેકળનની કામષલાશી કયલાભાું આલે છે .
 આજીલન લાશન કયની ભશતતભ લવરાત થામ તે ભાટે લાશન વમલશાય લલબાગ-લડદયાના
વશમગથી આય.ટી.ઓ. કચેયી દ્વાયા લાશન કયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનનું યજીસ્ટરે ળન થામ તે
પ્રકાયનું વુંકરન કયલાભાું આલેર છે અને આય.ટી.ઓ. કચેયી દ્વાયા ણ આ કાભે વુંૂણષ વશકાય
આલાભાું આલે છે . લધભાું કયદાતાઓની વલલધા ભાટે તભાભ લડષ કચેયીઓભાું ણ લાશન કય બયી
ળકામ તેલી વમલસ્થા ગઠલલાભાું આલી છે . વદય વમલસ્થાને કાયણે આજીલન લાશન કયની
લવરાતભાું નોંધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે . વને ડીવેમ્ફય-૧૭ વધીભાું રૂ.૧૮.૩૭ કયડ લવરાત
થમેરી છે .
 વયકાયશ્રી તયપથી કે ફર એન્ટયટે ઇનભેન્ટ ટે ક્ષ કરેકળનની વત્તાઓ તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૪ થી
લડદયા ભશાનગયાલરકાને વપ્રત કયલાભાું આલેર શતી જે તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭થી GST ના
અભરીકયણ થલાથી વદય ટે ક્ષની જોગલાઇ યદ્ કયલાભાું આલેર છે જેના કાયણે રૂ.૧.૭૦ કયડની
આલક ફુંધ થળે.
 વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું એચ.ડી.એપ.વી. ફેન્ક વાથે એભ.ઓ.મ. કયી કોયે ળનના તભાભ
લલબાગભાું કે ળ કરેકળનની કાભગીયીનું આઉટ વવીંગ કયાલલાભાું આલેર છે . જેભાું એચ.ડી.એપ.વી.
ફેન્ક દ્વાયા અલધકૃ ત કયે ર કભષચાયી દ્વાયા કયાલલાભાું આલે છે . આભ કયલાથી કોયે ળનના કે ળ
કરેકળન કાભે યકામેર ભશે કભને અન્મ કાભગીયીભાું વાુંકી ભશે કભ ખચષભાું અુંદાજે ૧.૬૦ કયડન
ફચાલ કયલાભાું આલેર છે .
 વયકાયશ્રી તયપથી ળરૂ કયલાભાું આલેરા લભળન કે ળરેળની કાભગીયીના બાગરૂે લડદયા ળશે યભાું
ચરાલલાભાું આલેરી વમાક ઝુંફેળના રયણાભે વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું ગત લષની
વયખાભણીભાું ડીઝીટર ટર ાન્ઝેકળનભાું ૫૭.૬૫% ન અને ડીઝીટર કરેકળનભાું ૫૦.૩૧% ન
લધાય થમેર છે . આગાભી વભમભાું લધ ને લધ નાગરયક/કયદાતા યકડના વમલશાયને ફદરે કે ળરેળ
વલલધાઓન રાબ ભેલે તે ભાટે આમજન કયલાભાું આલી યશે ર છે .

૨૩) વાભાન્મ લશીલટ લલબાગ :
 લડદયા ભશાનગયાલરકાના લગષ-૨ ની ભશત્લની અને જલાફદાયી લાી પ્રેવ ભેનેજયની-૦૧ જગ્મા
ઉય વુંદગી પ્રરિમા કયી લનભણુંક કયલાભાું આલેર તથા ઉચ્ચક લેતનથી વીનીમય કચ
(સ્લીભીંગર)-૦૧, ટરે નય -૦૩, રાઇપ ગાડષ ટરે નય-૦૪ ની લનભણુંક કયલાભાું આલેર.
 લગષ-૧ ની કા.ઇ. (લવલલર) અને કા.ઇ. (ભીકે નીકર) ની, લગષ-૨ ની જનવુંકષ અલધકાયી, પડ
એનારીસ્ટ, એન્લામનષભન્ે ટર એન્જીનીમય, ફામરજીસ્ટ તથા આવી.ડામયે કટય (ાકષ વ એન્ડ
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ગાડષ ન) અને લગષ-૩ ની આવી.જનવુંકષ અલધકાયીની વીધી બયતીની ઓનરાઇન અયજીઓ ભુંગાલી
બયતી પ્રરિમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે .
 લગષ-૧ ની કા.ઇ. (ભીકે નીકર) અને કા.ઇ. (લવલલર) અને લગષ-૨ ની ના.કા.ઇ. (લવલલર)
આુંતરયક બયતીની અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલેર છે .
 લડષ ઓપીવય-૦૧ ની જગ્મા આુંલતયક બયતીથી બયલાભાું આલેર.
 લડદયા ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રીને Adapting & Mitigating Climate change અુંતગષત તારીભ
ભાટે નેધયરેન્ડ ખાતે ભકરલાભાું આલેર. ઉયાુંત લલલલધ લલમ ઉય વેભીનાય, લકષ ળભાું તારીભ
અથે ન્મ રદલ્શી, તેભજ લડદયા ખાતે કર-૨૪૦ અલધકાયીઓને ભકરલાભાું આલેર.

૨૪) મ.વી.ડી. પ્રોજક્ટે ટ :
દીનદમા અંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્ર ીમ ળશે યી આજીલલકા લભળન
૧) વાભાજીક ગલતળીરતા અને વુંસ્થાગત લલકાવ
 લવલધ્ધ :
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વધી કર ૫૨૫ સ્લ-વશામ જૂ થની યચના કયે ર છે .
તથા અત્માય વધી કર ૩૪૫ સ્લ-વશામ જૂ થને પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે .
વદય ઘટક શે ઠ કર રૂ.૨૧.૬૨ રાખન ખચષ થમેર છે . લડદયાભાું કર ૮ ળશે યી આજીલલકા
કે ન્રની સ્થાના કયલા લરશલટી ભુંજૂયી ભેલેર છે . જેભાુંથી શાર, ભાુંજરય અને નલાયા
કમ્મલનટી શર ય યીનલેળનની કાભગીયી ૂણષ થમેર શઇ ટૂું ક વભમભાું ળરૂ કયલાભાું આલળે.
 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :
વદય ઘટક શે ઠ નલા ૩૦૦ સ્લ-વશામ જૂ થની યચના કયલાનું આમજન છે તથા નલલન ૪
ળશે યી આજીલલકા કે ન્રની સ્થાના કયલાનું આમજન છે .
૨) ક્ષભતા વુંફુંધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યજગાય
 લવલધ્ધ :
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વધી કર ૩૫૦ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયાલેર છે ,
અને અત્માય વધી કર ૫૪૨ તારીભાથીઓને યજગાયી/સ્લ-યજગાયી અાલેર છે . વદય ઘટક
શે ઠ કર રૂ.૩૮.૧૩ રાખન ખચષ થમેર છે .
 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :
નલલન ૨૭૫ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયી તેઓને યજગાયી/સ્લ-યજગાયી અાલલાનું
આમજન છે .
૩) સ્લ યજગાય કામષિભ (Self Employment Program)
 લવલધ્ધ :
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વધી કર ૩૧૯ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલેર છે , જેભાુંથી
૧૨૫ અયજીઓ ફેંક દ્વાયા ભુંજૂય કયી રાબાથીઓને રન આેર છે . વદય ઘટક શે ઠ કર
રૂ.૦૫.૩૩ રાખ વમાજકી વશામ ેટે ખચષ થમેર છે .
 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :
નલલન ૩૦૦ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલી રાબાથીઓને વમાજકી વશામ આલાનું આમજન છે .
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૪) ળશે યી પે રયમાઓને વશામ (Support to Urban Street Vendors)
 લવલધ્ધ :
લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાું લડદયા ળશે યી લલસ્તાયભાું ળશે યી ળેયી પે યીમાઓના વલેની કાભગીયી ધી
સ્ટર ીટ લેન્ડવષ એક્ટ-૨૦૧૪ શે ઠ ગજયાત ળશે યી આજીલલકા લભળન, ગાુંધીનગય દ્વાયા APARC
એજન્વીને વોંેર. જેભાું લલલલધ પ્રકાયની પે યી કયનાયા કર ૧૧૩૭૯ ળશે યી ળેયી પે યીમાઓન
વલે થઇ ગમેર છે અને તેઓને આઇ.ડી. કાડષ આલાની કાભગીયી તથા લેન્ડીંગ ઝન ભાટે જ્માું
ટરર ારપકની વભસ્મા ન શમ તેલા શા યસ્તાઓ અને ભાકે ટ ભાટે યીઝલષ શમ તેલા પ્રટ્વની
વુંદગી કયી લેન્ડીંગ પ્રાન ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયે ર છે .
