લડોદયા ભશાનગયાલરકા
વને ૨૦૧૯-૨૦ ના યીલાઇઝડ અને વને ૨૦૨૦-૨૧ ના
ડરાફ્ટ અંદાજત્ર અંગે કલભળનયશ્રીનં લનલેદન
સ્થામી વલભલિના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ :
જી.ી.એભ.વી એક્ટની કરભ ૯૫ શે ઠ લડદયા ભશાનગયાલરકાનું વને ૨૦૧૯-૨૦ નું રયલાઇઝ તથા
વને ૨૦૨૦-૨૧ 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 ડૉ. જીગીળાફેન ળેઠ, ડે પ્મટી ભેમયદે લફયાજેર ભાનનીમશ્રી ડૉ.
જીલયાજબાઇ ચોશાણ તથા સ્થામી વલભલતના ભાનનીમ અધ્મક્ષશ્રી વતીબાઇ ટે ર, સ્થામી વલભલતનાું
ભાનનીમ વભ્મશ્રીઓ તથા અન્મ તભાભ મ્મલનલવર વબાવદશ્રીઓ વરશત આ વોને શું અલબલાદન વશ
આલકારુ છ.
વને ૨૦૧૯ નું લષ લડદયા ળશે ય તથા લડદયા ભશાનગયાલરકા ભાટે રાુંફા વભમ વધી માદગાય ફની
યશે ળે. કદયતી આપત લચ્ચે ણ આ ળશે ય તેની ગરયભા જાલલાભાું વપ યહ્ું છે . છે લ્લા એક લષ દયમ્માન
લડદયા યાષ્ટ્રીમ તેભજ આુંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે વભાચાયભાું યહ્ું છે . લડદયાથી રગબગ ૯૦ લક.ભી ના અુંતયે આલેર
લલશ્વની વોથી ઊંચી વયદાય શ્રી લલ્લબબાઇ ટે રની પ્રલતભાએ વભગ્ર લલશ્વનું ધ્માન દમષ છે અને શારભાું જ આ
પ્રલતભાને લલશ્વની આઠભી અજામફી તયીકે નું વન્ભાન ણ ભેર છે . આ ઉયાુંત મનેસ્ક દ્વાયા ઘલત ચાુંાનેય
લર્લડષ શે યીટે જ વાઈટ કે જમાું ચાુંાનેય શે યીટે જ ાકષ નું લનભાષણ થમેર છે તે અને ળશે યથી રગબગ ૧૧૫ લક.ભી ના
અુંતયે આલેર ડામનાળય પલવર ાકષ જેલા આકષણ ને કાયણે લલશ્વબયનાું પ્રલાવીઓ તેની ભરાકત રેતા થમા
છે . આ તભાભ સ્થએ શોંચલા ભાટે લડદયા એક આદળષ સ્થ છે જે અત્માધલનક વગલડ ધયાલતું અને યડ,
યે રલે તેભજ એય કનેક્ટે લીટી ધયાલતું ળશે ય શલાથી લલશ્વબયનાું પ્રલાવીઓ અશીં આલતા થમા છે . આ ઉયાુંત
લડદાયા ળશે યભાું આલેરા લલશ્વ કક્ષાનાું સ્ભાયકએ ણ ળશે યના લાયવાને જીલુંત યાખેર છે . આભ, લડદયા તેના
બવ્મ બૂતકા તથા લૈબલી લાયવાન ઉત્તભ ઉદાશયણ ફની યહ્ છે .
લડદયા એ લલકાવન વતત અડે ટ થત નક્ળ છે . લલકાવની લણથુંબી પ્રરિમા અુંતગષત ગત લે
ળશે યનાું લલલલધ લલસ્તાયભાું આલેરા તાલનાું બ્મટીરપકે ળનની કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલી. ળશે યની ઓખ
વભાન વયવાગય તાલનાું ન:લનભાષણની કાભગીયી તેના અુંલતભ તફક્કાભાું છે . ળશે યભાું વતત લધતા જતા
ટર ાપીકને ધ્માનભાું યાખી લલલલધ લલસ્તાયભાું બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી ણ અગ્રીભતાના ધયણે ચારી યશી છે .
તેભાું વભા થી શયણીને જોડત બ્રીજ તૈમાય થઇ ગમ છે . ળશે યીજનની વખાકાયી તેભજ આયગ્મને ધ્માનભાું યાખી
ગયલા અફષન શે ર્લથ વેન્ટય તેભજ ગાજયાલાડી અફષન શે ર્લથ વેન્ટયની કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલી છે . અપડે ફર
શાઉલવુંગ સ્કીભ અુંતગષત શયણી તેભજ વૈમદ લાવણા ખાતે નલલન યશે ઠાણ તૈમાય કયી રાબાથીઓને આલાની
કાભગીયી શાથ ય છે . અત્માધલનક ટે કનરજીન ઉમગ કયી સ્કાડા લટય ડીસ્ટર ીબ્મળન લવસ્ટભ અભરી
ફનાલલાભાું આલેર છે . આ ઉયાુંત ખરડમાયનગય ફસ્ટય સ્ટે ળન તેભજ આજલા વયલય ખાતે ન્ટૂ નની
કાભગીયીને ણ આખયી ઓ આલાભાું આવ્મ. ભલરન જના વચારૂ લનકર અથે વયદાય એસ્ટે ટ ુંીંગ
સ્ટે ળન થી યાજીલનગય વધી પ્રેળય રાઇન, નલલન ડરે નેજ રાઇન તેભજ નલામાડષ લલસ્તાયભાું ણ નલલન પ્રેળય
રાઇન નાુંખલાની કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલેર છે . લયવાદી ાણીનાું લનકાર અથે રશયાલુંતી થી વાધના નગય
તથા આય.ટી.ઓ લવુંધ વાગય લયવાદી કાુંવની કાભગીયી વભમફધ્ધ યીતે ૂયી કયલાભાું આલેર છે . ફગીચાઓની
નગયી તયીકે લડદયા આગલ સ્થાન ધયાલે છે . આ યુંયાને જીલુંત યાખલા ચાર લે શયણી સ્કર્લપ્ચયાકષ ,
ભળીમા તાલ, ભાણેજા તાલ, અને વમાજીયા તાલ ખાતે નલલન ફગીચાનું લનભાષણ કયલાભાું આવ્મ છે .
ળશે યનાું માષલયણને નક્ળાન ન થામ તથા નગયજનનું આયગ્મ જલામ યશે તે શે તવય અટરાદયા ખાતે ફામયે ભીડે ળન અભરભાું ભૂકલાભાું આવ્મ જેથી ત્રણ રાખ ભેરટર ક ટન જેટર કચયાન લૈજ્ઞાલનક ઢફે લનકાર કયલાન
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ળક્મ ફન્મું અને વત્તય એકય જેટરી જગ્મા ણ ખલ્લી કયલાભાું આલી. આ ઉયાુંત “પ્રાલસ્ટક ભક્ત બાયત”
અલબમાન અુંતગષત ૫૬,૭૦૦ થી લધ ખેરૈમાઓએ મનાઇટે ડ લે ઓપ લડદયાનાું ગયફા ગ્રાઉન્ડ ઉય લવુંગર
મઝ પ્રાલસ્ટકનાું લયાળ ફુંધ કયલા ળથ રઇ લલશ્વ લલિભ નોંધાવ્મ છે . જેને “લર્લડષ ફક ઓપ યે કડષ વ” ભાું
સ્થાન ભેર છે . સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગષત ણ અનેકલલધ રકજાગૃલતનાું કામષિભ દ્વાયા ભશાનગયાલરકાએ
ઉત્કૃ ષ્ટ્ કાભગીયી ફજાલેર છે . જેભાું પ્રાલસ્ટક લેસ્ટનું રયવાઇકરીંગ કયલાની કાભગીયીન ણ વભાલેળ થામ છે .
સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત સ્ભાટષ વરીડ લેસ્ટ ઇલક્લભેન્્વની ખયીદી, લબ્રક ફાઇલવકર ળેયીંગ વ્મલસ્થા,
ેડેસ્ટે યીમન ગ્રેડ વેેયેટેડ પે વીરીટી અભરી ફનાલલાભાું આલી લર્લડષ શે યીટે જ વપ્તાશની ઉજલણી અુંતગષત
લડદયાના લૈબલી લાયવા પ્રત્મે રકજાગૃલતના કામષિભ મજલાભાું આવ્મા. “લડદયા જાણ્મ છતાું અજાણ્મ”ું
લળષક શે ઠ પ્રલવધ્ધ સ્તકને નગયજનએ અબૂતૂલષ આલકાય આપ્મ છે .
ગત લે ૂણષ થમેર કાભગીયી ઉયાુંત અનેકલલધ નલલન કાભ ણ શાથ ધયે ર છે . જેભાું ERP, GIS,
ITMS, HMIS, સ્ભાટષ યડ, લવુંધયટ લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ , કયાઇ ખાતે વલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તેભજ
ઇન્રયી અને ફશચયાજી ખાતે ઓક્ઝીરીમયી મ્ીંગ સ્ટે ળન, છાણી તેભજ વભા તાલનું બ્મટીરપકે ળન, ગેંડા
વકષ ર થી ભલના ચકડી વધીન બ્રીજ તથા લલશ્વાલભત્રી યે રલે ઓલય બ્રીજ ઉયાુંત ાણી , ડરે નેજ, યસ્તા, ફાગફગીચા, લફર્લડીંગ, સ્ટર ીટ રાઇટ, ઝૂ, જેલા લલલલધ લલબાગના રકકર્લમાણ તથા જનવખાકાયીનાું કામો શાથ ઉય
છે . જે ૂણષ થમે નગયજનને અનેકલલધ વલલધાઓ વયતાથી ઉરબ્ધ થળે.
છે લ્લા કે ટરાક લોભાું નાણાકીમ લસ્થલત વુંદબે આલક જાલકના ગ્રથ યે ટ લચ્ચે ઘણી ભટી ગે જોલા
ભી છે . લલકાવરક્ષી કાભ તેભજ લનબાલણી અને ભશે કભ ખચષભાું થમેર લધાયા છતા લશીલટી કામષકળતા તથા
આમજનને કાયણે એકુંદયે નાણાકીમ લસ્થયતા જલાઇ યશી છે . લલકાવની ગલત અલલયતણે જલાઇ યશે તથા
રક વલલધાના કાભ ય લલયીત અવય ન ડે તે શે તવય ફજેટ શે ઠના ભટા ભશત્લણષ કાભ પ્રજેકટવ
વયકાયશ્રીની ગ્રાન્ટ તેભજ ી.ી.ી.ધયણે કયલાન અલબગભ અનાલલાભાું આલેર છે . જેની નાણાકીમ લસ્થતી
ય અનકૂ  અવય યશે ળે.
આગાભી લે ભશાનગયાલરકાના લલલલધ લલબાગ ધ્લાયા લનમ્ન વલચત કાભ શાથ ધયલાભાું આલેર છે :
- ળશે યભાું પ્રલતરદન લધતી જતી ટર ારપકની વભસ્માના લનયાકયણ શે ત લફર્લડીંગ ળાખા ધ્લાયા
લૃન્દાલન જકું ળન, ખડીમાયનગય જકું ળન, વયકાય એસ્ટે ટ જકું ળન, વુંગભ ચાય યસ્તા જકું ળન,
લાવણા યડ ચાય યસ્તા, વભા તાલ નજીક તથા ભાણેક ાકષ જકું ળન ખાતે નલીન પરામ
ઓલય ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. ઉયાુંત, દયફાય ચકડી ાવે યે રલે
ઓલયબ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી ણ શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
- તયવારી ખાતે નલીન ૧૦૦ એભ.એર.ડી. વલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તેભજ આઉટગ્રથ લલસ્તાય
અુંતગતષ લેભારી નજીક APS તથા STP નેટલકષ ની કાભગીયી ધ્લાયા માષલયણની જાલણીભાું
ભશત્લનું કામષ વુંન્ન થળે. આ ઉયાુંત અુંકડીમા ખાતે ણ નલીન APS ફનાલલાની કાભગીયી
શાથ ધયલાભાું આલળે.
- આજલા યડ નેળનર શાઈલે થી વભા તાલ થઇ રારફાગ વધી નલીન એચ. એવ નલરકા
નાુંખલાનું કાભ ણ શાથ ધયલાભાું આલળે. જેથી જે તે લલસ્તાયભાું નાગયીકને યાશત થળે.
- ાણી લલતયણની વ્મલસ્થાના બાગ રૂે ફાદ, જાુંફરડમાયા ખાતે નલલન ઓલયશે ડ ટે ન્ક,
બૂગબષ વું ણ ફનાલલાભાું આલળે.
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- ળશે યના લલસ્તાયભાું શમાત ઓનરાઇન ફસ્ટય ને ફદરે નેટલકષ વધાયણા તથા ફસ્ટય સ્ટે ળન
વધાયણા ની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. જેથી વચારૂ ાણી લલતયણ વ્મલસ્થા ળક્મ
ફનળે.
- પે બ્રઆયી-૨૦૧૯ ભા લડદયા ભશાનગયાલરકાભાું ૬ જેટરા ગાભના લલસ્તાયન વભાલેળ કયી
યાજમ વયકાય દ્વાયા શદભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે . આ નલલન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ાણી
તથા ડરે નેજના નેટલકષ અને ઇંફ્રાસ્ટર કચયની કાભગીયી કયલાભાું આલનાય છે .
- ળશે યના પ્રાણી વુંગ્રશારમને આધલનક ફનાલલાની વાથે વાથે લનળાચય પ્રાણીઓ તથા નાના
ભેભર્લવ ભાટે નલલન એુંક્રઝય ફનાલલાભાું આલળે તથા તેઓના ખયાક ભાટે પૂડ સ્ટય તેભજ
યવડું ણ ફનાલલાભાું આલળે.
- ળશે યનાું ૂલષ લલસ્તાયના નાગયીકની વગલડ ખાતય એક નલલન ળાક ભાકે ટ ફનાલલાનું
આમજન ણ છે . જેથી જે તે લલસ્તાયનાું નાગયીકને રાુંફા અુંતય વધી ળાકબાજી ભાટે જલ નશીં
ડે .
- ળશે યભાું યશે તા ઘયલલશણા રક ભાટે સ્લયક્ષા શે તું તથા લાતાલયણ ની પ્રલત ક અવય થી
ફચલા નલા આઠ નાઈટ વેર્લટય ફનાલલાભાું આલળે. આ ઉયાુંત નગયજનના વાભાજીક,
ધાલભષક કામોની ઊજલણી અથે ભકયયા તથા લનઝાભયાભાું નલીન અલતથીગૃશ ફનાલલાનું
આમજન ણ છે . છાણી લલસ્તાયભાું અદ્યતન નલીન ળલુંગ વેન્ટય ણ ફનાલલાભાું આલળે.
- લડદયા વાુંસ્કૃ લતક ાટનગય તથા કરા નગયી તયીકે આગલી ઓખ ધયાલે છે . ળશે ય ના
કરાકાયને તેઓને કરા પ્રદળષન શે તવય નલીન આટષ ગેરેયી નું લનભાષણ ણ કયલાભાું આલળે
તથા ભશાત્ભા ગાુંધી નગયગૃશનું નલલનીકયણ ણ કયલાભાું આલળે.
- પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના શે ઠ ી.ી.ી. ધયણે નલા ાુંચ શજાય આલાવ તૈમાય કયલાભાું
આલળે જેન વીધ રાબ નગયજનને થળે.
- ળશે યના યભતપ્રીમ નાગયીકને જે તે લલસ્તાયભાું જ વલલધા ભી યશે તથા ખેર ખદની પ્રલૃલત્તને
પ્રત્વાશન ભે તે આળમથી ગત્રી, ગામત્રી નગય લલસ્તાયભાું નલીન સ્ટે રડમભ ફનાલલાભાું
આલનાય છે .
- આકલસ્ભક વુંજોગભાું વભમવય ભદદ શોંચાડી જાન-ભાર નું નકવાન ન થામ તે શે તવય
કાયે રીફાગ લલસ્તાયભાું નલીન પામય સ્ટે ળન ણ ફનાલલાભાું આલળે તથા અદ્યતન લાશન
તેભજ ઉકયણ લવાલલા ભાું આલળે.
- વરીડલેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ અુંતગષત ઘન કચયા ના લનકાર તથા અન્મ કામો ભાટે સ્ભાટષ વીટી
અુંતગષત લલલલધ ભળીન ની ખયીદી કયલાભાું આલળે જેથી વ્મલસ્થાન વય અને વચારૂ
ફનળે.
લલળે ભાું પે બ્રઆયી-૨૦૧૯ ભાું યાજમ વયકાયના નટીપીકે ળન અનવાય લડદયા ના તત્કારીન
લલસ્તાયભાું નલીન ૬(છ) જેટરા ગાભના ફાકી લલસ્તાય ન વભાલેળ કયી ભશાનગયાલરકાભાું લધાય કયલાભાું
આલેર છે , જેભાું ફાદ, તયવારી, કરારી, ગયલા, વભા અને શયણી ન વભાલેળ થામ છે આથી, આ લલસ્તાય ને
આલયી રઇ નલીન લશીલટી લડષ યચના કયલાભાું આલળે જેથી જે તે લલસ્તાયભાું લવતા નાગરયક ને મ્મલનલવર
વેલા ઓ વયતાથી ભી યશે ળે.
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ફજટે ની વભીક્ષા :
ચાર લે ૨૦૧૯-૨૦ ભાું લભર્લકત 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 યાજમ
વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ મજનાઓ શે ઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના કાયણે ભશાનગયાલરકા લલકાવની ગલતને
એક નલા લળખયે રઇ જલા વપ યહ્ું છે . અને આ ગલત ચાર યશે તેના ઉદ્દે ળ વાથે વને ૨૦૧૯-૨૦ નું રયલાઇઝ
તથા વને ૨૦૨૦-૨૧ નું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ કયતા ભને ઘણ આનુંદ થામ છે .
વને ૨૦૧૯-૨૦ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૨૦-૨૧ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યે લન્મ ફજેટ ૫ત્રક-અ તથા કે ીટર
ફજેટ ૫ત્રક-ફ નીચે ભજફ છે .
ત્રક- અ યે લન્મ ફજટે
(રૂ. કયોડભાં)

અ.નં.

૨૦૧૯-૨૦ નો
ભંજષ ય અંદાજ

લલગિ

અ.
ફ.

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

૨૫.૩૪
૧૧૮૫.૩૬
૦.૦૦
૧૧૨૨.૫૧
૪૦.૦૦
૪૮.૧૯

૨૦૧૯-૨૦ નો
યીલાઈઝ અંદાજ
૯૯.૨૬
૧૨૦૦.૩૭
૦.૦૦
૧૧૫૫.૬૬
૮૦.૦૦
૬૩.૯૭

૨૦૨૦-૨૧
નો ડર ાપટ અંદાજ
૬૩.૯૭
૧૨૫૭.૬૯
૦.૦૦
૧૨૦૯.૪૩
૫૦.૦૦
૬૨.૨૩

૫ત્રક - ફ. કે ીટર ફજટે
(રૂ. કયોડભાં)

અ.નં.
અ.
ફ.
ક.
ડ.

