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૧ . પ્રસ્તાલના :– 

 

એભ ઔશલેાભાાં ઔઇ જ અતત ળમક્તત નથી ઔે   ભાનલ લસ્તી  એ બાગ્મે જ તનશાી શમ તેલી 
ઔયના લામયવની લૈતિઔ ભશાભાયીએ વભગ્ર તલિને તાના બયડાભાાં રઇ રીધ ાં અને વભાજ 
જીલનને તલતલધ પ્રઔાયે પ્રબાતલત ઔય .ુ સ્લાબાતલઔ યીતે જ તેભાાં યાજઔટ ળશયે અને યાજઔટ 
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ભશાનખયાલરઔાને ણ અવય થઇ. યાજઔટની તલઔાવ પ્રક્રિમા આખ ધાલલાની ભશત્લ ણુ 
જલાફદાયી તનબાલી યશરે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાએ ભાર્ુ-૨૦૨૦ થી અત્માય સ ધીના ૧૨ 
ભાવ દયતભમાન ઔયના વાભે ઐતતશાતવઔ જ ાંખ રડ લી ડી છે. યાજઔટના નાખક્રયઔ અને વભગ્ર 
પ્રળાવને ખ ફ જ ભતતભતાથી આ ભશાભાયીન વાભન ઔયી “WHEN THE GOING GETS TOUGH, 

THE TOUGH GET GOING“ જેલી પ્રર્લરત ઉક્તતને કયા અથુભાાં મથાથુ ઠેયલી છે. આ ઔયા 
વભમખાાભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા વાભે વોથી ભટ ડઔાય શત નાખક્રયઔને વતત 
જાગતૃ અને વતઔુ યાકલા , ભશાભાયીની તલતલધ રાક્ષલણઔતાથી લાઔેપ ઔયી તેની વાભે રડલા 
ભાનતવઔ અને ળાયીક્રયઔ યીતે તૈમાય ઔયલા તથા લકતલકત શાથ ધયલાભાાં આલેરા અનેઔ 
ખરાાંથી લાઔેપ ઔયલા અને આ રડતભાાં તેભન વશમખ પ્રાપ્ત ઔયલ. આ ઔામુ અત્માંત 
ઔઠીન યશય .  
 

ગ જયાતન પ્રથભ ઔેવ યાજઔટભાાં ૧૮ ભી ભાર્ુ – ૨૦૨૦ ના યજ નોંધામ શત. જ ઔે યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાએ અખભર્ેતી અને લુૂતૈમાયીફૃે ભાર્ુ ભક્રશનાની ળફૃઆતથી જ ઔયના 
વાભેની રડતન પ્રાયાંબ ઔયી દીધ શત. નાખક્રયઔને ભાનતવઔ  યીતે આ રડત ભાટે તૈમાય ઔયલા 
વયઔાયશ્રીની સરૂ્ના મ જફ િભળ: અનેઔ ખરાાં રેલામા. જનતા ઔપુય  અને રઔડાઉનના 
તલતલધ તફક્કા રઔ ભાટે એઔ અ ભ તલુૂ વભમ યહ્ય અને આ દયતભમાન અનેઔ પ્રશ્ન કડાાં 
થમા. જેભાાં નાખક્રયઔને ઔયનાની ભશાભાયી વાભે રડલા વતત પ્રેક્રયત ઔયલા એ ખફૂ જ ઔઠીન 
ઔામુ શત  ાં. યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા અને રઔ ભાટે ણ આ રડતના તભાભ તફક્કાના 
ડઔાય અરખ -અરખ શતાાં. રઔડાઉનના પ્રથભ તફક્કાથી જ રઔ અને લશીલટીતાંત્ર વાભે 
એઔ છી એઔ પ્રશ્ન કડાાં થતા યશમા. જે તલસ્તાયભાાં ઔયનાના ઔેવ નોંધામા ત્માાં ઔન્ટેઇનભેન્ટ 
એક્રયમા સ તનતિત ઔયલા અને આ અવાભાન્મ વાંજખભાાં ણ નાખક્રયઔન ાં જીલન ળક્ય ફને ત્માાં 
સ ધી એઔાંદયે વાભાન્મ ફની યશ ેતે ભાટે તાંત્રએ નાખક્રયઔને જીલનજફૃયી ર્ીજલસ્ત  ન  યલઠ 
ભત યશ ેઅને વયઔાયશ્રી દ્વાયા લકતલકત ઇસ્ય  થમેરી ભાખુદતળિઔા અને સ ર્નાન ાં 
અભરીઔયણ ઔયાલલા વાયી એલી જશભેત રીધી શતી. રઔને કાદ્ય વાભગ્રીની વાથવાથ જ 
ભેક્રડઔર શલે્, દલા તેભજ અન્મ ર્ીજલસ્ત  જફૃક્રયમાત મ જફ તલના અલયધ ભતી યશ ેતે 
ભાટે ળશયેના લેાયી , ભેક્રડઔર સ્ટય, તફીફ, વાભાજજઔ વેલાઔીમ વાંસ્થા લખેયેન નોંધાત્ર 
વશમખ પ્રાપ્ત થમ. ભાક્રશતીના આદાનપ્રદાનભાાં પ્રર્ાય પ્રવાય ભાધ્મભની ભતૂભઔા ણ અત્માંત 
ઉમખી ફની યશી. 
 
 

આ છી િભળ: રઔડાઉન ખ રલાન પ્રાયાંબ થમ. આ વાંજખભાાં વયઔાયશ્રીની ભાખુદતળિઔાન ાં 
ારન થામ એ સ તનતિત ઔયવ ાં ણ ભટ ડઔાય શત. જેભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાએ 
રઔના ગયે ગયે જઈને ઔયનાના ટેસ્ટ ઔયલા અને દદીને આઈવરેળનભાાં યકાલલા અને 
આઇવરેળનના વભમખાા દયતભમાન દદીને દલા અને જફૃયી ભેક્રડઔર શલે્ વક્રશતની 
સ તલધા આલા ભાટે ખફૂ ભટ ાં આમજન ઔય ું. ળશયેભાાં અનેઔ સ્થએ ટેસસ્ટિંખ બથૂ ઔામુયત્ત 
ઔમાુ. તાના ગયભાાં શભ આઈવરેળન ભાટેની સ તલધા નશી ધયાલતા દદી ભાટે વભયવ 
શસ્ટેરભાાં આ સ તલધા ઉરબ્ધ ફનાલી શતી. 
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ફીજી તયપ દેળભાાં ઔયનાન પ્રથભ ઔેવ જાન્ય આયી-૨૦૨૦ભાાં નોંધામ , ત્માયફાદ ભાત્ર ૧૧ 
ભાવભાાં જ બાયત વયઔાયશ્રીએ જાન્ય આયી-૨૦૨૧  ભાાં ઔયનાની યવી રન્ર્ ઔયી એ ગટના 
વભગ્ર દેળ ભાટે ખોયલલાંતી ફની યશી. દેળબયભાાં અને યાજઔટભાાં ણ પ્રથભ તફક્કાભાાં શલે્થ 
લઔુયને તથા ફ્રન્ટરાઇન લઔુયને યવી આલાન ાં ળફૃ ઔયાય ાં. ત્માયફાદ ફીજા તફક્કાભાાં ઔેન્ર 
વયઔાયશ્રી અને યાજ્મ વયઔાયશ્રીના ભાખુદળુન શઠે યાજઔટ ળશયેભાાં ળશયેની ૨૪  વયઔાયી અને 
૧૪ કાનખી શક્સ્ટર એભ ક ર ૩૮  શક્સ્ટરભાાં ઔયના વાભેની યવીઔયણન પ્રાયાંબ થમ છે. 
જેભાાં ળશયેના ૬૦ લુથી ભટી ઉભય ધયાલતા અને ૪૫ થી ૫૯ લુના ઔભફીડીટી ધયાલતા 
રઔને યવી આલાભાાં આલી યશી છે અને આ ઔામુભાાં રઔન ફશ પ્રતતવાદ ભી યહ્ય છે. 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને તલતલધ વેલાઔીમ વાંસ્થા અને તેના આખેલાન , નાનાભટા 
લેાયી, ઉધખઔાય, ભેક્રડઔર વેતટય , પ્રર્ાય પ્રવાય ભાધ્મભ તેભજ રઔના વાથ-વશઔાયથી 
આણે ઔયના ભશાભાયીભાાંથી ભશદઅંળે ફશાય આલી ળક્યા છીએ. તેભના વો ઔઇના 
મખદાનને યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા લફયદાલે છે અને નાખક્રયઔને પ્રતળલક્ષત ઔયલાભાાં 
ભીક્રડમાના વશમખની ણ યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા વશુ નોંધ રઇ તેભની ણ વયાશના ઔયે 
છે. 
 

અરફત્ત અશીં એ ફાફત ણ કાવ નોંધલી યશી ઔે , યાજઔટ ભશાનખયલરઔાએ ભાત્ર ઔયના 
ભશાભાયીન જ વાભન નથી ઔયલ ડમ યાંત  , તેના ઔાયણે ઉબી થમેરી ક્રયક્સ્થતતભાાં અન્મ 
ઔેટરામ ડઔાયને ણ ઝીરલા ડમા છે. ળશયેીજનની અેક્ષા અને આઔાાંક્ષાને ણૂુ ઔયલા 
તલઔાવ પ્રક્રિમા ત આખ ધાલલાની જ શતી , જઔે ઔયના વાભેની રડત દયતભમાન યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાએ તાના ભશત્તભ વાંળાધન (ક્રયવવીઝ) ને ણ તેભાાં વાભેર ઔયલા ડમા 
છે. અખાઉ યાજઔટ ળશયેભાાં બેલલાભાાં આલેરા ઔઠાક્રયમા અને લાલડી ખાભ ભાટેની ાણી 
 યલઠા મજના ઝડથી ણૂુ ઔયલા તેભજ ળશયેના તલતલધ લડુભાાં ર્ારી યશરેા નાના ભટા 
જ દા જ દા તલઔાવઔાભ ણૂુ ઔયલાના ડઔાયને શોંર્ી લલાભાાં વપ યશરે યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશયેની ટ્રાક્રપઔ વભસ્મા િભળ: શલી ઔયલા ભાટે આમ્રારી યૈમા યડ 
યેલ્લે િતવિંખ કાતેના અન્ડયલિજ  પ્રજેતટન ાં ઔામુ વભમવય ક્રયણૂુ થામ તે ભાટે યેરલે વાથે 
વતત વાંઔરન ઔયલાભાાં આવય ાં અને અન્ડયલિજન ાં રઔાુણ ણ તાજેતયભાાં જ ઔયલાભાાં આવય ાં 
છે. ભાત્ર એટલ ાં જ નશી , તવતલર શક્સ્ટર ર્ઔ કાતે તનભાુણ ાભી યશરેા થ્રી આભુ 
લયલિજની ઔાભખીયી આખ ધાલલાન ડઔાય ણ નાન સ ન ન શત. ત લી , 
રક્ષ્ભીનખય યેલ્લે નાા કાતેના અન્ડયલિજની ઔાભખીયી ણ ખતતલાંત યકાલલાભાાં યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા વપ યશી છે. 
 

આખાભી વભમભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા ભાટે વોથી ભટ ડઔાય ળશયેના શમાત તલસ્તાયની 
વાથ વાથ નલા તલસ્તાયભાાં ણ તલઔાવના રાબ શોંર્તા ઔયલાન યશળેે. ત લી , યાજઔટને 
સ્ભાટુ તવટી ફનાલલા ભાટે જે-જે પ્રજેત્વ શાથ ય રેલાભાાં આલે તે વભમવય ણૂુ ઔયલા 
યાજઔટ ભશાનખયલરઔાએ આમજનફધ્ધયીતે આખ ધલાન ાં યશળેે. અશીં એ ણ ઉલ્રેક 
ઔયલ યશમ ઔે ગ જયાતભાાં ળશયેીઔયણના લધતા જતા વમા અને ળશયેી લસ્તીને ામાની 
મૂભતૂ વેલા અને સ તલધા યૂી ાડલાની જલાફદાયી ધણી ભટી છે. યાજ્મની 
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અડધઅડધ લસ્તી ળશયેભાાં લવે છે. જાન્ય આયી-૨૦૧૫ભાાં ઔઠાયીમા અને લાલડી ખાભ 
યાજઔટભાાં બતા ળશયેન ાં ક્ષેત્રપ લધીને ૧૨૭.૨૧ ર્.ક્રઔ.ભી થય  શત  ાં આ છી તા.૧૮-૦૬-
૨૦૨૦ના યજ ભટાભલા, મ ાંજઔા, ધાંટેિય અને ભાધાય (ભનશય ય-૧ વશીત) યાજઔટભાાં બળ્મા 
અને યાજઔટન ાં ક્ષેત્રપ લધીને ૧૬૧.૮૬ ર્.ક્રઔ.ભી. થય  છે. લસ્તી અને તલસ્તાયભાાં થમેર 
લધાયાથી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા ય લધ  જલાફદાયી આલી છે. જઔે વયઔાયશ્રીના વતત 
વશમખ અને ભાખુદળુનથી આ ડઔાયને ણ શોંર્ી લીશ ાં એલ તલિાવ છે. શલે આખાભી 
વભમભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા તેના લશીલટી અને તાાંતત્રઔ ઔામુળૈરીભાાં આલશ્મઔ સ ધા યા 
લધાયા રાલી નાખક્રયઔને તેની અન ભતૂત ણ થામ તેલા આમજન વાથે આખ ધલા ઇચ્છુઔ 
છે. 
 

યાજઔટ ળશયે ભાત્ર બાયતભાાં જ નશી યાંત   આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ નઔળા ઉય ણ તાની એઔ નલી 
ક અને પ્રતતષ્ટ્ઠા ઉબી ઔયી ળક્ ાં છે. રઔની અેક્ષાભાાં ણ વભમ અને ક્રયલતુનને 
અન ફૃ ઉતયત્તય લધાય થઇ યશમ છે ત્માયે અેલક્ષત યીતે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની 
ભતૂભઔા ણ લધ  ને લધ  વમાઔ ફની યશી છે અને જલાફદાયીભાાં ણ ર્તતવ લધાય થમ 
છે. સ્લાબાતલઔ યીતે જ લશીલટી તાંત્ર ભાટે વલુવભાલેળઔ તલઔાવ પ્રક્રિમા એઔ ભટ ડઔાય છે. 
યાજઔટ ભશાનખયલરઔા આ ડઔાયને શોંર્ી લળે તેલ ભને તલિાવ છે.      

 

આ તલિાવને વાથુઔ ઔયલાના પ્રમાવના બાખફૃે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાન ાં આખાભી 
નાણાઔીમ લુ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ન ાં ફૃ ૨૨૭૫.૮૦ ઔયડન ાં ફજેટ તૈમાય ઔય ું છે. 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લતુભાન નાણાાંઔીમ લુ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ભાાં ક્રશિંખાજનખય 
કાતેની ીીી આલાવ મજનાન ાં રઔાુણ ઔયલાભાાં આવય ાં છે જ્માયે ગ્રફર શાઉતવિંખ 
ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ-ઇસન્ડમા – રાઈટ શાઉવ પ્રજેતટ અંતખુત દેળના ભાત્ર છ ળશયેભાાં તલતળષ્ટ્ટ 
ટેઔનરજીની ભદદથી આલાવ મજના ફનાલલાભાાં આલનાય છે તેભાાં યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાએ યૈમા સ્ભાટુ તવટી એયીમાભાાં શાથ ધયેર રાઈટ શાઉવ પ્રજેતટન ાં કાતમ હતુૂ 
ઔયલાભાાં આલેર છે. આ ઉયાાંત ળશયેના લેસ્ટ ઝનભાાં ક ર ૩૩૨૪ આલાવ ધયાલતી આલાવ 
મજનાન ાં કાતમ હતુૂ ણ ઔયાય ાં છે. આ તભાભ શાઉતવિંખ પ્રજેત્વ વભમવય ણૂુ થામ તે ભાટે 
તભાભ પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલી યશમા છે. આ ઉયાાંત આજી ડભે વાઈટ કાતે અફુન પયેસ્ટ 
ડલેર ઔયલા ભાટેના પ્રજેત્વન ાં ણ કાતમ હતુૂ ઔયલાભાાં આવય ાં છે. લતુભાન નાણાાંઔીમ લુભાાં 
ઔઠાક્રયમા તલસ્તાય ભાટેન ાણી  યલઠા અંખેન એઔ ભશત્લણૂુ પ્રજેતટ ણૂુ ઔયામ છે અને 
તેન ાં રઔાુણ ણ ઔયાય ાં છે. ત ક્રયિંખ યડ ય પેન્વી રાઈટ પ્રજેતટની ઔાભખીયી ણ ણૂુ ઔયેર 
છે. વાથવાથ યાજઔટભાાં ટ્રાક્રપઔ વભસ્માન ાં િભળ: તનલાયણ થામ તેલા શતે  થી ક્રઔવાનયા ર્ઔભાાં 
યૈમા યેલ્લે િતવિંખ કાતે તનભાુણ ાભેરા અન્ડયલિજન ાં રઔાુણ ઔયી જનતાની સ તલધાભાાં લધાય 
ઔયલાભાાં આલેર છે. ઉયાાંત શાર તવતલર શક્સ્ટર ર્ઔભાાં થ્રી આભુ ફ્રામલય લિજતન 
ઔાભખીયી ખતતભાાં છે.  

 

આખાભી વભમભાાં યાજઔટભાાં ફે નલા સ્ટુવ વાંકરૂ ફનાલલા, માુલયણની સ યક્ષા થામ તેલા 
શતે  થી નલી ઈ-ફવની કયીદી, વાાંક્રઢમા રૂ નલીનીઔયણ, બ્બ્રઔ ફાઇતવઔર ળેક્રયિંખ પ્રજેતટ 
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તલસ્તતૃતઔયણ, નાઔયાલાડી કાતે નલ વરાય ાલય પ્રાન્ટ, ત્રણ નલા પામય સ્ટેળન, સ્ટ્રીટ પય 
ીર, નર્ુયીંખ નૈફયહડૂ અને વાઈઔર પય ર્ેન્જ જેલા પ્રજેતટ શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા શાર ખતતભાાં યશરેા તલતલધ પ્રજેત્વ વભમવય ણૂુ થામ, શાથ 
ય રેલાભાાં આલનાય પ્રજેત્વ અંખેની ઔામુલાશી વભમવય આખ ધે, ળશયેભાાં નલા બેરા 
તલસ્તાય તેભજ અન્મ તલસ્તાયભાાં ણ નાખક્રયઔને જ દીજ દી સ તલધા અને વેલા ઉરબ્ધ 
થામ અને તેના ભાધ્મભથી રઔના જીલનધયણભાાં ઉત્તયત્તય સ ધાય થામ તેભજ શતેનેવ 
ઇન્ડતેવ ઉંર્ આલે તેલા ધ્મેમની ક્રયતૂતિ ઔય લાની ફાફત ય ધ્માન ઔેસન્રત ઔયલાભાાં આલળે. 
આ અંખેની ઔેટરીઔ ભશત્લણૂુ ફાફત ય રસષ્ટ્ટાત ઔયીએ ત યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા,  
નલા બેરા તલસ્તાયભાાં સ તલધા , ગ્રીન યાજઔટ , અફુન શલે્થ , પામય વેફ્ટી , સ્મધૂ એન્ડ 
પાસ્ટય અફુન ભલફલરટી , શાઉતવિંખ, એન્ટયટેઇન્ભેન્ટ, ઇ-ખલનુન્વ, તરીન એય યાજઔટ , 
એજ્ય ઔેળન, નર્ુક્રયિંખ નેફયહ ડઝ , સ્ટ્રીટવ પય ીર , એમ્પપ્રમભેન્ટ જનયેળન , બ્ય ટીક્રપઔેળન 
અને ડલેરતિંખ સ્ટુવ એન્ડ ઔલ્ર્ય વક્રશતના તલતલધ ક્ષેત્રના તલઔાવ ભાટે આમજન અને 
અભરીઔયણ ય બાય મ ઔલાભાાં આલળે.  
 

યાજઔટ ઝડબેય લધ ને લધ  પ્રખતત વાધે, ળશયે યશલેારામઔ અને ભાણલારામઔ ફને તેલા 
ઉદે્દળને વાથુઔ ઔયલાના રસષ્ટ્ટઔણ વાથે તૈમાય ઔયામેરા આ અંદાજત્રભાાં રખબખ તભાભ 
ક્ષેત્રને આલયી રેલા પ્રમાવ ઔમો છે. આ ભાટેના તલતલધ પ્રજેત્વ, મજના અને ઔામો વફાંધી 
જે જખલાઈ ઔયલાભાાં આલી છે તેના ય રસષ્ટ્ટાત ઔયીએ.  
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૨. નાણાાંઔીમ  આમજન  

         sZSD ~FP ,FBDF\f 
 

SlDXGZzL V[ ;]RJ[, 

lJUT 
BZ[BZ ;]WFZ[, V\NFH V\NFH 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨
Z[JgI] AH[8 ૫૮૫૯૧.૭૮ ૫૮૪૦૧.૮૭ ૬૦૭૮૧.૫૮ ૬૬૫૬૩.૯૦ ૭૪૮૬૯.૩૬ 

S[5L8, AH[8 ૫૫૭૧૭.૦૯ ૪૭૯૬૬.૨૧ ૬૧૪૬૬.૯૪ ૮૩૨૮૩.૪૯ ૧૪૭૬૨૮.૭૬ 

VGFDT AH[8 ૪૪૮૨.૪૯ ૩૮૧૨.૨૪ ૬૮૧૮.૯૨ ૪૫૮૪.૮૫ ૫૦૮૨.૩૪ 

S],o ૧૧૮૭૯૧.૩૬ ૧૧૦૧૮૦.૩૨ 
૧૨૯૦૬૭.૪

૪ 
૧૫૪૪૩૨.૨૪ ૨૨૭૫૮૦.૪૬ 

 
      sZSD ~FP ,FBDF\f 

  
SlDXGZzL V[ ;]RJ[, 

lC;FAL ;NZ 
BZ[BZ 

;]WFZ[, 
V\NFH 

V\NFH 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨

5]ZF\T AFSL ૨૫૮૦૭.૨0 ૧૫૩૯૧.૭0 ૧૫૩૫૩.૮૩ ૧૩૧૫૨.૫૬ ૧૨૧૧.૯૯ 

DC[;],L VFJS ૬૨૪૨૩.૬૬ ૬૮૩૨૮.૩૨ ૬૫૪૮૦.૫૯ ૬૮૭૧૮.00 ૮૦૫૪૮.૯૫ 

D]0L VFJS ૪૧૪૬૯.૭૧ ૩૮૦૦૧.૮૯ ૫૪૫૬૬.૬૬ ૬૯૧૮૮.૮૨ ૧૨૫૮૭૬.૭૭ 

AMg0q,MG VFJS ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ 

S], VFJS ૧૦૩૮૯૩.૩૭ ૧૦૬૩૩૦.૨૧ ૧૨૦૦૪૭.૨૫ ૧૩૭૯૦૬.૮૨ ૨૨૧૪૨૫.૭૨ 

l;,S;C VFJS ૧૨૯૭૦૦.૫૭ ૧૨૧૭૨૧.૯૧ ૧૩૫૪૦૧.૦૮ ૧૫૧૦૫૯.૩૮ ૨૨૨૬૩૭.૭૧ 

DC[;],L BR¶ ૫૮૫૯૧.૭૮ ૫૮૪૦૧.૮૭ ૬૦૭૮૧.૫૮ ૬૬૫૬૩.૯0 ૭૪૮૬૯.૩૬ 

D]0L BR¶ ૫૫૭૧૭.૦૯ ૪૭૯૬૬.૨૧ ૬૧૪૬૬.૯૪ ૮૩૨૮૩.૪૯ ૧૪૭૬૨૮.૭૬ 

S], BR" ૧૧૪૩૦૮.૮૭ ૧૦૬૩૬૮.૦૮ ૧૨૨૨૪૮.૫૨ ૧૪૯૮૪૭.૩૯ ૨૨૨૪૯૮.૧૨ 

l;,S AFSL ૧૫૩૯૧.૭0 ૧૫૩૫૩.૮૩ ૧૩૧૫૨.૫૬ ૧૨૧૧.૯૯ ૧૩૯.૫૮ 

;]WFZ[, l;,S ૧૫૩૯૧.૭0 ૧૫૩૫૩.૮૩ ૧૩૧૫૨.૫૬ ૧૨૧૧.૯૯ ૧૩૯.૫૮ 

5]ZF\T AFSL ૨૩૭૫૯.૨૫ ૨૪૦૫૫.૮૩ ૩૨૩૨૯.૪૯ ૩૩૫૧૫.૧૭ ૩૫૬૨૫.૪૧ 

VGFDT VFJS ૪૭૭૯.૦૭ ૧૨૦૮૫.૯0 ૮૦૦૪.૬0 ૬૬૯૫.૦૯ ૭૬૦૪.૫0 

VGFDT HFJS ૪૪૮૨.૪૯ ૩૮૧૨.૨૪ ૬૮૧૮.૯૨ ૪૫૮૪.૮૫ ૫૦૮૨.૩૪ 

l;,S ૨૪૦૫૫.૮૩ ૩૨૩૨૯.૪૯ ૩૩૫૧૫.૧૭ ૩૫૬૨૫.૪૧ ૩૮૧૪૭.૫૭ 

  

  



7 | P a g e  
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાન ું  દેવ ું 
sZSD ~FP ,FBDF\f 

VG]P 

G\P 

,MGGL lJUT _!v_$vZ_ 

 GL B],TL 
 l;,S 

JQF" 

NZdIFG 
VFJ[, 
,MG 

S], ,MG JQF" NZdIFG 

,MGGL 5ZT 
R]SJ6L 

#!v_#vZ! 

 GF ,MG AFSL 

1 ZFHI ;ZSFZzL           

  !f HLPV[;P0LPV[DPV[P  276.28 0.00 276.28 41.38 234.90 

  ZFHI ;ZSFZzL S],  276.28 0.00 276.28 41.38 234.90 

  S], ,MG sZ[uI],Zf  276.28 0.00 276.28 41.38 234.90 

2 ZFHI ;ZSFZzL slJ`J A[\Sf 543.00 0.00 543.00 0.00 543.00 

3 
(&v(*GL VKT ,MG 

sZFHI ;ZSFZf
1715.34 0.00 1715.34 0.00 1715.34 

  S], ,MG s0L:%I]8[0f
* 2258.34 0.00 2258.34 0.00 2258.34 

  S], N[J]\ 2534.62 0.00 2534.62 41.38 2493.24 

 

*અનનર્ણીત જલાફદાયીઓ:  
 

તલિફેંઔ તયપથી યાજ્મ વયઔાયશ્રી દ્વાયા ાણી  યલઠા ફડુને ભેર ફૃ. ૫૪૩ રાકની તેભજ 
૧૯૮૬ -૮૭ ની અછતભાાં ાણીની ઔટઔટી લકતે ટે્રઇન દ્વાયા યાજ્મ વયઔાયે ાણી  ફૃ ાડરે તેનાાં 
ફૃ. ૧૭૧૫.૩૪ રાકની યઔભ તલલાદભાાં છે. આ યઔભને ગ્રાાંટ તયીઔે ખણલા અંખે વયઔાયશ્રી વાથે 
મગ્મ યજૂઆત ર્ાલ  છે  

 
મ્ય નનનવર ફોન્ડ :  

 
દેળના ળશયેી તલઔાવ અને ળશયેી ગશૃ તનભાુણ તલબાખ ભાયપત દેળના ળશયે મ્પય તનતવર ફન્ડ 
દ્વાયા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રતર્ય પ્રજેઔટ ફનાલે તેલા શતે  થી ઔામુલાશી ઔયે તે ભાટે બાયત વયઔાયશ્રી દ્વાયા 
અનેઔ લકત આગ્રશ યાકલાભા આલેર છે , યાંત   શાર સ ધી Debt Free યશરે યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા આખ લધી ન શતી યાંત   અનેઔતલધ પ્રજેઔટને ણૂુ ઔયલા નાણાાં જફૃયી શમ 
તે ભાટે શલે આ ઔામુલાશી શાથ ધયલાભાાં આલળ.ે 
 

આ ભાટે બાયત વયઔાયશ્રી દ્વાયા U.S. TREASURY વાથે દેળના ૬ ળશયેને જડયા છે , જેભાાં 
યાજઔટન વભાલેળ થામ છે. 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાએ ફૃ.૧૫૦ ઔયડનાાં આમજનન પ્રસ્તાલ વયઔાયશ્રીને ભઔરેર છે. આ 
અંખેની અન ભતત વશીતની લશીલટી પ્રક્રિમા ણૂુ થમે મ્પય તનતવર ફન્ડ ઇસ્ય  ઔયલાની ઔામુલાશી 
શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
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૩ . કય પ્રસ્તાલ : -  
 

આ લે અત્માય સ ધીભાાં ૨ ,૬૧,૦૦૦ ઔયદાતાએ તાન લેય બયાઇ ઔયી આેર છે. 
આખાભી લુ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ભાટે ફૃ ૩૪૦ ઔયડન અંદાજ યાકલાભા આલેછે.  
 

ર્ાલ  લે દયમ્પમાન અરી ફડુ સ્ઔીભ શઠે એડલાન્વભાાં લેય. ૨ ,૨૫,૩૦૦ આવાભીએ ક ર  ફૃ 
૧૩૦ ઔયડ બયેર છે.  

 

તનમભીત ઔયદાતાને પ્રત્વાશન ભી યશ ેતે ભાટે ખત લુની જેભ ર્ાલ  લે ણ અરી ફડુ 
સ્ઔીભ સ ર્લલાભા આલે છે અને ભક્રશરા ઔયદાતાને તલેળ ૫% લતય આલાની દયકાસ્ત 
છે. 
 

