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બાલનગય ભશાનગયનો ઇવતશાવ : 

વૌયાષ્ટ્રના ત્રણ ભખુ્મ ળશયેી કેન્રોભા ંબાલનગય એક કેન્ર છે. ભદાલાદથી ૨૦૦ કી.ભી. 
દુય છે. ળશયે વભરુ ઇવતશાવ, વસં્કૃવત ને યંયાઓનો લાયવો ધયાલે છે. ભાટે જ 
“વસં્કાયીનગયી” તયીકે ઓખામ છે. ળશયે શીયા ઈદ્યોગ, ભીઠા ઈદ્યોગ, રગં ળી 
હયવામકારંગ નુ ં કેન્ર છે. જે ભદાલાદ થઆ ભુફંઇ જેલા ળશયેોને જોડે છે. એયોટવ  ઓથોયીટી 
દ્વાયા પ્રવતહદન ભુફંઇની વેલા ઈરબ્ધ છે. વાયા યસ્તાના કાયણે ભદાલાદ, બાલનગય, સયુત, 
લડોદયા જેલા ભશત્લના સ્થોથી બાલનગય જોડામેર છે. બાલનગયનુ ં ળેય ભાકેટ ભદાલાદ, 
સયુત ને જોડામેર છે. બાલનગયભા ંવૌયાષ્ટ્રભા ંફી ુ ંને યામામભા ંાંં ભુ ંભો ંુ ળશયે છે.  

સ્થાના : 

બાલનગય ળશયેની સ્થાના ગોહશર લળંના યાજલીશ્રી બાલવવંશજી શરેાએ ખાત્રીજના 
હદલવે ઇ.વ. ૧૭૨૩ વલંત ૧૭૭૯ના લૈળાખ સદુ ત્રીજના હદલવે કયેરી શતી એટરે બાલનગય 
ળશયે ૨૯૦ લવ લેૂ અદયણીમ બાલવવંશજીએ લવાલેર ને તેભના નાભ ઈયથી ળશયેનુ ંનાભ 
બાલનગય યાખલાભા ંઅલેર. 

બાલનગયભા ંઅજે જે લડલાનો વલસ્તાય છે , ત્મા ંલડલા ગાભ શત ુ.ં ભૂ બાલનગય એ 
લડલા. અ ગાભને વલસ્તાયી બાલવવંશજીએ તેને ોતાની યાજધાની ફનાલીને તેનુ ંનાભ ોતાના 
નાભ યથી બાલનગય યાખ્મુ.ં બાલનગય શરેા ગોહશર યાજકુની  યાજધાની વળશોયભા ંશતી. 
ણ ઘણી દીધવરષ્ષ્ટ્ટ લાયીને બાલવવંશજી શરેા એ બાલનગયની વદંગી કયી શતી. વભરુતટ 
ય યાજધાની શોમ તો ફદંય તયીકે તેના લેાયને વલકવાલી ળકામ ને તે લખતભા ંરશ્કયી 
રષ્ટ્ટીએ ણ અ સ્થ લધ ુ વરાભત શત ુ.ં બાલનગયના ફદંયને વલકવાલલાની તેના ભૂ 
સ્થાકની ભશચે્છા ભકુ અંળે વપ થઆ શતી. અજે નાનકડા લડલાભાથંી બાલનગય ૬૦૬૨૮૨ 
લવતી  ધયાલનાય ળશયે ફન્મુ ંછે. જભીન વલસ્તાય ૫૩.૩૦ ંો. કી. ભી. નો છે. 

ઠાકોય બાલવવંશજી શરેાનો બાલનગય લવાલલાનો ઈદે્દળ સયુક્ષા ઈયાતં ખબંાતના 
ખાતભા ં ખબંાત તથા સયુત ફદંયો ધભધોકાય લેાય ંરાલતા શતા, તેભાથંી ભોટો હશસ્વો 
બાલનગય ભાટે ભેલલાનો શતો. 