લલગિ

૨૦૧૯-૨૦ નો
ભંજય અંદાજ

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

૫.૩૦
૪૦.૦૦
૧૬૯.૭૩
૧૦૫.૦૦
૩૨૦.૦૩
૩૧૮.૩૭
૧.૬૬

૨૦૧૯-૨૦ નો
યીલાઈઝ અંદાજ
૭.૨૮
૮૦.૦૦
૧૭૦.૧૦
૫૦.૦૦
૩૦૭.૩૮
૨૮૧.૮૭
૨૫.૫૧

૨૦૨૦-૨૧
નો ડર ાપટ અંદાજ
૨૫.૫૧
૫૦.૦૦
૧૭૯.૭૩
૧૦૦.૦૦
૩૫૫.૨૪
૩૨૫.૬૮
૨૯.૫૬

વને ૨૦૧૯-૨૦ ના યીલાઇઝડ ફજટે ની વભીક્ષા
અ.) યે લન્મ ફજટે :
લડદયા ભશાનગયાલરકા ભશે કભ, લનબાલણી અને લલકાવ કાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત
છે . અગાઉના લોભાું લેયાની આલક અને તેભા લો લષ થત લધાય ાલરકાને ઘણ રાબદામી
યશે ર શત. અને સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશે તી શતી. જો કે લષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૭ ની
ઓક્ટર મની લતય ગ્રાુંટભાું થડક લધાય ભલા ાભેર છે . જો કે તે યત યશે ત નથી.વને
૨૦૧૯-૨૦ ના યે લન્મ આલકના રૂ. ૧૧૮૫.૩૬ કયડના અુંદાજ વાભે યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ.
૧૨૦૦.૩૭ કયડ થલા જઇ યશે ર છે . જેની વાભે યે લન્મ ખચષ રૂ. ૧૧૨૨.૫૧ કયડના અુંદાજ વાભે
રૂ. ૧૧૫૫.૬૬ કયડ જેટર થલા ાભળે. તેભ છતાું કે લટર ફજેટભાું રઇ જલા યે લન્મ વયપ્રવ રૂ.
૮૦.૦૦ કયડ ભી યશે લા વુંબલ છે .
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ફ.) કે લટર ફજટે :
વને ૨૦૧૯-૨૦ ભાું કે લટર ખચષ રૂ. ૩૧૮.૩૭ કયડ અુંદાજેર શત યુંત યીલાઇઝડ કે લટર ખચષ
રૂ. ૨૮૧.૮૭ કયડ ન થલા વુંબલ છે . રનન અુંદાજ જે રૂ. ૧૦૫.૦૦ કયડ શત જે ઘટાડીને રૂ.
૫૦.૦૦ કયડ કયે ર છે . વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ખયે ખય કે લટર ખચષ રૂ. ૧૦૧.૦૪ કયડ થમેર છે .
જેની વાભે વને ૨૦૧૯-૨૦ ન યીલાઇઝડ કે લટર ખચષ રૂ. ૨૮૧.૮૭ કયડ થલા વુંબલ છે . જે
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ખયે ખય ખચષની વયખાભણી એ રૂ. ૧૮૦.૮૩ કયડ ન લધાય થલા વુંબલ છે .
વને ૨૦૨૦-૨૧ ના ડર ાફ્ટ ફજટે ની વભીક્ષા
અ.) યે લન્મ ફજટે :
વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું યે લન્મ આલક વને ૨૦૧૯-૨૦ ના યીલાઇઝડ અુંદાજની વયખાભણી એ રૂ.
૧૨૦૦.૩૭ કયડ થી લધીને રૂ. ૧૨૫૭.૬૯ કયડ થલા અુંદાજ છે . વાથે વાથે યે લન્મ ખચષ ણ
વને ૨૦૧૯-૨૦ ના યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૧૫૫.૬૬ કયડ થી લધીને રૂ. ૧૨૦૯.૪૩ કયડ થલા
વુંબાલના છે . જેથી યે લન્મ વયપ્રવ રૂ. ૫૦.૦૦ કયડ થલાન અુંદાજ છે .
ફ.) કે લટર ફજટે :
ગત લોની લલકાવની ગલત ચાર યશે તથા તેને લેગ ભે તે શે તથી જભીન લેચાણથી આલક ભેલી
વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું કે લટર આલક યે લન્મ વયપ્રવ વશીત રૂ. ૩૨૯.૭૩ કયડ થલા અુંદાજ છે .
અને કે લટર ખચષ રૂ. ૩૨૫.૬૮ કયડ ન થલાન અુંદાજ છે .આ કે લટર ખચષ ને શચી લલા રૂ.
૧૦૦.૦૦ કયડ જેટરી રન રેલાન અુંદાજ છે .
વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાં કે લટર ખચચનં નીચે ભજફનં ભખ્મ અંદાજામેર આમોજન
રૂ. કયડભાું
લી.એભ.વી.ન પા
૧૧૦.૦૦
યડ, ર તથા નાા
૪૬.૦૭
જભીન વુંાદન
૩૦.૧૦
વબાવદશ્રીઓની સ્લલલલેક ગ્રાુંટ
૨૮.૦૩
ડરે નેજ
૨૭.૫૫
લફર્લડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર ર
૨૩.૫૨
ાણી યલઠા
૧૮.૩૧
લયવાદી ગટય
૧૪.૭૫
ાકષ વ અને ગાડષ ન
૭.૭૭
આયગ્મ, ભાકે ટ અને જન્ભ-ભયણ
૬.૨૪
અલિ ળાભક
૪.૬૦
કભપ્મટયાઇઝેળન
૨.૫૨
સ્ટર ીટ રાઇટ
૨.૪૬
કલા, તાલ, જરધાયા
૨.૦૫
અન્મ લલકાવ ખચષ
૧.૫૫
ઘન કચયાન લનકાર
૦.૧૬
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 સ્લલણચભ 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 યાજમના નગયભાું શાથ ધયલાના કાભ ભાટે જે વચન કયે ર શતા
તેના આધાયે ળશે યીકયણના તભાભ ાવાઓનેઆલયી રેત લલસ્તૃત અને રાુંફાગાાનું આમજન નજય વભક્ષ
યાખી “સ્લલણષભજમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના” ન અભર કયલાભાું આલેર છે .
 મડીી– ૫૭ (લચ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪) :

સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત મડીી - ૫૭ લષ ૨૦૧૨-૧૩ેટે કર ૧૨૦
કાભ ભાટે રૂ.૩૩૫.૦૪ કયડ તથા લષ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે કર ૪૧ કાભ ભાટે રૂ.૮૪.૦૦ કયડ રૂ. ભી,
કર રૂ.૪૧૯.૦૪ કયડની પાલણી અન્લમે તભાભ કાભ ણષ કયી ગ્રાુંટન ૧૦૦% ખચષ ણષ થમેર છે .
 મડીી– ૭૮ :

આંિયભાખાકીમ રોકમોગી વલલધાના કાભો
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી - ૭૮ અુંતગષત આુંતયભાખાકીમ
રકમગી વલલધાના બાગરૂે લષ ૨૦૧૨-૧૩ થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વધી કર રૂ. ૧૦૧૦.૩૭
કયડની પાલેર ગ્રાુંટ ની વાેક્ષભાું કર રૂ. ૮૮૦.૬૮ કયડની ગ્રાુંટન ખચષ કયલાભાું આલેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી– ૭૮ અુંતગષત આુંતયભાખાકીમ
રકમગી વલલધાના બાગરૂે લષ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે રૂ. ૧૭૯.૨૮ કયડની પાલણી વાભે કર રૂ.
૨૦૨.૧૦ કયડની લશીલટી ભુંજયી અથેની દયખાસ્ત તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ થી ગજયાત મ્મનીવીર
પામાનાન્વ ફડષ વભક્ષ યજ કયે ર.
 ળશે યી વડક મોજના
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી - ૭૮ અુંતગષત ભખ્મભુંત્રી ળશે યી વડક
મજના અન્લમે નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપે વીંગ કયલા ભાટે લષ ૨૦૧૫-૧૬
થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વધી કૂ ર રૂ. ૧૩૦.૧૬ કયડની પાલેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું કર રૂ. ૧૧૭.૯૫
કયડની ગ્રાુંટન ખચષ કયલાભાું આલેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી– ૭૮ અુંતગષત ભખ્મભુંત્રી ળશે યી વડક
મજના અન્લમે નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપે વીંગ કયલા ભાટે લષ ૨૦૧૯-૨૦
ેટે રૂ. ૩૫.૦૦ કયડની પલણી વાભે કર રૂ. ૩૯.૪3 કયડની લશીલટી ભુંજયી અથેની દયખાસ્ત
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૯ થી ગજયાત મ્મનીવીર પામાનાન્વ ફડષ વભક્ષ યજ કયે ર.
 આઉટગ્રોથ લલસ્િાયનાં લલકાવ ભાટે
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી - ૭૮ અુંતગષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું
લલકાવ ભાટે લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે રૂ. ૭૯.૦૦ રાખની ગ્રાુંટની પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૦૦%
ગ્રાુંટન ખચષ ૂણષ થમેર છે .
 GUDM
 GUDM દ્વાયાસ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી - ૭૮ અુંતગષત આઉટગ્રથ
લલસ્તાયભાું ૧૭.૪૫૮ ચ.કીભીના નલલન લલસ્તાયને પ્રથભ તફક્કાની ભાખાકીમ/ામાની
ાણી, ડરે નેજ તેભજ યસ્તાની વલલધા ભાટે કર રૂ. ૩૫.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજયીની દયખાસ્ત
તા.૦૪-૦૨-૨૦૧૯થી ળશે યી લલકાવ અને ળશે યી ગૃશ લનભાષણ લલબાગભાું વભક્ષ યજ કયે ર, જેની
વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકા ને ાણી તેભજ ડરે નેજની વલલધા ભાટે રૂ. ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની
પાલણી કયલાભાું આલેર છે .
 GUDM દ્વાયા સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના મડીી - ૭૮ અુંતગષત ાણી
યલઠા મજના શે ઠ રૂ. ૬૧.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે .
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 આગલી ઓખના કાભો :
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત આગલી ઓખ ેટે લષ ૨૦૧૪-૧૫,

૨૦૧૮-૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે કૂ ર રૂ. ૨૦૯.૦૫ કયડની ગ્રાુંટ પાલણીની વાેક્ષભાું રૂ.
૧૬૨.૫૨ કયડની ગ્રાુંટન ખચષ કયલાભાું આલેર છે .
 ફ્રામ ઓલય બ્રીજના કાભો :
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત ગેંડા વકષ ર થી ભનીા વકષ ર વધી અુંદાજે

૩.૫ કી.ભી. રુંફાઇભાું ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી અથે રૂ. ૨૫૫.૩૫ કયડની લશીલટી ભુંજયી
ની વાેક્ષભાું રૂ. ૭૬ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે જેની વાેક્ષભાું રૂ. ૬૧.૬૫
કયડના ખચષ કયલાભાું આલેર છે .
 સ્લલણષભ જમુંતી ભખ્મભુંત્રી ળશે યી લલકાવ મજના અુંતગષત ળશે યભાું નલીન ફ્રામ ઓલય બ્રીજની
કાભગીયી અથે રૂ. ૨૭૦.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજયી ની વાેક્ષભાું રૂ. ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની
પાલણી કયલાભાું આલેર છે .
 જનબાગીદાયી િથા આગણલાડીના કાભો :
 સ્લલણષભ જમુંતી ઉજલણી શે ઠ ખાનગી વવામટીઓભાું જનબાગીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઇટ તથા
ાણીની નીકાના રક ઉમગી કાભ ભાટે કર રૂ. ૨૨૭.૫૭ કયડ (૭૦%પા) પાલલાભાું
આલેર છે . આ વલલધા ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૧૦% અને ફાકીના ૨૦% ખાનગી
વવામટીઓએ પા આલાન યશે છે . આ મજના શે ઠ અુંદાજીત ૪૧૦૯ ખાનગી વવામટીઓ
રાબાન્લીત થમેર છે . જેનાું કાયણે વવામાટીઓભાું સ્લચ્છતાનું પ્રભાણ લધેર છે . તથા ળશે યીજન
ની વખાકાયીભાું ણ લધાય થમેર છે .
 કર ૩૦૦ આુંગણલાડી ભાટે રૂ.૧૬.૭૭ કયડની ગ્રાુંટ ભુંજય કયે ર છે . કર ૩૦૦ આુંગણલાડી ૈકી
૨૧૪ આુંગણલાડીઓનાું કાભ ૂણષ થમેર છે .

 લડોદયા સ્ભાટચ વીટી :
સ્ભાટષ વીટી પ્રજેકટભાું લડદયા ળશે યની વુંદગી ત્રીજા યાઉન્ડભાું કયલાભાું આલેર શતી. જેભાું ૨૩૯૭.૫૭
કયડના કર ૫૮ પ્રજેકટ રેલાભાું આવ્મા શતા. જેભાું PPP, Convergence તથા સ્ભાટષ વીટી પુંડના પ્રજેકટ
વાભેર છે . શારના તફક્કે તભાભ પ્રજેકટ DPR Stage થી આગ લધી ચક્મા છે . જેભા ૨૭ પ્રજેકટ થઈ
ચકમા છ, ૨૩ પ્રગલત શે ઠના છે , ૮ તથા ટે ન્ડય પ્રરિમા શે ઠ છે . શારભાું, લડદયા ૧૦૦ સ્ભાટષ વીટીભાું થી ૧૧
ભાું િભાુંક ય છે . લડદયા કયે રા IOCC પ્રજેકટ શે ઠ નાગયીક વયક્ષા તથા વરાભતીભાું લધાય થમ છે . IOCC
પ્રજેકટ ભડરનું ફીજા વીટી રાયા ણ અનકયણ કયલાભાું આલી યહ્ું છે તેભજ લડદયાભાું ય લસ્થલતભાું ણ
તેના દ્વાયા વઘન કાભગીયી કયલાભાું આલી છે અને આ ઉયાુંત કે ભેયાભાું જોઈ ને જાશે યભાું કચય પે કનાય, ગુંદકી
કયનાય ાવે ણ દુંડ રેલામ યહ્ છે .
લડદયા સ્ભાટષ વીટી ડે લરભેન્ટ રીભીટે ડ અુંતગષત કર રૂ. ૨૩૯૭.૯૭ કયડના પ્રજેકટ PPP Convergence
અને સ્ભાટષ વીટી પુંડ અુંતગષત કામષયત છે . જેભાું PPP પ્રજેકટ રૂ. ૧૦૫૪.૦૩ કયડના, Convergence પ્રજેકટ
રૂ. ૩૬૭.૫૪.કયડના અને સ્ભાટષ વીટી પ્રજેકટ રૂ. ૯૭૬ કયડના વાભેર કયલાભાું આલેર છે . જેભાું
સ્ભાટષ વીટીના રૂ. ૯૭૬ કયડભા કે ન્ર વયકાયન ૫૦% પા તેભજ યાજમ વયકાયન ૨૫% પા અને લડદયા
ભશાનગયાલરકાન ૨૫% પા બાગરૂે યાખેર છે .
 ૂણચ થમેર કાભો :


સ્ભાટષ વીટી લભળનના બાગરૂે લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશે યના નાગરયકને ત્લરયત
અવયકાયક વેલાઓ ભી યશે તે શે તથી ફદાભડી ફાગ ખાતે રૂ. ૧૦૦ કયડના ખચે Integrated
City Command & Control Centre ફનાલલાભાું આલેર છે . જેના દ્વાયા વભગ્ર ળશે યની
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ટર ારપક વયક્ષા, પ્રદૂણ, રડઝાસ્ટય, પરયમાદ લલગેયે જેલી વભસ્માઓનું એક જ જગ્માએથી ભનીટયીંગ
કયી તેના લનલાયણ ભાટે ના ત્લરયત ગરાું રઇ ળકામ તેલી વ્મલસ્થા ઉબી કયલાભાું આલેર છે .જે
ભાટે વભગ્ર ળશે યભાું 950 જેટરા વીવી ટીલી કે ભેયા, ઓટ ભેટીક ટર ારપક વેન્વવષ, પ્રદૂણ,
તાભાનની ભારશતી ના વેન્વવષ, ળશે યના નાગરયકને ભારશતગાય કયલા ભાટે લબ્રક એડરે વ લવસ્ટભ,
ઇભયજન્વીભાું કન્ટર ર રૂભભાું તાત્કાલરક વુંકષ કયલા ભાટે ળશે યભાું જદા જદા સ્થએ
Emergency Call Box ભકલાભાું આલેર છે .
 SCADA (Supervisory control and Data acquisition) એ લવસ્ટભ રૂ. ૨૪ કયડના ખચે
ફનાલલાભાું આલેર છે . લડદયા ળશે યના નાગરયકને ાણીનું લલતયણ આધલનક પ્રકાયે અને વભાન
યીતે ભી ળકળે. ાણીનું કન્ટર રીંગ અને લનમભન યીમર ટાઇભ તથા ઓટભેટીક થામ છે . ાણીન
દયઉમગથી ફચી ળકાળે.
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો :












સ્ભાટષ વીટી પ્રજેક્ટના બાગરૂે, ીીી ધયણના પ્રજેક્ટભાું લડદયા ળશે યભાું રૂ. ૨૦૦ કયડના
ખચે નાગરયક ભાટે WiFI ની વલલધા સ્ભાટષ ર દ્વાયા ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે . સ્ભાટષ ર
ઉય Wi-Fi Access point, Digital Bill Boardશમ છે .તથા Environment Sensor,
Public Address System (PAS), CCTV, Emergency call box, Traffic Signal,
LED લલગેયે રગાલલાનું પ્રલીઝન છે .
GIS લવસ્ટભ રૂ. ૨૦ કયડના ખચે, લડદયા સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત કયલાભાું આલેર છે . લડદયા
ભશાનગયાલરકાની અરગ અરગ વલલધાઓ જેલીકે ાણી યલઠા, વલયે ઝ, યડ, સ્ટર ીટરાઇટ,
સ્ટર ભ લટય, ગેવ, વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, વ્શીક્રર, લલગેયે વુંફુંલધત ભારશતી વચટ અને ત્લયીત
ભી ળકે છે . ભખ્મ યસ્તાઓની વપાઇ, ાણીના રીકે જ, ડરે નેજનું ઉબયાલ,ું સ્ટર ીટ રાઇટ ફુંધ શલી,
લલગેયે વભસ્માઓનું Monitoring કયી તયુંત એક્ળન રેલાભાું ભદદ થળે. લડદયા ળશે યની
પ્રટીન જીઓગ્રારપક્રી વલે થમેર છે .
ITMS (Integrated Traffic Management System) કે જે રૂ.૨૦ કયડના ખચે સ્ભાટષ
વીટી અુંતગષત કયલાભાું આલનાય છે . 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.
જેથી ridership ભાું લધાય થળે, નાગરયકને મગ્મ વેલા યી ાડી ળકાળે.
Health Management Information System કે જે પ્રજેક્ટ રૂ. ૨૧.૫૦ કયડના ખચે
સ્ભાટષ વીટી અુંતગષત કયલાભાું આલનાય છે . વદય પ્રજેક્ટ અુંતગષત લડદયા ળશે યના તભાભ અફષન
શે ર્લથ વેન્ટય તથા ભેડીળીન સ્ટય એક-ફીજા વાથે કનેક્ટે ડ યશે ળ,ે તથા દદીઓના ડે ટા ડીજીટાઇઝ
સ્લરૂે જલાઇ યશે ળે. યાજમ વયકાય તથા કે ન્ર વયકાયની તભાભ મજનાઓ ણ એક પ્રેટપભષ
ઉય આલળે.
Smart Road: સ્ભાટષ વીટી પ્રજેક્ટ અુંતગષત CITY યડને સ્ભાટષ યડ તયીકે લલકવાલલાભાું આલનાય
છે . સ્ભાટષ યડની રડઝાઇનભાું એરીભેન્ટવન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે . યડલરન્કવિવવેક્ળન, શયીઝન્ટર એરાઇન્ભેન્ટ, લટીકર એરાઇન્ભેન્રડ જકું ળન -એટગ્રેડ જકું ળન, યડફ્રેક્ઝીફર(ભજફતીકયણ) સ્ટર ક્ચય-કરલટષ , િવ ડરે નેજ લકષ , મટીરીટી િવ ડક્ટ લગેયે, યડ
વાઇનેજીવ, લનળાન, વરાભતી વલલધાઓ અને અન્મ, રેન્ડસ્કે  અને પ્રાન્ટે ળન પટાથ, ફેઠક
ફેન્ચ, ડસ્ટફીન, ફરાડષ વ, યાશદાયીઓ ભાટે શે ન્ડયે રીંગ લલગેયે.
Smart Up-gradation of water pumping stations, efficiency improvement,
monitoring & Control of City Water Distribution Network: સ્ભાટષ લવટી
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લભળનન એક ભખ્મ ઉદ્દે ળ તેની કાભગીયીભાું Energy efficiency ને પ્રત્વાશન આલાન છે .
અગ્રેડેળન થી લમ્ુંગ ભલળનયીની કામષક્ષભતાભાું લૃલિ થળે અને ફદરાભાું કાભગીયી અને
જાલણીના ખચષભાું ફચત થળે.
 Smart Water Audit Project : ાણી યલઠાના ાણી લલતયણના નેટલકષ ના ગ્રાઉન્ડ સ્ટયે જ
રયઝલેવષ (જીએવઆય), ઓલય શે ડટાુંકીઓ (ઓએચટી), મ્ શાઉવ અને ફૂસ્ટય મ્થી ાણીના
લલતયણ નેટલકષ ભાું ફટય ફ્રામ લાર્લલ, ફ્રભીટય, પ્રેળય ટર ાન્વલભટય લગેયે રગાડી SCADA Phase2 અુંતગષત વુંણષ લટય ઓડીટ કયલાનું કાભ.