ઔોયેળન ની આલઔ ૧૯૯૧ ભાાં ૭ ઔયડ શતી તે છેલ્રા ર્ીવ લુભાાં ૨૫૦ ઔયડ એટરે ઔે ૩૫  
ખણી લસરૂ ઔયલાભાાં વપ યહ્યા છીએ. જ ઔે યાજઔટ ની લસ્તી ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૮ સ ધીભાાં 
ભાત્ર ૩ ખણૉ જ લધાય થમેર છે. 
 

આખાભી લુભાાં લેયાભાાં લધાય ન ઔયતાાં તનબાલ ભયાભતના કર્ુને ધ્માને રઈને રક્ષ્માાંઔભાાં 
ભટ લધાય ઔયલાભાાં આલેર છે. 

 

૩.૧. નભલ્કતોના જીઓ ટેગીગ અંગે : -  
 

તભલ્ઔતની આઔાયણી ાયદળુઔ અને ર્તતવાઇ  લુઔ થામ તથા તભલ્ઔતની વાંખ્મા લેયાની 
આલઔન ાં વયતાથી થૃ્થઔયણ થઇ ળઔે તે ભાટે ળશયેની તભાભ તભલ્ઔતની વેટેરાઇટ ઇભેજ 
દ્વાયા લેયાની તલખત દળાુલલાની ઔાભખીયી શાર ર્ાલ  છે. 
 

આ ઉયાાંત તાજેતયભાાં બેરા ભટા ભલા, મ ાંજઔા, ભાધાય, ભનશયયા, ગાંટેિય તલસ્તાયભાાં 
આઔાયણી ઔયલાની ઔાભખીયી ળફૃ ઔયલાભાાં આલી છે. આખાભી લુથી લસરૂાત ણ ળફૃ થઇ 
જળે. નલા તલસ્તાય ભાટે નલી જલાફદાયી તનબાલલા ભાટે આ આલઔ ભશત્લની યશળેે.    

 

૩.૨. ભકાન લેયા અંગે : -  
 

લુ ૨૦૧૮ થી ળફૃ ઔયલાભાાં ઔાયેટ એયીમા આધાયીત ધ્ધતત્ત ના અભર ઔયતી લકતે 
ઔાંઝલુન્વી ટેક્ષ, પામય ટેક્ષ, ડ્રનેેજ ટેક્ષ અને ક્રદલાફતત્ત ટેક્ષ યદ ઔયલાભાાં આલેર. ભાત્ર વાભન્મ 
ઔય યશણેાાંઔ ભાટે ફૃ. ૧૧ પ્રતત ર્.ભી. અને લફનયશણેાાંઔ ભાટે ફૃ. ૨૨ પ્રતત ર્.ભી. યાકલાભાાં 
આલેર. આખાભી લુ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ભાટે ર તમા ૧૧ પ્રતત ર્.ભી. અને લફનયશણેાાંઔ ભાટે ફૃ. 
૨૨  પ્રતત ર્.ભી. મથાલત યાકલાની  દયકાસ્ત છે. 
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૩.૩. લાશન લેયા અંગે : -  
 

ર્ાલ  લુભાાં  આણે આજીલન લાશન લેય એડલરેયભ ધ્ધતત મ જફ લાશનની ક્રઔિંભત ફૃ. ૧ 
રાક સ ધીનાભાાં ૧% મ જફ તથા ફૃ. ૧,૦૦,૦૦૧ થી લધ  ના ૨% મ જફ આણી અંદાજજત 
આલઔ ન રક્ષ્માાંઔ ૧૯ ઔયડ શત. આજ સ ધીભાાં ફૃતમા ૧૧.૨૩ ઔયડ જેટરી લસ રાત થઇ ખઇ 
છે અને આ લુના અંતે ફૃતમા ૧૭.૦૦ ઔયડ થલાન અંદાજ છે. આ ઔાભભા આણને ળશયેના 
ટ ડીરય અને RTO ક્રપવન વાય વશઔાય ભેરછે તેની ણ નોંધ રઇએ. આખાભી લુ 
૨૦૨૧-૨૦૨૨ લાશન લેય શારના સ્રેફ મ જફ મથાલત યાકલાની  દયકાસ્ત છે .  
 

૩.૪. લોટય ચાર્જ  અંગે :-   
 

શારભાાં લટય ર્ાર્જ  લસ ર ઔયલાભાાં આલે છે. ળશયેને ાણી  ર  ાડલા ભાટે અરખ અરખ 
સ્ત્રતથી તથા નભુદા મજનાન  ાણી જ ાંખી કર્ુથી ભેલલાભાાં આલે છે. ગણી લકત અ યતા 
લયવાદના વાંજખભાાં તનમતભત ાણી તલતયણ ઔયવ  ડઔાયર  શલા છતાાં ખમા લે દૈતનઔ ૨૦ 
તભનીટ ાણી તલતયણ ઔયેર  છે. આ ભાટે અરખ અરખ  જાળમથી મ્પીંખ ઔયલા ભાટે ગણ 
કર્ુ ઔયલ ડ ેછે. વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ના લુભાાં આ વાંફાંધે ક ર કર્ુ ફૃા. ૩૧૫.૪૪ ઔયડ 
જેટર થલાન અંદાજ છે. શારના ાણીના દય  મ જફ ખણતયી ઔયીએત ભાત્ર ૧૪.૪૧% જેટરી 
જ લસ રાત થામ છે. તેભ છતા ઔતલડ-19 ની ક્રયક્સ્થતતને ધ્માને યાકી લેય શારના દય મ જફ 
મથાલત યાકલાની દયકાસ્ત છે. 
 
 

૩.૫. ડોય ટ  ડોય ગાફેજ કરેક્ળન  ચાર્જ અંગે :-   
 

ખાફેજ ઔરેતળન ર્ાર્જના ઔાયણે રઔ વપાઇ ફાફતભા લધ  જાગ્રત ફન્મા છે. વને ૨૦૨૧-
૨૦૨૨  ના લુ ભાટે ડય ટ  ડય ખાફેજ ઔરેતળન ર્ાર્જ,  ખત લુના ર્ાર્જ મ જફ મથાલત 
યાકલાભા આલે છે. 
 

૩.૬. ડીજીટર ેભેન્ટ અંગે :- 
 

બાયત વયઔાયે ઔાા નાાંણાને ડાભલા વભગ્ર દેળ ભાાં  યઔડ રેલડ-દેલડની જગ્માએ 
ઔેળરેવ/ઈરેતટ્રતનઔ રેલડદેલડને પ્રત્વાક્રશત ઔયલાના પ્રમત્ન ળફૃ ઔયલાભાાં આલેર છે. આ 
ફાફતભા યાજ ઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ણ  તભરઔત ધાયઔને ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી ઔે 
ઔઇણ પ્રઔાયના ડીજીટર ટ્રાન્જેઔળનથી લેય બયલા આખાભી લુ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ભાટે યઔભના 
૧% લતય (છભાાં ુ ૫૦ ફૃતમા લધ ભાાં લધ  ૨૫૦ ફૃતમા)  આલા દયકાસ્ત છે. 
 

૩.૭. અરી ફડડ ડીસ્કાઉન્ટ અંગે :- 
 

આ લુની અરી ફડુ ડીસ્ઔાઉન્ટ સ્ઔીભભાાં ડીજીટર ેભેન્ટને લધ  રાબ આલાની જખલાઇ 
ઔયલાભાાં આલેર છે , જેભાાં ભે-૨૦૨૧ સ ધી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની ભફાઇર એ અથલા 
લેફવાઇટ યથી ેભેન્ટ ઔયલાભાાં આલે ત ૧૧% ડીસ્ઔાઉન્ટ અને તે તવલામ અન્મ વમલસ્થા 
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ભાયપત ચ ઔલણ ાં થામ ત ૧૦% ડીસ્ઔાઉન્ટ આલાની જખલાઇ ઔયલાભાાં આલી છે, તે યીતે જ ન-
૨૦૨૧ ભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની ભફાઇર એ અથલા લેફવાઇટ યથી ેભેન્ટ 
ઔયલાભાાં આલે ત ૬% ડીસ્ઔાઉન્ટ અને તે તવલામ અન્મ વમલસ્થા ભાયપત ચ ઔલણ ાં થામ ત ૫% 
ડીસ્ઔાઉન્ટ આલાની જખલાઇ ઔયલાભાાં આલી છે. આ ઉયાાંત ખત લુની જેભ ભક્રશરાના 
નાભે તભલ્ઔત શમ તેને લધાયાન ાં ૫% લતય આલા ની દયકાસ્ત છે  

 

૩.૮. યીકલયી વેર અંગે :- 
 

આ લે ઔઇણ લેયાભાાં લધાય સરૂ્લલાભાાં આવમા નથી આભ છતાાં આલઔન અંદાજ ઉંર્ 
યાકલાભાાં આલેર છે. આ રક્ષ્માાંઔને શોંર્લા ભાટે ટેક્ષ ળાકાન ાં જફૃય જણામે યી-સ્ટ્રતર્યીંખ 
ઔયલાભાાં આલળે. આતથિઔ સ ધાયણા ભાટે ટેક્ષ ફેઈઝ લધાયલાની જફૃય શમ , તેભ યીઔલયી યેટ 
લધાયલાની જફૃય શમ, આખાભી લોભાાં આ ફાફતે અગ્રતા આલી જફૃયી ફનળે.  
   
ત ર્ાર ફજેટની તલતલધ જખલાઈ ય એઔ નજય પેયલીએ. 
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૪ . પાસ્ટ એન્ડ સ્મધૂ ભોફીરીટી : 

 

યાજઔટ ળશયેની ટ્રાક્રપઔ વભસ્માનાાં ઔામભી તનયાઔયણ ભાટે યાજઔટ ળશયેભાાં તલતલધ લયલિજન ાં 
તનભાુણ થઇ યશય ાં છે.  
 

યાજઔટ ળશયેન વતત તલઔાવ થઈ યશરે છે. ળશયેની લસ્તીભા વતત લધાય થઈ યશરે છે. 
જેથી ળશયેના ટ્રાપીઔભા ણ વતત લધાય થઈ યશરે છે. ટ્રાપીતની વભસ્માને રીધે ળશયેીજનને 
મ શ્ઔેરી ન થામ તે ભાટે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા વતત પ્રમત્નળીર છે. 
 

ળશયેના ભધ્મભાાંથી વાય થતી યેલ્લે રાઈનને રીધે, યેલ્લે પાટઔના શીવાફે ટ્રાક્રપઔની થતી 
મ શ્ઔેરી તનલાયલા "પાટઔ મ તત યાજઔટ" ફનાલલા યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા તનણુમ થમેર છે. જે 
અન્લમે યેલ્લે પાટઔ ય અન્ડય લિજ/લય લિજ ફનાલલા યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 
ઔામુલાશી ઔયલાભા આલી યશરે છે. 
 

શારભાાં રક્ષ્ભીનખય અન્ડયલિજ ફનાલલાની ઔાભખીયી ફૃ. ૨૦.૦૦ ઔયડના કર્ે શાર પ્રખતતભાાં 
છે જે ઔાભખીયી ટઔૂ વભમભા ણૂુ થનાય છે. 

 

૪.૧. શારભાું પ્રગનત શઠેના લિજ  
  

ળશયેની ટ્રાક્રપઔ વભસ્માના જફૃયી તનયાઔણ ભાટે ભશત્લના ર્ાય સ્થએ લિજ ફનાલલા એઔ વાથે 
અભરલાયી ઔયલાન ાં નક્કી ઔયલાભાાં આલેર છે. તેની અભરલાયી ડઔાયજનઔ યશળેે , યાંત   તે 
ણૂુ થમે ળશયેભાાં ટ્રાક્રપઔ વભસ્માના િભળઃ તનલાયણભાાં આ ર્ાયેમ લિજ ભશત્લણૂુ ફનળે.    
 

યાજઔટ ળશયેના ટ્રાપીઔ લાા જાભનખય યડ, ઔારાલડ યડ તથા ૧૫૦ ફુટ યીંખ યડ ઉય 
લયલિજ ફાાંધઔાભની ઔાભખીયી "સ્લણીભ જમાંતી ભા. મ ખ્મભાંત્રી ળશયેી તલઔાવ મજના" શઠે 
શાથ ધયલાભા આલેર છે. જેની તલખત નીર્ે મ જફ છે: 

 

ક્રભ નલગત અંદાજીત યકભ  
(રૂ. કયોડભાું) 

૧ ૧૫૦ ફુટ યીંખ યડ , ઔારાલડ યડ , ઔે. ઔે.લી ર્ઔ વેઔેન્ડ 
રેલર ફ્રામ લય લિજ   

 

૧૫૮.૦૫ 

૨ ઔારાલડ યડ, જડ ઝ યેસ્ટયન્ટ ાવે ફ્રામ લય લિજ 
૩ ૧૫૦ ફુટ યીંખ યડ, યાભદેલ ીય ર્ઔ ફ્રામ લય લિજ  ૮૧.૩૪ 
૪ ૧૫૦ ફુટ યીંખ યડ, નાનાભલા ર્ઔ ફ્રામ લય લિજ  

૫ તવતલર શક્સ્ટર ર્ઔભાાં થ્રી આભુ લયલિજ  ૮૪.૭૧ 

૬ રક્ષ્ભીનખય નાા કાતે અન્ડયલિજ  ૨૦.૦૦ 
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આખાભી લુભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા જાભનખય યડ યના વાાંક્રઢમા  રન ાં 
તલસ્તતૃતઔયણ ઔયલાન ાં આમજન ઔયલાભાાં આલળે. 
 

૫ . નલા નલસ્તાયોનાું નલકાવ કાભ  :  

  

તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ ના યજ ભટાભલા , મ ાંજઔા, ગાંટેિય અને ભાધાય (ભનશય ય-૧   વક્રશત) 
યાજઔટભાાં બતા ળશયેન ાં ક્ષેત્રપ લધીને ૧૬૧.૮૬ ર્. ક્રઔ.ભી. થય ાં છે. લસ્તી અને તલસ્તાયભાાં 
થમેર લધાયાથી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા ય લધ  જલાફદાયી આલી છે. યાજઔટ ળશયેભાાં 
બેરા નલા તલસ્તાયભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા મ ખ્મત્લે યસ્તા, ીલાન ાં ાણી અને 
ડ્રનેેજના ઔાભને અગ્રતા આલાભાાં આલળે.  
 

૫.૧. યસ્તા : 

નલા બેર તલસ્તાયભા લેસ્ટ ઝનભા લડુ નાં.-૧ભાાં ગ ાંટેિય તલસ્તાય, લડુ નાં.-૯ભાાં મ ાંજઔા 
તલસ્તાય તેભજ લડુ નાં.-૧૧ભાાં ભટાભલા તલસ્તાય બેર છે. તેભા નાના ભટા ટી.ી યડના 
યસ્તાની ઔાભખીયી ભાટે ફૃા ૨૦૦.૦૦ રાકની આખાભી લુભા પાલણી ઔયલાભા આલેર છે 

 

૫.૨. લોટય વપ્રામ: 
 

નલા બેરા તલસ્તાયભાાં યશતેા રઔને ટેન્ઔયથી ાણી તલતયણને ફદરે તાના ગયભાાં જ ન 
લાટે ીલાન ાં ાણી ભી યશ ેતે ભાટે ાણીની ાઈરાઈન નાકલાન ાં આમજન ઔયલાભાાં 
આલળે.  

 

નલા બેર તલસ્તા ય ૈઔી શાર અળત: તલસ્તાયભાાં એર્.ડી.ી.ઈ. ાઈ રાઈન છે , તેભા 
અગ્રેડળેન ઔયલા ભાટે ડી.આઈ. ાઈ  રાઈન નેટલઔુ નીર્ેના એયીમાભા આખાભી લુભા 
ઔયલાન  આમજન શાથ ધયલાભા આલનાય છે. 
 

ક્રભ લોડડ નું કાભન ું નાભ 

૧ ૧ લડુ નાં ૧ ભા ગાંટેિય તલસ્તાયભા શમાત નેટલઔુભા સ ધાયા લધાયા ઔયલા 
તેભજ લટય લતવુ તનબાલ ભયમ્પભત ઔયલાન  ઔાભ  

૨ ૯ લડુ નાં ૯ ભા મ ાંજઔાભા આલેર ટીટડીમાયા તથા આલાવ મજના ભાટે 
૩૦૦ એભ.એભ. ડામા થી ૧૦૦ એભ.એભ ડામાની ડી.આઈ. ાઈ રાઈન 
(ઔે.-૭) નાકલાન  ઔાભ  

૩ ૯ લડુ નાં ૯ ભા મ ાંજઔાભા ૩૦૦ એભ.એભ. ડામા થી ૧૦૦ એભ.એભ ડામાની 
ડી.આઈ. ાઈ રાઈન (ઔે.-૭) નાકલાન  ઔાભ  

૪ ૧૧ લડુ નાં ૧૧ ભા ભટાભલાભા ૧૦૦ એભ.એભ. ડામા થી ૪૦૦ એભ.એભ 
ડામાની ડી.આઈ. ાઈ રાઈન (ઔે.-૭) નાકલાન  ઔાભ (પેઈઝ-૧)  

૫ ૧૧ લડુ નાં ૧૧ ભા ભટાભલાભા ૧૦૦ એભ.એભ. ડામા થી ૪૦૦ એભ.એભ 
ડામાની ડી.આઈ. ાઈ રાઈન (ઔે.-૭) નાકલાન  ઔાભ (પેઈઝ-૨)  

 



13 | P a g e  
 

આ ઔાભ ભાટે ફૃ. ૨૩૫૭.૫૭ રાકની જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

૫.૩. ડ્રનેેજ: 

ીલાના ાણીની સ તલધાની વાથવાથ લયાળી ાણીના તનઔાર ભાટે લતુભાન ન ખટય 
અને ાઈ ખટયની વમલસ્થાના સ્થાને નલા બેરા તલસ્તાયભાાં િભળ: ડ્રનેેજ ાઈરાઈન 
નાકલાભાાં આલળ.ે  
 

નલા બેર તલસ્તાયભા લેસ્ટ ઝનભા લડુ નાં ૧ ભા ગાંટેિય તલસ્તાય, લડુ નાં ૯ ભા મ ાંજઔા 
તલસ્તાય તેભજ લડુ નાં ૧૧ ભા ભટાભલા તલસ્તાય બેર છે. તેભા ડ્રનેેજ તલબાખ અંતખુત શમાત 
નેટલઔુ સ્થા તનઔ ઔક્ષાએ ધ્માનભા યાકીને નાકલાભા આલેર શમ તેભજ ખાંદા ાણીન તનઔાર 
લઔાભા ખ લ્રાભા ઔયલાભા આલત શમ જેભા જફૃયી અગ્રેડળેન તેભજ નલા તલસ્તાયભા નવ  
ભખૂબુ નેટલઔુ ઔયલા ભાટેના ઔાભની તલખત નીર્ે મ જફ છે. 
 

ક્રભ લોડડ નું કાભન ું નાભ 

૧ ૧ લડુ નાં ૧ ભા ગાંટેિય તલસ્તાયભા ભખૂબુ ખટય નાકલાન  ઔાભ  
૨ ૯ લડુ નાં ૯ ભા મ ાંજઔા તલસ્તાયભા ભખૂબુ ખટય નાકલાન  ઔાભ  
૩ ૧૧ લડુ નાં ૧૧ ભા ભટાભલા તલસ્તાયભા ભખૂબુ ખટય નાકલાન  ઔાભ  

 

આ ઔાભ ભાટે ફૃ. ૯૧૫.૦૦ રાકની જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે. 
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૬ . અફડન ટ્રાન્વોટડ   

 

બાયત વયઔાયશ્રીની “ “National Urban Transport policy” અંતખુત યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા 
દ્વાયા ળશયેના નાખયીઔને યલડ ેતેલી ળશયેી  ક્રયલશન વેલા  યી ડલાના શતે  થી ળશયેના ૧૫૦ 
ફૂટ યીંખ યડ ય ડલેર ઔયલાભાાં આલેર ૧૦.૭૦ ઔી.ભી. રાંફાઇના ફી.આય.ટી.એવ બ્લ  
ઔયીડય ય ૧૦ એ.વી. ફવ દ્વાયા તાયીક ૦૧/૧૦/૨૦૧૨ થી ફી.આય.ટી.એવ ફવ વેલા તથા 
વભગ્ર યાજઔટ ળશયે તથા આજ ફાજ ના યશણેાાંઔ,ઓધલખઔ તથા ળૈક્ષલણઔ વાંક રને આલયી રેતા 
ક ર ૪૫ ફૃટ ઉય ૬૦ ભીડી ફવ તેભજ ૩૦ સ્ટાન્ડડુ ફવ ભી ક ર ૯૦ ફવ દ્વાયા 
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૩ થી વીટી ફવ વેલા  યી ાડલાભાાં આલે છે. આ ફને્ન ળશયેી  ક્રયલશન 
વેલાને વાંઔલરત ઔયી તેન  લધ  વાર  વમલસ્થાન થઇ ળઔે તે શતે  થી ફી.આય.ટી.એવ ફવ વેલા 
ભાટે ફનાલલાભાાં આલેર યાજઔટ યાજથ રી. (યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની વાં ણૂુ શસ્તાાંતક્રયત 
ઔાંની) ભાાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી વીટી ફવ વેલાન ાં એઔતત્રઔયણ ઔયી તેન  વાંર્ારન યાજઔટ 
યાજથ રી.ને વોંલાભાાં આલેર છે તેભજ આ ફાંને ક્રયલશન વેલાના આધ તનઔીઔયણ તથા 
વાંર્ારન ભાટે ગટતી જફૃયી નાણાઔીમ જખલાઇ  યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔયલાભાાં 
આલે છે. 
     

૬.૧. ૫૦ ઇરેક્ટ્રીક ફવ: (લડ ૨૦૨૦-૨૧)  

 

વોયાષ્ટ્ટ્રના વમાાક્રયઔ તથા ઓ દ્યલખઔ ઔેન્ર એલા આણા યાજઔટ ળશયેભાાં E-Mobility  યી 
ાડલાના શતે  થી વોપ્રથભલાય ઔેન્ર વયઔાયશ્રીની ડીાટુભેન્ટ પ શલેી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (DHI)ની 
FAME-॥ મજના અંતખુત ભાર્ુ ૨૦૨૧ સ ધીભાાં યાજઔટ ળશયેનાાં જાશયે ક્રયલશન યેળન 
ભાટે ઇ-ફવ  યી ાડલાન ાં ળફૃ થનાય છે. આખાભી ટૂાંઔ વભમભાાં જ ૫૦ ઇરેતટ્રીઔ ફવની 
ડીરલયી િભળઃ ળફૃ થઈ જળે. આ ઔાભ ણૂુ થમેથી વભગ્ર ળશયે ઉયાાંત ફશાયખાભથી આલતા 
૪૦,૦૦૦ થી ૫૫,૦૦૦ મ વાપયને ઇ-ફવ દ્વાયા જાશયે ક્રયલશનન રાબ ભલાાત્ર થળે. 
 

૬.૨. ૧૦૦ ઇરેક્ટ્રીક ફવ : (લડ ૨૦૨૧-૨૨) 

ઔેન્ર વયઔાયશ્રીની ડીાટુભેન્ટ પ શલેી ઇન્ડસ્ટ્રી( DHI), ક્રદલ્શીની FAME-|| Scheme અંતખુત 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા વાંર્ાલરત યાજઔટ યાજથ રી. (SPV) ને ૫૦ ( ર્ાવ ) ભીડી  AC 

ઇરેતટ્રીઔ ફવ   (E-Bus) ઉયાાંત ફીજા તફક્કા ભાાં લધાયાની ૧૦૦ ભીડી ઇ-ફવ ભાંજૂય ઔયલાભાાં 
આલેર છે. જે અન્લમેની એજન્વી તનમત ઔયલા અથે ઔન્વરટન્ટ M/S CRDF CEPT ની ભદદથી 
RFP તૈમાય ઔયાલી તે અંતખુત ઈ-ટેન્ડય પ્રક્રિમા શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. જે ર્ાલ  ભાવના અંત 
સ ધીભાાં ટેન્ડય પ્રક્રિમા ણૂુ થમેથી તનમત થનાય L-1 એજન્વીને જફૃયી લશીલટી પ્રક્રિમા શાથ 
ધમાુ ફાદ લઔુડુય આલાભાાં આલળે. આ ઔામુ વાંન્ન થલાથી RRLન વભગ્ર ઔાપર ઇરેસતટ્રઔ 
ભલફરીટીલા થઇ જળે, જેના ક્રયણાભ સ્લફૃે ઔાફુન ઉત્વર્જનભાાં ગટાડ થઇ ળઔળે. 
 

 



15 | P a g e  
 

૬.૩. ઇરેક્ટ્રીક ફવ ડેો: 
 

બાયત વયઔાયશ્રીના Department of Heavy Industries (DHI) તલબાખ દ્વાયા ઈ- ભફીરીટીને 
પ્રભટ ઔયલાનાાં ધ્મેમને રઇને  યાજઔટ ળશયેભાાં FAME INDIA SCHEME (Ph-॥) અંતખુત યાજઔટ 
ળશયે ભાટે પ્રથભ તફક્કાભાાં ૫૦ ભીડી એવી. ઇરેતટ્રીઔ ફવ ભાંજૂય ઔયલાભાાં આલેર છે.  જે ભાટે 
આજી ફવ ડે, ૮૦’ ફૂટ યડ કાતે, અમ ર વઔુર ાવે ઇરેતટ્રીઔ ફવ ભાટે ર્ાજીંખ વક્રશતનાાં 
અન્મ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રરઔર્ય  ઔાભ વક્રશત ડલેરભેન્ટ ઔયલાના ઔાભ શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. આ ભાટે 
વભગ્ર પ્રટ એયીમા ૧૫,૨૬૬ ર્.ભી. ભાાં ડલેર થનાય ઈ-ફવ ડે ભાટેની સ તલધા ૈઔી 
ઈ-ફવને ર્ાજીંખ ઔયલા ભાટેના જફૃયી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રરઔર્યની સ તલધા ઈરે. ફવ વપ્રામ ઔયનાય 
એજન્વીના કર્ે તે દ્વાયા ઉબી ઔયલાની થામ છે. જ્માયે  યાજઔટ યાજથ રી. દ્વાયા ફવને 
ર્ાજીખ ઔયલા ભાટે જફૃયી તલજ્રડ ન ાં H.T. ઇરેતટ્રીઔ ઔનેઔળન રેલા, ઈ-ફવ ભાટે ાઔીંખ ભાટે 
જગ્મા પ્રલાઇડ ઔયી ડલેર ઔયલા, એડભીનીસ્ટે્રળન પીવ ફીલ્ડીંખ, લઔુળ ફીલ્ડીંખ ઔે જેભાાં 
ભેઇનટેનન્વ વક્રશતની જફૃયી વમવસ્થા, સ્ટયફૃભ, સ્િેફૃભ, ઔેન્ટીન, ડયભેટયી, ટમરેટ બ્રઔ અને 
લળીંખ એયીમા તથા તવક્યયીટી ફૃભ તલખેયે સ તલધા ઊબી ઔયલાના ઔાભન વભાલેળ 
ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

આ ઔાભ ફૃ.૫,૫૫,૦૦,૦૦૦/- ના કર્ે પ્રખતતભાાં છે.  આ ઔાભ ણૂુ થમેથી વભગ્ર ળશયેનાાં 
ઉયાાંત ફશાયખા ભથી આલતા મ વાપયને એભ ક ર ભીને અંદાજે ૬૦,૦૦૦ થી ૭૦,૦૦૦ 
જેટરા મ વાપય ઈ-ફવ ડેની ભદદથી  જાશયે ક્રયલશનન રાબ ભલાાત્ર થળે. 
 

નલી એઔવ ઇરેસતટ્રઔ ફવ આલલાથી લધાયાન ાં ફવ/ર્ાજજ િંખ સ્ટેળન ફનાલલાન ાં આમજન છે. 
 

આલનાયા લોભાાં ૧૦૦ ઇરેતટ્રીઔ ફવન ઉભેય થલાથી અમરૂ વઔુર કાતેન ાં ર્ાજીંખ સ્ટેળન 
ઉયાાંત લધાયન ાં એઔ ર્ાજીંખ સ્ટેળન ફનાલલાની જફૃક્રયમાત યશળેે અને તે ભાટેન ાં આમજન 
ઔયલાભાાં આલળ.ે  

 

૬.૪. સ્ભાટડ  ફવ સ્ટો: 

 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્ભાટુ તવટી પ્રજેતટનાાં PAN વીટી શઠેનાાં ITMS ઔમ્પનન્ટ શઠે 
ળશયેભાાં મ ખ્મ યસ્તા યનાાં તલતલધ રઔેળન ય ફૃ.૨.૭૮ ઔયડનાાં કર્ે ૪૦ “સ્ભાટુ ફવ સ્ટ” 
ફનાલલાભાાં આલી યશરે છે. સ્ભાટુ ફવ સ્ટભાાં આલયી રેલાભાાં આલેર અ દ્યતન સ તલધા 
જેલી ઔે,   

 

 આઔુઔ તથા સ્ભાટુ ક્રડઝાઇન 

 આયાભ દામઔ ફેઠઔ વમલસ્થા  
 ૨૪ ઔરાઔ CCTV ઔેભેયા વલેરન્વ તવસ્ટભ  
 ફવની અલાખભનની વર્ટ ભાક્રશતી ભાટે ેવેન્જય ઇન્પયભેળન તવસ્ટભ(PIS) 

 ક્રદવમાાંખ અને વધૃ્ધને ર્ડલા ભાટે યેમ્પની સ તલધા 
 વેન્વય ફેઇઝ રાઇટીંખ તવસ્ટભ  
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 ભફાઇર ર્ાજર્જખની સ તલધા  
 IEC  ક્રડસ્પ્રે ફડુ તલખેયે જેલી સ તલધાન વભાલેળ ઔયલાભાાં આલેર છે. 