સ્થાન : 

બાલનગય ળશયે ગજુયાત યામામના વૌયાષ્ટ્ર વલબાગના ગ્ગ્નકોણભા ં અલેરો છે. તે 
૨૧.૭૬૭ અંળ ઈતય ક્ષાળં ને ૭૨.૧૫ અંળ લૂવ યેખાળં ય અલેર છે. તેની લૂવભા ં
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ખબંાતનો ખાત ને ઘોઘા તાલકુો, વિભે વળશોય તથા ારીતાણા તાલકુો, ઈતાયે બાર 
પ્રદેળ તથા દક્ષીણે તાજા ને ઘોઘા તાલકુો અલેર છે. 

બાલનગય ળશયેનો બૌગોલરક વલસ્તાય ૫૩ કી.ભી. છે. તથા તે ૧૩ મ્પમનુીવીર  
ઇરેક્ળન લોડવભા ં લશંં ામેરો છે, જે બાલનગય જીલ્ડરાનુ ં ભખુ્મ ભથક છે. બાલનગય ળશયેની 
૨૦૧૧ ની કુર લસ્તી ૫,૯૩,૦૦૦ છે. 

પ્રાકૃવતક વલબાગ: 

બાલનગય જીલ્ડરાની બૂષૃ્ટ્ઠ યંના ભખુ્મત્લે ફે પ્રકાયની છે. (૧) વિભ ને (૨) લૂવ. 
વિભનો બાગ ફે લીબાગભા ં છૂટી છલાઇ ટેકયીઓલાો છે. જેભાના એક વાલયકંુડરા ને 
ારીતાણા તાલકુાભાથંી વાય થામ છે. ને ફીજો ફોટાદ ને ગઢડા તાલકુાની વિભની શદ 
ઈય થયામેરો છે, મામાયે લૂવનો બાગ બાર પ્રદેળ ને વભરુતટ વલસ્તાય ભા ંઅલેર છે, જે 
વાટ ને નીંાણલાા વલસ્તાયભા ં થયામેરો છે. લી બાલનગય, ઘોઘા, તાજા ને 
ભહુલા પ્રદેળને અલયી રેતી દહયમાઇ ટ્ટી ફીજા તાલકુા પ્રદેળની વયખાભણીભા ં વાટ છે. 
ારીતાણા, ને વળશોય તાલકુાનો કેટરોક વલસ્તાય ડુગંયા છે. ફાકીનો બાગ વાટ છે. 
બાલનગયથી તાજાનો વલસ્તાય ઘોઘાફાયા તયીકે ઓખામ છે. તાજાથી ભહુલા સધુીનો 
કાઠંાનો પ્રદેળ લધાયે લયવાદ લાો ને પાઈ ઝાડ ને નાલમેયીથી રીરોછભ છે. લચ્ંેનો 
ારીતાણાનો પ્રદેળ ઓછા લયવાદલાો ને  સકુો ને ઓ છો ઝાડાનલાો છે. લલ્ડરબીયુ 
તાલકુાનો બાગ બારના પ્રદેળના બાગફૃે છે. શી ખાયાળલાી જભીન છે. બૌગોલરક 
સ્થાનભાથંી વનભાવણ થતી પ્રાકૃવતક યીગ્સ્થતની વય જીલ્ડરાની ખેતી વલકાવ ને ખેત ેદાળો 
ય જોઇ ળકામ છે. 

અ જીલ્ડરાની જભીન થોડી ટ્ટી ફાદ કયતા ખડકલાા થ્થયોની ફનેરી છે. તાજા 
જેલા કેટરાક વલસ્તાયભા ંગે્રનાઇટ થ્થય પ્રાપ્ત થામ છે. જ્લાાભખુીની યાખ ને રાલાયવના 
પેરાલા વાથે ને ઘણા વભમના ઘવાયા ને ધોલાણથી અ પ્રદેળની પ્રાકૃવતક બયૂંના બખૂયા 
ગ્ગ્નકૃત ખડકો લાી ફનેરી છે. 

બવૂભ, ભેદાનો ને ટેકયીલાા પ્રદેળો : 

બવૂભની રષ્ટ્ટીએ ંાય વલબાગો ડે છે. 