 આમજન :
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ભાું વલે થમેર ળશે યી ળેયી પે યીમાઓને લેન્ડીંગ ઝનભાું જગ્મા પાલી
આજીલલકા ૂયી ાડલાનું આમજન છે .
૫) ઘયલલશણા ળશે યી રક ભાટે આશ્રમ મજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless)
શાર, લડદયા ખાતે ૬ જગ્મા ય ૧૪ નાઇટ ળેલ્ટવષ કામષયત છે . જેભાુંથી લષ ૨૦૧૭-૧૮ભાું
અટરાદયા નાઇટ ળેલ્ટયના ૨ મલનટ અને નલામાડષ છાણી નાઇટ ળેલ્ટયના ૪ મલનટ ભી કર ૬
નાઇટ ળેલ્ટયના નલલનીકયણ તથા વુંચારન અને વમલસ્થાન (O&M) ભાટે જી.મ.એર.એભ.,
ગાુંધીનગય ખાતે ડી.ી.આય. વફભીટ કયાલેર છે . જેની ભુંજૂયી ભળ્ેથી લષ ૨૦૧૮-૧૯ભાું
આગની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
દીનદમા અુંત્મદમ મજના – યાષ્ટર ીમ ળશે યી આજીલલકા લભળન અુંતગષત ગજયાત ળશે યી
આજીલલકા લભળન દ્વાયા કર રૂ.૩.૪૬ કયડની પાલણી કયામેર જેભાુંથી રૂ.૨.૬૦ કયડ ભાશે
રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વધી ખચષ થમેર છે .

૨૫) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજક્ટે ટભાં કોોયે ળન દ્વાયા આલાભાં આલિી વેલાઓ :
ફાર અભિભ પ્રોજકે ટ :
CMAM અુંતગષત પે ઝ-૪ભાું ૪૫૮ અલત કીત ફાકને ફાર અભૃતભ અને પે ઝ-૨ભાું ૧૩૭૦
કીત ફાકને ફાર અભર
આંગણલાડીના ફાકોને પોટીપાઇડ ભીલ્ક અને લળંગ રાડ :
આુંગણલાડીના દયે ક રાબાથી ફાકને આુંગણલાડી કે ન્રભાું અગાઉના ૨-રદલવને લધાયી વભલાય થી
ગરૂલાય વધી ૪-રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ક અને ળિલાય અને ળલનલાય ૨-રદલવ લળુંગરાડ (ભગફ્ી અને
ગ) આલાભાું આલે છે .
વી.મ.જી. કનેકળન :
તભાભ આુંગણલાડી કામષકય અને આઇ.વી.ડી.એવ. કચેયી સ્ટાપને રૂ.૨૨૫/- વધીના ફીરની
ભમાષદાભાું વી.મ.જી કનેકળન આલાભાું આલેર છે .
આંગણલાડી દત્તક :
કોયે ળનના તભાભ અલધકાયીશ્રીઓને આુંગણલાડીઓ દત્તક આલાભાું આલેર છે .
લપ્ર-પે રીજીકે ટે ડ આંગણલાડી :
વયકાયશ્રીની વચના ભજફની આુંગણલાડી ફનાલલા ભાટે જગ્મા ઉરબ્ધ ન થામ તેલા લલસ્તાયભાું
લપ્ર-પે બ્રીકે ટેડ આુંગણલાડીન લનભાષણ કયી ભકલાભાું આલે છે , ૫૦ લપ્ર-પે બ્રીકે ટેડન આમજન કયે ર છે તે
ૈકી ૩૩ ભકામેર છે અને આગાભી વભમભાું ૨૦૦ લપ્ર-પે બ્રીકે ટેડન આમજન છે .
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આઇ.વી.ડી.એવ.ન બૌગોરીક લલબાજન :
કાભગીયી અને લરશલટી વયતા ભાટે આુંગણલાડીઓના લલસ્તાય વેજા અને ઘટકન બોગરીક
લલબાજન અને આયગ્મ લલબાગ વાથે ભજષય.