 

ક ર ૪૦ સ્ભાટુ ફવ સ્ટ ૈઔી ૧૦ સ્ભાટુ ફવ સ્ટની ઔાભખીયી  ણુ ઔયલાભાાં આલેર છે, 
જ્માયે ફીજા ૧૦ સ્ભાટુ ફવ સ્ટની ઔાભખીયી  ણુતાનાાં આયે છે, અને ફાઔીના ૧૦ સ્ભાટુ ફવ 
સ્ટની ઔાભખીયી તનમત થમેર એજન્વી દ્વાયા આખાભી ૨ થી ૩ ભાવભાાં ણૂુ ઔયલાભાાં 
આલનાય છે.  

 

૬.૫. ફી.આય.ટી.એવ. ફવ ળેલ્ટય  :  
 

 કે.કે.લી. ચોક ખાતે નવ ું BRTS ળેલ્ટય ફનાલલાન ું  કાભ: 

                 

૧૫૦ યીંખ યડ ય આલેરા તભાભ ૧૮ ફવ ળેલ્ટવુ ૈઔી ઇસન્દયા વઔુર કાતે આલેર 
ળેલ્ટય યનાાં ઔામભી ેવેન્જવુ ટ્રાપીઔને ધ્માને રેતા તેભજ ઔારાલાડ યડ – ૧૫૦ યીંખ 
યડનાાં િતવિંખ જ ાંતળન ય આલતા તલધાથી-અન્મ મ વાપયને BRTS ઔનેતટીલીટીન 
રાબ KKV ર્ઔ ય ભી યશ ેતેભજ તેભને ઇસન્દયા વઔુર ળેલ્ટય સ ધી જવ  ન ડ ેતે 
શતે  થી KKV ર્ઔ કાતે ફૃ. ૪૩.૫૫ રા કનાાં કર્ે BRTS ળેલ્ટય ફનાલલા ભાટેની જફૃયી 
ભાંજૂયી ભેલી ટેન્ડય પ્રક્રિમા દ્વાયા LOWEST RATE મ જફ આલેર એજન્વીની તનમત ઔયી 
KKV ર્ઔ BRTS ફવ ળેલ્ટય ફનાલલાની ઔાભખીયી ળફૃ ઔયલાભાાં આલેર છે. જે 
ઔાભખીયી ટઔૂ વભમભાાં થનાય છે.  KKV ર્ઔ કાતેના આ BRTS ફવ ળેલ્ટયન રાબ 
BRTS ક્રયલશનન ઉમખ ઔયતા વભગ્ર યાજઔટ ળશયેનાાં નાખક્રયઔ ઉયાાંત 
ફશાયખાભથી આલતા અંદાજીત ૨૫,૦૦૦ થી ૩૦,૦૦૦ જેટરા મ વાપયને ભલાાત્ર 
થળે. 
 

 ગોંડર ચોક ખાતેન ું BRTS ફવ ળેલ્ટય રુંફાલલાન ું કાભ: 
 

૧૫૦ યીંખ યડ ય ળશયેના BRTS ફૃટ યની Entry-Exit  તયીઔેના એટરે ઔે ફાંને છેડા 
(ખોંડર ર્ઔડી તથા ભાધાય ર્ઔડી) યનાાં ફવ ળેલ્ટય ૈઔી ભાધાય ળેલ્ટયની 
વયકાભણીભાાં ખોંડર ર્ઔ ય આલેરા BRTS ળેલ્ટયની રાંફાઇ છી શ ઈ તેભજ ત્માાં 
યજીંદી ેવેન્જયની વાંખ્માને ધ્માને રેતા તેની રાંફાઇ લધાયલાની જફૃયીમાત શલાથી 
ખોંડર ર્ઔ BRTS ળેલ્ટયની રાંફાઇ લધાયલા ભાટેની જફૃયી ભાંજ યી ભેલી ટેન્ડય 
પ્રક્રિમા દ્વાયા LOWEST RATE મ જફ આલેર એજન્વીની તનમત ઔયી ખોંડર ર્ઔડી કાતે 
ફૃ.૨૧.૭૩ રાકનાાં કર્ે BRTS ળેલ્ટયની રાંફાઇ લધાયલાની ઔાભખીયી ળફૃ ઔયલાભાાં 
આલેર છે. જે ઔાભખીયી ટૂાંઔ વભમભાાં ણૂુ થનાય છે. 
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૬.૬. એલોડડ: 
                 

 IUT   દ્વાયા “Award of Commendable Initiative” એલોડડ  
 

વયઔાયશ્રીના MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (MOHUA) તલબાખ, નલી 
ક્રદલ્શી દ્વાયા તનમત ઔયલાભાાં આલેર Penal of Experts  દ્વાયા  યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા 
દ્વાયા યજૂ ઔયલાભાાં આલેર પ્રઝર વાંદખી ઔયી “Innovations undertaken in urban 

transport during COVID-19” ઔેટેખયી શઠે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને તાયીક 
૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ના યજ વેિેટયીશ્રી- MOHUA શ્રી દ ખાુળાંઔય તભશ્રા  શસ્તઔ “award of 

commendable Initiative” એલડુ એનામત ઔયલાભાાં આલેર. જે વભગ્ર દેળભા તલતલધ 
ળશયેની ક્રયલશન વેલાનાાં ઔતલડ-૧૯ નાાં વભમ દયતભમાન ળશયેીજનને આલાભાાં 
આલેર જાશયે ક્રયલશન વેલા ઉયાાંત ળશયેભાાં નન ભટયાઇઝડ ટ્રાન્વટેળન 
(NMT)ને આલાભાાં આલેર પ્રત્વાશન અંતખુત ઔયલાભાાં આલેર ઔાભખીયીને ધ્માને 
રઇ આલાભાાં આલેર શલાથી તે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા તથા તેનાાં જાશયે 
ક્રયલશન વાંર્ારન ઔયતી ઔાંની તયીઔે યાજઔટ યાજથ રી. ભાટે ખફૂ જ ખોયલપ્રદ 
તવધ્ધી ઔશી ળઔામ છે. 
  

ટ્રાક્રપતને રખત વભસ્માના તનયાઔયણ ભાટે એન્જીનીમયીંખ, એન્પવુભેન્ટ અને 
એજ્ય ઔેળન એભ ત્રણ ફાફત તનણાુમઔ છે. યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ટ્રાક્રપઔ, 
ટ્રાન્વટુ અને ાક્રઔિખ તલબાખ દ્વાયા યાજઔટ ળશયે ટ્રાક્રપઔ રીવ આય.ટી.. તેભજ 
અન્મ વયઔાયી તલબાખ વાથે વાંઔરન વાધી ટ્રાક્રપઔ વભસ્માના અવયઔાયઔ શર ભાટે 
ઔામુલાશી ઔયલાભાાં આલે છે. 

 

ટ્રાક્રપઔ, ટ્રાન્વટુ એન્ડ ાક્રઔિખ તલબાખ દ્વાયા ટ્રાક્રપઔ વભસ્માના અવયઔાયઔ શર ભાટે આખાભી 
વભમભાાં નીર્ે મ જફની ઔામુલાશી શાથ ધયલાભાાં આલનાય છે. 
 

 યાજઔટ ળશયેભાાં બાયત વયઔાયશ્રી દ્વાયા પ્રેક્રયત  “સ્ટ્રીટવ પય ીર ર્ેરેન્જ” જેતટ શઠે 
યાજઔટ ળશયેના શાદુ વભા CBD  એયીમા એલા ધભેન્ર યડ અને તેને રાગ  ભાઔેટ તલસ્તાયને 
ેડસે્ટ્રીમન ફે્રન્ડરી ફનાલલાન ાં આમજન ઔયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં નાખયીઔ ભાટે 
ેડસે્ટ્રીમન ફે્રન્ડરી એક્રયમા ફનાલલા નીર્ે મ જફની જખલાઇ ઔયલાભાાં આલળે. 

 

o વભગ્ર તલસ્તાયભાાં અંદાજીત ૫૦૦ યનીંખ ભીટયના તલસ્તાયભાાં ાક્રઔિખની 
સ તલધા ઉરબ્ધ ઔયાલલાભાાં આલળે. 

o વભગ્ર તલસ્તાય ેડસે્ટ્રીમન ફે્રન્ડરી ઔયલા ેલીંખ બ્રઔથી યી-વયપેઇતવિંખ 
ઔયલાભાાં આલળે.  

o વભગ્ર તલસ્તાયભાાં ઇરેતટ્રીઔ રાઇન દૂય ઔયાલી અન્ડય ગ્રાઉન્ડ 
લામયીંખ/ઔેફલરિંખ ઔયલાભાાં આલળે જેથી યસ્તા અડર્ણ મ તત થળે. 
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o તભાભ ય ટીરીટી જેલી ઔે લટય વપ્રામ, ડ્રનેેજ, સ્ટ્રીટરાઇટ યસ્તાની એઔ 
તયપે પેયલલાભાાં આલળે જેથી ભેઇન્ટેનન્વભાાં મ શ્ઔેરી ના આલે.  

o વીનીમય નાખયીઔ ભાટે ફેટયી યેટેડ ફવ ર્રાલલાન ાં આમજન છે. 
જેથી લ્ય ળન ગટાડી ળઔામ. 

o લેાયીને મ શ્ઔેરી ન થામ તે યીતે લૈઔલ્લ્ઔ ભાખોન ાં આમજન ઔયી ભાર-
વાભાન ક્રયલશનની વમલસ્થા ઊબી ઔયલાભાાં આલળે. 

o વભગ્ર તલસ્તાયભાાં સ્ટ્રીટ પનીર્ય જેવ ાં ઔે ફેંર્ીવ, વાઇનેઝીવ, ડસ્ટફીન તલખેયે 
મ ઔલાભાાં આલળે. 

o તત્રઔણફાખ કાતે ભલ્ટી રેલર ાક્રઔિંખ ફનાલલાભાાં આલળે. 
o ેડસે્ટ્રીમન ફે્રન્ડરી સ્ટ્રીટ ફનાલલા અન વાંધાને રઔ ભાટે ીલાના ાણીની 

સ તલધા તેભજ ય યીનર અને ટઇરેટ ણ ફનાલલાભાાં આલળે. 
            

 યાજઔટ ળશયેને સ્ભાટુ  વીટી ફનાલલાના મ ખ્મ ઉદે્દળને ધ્માને યાકી યાજઔટ ળશયેભાાં 
પ્રલતુભાન ટ્રાક્રપઔ વભસ્મા તથા તેના ઔાયણે થતા પ્રદૂણને ગટાડલા તેભજ ળશયેના 
રઔને ભાવ ટ્રાન્વટેળનન ભશત્તભ ઉમખ ઔયલાની વાથે પ્રદૂણયશીત “             
“Non Motorized Transportation” ક્રયલશન વેલાન વમા લધાયલ ખફૂ જ જફૃયી છે. જે 
અન્લમે ળશયેભાાં નન ભટયાઇઝડ ટ્રાન્વટુન તલઔાવ તથા તલસ્તયણ ઔયલાભાાં આલનાય 
છે. 

 

 ળશયેના મ ખ્મ યસ્તા ય ટ્રાક્રપઔ તવગ્નર ાવેના ર્ઔભાાં ICCC પ્રજેતટ અંતખુત ઔેભેયાની 
દેકયેક શઠે ટ્રાક્રપઔ ઔાંટ્રરભાાં યશ ેતે ભાટે ભાક્રઔિખ તથા યડ વાઇનેઝ લખેયે જેલી ઔામુલાશી 
વભમાાંતયે ઔયલાન ાં નક્કી ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

 ટ્રાક્રપઔ જ ાંઔળન તથા યડ એરાઇન્ભેંટ સ ધાયણા અંખેની ઔામુલાશી ઔયલાભાાં આલનાય છે. જે 
અન્લમે ખત લે યેવઔુ યીંખ યડ ડીલાઇડય જનબાખીદાયીથી લાતિઔ પ્રીતભમભ આધાયીત 
૧૦% ના પ્રતત લુ લધાયા વાથે ડલેર ઔયલાભાાં આલેર છે. નલા લુભાાં યાજઔટ 
ળશયેના અન્મ તલસ્તાય ડલેર ઔયલાન ાં આમજન છે. 
 

 ળશયેભાાં આલેર મ ખ્મ યસ્તા યનાાં ૧૯ જેટરા ટ્રાક્રપઔ વઔુર તથા ટ્રાક્રપઔ આઇરેન્ડ 
જનબાખીદાયીથી લાતિઔ પ્રીતભમભ આધાયીત ૧૦% ના પ્રતત લુ લધાયા વાથે ડલેર 
ઔયલા ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલેર છે તથા ળેશયેભાાં ફાઔી યેશતા અને નલા ડલેર ઔયલાના 
થતા વઔુર તથા આઇરેન્ડ જનબાખીદાયીથી ડલેર ઔયી તનબાલ ભયાભત ભાટે આલાન ાં 
આમજન ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

 યાજઔટ ળશયેભાાં સ્ભાટુ વીટી ઔામુિભ અંતખુત ળશયેીજનને ટ્રાક્રપઔની વભસ્માથી મ તત 
ઔયલાના ઉભદા આળમથી ળશયેના ક ર ૪૯ મ ખ્મ ભાખો ઉય ે એન્ડ ાઔુ ની વમલસ્થા 
ર્ાલ  ઔયલાભાાં આલેર છે તથા વલેિય ર્ઔ અને ઢેફય યડ ય આલેર જ ની ટ્રાક્રપઔ 
રીવ ર્ઔીની જગ્મા ખ લ્રી ઔયાલીને ક ર ફે સ્થએ અતત આધ તનઔ ફી..ટી. ના 
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ધયણે ભલ્ટી રેલર ાક્રઔિખ ડલેર ઔયલા ભાટે ડીઝાઇન શાથ ધયલાભાાં આલળે તેભજ 
સ્ભાટુ વીટી વેર ભાયપત સ્ભાટુ ાક્રઔિખ પ્રજેઔટ શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
 

 યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વોને યલડ ેતેલી ળશયેી ક્રયલશન વેલાની વાથે વાથે 
રઔને “LAST MILE CONNECTIVITY” યૂી ાડલાની ઔક્રટફદ્વતાને ધમાને રઇ "ભામ ફાઈઔ" 
ાઈરટ પ્રજેતટ અભરભાાં મ ઔલાભાાં આલેર છે; જેને ભેરી પ્રેયઔ વપતા જઈને શલે 
આખાભી લુભાાં બ્બ્રઔ વાઈઔર ળેક્રયિંખ પ્રજેતટન વમા લધાયલાભાાં આલળે. શાર 
યેવઔવુ અને ફી.આય.ટી.એવ. કાતે આ સ તલધા ઉરબ્ધ છે , યાંત   તે માુપ્ત નશીં 
શલાથી આખાભી વભમભાાં રઔની સ ખભતા ભાટે ૨૨ ઔે તેથી લધ  વાઈઔર ળેક્રયિંખ ઔાંટ્રર 
સ્ટેળનની સ તલધા ઉરબ્ધ ફનાલલાભાાં આલળે. 

 

 ળશયેભાાં પ્રદ ણની ભાત્રા ગટે તેલા ઉભદા ઉદેળથી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વામઔર 
પ્રભળન પ્રજેતટ શઠે તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ફાદ ળશયેીજન દ્વાયા કયીદ ઔયલાભાાં આલેર 
નલી વામઔર ઉય ળશયેીજનને અરખ થી ફૃ. ૧૦૦૦/-(અંઔે ફૃતમા એઔ શજાય  યા)ન ાં 
લતય આલાભાાં આલે છે. જેભાાં આખાભી લુભાાં વાઈલરિંખને લધ  ને લધ  પ્રત્વાશન  
આલાના શતે  થી ક્રયલાયના એઔ જ વમક્તતને ફદરે શલે વાઈઔર કયીદ ઔયનાય તભાભ 
વમક્તતને લતય આલાભાાં આલળે. આ યઔભ તેના ફેંઔ કાતાભાાં વીધ ાં જ જભા 
ઔયાળે.  
 

 માુલયણની સ યક્ષા ભાટે લાતાલયણભાાં બતા ઔાફુન લાય ના પ્રભાણભાાં ળઔમ તેટર લધ  
ગટાડ ઔયલાના પ્રમાવના બાખફૃે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા નાખક્રયઔને ઇરેસતટ્રઔ 
લાશનની કયીદી ભાટે પ્રત્વાક્રશત ઔયલા ઈ-વશીઔરની કયીદી ય ફૃ. ૫,૦૦૦/-ની વફતવડી 
આલા દયકાસ્ત છે. 

 

યાજઔટ ળશયે એ ગ જયાતન ાં વોથી ઝડથી તલઔાવ ાભત  ળશયે છે. ળશયેભાાં મ ખ્મ ફજાય તથા 
વમલવાતમઔ એઔભ ળશયેાની ભધ્મભાાં આલેર શલાના ઔાયણે તેભજ ળશયેના આ બાખભાાં યસ્તા 
વાાંતા શલાના ઔાયણે આ તલસ્તાયભાાં ટ્રાક્રપઔની વભસ્મા તલળે પ્રભાણભાાં જલા ભે છે.  

 

ટ્રાક્રપતને રખત વભસ્માના તનયાઔયણ ભાટે એન્જીનીમયીંખ, એન્પવુભેન્ટ અને એજ્ય ઔેળન એભ 
ત્રણ ફાફત તનણાુમઔ છે. યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ટ્રાક્રપઔ, ટ્રાન્વટુ અને ાક્રઔિખ તલબાખ 
દ્વાયા યાજઔટ ળશયે ટ્રાક્રપઔ રીવ આય.ટી.. તેભજ અન્મ વયઔાયી તલબાખ વાથે વાંઔરન 
વાધી ટ્રાક્રપઔ વભસ્માના અવયઔાયઔ શર ભાટે ઔામુલાશી ઔયલાભાાં આલે છે તેભજ ળશયેની 
ટ્રાક્રપઔ રીવ ળાકા વાથે વાંઔરનભાાં યશીને ટ્રાક્રપઔ ઔાંટ્રરભાાં યશ ેતે પ્રભાણેની ઔાભખીયી ઔયલાભાાં 
આલે છે. 
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૬.૭. બ્ય ટીફપકેળન : 
 

૬.૭.૧. વકડર ડલેરભેન્ટ / યી-ડલેરભેન્ટ : 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા અફુન ટ્રાન્વટુ વેલાની ગ ણલત્તાભાાં ઉત્તયત્તય 
સ ધાય ઔયલાની વાથવાથ જાશયે ભાખો ય વઔુર ડલેરભેન્ટ / યી-ડલેરભેન્ટ 
ઉય ણ ધ્માન ઔેસન્રત ઔયલાભાાં આલળે.   

 

ટ્રાક્રપઔ જ ાંઔળન તથા યડ એરાઇન્ભેંટ સ ધાયણા અંખેની ઔામુલાશી ઔયલાભાાં આલનાય 
છે. જે અન્લમે ખત લે યેવઔુ યીંખ યડ ડીલાઇડય જનબાખીદાયીથી લાતિઔ 
પ્રીતભમભ આધાક્રયત ૧૦% ના પ્રતત લુ લધાયા વાથે ડલેર ઔયલાભાાં આલેર છે. 
નલા લુભાાં યાજઔટ ળશયેના અન્મ તલસ્તાય ડલેર ઔયલાન ાં આમજન છે. 
 

ળશયેભાાં આલેર મ ખ્મ યસ્તા યના ૧૯ જેટરા ટ્રાક્રપઔ વઔુર તથા ટ્રાક્રપઔ આઇરેન્ડ 
જનબાખીદાયીથી લાતિઔ પ્રીતભમભ આધાયીત ૧૦% ના પ્રતત લુ લધાયા વાથે ડલેર 
ઔયલા ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલેર છે તથા પ્રીતભમભ તવલામના અન્મ ૧૯ ટ્રાક્રપઔ વઔુર 
તથા ટ્રાક્રપઔ આઇરેન્ડ ડલેર ઔયલાભાાં આલેર છે તથા ળશયેભા ફાઔી યશતેા અને 
નલા ડલેર ઔયલાના થતા વઔુર તથા આઇરેન્ડ જનબાખીદાયીથી ડલેર ઔયી 
તનબાલ ભયાભત ભાટે આલાન  આમજન ઔયલાભા આલેર છે. 

 

૬.૭.૨.લફટિકર ગાડડન” : 
 

ળશયેની સ ાંદયતાભાાં લધાય થામ , ળશયેના બાયે ટ્રાક્રપઔ લાા  તલસ્તાયના ર્ોયાશી ઔે 
જ્માાં ભશત્તભ પ્રદૂણ થામ છે તેલા તલસ્તાયના વઔુર, લિજના બાખ,  
ભશાનખયાલરઔાના જ દા  જ દા ઔર્ેયી લફલ્ડીંગ્વ,  લાક્રયગશૃના તલસ્તાય  તલખેયે 
જગ્માએ ઔે જ્મા વકૃ્ષાયણ  ળક્ય નથી તેલા તલસ્તાયભાાં  ગ્રીન સ્ેળ ઊબી ઔયલા 
વાથ વાથ જગ્મા  માુલયણભમ ફને તેલા શતે   તેભજ નખયજન તલખેયે તાના   
ઔામુસ્થ, તનલાવ સ્થાનેના બાખએ ણ શક્રયમાી ઔયલા પે્રયામ તેલા શતે  થી ળશે યની 
અરખ અરખ જગ્માને અન ફૃ લક્રટિઔર-ખાડુન ફનાલલાન ાં આમજન છે.  
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૭.  સ્ભાટડ  નવટી :  

 
બાયત વયઔાયશ્રીનાાં ળશયેી તલઔાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૫નાાં યજ વભગ્ર બાયતનાાં 
૧૦૦ ળશયેને સ્ભાટુ વીટી તયીઔે તલઔવાલલા  “સ્ભાટુ વીટી  તભળન ” રન્ર્ ઔયલાભાાં આવય ાં શત  ાં 
જેભા તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૭ના યજ ઔેન્ર વયઔાયે જાશયે ઔયેરા લધ  ૩૦ ળશયેની માદીભાાં યાજઔટ 
ળશયેન વભાલેળ થમેર છે.  
 
સ્ભાટડ  નવટી પ્રોજેક્ટભાું મ ખ્મ ફે કમ્ોનેન્ટ છે:  (૧)  એયીમા ફેઇઝ્ડ ડલેરભેન્ટ (ABD) અને (૨) 
ાન તવટી સ્ભાટુ વલ્ય ળન  
 
યાજઔટ ળશયે ભાટે સ્ભાટુ તવટીની દયકાસ્તભાાં વભગ્ર ળશયેનાાં ભશત્લનાાં સ્થએ આંતયભાકાઔીમ 
અને આઇ.વી.ટી. તલઔાવ ફાંને ય ધ્માન ઔેસન્રત ઔયીને ાન તવટી અને એક્રયમા ફેઝ્ડ ડલેરભેન્ટની 
શરે ઔયલાભાાં આલેર છે. ળશયેની વયશૂાત્ભઔ ક્રયક્સ્થતતભાાં ખતતળીરતા સ ધાયલા , શમાત 
ક્રયક્સ્થતતભાાં જાખફૃઔતા લધાયલા, જાશયે વરાભતી અને સ યક્ષા લધાયલા અને ડટેા આધાક્રયત 
તનણુમ રેલાની ક્ષભતાભાાં િભળઃ લધાય થઈ યહ્ય છે.  
 
બાયત વયઔાયશ્રી દ્વાયા જાશયે થમેર નીર્ે જણાલેર ર્ેરેન્જભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા ઉત્વાશબેય 
બાખ રઇ યશરે છે. 
  
ળશયેન વલાુંખી તલઔાવ થામ અને તે તલઔાવ પતત ટેઔનરજી આધાયીત ન યશ ેતે ભાટે ઔેન્ર વયઔાય 
દ્વાયા અનેઔતલધ ર્ેરેન્જ રન્ર્ ઔયલાભાાં આલી છે તે અંતખુત યાજઔટ અલગ્રભ ળશયે વાથે શક્રયપાઈ 
ઔયી રીલેલફરીટી લધાયલા પ્રમાવ ઔયી યહ્ ાં છે.    

 
 નચડફયિંગ નેફયહડૂ્ઝ – 

ળશયેન ાં આમજન, તાંદ યસ્ત લાતાલયણ અન ેયભત-ખભત ભાટેન ાં સ તલધાથી વજ્જ 
જાશયે સ્થ ફાઔના જીલનના પ્રાયાંલબઔ લોના તલઔાવ તેભજ રાાંફા ખાાના સ્લસ્થ 
આયગ્મ ભાટે તનણાુમઔ તેભજ ભશત્લણૂ ુછે. ફાઔના પ્રાયાંલબઔ તલઔાવભાાં જફૃયી એલા 
ક્ષેત્રભાાં યઔાણ ઔયલાથી, ફાઔની ળીકલાની અન ે  ખ્તાલસ્થાભાાં ઔાભ ઔયલાની 
ક્ષભતાભાાં ણ લધાય થઈ ળઔે છે. જેથી ળશયેી સ્તયની સ ધાયા ક્રડઝાઇન ઔયલાભાાં 
નાના ફાઔ (0 થી 5 લુ) અન ેતેભના વાંબા આનાયા રઔના સ્લાસ્થ્મ અન ે
સ કાઔાયીને ધ્માનભાાં રેવ ાં અત્માંત જફૃયી છે. 
 

આ અંતખુત સ્ભાટુ તવટીઝ તભળન, તભતનસ્ટ્રી પ શાઉતવિંખ એન્ડ અફુન અપેવુ દ્વાયા      
' Nurturing Neighbourhoods Challenge ' ની ળફૃઆત ઔયલાભાાં આલેર છે. જેન મ ખ્મ 
ધ્મેમ ફાઔના પ્રાયાંલબઔ તલઔાવને  ઔેસન્રત ળશયેી આમજનન ેપ્રત્વાશન આલાન ાં છે. 
યાજઔટ ળશયે ણ આ ર્ેરેન્જભાાં બાખ રઈ યહ્ ાં છે અન ેામરટ પ્રજેઔટ અંતખુત 
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આંખણલાડી, અફુન શલે્થ વેન્ટય, યભત-ખભત ભાટેની જાશયે જગ્મા અન ેફખીર્ા જેલા 
સ્થ ઔે જ્માાં ફાઔ તેભના જીલનના પ્રાયાંલબઔ લોભાાં લાયાંલાય મ રાઔાત રેતા શમ; 
તે સ્થન અભ્માવ ઔયી પ્રાયાંલબઔ ફાણભાાં અતનલામ ુભાકાઔીમ સ તલધાની 
જફૃક્રયમાત અન ેતેન ેરખતા ઉઔેરની નોંધ તૈમાય ઔયલાભાાં આલળ.ે જે નોંધન આલનાય 
લોભાાં વભગ્ર ળશયેભાાં તફક્કાલાય આમજન થઔી અભર ણ ઔયલાભાાં આલળ.ે 
 

 ફદવમાુંગો ભાટે વરાભતી સ નલધા –  
 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા વાભાજજઔ જલાફદાયીના બાખફૃે ળશયેના સ્ેતળમર 
વુન્વ (ક્રદવમાાંખ)  ના ક્રશતભાાં ઔેટરાઔ ભશત્લણૂુ ખરાાં  ઉઠાલળે. જેભાાં.... 
 

o ક્રપલઝમથેયાી વેન્ટય  
o સ્ઔીર ડલેરભેન્ટ વેન્ટય  
o સ્ે. વુન્વ ભાટે યજખાયીન ાં વર્જન  

 
આ પ્રજેત્વ નાના ણ ટેઔતનઔ રી ડઔાયફૃ અને વાંલેદનળીર શ મ, તફક્કાલાય 
અભર ઔયલાભાાં આલળે. 
 

 સ્ટ્રીટવ પોય ીર – 
 
ળશયેી યસ્તાન ેwalking friendly ફનાલલા ભાટે, સ્ભાટુ તવટીઝ તભળન, તભતનસ્ટ્રી પ 
શાઉતવિંખ એન્ડ અફુન અપેવુ દ્વાયા ' Streets for People ' ર્ેરેન્જની ળફૃઆત ઔયલાભાાં 
આલેર છે. જેન મ ખ્મ ધ્મેમ નાખક્રયઔની બાખીદાયી અન ેસ ર્ન મ જફ ળશયેી યસ્તા 
અન ેજાશયે સ્થ ભાટે એઔ તલઝન (રસષ્ટ્ટઔણ) તૈમાય ઔયલાન ાં છે. તે ભાટે એઔ ડીઝાઇન 
ર્ેરેન્જની ળફૃઆત ઔયલાભાાં આલેર છે.  
 
આ ર્ેરેન્જ અંતખુત ળશયેના વમલવાતમઔ તલસ્તાયભાાં લક્રઔિંખન ે પ્રત્વાશન ભે તે 
ભાટેની મગ્મ સ તલધાથી વજ્જ યસ્તા ફનાલલા તેભજ આલાવ મજના ઔે 
તેભની આવાવભાાં આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં નાખક્રયઔ ભાટેની ભનયાંજઔ પ્રવતૃત્તને 
પ્રત્વાશન ભે તે ભાટે નાખક્રયઔ ાવેથી તલર્ાય તેભજ અભરભાાં મ ઔી ળઔામ તેલી 
ડીઝાઇન ણ ભાંખાલલાભાાં આલેર છે.  
 