 અભૃિ મોજના :








અટર લભળન પય યે જલનેળન એન્ડ અફષન ટર ાન્વપોભેળન(અભૃત) મજના, દેળબયની
નગયાલરકાઓ તથા ભશાનગયાલરકાઓનાું કામાકર્લ 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 કયડ ના ખચે કર-૧૩
(તેય) કાભ ભુંજય થમેર છે .
અભૃત મજનાન ખચષ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ૩૩% લકુંભત અને યાજમવયકાય અને લડદયા ભશાનગય
ાલરકાએ 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 .

 ૂણચ થમેર કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬)

 ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજીયાભાું ગાડષ ન ફનાલલાન કાભ (ગાડષ ન ળાખા) રૂ.૦.૪૫ કયડ.
 શાઇ-લે વભાુંતય દયજીયા કર્લલટષ થી લલશ્લાલભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાનું કાભ (લયવાદી
ગટય ળાખા) રૂ.૩૪.૦૦ કયડ.
 ૂણચ થમેર કાભ (વને ૨૦૧૬-૧૭)

 યાજીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૯૦.૦૦ કયડ
 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલકીંગ તેભજ ભીટયીંગની કાભગીયી(લટય વપ્રામ)
રૂ.૪૫.૦૦ કયડ
 ટી.ી ૧૩ (નગય નુંદનલન) ભાું નભષદા કે નારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેર્લટ ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ
ટરે ક તેભજ ીકનીક વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી (ગાડષ ન ળાખા) રૂ.૨.૦૦ કયડ.
 ેડેસ્ટરે ન ગ્રેડ વેેયેટડ પે વેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટર ભ (અફષન ટર ાુંન્વટષ ) રૂ.૫.૦૦ કયડ.

 પ્રગલિ શે ઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦)

 વીંધયટ લલમયભાું ઇન્ટે ક સ્્રક્ચય, ડબ્ર્લમ.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-લયવાદી ગટય
પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૯૦.૦૦ કયડ
 ટર ાપીક લનમભન અત્રે ટર ારપક પલનષચય, વાઇનેજીવ, પ્ાથ (અફષન ટર ાન્વટષ ) રૂ.૩.૦૦ કયડ.
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 ફશચયાજી નાગયલાડા કાુંવના લકનાયાલાા બાગભાું નલલન એ ી એવ તેભજ યીટે ઇનીગ લર
ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૧૦.૦૦ કયડ
 ડે લરભેન્ટ ઓપ ગાડષ ન્વ (ગાડષ ન ળાખા) રૂ ૫.૦૦ કયડ.
 ઇન્રયી ખાતે આલેર એ.ી.એવ. ઓગભેન્ટે ળન કયલા વાથે નલલન પ્રેળય રાઇન નાુંખલાનું કાભ.
(ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૮.૬૩ કયડ (ફચત ેટે)
 છાણી ખાતે ૫૦ એભ.એર.ડી. વલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તથા વભા જૂ ના અને નલા એ.ી.એવ. તેભજ
ળાસ્ત્રીબ્રીજ એ.ી.એવ. ના અગ્રેડેળન વરશત યાઇઝીંગ ભેઇનની કાભગીયી.
 (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૬૮.૦૦ કયડ
 અભીતનગય ખાતે નલલન એ.ી.એવ. ફનાલી ભાઇિટનરીંગ ધ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી
રાઇન નાુંખલાનું કાભ. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજેક્ટ ળાખા) રૂ.૧૪.૯૪ કયડ ડી.ી.આય.
(ફચત ેટે)

૧)

ફ્મચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર :
લડદયા ભશાનગય ાલરકાભાું વભાલલષ્ટ્ લલલલધ તાલની સ્લચ્છતા તથા વુંદયતા જલામ અને
તાલળશે યીજન ભાટે ૫મષટન અને ભનયુંજન લલગેયે જેલી પ્રલૃલત્તઓના સ્થ તયીકે લલકવાલી ળકામ તે
શે તથી ળશે યના ૨૧ તાલની કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે . અન્મ ૦૩ તાલની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ
છે .લષ ૨૦૨૦-૨૧ ભાું ૦૪ તાલનીનલીનીકયણની આમજન શાથ ધયલાભાું આલનાય છે .
 વયવાગય તાલભાું ભખ્મત્લે ઘાટ,ગાડષ નીંગ,યે રીંગ, શે ન્ડીકે ૫ યે મ્,વ્મઅવષગેરેયી, લક-લે તથા
M.S., યે રીંગની કાભગીયી કયે ર છે . વદય કાભગીયી ૂણષતાના આયે છે .
 લડદયા ળશે યભાું આલેર તાલનું ાણી ફાયે ભાવ ળધ્ધ અને ચખ્ખ યશે ,આજફાજન લલસ્તાય
સ્લચ્છ અને દગંધ યરશત યશે ,તાલની જીલ વૃલષ્ટ્ની વાયી યીતે જાલણી થામ અને ઉત્તયત્તય
લધાય થામ, તાલના ાણીભાું B.O.D અને C.O.D ની ભાત્રાભાું ઘટાડ થામ અને તાલભાું
ઉત્ન્ન થતી જગ
ું રી લનસ્લતઓન નાળ થામ તે ભાટે કે ભીકર યશીત “Aeration and
Bioremediation Treatment” ગત્રી અને વયવાગય તાલભાું કાભગીયી કયલાનું આમજન
કયે ર છે . ગત્રી તાલની “Aeration and Bioremediation Treatment” ભાટે I.O.C.L.
ના CSR પુંડભાુંથી રૂ.૫૯,૮૮,૫૦૦/- ની વશામ ભનાય છે .
 ભાનલનમ ભખ્મભુંત્રી વાશે ફશ્રી વશ ની ફેઠકભાું થમેર ચચાષ ભજફ લલશ્વાલભત્રી નદીની ળરૂઆત થી
અુંત વધીની નદીની રુંફાઈભાુંલલશ્વાલભત્રી પ્રજેક્ટની કાભગીયી કયલાની છે જે ભાટે ડી.ી.આય.
ફનાલલાની કાભગીયી અુંગે વરાશકાયશ્રીની લનભણૂુંક કયલાની તથા આ ભજફ કાભગીયી ભાટે
લલશ્વાલભત્રી નદી વાથે વુંકામેર લવુંચાઇ લલબાગ અને લડા વુંસ્થા વાથેના વુંકરન અુંગેની
કામષલાશી ળરૂ કયે ર છે .

૨)

યે લ્લે/રીયીલય ઓલય બ્રીજ િથા પરામ ઓલય :
 લડદયા ળશે યના શદ લલસ્તાયભાું ગત લે વભા-શયણીને જોડતા નલા ૩૦ભીટયના યસ્તા ય
લલશ્વાલભત્રી નદી યના બ્રીજના વય સ્ટર ક્ચયની કાભગીયી રૂ.૬.૬૬ કયડના ખચે તથા વભા-શયણી
બ્રીજ અને ભટનાથ ભશાદેલને જોડતા યસ્તે કર્લલટષ ફનાલલાનું કાભ રૂ.૨.૮૦કયડના ખચે ણષ
કયલાભાું આલેર છે .
 શમાત લલશ્વાલભત્રી યે ર્લલે સ્ટે ળન ાવે આલેર યે ર્લલે ઓલય બ્રીજના લાઇડનીંગની કાભગીયી રૂ.૪૦.૦૦
કયડના ખચે શાર ણષતાના આયે છે , જે આગાભી જાન્મઆયી ભાવભાું ણષ કયલાભાું આલળે.
 લડદયા ળશે યભાું CRRI ધ્લાયા લલલલધ ભશત્લના જકું ળન ઉય કયલાભાું આલેર ટર ાપીક વલેના
અશે લાર ભજફ લડદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા રૂ.૨૨૨.૧૮ કયડના ખચે ગેંડા વકષ ર થી ભલના
ચકડી વધી કર ૭ જકું ળન ય પરામ ઓલય બ્રીજ, છાણી તાલના ઓલયફ્ર ભાટે નલલન કર્લલટષ
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ફનાલલાનું કાભ રૂ.૧.૦૮ કયડના ખચે, અટરાદયા ભાુંજરય બ્રીજના યડ વાઇડભાું સ્ટરે નધનીંગની
કાભગીયી રૂ.૯.૩૪ કયડના ખચે તથા ભકયયા થી જાુંમ્ફલા ગાભ તયપ જતા નદી ય બ્રીજ
ફનાલલાની કાભગીયી રૂ.૫.૪૦ કયડ ખચે શાર પ્રગલત શે ઠ છે .
 આગાભી લષના આમજન ૈકી અટરાદયા ભાુંજરય યડ રાઇન ઉય ભાુંજરય દયફાય ચકડીથી
અટરાદયા જતાું ૩૬ભીટયની યડરાઇન ય ભુંફઇ-અભદાલાદ B.G. યે ર્લલે રાઇન ઉય યે ર્લલે ઓલય
બ્રીજની કાભગીયીનું તથા વ્ૃુંદાલન ચાય યસ્તા, ખરડમાય નગય ચાય યસ્તા, વયદાય એસ્ટે ટ, વુંગભ ચાય
યસ્તા, લાવણા યડ ચાય યસ્તા, વભા તાલ ાવે આલેર તભાભ ૬ (છ) જક્ું ળન ઉય નલીન
પરામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયીનું આમજન અત્રેથી શાથ ધયલાભાું આલેર છે .
આભ, ળશે યભાું શાર યીલયઓલય બ્રીજ/ કર્લલટષ ના અુંદાજીત રૂ. ૯.૪૬ કયડના કાભ ણષ કયે ર છે , કર
રૂ. ૨૭૮ કયડના કાભ પ્રગલત શે ઠ છે તથા કર રૂ. ૩૧૫ કયડના ખચે નલીન યે ર્લલે / યીલય / ફ્રામ
ઓલય બ્રીજો ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ 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 લાલણજમક લલકાવ લલગેયેભાું
ભખ્મ યીતે ભદદરૂ થળે.

૩)

યોડ પ્રોજકે ટ ળાખા :
લડદયા ળશે યના લધતા જતા ળશે યીકયણ અને ટર ારપકની વલલધા યી ાડલા યડ પ્રજેકટ ળાખા દ્વાયા
ળશે યના ૧૮.૦ ભી કે તેથી લધ શાઇના શમાત યસ્તાઓને આમજન ભજફ શા કયી તેના ઉય
કાેટીંગ કયલાની તથા વેન્ટર ર ડીલાઇડય ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે . તેભજ નલીન ભુંજય
થમેર ટી.ી સ્કીભના ૧૮.૦ ભીટય કે તેથી લધ શાઇના યસ્તાઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું
આલે છે . આ ૈકી યસ્તાઓ આમજન ભજફ લર ટ લરના ધયણે વલલષવ ટરે ક તથા પટાથ વશીત
લલકવાલલાભાું આલે છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકાના યડ પ્રજેકટ ળાખા દ્વાયા નાણાકીમ લષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ભાું યે લન્મ કે ીટર
ફજેટભાું રીધેર કૂ ર ૨ કાભ ૈકી ૨ કાભ રૂ. ૫.૭૫ કયડના ખચે કયે ર છે .
ળશે યના ભખ્મ યીંગયડ ૈકી એયટષ વકષ રથી વયદાય એસ્ટે ટ ચાય યસ્તા વધી , લડવય લબ્રજથી વળેન
વકષ ર વધી અને વળેન વકષ રથી તયવારી વકષ ર વધીના ૪૦ ભીટયના યીંગયડને અુંદાજે રૂI. ૨૮કયડના
ખચે લાઇડનીંગ કયી લર ટ લર કયલાની કાભગીયી શારભાું પ્રગલત શે ઠ છે .
યાજમ વયકાયની લલલલધ ગ્રાન્ટના કાભભાું શાર કર ૪૧ કાભ ૈકી ૨ કાભ રૂI ૨ કયડના ખચે ૂણષ
કયે ર છે . તેભજ ૫ કાભ ટે ન્ડય પ્રરિમા શે ઠ અને ફાકીના ૩૫ કાભ રૂI૫૪કયડના ખચે પ્રગલત શે ઠ છે .
સ્ભાટષ વીટી પ્રજેકટ અુંતગષત લડદયા ળશે યના પયતે આલેર નેળનર શાઇલેથી પ્રલેળતા ભખ્મ ભાગો જેલા
કે (૧) દભાડ ચકડીથી અભીતનગય (૨) આજલા ચકડી થી વયદાય એસ્ટે ટ (૩) કયાઇ ચકડી થી
વભા તાલ વધીના ભાગોને ડે લર કયલાનું(૪) લૃદાલન ચકડીથી નેળનર શાઇલે તયપ ભાગષને
ડે લર કયલાનું રૂ.૬૬ કયડના ખચે શાથ ધયે ર છે .
આ ઉયાુંત ળશે યના યસ્તાઓ તેભજ ટર ારપક જકું ળન લલકવાલલાથી ળશે યની ટર ારપકની અલયજલયભાું
વયતા થળે. લાશનવ્મલશાયની 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 આલળેઅને લાશનથી લધતા પ્રદણભાું ઘટાડ થળે.
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૪)

લફલ્ડીંગ પ્રોજકે ટ :
લફર્લડીંગ પ્રજેક્ટ દ્વાયા સ્લબુંડ તથા યાજમ વયકાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટભાું UHC, UCHC તથા
અલતલથગૃશ, ટાઉનશર, સ્લીભીંગર, પામયબ્રીગેડની ઓરપવ લગેયે ફનાલલાની કામષલાશી કયે છે . વદય
નલીન ઇભાયતભાું ીલા રામક ાણીન લયાળ ઓછ થામ તે ભાટે ડ્યઅર પ્રમ્ફીંગ, ડ્યઅરફ્રળીંગ
તથા જભીનની અુંદય ાણીના સ્તય ઊંચું રાલલા યે ઇન લટય શાલેસ્ટીંગ કયલાભાું આલે છે તથા ઇરેક્ટર ીક
કન્ઝલેળન ના બાગરૂે વરય રૂપટની કાભગીયી ણ કયલાભાું આલે છે .
 રોકાચણ થમેર કાભો

 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળન શસ્તક લડદયા ળશે યભાું દલક્ષણ ઝનભાું આલેર રારફાગ ખાતે
શમાત અલતલથગૃશને જભીનદસ્ત કયી રૂ.૨.૯૪ કયડના ખચે નલીન અદ્યતન વલલધાઓ વશનાું
અલતલથગૃશનું રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 લડદયા ળશે યનાું ભધ્મભ તથા ગયીફ લગષના ળશે યીજનને સ્લાસ્્મ વુંફુંલધત વલલધા સ્થાલનક અુંતયે
ભે તે શે તવય રૂ.૧.૧૪ કયડના ખચે ગયલા તથા ૧.૦૮ કયડના ખચે મભના ભીર (ગાજયાલાડી)
નલીન અફષન શે ર્લથ વેન્ટયનું રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળનના લલલલધ લડષ કચેયીઓ ૈકી લ.લડષ -૧(એ) ની કચેયી તેભજ
વેન્ટર ર સ્ટય ભાટે નલીન કચેયી નું રૂ.૫.૨૧કયડના ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 અકટા સ્ટે રડમભભાું આલેરા ટે લનવ કટષ ખાતે આનવાુંલગક કાભગીયીઓ IOCL ના CSR પુંડ ેટે
રૂ.૦.૮૮ કયડના રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .
 ખુંડેયાલ ભાકે ટ ખાતે રદવ્માુંગને આલન-જાલનભાું વગભતા યશે તે ભાટે “વરબથ”(રીફ્ટ વરશત )
ફનાલલાનું રૂ.૨૭ રાખ ના ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર છે .

 પ્રગલિ શે ઠના કાભો

 લડદયા ળશે યનાું ભધ્મભ તથા ગયીફ લગષના ળશે યીજનને સ્લાસ્્મ વુંફુંલધત વલલધા સ્થાલનક અુંતયે
ભે તે શે તવય ફાલચાલાડ ખાતે રૂ.૧.૩૭ કયડ,દુંતેશ્વય ખાતે ૧.૧૧ કયડના ખચે અને લકળનલાડી
ખાતે ૧.૨૯ કયડના ખચે નલીન અફષન શે ર્લથ વેન્ટય અને છાણી, અટરાદયા અને ભાુંજરય
ખાતેકૂર રૂ. ૧૨.૮૪ કયડના ખચે UCHC ની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .
 લડદયા ળશે યનાું લિભ ઝનભાું આલેર વય વમાજીયાલ નગયગૃશનું રૂ.૪.૨૬ કયડનાું ખચે
યીનલેળન કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે .

 આમોજન શે ઠના કાભો

 લડદયા ળશે યનાું ભધ્મભ તથા ગયીફ લગષના ળશે યીજનને સ્લાસ્્મ વુંફુંલધત વલલધા સ્થાલનક સ્તયે
ભે તે શે તવય કર ૩૪ અફષન શે ર્લથ વેન્ટય ફનાલલાનું આમજન કયલાભાું આલેર જે ૈકી PhaseIભાું કર ૧૬ UHC નું રકાષણ કયલાભાુંઆલેર છે તથા Phase-II ભાુંનલીન કૂ ર ૦૨ UHC નું
રકાષણ કયલાભાું આલેર છે તથા ૦૩ UHC ની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે તથા ૦૧ UHC ની
કાભગીયી આમજન શે ઠ છે . Phase-III અુંતગષત ૧૨નલીન અફષન શે ર્લથ વેન્ટય ફનાલલાની
કાભગીયી આમજન શે ઠ છે . અને લકળનલાડી અને તયવારી ખાતે નલીન UCHC ફનાલલાની
કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .
 લડદયા ળશે યનાું નાગરયકને અલિળભન તથા તાત્કાલરક વેલાઓન રાબ વત્લયે ભે તે શે તવય
નલલન લલકાવ ાભતા લાવણા-બામરી યડ ખાતે વ્મલવામ લેયા ગ્રાુંટ ના બાગરૂે અુંદાજે રૂ.૯.૦૦
કયડના તથા ઉત્તય ઝનના કાયે રીફાગ લલસ્તાયભાું સ્લલણષભ ગ્રાુંટનાું બાગરૂે નલીન પામય સ્ટે ળન
ફનાલલાની કાભગીયી અુંદાજે રૂ.૫.૦૦ કયડના ખચે આમજન શે ઠ છે .
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 લડદયા ળશે યભાું લિભઝન લલસ્તાયભાું નાગરયકનીવાભાજીકપ્રવુંગએકમ્મલનટીશરની વલલધાઓ
ન રાબ ભે તે શે તવય ભકયયા ખાતે આલેર યે .વ. નું-૧૫૯ ભાું નલલન કમ્મલનટી શર
ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .
 લનઝાભયા ખાતે આલેર જજષયીત અલતલથગૃશને રડભરીળ કયી તે સ્થાને નલીન અલતલથગૃશ
ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .
 લડદયા ભશાનગયલરકાની લલલલધ ળાખાની જરૂરયમાત ભજફ જૂ ની લડષ નું-૧૦ ની કચેયીભાું વૈની
ાકષ ાવે આલેર પ્રેવ ળાખાની લફર્લડીંગ ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .
 છાણી ખાતે નલીન ળીંગ વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .
 ગત્રી લલસ્તાયભાું નલીન રિકે ટ સ્ટે રડમભ ફનાલલાની કાભગીયી આમજન શે ઠ છે .