 વયકાયશ્રીની મોજનાઓ/રીવેલાઓ
યક ોણ :
૧) ૬ ભાવ થી ૩ લષના ફાક, વગબાષ ભાતાઓ, ધાત્રી ભાતાઓ અને લકળયઓને ટે ક શભ યે ળન
તયીકે ઘઉ, તેર અને ભગદા વયકાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું આલે છે .
૨) ૩ થી ૬ લષના ફાકને વલાયે ભાતૂભુંડન ગયભ નાસ્ત ભરશરા વશકાયી ભુંડી દ્વાયા, ફયે
ગયભ નાસ્ત સ્લૈલચ્છક વુંસ્થા દ્વાયા અને ત્રીજા બજનભાું કીત અને અલતકીત ફાકને ઘયે
રઇ જલા ભાટે રાડ આલાભાું આલે છે
ઉજલણી :
૧) ભરશનાભાું એકલાય યળઇ ળ,
૨) દય ભરશનાના ચથા ળિલાયે ફયે ૧૨ થી ૨ અન્નપ્રાળન રદલવ,
૩) દય ભરશને ભભતા રદલવભાું વગબાષ ભાતાઓ, ધાત્રી ભાતાઓ તેભજ ફાકનું લજન કયલાભાું, યવી
આલાભાું, ફાકને લલટાલભન ‘એ’ ીલડાલલાભાું, ક તત્લ અને યવીકણનું ભહ્સત્લ
વભજાલલાભાું આલે
આંગણલાડી ભોફાઇરલાન :
ળશે ય શદ લલસ્તાયભાું નાના કે ટભાું ગયીફ અને ઝડ૫ટ્ટી લલસ્તાય આલેર છે , જમા કાભ કયતા ભજયના
૬ ભાવ થી ૬ લષના ફાક, વગબાષ/ઘાત્રીભાતા અને લકળયીઓ શમ તેની નોંઘણી કયી જે ICDS ની
વેલાથી લુંચીત યશે તા શમ તેલા લલસ્તાયને આુંગણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS વેલાઓથી આલયી
રેલાભાું આલે છે .
ભાિા મળોદા એલોડષ :
શ્રેષ્ટ કાભગીયી ફદર આુંગણલાડી કામષકય અને ભદદનીળ ફશે નને ાયીતીક ઇનાભ યાજમ કક્ષાએ,
લજલ્રા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે
આંગણલાડી દત્તક :
ઇન્ડસ્ટર ીવ, એનજીઓ, એજ્મકે ળનર ટર સ્ટ, વળીમર ટર સ્ટ, શસ્ીટર, શટે ર, ફીલ્ડય એળવીએળન
લગેયે જેલી વુંસ્થાઓ દ્વાયા આુંગણલાડીઓને દત્તક રીઘેર છે .
આંગણલાડી ભકાન ફાંઘકાભ :
સ્લચ્છ અને શલા ઉજાવલા વલલઘામકત આુંગણલાડીના તાન ભકાન નુંદઘય
પામય વેફ્ટી :
વયકાયશ્રી દ્વાયા દયે ક આુંગણલાડીભાું પામય વેપટી કીટ ફેવાડલાભાું આલી છે .
લોટય પ્મયીપામય :
ફાુંધેરી આુંગણલાડીઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૯૩-લટય પ્મયીપામય ડનેળનથી ભેલેર
છે , અને ૫૫-લટય પ્મયીપામય વયકાયશ્રીભાુંથી આલેર છે .
પ્રધાનભંત્રી ભાિૃ લંદના મોજના :
દુંતીના શે રા વુંતાનના જન્ભ ફદર તેને યષ્કાય સ્લરૂે રૂ.૫,૦૦૦/- ની વશામ (૩ તબ્ફકાભાું)
ગજયાતભાું તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી અભરભાું ભકે ર છે .
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વને ૨૦૦૭-૦૮ થી ગજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ઓકટર મ નાફૂદ કયી તે વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટ
પાલલાભાું આલે છે . ઓકટર મની આલકના પ્રલત લે થતા લધાયા વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું વને ૨૦૧૪ થી
ગ્રાુંટભાું ૧૫% તથા ૨૦૧૬ થી ૧૦% જેલ નજીલ લધાય કયલાભાું આલેર છે . જે ઓકટર મની આલકના
૧૮.૬૫% ના લધાયા વાભે ઘણ નજીલ લધાય ભી યશે ર છે . વાતભા ગાય ુંચ ના અભરથી રૂ.૧૨૦ કયડન
લધાયાન ભશે કભ ખચષ અને લનબાલણી ખચષભાું ણ લો લષ લધી યશે ર યે લન્મ ખચષ ની વાભે યે લન્મ આલકભાું
લધાય નજીલ યશે ર છે . આ લસ્થલત મથાલત યશે ત ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ય અવય ડી
યશે ર છે .
ગજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શે ત ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના કાયણે ળશે યભાું ખૂફ ભટા પ્રભાણભાું લલકાવનાું
કાભ કયલાભાું આલેર છે . આલનાયા રદલવભાું આ કાભન લનબાલણી ખચષ ણ કયલાન થળે અને આ
આલશ્મક જલાફદાયી છે . વયકાયશ્રીની જદી જદી મજનાઓ જેલી કે BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, Smart
City લલ. ભાું ભશાનગયાલરકાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત લધ પા આલાન થત શમ છે . Smart City ભાું
ભશાનગયાલરકા ન કર ાુંચ લષન રૂ.૨૫૦.૦૦ કયડ ન પા ત્રણ લષ ભાું ચકલલાન થામ છે . આભ
લલલલધ મજના શે ઠ ભશાનગયાલરકા ના પાા ેટે અુંદાજે રૂ.૬૫૦ કયડ આલા ાત્ર થામ છે . આ તભાભ
કાભ થકી લધી યશે ર ખચષને શોંચી લલા ભાટે તથા નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ટકાલી યાખલા નીચે ભજફના ગરાું
જરૂયી ફને છે .
૧) ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું ફજેટના લે ૧૫% ન લધાય ભેલલા જરૂયી યજૂ આત કયી ગ્રાન્ટ ભેલલાભાું
આલે અને દય લે આ પ્રભાણે ન લધાય કયલાભાું આલે, જેથી આ અુંગેની યજૂ આત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી
જરૂયી છે .
૨) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા યી ાડલાભાું આલતી વેલાઓ ાછ થતા ખચષને શોંચી લલા જે તે
વલલષવના મઝય ચાજષભાું જરૂયી લધાય કયી તેની લવરાત આલતા લે કયલા અુંગેન ણ લનલત લલમક
લનણષમ કયલ જરૂયી છે .
૩) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાું આલતા ભટા પ્રજેક્ટના કાભ વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP
ધયણે અથલા યે લન્મ ફેઇજ ભડર ભજફ કયલાભાું આલે.
૪) વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ થકી નલલન ઇન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય ઉબા કયલાભાું આલે છે તેના વપ્રભાણભાું લનબાલણી ખચષ
ભાટે ણ પ્રલત લષ ગ્રાુંટ પાલલાભાું આલે તેલી યજઆત ણ ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જરૂયી છે .
૫) દય લે ભશાનગયાલરકા ની ટે ક્વ લવલામની આલકભાું લધાય થામ તે ભજફના કાભ નું આમજન
કયલા જરૂયી છે .દ્વાયા
ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રેતાું જરૂયી એલા ખચષને શોંચી લલા નાણાુંકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન
ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે . અગાઉ ભુંજૂય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયડની રન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા
રૂ.૩૦૦ કયડની રન ભેલામેર છે . જે વાભે પક્ત રૂ.૧૫૧ કયડ ચૂકલલાના ફાકી યશે છે . ફજેટના લષ દયમ્માન
ણ રન ભેલલી જરૂયી ફનતી શઇ શાર ફાકી યશે ર યકભ ઉયની લધ રૂ.૪૦૦ કયડની રન ભેલલા ભુંજૂયી
ભલા લલનુંતી છે . લધભાું ફી.એવ.મ.ી. મજના અુંતગષત પે ઝ-૧ શે ઠ રાબાથી પાા ેટે અગાઉ વેન્ટર ર ફેંક
ઓપ ઇન્ડીમા થકી રાબાથીઓ ના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન કયે ર યુંત KYC કાયણે પક્ત ૧૫૦ જેટરા
રાબાથીઓ ની રન ભુંજૂય થમેર શતી. વદય ફાફતે ભા. કભીળનયશ્રી ના અધ્મક્ષ સ્થાને એક કભીટી ની યચના
કયલાભાું આલી અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંન્ડ ભાુંથી રાબાથી ના નાભે રન