નાખક્રયઔ ાવેથી ભેર પ્રતતબાલ મ જફ ામરટ પ્રજેઔટવન ાં અભરીઔયણ ઔયી તેન 
અભ્માવ ઔયલાભાાં આલળ.ે આ થઔી એઔ ભડરે તૈમાય ઔયલાભાાં આલળ ેજેન ઉમખ 
આલનાય લોભાાં વભગ્ર ળશયેના વમલવાતમઔ તલસ્તાય તેભજ વયઔાયી આલાવ 
મજનાના આમજનભાાં અભર ણ ઔયલાભાાં આલળ.ે 
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૭.૧. એયીમા ફેઇઝ્ડ ડલેરભેન્ટ (ABD):  
 

એયીમા ફેઇઝ્ડ ડલેરભેન્ટ (ABD) ભાટે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા યૈમા તલસ્તાયભાાં ટી.ી. 
સ્ઔીભ ૩૨ તૈમાય ઔયી વયઔાયશ્રીભાાં ય જૂ ઔયલાભાાં આલેર છે. વદયહ  ટી.ી. સ્ઔીભ ૯૩૦ એઔયભાાં 
તૈમાય ઔયલાભાાં આલેર છે . જેભા સ્ભાટુ વીટી ડલેર ઔયલાભાાં આલનાય છે. વયઔાયશ્રી દ્વાયા 
ટી.ી. ૩૨ ને ડ્રાફ્ટ ભાંજ ય ઔયલાભાાં આલેર શમ , ટી.ી. યસ્તાન ઔફજ યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ભેલલાભાાં આલેર છે.  

 

એયીમા ફેઇઝ્ડ ડલેરભેન્ટ શઠે અટર વયલય , આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ધયણનાાં ઔન્લેન્ળન ઔભ 
એતઝીફીળન વેન્ટય, લલ્ડુ તરાવ સ્ટૌુવ એયેના વાથેન ાં ઇન્ડય-આઉટડય સ્ટેડીમભ, ન્ય  યેઔુ, 
ઇન્ટીગ્રેટેડ ઔભાન્ડ & ઔાંટ્રર વેન્ટય (ICCC), સ્ભાટુ એન્ડ યફસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રતર્ય જેભા લટય વપ્રામ, 
લેસ્ટ લટય તવસ્ટભ , યીવામઔર લટય, મ ખ્મ યસ્તા , ફી .આય.ટી.એવ .ઔયીડય , ય ટીરીટી ડ્કતટ , 
એપડેફર શાઉવીંખ, ગ્રાભ શટ અને ઔલ્ર્યર વેન્ટય, ૨ (ફે )  ભેખાલટ ઔેેવીટીનાાં વરાય પ્રજેતટ, 
નનભટયાઇઝ્ડ ટ્રાન્વટુ, ગ્રીનલે તથા જ દા જ દા જાશયે વાલુજતનઔ સ્થએ લાઇપાઇની સ તલધા, 
એયીમા ફેઇઝ્ડ ડલેરભેન્ટ અંતખુત ગ્રીન પીલ્ડ ડલેરભેન્ટની ભાખુદતળિઔા મ જફ ૧૫% 
તલસ્તાયભાાં એપડેફર શાઉવીંખ વક્રશતની તલતલધ મજનાન વભાલેળ ઔયેર છે : 

 

૭.૧.૧. પ્રગનત શઠેના પ્રોજેક્ટ નીચે મ જફ છે: 
 

 યોફસ્ટ ઈન્રાસ્ટ્રક્ચય ડલેરભેન્ટ  પ્રજેતટ ફૃ.૫૪૮/- ઔયડના કર્ે તનભાુણ ાભી 
યહ્ય છે  જે અંતખુત લુ ૨૦૨૦-૨૧ અંતતત ફૃ. ૧૦૩ ઔયડન કર્ુ થનાય છે અને 
લુ: ૨૦૨૧-૨૨ ભાાં થનાય કર્ુ ફૃ.૪૩૦/- ઔયડ અંદાજેર છે, આ પ્રજેતટ શઠે 
યૈમા-ટી.ી.-૩૨ સ્ભાટુ વીટી તલસ્તાયને ક ર ૨૧ ઔી.ભી. યડ નેટલઔુ વભગ્ર વીલયેજ, 
લટય વપ્રામ, યી-વામઔર લટય નેટલઔુ, સ્ટભુ લટય નેટલઔુ, ાલય ડઔટ લખેયે 
અત્માધ તનઔ સ તલધાન ાં તનભાુણ પ્રખતતભાાં છે.     
  

 અટર વયોલય ડલેરભેન્ટ પ્રોજેક્ટ  ફૃ.૧૩૬/- ઔયડના કર્ે તનભાુણ ાભી યહ્ય 
છે જે અંતખુત લુ ૨૦૨૦-૨૧ અંતતત ફૃ.૫૮.૪૧ ઔયડન કર્ુ થનાય છે અને 
લુ ૨૦૨૧-૨૨  ભાાં થનાય કર્ુ ફૃ.  ૭૭.૫૯/- ઔયડ અંદાજેર છે, આ પ્રજેતટ 
શઠે ક ર ૨,૯૩,૫૦૦ ર્.ભી. ક્ષેત્રપન તલસ્તાય એમ્પય ઝભેન્ટ ાઔુ તયીઔે પેયીઝ 
વશીર, ટમ ટે્રન, એમ્પપીથીએટય, પ્રભનેદ, વય તલિંખ ડઔે, રફીયીન્થ ખાડુન, ાટી 
પ્રટ, પાઉન્ટેન ળ, ફટાતનઔર ખાડુન, ફ્રાલય ફેડ લખેયે આઔુણ તનભાુણ 
ાભનાય છે. 
 

 રેઈક ૦૨ અને રેઈક ૦૩ : સ્ભાટુ તવટી એક્રયમાભાાં અટર વયલય ડલેરભેન્ટ 
પ્રજેતટની વાથવાથ  રેઈઔ-૨ અને રેઈઔ-૩ પ્રજેતટવ ણ િભળ: શાથ 
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ધયલાભાાં આલળે. જેભાાં ફાઔ ભાટે પ્રે એક્રયમા, તવતનમય તવક્રટઝન ભાટે અરખ 
સ્ેવ, ઉયાાંત ખાડુન, ભેક્રડટેળન ભાટે સ્ેવ, અફુન પયેસ્ટ જેલી થીભ આધાક્રયત 
લનીઔયણ, ભાટેન ાં આમજન છે. 

 
૭.૧.૨. આગાભી લડભાું શાથ ધયલાભાું આલનાય પ્રોજેક્્વ :  

ક ર પ્રજેત્વ ૈઔી મ ખ્મત્લે પ્રજેત્વ ટી.ી.સ્ઔીભ.નાં-૩૨ પાઈનર થતા ટેન્ડય ઔામુલાશી શાથ 
ધયલાભાાં આલનાય છે. 

 

 

 આ તભાભ પ્રજેતટ તફક્કાલાય શાથ ધયલાભાાં આલળે.  

Pr. No Project Name 

1 2 
1 ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં ભેનેજભેન્ટ ઔન્લેન્ળન વેન્ટયન ાં ઔાભ  

2 
ઔોળલ્માલધુન સ્લભાન પ્રજેતટન તલઔાવ: ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં ટઔાઉ આતથિઔ તલઔાવ 
અન ેઅંતખુત ય લાન, ભક્રશરા અન ેજ દા જ દા યીતે વક્ષભ ક ળતા તલઔાવ ઔેન્ર 
અન ેઔોળલ્મ વદૃ્ધિ 

3 ગ્રીન પીલ્ડએક્રયમાભાાં ઇન્ક્ ફેળન વેન્ટયન ાં ઔાભ  

4 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં સ યક્ષા અન ે વરાભતી અંતખુત ICCC, રીવ અન ે પામય 
સ્ટેળન વાથ ેવાંઔામેરા ૨૪ x ૭ રાઈન શલે્રાઇન વેન્ટયન ાં ઔાભ  

5 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં વેપટી અન ેતવક્ ક્રયટી શઠે ફધા ભાટે વીવીટીલી અન ેીટીઝેડ 
ઔેભેયા વાથ ેસ્ભાટુ વલેરન્વન ાં ઔાભ 

6 ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં ભડરે આંખણલાડીન ાં ઔાભ  

7 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં ક્રડજજટર લખુ ફૃભ અન ેઇ-તળક્ષણ સ તલધાલાી ળાાન ાં 
ઔાભ  

8 ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં આયગ્મ ઔેન્રન ાં ઔાભ. 

9 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં શાઉતવિંખ અન ેવતળમર ઇન્તલ ઝન અંતખુત બ ઔ ઇન િેઇર 
વક્રશતના વાંસ્કૃતત, ઇતતશાવ અન ેતઔનીઔી ય સ્ભાટુ ઇ-રાઇિેયીન ાં ઔાભ  

10 
પ્રજેતટ વક્ષભન તલઔાવ યાજઔટ: ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં શાઉતવિંખ અન ે વાભાજજઔ 
વભાલેળ શઠે ભક્રશરા ભાટે ળેલ્ટય શભન ાં ઔાભ  

11 ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં આઇઔતનઔ ડલેરભેન્ટ શઠે રેઔ -૨ ન ાં ડલેરભેન્ટ  
12 ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં આઇઔતનઔ ડલેરભેન્ટ અંતખુત રેઔ-3 ન ાં ડલેરભેન્ટ  

13 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં આઇઔતનઔ તલઔાવ શઠે ઇન્ડય અન ેઆઉટડય સ્ટેક્રડમભ વાથ ે
લલ્ડુ તરાવ સ્ટૌુવ એયેનાન ાં ઔાભ  

14 
ગ્રીન પીલ્ડ એક્રયમાભાાં આઇઔતનઔ તલઔાવ શઠે વેન્ટ્રરાઔુ, પનસ્ટ્રીટ, આઉટડય જીભ, 
ફ્રાલય ળ જેલી સ તલધાલાા ાતવુ અને ખાડુનન ાં  ઔાભ  

15 ગ્રીન ક્રપલ્ડ એક્રયમાભાાં ટ્રવયી ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ફનાલલાન ાં ઔાભ  
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૭.૨. ાન વીટી સ્ભાટડ  વોલ્ય ળન: 

 
RSCDL દ્વાયા એયીમા ફેઇઝ ડલેરભેન્ટ તથા PAN વીટી ભાટે નીર્ે મ જફ આમજન ઔયલાભાાં  
આલેર છે.  
 

૭.૨.૧. પ્રગનત શઠેના પ્રોજેક્ટ  
 
શાર અભરીઔયણભાાં યશરે પ્રજેત્વભાાં ઇ. આય.ી., જી.એવ.આઈ.એવ., જી.ી.આય. 
લખેયેન વભાલેળ થામ છે. તેભજ વભગ્ર ળશયેભાાં OFC ઔેફર નેટલઔુ નાકલાની ઔાભખીયી 
ર્ાલ  છે. અત્માય સ ધીભાાં ૨૫૦ ઔી.ભી.ની રાંફાઈભાાં ઔેફર ાથયલાભાાં આલેર છે. 

 
૭.૨.૨ આલનાય પ્રોજેક્ટવ : 

 
Pr. 
No 

Project Name 

1 2 

1 
સ્ભાટુ વલ્ય ળન્વ ભાટે આઇવીટીન ઉમખ ઔયીને સ્ભાટુ અફુન ભલફરીટી 
શઠે સ્ભાટુઔાડુન તલઔાવ – યાજઔટ તભત્ર ઔાડુ 

2 સ્ઔાડા તવસ્ટભ પય WTP, STP, & Smart Meters પોય Water and Waste 

Management. 
  

 આ તભાભ પ્રજ્તટ તફક્કાલાય શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
    

૭.૩. ઇ-ગલનડન્વ : 
 

ઇ-ખલનુન્વના વમાના લધાયા વાથે નાખક્રયઔને લધ  વાયી વેલા ભી યશ ેતે ભાટે તેભજ 
લધતા જતા ળશયેીઔયણથી ઉદબલતા ડઔાય અને લશીલટી જફૃક્રયમાતન  ભશાનખયાલરઔા 
દ્વાયા તનયાઔયણ ઔયલા,લશીલટભાાં વયતા,ઝડ અને ાયદતળિતા આલે તે ભાટે સ્ભાટુ તવટી 
અંતખુત આઇ.ટી.ઇનેફલ્ડ યાજઔટ ફનાલલાન ાં નક્કી ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

૭.3.૧. ઇ.આય.ી. 
 

ઇ.આય.ી. વલ્ય ળન લડ ેયાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની તભાભ વીટીઝન વેન્ટ્રીઔ 
વેલાને તેભજ ફેઔ પીવ ભેનેજભેન્ટને ઇન્ટીગ્રેટ ઔયી એઔ છત્ર નીર્ે આલયી 
રેલાભાાં આલળે. આ પ્રજેતટ લડ ેરઔને વેલા વયતાથી ભી ળઔળે તેભજ જ દા 
જ દા ડીાટુભેન્ટ લચ્છર્ે ભાશીતીની આ-રે ણ વય ફનળે અને લશીલટી 
આધ નીઔીઔયણ થળે. 
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૭.3.૨. જી.આઇ.એવ:  
 

વભગ્ર ળશયેન ાં જી.આઇ.એવ ભેીંખ ઔયલાભાાં આલળે જેભાાં તભાભ ય ટીરીટી જેલી ઔે , 
તભરઔતલેય, ાણીલેય, ડ્રનેેજ ઔનેઔળન, પક્રયમાદ તનલાયણ લખેયેને ણ આલયી 
રેલાભાાં આલળે તેભજ તેને ઔભાન્ડ એન્ડ ઔન્ટ્રર વેન્ટય વાથે ઇન્ટીગ્રેટે ઔયલાભાાં 
આલળે. આ જી.આઇ.એવ. ભેીંખભાાં ભશાનખયાલરઔાની તભાભ અંડયગ્રાઉન્ડ 
ય ટીલરટી જેલી ઔે ડ્રનેેજ રાઇન, ાણી, ટેલરપન ઔેફર, ડ્રનેેજ ભેનશર લખેયેન વલે 
GPR લડ ેઔયલાભાાં આલી યહ્ય છે. શારભાાં ભશાનખયાલરઔાની શદભાાં આલેર તભાભ 
તભરઔતન ાં પ્રટી જી.આઇ.એવ. ભે ય  ટેખીંખ ઔયલાભાાં આલી યહ્ ાં છે. 
 

૭.3.૩. ઓપ્ટીકર પાઇફય નેટલકડ  
 

વભગ્ર યાજઔટભાાં અંદાજીત ૨૫૦ ઔી.ભી. પ્ટીઔર પાઇફય પ્ટીઔ રે ડાઉન 
ઔયલાભાાં આલી યહ્ય છે તેભજ યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની તભાભ પીવ, લડુ 
પીવ તેભજ અન્મ પીવને ભશાનખયાલરઔાના તાના શાઇ સ્ીડ નેટલઔુ લડ ે
જડલાભાાં આલળે. આ વભગ્ર પ્રક્રિમા ણૂુ થતાાં તેભાાં યેલન્ય  ળેક્રયિંખ ઔન્વેપ્ટ શઈ 
ભશાનખયાલરઔાને લધાયાની આલઔ પ્રાપ્ત થળે. 
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૮.  શાઉનવિંગ :  
 

૮.૧. એપોડેફર શાઉનવિંગ નભળન: 
 

બાયત દેળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી દ્વાયા વને ૨૦૨૨ સ ધીભાાં વોને ગયન ાં ગય ભી યશ ેતે ભાટે વને 
૨૦૧૫ ભાાં પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના જાશયે ઔયલાભાાં આલેર છે. વયઔાયશ્રી દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી 
આલાવ મજના અંતખુત તલતલધ ગટઔ અંતખુત રાબાથી આલાવ ભેલી ળઔે છે. યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા શાર સ ધીભાાં આળયે ૨૫ ,૦૦૦ થી લધાયે આલાવની ઔાભખીયી ણૂુ 
ઔયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં વભાજના છી આલઔ ધયાલતા તેભજ ભધ્મભલખીમ વશીત દયેઔ 
લખુના રઔને ધ્માનભાાં યાકીને આમજન ઔયલાભાાં આલેર છે. આ આલાવ મજના 
ઈન્ટીગ્રેટેડ ઈન્તલ ાંઝીલ પ્રઔાયની ફનાલલાભાાં આલેર છે. જેભાાં આલાવની વાથે આંખણલાડી 
તેભજ ળીંખ વેન્ટયન ાં તનભાુણ ણ ઔયલાભાાં આલે છે. જેથી નાખક્રયઔને યજ-ફયજની જીલન 
જફૃક્રયમાતની લસ્ત   નજીઔના તલસ્તાયભાાં ભી યશ ેઅને ભશાનખયાલરઔાને દ ઔાનના 
લેર્ાણથી આતથિઔ પામદ થામ.  

 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નલી આલાવ મોજનાઓભાું ગ્રીન લફલ્ડીંગ કોન્વેપ્ટને આધાફયત 
આમોજન કયલાભાું આલેર છે. જેભાું ઉર્જડના વાભાન્મ ઉમોગ ભાટે વોરાય PV નવસ્ટભ, 

લયવાદી ાર્ણીના ફચાલ ભાટે યેઇન લોટય શાલેસસ્ટિંગ નલગેયેની વમલસ્થા કયલાભાું આલેર છે. 
યેઇન લોટય શાલેસસ્ટિંગ નવસ્ટભના કાયરે્ણ ભશત્તભ વભમ દયનભમાન લયવાદી ાર્ણીના થમેર 
જ વુંચમનો ઉમોગ થઇ ળકે . તેભજ ચર્ણતય ભાટે AAC બ્રોકવનો ઉમોગ કયલાભાું 
આલેર છે. 
 

શારભાાં મ ખ્મભાંત્રી ગશૃ મજના તેભજ પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના અંતખુત EWS-I  પ્રઔાયનાાં 
૪૩૦૪, EWS-II પ્રઔાયનાાં ૨૨૧૮, LIG પ્રઔાયનાાં ૧૨૬૮ તેભજ MIG   પ્રઔાયનાાં ૧૨૬૮ આલાવ 
ભીને ક ર ૯૦૫૮ આલાવની ઔાભખીયી ઔામુયત છે. જે તફક્કાલાય ણૂુ થળે તેભજ ૧૯૪૪ 
આલાવની ટેન્ડય પ્રક્રિમા ણૂુ ઔયેર છે. જેની ઔાભખીયી ટૂાંઔ વભમભાાં ળફૃ થળે તેભજ ળશયેનાાં 
લડુ નાં.૧ નાાં ટી.ી. ૯, એપ.ી.S1 ય ૧૭૯૨ આલાવ ભાટે પ્રાન ભાંજૂયીની પ્રક્રિમા ળફૃ છે.  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા સ્ભાટુ તવટી તલસ્તાયભાાં આલાવ મજનાન ાં નલી ટેઔનરજી 
આધાયે ફાાંધઔાભ થામ અને આલાવ મજનાની ઔાભખીયી વાયી, વય અને ઝડી ફને તે 
ભાટે યાજમ વયઔાયશ્રી તયપથી વશમખ આલાભાાં આલનાય છે. જે અન્લમે ગ્રફર શાઉતવિંખ 
ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ (GHTC) અંતખુત LHP પ્રજેઔટ ભાટે દેળના અન્મ ાાંર્ ળશયે વાથે યાજઔટ 
ળશયેની વાંદખી ણ ઔયલાભાાં આલેર છે. ળશયેભાાં સ્ભાટુતવટી એક્રયમાભાાં EWS-II પ્રઔાયનાાં 
૧૧૪૪ આલાવન ાં તનભાુણ ઔયલાભાાં આલનાય છે. જેભાાં ટનર પભલઔુ ટેઔનરજીથી આલાવ 
ફનાલલાભાાં આલનાય છે.  
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પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજનાનાાં ઝુડટ્ટી  નલુવન ભાટેનાાં ગટઔ ISSR અંતખુત PPP  ધયણે 
આલાવ મજનાભાાં શાર સ ધી ૧૩૫૭ રાબાથીને વાંણૂુ સ તલધાવબય અને તલનામ લ્મે ગયન ાં 
ગય આલાભાાં આલેર છે તેભજ ૧૨૨૦ આલાવની ઔાભખીયી ઔામુયત છે.  

 

૮.૨. એપોડેફર યેન્ટર શાઉનવિંગ 

ઔેન્ર વયઔાયશ્રીના “આત્ભતનબુય બાયત અલબમાન” અંતખુત આલાવ અને ળશયેી તલઔાવ તલબાખ 
દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના (ળશયેી) અંતખુત એપડેફર યેન્ટર શાઉતવિંખ ઔમ્પપ્રેક્ષ 
(ARHC)ની મજના અંખે જાશયેાત ઔયલાભાાં આલેર છે. વભગ્ર દેળભાાં શાર ર્ારી યશરે ઔયના 
ભશાભાયીના ઔાયણે ભ જૂય ભાટે યશલેાની અયૂતી વખલડતાના ઔાયણે એઔ યાજ્મભાાંથી ફીજા 
યાજ્મભાાં સ્થાાંતય ઔયલા ભજબ ય ફનેર. આ ક્રયક્સ્થતતના તનલાયણ ફૃે તેને યશલેા ભાટે 
વમાજફી બાલે વખલડતાય તત આલાવ બાડ ેભી યશ ેતે શતે  વય ઔેન્ર વયઔાયશ્રી દ્વાયા 
એપડેફર યેન્ટર શાઉતવિંખ ઔમ્પપ્રેક્ષ ( ARHC) ભાટે વાંદલબિત ખાઈડરાઈન્વ જાશયે ઔયલાભાાં 
આલેર છે. જેભાાં JnNURM અને યાજીલ આલાવ મજના અંતખુત તૈમાય થમેર પ્રજેત્વ ૈઔી 
જે આલાવ રાબાથીને પાલલાના ફાઔી શમ તેલા આલાવને એપડેફર યેન્ટર શાઉતવિંખ 
ઔમ્પપ્રેક્ષ અંતખુત આલયી રેલાના યશળેે. જે ૈઔી ટયા તલસ્તાય , વાધ લાવલાણી ક ાંજ 
યડ,ટી.ી. ૨૪ , એપ.ી. ૧૭/ A (ાટુ) અને ૧૭/ B ય  BSUP-૩ આલાવ મજના અંતખુત 
ફનાલલાભાાં આલેર ૬૯૮ આલાવને એપડેફર યેન્ટર શાઉતવિંખ ઔમ્પપ્રેક્ષ ( ARHC) અંતખુત 
આલયી રેલાભાાં આલેર છે અને તે ભાટે જફૃયી ટેન્ડય પ્રક્રિમા શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. 
 

૮.૩. ગ્રોફર શાઉનવિંગ ટેકનોરોજી ચેરેન્જ-ઇસન્ડમા (GHTC-I) 

ઔેન્ર વયઔાયશ્રીના ભીનીસ્ટ્રી પ શાઉતવિંખ એન્ડ અફુન અપેવુ તલબાખ દ્વાયા તલિબયભાાં 
પ્રર્લરત જ દી-જ દી ટેઔનરજી તલળે અભ્માવ ઔયલાભાાં આલેર તેભજ બાયતભા અન ક  એલી 
૫૪ ટેઔનરજીને અરખ તાયલલાભાાં આલેર. આ અદ્યતન ટેઔનરજીથી આલાવ ફનાલલા 
ભાટે ગ્રફર શાઉતવિંખ ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ-રાઈટ શાઉવ પ્રજેતટ અંતખુત વભગ્ર દેળભાાં પતત 
૬ ળશયે યાજઔટ (ગ જયાત) , રકનઉ (ઉત્તયપ્રદેળ) , યાાંર્ી (ઝાયકાંડ) , અગ્રતરા (તત્ર યા) , 

ઇન્દય (ભધ્મપ્રદેળ) અને ર્ેન્નાઈ (તતભરનાડ ) ની વાંદખી ઔયલાભાાં આલેર છે. ગ્રફર 
શાઉતવિંખ ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ-રાઈટ શાઉવ પ્રજેતટ અંતખુત ઉયતત ૬ ળશયેભાાં ૬ જ દી-જ દી 
ટેઔનરજીના આધાયે આલાવ ફનાલલા ભાટે ઔેન્ર વયઔાય દ્વાયા ટેન્ડય પ્રક્રિમા ણૂુ ઔયીને 
એજન્વીની તનભણ ઔ ઔયલાભાાં આલેર છે.  વભગ્ર ઔાભખીયી MoUHA (તભતનસ્ટ્રી પ અફુન 
એન્ડ શાઉતવિંખ અપેવુ) ના લડણ શઠે BMTPC (લફલ્ડીંખ ભટીયીમલ્વ એન્ડ ટેઔનરજી 
પ્રભળન ઔાઉક્ન્વર) દ્વાયા ઔયલાભાાં આલનાય છે. જેભાાં ગ જયાત વયઔાય તયપથી એપડેફર 
શાઉતવિંખ તભળનના ઔામુક્ષેત્ર શઠે ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલનાય છે. 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા સ્ભાટુવીટી તલસ્તાયભાાં ગ્રફર શાઉતવિંખ ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ-રાઈટ 
શાઉવ પ્રજેતટ આલાવ મજનાન ાં ભનરીથીઔ પ્રઔાયન ાં ફાાંધઔાભ ટનર પભલઔુ ટેઔનરજીના 
આધાયે ઔયલાભાાં આલળે. જેથી આલાવ મજનાની ઔાભખીયી વાયી અને ઝડી ફનળે. આ ભાટે 
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ઔેન્ર વયઔાય દ્વાયા પ્રતત આલાવ ફૃ. ૧.૫ રાક તેભજ યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા પ્રતત આલાવ ફૃ. ૧.૫ 
રાક ની વશામ આલાભાાં આલનાય છે.   આ ઉયાાંત નલી ટેઔનરજીના ઉમખ ભાટે ઔેન્ર 
વયઔાય દ્વાયા પ્રતત આલાવ ફૃ. ૪.૦૦ રાકની તલળે ટેઔનરજી ઇનલેળન ગ્રાન્ટ આલાભાાં 
આલનાય છે. સ્ભાટુવીટી એક્રયમાભાાં ગ્રફર શાઉતવિંખ ટેઔનરજી ર્ેરેન્જ-રાઈટ શાઉવ પ્રજેતટ 
ભાટે ફૃ. ૧૧૮ ઔયડના કર્ે EWS-II (૪૦.૦૦ ર્.ભી.) પ્રઔાયના ૧૧૪૪ આલાવ ( G+૧૩) ન ાં 
તનભાુણ ઔયલાભાાં આલનાય છે.  
 

૮.૪. એલોડડવ : 

 શાઉતવિંખ એન્ડ અફુન ડલે રભેન્ટ ઔોયેળન (HUDCO) દ્વાયા જ દી-જ દી ૫ 
ઔેટેખયીભાાં એલડુ આલાભાાં આલે  છે. તે ૈઔી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને “ઔસ્ટ 
ઇપેઔટીલ અફુન શાઉતવિંખ, ઇનલેટીલ ઇભજીંખ એન્ડ ડીઝાસ્ટય યેલઝસ્ટન્ટ શાઉતવિંખ” 
ઔેટેખયીભાાં પ્રથભ િભાાંઔ આલાભાાં આલેર છે.  
 

 સ્ભાટુગય-૩ પ્રજેઔટનાાં ય તનઔ અને ઇનલેટીલ ડીઝાઇન ફદર “ BUILDING ENERGY 

EFFICIENTY PROJECT (BEEP)” દ્વાયા યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને વટીપીઔેટ થી 
 યસ્કૃત ઔયલાભાાં આલેર છે.  
 

 સ્ભાટુગય-૩ પ્રજેઔટને GRIHA  દ્વાયા ગ્રીન લફલ્ડીંખ ભાટે સ્ટાય યેટીંખ વટીપીઔેટ 
ાઠલલાભાાં આલેર છે.  
 

 PPP બાયતનખય ૭- ફી પ્રજેઔટને “ફેસ્ટ પ્રજેઔટ ન PPP ભડરે ભાટે Elets 

શાઉતવિંખ એલડુ એનામત ઔયલાભાાં આલેર છે.  
 

 ઇસન્ડમન ગ્રીન લફલ્ડીંખ ઔાઉક્ન્વર (IGBC)” દ્વાયા યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને 
“Government Organization leading the green affordable housing movement in 

india” ઔેટેખયી અંતખુત સ્ભાટુગય-૩ પ્રજેઔટને IGBC ગ્રીન ર્ેક્મ્પમન એલડુ 
એનામત ઔયલાભાાં આલેર છે. 
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૯.  સ્લલર્ણિભ જમુંતી મ ખ્મભુંત્રી ળશયેી નલકાવ મોજના :-  

 

વભગ્ર દેળભાાં ળશયેીઔયણ ખફૂ જ ઝડથી લધી યહ્ ાં છે. જેભાાંથી ગ જયાત યાજમ અગ્રેવય છે. 
લુ: ૨૦૧૧નાાં લસ્તી ખણત યી મ જફ વભગ્ર ગ જયાતભાાં ૬.૦૩ ઔયડની લસ્તીભાાંથી ૨.૦૩ 
ઔયડ  રઔ ળશયેભાાં લવે છે. ળશયેીઔયણની ઝડ વાથે ળશયેીજનને ભતી સ તલધા માુપ્ત 
ભાત્રાભાાં ભી યશ ેતે શતે  થી ગ જયાત વયઔાય દ્વાયા SJMMSVY  સ્લલણિભ જમાંતત મ ખ્મભાંત્રી ળશયેી 
તલઔાવ મજના (SJMMSVY) ૨૦૧૦ થી  અભરભાાં મઔેૂર છે. આ મજનાએ યાજઔટ ળશયેભાાં 
મડૂીકૃત ઔામોને ખતત આી છે. 
 