૫)

એપોડે ફર શાઉવીંગ વેર અંિગચિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y.
મોજનાઓ :
કે ન્ર વયકાય, યાજમ વયકાયની આલાવ મજનાઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ળશે યી ગયીફ
અને ઘય-લલશણાું ભાટે જદીજદી કે ટેગયીભાું તભાભ ામાની વલીધાઓ વશ આલાવ આલા ભાટે ના
લલલલધ પ્રજેક્ટ એપડે ફર શાઉવીંગ વેર ધ્લાયા શાથ ધયલાભાું આલેર છે .
 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 ૂણષ કયે ર છે .
 યાજીલ આલાવ મજના અુંતગષત અુંદાજીત રૂ.૧૧૫ કયડનાું ખચે કર્લમાણનગય, વમાજીયા અને
તાુંદરજા ખાતે કર ૧૪૬૦ ભુંજય આલાવ ૈકી ૧૧૬૦ આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે અને
૩૦૦ આલાવની કાભગીયી ૂણષ થમેર 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 મજનાના પ્રજેક્ટ
શાથ ધયે ર છે .
 ભશાનગય ાલરકા ધ્લાયા આ મજના શે ઠ કર ૬૮૫૫ આલાવની કાભગીયીને વયકાયશ્રી દ્વાયા
ભુંજૂયી આલાભાું આલેર શતી. જે ૈકી ૫૬૦૧ આલાવની કાભગીયી ૂણષ કયે ર છે અને કર ૧૨૫૪
આલાવની કાભગીયી શાર પ્રગલત શે ઠ છે .
 ડર  લવસ્ટભ દ્વાયા EWS, LIG,MIG ના ભી કર ૫૫૯૫ આલાવનું રકાષણ કયે ર છે .

 પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના:

બાયત વયકાય દ્વાયા “વોના ભાટે ઘય” ના અલબગભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના વને જન- ૨૦૧૫
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)
વદય ઘટક શે ઠ ભશાનગયાલરકાને પ્રીભીમભ/લધાયાનાું આલાવ અને ઝડાુંલાવીઓને
લલનાભર્લમે તે જ સ્થે આલાવન રાબ પ્રાપ્ત થળે. આ મજના શે ઠ રૂ. ૨૫૯.૦૩ કયડના ખચે
ળશે યના જદા જદા લલસ્તાયભાું આલાવ ઇન વીટ સ્રભ ના ૪૫૪૮ આલાવ ફનાલલાની ભુંજૂયી
ભેર છે . જે ૈકી ૧૧૮૦ આલાવ ૂણષ કયી રકાષણ કયે ર છે . અને ૧૯૪૦ આલાવ પ્રગલત
શે ઠ છે .
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૨) ક્રેડીટ રીંક વફવીડી (CLSS)
CLSS ઘટક શે ઠ વફવીડી ભેલલા ઇચ્છતા રાબાથીઓને રન ય વ્માજ- વફવીડી વશામ
ભેલી ળકળે.
૩) એપોડે ફર શાઉવીંગ ઇન ાટચ નયળી (AHP)
AHP ઘટક શે ઠ ભશાનગય ાલરકા ધ્લાયા ફાુંધલાભાું આલતા EWS કે ટેગયી ના આલાવ ભાટે
આલાવ દીઠ કે ન્ર વયકાયશ્રીની રૂ.૧.૫૦ રાખ અને યાજમ વયકાયશ્રીની રૂ.૧.૫૦ રાખની વશામ
ભી ળકળે. આ મજના શે ઠ ૮૭૩૮ આલાવ ફનાલલાના DPR ને અુંદાજીત રૂ. ૭૨૧.૦૦
કયડનાું ખચે વયકાયશ્રીભાું થી ભુંજૂયી ભેર છે . જે ૈકી ૧૧૩૯ આલવ પ્રગલત શે ઠ્ છે , ૪૩૯૭
આલાવ ટે ન્ડય તથા લકષ ઓડષ ય રેલરે છે અને ૩૨૦૨ આલાવના કાભ સ્થલગત છે .
૪) ફેનીપીળીમયી રેડ કં ન્સ્ટર 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 યાજમવયકાય તયપ થી રૂ.૨.૦૦ રાખ અને યીનલેળન ભાટે લધભાું લધ
રૂ.૧.૫૦ રાખ વધીની વશામ ભી ળકળે. આ મજના શે ઠ ૬૪૯ આલાવ ભાટે વ્મકતીગત
ફાધકાભ વફવીડી (BLC) ઘટક ન ડી.ી.આય ને નલલન ફાુંધકાભ ભાટે યાજમવયકાય શ્રી ભાું ભુંજૂયી
ભેર છે .

૬) ાણી યલઠા :
લડદયા ળશે યભાું ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા, જ વેલાઓના લલકાવ, લનમભન અને લનમુંત્રણ ભાટે ાણી
યલઠા લલબાગ વતત કામષયત યશે છે . ળશે યભાું ૨૯ ઊંચી ટાુંકીઓ, ૬૫ બૂગબષ વું, ૮ ફસ્ટીંગ સ્ટે ળન અને
અુંદાજીત ૧૭૩૨ કીભી રુંફાઇના ાઇ નેટલકષ થી અુંદાજીત ૯૯% લસ્તીનું પ્મરેળન લાઇવ કલયે જ થમેર
છે .
 લચ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માનના ભશત્લનાં ૂણચ કયે ર કાભો:
 નભષ મજના અુંતગષત રૂ ૩૨.૬૪ કયડના ખચે પાજરયથી વીટી ફાઉન્ડર ી વધી ૧૦૦૦ ભી.ભી.
વ્માવની ડી.આઇ. નલકા નાખલાન કાભ.
 રૂ. ૨૭.૯૨ કયડના ખચે સ્કાડા આધાયીત સ્ભાટષ લટય ભેનેજભેન્ટ કયલાની કાભગીયી.
 સ્લલણષભ મજના અુંતગષત ખરડમાય નગય ફસ્ટીંગ સ્ટે ળન રૂ ૭.૫૮ કયડના ખચે ઇરે/લભકે વશની
કાભગીયી.
 આજલા ડે ભ ખાતે ન્ટન ફેઇઝ કાભગીયી રૂ ૫.૭૮ કયડ ના ખચે કયલાભા આલેર છે .
 ળશે યભાું ૨૪x૭ મજના શે ઠ ૫ ટાુંકીના કભાન્ડ લલસ્તાયભાું ૨૮૦૦૦ નુંગ ભીટય રગાડલાભાું આલેર
છે .
 ળશે યભાું લષ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન અુંદાજે રૂ. ૭૦.૪૯ કયડ ના કાભ ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .
 લચ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માનના ભશત્લનાં ચાર કાભો:
 અભૃત મજના શે ઠ લવુંધયટ ખાતે ભશીવાગય નદીભાું ઇન્ટે કલેર ફનાલી ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના
WTP ભાયપતે ૧૬ કીભી રુંફાઇભાું ટર ાન્વલભળન રાઇન નાખી ળધ્ધ ાણી ળશે ય વધી રાલલા અથે
રૂ.૧૬૫.૭૫ કયડન પ્રજેક્ટ પ્રગલતભાું છે .
 સ્લલણષભ મજના અુંતગષત વભા લલસ્તાયભાું ઊંચી ટાુંકી અને વુંરિ કાભગીયી રૂ.૧૧.૪૨ કયડના ખચે
ફનાલલાની કાભગીયી અને ફાદ ટાુંકી ખાતે બગબષ વું અને ું શાઉવ રૂ.૩.૦૬ કયડના ખચે
ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલતભાું છે .
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 કયાઇ ટાુંકી ખાતે રૂ ૯૪.૫૬ રાખના ખચે ૩૦ રાખ રીટયના નલલન વું ફનાલલાની કાભગીયી
પ્રગલતભા છે .
 દયજીયા ખાતે નલલન ફૂસ્ટય ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલતભા છે .
 ળશે યના લિભ લલસ્તાયની ૪ ટાુંકીઓ ભાટે ખાનય ખાતે ૭૫ MLD ક્ષભતા ધયાલતા નલલન લટય
ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટભા લધાયાના નલલન ભટય ું ફેવાડી વુંને અગ્રેડ કયી ાુંણી ભાુંજરય ટાુંકી
વધી શોંચાડલાની કાભગીયી પ્રગલતભા છે .
 લચ ૨૦૨૦ – ૨૧ ના આગાભી આમોજનો:
 યાજમ વયકાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટ શે ઠ યામકા, દડકા, પાજરય તથા ઇચા ખાતે Standby
Vertical Turbine(VT) પ્રકાયનાું ું ખયીદલાનું તથા કયાઈ નલીન બૂગબષ વું ભાટે જરૂયી
ુંીંગ ભળીનયી અગ્રેડેળનનું કાભ શાથ ધયલાભાું આલળે.
 લનભેટા ખાતે રૂ ૬૪.૫૦ કયડના ખચે નલલન ૫૦ MLD ક્ષભતાન લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ
ફનાલલાની કાભગીયી ઉયાુંત જાુંફીમાયા(ફાદ) લલસ્તાયભા નલલન ઉંચી ટાુંકી,બગબષ વું
અને તેને વુંરિૌ ઇરે/લભકે ની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.
 ળશે યનાું લલલલધ લલસ્તાયભાું ભાસ્ટય પ્રાન/તજજ્ઞનાું અલબપ્રામ અનવાય પ્રેળય વધાયણા અથે નેટલકષ
અગ્રેડેળનની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.
 ળશે યભાું લાયુંલાય અને ભટા પ્રભાણભાું (Mass Contamination) આલતા કન્ટાભીનેળન ની
વભસ્માને ધયભૂભાુંથી નાફદ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલળે. જેભાું છાત લલસ્તાયભાું આલતા
દલત ાણી અુંગે પર્લટી કનેક્ળન MDPE ાઇથી કોયે ળનના ખચે ફદરી આલાભાું આલળે.

૭)

ડેર નેજ :
 ૂણચ કાભો :

લષ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન ટી.ી-૧૩ નલામાડષ લલસ્તાયના ડરે નેજના પ્રશ્ન વુંફુંલધત એ.ી.એવ. ડરે નેજ
ગ્રેલીટી, પ્રેવયરાઇનની કાભગીયી રૂ.૩.૨૧ કયડ, વયદાય એસ્ટે ટ મ્ીંગ સ્ટે ળન થી યાજીલનગય
એવ.ટી.ી.ની ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇનના ડર  ચેમ્ફય વધી નલલન પ્રેળય રાઇન નાુંખલાનું કાભ રૂ. ૧.૪૦
કયડ, વયદાય એસ્ટે ટ ચાય યસ્તાથી ાણીની ટાુંકી ાવે ભકે ર ટે મ્યયી મ્ દૂય કયલા ભાટે નલલન ડરે નેજ
નલકા વીંકીંગ/ળીંગ િલતથી નાખલાનું કાભ રૂ.૦.૫૦ કયડના ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે . વદય
તભાભ કાભગીયીથી વફુંધીત લલસ્તાયભાું ડરે નેજના પ્રશ્ન શર થમેર છે .
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો :

ફી.ી.વી. યડ ય (ગયલા એ.ી.એવ. થી શ્રેલણક ાકષ ચાય યસ્તા વધી) ડરે નેજ રાઇનનું કાભ
ભાઇિટનરીંગ ધ્ધલતથી નાુંખેર નલલન રાઇન વુંફુંલધત ફામરાઇન અુંદાજીત રૂ.૩૧.૩૦ કયડ, લડષ
નું. ૧૦ ની ઓપીવથી શરયનગય એ.ી.એવ. વધી ભાઇિટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ રાઇન
નાુંખલાનું કાભ અુંદાજીત રૂ.૨૫.૮૩ કયડ, જના ાદયા યડ યાજરક્ષ્ભી થી ભર્લશાય ઇન્ટ થઇ ઉભી
વકષ ર વધી ભાઇિટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ રાઇન નાુંખલાનું કાભ ૧૯.૫૦ કયડ, સ્લાગત ડપ્રેક્ષ
તયપના યસ્તાના જકું ળન તયપથી યાજલી ટાલય જના ાદયા યડ જક્ું ળન વધી તાુંદરજા યડ ય નલલન
ડરે નેજ ગ્રેલલટી રાઇન ભાઇિટનલરુંગ ધ્ધલતથી નાુંખલાનું કાભ અુંદાજીત રૂ.૬ કયડ, શયીનગય
એ.ી.એવ. થી લ.લડષ નું.૧૧ ની કચેયી થઇ ૩૦ ભી.ના યસ્તે નેસ્ટ જકું ળન ડર  ચેમ્ફય વધી નલલન
પ્રેળય રાઇન નાુંખલાનું કાભ અુંદાજીત રૂ.૩.૫૭ કયડ ના ખચે પ્રગલત શે ઠ છે . વદય કાભ ૂણષ થલાથી
વુંરિ લલસ્તાયભાું શમાત જની રાઇન ય લાયુંલાય બુંગાણ ડલાની તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની
વભસ્માભાું યાશત ભળે તથા વલેજન ઝડી લનકાર થળે.
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 આગાભી નલલન આમોજનના કાભો :

તયવારી ખાતેના શમાત ૫૨ એભ.એર.ડી. એવ.ટી.ી ને તડીને નલલન ૧૦૦ એભ.એર.ડી,
એવ.ટી.ી. ફનાલલાની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ. ૧૧૫ કયડ તથા,ભશાનગયાલરકાની શદભાું નલલન
વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાય ભાું ડરે નેજ વલલધા યી ાડલા ભાટે લેભારી ખાતે નલલન STP તથા નલલન નેટલકષ ના
ફનાલલાનું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૨૫.૦૦ કયડના તથા નલલન વભાલલષ્ટ્ અન્મ લલસ્તાયભાું નલલન
એ.ી.એવ, ડરે નેજ નેટલકષ ની વલલધા આલાના અુંદાલજત યકભ રૂ. ૧૫.૦૦ કયડના ખચષની કાભગીયી
આમજન શે ઠ છે .
લધભાું, ડરે નેજ પ્રજેક્ટ દ્વાયા માષલયણની જાલણી થામ તેભજ ાણીની ફચત થામ તે અુંગે યાજમ
વયકાયશ્રી ધ્લાયા ભે-૨૦૧૮ ભાું જાશે ય કયલાભાું આલેર રીવી અુંતગષત રૂ. ૧૨૭.૬૩ કયડના ખચે
યાજીલનગય STP થી તફક્કાલાય IOCL ને ૪૦ MLD અને રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીવને ૨૦ MLD ભી
કર ૬૦ MLD જેટરું ટર ીટે ડ લેસ્ટ લટય (TWW) વપ્રામ કયલા યાજમ વયકાયશ્રીભાું યજ કયે ર
ડી.ી.આય. ને ભુંજૂયી ભેર શઇ બાલત્ર ભુંગાલી આગની કામષલાશી શાથ ધયે ર છે . છાણી ખાતે
નલલન ફનનાય ૫૦ MLD ક્ષભતાના STP થી તફક્કાલાય GSFC ને ૩૨ MLD, GACL ને ૫ MLD
તેભજ GIPCL ને ૫ MLD ભી કર ૪૨ એભ.એર.ડી. જેટરું TWW રૂ. ૧૨૬.૫૪ કયડના ખચે
વપ્રામ કયલા અથે યાજમ વયકાયશ્રીભાું ડી.ી.આય.ભુંજૂયી ભેર છે . અને શારભાું વદય કાભગીયી ભાટે
SPV ફનાલલા ભાટે ની ભુંજૂયી સ્થામી વલભલત ધ્લાયા આલાભાું આલેર છે . શારભાું TWW ન લયાળ
ઇયીગેળન ભાટે તેભજ ડરે નેજ વપાઇ ભાટે ના વાધનભાું ઉમગ કયલાભાું આલે છે .

૮)

ઇરે. લભકે ., વએઝ ડીસ્ોઝર લક્વચ ળાખા :
 વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાં કયે ર નોંધાત્ર કાભગીયી

 વએઝ ુંીંગ સ્ટે ળનભાું શમાત ઘણા જના તેભજ ઘણી ઓછી એનજી એપીવીમન્વી લાા ભટય
ું૫ વેટ ફદરી નલીન લધ એનજી એપીવીમન્વી લાા ભટય ું૫ વેટ રગાડી ઝડ૫થી અને લધ
ભરીન જ ઉરેચન કયી લીજ ફચત કયલાભાું આલે છે .
 વલેઝ રડસ્ઝર લકષ વ ળાખાના કર:- ૪૫ ુંીંગ સ્ટે ળન ખાતે ુંીંગ ભળીનયીનું ઓટભાઇઝેળન
તેભજ ઓનરાઈન ભનીટયીંગ કયલાભાું આલે છે .
 વને ૨૦૧૯-૨૦ ના પ્રગલિ શે ઠના કાભો
 સ્ભાટષ વીટી પ્રજેકટ અુંતગષત રૂ. ૩૩.૧૨ કયડના ખચે વમાજી ગાડષ ન STP નું 8.5 MLD થી 16 MLD
ભાું UPGRADATION કયી TERTIARY TREATMENT કયલાનું કાભ પ્રગલત શે ઠ છે .
 પામદા
- Tertiary ટર ીટભેન્ટ કયમા ફાદના ટર ીટે ડ ાણીન ઉ૫મગ ફાગભાું કયી ળકાળે.
- જાશે ય આયગ્મ તથા જચય જીલના આયગ્મનાું શ્નનું લનયાકયણ કયી ળકાળે.
- જ વુંલત તથા તેના સ્ત્રતની ઉરબ્ધતા લધાયી ળકાળે.
- “ Nature conservation રીવી નું અભરીકયણ કયી ળકાળે.
 વને ૨૦૨૦-૨૧ નં આગાભી આમોજન

 સ્ભાટષ વીટી પ્રજેકટ અુંતગષત રૂ. ૨૬ કયડના ખચે જદા જદા ુંીગ સ્ટે ળનભાું Smart energy
efficient up-gradation અને monitoring કયલાનું કાભ .
 પામદા:- Smart energy efficient up-gradation કયલાથી લીજ ફચત કયી ળકાળે.
- ઓનરાઈન ભનીટયીગ કયી ળકાળે.
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૯)

લયવાદી ગટય પ્રોજકે ટ ળાખા :
લડદયા ભશાનગય ાલરકા ધ્લાયા ળશે યના નાગયીક ની વલલધા ભાટે કર ૩૬૪.૨૭ કી.ભી. રુંફાઇભાું
ાઇ/યે કટેં ગ્મરય ડરે ઇન (કરઝડ) નેટલકષ તથા ૩૮.૬૬ કી.ભી. જેટરાું રુંફાઇભાું ાકા કાુંવ ભી કર
૪૦૨.૯૩ કી.ભી. રુંફાઇભાું ાકી લયવાદી ગટયની વલલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે .
 ૂણચ કાભો:

 ચાર નાણાુંકીમ લષ દયમ્માન જાશે ય વરાભતીને ધ્માનભાું રઇ શીયાલુંતી થી વાધનાનગય બ્રીજ
વધીભાું અુંદાજીત યકભ રૂ.૪.૯૭ કયડ ના ખચે આય.વી.વી. કરઝડ ચેનર ફનાલલાની કાભગીયી,
આય.ટી.ઓથી લલધાનગય વવામટીથી લવુંધવાગય તાલ ાવે અુંદાજીત યકભ રૂ. ૩.૭૮ કયડ ના
ખચે ખર્લરી લયવાદી ગટય ય સ્રેફ બયી ફુંધ કયલાની કાભગીયી, ઉત્તય ઝનભાું લ.લડષ નું. ૫ ભાું
આલેર અકટા-દાુંડીમા ફજાય યડ ય રકડીર કાુંવભાું અુંદાજીત યકભ રૂ. ૦.૧૭ કયડ ના ખચે
૯૦૦ ભી.ભી. વ્માવની આય.વી.વી. ાઇ નાુંખલાની કાભગીયી ભી કર યકભ રૂ. ૮.૯૨ કયડના
ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .

 પ્રગલિ શે ઠના કાભો:

 ગત્રી ખાતે ઉંડે યા-ગત્રી કાુંવ ય અુંદાજીત યકભ રૂ. ૦.૭૧ કયડ ના ખચે આય.વી.વી સ્રેફ
બયલાની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે . વદય કાભ ૂણષ થલાથી નાગરયકની જાશે ય આયગ્મ તથા
વરાભતી જલાલાની વાથે વાથે આજ-ફાજના લલસ્તાયભાુંથી લયવાદી ાણીન વય તથા
ઝડી લનકાર થઇ ળકળે.
 આગાભી નલલન આમોજનના કાભો:

 ૂલષ ઝનભાું યાજીલનગય નાા થી ઓડનગય નાા તયપ પ્રભખલપ્રત ાકષ વવામટી વધી જની
લયવાદી ગટયના સ્થાને નલલન લયવાદી ગટય ફનાલલાની અુંદાજીત યકભ રૂ.૪.૫૦ કયડ ની
કાભગીયી.
ઉયક્ત કાભ ૂણષ થલાથી ભખ્મત્લે નાગરયક ની જાશે ય વરાભતી તથા જાશે ય આયગ્મ જલાલલાની
વાથે વાથે ળશે યના લલલલધ લલસ્તાયભાું ચભાવા દયમ્માન ઉયક્ત જણાલેર સ્થ તથા આજ-ફાજના
લલસ્તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે તથા લયવાદી
ાણીના બયાલ તથા લનકાર ન થલાની વભસ્માનું લનયાકયણ થળે.

૧૦) સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ :
 વને ૨૦૧૯-૨૦ભાં કયે ર નોંધાત્ર કાભગીયી :

 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ ધ્લાયા રગાડલભાું આલેર લડદયા ળશે યના શમાત કર ૧૨૦૦ લક.ભી ACSR
(Aluminum Conductor Steel Reinforcement) line ના સ્થાને ૧૨૦૦ લક.ભી
ABC(Aerial Bunched Cable) કયી કાભગીયી ણષ કયે ર છે .
 ળશે યના કર ૧૫લક.ભી થી લધના ભખ્મ યસ્તા ય LED LIGHT વાથે વેન્ટર ર/વાઇડ રાઇટીંગ
કયલાનું કાભ.
 લડદયા ળશે યના જદા જદા સ્થએ આલેર તાલના બ્મટીરપકે ળનના બાગ રુે ડે કયે ટીલ
રાઇટીંગ કયલાનું કાભ.

 પ્રગલિ શે ઠનાં કાભો:

 ળશે યના કર ૨૦ લક.ભી.ના યસ્તા ઉય રૂ ૦૫ કયડના ખચે ડીઝાઇન ફેઇઝડ વેન્ટર ર/વાઇડ
રાઇટીંગ કયલાનું કાભ.
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 લડદયા ળશે યના ભધ્મબાગે આલેર વયવાગય તાલ ય રૂ ૦૪ કયડના ખચે બ્મટીરપકે ળનના બાગ
રુે ડે કયે ટીલ રાઈટીંગ કયલાનું કાભ.
 આમોજન:

 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ ધ્લાયા રગાડલભાું આલેર લડદયા ળશે યના શમાત કર ૧૨૫ લક.ભી ACSR
(Aluminum Conductor Steel Reinforcement) line ના સ્થાને ABC(Aerial
Bunched Cable)નુંકાભ (રૂ. ૧ કયડ)

૧૧) લભકે નીકર લલબાગ :
 વને ૨૦૧૯-૨૦ની લવધ્ધીઓ

લડદયા ભશાનગય ાલરકાની દફાણ ળાખા દ્વાયા ઝન લાઇવ ચાય ટીભ દ્વાયા ગેય કામદેવય દફાણ દૂય
કયલાની કાભગીયીની અવયકાયક આમજનને ધ્માનભાું રઇ ડામયે કટય શ્રી (એન્િચભેન્ટ) ના વચનને
અનરક્ષીને ફે નુંગ ટર ક ખયીદલાભાું આલેર છે . યખડતા ઢયન ત્રાવ દય થામ તે શે તથી સ્ભાટષ વીટી
અુંતગતષ નલલન ૦૪ નુંગ ર ફેડ ટરે ઇરય ખયીદલાભાું આલેર છે .
 વને ૨૦૨૦-૨૧ ન આમોજન
આગાભી લષભાું કોયે ળન ના જદા જદા લલબાગની ભાુંગણી તેભજ જરુરયમાત અનવાય ફરેય જી,
એપ.વી., શાઇ પ્રેળય જેટીંગ ભળીન, વકળન ભળીન, તેભજ સ્ભા્વીટી અુંતગતષ નાના યડ સ્લીય ભળીન
અને સ્કીડ સ્ટીય એસ્કે લેટય ભળીન લલગેયે ખયીદલાનું આમજન છે .

૧૨) 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
ભુંજૂયી ભળ્યેથી ફાુંધકાભની રાગત લવર રઈ આલાભાું આલે છે . આભ, ગત ૨૦૧૮-૧૯ના લષ ભાટે
રૂ. ૧૯૬.૯૧ કયડ લવર કયલાભાું આલેર શતા તથા લષ:૨૦૧૯-૨૦ભાું નલેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી રૂ.
૧૪૪.૬૦ કયડ લવરલાભાું આલેર છે . ફાુંધકાભ લનમભ ભજફ અત્રેથી પ્રીંથ ચેક, કુંમ્રીળન
વટીપીકે ટ તથા ઓકમેળન વટીપીકે ટ આલાભાું આલે છે .
વને-૨૦૧૮થી ફાુંધકાભ યલાનગીની અયજી IFP Portal (ઓનરાઇન Investor Fasilator
Portal) ય કયી યલાનગી આલાનું ળતે કયે ર છે . જે અુંતગષત નલેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી કર ૫૬૨૭
અયજીઓ ઓનરાઈન ભાયપતે અત્રે યજ થમેર છે , જેભાુંથી કર-૩૬૩૫ કે વ ભુંજય થમેર છે . તથા ભુંજય
થમેર યલાનગીથી વને-૨૦૧૬થી નલેમ્ફય-૧૯ વધી કર રૂ.૭૨.૫૯ યકભની આલક થમેર છે .
લધભાું ટાઉન ડે લરભેન્ટ કચેયીન કામભી યાખલાાત્ર યે કડષ સ્કે નીંગ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયે ર છે .
ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા ધ્લાયા જી.ી.એભ.વી.એકટની કરભ ભજફ, જી.ડી.વી.આય.ની
જોગલાઇઓ, ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ-૧૯૭૬ની જોગલાઇઓ તથા વભગ્ર વબા ધ્લાયા નકકી કયલાભાું
આલેર નીલત ભજફ જરૂયી નટીવ આલાની કામષલાશી કયી યીભલર ચાજષ લવરી ફીનયલાનગી
ફાુંધકાભ દૂય કયાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે . લધભાું લલકે ન્રી કયણના બાગરૂે વવામટીના
આુંતયીક યસ્તાઓ યના દફાણ દય કયલા વુંફુંલધત ઝન/લડષ કક્ષાએથી કયલા અુંગે ણ યીત્ર
કયલાભાું આલેર છે .
વને ૨૦૧૪-૧૫ભાું ટાઉન પ્રાનીંગ ળાખા, લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૬ ટી.ી.સ્કીભ તેભજ
વયકાયશ્રી લનમકત ટાઉન પ્રાનીંગ ઓપીવયશ્રીઓ ધ્લાયા ૨૦ ટી.ી.સ્કીભ તૈમાય કયી વયકાયશ્રીભાું
ભુંજયી અથે વાદય કયલાભાું આલેર શતી. જે ૈકી ૧૪ ટી.ી.સ્કીભ વયકાયશ્રી ધ્લાયા ભુંજય કયલાભાું
આલેર છે જેને આખયી કયલા નગય યચના અલધકાયીશ્રીની લનભણૂક થમેર છે તથા ૧૨ ટી.ી.સ્કીભ
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વધાયા ભાટે યત આલેર છે . યત આલેર ૧૨ ટી.ી. સ્કીભ ૈકી ૩ ટી.ી.સ્કીભ ભુંજૂયી અથે
વયકાયશ્રીભાું વાદય કયે ર છે . જે ૈકી ૧ ટી.ી. વયકાયશ્રી ધ્લાયા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯થી યીપમઝ કયે ર
છે તથા ૨ ટી.ી. ભુંજયી અથે વયકાયશ્રીભાું ફાકી છે તથા ફાકી ટી.ી.સ્કીભની વધાયાની કાભગીયી
ચાર છે , જે ટું ક વભમભાું વયકાયશ્રીભાું ભુંજૂયી અથે વાદય કયલાભાું આલળે.

૧૩) ાકચ વ એન્ડ ગાડચ ન :
લડદયા ભશાનગયાલરકાના આ લલબાગ ધ્લાયા લડદયા ળશે યને પ્રદૂણ ભકત અને આયગ્મલધષક
લાતાલયણ ભી યશે તે ભાટે ળશે યભાું નાગયીકને ધયઆુંગણે ફાગ- ફગીચાની વલલધા ભી યશે તે
શે તવય કાભગીયી કયલાભાું આલે છે .
 ૂણચ કાભો

શયણી તાલની ફાજભાું લલળા ૭.૫૦ રાખ પૂટ જેટરી લલળા જગ્માભાું રૂ. ૭૫ રાખ રાખના ખચે
સ્કર્લચય ાકષ ફનાલી કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલેર છે તેભજ અભન વવામટી ાવેન ફાગ –
આજલા યડ, કરારી તાલ ફાગ, બીભ તાલ ફાગ – કરારી, વમાજીયા તાલ ફાગ, ભવીમા
તાલ ફાગ – ભાુંજરય અને ભાણેજા તાલ ફાગ ખાતે કૂ ર રૂ. ૧૮૦ રાખના ખચે બ્મટીપીકે ળન
કયી ગાડષ નીંગની કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલેર છે .
 પ્રગલિ શે ઠના કાભો

ગત્રી તાલ ખાતેન ફાગ, નાની ફાદ તાલ ખાતેન ફાગ અને વભા તાલ ખાતેના ફાગન
રૂ.૧૧૦ રાખના ખચે બ્મટીપીકે ળન વાથે ગાડષ નીંગની કાભગીયી પ્રગલત શે ઠ છે તેભજ લનભેટા ફાગનું
નલલનીકયણ રૂ. ૧૨૦ રાખના ખચે કયલાની પ્રગલત શે ઠ છે .
 આગાભી આમોજન

 કાયે રીફાગ ગલલુંદ નગય ખાતે આજ ફાજની જગ્માભાું દફાણ દય કયાલી આગાભી વભમભાું કર૩૪,૫૫૫ ચ.ભી જગ્માભાું રૂ. ૧૩૦ રાખના રન અને પ્રાન્ટે ળન કયી વુંદય ફાગ ફનાલલાનું
આમજન કયે ર છે .
 છાણી તાલ ખાતે રન અને પ્રાન્ટે ળન કયી રૂ. ૧૦૦ રાખના બ્મટીપીકે ળન કયલાની કાભગીયીનું
આમજન કયે ર છે .
 ખડીમાય નગય તાલ રન અને પ્રાન્ટે ળન કયી રૂ. ૧૦૦ રાખના ખચે બ્મટીપીકે ળન કયલાની
કાભગીયીનું આમજન કયે ર છે .
 વમાજીયા ટી.ી.૦૬, એપ.ી.૧૮૩ લલશ્વકભા વવામટી ાવે તથા ટી.ી. ૦૬, એપ.ી.૧૬૩
ફકયનગય આલેર પ્રટભાું રૂ.૨૨૫ રાખના ખચે નલીન ગાડષ ન ફનાલલાનું આમજન કયે ર છે .

૧૪) વમાજીફાગ પ્રાણીવંગ્રશ સ્થાન :
લડદયા ભશાનગયાલરકાના શસ્તક “શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન”ગજયાત યાજમ અને લડદયા
ળશે ય ભાટે નું એક ભશત્લનું મષટન સ્થ છે . લડદયા ના દીઘષ રષ્ટ્ા ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ
(ત્રીજા) દ્વાયા ફનાલલાભાું આલેર આણ ઝ આજે દેળ ના પ્રાચીન ઝ ભા સ્થાન ધયાલે છે . આણા ઝ
ની સ્થાના વન ૧૮૭૯ભાું થમેર શતી અને આણું ઝ આળયે ૪૫ એકય લલસ્તાયભાું પે રામેર
છે .Central Zoo Authority (CZA) ના લગીકયણ ભજફ આણું ઝ "ભધ્મભ ઝ - Medium Zoo" ની
કે ટેગયીભાું આલે છે . ઝ ભાું કર ૮૭ પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને વયીવૃ છે . જેની અુંદાજીત
વુંખ્મા ૧૨૭૧ જાનલયની છે .શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણી વુંગ્રશસ્થાન (ઝ) એ Central Zoo Authority
(CZA), નલી રદર્લશી ના લનતી-લનમભ ભજફ નઃ લલકવાલલાની કાભગીયી શાથ ય રીધેર છે .
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 લચ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન થમેર કાભગીયી

 ઝ રયડે લરભેન્ટના પ્રથભ તફક્કા અુંતગષત રૂ. ૬.૭૫ કયડના ખચે લાઘ, લવુંશ, રદડા અને યીંછ
ભાટે ના કૂ ર ાુંચ ભટ એનક્રઝય અને ઝ ભાટે લેટયનયી શલસ્ટર ફનાલલાની કાભગીયી ૂણષ
થલાના આયે છે , જે ૩૧ ભાચષ વધીભાું ૂણષ થળે.
 આણા ઝ ભાું ક્ષીઓની લૈલલધ્મતા અન વુંખ્માફ ખફ જ લધાયે છે , જેથી ઝ રયડે લરભેન્ટના
ફીજા તફક્કા અુંતગષત રૂ.૧૪.૨૧ કયડના ખચે લૉક ઈન એલલમયી (ક્ષીઘય) અને અરગ અરગ
પ્રજાલત ક્ષીઓ ભાટે નલીન આકષક ીંજયાઓ ફનાલલાની કાભગીયી ચાર છે .
 આજલા ખાતેજમાું અગાઉ ઝ સ્થાુંતયની જગ્મા નક્કી કયે ર શતી, તેજ સ્થ ય PPP ધયણે
આજલા વપાયી ાકષ નું આમજન કયલાભાું આલેર છે . વદય વપાયી ાકષ ભાું પ્રથભ તફક્કે અુંદાજીત રૂ.
૫૫ કયડનું કાભનું આમજન છે . શાર આજલા (ઝરજીકર) વપાયી ાકષ ખાતે ચાય જાતના શયણ,
(અુંદાજીત વુંખ્મા ૨૦૦ જાનલય)ાુંચ અરગ-અરગ ીંજયાઓભાું યાખલાભાું આલેર છે . તથા
કુંાઉન્ડ લરની કાભગીયી ચાર છે .
 આજલા વપાયી ાકષ ભખ્મત્લે “Herbivore Safari Park”તયીકે લલકવાલલાભાું આલળે જેભાું લલલબન્ન
પ્રકાયના બાયતીમ તથા લલદેળી તૃણાશાયી પ્રાણીઓ વશે રાણીઓને લનશાલા ભાટે ભકલાભાું આલળે.
દા.ત. શાથી, ગેંડ, લજયાપ, ઝેબ્રા, ઇમ્ારા ઈત્માદી.

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન થનાય કાભગીયી

 ઝ ના રયડે લરભેન્ટના ત્રીજા તફક્કા અુંતગષત ઝ ભાટે આકષકનલીન એન્ટર ી ગેટ તથા ઝ પ્રલેળ
રટકીટ ફાયીની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. જેની રડઝાઈન ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ય છે .
 નલીન ફની યશે ર એલીમયીના આકષણભાું ઉભેય કયલારૂ. ૫૦ રાખ ના ખચે લલલબન્ન પ્રકાયના
લલદેળી ક્ષીઓ તફક્કાલાય ખયીદ કયલાભાું આલળે.
 ઝ ના રયરડલેરભેન્ટના ત્રીજા તબ્ફકા અુંતગષત CZA દ્વાયા ભુંજય કયલાભાું આલેર Master Layout
Plan ભજફ વષગ્રશ (Serpentarium) અને લનળાચય પ્રાણીઓના ીંજયા (Nocturnal Section)
ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.
 CZA ના નીલત-લનમભ ભજફ ઝ ભાું પ્રાણીઓના પ્રજનન ભાટે બ્રીરડુંગ વેન્ટયની વ્મલસ્થા ઉબી
કયલી જરૂયી શમ છે , આથી ઝ ભાું આલેરા શાથીખાના અને શયણખાના લલસ્તાયભાું ક્ષીઓ ભાટે
પ્રજનનને અનક નલીન ીંજયા ફનાલલાભાું આલળે.
 ઝ ના પ્રાણી-ક્ષીઓ ભાટે CZA ના લનમભ ભજફ આધલનક વલલધાઓ ધયાલત પડ સ્ટય અને
યવડ ફનાલાભાું આલળે.
 ઝ ના નલીનીકયણ અુંતગષત ઉયક્ત તફક્કાઓ નું પ્રાનીંગ કન્વર્લટન્ટ વાથે ચચાષભાું છે , અને વને
૨૦૨૦-૨૧ ભાું CZA ની ભુંજૂયી વાથે કાભગીયી શાથ ય રેલાની યશે ળે.

૧૫) આયોગ્મ લલબાગ :
 ૂણચ કાભો

 તભાભ UPHC ધ્લાયા Mobile Tablet થકી Family Health Survey અને પ્રદાન કયે ર ભાતૃત્લ અને
ફા કર્લમાણ વેલાઓની કાભગીયી.
 ળશે ય લલસ્તાયના ફાકને “ લભળન ઈન્રધન ” શે ઠ યવીકયણ કાભગીયી.
 જાશે ય ભાગો ઉય યખડતાું ળઓ / ગામને ખાવલાડી, રારફાગ ઢય ડબ્ફા ઉયાુંત ખટુંફા ઢય
ડબ્ફાભાું યલાના શે તવય તભાભ ઢય ડબ્ફાઓને વલલધા-વગલડ થી વજ્જ.
 શાર કામષયત કર-૩૪ અફષન શે ર્લથ વેન્ટવષ (UPHC) ૈકી કર-૨૧ UPHC નું લનભાષણ કામષ ૂણષ.
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 પ્રગલિ શે ઠના કાભો

 ભયે રા જાનલયન લનકાર કયલા આધલનક Animal Shredderપ્રસ્થાલત કયલાનું કાભ.
 “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.
 દભાલતી દેલી ળલુંગ વેન્ટય, ન્મામભુંરદય ખાતે Vaccination Center for International
Travelers (Yellow Fever Vaccine Center)નું લનભાષણ કામષ.
 ળશે યભાું યખડતી ગામ / ળઓના ળારકના લવલાટ / ળઓ યાખલાભાું આલે છે તે ભાટે લડષ
લાઈઝ Door to Door Animal Tagging with Microchips રગાલલા અુંગેની કાભગીયી.
 લધ કર-૦૬ UPHC નું લનભાષણકામષ.
 ગયલા સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી.
 Animal Birth Control (ABC) Scheme અુંતગષત યખડતાું – કયડતાું કતયાુંઓને નવફુંધી
(સ્ટયીરાઈઝેળન) કયી, શડકલા લલયધી યવી (ARV) ભકી RFID Microchips Labelling કયલાની
કાભગીયી.
 કર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાનું કાભ.
 આગાભી આમોજન

 લધ કર-૦૭ UPHC ના લનભાષણ-ફાુંધકાભનું આમજન.
 PPP Model થી તયવારી અને ફાદ ખાતે નલલન ળાકભાકે ટનું આમજન.
 લાવણા અને ખાવલાડી સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી.
 કર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાનું આમજન.