(૧) ઈત્તય વલબાગભા ંઈભયાા તાલકુો અલેરો છે, અ વલસ્તાયની જભીન ભધ્મભ કાી ને 
વાટ છે. અ વલસ્તાયભા ંછતની હયગ્સ્થવત ઈબી થામ છે. યંત ુ કેટરાક બાગોભા ંનશયેોની 
વવંંાઇને કાયણે ખેતી પ્રગવતળીર છે. શી ભગપી કાવ ને ફાજયી ભખુ્મ ાકો છે. 
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(૨) દલક્ષણ વલબાગભા ંતાજા, ભહુલા ને વાલયકંુડરા તાલકુાઓ અલેરા છે. જે ૈકી તાજા 
ને ભહુલા તાલકુાઓ દહયમાકાઠંાના વલસ્તાયો છે.  વલસ્તાયની જભીન ણ ભધ્મભ કાી છે. 
ળેત્રુજંી લફંદુના કાયણે વવંંાઇની સવુલધા શોઇ ભગપી કાવ ને ફાજયી અ વલસ્તાયના ભખુ્મ 
ાકો છે. ળેયડી ને કેાના ાકો તાજાભા ં થામ છે. ભહુલાભા ં ને તાજા તાલકુાભા ં
ઈત્ાદન થામ છે. તાજા વશકાયી ખાડં  ઈદ્યોગ અલેર છે. દહયમાઇ ટ્ટી ય નાલમેય વાયા 
પ્રભાણભા ંછે. ભીઠા ના ગયો ને ભત્સ્મ ઈદ્યોગ નાનાામા ય ંારે છે. 

(૩) લૂવ વલબાગભા ંલલ્ડરબીયુ, બાલનગય ને ઘોઘા તાલકુા અલેરા છે. બાલનગય ભધ્મભ 
કક્ષાનુ ં ફદંય છે. વભગ્ર બાલનગય તાલકુાની ને ઘોઘા તાલકુાના કેટરાક બાગની જભીન 
ભધ્મભ કાી છે. દભદાય ને કાકંયા વલનાની તેભજ બેજને રાફંો વભમ સધુી વગં્રશી યાખલાની 
ક્ષભતા ધયાલે છે. બાર વલસ્તાયભા ંબાલરમા ઘઉં, કાવ,ંણા ને તેર ભખુ્મ ાકો થામ છે. 
અ વલસ્તાયના ભખુ્મ ાકોભા ંફાજયી ભગપી કાવ  ુલાય છે. 

(૪) વિભ વલબાગભા ં વળશોય, ારીતાણા ને ગાયીમાધાય તાલકુાઓ અલેરા છે. અ 
વલસ્તાયની ભોટી બાગની જભીન ખડકા ને ટેકયીઓ લાી છેછે. જેથી અ વલસ્તાયભા ંખેતી 
વાયા પ્રભાણભા ં વલકવી નથી. તેના ભખુ્મ ાકો ભગપી, કાવ ને ફાજયી છે. વવંંાઇ 
ભોટેબાગે કુલાઓ દ્વાયા થામ છે. 

જપ્રલાશો ને ઢોાલો : 

બાલનગય જીલ્ડરાના ભહલુા તાલકુા વવલામ જીલ્ડરાનો વભગ્ર પ્રદેળ લૂવ તયપના ઢોાલા 
લાો છે. ભોટાબાગની નદીઓ વિભથી લૂવ તયપ લશ ેછે. ને ખબંાતના ખાતને ભે છે. 