સ્લલણિભ જમાંતત મ ખ્મભાંત્રી ળશયેી તલઔાવ મજના શઠે યાજમ વયઔાય દ્વાયા જ દી-જ દી ેટા 
મજના અભરભાાં મઔૂલાભાાં આલી છે. જેભ ઔે... 
 

૯.૧. નલકાવના કાભો : 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશયેનાાં તલઔવને ધ્માને યાકી આખાભી લો ભાટે જફૃયી જ દી 
જ દી ભાકાઔીમ સ તલધા અન્લમે આખાભી લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે ફૃ. ૧૪૦.૦૦ ઔયડની  
જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

આખાભી લુનાાં સ્લલણિભ જમાંતત મ ખ્મભાંત્રી ળશયેી તલઔાવ મજના અંતખુત નીર્ેનાાં મ ખ્મ ગટઔ 
અંતખુત ઔયલાનાાં થતાાં જ દા જ દા પ્રજેઔટની તલખત નીર્ે મ જફ છે: 
 

લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાાં SJMMSVY  આંતયભાકાઔીમ સ તલધા અંતખુત નીર્ે મ જફનાાં ઔાભ 
શાથ ધયલાભાાં  આલનાય છે: 

 
 લોટય લકવડ :  

 
સ્ઔાડાપેઝ-૩, શૈમાત એવી. પ્રેવયરાઈન, ક્મ્પિંખ સ્ટેળન ભળીનયી જેલા ઔાભ અંદાજીત 
ફૃ. ૭૩ ઔયડનાાં કર્ે શાથ ધયલાભાાં આલનાય છે. જેભાાં મ ખ્મત્લે નીર્ે મ જફનાાં 
ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાં આલેર છે. 
    

o યેરનખય તલસ્તાયભાાં ફાઔી યશતેા તલસ્તાયભાાં ડી.આઈ. ાઈરાઈન  
o વેન્ટ્રર ઝનના એ. વી. પ્રેવય ાઇરાઇનના ફદરે ડી. આઈ. 

ાઇરાઇન યીપ્રેવ ઔયલાન ાં ઔાભ  
 

 ડ્રનેેજનાું કાભો:  

 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔઠાક્રયમા, લાલડી, ભાધાય વક્રશત ળશયેના અન્મ 
તલસ્તાયભાાં તલતલધ તવતલર લઔુ, નરાઈન ભતનટક્રયિંખ તવસ્ટભ, ડી.આઈ. 
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ાઈરાઈન, "ફૃડા"એ ફનાલેરા ક્મ્પિંખ સ્ટેળનન ાં અગ્રેડળેન લખેયે ઔાભ ભાટે 
અંદાજે ફૃ. ૩૨.૧૨ ઔયડન કર્ુ થળે.  

 

o ઔાંન્સ્ટ્રઔળન પ ન્ય  ઈનરેટ ર્ેમ્પફય એન્ડ ઈન્સ્ટરેળન પ 
ભેન્ય અર એન્ડ ભીઔેતનઔર સ્િીન એટ ઔઠાયીમા-લાલડી મ્પીંખ 
સ્ટેળન. (વીલીર ભીઔેતનઔર લઔુ) : ફૃ. ૧૫૦.૦૦ રાક  

o ઈંસ્ટરેળન પ ન રાઈન ઔન્ટીન્ય અવ ભનીટયીંખ તવસ્ટભ ૬ 
એવ ટી ી : ફૃ. ૧૪૪ રાક  

o ટયા મ્પીંખ સ્ટેળનથી ભાધાય  STP સ ધી ૧૧૦૦ mm GRP  
ને ફદરે ૧૧૦૦  mm  ડામાની  DI ાઈરાઈન રીઈંખ ઔાભ :  
૧૫૨૯.૦૦ રાક 

o અગ્રેડળેન પ ૦૪ નાંખ , ાંમ્પીંખ સ્ટેળન ( ઔન્સ્ટ્રતટેડ ફામ ફૃડા , 
ઔઠાયીમા એન્ડ લાલડી એયીમા) એન્ડ અપ્ડટેીંખ પ મ્પીંખ 
સ્ટેળન (ફૃડા) એન્ડ યૈમાધાય ઈન એઔઝીટીંખ સ્ઔાડા તવસ્ટભ પ 
આય.એભ.વી. : ૧૧૯.૦૦રાક 

o ઔાંન્સ્ટ્રઔળન પ ન્ય  ઈનરેટ ર્ેમ્પફય એન્ડ ઈન્સ્ટરેળન પ 
ભેન્ય અર એન્ડ ભીઔેતનઔર સ્િીન એટ ઔારાલડ યડ મ્પીંખ સ્ટેળન. 
(વીલીર ભીઔેતનઔર લઔુ ) : ૭૦.૦૦ રાક  

o યવાણાનખય લોંઔ ાઔ ઔયલાન ાં ઔાભ : ૧૨૦૦.૦૦ રાક 

 

 રાઈટીંગનાું કાભો:  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા આખાભી લુભાાં ળશયેના ઔઠાક્રયમા તલસ્તાયભાાં વેન્ટ્રર 
રાઈટીંખ, તલતલધ ખાડુનભાાં રાઈટીંખ અને લડુ નાં.૧૫ની નલી લડુ ક્રપવની 
ઈરેઔટ્રીક્રપઔેળનની ઔાભખીયી ભાટે આળયે ફૃ. ૭૩ રાકન કર્ુ થળે. 
 

o લડુ નાં ૧૮ ભાાં ઔઠાયીમા તલસ્તાયભાાં વેન્ટ્રર રાઈટીંખ : ફૃ ૪૫.૦૦ રાક  
o લડુ નાં ૧૫ કાતે નલી લડુ ક્રપવન ાં ઈરેઔટ્રીક્રપઔેળન : ફૃ. ૩.૦૦ રાક  
o અરખ અરખ લડુભાાં ખાડુન રાઈટીંખ : ફૃ. ૨૫.૦૦ રાક   

 

 ગાડડન 

ળશયેીજનને તાના તલસ્તાયભાાં ફાખફખીર્ાની સ તલધા ભી યશ ેતે ભાટે 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા જે તે તલસ્તાયભાાં આલશ્મઔતા અન વાય ખાડુન 
વાંફાંધી ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
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૯.૨. આગલી ઓખ :  
 

લુ: ૨૦૨૧-૨૨ભાાં SJMMSVY આખલી ક ફજેટ શડે શઠે જ્ય ફેરી ખાડુનના નલા 
યાંખફૃ ભાટે ફૃ ૩૫૦ રાકની જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે.  યાજઔટ ળશયેની આખલી ક 
ઊબી થામ તે શતે  થી યેવઔુ, યાાંદયડા રેઔ ડલેરભેન્ટ, આજી યી-ડલેરભેન્ટ પ્રજેતટ જેલા 
ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાાં આલેર છે. આજી યીલય યી-ડલેરભેન્ટ અંતખુત આજી નદીનાાં ફને્ન 
તયપ ઇન્ટયવેટીંખ વીલય તથા આન વાાંલખઔ ઔાભ શાથ ધયલાન ાં આમજન છે.  

 

૯.૩. જનબાગીદાયી : 

લુ: ૨૦૨૧-૨૨ભાાં SJMMSVY જનબાખીદાયી ફજેટ શડે શઠે ક ર ફૃ.૫૦.૦૦ ઔયડની જખલાઇ 
ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

આ મજના અંતખુત કાનખી વવામટીનાાં પાે ૨૦% યાજ્મ વયઔાયશ્રીનાાં ૭૦% તથા 
યાજઔટ ભશાનખયલરઔાનાાં ૧૦% પાાથી વવામટીનાાં આંતયીઔ યસ્તા, ેતલિંખ બ્રઔ, 
વવામટી તલસ્તાયભાાં ીલાના ાણીની ાઇરાઇન, ડ્રનેેજ તથા સ્ટ્રીટરાઇટના ઔાભ  ઔયલાભા 
આલનાય છે. 
 

 

આગાભી લડનાું સ્લલર્ણિભ જમુંનત મ ખ્મભુંત્રી ળશયેી નલકાવ મોજના અંતગડત મ ખ્મ પ્રોજેકટની નલગતો 
નીચે મ જફ છે : 

(યકભ રૂ. રાખભાું)  

પ્રોજેક્ટની નલગત પ્રોજેકટ ખચડ 
લિજ   

ઔારાલડ યડ ય ઔે.ઔે.લી. ર્ઔ ાવે ડફર રેમય લય િીજ ફનાલલાન ાં ઔાભ  ૧૨૯૫૩.૦૦ 

યાજઔટ ળશયેભાાં વીલીર શસ્ીટર ર્ઔભાાં થ્રી આભ ુફ્રામ લય ફીજ ફનાલલાન ાં ઔાભ ૮૪૭૧.૦૨ 

૧૫૦ ફુટ યીખ યડ ય આલેર નાનાભલા ર્ઔ ય પરામ લય િીજ ફનાલલાન ાં ઔાભ ૪૧૧૨.૦૦ 

૧૫૦ ફુટ યીંખ યડ ય આલેર યાભાીય ર્ઔ ય પરામ લય િીજ ફનાલલાન ાં ઔાભ ૪૦૨૧.૦૦ 

જાભનખય યડ ય (વાાંક્રઢમા  ર) ROB ફનાલલાન ાં ઔાભ ૪૦૦૦.૦૦ 

જડ્ડુઝ યેસ્ટ૦યન્ટાં ર્ઔડી ાવે પરામ લય િીજ ફનાલલાન ાં ઔાભ ૨૮૫૨.૦૦ 

રક્ષ્ભીયનખયનાાં નારાને શફૄાં ઔયલા ભાટે લધાયાના ઔાભન કર્ ુ ૨૦૦૦.૦૦ 

ડ્રનેેજ   

૫૧ એભ.એર.ડી યૈમા સ એજ ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટન ાં  લ્ય ળન ઔાંટ્રર ફડુનાાં નલા છેલ્રા 
ધાયાધયણ મ જફન ાં નલીનીઔયણ અને અગ્રેડળેન ઔાભ ૨૫૦૦.૦૦ 

ટયા મ્પીંખ સ્ટેળનથી ભાધાય STP સ ધી ૧૧૦૦ mm GRP ને ફદરે ૧૧૦૦ 
mm ડામાની DI ાઇરાઇન રેઈંખ ઔાભ ૧૫૨૯.૦૦ 

યવાણાનખય લોંઔ ાઔ ઔયલાન ાં ઔાભ ૧૨૦૦.૦૦ 
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પ્રલાઇડીંખ એન્ડ રેમીંખ ઇન્ટયવેપ્ટય વીલયેજ રાઇન  એન.એર્ - ૮ ફી લિજ ટ  
ટયા ન ઇસ્ટ ફેન્ઔ પ આજી યીલય પય આજી યીલય યી-ડલેરભેન્ટ પ્રજેતટ ૭૫૦.૦૦ 

પ્રલાઇડીંખ એન્ડ રેમીંખ ઇન્ટયવેપ્ટય વીલયેજ રાઇન  એન.એર્ - ૮ ફી િીજ ટ  
ટયા ન લેસ્ટ ફેન્ઔ પ આજી યીલય પય આજી યીલય યી-ડલેરભેન્ટ પ્રજેતટ ૭૫૦.૦૦ 

લડુ નાં.-૧૨ લાલડી ખેઇટ થી મ શમ્પભદી ફાખલાા લટય-લેભાાં ફઔવ ખટય ઔયલાન ાં ઔાભ ૫૦૦.૦૦ 

નલાાં તલઔવીત તલસ્તાેેયભાાં જનબાખીદાયી મજના શઠે ડ્રનેેજની રાઇન નાાંકલાન ાં ઔાભ ૫૦૦.૦૦ 

લોટયલક્વડ   

1016 ભીભી ડામાને ગટાડલા , લફછાલે, જડાલા, યીક્ષણ અને ર્ાલ  ઔયલા ભાટે વશામઔ 
ન્માયી ડભેથી જેટઔ ર્ઔડી ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ સ ધી  ાણી  યલઠા વમલસ્થા ભાટે 3 એરી 
એભ.એવ.એતવપે્રવ પીડય ાઇ રાઇન નાકલાન ાં ઔાભ.  (8.0 ક્રઔ.ભી. રાંફાઇ)  ૨૦૦૦.૦૦ 

નલા 30.00 રાક લરટય આયવીવી ળાફ્ટ ટાઇ એલરલેટેડ  વતલિવ જાળમ (ઇએવઆય) 
ની ક્રડઝાઇતનિંખ અને ફાાંધઔાભ , ભતા ભલા ખાભ યાજઔટ કાતેના  તભાભ વશમખી 
તવતલર ઔાભ વાથે 100 ભીટય લરટય આયવીવી ગ્રાઉન્ડ વતલિવ જાળમ  (જીએવઆય) 
અને મ્પ શાઉવ ૭૫૦.૦૦ 

ડીઝાઇનીંખ એન્ડ ઔન્સ્ટ્રતળન પ ન્ય  ૩૦ રાક લરટય  આય.વી.વી. ળાફ્ટ ટાઇ 
એરીલેટેડ વતલિવ યેજલૈય (ઇ.એવ.આય) ૨૪ ભીટય સ્ટેજીંખ શાઇટ  એન્ડ ૧૦૦ રાક લરટય 
આય.વી.વી. ગ્રાઉન્ડ વતલિવ યેજલૈય (જી.એવ.આય) એન્ડ મ્પ  શાઉવ તલથ તલથ ર 
અરાઇડ તવતલર લઔુ એટ મ ાંજઔા તલરેજ યાજઔટ ૭૫૦.૦૦ 

આજી થી દ ધવાખય શડે લતવુ સ ધી ની રાઇન બાલનખય  ર્ઔડી સ ધી તથા આજી થી 
ગ્રીનરેંડ રાઇન ભા યાાંદયડા લઔ ાભા તથા ભાઔેટ માડુ  ાવે ૫૦૦ MS ૩ LP ઔટીંખ 
રાઇન નાકલાન  ઔાભ ૭૦૦.૦૦ 

યેરનખય તલસ્તાયભાાં ફાઔી યશતેા તલસ્તાયભાાં ડી.આઇ. ાઇ રાઇન નાકલાન ાં ઔાભ ૫૦૦.૦૦ 

યસ્તાના કાભો   

એતળન પ્રાન અન્લમે ત્રણેમ ઝનભાાં યી-વપેતવિંખ તથા નલા યસ્તાના ઔાભ  ૩૦૦૦.૦૦ 

ટી.ી. સ્ઔીભ ૨૩,૨૪ અંતખુત ભેટરીંખ થમેરા યસ્તાને ડાભય ઔાભ ૧૪૦૦.૦૦ 

લડુ નાં.-૧૨  તનતનખય ૮૦ ફુટ યડને યી-ડલેર ઔયલાન ાં ઔાભ ૬૦૦.૦૦ 

યેરનખય ઇ.એવ.આય  ાવે નલ યસ્ત ફનાલલાન   ઔાભ ૫૦૦.૦૦ 

લડુ નાં.-૧ યાજ યાજેિયી , વાંત ાઔુ, સ્ઔાેાય યેવી., અમતૃ ાઔુ, વમલૃ્ધ્ધતે ાઔુ, યાભેિય 
ાઔુ, તળલ ાઔુ, તલદ્ય તનખય, જે.ઔે.ાઔુ, ઇન્રપપ્રસ્થભનખય, રક્ષ્ભીતે વવામટી, તથા જ દી-જ દી 
વવા.નાાં યસ્તા નાાં વાઇડ વલ્ડ,યભાાં ેલીંખ બ્રવઔ નાાંકલાન ાં ઔાભ ૫૦૦.૦૦ 

નલનલધ ઇન્રાસ્કક્ચયના કાભો   

રારયી-યાાંદયડા રેઈઔ ડલેરેભેન્ટ ઔયલાન ાં ઔાભ ૩૦૦૦.૦૦ 

તનભુા યડ ય પામય સ્ટેરળન તથા સ્ટાનપ તલાટુય ફનાલલાન ાં ઔાભ ૯૫૩.૦૦ 

જ્ય ફેરી ખાડુનભા નલીનીઔયણ ઔયલાન  ઔાભ ૭૨૫.૦૦ 

ર્ાંરળેનખય ઇ.એવ.આય ાવે પ્રટભાાં ભડુન શઔવ ુઝન ફનાલલાન ાં ઔાભ ૭૦૦.૦૦ 
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૧૦ . અમતૃ નભળન  :-  

 

બાયતવયઔાયશ્રી દ્વાયા ળશયેની ભાકાઔીમ સ તલધાભાાં લધાય ઔયી રઔની સ કાઔાયી 
અને વરાભતી ભાટે Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation ( AMRUT) 

મજનાની જાશયેાત તા. ૨૫ જ ન ૨૦૧૫નાાં યજ ઔયલાભાાં આલેર. જેભા બાયતનાાં ક ર ૫૦૦ 
ળશયેન વભાલેળ ઔયલાભાાં આલેર. જે ૈઔી ગ જયાત યાજ્મનાાં ક ર ૩૧ ળશયે ૈઔી યાજઔટ 
ળશયેન ણ વભાલેળ થમેર છે.  
 

અમતૃ મજના અંતખુત લુ: ૨૦૧૫થી અત્માય સ ધીભાાં ક ર ૨૮ પ્રજેતટ  ણુ થમેર છે . 
આ મજના ભાર્ુ : ૨૦૨૧ સ ધીભા ણૂુ થનાય છે . વત્લયે ફાઔી યશરે ઔાભ ણૂુ થામ તે 
મ જફ ઔાભખીયી પ્રખતતભાાં છે.  
 

અમતૃ મજના અન્લમે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લુ: ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ભાાં ઔયલાભાાં 
આલનાય ઔાભખીયી તથા કર્ુની તલખત વેઔટયલાઇઝ નીર્ે મ જફ છે: 
 

૧૦.૧. લોટય વપ્રામ :  
 

 જીલ્રા ખાડુન ડીસ્ટ્રરીબ્ય ળન નેટલઔુ પ્રજેતટ ફૃ.૨૪.૫૩ ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
 લાલડી ડીસ્ટ્રીબ્ય ળન નેટલઔુ પ્રજેતટ ફૃ.૨૪.૧૦ ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
 ભલડી ટી.ી.નાં. ૨૬ , ૨૭ અને ૨૮ લડુ નાં.૧૧ પ્રજેતટ ફૃ.૧૨.૬૭ ઔયડનાાં કર્ે 

પ્રખતત શઠે છે. 
 નાયામણનખય શડે લઔુવ લડુ નાં.૧૮ પ્રજેતટ ફૃ.૭.૮૭ ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 

 

૧૦.૨. વીલયેજ :-  
 

 અગ્રેડળેન પ ટયા MPS યાઇઝીંખભેન ભાધાય STP પ્રજેતટ ફૃ.૧૩.૪૫ 
ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 

 SPS લડુ નાં. ૧૮ શન ભાન ટેમ્પર ઔઠાયીમા ખાભ પ્રજેતટ ફૃ.૪.૬૨ ઔયડનાાં કર્ે 
પ્રખતત શઠે છે. 

 વીલયેજ નેટલઔુ અને શાઉવ ઔનેતળન તવસ્ટભ લડુ નાં.૧૨ અને લડુ નાં.૧૩ લાલડી 
કાતેન પ્રજેતટ ફૃ.૪.૫૮ ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
 

૧૦.૩. ાક્વડ એન્ડ ગાડડન :-  
 

 રેન્ડસ્ઔેીંખ અને ખાડુનીંખ પ્રજેતટ આજીડભે ડાઉનસ્ટ્રીભ પ્રજેતટ ફૃ.૨.૭૦ ઔયડનાાં 
કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
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૧૦.૪. સ્ટોભડ લોટય ડ્રનેેજ : 
 

 સ્ટભુ લટય ડ્રઇેન નેટલઔુ ટી.ી.નાં. ૨૬.૨૭ ભલડી લડુ નાં.૧૧ પ્રજેતટ ફૃ.૩.૯૪ 
ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
 

૧૦.૫. અફડન ટ્રાન્વોટડ :-  

 ડલેરભેન્ટ પ નન ભટયાઇઝ્ડ ટ્રાન્વટુ ઝન ઔન્ટ્રતળન પ વામઔર ટે્રઔ અને 
ફૂટાથ ABD એયીમા પ્રજેતટ ફૃ.૫.૮૧ ઔયડનાાં કર્ે પ્રખતત શઠે છે. 
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૧૧.  દીનદમા અંત્મોદમ મોજના  – DAY –  NULM :-   
 

૧૧.૧. ળેલ્ટય પોય અફડન શોભરેવ: (SUH):  

નાભદાય સ પ્રીભ ઔટુ દ્વાયા ઔઈણ વમક્તત છત લખય યાતે્ર સ લે નક્રશ તે ભાટે  આલશ્મઔ 
ખરા રઈ જફૃયી સ તલધા ઉરબ્ધ ફનાલલા સ ર્લેર છે. યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 
ણ યેનફવેયા જેલી સ તલધા ફનાલેરી છે જેભાાં લધાય ઔયલાભાાં આલનાય છે. લેસ્ટ ઝન 
તલસ્તાયભાાં સ્ભાટુ વીટી અંતખુત નલા બેર તલસ્તાય ભાધાય, મ ાંજઔા, ભનશય ય-૧, ગાંટેિય 
તથા ભટા ભલા તલસ્તાયને ધ્માને રઇ એઔ આધ તનઔ સ તલધા વબય નવ ાં ડભીટયી ફનાલલાન ાં 
આમજન છે. 

 
૧૧..૨. મ ખ્મભુંત્રી ભફશરા ઉત્કડ મોજના (MMUY) 

 

ગ જયાત વયઔાયશ્રી દ્વાયા ળશયેી તલસ્તાયની ફશનેને  આત્ભતનબુય ફનાલલા ભાટે “મ ખ્મભાંત્રી 
ભક્રશરા ઉત્ઔુ મજના(MMUY)” અભરભાાં મ ઔલાભાાં આલેર છે. આ મજના શઠે ૧૦ ફશનેન  
“જઈન્ટ રામાલફરીટી અતનિંખ એન્ડ વેતલિંખ ગ્ર   (JLESG)”ની યર્ના ઔયી ફશનેને  ફેંઔ દ્વાયા    
ફૃ. ૧.૦૦ (એઔ રાક   યા)ની લખય વમાજની રન વશામ આ ી ભક્રશરા વળક્તતઔયણ અંતખુત  
ભક્રશરા ખબય ફને તે ક્રદળાભાાં ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલે છે. 
 

૧૧..૩. PM SVA Nidhi મોજના (PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi) 
 

COVID-19 થી અવયગ્રસ્ત ળશયેી પેક્રયમાની આજીતલઔા ભાટે તેભન વમલવામ ળર ાં ઔયી ળઔે તે 
શતે  થી ળશયેી પેક્રયમાને લક્રઔિંખ ઔેતટર રન અાલલા “ PM Street Vendors AtmaNirbhar 

Nidhi ( PM SVANidhi(”, a scheme for Special Micro-Credit Facility, ૧૦૦% ઔેન્ર  યસ્કૃત 
મજના રાગ  ઔયલાભાાં આલેર છે.  વદય મજના દ્વાયા યાજઔટ ળશયેનાાં, ળશયે ફશાયથી અને 
ગ્રામ્પમ તલસ્તાય ભાાંથી ળશયેભાાં પેયી ઔયલા આલનાય અને ૨૪ ભાર્ુ,૨૦૨૦ શરેા પેયીની પ્રવતૃત્ત 
ઔયતા તભાભ ળશયેી પેક્રયમાને આલયી રઇ આ મજનાભાાં ળશયેી પેક્રયમાને ફેંઔ દ્વાયા 
ફૃ.૧૦,૦૦૦/- સ ધીની લક્રઔિંખ ઔેતટર રન આલાભાાં આલે છે. આ મજનાભાાં કાવ ઔયીને 
યાષ્ટ્ટ્રીમકૃત ફેંઔન તલળે વશમખ યહ્ય છે. 
 

આ અંખે અન બલ ઔશી યહ્ય છે ઔે સ તલધા ઊબી ઔમાુ છી ણ રાબાથી સ તલધાન રાબ 
રેતા નથી. આ ભાટે Citizen Activity Goups લખેયે અભરભાાં આલે અને આ મજનાન રાબ 
રે તેલી અીર છે. 
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૧૨ . આયોગ્મ વેલા :  
 

આયગ્મ તલબાખ દ્વાયા ળશયેના ભાત્ર ખયીફ લખુના રઔ ભાટે જ નક્રશ યાંત   અન્મ તભાભ 
લખુના નાખક્રયઔના સ્લાસ્થ્મની જાલણી ભાટે જ દા જ દા ખરા રેલાઈ યહ્યા છે. જેના રીધે 
લધ  ને લધ  નાખક્રયઔ આયગ્મ વેલાન રાબ રઈ યહ્યા છે.  
 

આ ઔામુને લધ  એઔ ઔદભ આખ રઈ જઈ આયગ્મ વેલાના ભાકાને લધ  સ રઢ ફનાલી 
ળશયેને ળક્ય શમ ત્માાં સ ધી યખર્ાાથી દૂય યાકલાના પ્રમાવ શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
 

 આગાભી લડન ું આમોજન : 
 

 આખાભી લુભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ભાધાય ર્ઔડી તલસ્તાયભાાં 
અતત આધ તનઔ વેન્ટ્રર ભેક્રડઔર તથા લેઔવીન સ્ટય એઔ જ જગ્માએથી વાંર્ા લરત 
થામ તે યીતે ફનાલલાન ાં આમજન ઔયેર છે. 

 યાજઔટ ળશયેના નાખક્રયઔને લધ  વાયી તથા સ રઢ આયગ્મ વેલા ભી યશ ેતે 
ભાટે શાર ઔામુયત ૩(ત્રણ) અફુન શલે્થ વેન્ટય (હ ડઔ, બખલતીયા, તલજમ 
પ્રટ) અફુન શલે્થ વેન્ટયન ાં અગ્રેડળેન ઔયલાભાાં આલળે. 

 યાજઔટ ળશયેભાાં નલા બેરા તલસ્તાયભાાં નાખક્રયઔને લધ  વાયી તથા સ રઢ 
આયગ્મ વેલા ભી યશ ેતે ભાટે ૨ (ફ)ે અફુન શલે્થ વેન્ટય ઔામુયત ઔયલા 
વયઔાયશ્રીની ભાંજૂયી રઈ, ભાંજૂયી ભળ્મે ફે નલા અફુન શલે્થ વેન્ટય ઔામુયત 
ઔયલાન ાં આમજન છે. 

 ભશાનખયાલરઔા તલસ્તાયભાાં આલેરા જે તે અફુન શલે્થ વેન્ટયના ઔામુક્ષેત્રભાાં 
આલેર દૂયના તલસ્તાયભાાં લધ  વાયી આયગ્મ વેલા ભી યશ ેતે ભાટે ૩ (ત્રણ) 
અફુન વફ વેન્ટય ળફૃ ઔયલાભાાં આલળે. 

 યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશયેના નાખક્રયઔને રગ્ન નોંધણી યજીસ્ટે્રળનની 
પ્રક્રિમાભાાં ડતી મ શ્ઔેરીને તનલાયલા રગ્ન નોંધણી યજીસ્ટે્રળનની પ્રક્રિમા 
વાંણૂુ નરાઈન ઔયલાભાાં આલળે. 

 જન્ભ – ભયણ નોંધણી ઔાભખીયીને લધ  સ રઢ  ફનાલલા આ ઔાભખીયીન ાં ઝનર 
ઔર્ેયીભાાં તલઔેન્રીઔયણ ઔયલાભાાં આલળે. 

 યાજઔટ ળશયેભાાં નલા બેરા તલસ્તાયભાાં આલેર સ્ભળાન ગશૃ ન ાં વાંર્ારન 
વોંણી તથા તેન ાં આધ નીઔયણ ઔયલાન ાં આમજન છે.  

 COVID-19 છી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની આયગ્મ વેલાભાાં ગણા પેયપાય 
આલેર છે. બતલષ્ટ્મભાાં ણ નલા ડઔાયને શોંર્ી લલા યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાની તૈમાયી છે. 
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૧૩ . પામય એન્ડ ઇભયજન્વી વનલિવીઝ :  
 

યાજઔટ ળશયેભાાં લવતા નખયજનને તથા યાજઔટ ળશયેભાાં ભતી શક્સ્ટર વાયલાય ભાટેન 
રાબ રેલા આલનાય દદીને યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા પામય એન્ડ ઇભયજન્વી વતલિવીઝ 
ળાકા દ્વાયા ક્રદલવના ૨૪ ઔરાઔ અને લુના ૩૬૫ ક્રદલવ એમ્પબ્ય રન્વ તથા ળફલાક્રશનીની 
વેલા ળક્ય ફને ત્મા સ ધી  યી ાડલાભાાં આલે છે. પા.ઇ.વ.ળાકા દ્વાયા યાજઔટ ળશયેભાાં આખ 
અઔસ્ભાતન બખ ફનેરા ભાનલી તથા શ ાં-ક્ષીને ણ યેસ્ક્  પામય એન્ડ ઇભયજન્વી 
વતલિવીઝ ળાકાના જલાન દ્વાયા ઔયલાભાાં આલે છે. 
 

યાજઔટ ળશયે ની શદ ફ શાય ક દયતી આપત વભમે ત્મા ભાનલ વજીત આ ત્તી વભમે 
ક્રદલવ-યાતની યલા ઔમાુ લખય પામયના જલાન પય જ ફજાલે છે તથા યા.ભ.ન.ા.ની શદ 
ફશાયની વોયાસ્ટ્રભાાં તેભજ ઔચ્છછભાાં GIDC ભાાં  આખ રાખે તથા અઔસ્ભાત વભમે પામય એન્ડ 
ઇભયજન્વી વતલિવીઝ ળાકા દ્વાયા મગ્મ ર્ાર્જ લસ ર ઔયી પયજ તનષ્ટ્ઠા લૂુઔ ફજાલલાભાાં આલે 
છે. 
 