ભેલી, રાબાથીઓની સ્રી છ્ાલી, રનની લવરાત કયલા ફાફતન લનણષમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય
લનણષમ ભજફ શાર પે ઝ-૧ ના રાથીઓ ના નાભે આુંતરયક બુંડથી રન ભેલી રનની લવરાતની કામષલાશી
શાથ ધયે ર છે . પે ઝ-૩ શે ઠ શડક વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ રન અને રાબાથી
પાાની રન ભેલેર છે , જેની લવરાતની કામષલાશી કયલાભાું આલળે. લધભાું ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ-૨ શે ઠ
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તભાભ ભકાનના અરટભેન્ટ થઇ ગમેર શમ પે ઝ-૧ ભજફ બલલષ્મભાું આુંતરયક બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી
કામષલાશી કયલા તથા ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ-૪ અને પે ઝ-૫ભાું શડક વુંસ્થા તથા અન્મ વુંસ્થા ાવેથી
ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને કે ટરાક લકસ્વાઓભાું જે
તે વાઇટનું કાભ અને એરટભેન્ટ ણષ ન થમેથી લલકાવ ની કાભગીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રલાની પયજ
ડે છે તે ભાટે રન ના શપ્તાની લવરાત વુંૂણષ અરટભેટ થમેથી ળરૂ કયલા જરૂયી ભુંજૂયી આલા લલનુંતી છે .
કય-દય પ્રસ્િાલના :
લડદયા ળશે યની લલકાવની ગલતને આગ ધાલલા ભાટે તેભજ લલકાવના કાભના રક્ષ્માુંક ાય ાડલા,
લલકાવના કાભ ઝડથી અભર કયલા તથા વયકાયની લલલલધ મજનાઓભાું કોયે ળનન પા આલા લધાયાની
નાણાુંલકમ વમલસ્થા ઉલસ્થત કયલી જરૂયી શઇ, રૂ.૮૦.૧૦ કયડન લધાય વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષભાું
વૂચલલાભાું આલે છે . આ લધાય કય-દયની દયખાસ્તભાું લલગતે યજ કયલાભાું આલેર છે .
વભાન અને આબાય :
આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે કે અત્માય વધીના અભાયા કામષકા દયલભમાન સ્થામી વલભલતના
તભાભ વભ્મ તથા ચેયભેનશ્રીન વુંૂણષ વાથ વશકાય ભેર છે . અને શલે છી ણ વશકાય વાુંડળે તેલી
અેક્ષા વાથે વોન આબાય વમક્ત કરુ છ.
લધભાું ભને જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે કે , અત્માય વધીના અભાયા કામષકા દયલભમાન ભેમયશ્રી, ડે .
ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજેર ભશાનબાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રીઓ તયપથી ઉત્તભ
વશકાય ભી યશે ર છે . લશીલટ લલબાગ તયપથી ભુંજયી અથે યજ કયાતી દયખાસ્ત ઉય ત્લયીત લનણષમ રઇ ભુંજૂયી
આલાના શકાયાત્ભક અલબગભના કાયણે આમજન ભજફનાું લલકાવના કાભન ખૂફ જ ઝડી અભર કયી
ળકામ છે . આ વોના ઉત્તભ વશકાય તથા ભાયા વાથી અલધકાયીશ્રીઓ/કભષચાયીશ્રીઓ ના ટીભ લકષ થી કામોને
કામાષલન્લત કયલા ઉઠાલેરી જશે ભત તથા લળસ્ત ભાટે શ આબાય વમક્ત કરુ છ, અને આ પ્રભાણે ન વશકાય
આગાભી વભમભાું ણ ચાર યશે ળે તેલી અેક્ષા યાખ છ. જેથી કયીને લલકાવના વભલચત આમજનનાું ધ્મેમને
પ્રાપ્ત કયી ળકામ. આલી અેક્ષા યાખતા વને ૨૦૧૭-૧૮ નું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર
સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજૂયી અથે યજ કરૂ છ. જે આ વો વશષ સ્લીકાયળ તેલી આળા યાખ છું .
જમ જમ ગયલી ગજયાત...
લડદયા.
તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૮.

ડૉ. લલનદ યાલ(IAS)
મ્મલનલવર કલભળનય
ભશાનગયાલરકા
લડદયા.
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