જીલ્ડરાની ભખુ્મ નદી ળેત્રુજંી છે. ૪ – ૬ ભાવ લશતેી ફીજી નદીઓભા ંયંઘોી ને કાફૄબાય છે. 
ફીજી નાની ને ઈનાાભા ંસકુાઇ જતી નદીઓભા ંભારણ, ભારેશ્રી, કેયી, યોઝડી, ધાતયલડી, 
જોરાયૂી, સયુજલડી, બારોડી,ળેર, ફગડ ને ઘેરો લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

દયીમાકીનાયો : 

ગોનાથ થી વિભ તયપનો જીલ્ડરાનો દલક્ષણ હકનાયો કયાડલાો છે. બાલનગય, 
નલમા, વોનયાઇ, ભહુલા  લગેયે દહયમા છે. બાલનગયની અવાવનો હકનાયો ખાંં ા-ખ ૂંં ીલાો 
છે. બાલાનગયફદંય એક કાઠંા ય અલેર છે. 
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ખાડીઓ : 

(૧) બાલનગય ખાડી : કાફૄબાય ને ઘેરા નદી દ્વાયા ફનેરી અ ખાડી બાલનગય ળશયે ને 
ખબંાતના ખાત લચ્ંે એક કેનાર ફનાલે છે. અ ખાડી ય બાલનગયનુ ંફદંય અલેલુ ં છે. 
વભગ્ર એવળમાભા ંપ્રખ્માત રોક ગેઆટ પ્રવતૃીલાફંૄ પક્ત અ એક જ ફદંય છે.  

(૨) વોનયાઇ ખાડી : બાલનગયથી લૂવ તયપ અળયે ૧૩ કી.ભી. દુય યફી વભરુભા ંભતી અ 
ખાડી છે. મામા ંબયતીના વભમભા ંરગબગ ૧૬ ભીટય જેટલુ ંાણી ંઢે છે. શી ફદંય વલકાવને 
લકાળ છે. 

(૩) ભહુલા ખાડી : ભારણ નદી દ્વાયા અ ખાડી ફનલા ાભેર છે. જે ભહુલાથી અળયે ૭ કી.ભી. 
થી દુય યફી વભરુભા ંભે છે. જેના ય ભહુલા ફદંય અલેલુ ંછે. કતય તથા વનકોર લચ્ંે 
અલેર અ ખાડી છે.  

બાલનગય ભશાનગયાલરકાનો ઇવતશાવ : 

બાલનગય મ્પમવુનવવર કોોયેળન (ફીએભવી) સ્થાવનક ળશયેના રોકો ભાટે ભૂબતૂ ભાખાકીમ 
સવુલધાઓ યૂી ાડલા ભાટે પ્રવતફદ્ધ વયકાય છે.ફીએભવી ખફૂ જ વાયી યીતે વંં ારન તથા  
ખાનગી કે્ષત્રની બાગીદાયી તેભજ નલીન દ્ધવત હયંમ ભદદથી કામવક્ષભ રોકવેલા કયલા ભાટે 
જાણીત ુ ં છે.ળશયેી  વેલાઓ સધુાયલા ભાટે તથા વેલાઓ ને ભાગં લચ્ંે તપાલત પોક કયલા 
વલવલધ મોજનાઓ તૈમાય છે. 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાના તભાભ લોડવની નાભાલરી  : 

લોડવ ન ં લોડવ નુ ંનાભ 

૧ લંત્રા - ફુરવય - નાયી 
૨ લડલા - ફ 

૩ કયાંારીમાયા 
૪ ઈ.કૃષ્ટ્ણ નગય - ફૃલા 
૫ ીયછલ્ડરા 
૬ તખ્તેશ્વય 

૭ લડલા -  

૮ કંુબાયલાડા 
૯ ફોયતાલ 

૧૦ કાલીફીડ- વીદવય 
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૧૧ વયદાયનગય દલક્ષણ તયવભીમા 
૧૨ વયદાયનગય ઉતય કલાડા 
૧૩ ઘોઘાવકવર 

 

બાલનગય ભશાનગયની ભાહશતી  

 ૧. લસ્તી ૬,૪૩,૩૬૫  

૨. ૧૦૮.૨૭  ંોયવ. હક.ભી. 

૩. વાક્ષયતા દય ૭૬.૮૪% 

૪. ગીંતા ૪,૭00 વ્મગ્ક્ત / ંો.ભી. હક.ભી. 