 આગાભી લડન ું આમોજન – 

 

ફયજજમોનર ટે્રઈનનિંગ વેન્ટયભાું  પામય વેપટી ઓપીવયોને તારીભ : 
 

 ભયફી યડ કાતે આલેર, યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાનાાં ઈભયજન્વી ક્રયસ્ન્વ 
વેન્ટય યીજીમનર ટે્રઈનીંખ વેન્ટય કાતે વોયાષ્ટ્ટ્રના તભાભ પામય વેપટી 
પીવયને જનયર ઔુ અંખેની પામય વેપટી પીવયને તારીભ આલાભાાં 
આલળે. યીજીમનર ટે્રઈનીંખ વેન્ટયન મ ખ્મ શતે   પામય વેપટી પીવયને મગ્મ 
તારીભ ભી યશ ેતે ભાટે તથા બતલષ્ટ્મભાાં રઔર ખલભેન્ટ ફડી વાથે વાંઔરન 
ઔયી પામય ન- બ્જેઔળન વટીપીઔેટ ઇસ્ય  ઔયલાભાાં વયતા યશ ેતે છે.    
 

  પામય વનલિવન ું આધ નનકયર્ણ : નલા લાશનો અને વાધનો : 
 

 પામય & ઈભયજન્વી વતલિવીવ તલબાખ દ્વાયા શારભાાં ૦૮ જેટરા પામય સ્ટેળન 
ઔામુયત છે તેભજ આખાભી વભમભાાં નલા પામય સ્ટેળન ઔામુયત થનાય છે. પામય 
& ઈભયજન્વી તલબાખ દ્વાયા યાજઔટ ળશયે તેભજ આજ ફાજ ના તલસ્તાયભાાં આખ 
રાખલાના ફનાલ તેભજ અન્મ ક દયતી આપતના વભમે યેસ્ક્  ઔાભખીયી 
ઔયલાભાાં આલે છે. 
 

 આખાભી લુભાાં ૦૫ નલી ળફલાશીની ફૃ ૯૫.૦૦ રાકનાાં કર્ે  કયીદ ઔયાળે. 
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 પામય & ઈભયજન્વી તલબાખના અરખ અરખ પામય સ્ટેળનની જફૃક્રયમાત મ જફ 
૪૦ નાંખ  B.A. (Breathing Apparatus) Set ની કયીદી ફૃ. ૪૦.૦ રાકનાાં કર્ે 
કયીદીની પ્રક્રઔમા આ લે (૨૦૨૧-૨૨) ઔયલાભાાં આલી છે.  
 

 પામય & ઈભયજન્વી વતલિવીવ તથા લટયલઔુવ તલબાખના ઉમખ ભાટે ળશયેભાાં 
લધી યશરેા શાઈયાઈઝ લફલ્ડીંખ ભલ્ટીપ્રેતવભાાં આખના વભમે ઝડી ફર્ાલ 
ઔામુ તથા આખને બ જલલા ભાટે ર્ાલ  લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાાં પામય લિખેડ તલબાખ 
ભાટે ૮૦ ભીટય ઉર્ાઈના શાઇડ્રલરઔ પ્રેટપ ભુ, જેની ક્રઔભત ફૃ. ૨૦.૦ ઔયડ જેલી 
છે. આલતા લુના(૨૦૨૧-૨૨) જ રાઈ ભાવ સ ધીભાાં આ ૮૦ ભીટય ઉર્ાઈના 
શાઇડ્રલરઔ પ્રેટપભ પામયલિખેડ તલબાખભાાં ઉમખ ભાટે ઉરબ્ધ શળે.  
 

 યાજઔટ ળશયેના તલસ્તાયભા લધાય થતા આખાભી લુ – ૨૦૨૧-૨૨ભાાં નલા 
પામય સ્ટેળન, તેના ભાટેના સ્ટાપ, લાશન, તેભજ શારના વાત પામય સ્ટેળનની 
જફૃયીમાત ભાટે ૦૨ ભીની યેસ્ક્ , ૦૫ ડડે ફડી લાન, ૦૪ નાંખ પામય લટય 
ટેન્ઔય “ખજયાજ” (૨૦,૦૦૦ રીટય ઔેેવીટી ), ૦૪ નાંખ એબ્ય રન્વ, ૪૦ નાંખ BA 
વેટ, ૮૦ ભીટય ઉર્ાઇના શાઇડ્રરીઔ પ્રેટ પભુ, તેભજ પામય સ્ટેળન ભાટે અન્મ 
જફૃયી નલા પેયપાયને આધીન જફૃ ક્રયમાત  યી ઔયલાની ભાાંખણી મ ઔલાભાાં આલેર 
છે. આ લાશન અને વાધનની કયીદી અંદાજજત  ફૃ. ૭૦૦  રાક ના કર્ે 
આલતા  લે (૨૦૨૧-૨૨) ઔયલાભાાં આલનાય છે. 

 

 યાજઔટ ળશયેના બોખલરઔ વમા અને લવતતભાાં થમેર લધાયાને ધ્માને રઇ 
રઔના જાનભારની સ યક્ષા ભાટે નલા ફે પામય સ્ટેળન, ઉયાાંત આજી 
જી.આઈ.ડી.વી. વાથે ભીને ણ લધ  એઔ પામય સ્ટેળનન ાં આખાભી વભમભાાં 
જગ્માની ઉરલ્બ્ધ અને નાણાાંઔીમ આમજનને ધ્માનભાાં યાકીને તનભાુણ ઔયલા 
પ્રક્રિમા શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
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૧૪ . ર્જશયે ફગીચા તથા ફાર ફક્રડાુંગર્ણ : 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના દ્વાયા ળશયેન  માુલયણ સ ધયે તેભજ ળશયે શ ક્રયમાફૄ ફને તે 
શતે  વય જગ્માને તેભજ ળશયેના તલઔાવના વભાાંતયે નાના-ભટા ફખીર્ા, ફારક્રિડાાંખણ 
તેભજ ક્રપઝીઔર પીટનેળના વાધન મ ઔી ળશયેીજનને વતલળે સ તલધા આલાની 
ઔાભખીયી ઔયલાભા આલે છે. 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા નાણા ઔીમ લુ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ભાાં રઔ સ કાઔાયી સ તલધા 
ભાટે નીર્ે મ જફની ઔાભખીયી ઔયલાભા આલેર છે: 

 

ક્રભ 

 

ફગીચા ળાખા ભાયપત કયામેર કાભગીયીની નલગત (સ્થ વુંખ્મા) 
ઝોન નલા ફગીચા યભત ગભતના 

વાધનો 
ફપઝીકર પીટનેળના 

વાધનો 
૧ વેન્ટ્રર ૦૧ ૧૩ ૧૩ 

૨ ઇસ્ટ ૦૫ ૦૨ ૦૭ 

૩ લેસ્ટ ૦૨ ૦૩ ૧૭ 

 

આ ઉયાાંત ળશયેી તલસ્તાયભાાં શ ક્રયમાી છલામ અને લાશનથી થતા પ્રદૂણને અટઔાલાના 
બાખફૃે મ ખ્મ યસ્તાના ભધ્મ બાખે જે-તે તલસ્તાયને અન ફૃ બ્ય ટીપીઔેળનની ઔાભખીયી     
(અંદાજે ૧૫ ઔી.ભી.) શાથ ધયલાભા આલેર છે. 
 

૧૪.૧. ફ્રાલય ળો: 
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશયેી નખયજન માુલયણ પ્રત્મે લધ  વજાખ ફને  તેભજ 
ળશયેની આખલી ક ઊબી થામ , વાથ-ેવાથે નખયજન પ્રકૃતતની લધ  નજીઔ આલે તેલા 
ઉદે્દળથી ફહ  આમાભી તલતલધ થીભ-ફેઈઝ આધાક્રયત “ફ્રાલય ળ– ૨૦૨૦” ન ાં વપતાલુૂઔ 
આમજન ઔયલાભાાં આલેર. પ્રથભ લકત ફૃ.૨૦/-ની પ્રલેળ પી યાકી શલા છતાાં આળયે ણા 
ફે રાક રઔએ ફ્રાલય ળ ન રાબ રીધેર છે. બતલષ્ટ્મભાાં ઔામભી પરાલય ળ થઇ ળઔે તે 
મ જફન ાં આમજન ઔયલાભાાં આલળે. 
 

૧૪.૨. ક્ક્રનએય-યાજકોટ : (પ્રાન્ટ લોળ) :  
 

 શારના વભમભાાં ળશયેના લધતા જતા ઓ દ્યલખઔયણ  તેભજ ક્રદલવે ને  ક્રદલવે લધતા જતા 
લાશન વતત બાયણના ઔાયણે તેભજ એઔ મા ફીજી યીતના ળશયેી તલસ્તાય તલખેયેભાાં ખફૂ જ 
પ્રભાણભાાં ડસ્ટ, લાય  અને અલાજ તેભજ અન્મ પ્રઔાયના પ્ર દૂણ લધતા જામ છે. આલા 
પ્રઔાયના પ્રદૂણને અટઔાલલા તલળેથી વકૃ્ષ તેભજ શક્રયમાી ભશત્લન યર શમ છે.આલા 
પ્રદૂણના ઔાયણે  ળશયેી તલસ્તાયભાાં  લાલેતય ઔયામેર વકૃ્ષ, પ્રાન્્વ તલખેયેના ણોના  બાખે 
(યાંધ્ર) ણુ છીર ઉય તલતલધ પ્રઔાયના શાતનઔાયઔ  ાટીઔલ્વ એઔ સ્તયના ફૃભાાં જભા થઇ 
જામ છે. જે કયેકય  વ્ર ક્ષ/પ્રાન્્વના તલઔાવને  તેભજ ષૂ્ટ્દબલને અને તલઔાવને  તલક્રયત 
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અવય ઔયે છે તેભજ ળશયેન  એય-લ્ય ળન લધાયે છે. આથી ળશયેી તલસ્તાયના ભટા વકૃ્ષ 
તલખેયેને ઋત આન ાંવ ાંલખઔ યીતે  તભસ્ટ તવસ્્ભથી વાલયીંખ ઔયલાન ાં આમજન છે. ળશયેના બાયે 
ટ્રાક્રપઔ લાા તલસ્તાયભાાં તેભજ ખ લ્રા તલસ્તાય, ફખીર્ા, ળાા તેભજ યશણેાાંઔી 
વવામટીઝ તલખેયેભાાં શક્રયમાીન વમા લધાયલા ઔામુલાશી ઔયલાભાાંના અન યધ મ જફથી 
ઔાભખીયી ઔયલાની જફૃ ક્રયમાત છે અને ળશયેી તલસ્તાયભાાં આશ રાદઔતા યશ ે, ળશયેેન ાં માુલય ણ 
ખ ળન ભાવબય યશ ેતેલા શતે  થી ળશનેા જ દા -જ દા તલસ્તાયભાાં આલેર શક્રયમાીના બાખને  
માતત્રઔીઔયણથી લફન-ીલારામઔ ાણીના ઉમખથી તનમતભત લળ ઔયી શક્રયમાીન વમા 
લધે અને વાથ વાથ ળશયેની અંદય “લ્તરનએય” ભી  યશ ેઅને શલા  અને લાય ના પ્ર દૂણ 
ગટાડલાના પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલળ.ે  
બાયત વયઔાયશ્રી દ્વાયા મજલાભાાં આલેર“ સ્લચ્છછ વલેક્ષણ-૨૦૨૦” જાશયે ઔયેર ક્રયણાભભાાં 
યાજઔટ ળશયેને વભગ્ર દેળભાાં  છઠ્ઠુ સ્થાન ભેર છે. આખાભી લુ ૨૦૨૧-૨૨ભાાં યાજઔટ 
ળશયે સ્લચ્છછતાની  ફાફતભાાં અલગ્રભ શયભાાં એઔ થી ત્રણના ળશયેભાાં સ્થાન પ્રાપ્ત ઔયે તેલા 
પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલળે. 
 

૧૪.૩. ગ્રીન સ્ેવીવ: 
 

ળશયેના જ દા -જ દા તલસ્તાય ના બાયે ટ્રાક્રપઔલાા તલસ્તાય  તેભજ ભશાનખયાલરઔાની 
ભાલરઔીના લાક્રયગશૃ,  ટ્રી્ભને્ટ પ્રાન્્વ, અન્મ નાની ભટી જગ્મા ઔે જ્માાં વ ૃ ક્ષ લાલેતય 
ળક્ય નથી તેલા બાખને જગ્માને અન ફૃ તલઔાવ ઔયી ળઔામ તેલા પ્રાન્ટેળન ઔયી શક્રયમાી 
આચ્છછાક્રદત ઔયી ળશયેભાાં ગ્રીન સ્ેવીવ ઊબા ઔયી ળઔાળે.  

  

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આખાભી ૨૦૨૧-૨૨ લુભાાં આ પ્રભાણે ઔાભખીયી શાથ 
ધયલાના આમજન છે: 

 

૧૪.૪. નલા ફગીચા-ફારફક્રડાુંગર્ણ, નવનનમય વીટીઝન ાકડ : 
 

ળશયેના તલઔ તવત તલસ્તાયભાાં નાના ભટા ખાડુન લખેયેના શતે  ના પ્ર્વ તેભજ આજીડભે 
તલસ્તાયભાાંના ખ લ્રા ટેઔયાા બાખભાાં અ દ્યતન રેંડ સ્િેીંખ વાથે  ક્રયક્રિએળનર સ તલધા 
તેભજ તલઔાવ ાભતા ભયફી યડ, ભલડી તલસ્તાય, યૈમા તલસ્તાય તેભજ યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાન ક્ષતે્રીમ વમા લધાયતા લાલડી તેભજ ઔઠાયીમા તલસ્તાયભાાં ફખીર્ા 
તેભજ અન્મ ૨.૬૦ રાક ર્.ભી. ના અંદાજ ૨૧ સ્થભાાં રઔ સ તલધા ઔયલા ભાટે આધ તનઔ 
વાધન તેભજ ભળીનયી લખેયે તેભજ પીઝીઔર પીટનેળના વાધન અને ફાઔ ભાટે યભત 
ખભતના વાધન મ ઔલાની તલતલધ ઔાભખીયી શાથ ધયલાન ાં આમજન છે. 
 

ક્રભ ઝોન ફાગીચા વુંખ્મા ચો .ભી.  યકભ રૂ રાખભાું 
૧ વેન્ટ્રર  ૦૩ ૧૮૧૦૦ ૧૪૨.૦૦ 

૨ ઇસ્ટ ૦૧ ૮૦૦૦૦ ૫૦૦.૦૦ 

૩ લેસ્ટ ૦૩ ૧૦૯૯૬ ૭૭.૨૭ 
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ઉયતત તલખતની ઔભખીયી નલા બનાયા તલસ્તાયભાાં ભશત્તભ ભાનલ લવાશતી લવાશત 
ધ્માને રઇ જગ્માને અન ફૃ નલા ફખીર્ા, ફારક્રિડાાંખણ, તવતનમય તવટીઝન ાઔુવ 
લખેયે ફનાલલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત ળશયેની “આગલી ઓખ ” ઊબી થામ તેભજ 
માુલયણ સ ધયે આભ પ્રજાજન લખેયેને સ તલધાવબય પ્રાકૃતતઔ બાખ તનયાાંતનાાં ભાાં 
આનાંદ પ્રભદ ભાટે ભી યશ ેતે શતે  ને ધ્માને રઈ વયઔાયશ્રીનાાં અન દાનની યઔભભાાંથી ળશયેનાાં 
ન્માયી ડભેનાાં તલસ્તતૃીઔયણનાાં નજીઔનાાં ખ લ્રા ટેઔયા બાખભાાં અદ્યતન રેન્ડ સ્િેીંખ વાથે 
યીક્રિએળનર સ તલધા ઊબી ઔયલાન ાં આમજન છે. આ ઉયાાંત શમાત ફખીર્ા તથા 
નફા તલસ્તાયભાાંથી આલતાાં ફાઔ તળક્ષણભાાં અલબફૃર્ી ઔેલે અને તેને ણ 
ક્રઔરક્રઔરાટન રાબ ભે તે શતે  થી ફનાલલામેરા “નાંદગય” ભાાં ફારક્રિડાાંખણનાાં વાધન તેભજ 
લમસ્ઔ અને પયલા આલતાાં રઔ ભાટે વાયી ફેઠઔ વમલસ્થા ઊબી ઔયલા તેભજ ળશયેનાાં જ દા-
જ દા તલસ્તાયનાાં ફખીર્ાભાાં ર્ાય ફૂડઔટુ તલઔતવત ઔયલાનાાં આમજન છે.  

 
૧૪.૫. અફડન પોયેસ્ટ અને વાુંસ્કૃનતક લન: 

 
ળશયે વોમ્પમ અને માુલયણભમ ફને અને ળશયેભાાં લૈતલધતા વાથેન ાં પ્રાકૃતતઔ લન ઉબા ઔયલા 
ભાટે યાજમ વયઔાયશ્રીની ગ્રાાંટભાાંથી ૧૮.૦૦ ઔયડની યઔભથી ફહ શતે  ઔ સ તલધા  વાથેન  “અફડન 
પોયેસ્ટ અને વાુંસ્કૃનતક લન ” તેભજ “રેન્ડસ્કે્રીંગ એન્ડ ગાડડ નનિંગ” આજી ડભે ક્રઔળાન ખો-ળાા 
વાભેનાાં બાખે તલઔતવત ઔયલાભાાં આલી યહ્  છે. આ અફુન પયેસ્ટ શારની ક્સ્થતતએ ગ જયાતન ાં 
વોથી ભટ  ળશયેી લન આઔાય રેલા જઈ યહ્  છે. આ જગ્મા તલઔતવત થલાથી ળશયેને તેભજ 
ફશાયથી પયલા આલતાાં નાખક્રયઔને એઔ સ ાંદય શયલા-પયલા ભાટેન ાં સ્થ આી ળઔળે.  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા શાઈ-લે 8-B ને રાગ  આજી નદીનાાં તિભ ઔાાંઠે ક્રઔળાન       
ખો-ળાા વાભે આલેર “ગ્રીન ફેલ્ટ” શતે  ની અંદાજે ૪૭ એઔય ૈઔીની ખ લ્રી જભીનભાાં ક દયતી 
બાખને તલર્લરત ઔમાુ તલના સ્થાતનઔને બોખલરઔ ક્સ્થતત તેભજ તમત લખેયેની અન કૂતા 
ધયાલતા જ દી-જ દી જાતનાાં સ્થાતનઔે તલઔાવ ાભતા અને છા તનબાલ કર્ુલાા ફહ લાુફૄ 
પ્રાન્્વ તેભજ એઔ “આય લેક્રદઔ ઉદ્યાન ” ફનાલલાભાાં આલી યહ્ય છે. “સ્થ અને જના 
વુંગભ” અને શયલા-પયલાના સ્થ અને યાજઔટની જીલાદયી વભાન આજી ડભે તલસ્તાય 
પ્રકૃતતઔ કાભાાં આલતા “મામાલય”  ક્ષીને યેસ્ટીંખ- લિ ડીંખ સ્થ અને ફૂડ ભી યશ ેતે 
પ્રઔાયના વકૃ્ષન ાં લાલેતય ઔયલાભાાં આલળે અને તેભાાં ઉભેય થામ અને યાજઔટની ખણના 
અભ્માવ ક્ષેત્રે તલળેથી થામ તેલા પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલળે. 
 
આ તલસ્તાયની ટગ્રાપી ધ્માને યાકી આ જગ્માભાાં આંત ક્રયઔ યસ્તા લખેયે ફનાલી નજીઔના 
બતલષ્ટ્મભાાં આંત ક્રયઔ બાખભાાં શયલા-પયલા ભાટેન ાં ભાધ્મભ ફની યશળેે તેભજ આ સ્થે 
જગ્માને અન ફૃ નાના ભટા સ્થને “જ વુંચમ “ ની ઔાભખીયીભાાં અભરલાયી ઔયામેર 
છે તેભજ આ તલસ્તાયભાાં શયલા-પયલા આલનાયા વશરેાણી ભાટે ફેઠઔ વમલસ્થાના ફૃભાાં 
“ખજીફ” તેભજ તલશાંખાલરઔન  ભાટે “લોચ ટાલય “ ફનલા જઈ યહ્યા છે.  
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ક્રદલવે ને ક્રદલવે લધતાાં જતાાં ાણીના લયાળ તેભજ તેને શર્ી લલાના પ્રમાવના 
બાખફૃે આ જગ્માભાાં લાલેતય થનાય વકૃ્ષના તલઔાવ અને જાણલણી ભાટે સ્થાતનઔેથી લશી 
જતાાં લફન ીલારામઔ ાણીન ઉમખ થઔી ઉછેય ઔયલાભાાં આલળે.  
 
આ ઉયાાંત ળશયેની આખલી ક ઊબી થામ અન યાજઔટની પ્રાકૃતતઔ ળશયેભાાં ખણના 
થામ. ળશયેન ાં માુલયણ સ ધયે અને ળશયેભાાં ભશત્તભ શ ક્રયમાીન વમા લધે તેભજ ળશયે 
પ્રાકૃતતઔ ફને તેલા આળમથી ળશયેના બાખે અન્મ ભશાનખયની શરેા શરેઔાયી અને જ્માાં   
“જ અને સ્થનો વુંગભ ” થામ છે અને આ જગ્મા તદન થયા અને શ ષ્ટ્ઔ છે.              
“નલક્લ્રત” ઔયી “વકૃ્ષ યક્ષનત! ત ૂવુંસ્કૃતી! ” ને કયા અથુભાાં વાથુઔ ઔયલાના પ્રમાવના 
બાખફૃે  આ “અફડન પોયેસ્ટ & વાુંસ્કૃનતક લન” તલઔતવત ઔયલાભાાં આલી યહ્ ાં છે 
 

૧૪.૬. થીભ ાકડ : 
 
ળશયેના જ દા-જ દા તલસ્તાયભાાં જગ્માની ઉરલ્બ્ધ  મ જફ થીભ ાઔુ ફનાલલાન ાં આમજન છે. 

 
૧૪.૭. વકૃ્ષાયોર્ણ:   
 

ળશયેભાાં વતલળે પ્રભાણભાાં શ ક્રયમાી થામ તેભજ ળશયેન ાં માુલયણ સ ધયે તેભજ બતલષ્ટ્મભાાં 
તવતનમય વીટીઝન ાઔુ જેલી સ તલધા ઊબી થામ તે યીતે ટી.ી. પ્રટભાાં વકૃ્ષાયણ 
ઔયલાભાાં આલળ.ે આ ઉયાાંત ળશયેભા યડ વાઈડ પ્રાન્ટેળન (૭૦૦ વકૃ્ષ) વાભાજીઔ લનીઔયણ 
નદી ઔાાંઠાના તલસ્તાયભાાં ગતનષ્ટ્ઠ લનીઔયણની ઔાભખીયી ભી જે-તે જગ્માની સ્થ્ ક્સ્થતી 
ધ્માને યાકી અંદાજે ૬૦ ,૦૦૦ વકૃ્ષન ાં લાલેતય ઔયલાન ાં આમજન છે. ળશયેના તલઔાવની વાથ 
વાથ યાજભાખોની અંદાજે ૧૫ ક્રઔ.ભી. ભાાં બ્ય ટીપેઔળનની ઔાભખીયી ઔયલાન ાં આમજન છે. 
વાથવાથ નલા વકૃ્ષાયણની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
 

૧૪.૮. વકૃ્ષોના વલે: “જીઓટેગીંગ”:  
 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના શદ તલસ્તાય ક્રદલવે  ને ક્રદલવે લધતા જામ છે. ળશયેના તલઔાવના 
વાથ વાથ  ળશયેન ાં માુલયણ જલાઇ યશ ેતેભજ ળશયે કયા અથુભાાં પ્રાકૃતતઔ ફને અને 
ળશયેના ક્યા તલસ્તાયભાાં ઔઇ ઔઇ પ્રજાતતના વકૃ્ષની શૈમાતી છે? તેભજ ક્યા ક્યા તલસ્તાયભા 
ઔેટરા પ્રભાણભાાં વ્ર ક્ષ છે? અને ક્યા તલસ્તાયભાાં ઔેટરી તલળેથી વકૃ્ષાયણની જફૃયીમાત છે? 
અને ળશયેી તલસ્તાય તલખેયેભાાં ઔમા ક્યા પ્રઔયના વકૃ્ષન ાં અક્સ્તત્લ વ-તલળેથી છે? વાથ વાથ 
“ફ્રયા” વાથે વફાંતધત “પન્ના”ના અક્સ્તત્લ ભાટે ઔેલા પ્રઔાયના વ્ર ક્ષ લાલેતયની જફૃયીમાત યશ?ે  
તેલી તલતલધ ફાફતની જાણઔાયી ભ ી યશ ેઅને બતલષ્ટ્મભાાં વકૃ્ષાયણ ભાટે આમજન અને 
અભરલાયી ઔયી ળઔામ તે શતે  થી આ પ્રઔલ્ શાથ ધયલાન ાં આમજન છે. 
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૧૫ . ક્રાઈભેટ યેનવલરમન્ટ વીટી :-  

 

ક્સ્લવ એજન્વી પય ડલેરભેન્ટ એન્ડ ઔયેળન (SDC) પાંડડે – ઔેેવીટીવ  (capacities)    
પેઝ–૧ પ્રજેતટ અંતખુત;   ICLE –South Asia  વાંસ્થા દ્વાયા યાજઔટ ળશયે ભાટે “ઔરાઈભેટ 
યેતવલરમન્ટ  તવટી એઔળન પ્રાન” ફનાલેર છે. જેભાાં યાજઔટ ળશયેભાાં લુ ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫ 
દયતભમાન થમેર ક ર એનજી લયાળ, ગ્રીન શાઉવ ખેવ ઉત્વર્જન, લલ્નયેલફરીટી તથા ક્રયસ્ઔ  
એવેવભેન્ટ લખેયેન વભાલેળ ઔયલાભાાં આલેર છે. ઔેેવીટીવ  (capacities) પેઝ –૧ પ્રજેતટ 
ણૂુ થમા ફાદ  ઔેેવીટીવ (capacities) પેઝ –૨ પ્રજેતટ ભાટે ણ યાજઔટ ળશયેની વાંદખી 
થમેર છે.  જેન MoU  ગ જયાત ળેશયી તલઔાવ તલબાખ, ઔરાઈભેટ ર્ેંજ તલબાખ, યાજઔટ 
ભશાનાખયાલરઔા  અને ICLE –South Asia લચ્છર્ે વાઈન ઔયેર છે. પ્રજેતટ અંતખુત યાજઔટ 
ળશયેની ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન ઈન્લેન્ટયી ફનાલલાભાાં આલેર છે. જે મ જફ યાજઔટ 
ળશયેન ાં લુ ૨૦૧૯-૨૦ન ાં ક ર “ગ્રીન  શાઉવ ખેવ એતભળન” ૨.૬૧ તભલરમન ટન CO2e  જેટલ ાં 
છે.  યાજઔટ ળશયેન ાં લુ ૨૦૧૯-૨૦ન ાં વમક્તત દીઠ લાતિઔ વયેયાળ ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન 
૧.૪૫ ટન CO2e જેટલ ાં છે. જે બાયતનાાં લુ ૨૦૧૮ ભાાં ખણામેરા વમક્તત દીઠ લાતિઔ વયેયાળ 
ગ્રીન શાઉવ ખેવ એભીળન (૧.૬ ટન CO2e) ઔયતા ુાં છે અને ુાં યશ ેતે ભાટે આ ણ ે
પ્રમત્ન ઔયલા જઈએ. 
 

ળશયેન ાં ગ્રીન શાઉવ ખેવ એભીળન ગટાડલાનાાં પ્રમત્ન અંતખુત તલતલધ પ્રજેતટ જેલા ઔે, 
વરાય ાલય પ્રાન્ટન ાં અભરીઔયણ, ગ્રીન એક્રયમા ઈમ્પર લભેન્ટ, જાશયે ક્રયલશન ભાટેની 
ફવન ાં ઈરેતટ્રીક્રપઔેળન તેભજ રાસ્ટભાઈર ઔનેસતટતલટી ભાટેની મજનાન ાં અભરીઔયણ 
ઔયલાન ાં આમજન ઔયેર છે. ળશયેીજનભાાં જાખફૃઔતા ઔેલલા અને ગ્રીન શાઉવ ખેવ એભીળન 
ગટાડલાભાાં તેભને બાખીદાય ફનાલલા ભાટે વાઈઔર-ટ -લઔુ ઝુાંફેળ ર્રા લલાભાાં આલેર છે. જે 
અંતખુત ળશયેીજનને દય શ િલાયે તાના ઔાભ ઔયલાના સ્થે જલા ભાટે વામઔરન ઉમખ 
ઔયે તેભ સ ર્ન ઔયેર, જેભાાં ભટી વાંખ્માભાાં ભશાનખયાલરઔાનાાં તભાભ ક્રપવના સ્ટાપ તેભજ 
તલતલધ પ્રાઇલેટ વાંસ્થાન સ્ટાપ જડામ છે અને તટફય ભાવથી વતત તાન ાં મખદાન 
નોંધાલી યહ્ય છે.  
 

પ્રજેતટ અંતખુત ફનાલેર ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન ઇન્લેન્ટયીની ભદદથી ઔમ્પય નીટી તથા 
મ્પય નીવીર વેતટય ભાાંથી તલતલધ ક્રિટીઔર વેતટય જેભાાં ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન લધ  થત ાં 
શમ તેલા વેતટયને પ્રાધન્મ આીને તેલા વેતટયભાાં થતા ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન ુાં 
ઔયલા ભાટે યાજઔટ ળશયેભાાં તલતલધ ાઈરટ પ્રજેતટ તથા ફેંઔેફર પ્રજેતટન ાં અભરીઔયણ 
આલનાય લુ દયતભમાન ઔયલાભાાં આલળે. 
 