૧૬) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :
 CSR અંિગચિ પ્રલૃલિઓ:

 સ્લચ્છ બાયત લભળન શે ઠ CSR અુંતગષત ONGC દ્વાયા લલલલધ સ્થએ ઓનવાઇટ કુંમ્સ્ટીંગ
અુંતગષત ૨ નુંગ -૧૦૦ kg કે ેવીટીના, IOCL દ્વાયા ૪ નુંગ - ૫૦૦ kg કે ેવીટીના, સ્ભાટષ વીટી
શે ઠ ૪ નુંગ - ૫૦૦ kg કે ેવીટીનાું, Power Gird Corporation of India limited દ્વાયા ૪ નુંગ
૫૦૦ kg કે ેવીટીનાું ઓગેલનક લેસ્ટ કન્લટષ ય ભળીન ભૂકલાભાું આલેર છે . અને Power Gird
Corporation of India limited દ્વાયા ૧૦૦ રીટયના ૫૦૦ નુંગ શેં ગીગ ટ્વીન ડસ્ટફીન રગાલેર છે
 સ્લચ્છ બાયત લભળન શે ઠ CSR અુંતગષત Vadodara Gas Ltd. દ્વાયા ળાાની લલધાથીઓને વેનેટયી
નેકીન વશે રાઇથી ઉરબ્ધ થામ તથા તેના ઉમગ અને વામન્ટીપીક ડીસ્ઝર ફાફતે જાગૃલત
કે લલાના શે તથી CSR અુંતગષત ળશે યની કર ૧૦૦ ળાાઓભાું વેનટે યી નેકીન લેન્ડીંગ ભળીન
અને ઇન્વીનયે ટય ભળીન રગાલલાભાું આલેર છે .
 સ્લચ્છ બાયત લભળન શે ઠ CSR અુંતગષત 91.1 FM RADIO CITY દ્વાયા જૂ ના કુંન્ટે નય સ્િે ભાુંથી
સ્કરપ્ચય ફનાલલાભાું આલેર છે . અને બીભનાથ ત્રણ યસ્તાું ાવે ભૂકલાભાું આલેર છે .
 સ્લચ્છ બાયિ લભળન અંિગચિ પ્રલૃલિઓ:


IEC (INFORMATION EDUCATION AND COMMUNIVATION) :

- તા.૫ જૂ ન ૨૦૧૯ ના “લલશ્વ માષલયણ રદન ૨૦૧૯” ના યજ ભશાનગયાલરકાના
અલધકાયી/કભષચાયીઓ દ્વાયા જનજાગૃલત યે રીનું આમજન કયે ર, તેભજ “પ્રાસ્ટીક ફ્રી
વીટી”અુંતગષત ૫૦ ભાઇિનથી ઓછી જાડાઇના વીંગર મઝ પ્રાસ્ટીકન લયાળ ન કયલા ય
બાય ભૂકલાભાું આલેર તેભજ ળથ, શડીંગ્વ, ફેનય, યે રી Information, Education &
Communication (IEC) એક્ટીલીટીઝ દ્વાયા જનજાગૃલત રાલલાન પ્રમાવ કયલાભા આલી યશે ર
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છે . તેભજ તા.૫ જૂ ન ૨૦૧૯ ના “લલશ્વ માષલયણ રદન ૨૦૧૯” ના યજ “ફીટ એય ર્લમળનસ્લચ્છતા વપ્તાશ” ન પ્રાયુંબ કયલાભાું આલેર.
- “આત્ભીમ સ્લચ્છતા અલબમાન” અન્લમે ભશાનગયાલરકા તથા મગી ડીલાઇન વવામટી,
શયીધાભ વખડા દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગષત જનજાગૃલતના બાગરૂે માષલયણની
જાલણીના શે તથી તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના યજ “શ્રભદાન કામષિભ” તેભજ
તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ સ્લચ્છતા યે રીનું આમજન કયે ર.
- લર-ેઇન્ટીંગ ળશે યના ગાફેજ લર્લનયે ફર ઇન્ટ (GVPs) નાફૂદ કયલાનું આમજન તથા
ગાફેજ લર્લનયે ફર ઇન્ટ(GVPs)ની યાઉન્ડ ધી કરક વપાઇ થામ તે વલનલિત કયે ર છે . તેભજ
વદય લડષ -લાઇઝ GVP ઇન્ટ ય લર-ેઇન્ટીંગ કયલાભાું આલેર છે .
- IEC એક્ટીલીટીઝ શે ઠ જનજાગૃલત્ત ભાટે યે રડમ જીંગર, રીપરેટ લલતયણ તથા ડય ટ ડય
લાશનના સ્ીકય વીસ્ટભ દ્વાયા શડીંગ્વ, ફેનય, યે રી, ફ્રામ ઓલય શડીંગ્વ, પરેક્વ ફેનય, પ્રે
કાડષ , LED Screen, સ્ટય દ્વાયા પ્રચાય-પ્રવાય.


JET (JET ENFORCEMENT TEAM) :

- લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળન થકી JET (JET ENFORCEMENT TEAM) જન-૨૦૧૯ થી
ળરૂ કયી ગુંદકી કયનાય ાવેથી બ્રીક શે ર્લથ ફામરઝ તથા પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
રૂર્લવ ૨૦૧૬ શે ઠ પ્રલતફુંલધત પ્રાલસ્ટક ની જપ્તી તેભજ દુંડની કામષલાશી કયલાભાું આલેર
છે . અત્માય વધી ૩ રાખ જેટર ચાજષ લવૂરલાભાું આલેર છે , તેભજ ૮૦૦ જેટરી નટીવ
પટકાયલાભાું આલેર છે .
 પ્રાસ્ટીક લેસ્ટ ભેનજ
ે ભેન્ટ-૨૦૧૬:
 પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પે વીરીટી : પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પે વીરીટી ભાટે ભે. ઇક લલઝન વયત
દ્વાયા જન-૨૦૧૯ થી પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ પે વીરીટી ની કાભગીયી ળરૂ કયે ર છે . અત્માય વધી ૫૯.૮૩
ભેટરીક ટન વીંગર મઝ પ્રાસ્ટીક કરેક્ળન કયી અને યીવાઇકર કયલાભાું આલેર છે .
 બાયત વયકાયશ્રીના “પ્રાલસ્ટક ફ્રી બાયત અલબમાન” અુંતગષત લડદયા ળશે યને “પ્રાસ્ટીક ફ્રી વીટી”
ફનાલલા શે ત જાશે ય કામષિભ તેભજ સ્થએ લવુંગર મઝ પ્રાસ્ટીકના લયાળ ય વુંૂણષણે
પ્રલતફુંધ પયભાલત જાશે યનાભું તા.૧૩/૦૯/૧૯, PRO NO. -૩૯૪ થી પ્રલવધ્ધ થમેર, જેભાું કઇ
ઇવભ/વુંસ્થા દ્વાયા લવુંગર મઝ પ્રાસ્ટીકન લયાળ થત જણાળે ત કામદેવયની કામષલાશી થળે.
તેભજ લવુંગર મઝ પ્રાસ્ટીકની જગાએ ઇક-ફ્રેંડરી ચીજ-લસ્તઓના લયાળ કયલા જણાલેર.
 લેસ્ટ ટ એનજી પ્રોજક્ે ટ:
 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અને વલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂર્લવ ૨૦૧૬ ની
ભાગષદલળષકા તથા ગજયાત લેસ્ટ ટ એનજી લરવી ૨૦૧૬ શે ઠ ૧૦૦૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષભતાન
લેસ્ટ ટ એનજી પ્રજેકટ (બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટષ નયળી ભડ શે ઠ) લલકવાલલાનું આમજન કયે ર
છે . વદય પ્રજેકટના કાયણે ખફ ભટા પ્રભાણભાું ઇક-ફ્રેન્ડરી પ્રવેલવુંગ અને ઘન કચયાના લનકાર
દ્વાયા યીન્મએફર એનજી ઉત્ન્ન કયલાભાું આલળે. પ્રજેક્ટથી ઉત્ન્ન થનાય લીજી ફાફતે ગજયાત
ઉજાષ લલકાવ લનગભ લર. વાથે ૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના યજ ાલય યચેઝ એગ્રીભેન્ટ કયલાભાું આલેર
છે . શારભાું યે .વ.નું.-૩૪૬, ભકયયા નલેમ્ફય-૨૦૧૮ થી ખાતે પ્રી-પ્રવેવીંગ પ્રાન્ટ કામષયત છે .
 ફામોયે ભેડીએળન પ્રોજક્ે ટ:
 સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગષત લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અટરાદયા લસ્થત ફામયે ભીડે ળન
પ્રજેક્ટ આળયે ૩.૦૦ રાખ ભેટરીક ટન જેટર રેગવી લેસ્ટ ફામયે ભેરડએળન પ્રરિમા દ્વાયા લૈજ્ઞાલનક
ઢફે લનકાર કયલાની કાભગીયી શે ઠ આળયે ૩.૦૦ રાખ જેટર રેગવી લેસ્ટના લનકાર કમાષ ફાદ
અુંદાજીત ૧૭ એકય જગ્મા ખલ્લી કયી ૂલષલત કયલાભાું આલેર છે .
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 અન્મ પ્રલૃલિઓ:

 શટર કીચન લેસ્ટ : વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂર્લવ-૨૦૧૬ અુંતગષત લેસ્ટના પ્રવેવીંગ કયી લનકાર
કયલાના બાગરૂે લડદયા ળશે ય લલસ્તાયભાું આલેર શટર/યે સ્ટયન્ટ/ખાણીીણી
ધુંધાલાાઓ/કે ન્ટીન/ભર લલગેયેન લકચન લેસ્ટના આખયી લનકાર કયલાના કાભ ભાટે સ્થામી
વલભલત ઠયાલ અુંક ૩૬૪, તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ થી ભુંજૂય કયી એજન્વી સ્નેર ફામવામન્વ ને
વોંલભાું આલેર છે . તેભજ લફનઅલધકૃ ત યીતે કીચન લેસ્ટના એકલત્રત કે લનકાર કયતી કઇ વુંસ્થા
કે ઇવભ વાભે કામદેવયની કામષલાશી શાથ ધયલાભાું અલળે જેનું જાશે યનાભું ી.આય.ઓ. નું.-૪૧૯,
તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ થી ફશાય ાડલાભાું આલેર છે .
 ભેલેર લવધ્ધીઓ

 યાષ્ટ્રલતા ભશાત્ભા ગાુંધીજીની ૧૫૦ ભી જન્ભ જમુંતીની ઉજલણીના બાગરૂે લડદયા
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા “પ્રાસ્ટીક ભક્ત બાયત” – ૫૬૭૦૦ થી લધાયે ખૈરેમાઓએ ભીને
મનાઇટે ડ લે ના ગયફા ગ્રાઉન્ડ ય “લવુંગર મઝ પ્રાસ્ટીક” ન લયાળ નશીં કયલા અથે ળથ રઇ
લર્લરડ યે કડષ મજેર.

૧૭) અલિ ળભન અને િાત્કાલરક વેલાઓ :
 વને ૨૦૧૯-૨૦ ના લચના શાથ ય રેલામેર કાભો :

આગ અકસ્ભાત વભમે તાત્કાલરક અને ટક વભમભાું આગ ફઝાલલાની કાભગીયી થઇ ળકે તથા શાઈ
પ્રેળયથી પામય પાઈટીંગ કયલા તેભજ ૨૦ થી ૨૫ ભીટય ઉયથી ૩૬૦ ડીગ્રી પયી ળકે તેલા ૦૩ નુંગ
સ્ેશ્મર યીસ્ન્વ પામય વ્શીકર (એડલાન્વ શાઈ-ટે ક સ્ેશ્મર વ્શીકર) લાશન ખયીદી કયલા તથા
V.I.P અને V.V.I.P ભશાનબાલને એયટષ / શે રીેડની વાથે વાથે વબા સ્થ વધી રાલલા-રઇ જલા
ભાટે અત્મુંત જરૂયી એલા કન્લે વ્શીકર ૦૧-નુંગ યે ીડ ઇન્ટયલેળન પામય વ્શીકર ખયીદ કયલા કર
રગબગ રૂ. ૧૨/- કયડના ખચે નલીન લાશન ખયીદ કયલાનું આમજન શાથ ધયામેર છે .
 વને ૨૦૨૦-૨૧ ના લચભાં શાથ ય રેલાનાય કાભો :

લડદયા ળશે યની લસ્તી અને લલસ્તાયને ધ્માનભાું યાખી તેભજ આજફાજના ઓદ્યલગક એકભભાું પામય લબ્રગેડ
ખાતાની આલશ્મક વેલાઓ ઝડથી અને વયતાથી ૂયી ાડી ળકામ તે ભાટે ૦૪ નુંગ ભર્લટીપુંકળનર પામય
પાઈટીંગ કભ યે સ્ક્મ કન્લે વ્શીકર, ય રયલસ્થલતભાું યગ્રસ્તને ફચાલલા ભાટે ૧૫ નુંગ પામફય ફટ
ઓ.ફી.એભ. અને ૩૦૦ નુંગ માભાશા રાઈપ વેલલુંગ જેકેટ ખયીદ કયલા તથા અકસ્ભાત/ફચાલ કાભગીયી
કયલા ભાટે ૦૬ નુંગ જી ટઈગ લાન ખયીદ કયલા કર રગબગ રૂ. ૧.૫ કયડના ખચે નલીન
લાશન/વાધન ખયીદ કયલાનું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. ળશે યના લલકવતા લલસ્તાયને વશે રાઈથી
પામય લબ્રગેડ ખાતાની વેલાઓ યી ાડલા ભાટે કાયે રીફાગ, ાણીની ટાુંકી વાભે નલીન પામય સ્ટે ળન
ફનાલલા ભાટે નું આમજન.

૧૮) આઇ.ટી. ડીાટચ ભેન્ટ :
આઇ.ટી. ળાખાની ભખ્મ કાભગીયીભાું લડદયાભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કમ્મટયાઇઝેળનની
કાભગીયી વઆમજીત યીતે થામ તે અુંગેની નીલત નક્કી કયલાની યશે છે . આ નીલત નક્કી કયલા ફાફતે
ખાતા દ્વાયા લલલલધ લલબાગની કમ્પ્મટયાઇઝેળનની જરૂયીમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટે ક્નરજી આધાયે
લનણષમ કયીને તેન અભરીકયણ કયલાનું યશે છે . ભશાનગયાલરકાભાું આલેર કમ્પ્મટય વફુંલધત શાડલેયના
ભેન્ટે નન્વની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે . જરુયીમાત લાી જગ્માઓએ વલે કયી નલ નેટલકષ ઉબ કયલું
તથા જના નેટલકષ ન ભેન્ટે નન્વની કાભગીયી. યજે યજ વફ્ટ્વેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વધાયા કયલા તથા
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ઇન્ટયનેટ નેટલકષ ન ભેનેજભેન્ટ કયલું. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટનું ભેનેજભેંટ કયલ,e-News Letter
તૈમાય કયી લેફવાઇટ ઉય ભકલા, પ્રટી ટે ક્ષની લવરાત ભાટે લડષ લાઇઝ ફીર પ્રવેવ કયી પ્રીન્ટીંગ
કયી લડષ ઓરપવભાું શચાડલા. આ ઉયાુંત પ્રટી ટે ક્ષ અને અન્મ લેયાનું ઓનરાઇન ભનીટયીંગ
કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે . અને યાજમ વયકાયના વેલા વેતની કાભગીયીભાું વટષ ની કાભગીયી
કયલાભાું આલે છે .

૧૯) નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલિ :
લડદયા ભશાનગયાલરકા લડદયા ળશે ય ભાું લવલાટ કયતા ભધ્મભ ગયીફ કટૂું ફના ફાકના વલાંલગ
લલકાવ ભાટે ળૈક્ષલણક,ળાયીરયક,ફોલધ્ધક લલકાવ ક્ષભતાને અનરક્ષીને લળક્ષણ વલભલતભાું અભ્માવ કયતા
ફાક ભાટે ૧૦૦% ગાન્ટ પાલી ળાાલકમ વલલધાઓ અને ફાકને ધ્માન ભાું યાખી ફાઉમગી
વાધન વાભગ્રી ખયીદી,વાુંસ્કૃ લતક કામષિભ સ્ધાષઓ,યભતત્વલ,પ્રલેળત્વલ,ફાભેાઓ, લલજ્ઞાન
ભેાઓ,ળાા સ્લચ્્તા અલબમાન, ફાકના સ્લાસ્થમ અુંતગષત ટમરેટ,ાણીની વલલધાઓ, પામય
વેપટીની વલલધાઓ,નલીન ટે કનરજીને અનરક્ષીને અભ્માવ ભાટે નટફક, સ્લાધ્મામથીઓ,રેળન
ડામયીઓ, લગેયેની જરુયીમાત અગાઉના લોભાું તાની જલાફદાયી વભજી અને ફાકના લલકાવભાું
પ્રમત્ન કયલાભાું આલેરા છે . જેન યે ય રાબ લળક્ષણ વલભલતના ગયીફ ફાકને આલાભાું આલેર
છે . અને આલતા લોભાું વલભલતના ફાકનું લળક્ષણ સ્તય લધ ને લધ ઉંચ રાલલા ભાટે
ભશાનગયાલરકા પ્રમત્નળીર છે .
લડદયા ભશાનગયાલરકા અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયા વુંમકત ઉિભે વયકાયશ્રી દ્વાયા
આમલજત ળાા પ્રલેળત્વલ તથા કન્મા કે લણી ભશત્વલ જન- ૨૦૧૯ ભાું નલ ળૈક્ષલણક વત્ર ળરુ
થતા જન-૨૦૧૯ દયમ્માન કો. કક્ષાએ પાલેર યકભ ભાુંથી નલલન પ્રલેળ ભેલનાય ફાકને
સ્કરફેગ, લટયફેગ, ળૈક્ષલણક કીટ(કુંાવફક્ષ,ેન્વીર યફય, નટફક) વાથેનું લલતયણ કયલાભાું
આવ્મું શત. વલભલતની ળાાઓભાું અુંદાજે ૪૫૦૦ ફાક એ નલલન પ્રલેળ ભેલેર શત.
નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયા ભાું ૭૦ ફારલાડીઓ આલેર છે . લડદયા ભશાનગય વેલા વદન
તયપથી પાલેર યકભ ભાુંથી ફારલાડીઓના ફાકને સ્લાસ્્મણષ, આયગ્મપ્રદ નાસ્ત જેલકે વખડી,
થેરા, જીયા ભીઠાલાી યી, ભગલૈઢા, યાજભા લભક્ષ, ગાુંઠીમા-ફુંદી, ોઆ, વમા ફીસ્કીટ, વેલ ભભયા
લગેયે લડદયા ભશાનગયાલરકા તથા નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલતના વુંમકત ઉિભે યજાના રદલવ
લવલામ ૭૦ ફારલાડીઓના ૪૦૦૦ ફાકોંને આલાભાું આલે છે .
ભશાનગયાલરકા તયપથી યીેયીંગ કાભ તેભજ ળાાઓની દયસ્તી અને પ્રાથલભક વલલધાઓ કયલાભાું
આલેરી છે . તેભજ. ળાાઓની વપાઇ અને સ્લચ્્તા ભાટે સ્ટાન્ડડષ કુંનીના વેનેટયીના વાધન
આલાભાું આલેર છે . ફાકના ફોલધ્ધક લલકાવ ભાટે ળાાઓ ભાટે ળાા રામબ્રેયીના સ્તક
ખયીદીને ળાાઓની રામબ્રેયી અગ્રેડ કયલાભાું આલેર છે . ળાાઓને વી.વી. ટી.લી. કે ભેયા, કમ્પ્મટય
તથા વફ્ટલેય, લલડીમ કન્પયન્વ લવસ્ટભ, ફામભેટરીક વીસ્ટભ થી ળાાઓને આધલનક ટે કનરજીથી
વજ્જ કયલાભાું આલેર છે .
ળાાઓભાું લલલલધ ઉત્વલની ઉજલણી કયલાભાું આલે છે . ફાક ને પ્રલાવ ખચષ ભાું યાશત આીને
વલભલત દ્વાયા લલલલધ સ્થના પ્રલાવ કયાલલાભાું આલે છે . લલલલધ સ્ધાષઓ તેભજ લલલલધ
યીક્ષાઓભાું ઉલતણષ થનાય ફાકને ઇનાભ આલાભાું આલે છે . ખાનગી ળાાઓભાું આલાભાું આલે
છે તે પ્રભાણે વલભલતની ળાાઓના ફાક ને પટા વાથેના આઇ કાડષ (ઓખ કાડષ ) લલના ભર્લમે
આલાભાું આલે છે . લડદયા ભશાનગયાલરકા ના સ્્વષ કમ્પ્રેક્ષ ભાું વલભલતની ળાાઓના
ફાકન યભતત્વલ મજલાભાું આલે છે . જેભાું વલભલતની તભાભ ળાાઓના ફાક ઉત્વાશબેય બાગ
રે છે . ળાાઓના ફાકના ીલાના ાણીની સ્લચ્છતા ભાટે વલભલતની તભાભ ળાાઓની ીલાના
ાણી ની અન્ડયગ્રાઉન્ડ તથા ઓલયશે ડ ટાુંકીઓની વપાઇ કે ભીકર શીટ ટર ીટભેંટ થી વપાઇ કયાલલાભાું
આલે છે . ભધ્માશન બજન તયપથી ભત બજન વ્મલલસ્થત યીતે જભી ળકે તે ભાટે ળાાઓના ફાક
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ને સ્ટીરની ખાનાલાી ડીળ આલાભાું આલે છે . ળાાઓના ફાક ળાા ભેદાનભાું યભી ળકે તે ભાટે
રશુંચકા, રવણી, વી.વ. ભેયી ગ યાઉન્ડ, જગ
ું ર લજભ, જેલા વાધન ળાાઓના ભેદાન ભાું ભકલાભાું
આલે છે . વલભલતની ળાાઓના ફાક નું ળાયીયીક વોષ્ઠલ લધે,તેભજ ફોલધ્ધક લલકાવ થામ તે ભાટે
જીમ્નાસ્ટીક, ભરખભ, ય ભરખુંબ લગેયે ના વાધન ખયીદી તે અુંગે તજજ્ઞ અને ટરે ઈનય તયફ્થી
તાલરભ આલાભાું આલે છે . વલભલતની ળાાઓ ની વયક્ષા ભાટે પામય વેપટીના વાધન ભકલાભાું આલેર
છે . ળાાઓના ફાક ળશે ય,યા જમ અને દેળ લલદેળના વભાચાય થી લાકે પ થામ તે ભાટે ળાાઓભાું
ન્મઝ ેય ખયીદીને આલાભાું આલે છે .