બાલનગય ભશાનગયાલરકા નુ ંલશીલટી ભાખુ:ં  

 

   

 ડે. મ્પમ.ુ કવભળનય 

(એડવભન) 

ડે. મ્પમ.ુ કવભળનય 

(જનયર) 

વવટી 

એન્જીનીમય  

વશામક 

કવભળનય  

૧. ભશકેભ  

૨. મ.ુવી.ડી.  

૩. વી.ડી.ી.ઓ.શ્રી – ૧ 

૪.વી.ડી.ી.ઓ.શ્રી – ૨  

૫.ભ.બો.મો. ભાભરતદાય શ્રી 

૬. શલે્ડથ  

૭. નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વભીતી 

૮. પરડ 

૧. ળો/વ્મલવામલેયાવલબાગ ૨. 

ઇ.ડી.ી. વલબાગ  

૩. વેકે્રટયી શ્રી  

૪. ઘયલેયા સપુ્રીશ્રી (લૂવ)  લોડવ 

: ૩,૪,૫,૧૩,૧૪,૧૫  

૫. ઘયલેયા સપુ્રીશ્રી (વિભ)  

લોડવ : ૧,૯,૧૦,૧૧,૧૬,૧૭  

૬. ઘયલેયા સપુ્રીશે્ર (ભધ્મ)  

લોડવ : ૨,૬,૭,૮,૧૨ 

૧. લોટય લકવવ  

૨. યોડ્ઝ  

૩. ડ્રનેેજ  

૪. લફલ્ડડંગ  

૫. યોળની  

૬. હપલ્ડટય  

૭. મોજના  

૮. ગાડવન  

૧. વશામક 

કવભળનય   

મ્પમ.ુ કવભળનય  
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૯. ફવન ભેરેહયમા વલબાગ  

૧૦. સ્ટોય  

૧૧. રાન્વોટવ 

૧૨. વવક્યહુયટી  

૧૩. પામય એન્ડ ઇભયજન્વી  

૧૪. ી. અય. ઓ. વલબાગ  

૧૫. રીગર કભ રેફય  

૧૬. એકાઈન્ટ  

૧૭. ઓડીટ  

૧૮. ચ ૂટંણી  

૧૯. લવતી 

ગણતયી/મ.ુઅઇ.ડી./એન.ી.અય. 

૨૦. વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ  

૨૧. એસ્ટેટ (દફાણ શટાલ વેર) 

   

 

૭. ટાઈન ડલેરભેન્ટ  

૮.ટાઈન પ્રા./શાઈવવંગ/સ્રભ   

 

 

 ી.અય.ઓ. વલબાગ: 
(૧) ી.અય.ઓ.રગતી વલવલધ કાભગીયી: 
                    પે્રવનોટ, જાશયે ખફયના ફીરો ફનાલલા,પે્રવ કહટંગ,વકંરન/વાધાયણ 
વબા,વલગેયેના પ્રશ્નોના જલાફની ભાહશતી ભેલલાની,વકંરનની ભીટંગભા ંધાયાવભ્મશ્રીને 
પ્રશ્નોના જલાફ શંંતા કયલાની યશ ે છે.તથા કોોયેળનભા ં વયકાયશ્રીના પ્રોગ્રાભ તથા 
ધવવયકાયી પ્રોગ્રાભના અભતં્રણ કાડવ ફનાલલાની કાભગીયી ને વલતયણ કયલાની 
કાભગીયી. 
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(૨) વેન્રરી યજીસ્રી ળાખાની વલવલધ કાભગીયી: 
                     યાઆવ ઓપ વીટીજનની તભાભ કાભગીયી ,આઝ ઓપ ડુઇંગ ફીઝનેવની 
તભાભ કાભગીયી, ુના વીટીઝન ંાર્જની રગતી તભાભ કાભગીયી,ભાન.કવભશ્નયશ્રીને ઈદે્દળીને 
અલતા તભાભ ત્રો આન્લડવ કયલા.તથા વેન્રરી યજીસ્રી દ્વાયા આન્લડવ થમેરા તભાભ ત્ર 
રગત વલબાગે યલાના કયલાની કાભગીયી. 
(3) નાગયીક સવુલધા કેન્રની વલવલધ કાભગીયી: 
     ોસ્ટને રગતી તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી,ફીર ફનાલલાની 
કાભગીયી,પેન્કંગ  કયીને ત્ર ભોકરલાની કાભગીયી .તથા અઈટડોયની તભાભ પ્રકાયની 
ટારો યલાના કયલાની કાભગીયી. 
 