ળશયેના તલતલધ એલ્મ્પફતળમવ તથા ઈનલેટીલ ઔરાઈભેટ એતળનને રખતા ડટેાને CDP તથા 
ICLEI દ્વયા શસ્ટ ઔયેર Global covenenat of Mayor ની ય તનપાઇડ યી ટીંખ તવસ્ટભભાાં ણ 
ક્રયટુ ઔયેર છે. જેની ઇન્ટયનેળનર ઔતભટી અને વેતટય તનષ્ટ્ણાત દ્વ્રાયા વભીક્ષા ઔયલાભાાં 
આલેર અને યાજઔટ ળશયેને “ One Planet City Challenge (OPCC) ” અંતખુત ગ્રફર તક્ષાએ 
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પયી એઔ લકત નેળનર ઔેતટર પ ઇસન્ડમા  2019-20 ન લકતાફ પ્રાપ્ત થમેર છે.  One 

Planet City Challenge (OPCC) એઔ ન પ્રતતસ્ધાુ છે. જેભાાં અત્માય સ ધીભાાં ક ર 400 થી 
લધ  ળશયેએ લરેન્ટયીરી ઔાફુન ઉત્વર્જન ગટાડતા અને આફશલાની ક્સ્થતતસ્થાઔતાભાાં 
લધાય ઔયલા ભાટેના ધ્મેમ વાથે બાખ રીધેર છે. આ પ્રતતસ્ધાુભાાં લુ 2019-20 દયતભમાન 
ક ર 53 દેળના 255 ળશયેએ તથા બાયત ભાાંથી  8 ળશયે (યાજઔટ,  નાખ ય, ઔર્ી, ણજી,  ણે, 
ગ લાશાટી, ખાંખટઔ અને ઈન્દય) એ બાખ રીધ શત. આ અખાઉ ણ યાજઔટ ળશયે લુ 
2016 અને 2018 ભાાં નેળનર ઔેતટર પ ઇસન્ડમાન લકતાફ ભેલી ચ ઔેર છે. 
 

ઔરાઈભેટ યેતવરીમન્ટ તવટી એતળન પ્રાનભાાં યાજ્મ વયઔાય અને ઔેન્ર વયઔાયની તલતલધ 
મજનાને ધ્માનભાાં યાકીને તેભજ તલતલધ સ્ટેઔશલ્ડવુ વાથે ઔન્વલ્ટ ઔયીને તલતલધ 
તભટીખેળન તથા એડપે્ટેળન ઇન્ટયલેળનન વભાલેળ ઔયેર છે. જે મ જફ યાજઔટ ળશયેભાાં ક ર 
263,823 ટન CO2e જેટલ ાં ગ્રીન શાઉવ ખેવ એતભળન ુ ઔયલાન ટેક્ન્ળમર (ક્ષભતા) છે. 
ICLEI – South Asia વસ્થા દ્વ્રાયા ઔેેતવટીવ ( CapaCITIES) પ્રજેતટ અંતખુત શાથ ધયલાભાાં 
આલેર અભ્માવના આધાયે આખાભી વભમભાાં જફૃયી આમજન ઔયીને આ અંખે તલળે વગન 
ઔાભખીયી ઔયલાન ાં આમજન શાથ ધયેર છે. 
 

૧૫.૧ ગ્રીન એનજી : 
 

વોરાય ાલય પ્રોજેક્ટ :- 
 

યીન્ય એફર એનજીના ભશત્તભ ઉમખ ઔયલાના બાખફૃે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના 
લેસ્ટ ઝન/ઈસ્ટ ઝન/વેન્ટ્રર ઝનનાાં મ ખ્મ ક્રપવ લફસલ્ડિંખ, ેડઔ યડ સ્લીભીંખ રૂ, 
યેવઔુ સ્લીભીંખ રૂ, ઔારાલડ યડ સ્લીભીંખ રૂ, નાના ભલા યડ ભલ્ટી એતટીલીટી 
વેન્ટય તેભજ વયજીની નાઇડ  સ્ક ર લફલ્ડીંખ, આજી ક્રપલ્ટય પ્રાન્ટ ય, શ્રી પ્રબાદેલી જે. 
નાયામણ રાઈિેયી, શ્રી દતાંત ઠેંખણી રાઈિેયી  શ્રપ યડ, શ્રી આંફેડઔયબલન જીલ્રા 
ખાડુન રાઈિેયી, શ્રી ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઈ ઔન્મા તલધારમ, શ્રી લીય વાલયઔય તલધારમ 
દેલયા, શ્રી ી. એન્ડ ટી. લી. ળેઠ શાઈસ્ક ર , સ્ભાટુ ગય - ૦૩ , આલાવ મજના નાાં ૧૧ 
ટાલય ય , ભેમય ફાંખર કાતે , યૈમા યડ , ેયેડાઈઝ શર વાભેની નલી રાઈિેયીભાાં , 
તેભજ શાર આનાંદનખય ઔમ્પય નીટી શર કાતે ૦૩ ભી ક ર ૬૩૨ kwp ઔેેતવટીના 
ન ગ્રીડ ફૃપ ટ વરાય ાલય પ્રાન્ટ ઔામુયત છે.   
 

ઉયાાંત શાર ર્ાલ  લે ડ્રનેેજ ળાકાના ૫૬ એભ.એર.ડી. યૈમાધાય સ એજ ટ્રીટભેન્ટ 
પ્રાન્ટ કાતે ફૃ. ૧૦૬ રાકના કર્ે ૨૫૦  KWP ન વરાય ાલય પ્રાન્ટ ઇન્સ્ટર 
ઔયલાભાાં આલેર છે. આભ શાર યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના અરખ અરખ લફસલ્ડિંખ 
ય ક ર ૮૮૨  KWP ઔેેતવટીના ન ગ્રીડ ફૃપ ટ વરાય ાલય પ્રાન્ટ ઔામુયત છે.  
જેના દ્વાયા લાતિઔ અંદાજજત ૧૨,૭૦,૦૦૦ તલજ ય નીટ જનયેટ થામ છે તેભજ યાજઔટ 
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ભશાનખયાલરઔાને લાતિઔ અંદાજજત ફૃ. ૧,૦૧,૬૦,૦૦૦.૦૦ ન આતથિઔ પામદ થામ છે 
તેભજ લાતિઔ અંદાજે ૧૦૫૫ ટન જેટર ગ્રીન શાઉવ ખેવ એભીળનભાાં ગટાડ થામ છે.  
 

તલળેભાાં શાર યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના પામય લિખેડ સ્ટેળન ય ક ર ૨૫.૫૦ kwp 

નાાં ન ગ્રીડ વરાય ાલય પ્રાન્ટ  ઇન્સ્ટર ઔયલાન ાં ઔાભ ર્ાલ  છે તેભજ યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આખાભી લુ ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે યા.મ્પય .ઔ. શસ્તઔના ઔમ્પય નીટી 
શર, આયગ્મ ઔેન્ર, ેડઔ યડ ઔમ્પય તનટી શર , વયદાય ટેર ક્સ્લતભિંખ  ર , પ્રદ્ય ભન 
ાઔુ, ભલડી સ્મ્પળાન તથા લટય લતવુ /ડ્રનેેજ ાંીંખ સ્ટેળન લખેયે ય ભીને અંદાજે 
ક ર ૪૨૫ KWP ના ન ગ્રીડ ફૃપ ટ વરાય ાલય પ્રાન્ટ ઇન્સ્ટર ઔયલાન ાં 
આમજન શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. 
 

નાકયાલાડી ખાતે વોરાય પ્રોજેક્ટ  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા  દ્વાયા માુલયણ સ યક્ષાને નજય વભક્ષ ળઔમ તેટરી લધ  
વરાય ઉજુા પ્રાપ્ત ઔયલા આખાભી વભમભાાં નાઔયાલાડી વાઈટ કાતે વરાય ાલય 
પ્રજેતટન ાં તનભાુણ ઔયલા ઔામુલાશી શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
 

આ પ્રજેતટ ભાટે ફૃ. ૧૮ ઔયડની જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

૧૫.૨. ગ્રીન ટ્રાન્વોટડ   :- 
 
ઈ-ફવ : 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા તરાઈભેટ ર્ેન્જની લતુભાન ક્સ્થતતભાાં ઔાફુન ઉત્વર્જનભાાં 
ળઔમ તેટર ગટાડ ઔયલા ળશયેભાાં ઇરેસતટ્રઔ ફવ ક્રયલશન ય બાય મ ઔલાભાાં આલેર 
છે. આ તલમ અંખે આ ફજેટ  ક્સ્તઔાભાાં અફુન ટ્રાન્વટુના પ્રઔયણભાાં તલળે છણાલટ 
ઔયલાભાાં આલેર છે. 

 

ઈ-લાશન ય વફનવડી : 
માુલયણની સ યક્ષા ભાટે ઇરેસતટ્રઔ લાશનની કયીદીને તલળે પ્રત્વાશન આલા ભાટે 
આમજન ઔયલાભાાં આલેર છે. આ તલમ અંખે ણ આ ફજેટ  ક્સ્તઔાભાાં અફુન 
ટ્રાન્વટુના પ્રઔયણભાાં છણાલટ ઔયલાભાાં આલેર છે. 

 

વામકર વફનવડી : 
યાજઔટ ળશયેને સ્ભાટુ વીટી ફનાલલાના મ ખ્મ ઉદેળને ધ્માને યાકી યાજઔટ ળશયેભાાં 
પ્રલતુભાન ટ્રાક્રપઔ વભસ્મા તથા તેના ઔાયણે થતા પ્રદૂણને ગટાડલા તેભજ ળશયેના 
રઔને ભાવ ટ્રાન્વટેળનન ભશત્તભ ઉમખ ઔયલાની વાથે પ્રદૂણ યક્રશત “Non 

Motorized  Transportation”  યીલશન વેલાન વમા લધાયલ ખ ફજ જફૃયી છે. જે 
અન્લમે લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાાં વામઔર વફવીડીની ડફર પ્રતલઝન એટરે ઔે ફૃતમા ૫૦ 
રાક ની જખલાઈ વામઔર વફવીડી ભાટે ઔયલાભાાં આલેર છે. 
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યાજઔટ ળશયેભાાં વાઈઔલરિંખને લધ  ને લધ  પ્રત્વાશન ભી યશ ેતે ભાટે મ ખ્મ ભાખો ય 
ડડેીઔેટેડ વાઈઔર ટે્રઔ ફનાલલાન ાં આમજન ણ છે. 

 

વામકર ળેફયિંગ પ્રોજેક્ટ : 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વોને યલડ ેતેલી ળશયેી ક્રયલશન વેલાની વાથે વાથે 
રઔને “”LAST MILE CONNECTIVITY” યૂી ાડલાની ઔક્રટફિતાને ધ્માને રઇ વામઔર 
ળેક્રયિંખ પ્રજતટ અભરભાાં મ ઔલાભાાં આલેર છે. જેન તલસ્તતૃ ઉલ્રેક અફુન ટ્રાન્વટુ 
તલમના ર્ેપ્ટયભાાં ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

ાકીગની સ નલધા : 
ળશયેભાાં પ્ર દૂણની ભાત્રા ગટે તેલા ઉભદા ઉદેળથી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 
વામઔર પ્રભળન પ્રજેતટ શઠે તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ફાદ ળશયેીજન દ્વાયા કયીદ 
ઔયલાભાાં આલેર નલી વામઔર ઉય ળશયેીજનને અરખ થી ફૃ. ૧૦૦૦/-(અંઔે ફૃતમા 
એઔ શજાય  યા) ક ટ ાંફદીઠ એઔ વમક્તતને તેના ફેંઔ કાતાભાાં લધાયાન ાં લતય 
આલા નક્કી ઔયલાભાાં આલેર છે. જે શઠે ર્ાલ  લે આળયે ૨૦૨૦-૨૧ સ ધીભાાં શજ  
લધ  ૯૦૦ ક ટ ાંફને આ લતય ચ ઔલી આલાભાાં આલનાય છે.  
 

ભેટ્રો પોય યાજકોટ: 
ભાનનીમ મ ખ્મભાંત્રીશ્રી તલજમબાઇ ફૃાણી દ્વાયા ગ જયાતનાાં ૬ ળશે ય  ભાટે ભેટ્ર ટે્રનની 
સ તલધા આલાન ઈયાદ જાશયે ઔયલાભાાં આલે છે જેભાાં અભદાલાદભાાં ૬ ઔી.ભી. રાાંફી 
ભેટ્ર ર્ાલ  થઇ ખઇ છે તથા સ યતભાાં ણ ટૂાંઔ વભમભાાં ભેટ્રની ઔાભખીયી ળફૃ ઔયલાભાાં 
આલળે.  

 

યાજઔટભાાં ક્રદલવે ક્રદલવે લધ તા જતાાં ટ્રાક્રપઔનાાં તનયાઔયણ ભાટે ભેટ્ર સ તલધા ફહ  જ 
પામદાઔાયી તથા યાજઔટને લ્ય ળન ફ્રી ઔયલા ભાટે ભદદફૃ ફનળે. ભેટ્ર આલલાથી 
યાજઔટ ળશયે વવટેનેફર ડલેરભેન્ટનાાં યાશ ય ર્ારી તાન ાં ઔાફુન ફુટપ્રીંટ 
ગટાડળ.ે ભેટ્ર યેર આલલાથી નીર્ે મ જફનાાં પામદા યાજઔટ ળશયેને ભળે:  
 

 ભેટ્ર યેર તવસ્ટભ એનજી ઔાંઝ્મ્પપ્ળન તથા સ્ેવ  ક્ ેન્વી જેલા 
ક્રયફભાાં ફાઔી ટ્રાન્સ્ટુનાાં ભાધ્મભ  ઔયતાાં વોથી લધ  ઔામુક્ષભ શમ છે. 

 ીઔ અલવુભાાં વોથી લધ  ટ્રરીપ્વ ઔયલા ક્ષભતા ધયાલે છે. 
 ઇઔ ફે્રન્ડરી –ઔઇ ણ પ્રઔાયન ાં એય લ્ય ળન નથી તથા વાઉન્ડ 

લ્ય ળનભાાં ણ ગટાડ. 
 ફવ તથા ઔાય ઔયતાાં લધાયે ટ્રાક્રપઔ ઔેેવીટી. 
 ટ્રાલેર ટાઇભભાાં ગટાડ.  

 લુ ૨૦૨૧-૨૨ભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ભેટ્ર યેરનાાં 
પીલઝલફરીટી સ્ટડીભાાં ફૃ ૧૦ રાકની ફજેટ જખલાઇ યાકલાભાાં આલેર છે.  

 આ પ્રજેઔટના અભરીઔયણભાાં વભમ રાખળે યાંત   ભશત્લન તફક્ક શલે 
ળફૃ થળ.ે  
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૧૬ . વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :  

 

શારભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાકા દ્વાયા ળશયેભાાંથી ઉત્ન્ન  
થતાાં ગનઔર્યાના લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે તનઔાર ની સ રઢ વમલસ્થા જેલી ઔે , ભી ની ટીય ભાયપત 
૧૦૦% ડય ટ  ડય ખાફેજ ઔરેઔળન , ફે ભડુનાઈઝડ યીપય ઝડ ટ્રાન્વપય સ્ટેળન , ફે 
ભટીયીમલ્વ યીઔલયી પેવેરીટી વેન્ટય  (MRF),5-TPDના ઔમ્પસ્ટ/ફામભીથેળન પ્રાન્ટ તથા 
વેનેટયી રેન્ડપીર વાઈટ ઉરબ્ધ ઔયલાભાાં આલેર છે. બાયત વયઔાય દ્વાયા મજલાભાાં આલેર 
“સ્લચ્છછ વલેક્ષણ-૨૦૨૦” ભાાં જાશયે ઔયેર ક્રયણાભભાાં યાજઔટ ળશયેને વભગ્ર દેળભાાં છઠ્ઠુ સ્થાન 
ભેર છે.  
 

આખાભી લુ યાજઔટને નાંફય લન ળશયે ફનાલલા તથા ભકયાન ાં સ્થાન જાલી યાકલા ભાટે 
અતત આલશ્મઔ ફાફત છે . ળશયેભાાં ઉત્ન્ન થતાાં ઔર્યાન ાં લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે પ્રવેવીંખ ઔયલા ભાટે 
૬૦૦ ભેટ્રીઔ ટન પ્રતત ક્રદલવ ક્ષભતાન “લેસ્ટ ટ  એનજી” પ્રાન્ટન ાં કાતમ હતુૂ ભાન.મ ખ્મભાંત્રીશ્રી 
દ્વાયા ૨૫ ભી જાન્ય આયી ૨૦૨૦ના યજ ઔયાલેર છે. જેનાથી યાજઔટ ળશયેભાાં ઉતન્ન થત 
તભાભ ઔર્ય લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે પ્રવેવ થલાની વાથે પ્રતત ક્રદન ૧૪.૯ ભેખા લટ લીજી ણ 
ઉતન્ન થળે , વાથ-વાથ યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ડી યશરેા ઔર્યા ( Legacy waste) 

ભાટે નલા ટ્રભી દ્વાયા પ્રવેવીંખ ઔયી લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે તનઔાર ઔયલા અંખેન ાં ઔાભ ણ ળફૃ થમેર 
છે. જેનાથી આખાભી લે આ તભાભ ઔર્યાન લૈજ્ઞાતનઔ ઢફે તનઔાર થઈ જળે. આભ , ડી 
યશરે તથા દયયજ ઉતન્ન થતાાં ઔર્યાના તનઔાર ભાટે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાએ નક્કય 
ખરા બયી ભશત્લની આખેકરૂ્ શાથ ધયી છે.  
 

આખાભી લુ ણ વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાકાની ઔાભખીયી લધ  વગન ફનાલલા ના શતે  થી 
આખાભી ૨૦૨૧-૨૨ ના ફજેટભાાં નીર્ે મ જફની તલખતે જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે:  

 

૧૬.૧. કરેકળન અને ટ્રાન્વોટેળન :   
  

 ફૃ. ૫૦૦ રાકના કર્ે લધાયાના ૫૦ નાંખ ભટા ભીની ટીય લાશન  
 ફૃ. ૬૯ રાકના કર્ે વશીરફય નાંખ - ૧૦૦૦  
 ફૃ. ૧૨૦ રાકના કર્ે એસ્ઔેલેટય ફેઔશ રડય (જેવીફી) ભળીન નાંખ-૪ 
 ફૃ. ૫૫૯ રાકના કર્ે ફેટયી યેટેડ રીટય ીઔય ભળીન નાંખ-૨૫  
 ફૃ. ૭૫ રાકના કર્ે વઔળન ભળીન લાશન નાંખ-૨  
 ફૃ. ૪૦ રાકના કર્ે ફાંધ ફડીના ટ્રઔ નાંખ-૨ 
 ફૃ. ૮૪૭  રાકના કર્ે ઔઠાયીમા કાતે નવ ાં ભડનાુઈઝડ ખાફેજ ટ્રાન્વપય સ્ટેળન  

ફનાલલાન ાં વીલીર ઔાભ  
 ફૃ. ૮૦૨ રાકના કર્ે ઔઠાયીમા કાતે નવ ાં ભડનાુઈઝડ ખાફેજ ટ્રાન્વપય સ્ટેળનભાાં  

લાશન તથા ભળીનયી કયીદી તથા ઈન્સ્ટરેળનન ાં ભીઔેનીઔર ઔાભ   
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૧૬.૨. પ્રોવેવીંગ તથા ડીસ્ોઝર : 
 

 ફૃ. ૨૭૦ રાકના કર્ે નાઔયાલાડી રેન્ડપીર વાઈટ કાતે નલી ૧૦૦ એઔય જભીનભાાં 
ઔમ્પાઉન્ડ લર તથા ગ્રીન ફેલ્ટ ડલેરભેન્ટન ાં ઔાભ 

 ફૃ. ૧૫૬ રાકના કર્ે વકડા વાઈટ કાતે ઔમ્પાઉન્ડ લર તથા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રઔર્ય   
ડલેરભેન્ટન ાં ઔાભ 

 ફૃ. ૧૦૦  રાકના કર્ે ડડે એનીભર ઈન્વીનયેળન ફનાલલાન ાં ઔાભ  
 ફૃ. ૨૭૦ રાકના કર્ે ળશયેભાાં જ દા જ દા ૨( ફે ) સ્થએ ડીવેન્ટ્રરાઈઝડ લેટ લેસ્ટ 

પ્રવેવીંખ પ્રાન્ટ ફનાલલાન ાં ઔાભ  
 

૧૬.૩. વેનીટેળન :-- 
 

 ફૃ. ૨૦૦ રાકના કર્ે ળશયેભાાં જ દા જ દા સ્થએ ભડનાુઈઝડ ટમરેટ ફનાલલાભાાં 
આલનાય છે. 
 

૧૬.૪.  IEC અને કેેવીટી ફીલ્ડીગ :-- 
    

 રઔભાાં સ્લચ્છછતા અંખેની જાગતૃત પેરાઈ તે ભાટે IEC Activity ખફૂજ ભટા પ્રભાણભાાં 
ઔયલાન ાં આમજન ઔયલાભાાં આલેર છે.  

 IEC Activity ના બાખફૃે ળશયેભાાં જ દાજ દા સ્થએ શલ્ડીંખ ફડુ , ફેનય , એર.ઈ.ડી. 
સ્િીન, ળશયેી નાટઔ , એપ.એભ. યેડીમ , તપ્રન્ટ ભીડીમા , વળીમર ભીડીમા તલખયે 
ભાયપતે પ્રર્ાય પ્રવાયની ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલનાય છે. જે અંખે આખાભી લુભાાં    
ફૃ. ૧૦૦ રાક ની જખલાઈ ઔયલાભાાં આલેર છે.    
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૧૭ . ટાઉન પ્રાનીંગ :-  

 

ટાઉન પ્રાતનિંખ ળાકા દ્વાયા ળશયેના સ તનમજજત તલઔાવ ભાટે તલતલધ ભશત્લણૂુ ઔાભખીયી શાથ 
ધયલાભાાં આલી યશી છે.  
 

ટાઉન પ્રાતનિંખ ળાકા દ્વાયા ળશયેના સ તનમજજત તલઔાવ ભાટે તલતલધ ભશત્લણૂુ ઔાભખીયી શાથ 
ધયલાભાાં આલી યશી છે.  
  

 મ વદ્દાફૃ નખય યર્ના મજના તૈમાય ઔયલી 
 વયઔાયશ્રી દ્વાયા ભાંજ ય ઔયામેર મજનાની દયકાસ્તન ાં અભરીઔયણ  

 

ઈઝ પ ડઇૂંખ લફઝનેવના બાખફૃે યાજ્મ વયઔાયશ્રી દ્વાયા તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ થી રાગ  
ઔયલાભાાં આલેર નરાઈન ડલે. યભીળન તવસ્ટભ (.ડી.ી.એવ.) ભાાં ટાઉન પ્રાતનિંખ 
ળાકા દ્વાયા વભગ્ર ગ જયાતભાાં ળફૃઆતથી જ વક્રિમ બાખ રઈને અયજદાયશ્રીન ભશત્તભ 
વશમખ ભી યશ ેતે ધ્માને રઈ યાજ્મ વયઔાયશ્રી દ્વાયા ઇ-નખય મજના ળફૃ ઔયલાભાાં આલેર. 
તલળેભાાં વયઔાયશ્રી દ્વાયા આ પ્રક્રિમા લઘ  વય ફનાલલા અથે તા.02/12/2020 થી 
ઑ.ડી.ી.એવ. 2.0 રન્ર્ ઔયલાભાાં આલેર છે. જેની અભરલાયી અત્રેથી શાથ ધયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

ળશયેીઔયણના લધતાાં જતા વમાને ધ્માને રઈ લટીઔર ડલેરભેન્ટ ભાટે રઔ લે તે શતે  થી 
યાજઔટ મ્પય તનતવર ઔોયળન દ્વાયા ળશયેના તવટી એક્રયમા “એ” તવલામના તલસ્તાય ભાટે શાર 
અભરભાાં છે તેનાથી લધ  વેરેફર એપ.એવ.આઈ.ની જખલાઈ અભરભાાં રાલલાભાાં આલેર 
છે. આભ થલાથી યશણેાાંઔ ભાટે જઈતી જનીન ઉય ફજ ગટળે અને રઔને પ્રભાણભાાં વસ્તા 
યશણેાાંઔ ભી ળઔળે. લેસ્ટ ઝન ક્સ્થત ફી.આય.ટી.એવ.પ્રજેઔટ ભાટે થમેર કર્ુના યીએમ્પફવુ 
ભાટે યીંખ યડ રાગ  જભીન ભાટે ક ર - ૪.૦૦ જેટરી ેઇડ એપ.એવ.આઈ.ની ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલે છે. આ તલઔાવ યલાનખીની અયજી થઔી લુ ૨૦૧૩ થી              
તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સ ધી ફૃ. ૩૧૪,૭૫,૪૬,૪૫૯/- પી ની આલઔ થમેર છે. 

 

  લડ-૨૦૨૦-૨૧ દયનભમાન તા.-૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સ ધી થમેર કાભગીયી 
 

 ડ્રનેેજ ાંીંખ સ્ટેળન ફનાલલા ભાટે ઔઠાયીમા વલે નાં ૩૫૨/ૈઔી ૧ ,૨૦૦ ર્.ભી. 
જભીન  
 

 ૩૨ યૈમા ટી.ી. સ્ઔીભભાાંથી રાઇટ શાઉવ પ્રજેઔટ/આલાવ મજના ભાટે 
એવ.ઇ.ડફલ્ય .એવ.શતે  ની ૪૦ ,૦૦૦ ર્.ભી. જભીન આલાવ મજના તલબાખને 
પાલેર છે. 

 
યાજઔટ ળશયેનાાં સ આમજીત તલઔાવ અથે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા તફક્કાલાય આજ 
સ ધીભાાં ક ર ૪૧ નખય યર્ના મજના તૈમાય ઔયામેર છે. જે ૈઔી ક ર ૩૧ નખય યર્ના 
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મજના વયઔાયશ્રીભાાં પ્રાયાંલબઔ /આકયી નખય યર્ના મજના ભાંજૂય થઈ અભરભાાં 
આલેર છે. જ્માયે ૧૦ મ વદ્દાફૃ નખય યર્ના મજના વયઔાયશ્રી દ્વાયા તનય તત ઔયામેર 
નખય આમજન અતધઔાયીશ્રી ાવે આકયી ઔયલાના ઔાભે ે ન્ડીંખ છે. આ દયેઔ મજનાન ાં 
ભશદઅંળે અભરીઔયણ ણૂુ ઔયલાભાાં આલેર છે. 
 

SR.NO TPS NO. 
TP ROAD AREA 

SQ. MT. 
NO OF 

RES.PLOT 
TOTAL RES. 

AREA SQ.MT. 

1 13-RAJKOT          75,763  30 92,567 

2 9-RAJKOT       2,56,453  41 2,60,137 

3 12-KOTHARIYA       1,03,624  36 1,62,647 

4 16-RAIYA       2,04,955  55 31,538 

5 22-RAIYA       1,52,786  60 1,35,493 

6 27-MAVDI       2,00,246  51 2,88,467 

7 15-VAVDI       1,27,016  27 2,26,711 

8 19-RAJKOT       1,59,848  48 1,80,399 

9 20-NANAMAVA       1,48,401  55 91,832 

 TOTAL 1941294 403 1469791 

 

 “વક્વેવ સ્ટોયી” 

 

 ડ્રાફ્ટ ટી.ી.સ્કીભ નું.32 (યૈમા) વયકાયશ્રી દ્વાયા ભુંજૂય: વૌયાષ્ટ્ટ્રની વૌથી ભોટી ટી.ી.સ્કીભ  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્ભાટુ વીટી નડ શઠે યૈમા તલસ્તાયભાાં તૈમાય ઔાયામેર ડ્રાફ્ટ 
ટી.ી.સ્ઔીભ નાં.32 (યૈમા) વયઔાયશ્રી દ્વાયા ભાંજૂય ઔયલાભાાં આલતાાં તેના ટી.ી.યડ્કવનાાં ઔફજા 
ભેલી સ્ભાટુ વેરને વલાભાાં આલેર છે. ગ જયાત યાજ્મની ક્ષેત્રપની રસષ્ટ્ટએ ફીજા નાંફયની 
અને વોયાષ્ટ્ટ્રની પ્રથભ ભટા ક્ષતે્રપલાી મજના છે. જેન ાં ક ર ક્ષેત્રપ  36,70,627 ર્.ભી.છે. 
મજનાભાાં બેર જભીન ૈઔીની તરેઔટયશ્રી યાજઔટ જીલ્રા શસ્તઔની યેવઔુ ા ટુ-2 ત્રણ 
તાલ, ફે ડી.ી.યડ ૈઔીની વયઔાયી કયાફાની 16,80,862 ર્.ભી.જભીન તરેઔટયશ્રી યાજઔટ 
જજલ્રા દ્વાયા પાલલાભાાં આલેર છે. જેથી તલળા યડ નેટલઔુ તથા અન્મ યર્ના મજના 
ઔયતા સ્ભાટુ વીટી અંતખુત લધ  એપ.એવ.આઈ. ભી યશ ેતે ક્રદળાભાાં ઔામુલાશી શાથ ધયામેર 
છે જેન ાં યાજઔટ ળશયે વાથે જડાણ ઔયલાભાાં આલળે. 
 