૨૦) આકાયણી લલબાગ :
 લડષ ઓરપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથીતથાવભમાુંતયે અઠલાડીકયીવ્મના કાયણે ભાશે નલેમ્ફય-૨૦૧૯
વધીભાું ફજેટ રક્ષ્માુંક રૂ.૪૭૭.૨૪ કયડ વાભે રૂ.૩૩૮.૭૨ કયડની આલક થમેરી છે જે
૭૦.૯૭ % થામ છે .
 કયદાતા પ્રટીટે ક્ષ ફેંક ઓપ ફયડા,ICICI ફેંક,HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of India,
Axis Bank અને ઇન્ડવઇન્ડફેંક્ની લડદયા ળશે યભાું આલેરી ળાખાઓભાુંબયાઇ કયી ળકે તેલી
વ્મલસ્થા ગઠલલાભાું આલેરી છે લધભાું,લડૉદયાભશાનગયારીકાનીઓપીળીમર લેફવાઇટ
www.vmc.gov.in / www.vmcegov.inયથી િે ડીટ/ડે ફીટ કાડષ /નેટ ફેંકીંગથી,મીઆઇથી ણ
પ્રટીટે ક્ષ બયી ળકામ તેલી વલલધા ચારે છે .
 લડદયા મ્મલનલવર કોયે ળનભાું આજીલન લાશન કયની ભશત્તભ લવરાત થામ તે ભાટે લાશન
વ્મલશાય લલબાગ-લડદયાના વશમગ થી આયટીઓ કચેયી દ્વાયા લાશનકયની ાલતી જોઇને જ નલા
લાશનનયજીસ્ટરે ળન થામ તે પ્રકાયન વુંકરન કયલાભાું આલેર છે અને આયટીઓ કચેયી દ્વાયાણ આ
કાભે વુંણષ વશકાય આલાભાું આલે છે .લધભાુંકયદાતાઓની વલલધા ભાટે તભાભ લડષ કચેયીઓભાું
ણ લાશનકય બયી ળકામ તેલી વ્મલસ્થા ગઠલલાભાું આલી છે .વદયવ્મલસ્થાને કાયણે આજીલન
લાશન કયનીલવરાતભાું નોંધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે . નલેમ્ફય -૨૦૧૯ વધીભાું રૂ.૧૪.૫૧
કયડ લવરાત થમેરી છે .
 આધાયે લડદયા ભશાનગયારીકાના શદ લલસ્તાયભાું ગજયાત વયકાયશ્રીના ળશે યી લલકાવ અને ળશે યી
ગૃશ લનભાષણ લલબાગ, વલચલારમ ગાુંધીનગય ના નટીપીકે ળન નું. KV/26/2019/VMN/
902016/2275/P તા.૦૫-૦૨-૧૯ થી ફાદ, તયવારી, કરારી, ગયલા, વભા અને શયણી ગાભ
ના ફાકીનાતભાભ યે લન્મ વલે નુંફયન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે . આ તભાભ ગાભની અુંદાજીત
કૂ ર ૧૫૯૦૦ જેટરી લભરકત છે જેની આકાયણી કયી લેયાફીર તૈમાય કયલાની કાભગીયી શાથ ઉય
છે .વદયફીર ફજલણી થમેથી અુંદાજીત રૂ.૫.૦૦ કયડ જેટરી આલક લધલાની ળક્મતા છે .

૨૧) વાભાન્મ લશીલટ લલબાગ :
 લડદયા ભશાનગયાલરકાના અલિ ળભન અને તાત્કારીક લલબાગ ભાટે વફ ઓપીવય(પામય)
ફઢતીથી લનભણુંક કયલાભાું આલેર છે .
 જાશે યાત દ્વાયા વીધી બયતીથી લડષ ઓપીવય -૦૪, જભીન લભર્લકત અભરદાય – ૦૧, આવી. જભીન
લભર્લકત અભરદાય – ૦૧, એજમકે ળન ઓપીવય (ઝૂ) – ૦૧, ફામરજીસ્ટ (ઝૂ) – ૦૧, લેટયનયી
ડકટય (ઝ) – ૦૧, આવી. લેટયનયી ડકટય (ઝ) – ૦૧, વલષય નેટલકષ એડભીનીસ્ટરે ટય – ૦૨,
આવી.ભળીનભેન – ૦૧, આવી. કે ભીસ્ટ (PHL) – ૦૧, આવી. ડામયે કટય (ાકષ વ એન્ડ ગાડષ ન) –
૦૨, ડે .ચીપ એકાઉન્ટન્ટ – ૦૧, વીની. ઓડીટય – ૦૨, પડ વેપટી ઓપીવય – ૦૪, જનવુંકષ
અલધકાયી – ૦૧, સ્ટે ળન ઓપીવય – ૦૪, શટભીક્ષ પ્રાન્ટ ઓયે ટય -૦૨, ઢય ાટી ઇન્સ્ેકટય –
૦૧, એન્િચભેન્ટ ઇન્સ્ેકટય – ૦૪,આવી. ભળીનભેન-૦૧, એનીભર કીય – ૧૫ ની જાશયે ાત
આલાભાું આલેર શતી. જે ૈકી વીનીમય ઓડીટય – ૦૨, લડષ ઓપીવય – ૦૪, એજમકે ળન
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ઓપીવય (ઝૂ) - ૦૧, ફામરજીસ્ટ (ઝ) – ૦૧ તથા સ્ટે ળન ઓપીવય (પામય)-૦૨ ની લનભણુંક
કયલાભાું આલેર. તેભજ ડે .ચીપ ઓપીવય (પામય)-૦૧ આુંતયીક બયતીથી લનભણુંક કયલાભાું આલેર
તથા વલષય નેટલકષ એડભીનીસ્ટરે ટય ની રેલખત યીક્ષા મજલાભાું આલેર છે તથા અન્મ જગ્માઓની
સ્િટીની, રેલખત યીક્ષા મજલા અુંગેની ઇન્ટયવ્મ પ્રરિમા શાથ ય છે .
ઓડીટ ળાખા ભાટે વીની. ઓડીટયની ૦૨ જગ્મા બયલા ભાટે રેલખત રયક્ષા મજી ઇન્ટયવ્મ પ્રરિમા
ૂણષ કયી વુંદગી માદી ઓડીટ ળાખા તયપ લનભણુંક અથે ભકરલાભાું આલેર.
આ ઉયાુંત આવી.ડામયે કટય (ાકષ વ એન્ડ ગાડષ ન) - ૦૧ તથા સ્કાડા આધારયત ાણી યલઠા
ળાખા ભાટે નામફ કામષારક ઇજનેય(I&C) - ૦૨ અને એડી.આવી.એન્જીનીમય (I&C) - ૦૨
રેલખત યીક્ષા મજી લનભણુંક આલાભાું આલેર.
યીત્ર દ્વાયા કામષારક ઇજનેય(ભીકે .) – ૦૨, ના.કા.ઇ. (વીલીર) – ૦૪, ઓટ ઓપવેટ પ્રીન્ટય
– ૦૧, આવી. ડામયે કટય – ૨ ની અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલેર.
લગષ-૨ એન્લામનષભેન્ટર એન્જીનીમય, તેભજ આવી.જનવુંકષ અલધકાયી તથા આયગ્મ ળાખા
અુંતગષત U-PHC, U-CHC અુંતગષત લગષ-૨ ની ભેડીકર ઓપીવય તથા લગષ-૩ ની જની. પાભાષવીસ્ટ,
એકવ-યે ટે કનીળીમન, રેફ આવીસ્ટન્ટ, સ્ટાપનવષ, પીભેર શે ર્લથ લકષ ય, ભર્લટી ષઝ શે ર્લથ લકષ યની
વીધી બયતીની ઓનરાઇન અયજીઓ ભુંગાલી રેલખત યીક્ષા મજલાભાું આલેર છે .
સ્ટે ળન ઓરપવય ૦૨ જગ્માઓ ભાટે પે ય જાશે યાત આલાભાું આલેર છે . જેની સ્િટીની પ્રરિમા શાથ
ય છે .
લગષ-૩ જની.કરાકષ ની ૨૧ જગ્મા ભાટે આુંતરયક બયતીની અયજીઓ ભુંગાલી રેલખત યીક્ષા મજી
લનભણુંક આલાભાું આલેર છે . તેભજ આગાભી લષભાું જની. કરાકષ ની લમ લનલૃત્તીની વુંખ્મા તેભજ
શે ડ કરાકષ અને વીની. કરાકષ ની જગ્મા ઉય ફઢતી આપ્મા ફાદ ખારી ડતી જની. કરાકષ ની
વુંખ્માને ધ્માને રઇ જની. કરાકષ ની વીધી બયતીથી આળયે ૩૫૦ જગ્મા બયલાાત્ર થતી શઇ તે ભાટે
રામકાત વધાયલા અુંગે દયખાસ્ત ભકરલાભાું આલેર છે .
યાજમના મલા લગષભાું ળૈક્ષલણક રામકાતભાું લધાય થલાથી ટે કનીકર તથા નન-ટે કનીકર લગષ૨ની કર-૧૧ જગ્માની બયતીની રામકાતભાું વધાય કયલાની કામષલાશી કયલાભાું આલી.
૨૦૧૯-૨૦૨૦ દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી દ્વાયા ભશાત્ભા ગાુંધીજીની ૧૫૦ ભી
જન્ભ જમુંલત લનલભત્તે “ ન્મ ઇન્ડીમા, યાઇઝીંગ ઇન્ડીમા ” અુંતગષત વભાયશભાું સ્ેશ્મર ગેસ્ટ તયીકે
રુંડન (મકે ) બાગ રેલા લલદેળ પ્રલાવ કયલાભાું આલેર છે .
ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી તેભજ મ્મલન. કલભશ્નયશ્રી દ્વાયા “Twin City Agreement” અુંતગષત
ઇજયામેરન લલદેળ પ્રલાવ કયલાભાું આલેર છે .
ભશાનગયાલરકાના કર-૮૭ અલધકાયીઓને યાજમભાું અભદલાદ યાજમ ફશાય ન્મ રદર્લશી,
શૈ દયાફાદ, ભથયા, અને ભુંફઇ ખાતે લલલલધ લલમ આધાયીત તારીભ જેલી કે કરાઇભેટ સ્ભાટષ
વીટીઝ એવેવભેન્ટ ફ્રેભલકષ , કે ેવીટી લફર્લડીંગ-ટરે નીંગ ઇન અફષન શે ર્લથ કન્ટે કસ્ટ, નેળનર લકષ ળ
કભ એકઝીફીળન ઓન વસ્ટે નેફર વેનીટે ળન એનજી એપીવીમુંટ ટે કનરજીવ પય લટય એન્ડ
લેસ્ટ લટય ટર ીટભેન્ટ, ટર ાન્વયુંવી એન્ડ એકાઉન્ટીફીરીટી ઇન ગલષભેન્ટ પાઇન્વીમર ભેનેજભેન્ટ,
લેટેયનયી ઇન્ટનષર એન્ડ લપ્રલેન્ટીલ ભેડીવીન, એડલાન્વભેન્ટ ઇન લેટયનયી વામન્વીવ પય લાઇર્લડ
રાઇપ કન્વલેળન, એપડે ફર શાઉવીંગ વલભટ, ડે લરભેન્ટ ઓપ ગ્રીન સ્ેવ એન્ડ ાકષ વ અુંડય
અભૃત અને પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (ી.એભ.એ.લામ) અથે ભકરલાભાું આલેર છે .
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૨૨) મ.વી.ડી. પ્રોજક્ે ટ :
દીનદમા અંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્ર ીમ ળશે યી આજીલલકા લભળન(DAY-NULM)
૧. વાભાજીક ગલિળીરિા અને વંસ્થાગિ લલકાવ:
લવલધ્ધ: એલપ્રર-૨૦૧૯ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી કૂ ર ૧૮૨ સ્લ-વશામ જૂ થની યચના કયે ર છે .
તથા અત્માય વધી કૂ ર ૮૨૪ સ્લ-વશામ જૂ થને પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે . વદય
ઘટક શે ઠ કૂ ર રૂ.૧૪.૯૫ રાખન ખચષ થમેર છે . લડદયા ભાું કૂ ર ૮ ળશે યી આજીલલકા કે ન્ર ની
સ્થાના કયલા લશીલટી ભુંજૂયી ભેલેર છે . જેભાુંથી શાર, ભાુંજરય અને નલાયા કમ્મલનટી શર ભાટે
ટે ન્ડય પ્રરિમા ૂણષ થમેર શઇ કે ન્રની કાભગીયી લલસ્તાયભાું ળરૂ કયલાભાું આલળે.
આમોજન (લચ ૨૦૨૦-૨૧): વદય ઘટક શે ઠ નલા ૨૪૦ સ્લ-વશામ જૂ થની યચના કયલાનું તથા
નલીન ૪ ળશે યી આજીલલકા કે ન્રની સ્થાના કયલાનું આમજન છે .
૨. ક્ષભિા વંફંધી િારીભ અને પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યોજગાય(Employment Through Skill Training &
Placement):

લવલધ્ધ: એલપ્રર-૨૦૧૯ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી કૂ ર ૪૫૮ તારીભાથીઓને તારીભ ૂણષ કયે ર છે .
અને અત્માય વધી કૂ ર ૫૦ તારીભાથીઓને યજગાયી / સ્લ-યજગાયી અાલેર છે .જમાયે ૮૭ રાબાથી
ને પ્રભાણત્ર આેર છે . વદય ઘટક શે ઠ કૂ ર રૂ.૧૦.૧૮ રાખન ખચષ થમેર છે .
આમોજન (લચ ૨૦૨૦-૨૧): નલીન ૬૦૦ તારીભાથીઓને નાભાુંકન કયી તેઓને યજગાયી / સ્લયજગાયી અાલલાનું આમજન છે .
૩. સ્લ યોજગાય કામચક્રભ (Self Employment Program):
લવલધ્ધ:એલપ્રર-૨૦૧૯ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી કૂ ર ૪૧૩ અયજીઓ ફેંક ભાું ભકરાલેર છે , જેભાુંથી
૨૦૦ અયજીઓ ફેંક દ્વાયા ભુંજૂય કયી રાબાથીઓને ૨.૦૦ રાખ વધીની રન આેર છે . વદય ઘટક
શે ઠ કૂ ર રૂ.૧૯,૧૮૫/-ન ખચષ થમેર છે . વદય ઘટક શે ઠ એલપ્રર-૧૮ થી અર્લશાફાદ ટષ ર
ભાયપતે રાબાથીઓને વ્માજકી વશામ આલાભાું આલળે.
આમોજન (લચ ૨૦૨૦-૨૧): નલલન ૩૫૦ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલી રાબાથીઓને વ્માજકી વશામ
આલાનું આમજન છે . સ્ભર પામનાન્વ ફેંક તયપથી ભતી અયજીઓના રાબાથીને એનમએરએભ
મજનાભાુંથી વ્માજકી વફવીડીની વશામ આલાનું આમજન છે .
૪. ળશે યી પે રયમાઓને વશામ (Support to Urban Street Vendors)
લવલધ્ધ: લડદયા ળશે યી લલસ્તાયભાું ળશે યી ળેયી પે યીમાઓના વલેની કાભગીયી ધી સ્ટર ીટ લેન્ડવષ એક્ટ૨૦૧૪ 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 જમાું ટરર ારપકની વભસ્મા ન શમ તેલા શા
યસ્તાઓ અને ભાકે ટ ભાટે યીઝલષ શમ તેલા પ્ર્વની વુંદગી કયી લેન્ડીંગ પ્રાન ફનાલલાની કાભગીયી
શાથ ધયે ર છે . તથા પ્રલલઝનર ટાઉન લેન્ડીંગ કલભટીની યચના કયલાભાું આલેર છે .
આમોજન (લચ ૨૦૨૦-૨૧): વલે થમેર ળશે યી ળેયી પે યીમાઓને લેન્ડીંગ ઝનભાું જગ્મા પાલી
આજીલલકા ૂયી ાડલાનું આમજન છે .
૫. ઘયલલશોણા ળશે યી રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless)
શાર,લડદયા ખાતે કામષયત ૬ જગ્મા ય ૧૪ મલનટભાું આશ્રમસ્થાનના વુંચારન અને
વ્મલસ્થાન(O&M)ની કાભગીયી આધાય પાઉન્ડે ળન, ભાધયી એજમકે ળન ટર સ્ટ તથા જમ અુંફે વેનેટયી
ભાટષ વુંસ્થાને વોંલાભાું આલેર છે . ગજયાત ળશે યી આજીલલકા લભળન દ્વાયા BSST વુંસ્થા દ્વાયા ળશે યી
ઘયલલશણા રકના વલેની કાભગીયી ણષ કયે ર છે . જેભાું ઓખામેર કર ૪૫૩૬ ઘયલલશણા રકને
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આશ્રમસ્થાન રૂું ાડલા ભાટે અુંદાજીત ૨૦૦૦ જેટરા ઘયલલશણા રકને આશ્રમ આી ળકામ તેલા
આશ્રમસ્થાન ફનાલલાનું આમજન કયે ર છે અને આમજન અનવાય DPR GULM ગાુંધીનગય ખાતે
ભુંજયી અથે ભકરલાની કાભગીયી ચાર છે .
દીનદમા અંત્મોદમ મોજના – યાષ્ટ્રીમ ળશે યી આજીલલકા લભળન અુંતગષત ગજયાત ળશે યી આજીલલકા
લભળન દ્વાયા આજ રદન વધી કૂ ર રૂ. ૪.૭૪ કયડની ગ્રાુંન્ટ પાલેર છે .જેભાુંથી રૂ. ૪.૧૮ કયડ ભાશે
રડવેમ્ફય-૨૦૧૯ વધી ખચષ થમેર છે .