 આગાભી લડભાું થનાય કાભો 
 

 ઔે.ઔે.લી.શરથી યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા શદે આલેર ભટાભલા સ્ભળાન સ ધીના 
ક ર અંદાજીત 2.25 ઔી.ભી. રાંફાઇન ખોયલ થ-ઔારાલડ યડ 30.00 
ભી.થી.લધાયીને રાઇન પ બ્રીઔ સ્ટ્રીટ અંતખુત ૩૬.૦૦  ભી. શ ઔયલા 
ભાટેન વૈિાાંતતઔ તનણુમ રેલાભાાં આલેર શઈ, આખાભી લુ દયતભમાન તેન અભર 
ઔયલાભાાં આલળે અને તે અંતખુત અંદાજે ૧૩૫૦૦ ર્.ભી. જભીન ખ લ્રી ઔયલાભાાં 
આલળે. જે અન્લમે શાર ક્રડભાઔેળન તથા વલેની ઔાભખીયી ણૂુ ઔયામેર છે. 
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 અભીન ભાખુ શ ઔયલા ભાટે રાઇન પ બ્બ્રઔ સ્ટ્રીટ અંતખુત યેરલે 
રાઇનથી તિભ તયપ નખય યર્ના મજના નાં. ૩(નાનાભલા)ની દયકાસ્ત 
મ જફનાાં ૧૫.૦૦ ભી. શમાત ટી.ી. યડને ૧૮.૦૦ ભી. શ ઔયલાન થામ છે, 
જેની લશીલટી પ્રક્રિમા  ણુ ઔયેર છે. 
 

 તત્રઔણફાખથી ભારતલમા ર્ઔ સ ધીન અંદાજીત ૪૦૦ ભી. રાંફાઇન યડ શ 
ઔયલા ભાટે રાઇન પ બ્બ્રઔ સ્ટ્રરીટ અંતખુત ૧૬.૦૦ ભી. શમાત યડને ૨૨.૦૦ 
ભી.શ ઔયલાન થામ છે, જે અંતખુત અંદાજે ૧૬૧૨ ર્.ભી. જભીન વાંાક્રદત 
ઔયલાભાાં આલળે, જેની લશીલટી પ્રક્રિમા ણૂુ ઔયેર છે. 
 

 અભદાલાદ શાઇલે ાવે આલેર નખય યર્ના મજના િભાાંઔ ૩૭-યાજઔટની 
ભાણીની પ્રક્રિમા પ્રખતત શઠે છે જે ણૂુ થમેથી ટૂાંઔ વભમભાાં ડી.આઇ.એર.આય. 
ઔર્ેયીભાાં નીભતાણા ભેલલા ભાટે ભઔરલાભાાં આલળે 
 

 ડી.આઇ.એર.આય. ઔર્ેયીભાાં યૈમા તલસ્તાયની-૧, ભલડી તલસ્તાયની-૩, લાલડી 
તલસ્તાયની-૨, ઔઠાયીમા તલસ્તાયની-૬ તથા યાજઔટ તલસ્તાયની-૧ ભી ક ર-૧૩ 
સ લર્ત નખય યર્ના મજના નીભતાણા ભેલલા ભાટે ેંક્રડિંખ છે, જે ૈઔી અંદાજે 
૨ મજનાન નીભતાણ આખાભી લુ દયતભમાન ભલાની વાંબાલના છે, તે 
ભળ્મા ફાદ વયઔાયશ્રીભાાંથી જફૃયી યાભળુ ભેલીને અતે્રથી મ .ન.ય.મ.તૈમાય 
ઔયલાની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાાં આલળે 
 

 સ લર્ત નખય યર્ના મજના િભાાંઔ-૨૫ (લાલડી) તેભજ ૩૩(યૈમા) તથા ૧-યૈમા 
(દ્ધદ્વતીમ પેયપાય) તૈમાય ઔયલા ભાટે વયઔાયશ્રીભાાંથી યાભળુ ભાાંખલાભાાં આલેર 
અને આ ત્રણેમ મજનાના મ વદ્દા તૈમાય ઔયી રાબાથીને વભ જૂતી આી લાાંધા 
સ ર્ન ભાંખાલલાભાાં આલેર છે. જેની વભમ ભમાુદા ણૂુ થમેથી જફૃયી પેયપાય ઔયી 
ટૂાંઔ વભમભાાં વયઔાયશ્રીભાાં ભાંજૂયી અથે વાદય ઔયલાભાાં આલળે. 
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૧૮ . યોળની :   

 

ળશયેભાાં સ્ટ્રીટરાઈટ ની સ તલધા આલાભાાં યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા યાજ્મભાાં ભકયે છે. 
યળની તલબાખ દ્વાયા  યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા ના તભાભ પીવ લફલ્ડીંખ, લડુ ક્રપવ, 
આયગ્મ ઔેન્ર, પામય લિખેડ સ્ટેળન, સ્લીભીંખ રૂ, રાઈિેયી, ઈરેતટ્રીઔ સ્ભળાન, ફૂલાયા, 
ડીટક્રયમભ, તલખેયે ની ઈરેતટ્રીઔર ઔાભખીયી વાંબાલાભાાં આલે છે. તેભજ ફૃપ ટ વરાય 
ાલય પ્રાન્ટ ઇન્સ્ટર ઔયલાના ઔાભ, નલા ફનતા વેન્ટ્રર ડીલાઈડય લાા યડ ય વેન્ટ્રર 
LED રાઈટીંખનાાં ઔાભ તેભજ ળશયેના ભટા વઔુરભાાં શાઈભાસ્ટ રાઈટ ટાલય ઉબા ઔયલાના 
ઔાભ શાથ ધયલાભાાં આલરે છે.   

 

૧૮.૧. LED શાઇભાસ્ટ રાઇટીંગ :- 
 

ર્ાલ  લુ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ભાાં ળશયેભાાં તિભ ઝન કાતે લડુ નાં. ૧૦ ભાાં એ.જી. ર્ઔ, ભધ્મ 
ઝનભાાં લડુ નાં. ૦૨ કાતેના ફહ ભાી બલન ર્ઔ તેભજ લુૂ ઝનભાાં લડુ નાં. ૧૬ કાતેના 
ચ નાયા લાડ ર્ઔ કાતે ભી ક ર ૦૩ જગ્માએ એર.ઇ.ડી. શાઈભાસ્ટ રાઈટ મ ઔલા ની 
ઔાભખીયીની ટેન્ડય પ્રક્રિમા શાર ર્ાલ  છે.  

 

૧૮.૨. કોમ્ય નીટી શોરને આધ નનક અને સ નલધાવબય ફનાલલાની કાભગીયી :-  
 

લડુ નાં. ૧૭ કાતે ાયડી યડ, આનાંદ નખય કાતે આલેર જૂ્મ શ્રી યણછડદાવ ફા  
ઔમ્પય નીટી શરને વેન્ટ્રરી એ.વી. ઔયલાની ઔાભખીયી અંતખુત એસ્ટીભેટ, ડીઝાઈન, તેભજ 
ટેન્ડય ફનાલલાની પ્રક્રિમા શાર ર્ાલ  છે.  
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૧૯ . નળક્ષર્ણ અને  સ્તકારમ :  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લુ ૧૯૮૫ થી ગ્રાંથારમ વેલા આલાન ાં ઔામુયત છે. 
ગ્રાંથારમ એ ર્ીયલધુભાન વાંસ્થા છે. દય લે નલ પ્રઔાતળત  સ્તઔ, યભઔડા તથા 
ભલ્ટીભીડીમા લવાલલાભાાં આલે છે.   

 

શારભાાં ઔેનાર યડ ય ઔામુયત ી.જે.એન. સ્તઔારમની વાથે વાથે ભક્રશરા તથા ફાઔ 
ભાટે પયતાાં  સ્તઔારમ ય તનટ નાં.૧ તથા ૨ ઔામુયત છે. આ ઉયાાંત દત્તાંત ઠેંખડી 
 સ્તઔારમ શ્રપ યડ, જીલ્રા ખાડુનભાાં ડ.બીભયાલ આંફેડઔય  સ્તઔારમ તથા ખાાંધી 
મ્પય ઝીમભભાાં ખાાંધી મ્પય ઝીમભ રામિેયી તથા ભક્રશરા એઔટીલીટી વેન્ટય, નાના ભલા યડ ય 
ભક્રશરા ભાટે શાર લાાંર્નારમ શાર ઔામુયત છે તેભજ લડુ નાં.૯ ભાાં ેયેડાઇઝ શર વાભે 
ફાબ બાઇ લૈદ્ય રામિેયી ળફૃ ઔયલાભાાં આલેર છે. આ આધ તનઔ  સ્તઔારમભાાં આ વભમખાા 
દયતભમાન ૬૦૦૦ વભ્મ વાંખ્મા તથા ૪૦,૦૦૦  સ્તઔ, ૪૫૦૦ CD-DVD, ૨૪૫૦ યભઔડા 
ઉયાાંત ૩૭૦ જેટરા લાાંર્નારમભાાં ફેવીની યીડીંખ ઔયી ળઔે તેલી ફેઠઔ વમલસ્થા, દયયજ 
૭૦૦/૭૫૦ મ રાઔાતી રામિેયીની મ રાઔાત રે છે.  
 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ૧૯૮૪ થી અતલયતણે યાજઔટ ળશયેનાાં નાખક્રયઔ ભાટે 
રામિેયી વેલા  યી ાડલાભાાં આલી યશી છે. વભમની ભાાંખ અને આધ તનઔ ટેઔનરજીનાાં    
વભન્લમથી નીર્ે મ જફની રામિેયી વેલા શાર  યી ાડલાભાાં આલી યશી છે: 
 

  સ્તઔ, ભેખેઝીન, ભલ્ટીભીક્રડમા, યભઔડાની આ-રે, ભીની થીમેટય અંતખુત 
તલતલધ પ્રવતૃત. 

 લર્લ્ડ્રન મમઝ રામિેયી, ફા વાક્રશત્મ વાંગ્રશ  
 સ્ટ ડન્ટ સ્ટડી ઔનુય 
 ફશને ભાટે ઉમખી વાક્રશત્મ વાંગ્રશ  
 ઇ-યીડય (ક્રઔિંડર) વેલા, ઇ-રામિેયી વેલા, નરાઇન બ્બ્રઔ એઔવેવ 

ઔેટરખ વેલા, ઔયન્ટ વતલિવ 
 યેડી યેપય ન્વ વતલિવ  
 ફ્રી ન્ય ઝ ેય, ભેખેઝીન જનયર લાાંર્નારમ વેલા  
 યીપ્રગ્રાક્રપઔ (ઝેયક્ષ) વેલા, ડીજીટર રામિેયી વેલા, ઇન્ટયનેટ વર્ુ વેલા  
 WI-FI વેલા  
 ફશને તથા ફાઔ ભાટે પયતા  સ્તઔારમ વેલા 
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૧૯.૧ રાઈિેયી 
 

ળશયેભાાં લડુ નાં ૬ ભાાં ખતલિંદફાખ ભાઔેટ ાવે ટી.ી. ૮ , એપ.ી. ૨૧૯ ય નલી રાઈિેયી 
ફાાંધઔાભની ઔાભખીયી ણૂુતાને આયે છે અને તેના ઇન્ટીયીમયની ઔાભખીયી ટૂાંઔ વભમભાાં ળ ફૃ 
ઔયલાભાાં આલનાય છે. તેભજ પ્રદ્ય ભનતવિંશજી પ્રાથતભઔ ળાા નાં ૨ ના લફલ્ડીંખને યીનલેટ તથા 
પનીર્ય ઔાભ ઔયી પ્રબાદેલી જે. નાયામણ રાઈિેયી સ્થાાંતય ઔયલાન ાં ઔાભ તેભજ શ્રપયડ 
કાતે આલેર રાઈિેયી ભાટે લધાયાન ાં લફલ્ડીંખ ફનાલલાની ઔાભખીયી ટૂાંઔ વભમભાાં ળર  
ઔયલાભાાં આલનાય છે.   

નલા પ્રોજેકટની નલગત 

(યઔભ રાક ફૃભાાં) 

પ્રોજેક્ટની નલગત 
પ્રોજેકટ 
કોસ્ટ 

૨૦૨૦-
૨૧ 

૨૦૨૧-
૨૨ 

અંદાજ 

ગ્રાુંટ 

શાર ઔામુયત રામિેયી ભાટે  સ્તઔ, યભઔડા, 
ભેખેઝીન, ભલ્ટીભીક્રડમા કયીદી 

--- ૫૮.૭૫  ૩૨.૭૫ સ્લ.બાંડ 
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૨૦ . આઈ .વી .ડી .એવ . :  

 

૨૦.૧ આઇ.વી.ડી.એવ. ળાખાન ું નલઝન અને નભળન (લડ ૨૦૨૧-૨૨) 
 

 નલઝન- વયઔાયશ્રી દ્વાયા નક્કી થમેર વેલા વભાજ સ ધી શોંર્ાડલી અને દેળના 
બતલષ્ટ્મ અથે વક્ષભ ફાઔ , ક્રઔળયીન ાં તનભાુણ અને ક ણ મ ઔત અને સ્લસ્થ 
ભાતા અને ફાઔન વભાજ.   

 નભળન- બાડાભાાં ર્ારતી આંખણલાડીન ાં તાન ાં નાંદગય ભે તેલા પ્રમાવ , 
ણય તત આશાય રાબાથી સ ધી શોંર્ે તેલી યૈલકઔ વમલસ્થા જાલી યાકલી.  

 વયઔાયશ્રીની ઔર્ેયીથી વેજા ઔર્ેયી (મ ખ્મવેતલઔા ભાટે) ફનાલલા ભાટે ભેર 
ત્ર/સરૂ્ના અન્લમે ગટઔ-૧ ભાટે ૫ , ગટઔ-૨ ભાટે ૫ અને ગટઔ-૩ ભાટે ૫ એભ ક ર 
૧૫ વેજા ઔર્ેયી ફનાલલા જભીન/જગ્મા ભેલી તથા તે ભાટેની ગ્રાન્ટ ભેલી 
ફાાંધઔાભ ઔયલાની ઔામુલાશી ઔયલાભાાં આલનાય છે. 

 વયઔાયશ્રીની ઔર્ેયી દ્વાયા રાબાથીના ઉમખ ભાટે આલાભાાં આલતી જ દી-જ દી 
વાભગ્રી, ળૈક્ષલણઔ વાભગ્રી વાર્લલા ભાટે ખડાઉનની વમલસ્થા ઉબી ઔયલાની 
ઔામુલાશી. 

 યાજઔટ ળશયેભાાં ૬૯  આંખણલાડી બાડાના ભઔાનભાાં ઔામાુક્ન્લત છે તે તભાભ ભાટે 
જભીન ભેલલાની ઔામુલાશી ઔયી તાના ભઔાન ફનાલલાભાાં આલળે.  
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૨૧ . યાજકોટ ઝૂ ઓરોજીકર ાકડ :  
 

યાજઔટ ઝૂરજીઔર ાઔુન આધ તનઔ ઢફે તલઔાવ ઔયલાભાાં આલી યહ્ય છે. દય લેં નલા નલા 
લન્મપ્રાણી-ક્ષીનાાં ાાંજયા ફનાલી લન્મપ્રાણી-ક્ષી પ્રદળીત ઔયલભાાં આલે છે. 
પ્રાણીવાંગ્રશારમન ક ર તલસ્તાય ૧૩૭ એઔય છે. જેભાાં ભટાબાખના તલસ્તાયને વ્ર ક્ષાયણથી 
આલયી રેલાભાાં આલેર છે. 
 

લે ૨૦૨૦-૨૧ દયતભમાન ઝૂ કાતે જલફરાડીના ાાંજયા ભાટે ફાાંધઔાભની ઔાભખીયી  ણુ 
થમેર છે. અન્મ ઝૂ કાતેથી પ્રાણી પ્રાપ્ત થમેથી પ્રદળીત ઔયલાભાાં આલળે. ઝૂ કાતે જ દી જ દી 
પ્રજાતતનાાં ક્ષીનાાં ઉછેય ભાટે આધ તનઔ ફડુ શરે્યી ફનાલલાની ઔાભખીયી ણૂુ થમેર છે. 
ઝૂ કાતે ળાા-ઔરેજનાાં તલધાથીઓં ભાટે નેર્ય એજ્ય ઔેળન ઔેમ્પવાઇટન ાં તનભાુણ ઔામુ ર્ાલ  
છે. ઝૂ કાતે મ રાઔાતી ભાટે આધ નીઔ વલેનીમય ળભાાં પતનિર્યની ઔાભખીયી  ણુ થમેર 
શમ, તેને ઔામુયત ઔયલાભાાં આલળે. 
 

શાર ઝૂ કાતે જ દી જ દી ૫૪ પ્રજાતીના ક ર-૪૩૭ પ્રાણી-ક્ષી પ્રદતળિત ઔયલાભાાં આલે છે. 
ર્ાલ  લુ નલેમ્પફય-૨૦૨૦ સ ધીભાાં ક ર ૫૭,૭૨૩ મ રાઔાતીએ ાઔુની મ રાઔાત રેતા 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાને ક ર ૧૪,૦૯,૯૬૫/- ની આલઔ થમેર છે.  
 

 આગાભી લડભાું થનાય કાભો 
 

નલા લન્મ પ્રાર્ણીઓ-ક્ષીઓ : 
 

ઝૂ કાતે જ ાંખરી ક તયા, બ્રેઔ, િાન, િાઉન ીજીમનના ાાંજયાન ાં ફાાંધઔાભ ઔયલાભાાં 
આલળે. ઝૂ કાતે મ રાઔાતીની સ તલધા ભાટે ૦૨ (ફે) ફેટયી વાંર્ારીત ઔાય 
લવાલલાભાાં આલળે.  

 

યેસ્ટીંગ ળેડ તથા કેન્ટીન યીનોલેળન : 
 

ર્ાય ર્ઔ ાવે નલ ટમરેટ બ્રઔ ફનલલાભાાં આલળે અને તવિંશગય ાવેની ઔેન્ટીન 
ાવે એઔ યેસ્ટીંખ ળેડ ફનાલલાભાાં આલળે. ઝૂ કાતેના જ ના યેસ્ટીંખ ળેડ તથા ઔેન્ટીન 
યીનલેળન ઔયલાભાાં આલળે. તળમા, લર , વપેદ લાગ તથા ઝયકના ાાંજયાભાાં 
એડીળનર િારના ફાાંધઔાભ ઔયલાભાાં આલળે. 
 

ઝૂ કાતે જ દી જ દી જ્ગ્માએ મ રાઔાતી યડની શાઇ લધાય ઔયલાભાાં આલળે. જ દા જ દા 
પ્રાણીના ાાંજયાની યેરીખ ાવે લીઝીટય ળેડ ફનાલલાભાાં આલળે. તવિંશ, લાગ, વપેદ લાગ, 
સ્રથ યીંછ, ફબ ન લાાંદયા તલખેયેનાાં ાાંજયાભાાંની અંદય પ્રાણીના લત ણુઔને અન ફૃ આઔુણ 
ક દયતી દેકાલના એનયીર્ભેન્ટ  ઔભ ળેડ ફનલલાભાાં આલળે તથા મ રાઔાતી યસ્તા ય વ ડન 
આટુ યેરીંખ ફનાલલાભાાં આલળે. યાજઔટ ળશયે તથા આવાવની સ્ક ર-ઔરેજના લધ  
તલધાથી ઝૂ પ્રલાવે આલે તેલા પ્રમત્ન ઔયલાભાાં આલળે. ઝૂ કાતે મ રાઔાતી ભાટે 
આધ નીઔ વલેનીમય ળભાાં મ રાઔાતી લન્મપ્રાણીનાાં પટાગ્રાપવ, ભડલ્વ, ટેડી ફીમય, 
ટી, ટી-ળટુ, ઔી-ર્ેઇન, આય લેક્રદઔ ઓતધ તથા જ દી જ દી લન્મ ેદાળ, ભધ તલખેયે 
કયીદ ઔયી ળઔળ.ે  
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૨૨ . ભશાત્ભા ગાુંધી મ્ય ઝીમભ  

 

યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લડુ નાં.૭ ભાાં જ્ય ફેરી ખાડુન ાવે આલેર ભશનદાવ ખાાંધી 
તલદ્યારમભાાં “ભશાત્ભા ખાાંધી મ્પય ઝીમભ ” ફનાલલાભાાં આલે છે. તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ થી 
તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ સ ધીભાાં ક ર- ૧,૬૫,૪૧૭ યાજઔટ ળશયેનાાં, આવાવનાાં તેભજ તલદેળનાાં 
મ રાઔાતીએ મ્પય ઝીમભની મ રાઔાત રીધેર છે, જેના ઔાયણે મ્પય ઝીમભ મ રાઔાતની પ્રલેળ પી 
ેટે ક ર ફૃ. ૩૬.૮૫ રાકની આલઔ થમેર છે તેભજ ર્ાલ  નાણાઔીમ લુ ૨૦૨૦-૨૧ 
દયતભમાન covid-19 ઔયના ભશાભાયી અન્લમે ૧૮ ભાર્ુ-૨૦૨૦ થી ૧૫ ઔટફય-૨૦૨૦ 
સ ધી મ્પય ઝીમભ મ રાઔાતી ભાટે ફાંધ યાકલાભાાં આલેર શત , ત્માયફાદ ક ર ૪,૯૩૭ 
મ રાઔાતીએ મ્પય ઝીમભની મ રાઔાત રીધેર છે. જેને ઔાયણે પ્રલેળ પી ેટે ક ર ફૃ. ૧.૦૭ 
રાકની આલઔ થમેર છે.  
 

ભશાત્ભા ખાાંધી મ્પય ઝીમભ તલિસ્તયીમ ફનાલલાભાાં આલેર શમ તેભજ મ્પય ઝીમભ કાતે તલતલધ 
સ તલધા ળફૃ ઔયલા ત્લક્રયત તનણુમ ઔયી ળઔામ તેલા શતે  વય ભશાત્ભા  ખાાંધી મ્પય ઝીમભની SPV 

ફનાલલાભાાં આલેર છે. આખાભી નાણાઔીમ લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે ભશાત્ભા ખાાંધી મ્પય ઝીમભનાાં 
ભયાભત-તનબાલ અને વાંર્ારન ભાટે નીર્ેની તલખતે ભશસે  રી કર્ુ થનાય છે: 
 

ક્રભ નું. ફજેટ વદય   યકભ રૂ. રાખભાું 
૧ મ્પય ઝીમભ ભયાભત -તનબાલ કર્ુ  ૧૦૫.૦૦ 
૨ મ્પય ઝીમભ વાંર્ારન કર્ ુ ૭૦.૦૦ 

૩ PGVCL લીજ ફીર કર્ ુ ૪૦.૦૦ 

૪ વાક્રદરલાય ૫.૨૫ 

૫ મ્પય ઝીમભ તવતલર કર્ ુ ૨૫.૦૦ 

ક ર કર્ ુ ૨૪૫.૦૦ 
   

ઉયઔત તલખતે ભશસે  રી કર્ુને શોંર્ી લલા નાણાઔીમ લુ ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે ફૃ. ૧૦.૫૦ 
રાકની આલઔ થલાન અંદાજ છે. 
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૨૩ . વાભાજજક ઉત્તયદાનમત્લ  

 

૨૩.૧. એન્ટયટેઈન્ભેન્ટ : 
 

ફૂડ ઝોન : 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશયેના લડુ નાં.૧૦ભાાં  ષ્ટ્ઔયધાભ ભેઈન યડ ય આખાભી 
વભમભાાં અદ્યતન ફુડઝન ી.ી.ી. ધયણે ળફૃ ઔયલાભાાં આલનાય છે , જેભાાં ળશયેની 
સ્લાદતપ્રમ જનતા ભાટે તલતલધ લેયાઈટીના ૧૨ જેટરા ફુડ સ્ટર ળફૃ ઔયલાભાાં આલળે. વદયહ  
ફુડ ઝનની તલખત નીર્ે મ જફ છે:  

 ૬૫૦ ર્.ભી. જગ્માભાાં અદ્યતન ડભ વાથે ેલીંખ બ્રઔ ફ્રયીંખની સ તલધા  
 તલતલધ ૧૨ કાણી-ીણીના સ્ટર વાથે ‘પેભીરી યેસ્ટયેન્ટ’ પ્રઔાયન ફુડ ઝન  
 ફુડ ઝનભાાં પતત ‘િાન્ડડે’ આઈટભના સ્ટર ફે્રન્ર્ાઈઝી ભડરેથી ળફૃ ઔયલાભાાં 

આલળે  
 ઔાઠીમાલાડી, ાંજાફી, વાઉથ ઈન્ડીમન , ર્ાઈનીઝ, ઔન્ટીનેન્ટર , ર્ાટ, ાઉંબાજી, 

તભલ્ઔ ળેઈઔ / ફ્રુટ જ્ય વ, આઈવિીભ અને પાસ્ટ ફુડના સ્ટરન વભાલેળ ઔયલાભાાં 
આલળે.   

 

૨૩.૨. ડલેરનિંગ સ્ોટડવ એન્ડ કલ્ચય   
 

નલા સ્ોટડવ વુંક ર” : 
યાજઔટ ળશયેભાાં યભતખભતન વમા ખ ફજ લધી યશમ છે. લધ  ને લધ  ળશયેીજન 
યભતખભતન  ભશત્લ વભજી યશમા છે. શાર યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની ભટા બાખની 
સ્ટુવ પેવેરીટી યેવઔુ વાંક ર કાતે છે. યાજઔટ ળશયેના વીભાડા ખ ફજ તલસ્તયી યશમા છે. 
યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આખાભી વભમભાાં જગ્માની ઉરબ્ધતા અને નાણાઔીમ 
આમજન મ જફ તફક્કાલાય સ્ટુવ ઔમ્પરેક્ષન ાં તનભાુણ ઔયલાભાાં આલળે. જેભાાં લક્રઔિંખ ટે્રઔ 
અને ફેડભીન્ટનને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે.  
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૨૪ . ઉવુંશાય  

 

ધી જી.ી.એભ.વી. એતટની ઔરભ-૯૫ અન વાય દય લયવે અંદાજત્ર તૈમાય ઔયલાભાાં આલે 
છે. અંદાજત્ર પઔત એઔ ઔામદાઔીમ લશીલટી પ્રક્રિમા ન  ફની યશ ેઅને રઔની અેક્ષા 
અને આઔાાંક્ષાન ડગ ાડલાન ાં શે્રષ્ટ્ઠ ભાધ્મભ ણ ફની યશ ે તેલા પ્રમાવ ઔમાુ છે. વો 
તલક્રદત છે ઔે, ઝડી ળશયેીઔયણને રીધે યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાની ભતૂભઔા લધ  ને લધ  
વમાઔ ફની યશી છે. ળશયેની શદ અને લસ્તી લધી ચ ઔી છે ત્માયે લશીલટી તાંત્ર ભાટે ઔયના 
ભશાભાયીના ઉતયાધુ ઔાભાાં રઔને તલઔાવ માત્રાભાાં વાભેર ઔયલાન ાં િભળ: વય ફનળે 
એવ ાં ર્ક્કવ ઔશી ળઔામ. વતત ક્રયલતુન ાભી યશરેા વભમ વાથે તાર તભરાલી નાખક્રયઔ 
તાના તલર્ાય અને અલબખભભાાં ફદરાલ રાલી ભશાનખયાલરઔાની વાથે ળશયેની તલઔાવ 
માત્રાભાાં વશબાખી ફને એ લતુભાન વભમની ભાાંખ છે. તલઔાવની ક્રદળાભાાં યાજઔટ ક્રદલવે ને 
ક્રદલવે એઔ અરખ જ ક, ખોયલ અને ઊંર્ાઈ પ્રાપ્ત ઔયી યહ્ ાં છે.  
 

“યાંખીલ ાં યાજઔટ ” નાખક્રયઔની અેક્ષા ક્રયણૂુ ઔયલાભાાં વપ યશ ેતેલી અેક્ષા અને 
આમજન વાથે ફજેટ ૨૦૨ ૧-૨૦૨૨ની તભાભ દયકાસ્ત ખ ફ જ આનાંદની રાખણી વાથે 
વતલનમ યજ  ઔયી યશમ ુાં. યાજઔટભાાં ભાયા ઔામુઔાન ાં આ દ્ધદ્વતીમ લુ છે અને તેભાાં ભને 
ફીજી લકત ફજેટ યજ  ઔયી સ્ભાટુ યાજઔટની સ્ભાટુ તલઔાવ ખાથા આરેકલાન ાં ભને જે 
વદબાગ્મ વાાંડ્ ાં છે તેન ણ ખ ફ શુ છે . ળશયેની તલઔાવ માત્રાભાાં યાજઔટ 
ભશાનખયાલરઔાને ઔઈ ને ઔઈ પ્રઔાયે વાથવશઔાય પ્રદાન ઔયનાય દેળના ભાન. પ્રધાનભાંત્રી 
શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીના નેતતૃ્લ શઠેની ઔેન્ર વયઔાયશ્રી અને ગ જયાતના ભાન. મ ખ્મભાંત્રી શ્રી 
તલજમબાઈ ફૃાણીના નેતતૃ્લ શઠેની  યાજ્મ વયઔાયશ્રી ન ખ ફ ખ ફ આબાય વમતત ઔફૃ ુાં. 
વાથ વાથ યાજઔટ ભશાનખયાલરઔાના  દાતધઔાયીશ્રી વક્રશતના તભાભ નખયવેલઔશ્રી, 

ળશયેના તલતલધ ક્ષેત્રના ભશાન બાલ, તપ્રન્ટ અને ઇરેતટ્રતનઔ ભીક્રડમાના તભાભ પ્રતતતનતધશ્રી 
અને નાભી-અનાભી વો નાખક્રયઔન હ ાં ખ ફ ખ ફ આબાય વમતત ઔફૃ ુાં.    
        

 

 

           ઉક્રદત અગ્રલાર, IAS 

          ઔતભળનય 
         યાજઔટ ભશાનખયાલરઔા  
તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૧   