૨૩) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજક્ે ટભાં કોોયે ળન દ્વાયા આલાભાં આલિી વેલાઓ :
આંગણલાડીના ફાકોને પોટીપાઇડ ભીલ્ક અનેલળંગ રાડ: આુંગણલાડીના દયે ક રાબાથી ફાકને
આુંગણલાડી કે ન્રભાુંવભલાયથી ગરુલાય વધી ૦૪ રદલવ પટીપાઇડ ભીર્લક અને ળિલાય અને ળલનલાય
૦૨ રદલવ લળુંગરાડ (ભગફ્ી અને ગ) આલાભાું આલે છે .
વી.મ.જી. કનેકળન: તભાભ આુંગણલાડી કામષકય અને આઇ.વી.ડી.એવ. કચેયી સ્ટાપ (૪૩૫) નેરૂ.
૧૨૧/- વધીના ફીરની ભમાષદાભાું વી.મ.જી કનેકળન આલાભાું આલેર છે .
લપ્ર-પે બ્રીકે ટે ડ આંગણલાડી: વયકાયશ્રીનીડીઝાઇન ભજફન આુંગણલાડી ફાુંધકાભ ળક્મ ન શમ તેલા
લલસ્તાયભાું લપ્ર-પે બ્રીકે ટેડ આુંગણલાડીન લનભાષણ કયી ભકલાભાું આલે છે , ૫૦ લપ્ર-પે બ્રીકે ટેડન આમજન
કયે ર છે તે ૈકી ૪૦ ભકામેર છે .
આઇ.વી.ડી.એવ. અફષન પ્રજેકટની કચેયી:આુંગણલાડીઓના બોગરીક લલસ્તાય ભજફના લવભાુંકનથી
નલલન વેજાઓન લનભાષણ,પ્રગ્રાભ ઓરપવયશ્રી (ળશે યી) ની કચેયી લડષ -૦૬ ની કચેયીના પ્રથભ ભાે
કામષલન્લત કયે ર છે , અને ટું ક વભમભાું ૦૪ લવ.ડી.ી.ઓની કચેયીઓ ઝન લાઇઝ કયલાભાું આલળે.
વયકાયશ્રીની મોજનાઓ/રીવેલાઓ
યક ોણ: ૧)૦૬ ભાવ થી ૦૩ લષના ફાકને ફાર ળલક્ત, વગબાષ ભાતાઓ અને ધાત્રી
ભાતાઓને ભાતૃ ળલક્ત અને લકળયઓને ૂણાષ ળલક્ત ટે ક શભ યે ળન તયીકે વયકાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું
આલે છે .૨)૦૩ થી ૦૬ લષના ફાકનેવલાયન ગયભ નાસ્ત, કીત અને અલતકીત ફાકને
ઘયે રઇ જલા ભાટે ત્રીજા બજનભાું રાડ ૦૩ ભરશરા વશકાયી ભુંડીઓ ાવેથી અને ફયે ગયભ નાસ્ત
અક્ષમાત્ર પાઉન્ડે ળન ાવેથી વયકાયશ્રીના નક્કી કયે રા ભેન ભજફ ભેલી આલાભાું આલે છે
ઉજલણી: ૧)આુંગણલાડી ખાતે દય ભરશને વણ વુંલાદભાું ણ અુંગે જન વભદામભાું રક જાગૃલત,
ફા તરા રદલવભાું ફાકન લજન અને લગીકયણ,યળઇ ળભાું લાનગી લનદળષન, ફા રદલવ અને
અન્નપ્રાળન રદલવ,અન્ન લલતયણ રદલવભાું તભાભ રાબાએથીઓને ટે ક શભ યે ળનન લલતયણ, ૂણાષ
રદલવભાું લકળયીઓને ભાગષદળષન અને આઇ.એપ.એ. ગીન લલતયણ, ભભતા રદલવભાું વગબાષ
ભાતાઓ, ધાત્રી ભાતાઓ તેભજ ફાકનું લજન કયલાભાું, યવી આલાભાું,ફાકને લલટાલભન ‘એ’
ીલડાલલાભાું,ક તત્લ અને યવીકણનું ભહ્તત્લ વભજાલલાભાું આલેછે.૨) લતથી બજનભાું લલસ્તાયના
દાતાઓ દ્વાયા બજન આલાભાું આલે છે . ૩) ઉયાુંત દય લે સ્તનાન વપ્તાશ, ણ ભાવ લગેયેની
ઉજલણી કયલાભાું આલે છે .
ણ ભાશ:વપ્ટે મ્ફય ભાવને વયકાયશ્રી દ્વાયા ણ ભાશ તયીકે ઉજલલાભાું આલેર છે , જેભાું ણ
રદલવ, ણ ભેરા, ણ લક, પ્રબાત પે યી, લાનગી લનદળષન, ગૂશ ભરાકાત, લારી ભીટીંગ, ભરશરા
ભીટીંગ,ળેયી નાટક,પર્લક ળ, વામકર યે રી, યે ડીમ પ્રગ્રાભ લગેયે જેલા કામષિભ કયે ર છે , અને ણ
અુંગે જન જાગૃલત પે રાલેર છે .
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 ICDSનીવેલાથી લુંચીત યશે તા શમ તેલા લલસ્તાયને આુંગણલાડી ભફાઇરલાન
દ્વાયા ICDS વેલાઓથી આલયી રેલાભાું આલે છે .
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ભાિા મળોદા એલોડચ : શ્રેષ્ટ્ કાભગીયી ફદર આુંગણલાડી કામષકય અને ભદદનીળ ફશે નને ાયીતીક
ઇનાભ યાજમ કક્ષાએ, લજર્લરા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે
આંગણલાડી ભકાન: ૧)સ્લચ્છ અને શલા ઉજાવલા વલલઘામકત આુંગણલાડીના તાન
૧૭૧નુંદઘયભકાનછે , ૨)વયકાયશ્રી દ્વાયા દયે ક આુંગણલાડીભાું પામય વેપટી કીટ ફેવાડલાભાુંઆલી છે ,
૩)ફાુંધેરી આુંગણલાડીઓભાું ૯૩ લટય પ્મયીપામય ડનેળનથી ભેલેર છે , અને ૫૫ લટય પ્મયીપામય
વયકાયશ્રીભાુંથી આલેર છે .
વેટકોભ: વયકાયશ્રી દ્વાયા દય શે રા અને ત્રીજા ળલનલાયે વેટકભ કામષિભ દ્વાયા તારીભ, ભગષદળષન અને
લભનીટયીંગ.
પ્રધાનભંત્રી ભાિૃ લંદના મોજના: દુંતીના શે રા વુંતાનના જન્ભ ફદર તેને યષ્કાય સ્લરૂે
રૂ.૫૦૦૦/- ની વશામ (૩ તબ્ફકાભાું) ગજયાતભાું તા:૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી અભરભાું ભકે ર છે .
આંગણલાડી દત્તક: ૧)વન પાભાષ: ૦૧ સ્ભાટષ આુંગણલાડી ફનાલેર છે , અને ૦૨ સ્ભાટષ આુંગણલાડી
ફનાલલાન પ્રાનીંગ છે ,૨)પ્રકાળ કે લભકર: એક સ્ભાટષ આુંગણલાડી ફનાલી અને ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું
લલલલધ પ્રલૃલતઓ, ૩) એર. એન્ટી ટી.: ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું યભકડા, શાઇજીન કીટ અને લર ક્રક,
તેભજ આુંગણલાડીઓભાું ફશાયની રખુંડની ગ્રીર, યુંગ યગાન, પીક્વચય અને પનીચય૪) પ્રથભ
પાઉન્ડે ળન એજમકે ળન ફયડા.: ૧૨૦ આુંગણલાડીઓભાું લપ્ર-સ્કર એજમકે ળન, ૫)સ્પ્રેડીંગ સ્ભાઇર
દ્વાયા ૧૦ આુંગણલાડીભાું આઉટડય રવણી આેર છે
ગજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લષ ૨૦૦૭ ઓકટર મ થી નાફૂદ કમાષ ફાદ તેની વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટ
આલાભાું આલે છે . નાફૂદી શે રા ના લોભાું ઓકટર મની આલકના વયે યાુંળ થતા લધાયા વાભે ઓકટર મ લતય
ગ્રાુંટભાું લષ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ ભાું િભળ: ૧૫% અને ૧૦% જેલ નજીલ લધાય યાજમ વયકાય દ્વાયા કયલાભાું
આલેર છે . જે ઓકટર મની આલકના અગાઉના વયે યાુંળ ૧૮.૬૫% ના લધાયા વાભે ઘણ નજીલ છે . ગાય ુંચ
ના અભરથી 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 . લધતા જતા યે લન્મ ખચષ અને ભટા પ્રભાણ્ભાું લલકાવના કાભ ાછ ખચષ થલાના રીધે
ગત લોભાું ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલત ઉય થડી અવય ડે ર. યુંત વભમવય પામનાુંવીમર કુંટરર
અુંગેના કે ટરાુંક જરૂયી ગરા રેતા, જેભ કે યે લન્મ કે ીટર ફજેટ ભાું કલટા, પડલાયી ઉયાુંત ાણી, ડરે નેજ,
લયવાદી ગટય અને અન્મ જરૂયી કાભ જ કયલા અને ભટા કાભ ને ગ્રાુંટભાું કયલાના લનણષમ અને આ ફાફતે
ફધાના વાથ વશકાયના લરધે લડદયા ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલતભાું વધાય થમેર છે . યુંત શજી ણ
આ લનણષમ ને લગી યશે લાની શજી ણ જરૂય જણામ 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 AMRUT, BSUP, NURM, MGY, RAY,
PMAY, Smart City લલ. ભાું ભશાનગયાલરકાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત ટે ન્ડય લપ્રલભમભ, ભશે કભ, કન્વરટન્વી
તથા અન્મ ખચષઓના રીધે લધ પા આલાન થત શમ છે . લલલલધ મજના શે ઠ ભશાનગયાલરકા ના પાા
ેટે અુંદાજે રૂ.૫૫૦ 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 દય લે ૧૫% ન લધાય દય લે આ પ્રભાણે ન લધાય કયલાભાું આલે, તેલી
યજઆત અગાઉ યાજમ વયકાય વભક્ષ કયે ર છે અને 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 .
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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 ઇરામદા ગ્રાુંટ પાલલાભાું આલે તેલી યજઆત ણ ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જરૂયી છે .
૫) દય લે ભશાનગયાલરકા ની ટે ક્વ લવલામની આલકભાું ણ લધાય થામ તે ભજફના કાભ નું
આમજન કયલા જરૂયી છે .
ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રેતાું જરૂયી એલા કે ીટર ખચષને શોંચી લલા નાણાુંકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી
રન ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે . અગાઉ ભુંજૂય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયડની રન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા
છે લ્લા ૧૦ લષ રૂ.૩૦૦ કયડની રન ભેલામેર છે . જે વાભે આજની તાયીખે પક્ત રૂ.૮૯ કયડ ચૂકલલાના ફાકી
યશે છે . લલકાવના કાભની ગલત અટકે નશીં તથા કેં ર / યાજમ વયકાયશ્રી ની પ્રામજીત લલલલધ મજનાઓ ભાું
ભશાનગયાલરકાના પાા ની યકભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ કયડ ની નલલન રન રેલાની તથા અભૃત મજના ના
ગે પુંડીંગ ભાટે રૂ. ૧૦૦ કયડ ની યકભ ફોંડ ફશાય ાડી ઉગલલા અુંગેની દયખાસ્ત ને ગત લષની ફજેટભાું
ભુંજૂયી ભેર છે . મ્મલનલવર ફોંડ થકી નાણાું ઉગલલા તથા ફેંક / નાણાકીમ વુંસ્થાઓ ાવે થી રન ભેલલા
ભાટે યાજમ વયકાયશ્રી ની ૂલષ ભુંજૂયી ની જરૂય શમ છે . ફોંડ અને રન ભાટે ની ભુંજૂયી અુંગેની દયખાસ્ત શાર યાજમ
વયકાય વભક્ષ ેન્ડીંગ છે . ફોંડ અન્લમે યાજમ વયકાય તયપ થી કે ટરીક તષતા કયલા અત્રે ને જાણ કયલાભાું
આલેર, જેની તષતા ની કામષલાશી શાર શાથ ઉય છે . યાજમ વયકાયની ફોંડ ની ભુંજૂયી ભાટે ફે નાભાુંકીત િે ડીટ
યે ટીંગ એજન્વી તયપ થી િે ડીટ યે ટીંગ, નાભાુંકીત ર પભષ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાું આલેર ઓપય ડક્મભે્વ, છે લ્લા ૪
લષ ની ઓડીટે ડ ફેરેવ ળીટ, એસ્િ, ટર સ્ટીઓ, યજીસ્ટર ાય લલગેયે ની લલગત યજ કયી તષતા કયલા જણાલેર. યાજમ
વયકાય તયપ થી ભાુંગલાભાું આલેર તષતા કયલા ભાટે જરૂયી કામષલાશી કયલા ભાટે લલલલધ એજન્વીઓની લનભણુંક
ની દયખાસ્ત ને સ્થામી વલભલત ની ભુંજૂયી ભેર છે . ભેર ભુંજૂયી આધાયે પ્રથભ જરૂયી ૪-૫ એજન્વીઓની
લનભણુંક કયલાભાું આલેર છે અને કામષલાશી શાથ ઉય છે . યાજમ વયકાય તયપ થી રન/ફોંડ ની ભુંજૂયી ભળ્યા
ફાદ અગાઉ ભેર ભુંજૂયી ભજફ અભૃત મજના શે ઠ ની ગે પુંડીંગ ની યકભ રૂ. ૧૦૦ કયડ મ્મલનલવર ફોંડ
ફશાય ાડી ઉગલલાભાું આલળે. લધભાું ફોંડ થકી રૂ. ૧૦૦ કયડ ઉગવ્મા ફાદ જો ઓછા દયે ફોંડ વફસ્િાઇફ
થામ ત લડદયા ભશાનગયાલરકા ગે પુંડીંગ ની યકભ ણ મ્મલનલવર ફોંડ થકી ઉગલલા જોઇએ. આભ
ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રઇ ગત લે ગે ફ્ડીંગ ની યકભ રૂ. ૪૦૦ કયડ રન / ફોંડ દ્વાયા ઉગલલાની ભુંજૂયી
ભેર શતી, તેને આલનાય લષ ભાટે ણ ભાન્મ યાખી મ્મલનલવર ફોંડ રૂ. ૨૦૦ કયડ ની ભમાષદા અથલા ત
રન અને ફોંડ ૈકી જે લલકર્લભાું યકભ ઓછા દયે ભે તે થકી ગે પુંડીંગ ની યકભ ઉગલલા જરૂયી 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 KYCના કાયણવય પક્ત ૧૫૦ જેટરા
રાબાથીઓ ની રન ભુંજૂય થમેર શતી. વદય ફાફતે જે તે વભમે ભા. કભીળનયશ્રી ના અધ્મક્ષ સ્થાને એક કભીટી
ની યચના કયલાભાું આલી અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંડ ભાુંથી રાબાથીના
નાભે રન ભેલી, રાબાથીઓની સ્રી છાલી, રનની લવરાત કયલા ફાફતન લનણષમ રેલાભાું આલેર.
આભ વદય લનણષમ ભજફ શાર પે ઝ-૧ ના રાબાથીઓના 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 તભાભ ભકાનના અરટભેન્ટ થઇ ગમેર શમ પે ઝ-૧ ભજફ બલલષ્મભાું આુંતરયક
બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી કામષલાશી કયલા તથા ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ-૩(ાટષ ), 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 . ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ-૧, ૨, ૩, ૪ અને ૫ ના તભાભ રાબાથીઓના રન
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ની યકભ બરે શજ રેલાની ફાકી છે . યુંત આ તભાભ પે ઝના જેટરા ભકાન એરટ થઇ ગમેર છે તે તભાભ ાવે
થી રન ની યકભ ૧૦ લષ ભાું લવર કયલા ભાટે ની િલત નક્કી કયી, આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંકભાું તેના ૧૨૦
ભાલવક શપ્તાના સ્લરૂે જભાું કયાલલા ભાટે ની ફાયકડ લાી સ્રી તૈમાય કયાલી એપડે ફર શાઉવીંગ વેરભાું
આેર છે . ઉયક્ત શકીકત ધ્માન ભા રઇ ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ- ૩ (ાટષ ) , ૪ અને ૫ રાબાથીઓની રન
તેભના લલત શડક, ફેંક અથલા ત નાણાકીમ વુંસ્થા ાવે ઉય જણાલેર ભમાષદાભાું રન રેલા, અને કઇ
કાયણવય રન ન ભે ત ફી.એવ.મ.ી. પે ઝ-૧ અને ૨ ના રાબાથી રન પાા ની યકભ જે યીતે આુંતયીક
બુંડ ભાુંથી વ્મલસ્થા કયે રી શતી તે યીતે ફાકી ની યકભ ની વ્મલસ્થા કયલા જરૂયી ભુંજૂયી ભલા લલનુંતી છે .
કય-દય પ્રસ્િાલના :
લડદયા ળશે યના લલકાવની ગલતને આગ ધાલલા ભાટે તેભજ લલકાવના કાભના રક્ષાુંક ાય ાડલા
લલકાવના કાભ ીીી થી કયલા તથા લધાયાની નાણાકીમ જરૂરયમાત આુંતયીક બુંડ કે ફાહ્ વુંસ્થાઓ અને
ફેન્ક ાવેથી રન ભેલીને યી ાડલાનું આમજન કયલાભાું આલળે. જેથી ફજેટના લે ળશે યીજન ય કઇ
ણ જાતના કય-દય લધાયલાના વૂચન કયલાભાું આલેર નથી.
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 વ્મક્ત 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 દ્વાયા જે વાથ
વશકાય અને ભાગષદળષન વાડ્યા છે તેન શું ઋણ સ્લીકાય કરુ છ અને આગાભી લષ દયમ્માન ણ આજ પ્રકાયે
તેઓ વોન વાથ વશકાય અને ભાગષદળષન ભતું યશે ળે. 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 . ભાયા વાથી અલધકાયીશ્રીઓ/કભષચાયીશ્રીઓ ના ટીભ લકષ થી કામોને
કામાષલન્લત કયલા ઉઠાલેરી જશે ભત તથા લળસ્ત ભાટે શું આબાય વ્મક્ત કરુ છ, અને આ પ્રભાણે ન વશકાય
આગાભી વભમભાું ણ ભી યશે ળે તેલી અેક્ષા યાખ છ. જેથી કયીને લલકાવના વભલચત આમજનનાું ધ્મેમને
પ્રાપ્ત કયી ળકામ. આલી અેક્ષા યાખતા વને ૨૦૧૯-૨૦ નું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૦-૨૧ 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...
લડોદયા
િા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૦

નલરન ઉાધ્મામ IAS
મ્મલનલવર કલભળનય
ભશાનગયાલરકા
લડોદયા.
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