(૪) ી.અય.ઓ/વેન્રર યજીસ્રી ળાખા/નાગયીક સવુલધા કેન્રના કભવંાયીની વલગતો: 

ક્ર્ભ કભવંાયીનુ ંનાભ શોદ્દો 
૧ શ્રી બાનફેુન એન.યભાય જનવંકવ વધકાયી 
૨ શ્રી વજંમવવંશ લી.જાડેજા વી.ક્રાકવ  
૩ શ્રી હકળોયબાઆ કે.યભાય  વી.ક્રાકવ  
૪ શ્રી યાજેળબાઆ એં.વોરકંી  ુ.ક્રાકવ  
૫ શ્રી શભેનંદાવ જગડ  ુ.ક્રાકવ  
૬ શ્રી યવીદાફેન કુયેળી  ુ.ક્રાકવ  
૭ શ્રી ધભેન્રવવંશ લાા  ુ.ક્રાકવ  
૮ શ્રી કંજબાઆ ભકલાણા ૫ટ્ટાલાા 
૯ શ્રી કાફૄબાઆ ંૌશાણ ૫ટ્ટાલાા 
૧૦ શ્રી ભયીળબાઆ વોરકંી ૫ટ્ટાલાા 
૧૧ શ્રી ફાધફેુન એન.વોરકંી ૫ટ્ટાલાા 
૧૨ શ્રી ંનં્રીકાફેન જી.દેવાણી ૫ટ્ટાલાા 
૧૩ શ્રીયવલંદબાઆ લાઘેરા ૫ટ્ટાલાા-શાર પયજ ય ભોકુપ 

 
 ભશકેભ વલબાગ: 

ક્રભ વલગત નાભ શોદૃો વભમગાો 

૧ ખાતાના વલબાગીમ શ્રી એભ. લી. નામફ કવભશ્ નય ૧-૪-ય૦૧૫ થી ૩૧-
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લડાશ્રી યાઠોડ (એડભીન) ૩-ય૦૧૬ 

ય ખાતાના ખાતાહકમ 
લડાશ્રી 

શ્રી  ભશળે એભ. 
હશય૫યા 

લશીલટી વધકાયી ૧-૪-ય૦૧૫ થી ૩૧-
૩-ય૦૧૬ 

 

         ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન  ભશકેભ વલબાગ  લાયા  કયલાભા ંઅલેર કાભગીયીની વલગત : 

(૧) ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન બાલનગય ભશાનગયાલરકાના તભાભ વલબાગોનુ ં વેટ૫ 
ફનાલીને  ભ ુંય કયલાભા ંઅલેર. 

(ય) બાલનગય ભશાનગયાલરકા વેલા ( બયતી ફઢતી) ના વનમભો -ય૦૧૬ તૈમાય કયલાભા ં
અલેર છે.   

(૩) ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન નીંે ભજુફની કેડયભા ં ઓન રાઇન યજીઓ ભગંાલી ૫યીક્ષા 
રઇને  નીંે ભજુફની કેડયોભા ં વીધી બયતી કયલાભા ંઅલેર. 

 - ઇ.ડી.ી.ભેનેજય               -૦૧ 
 - સવુપ્રટેન્ ડન્ ટ વધકાયી         -૦૩ 
 - ડેપ્ મટુી ંીપ એકાઈન્ ટન્ ટ              -૦૧ 
 - અવવસ્ ટન્ ટ એકાઈન્ ટન્ ટ               -૦૧ 

- ગાડવન સવુપ્રટેન્ ડેન્ ટ        -૦૧ 
- પ્રોગ્રાભય એન્ ડ વીસ્ ટભ એનારીસ્ ટ      -૦૧ 
- ઇન્ વેકટય / કોમ્પ મનુીટી ઓગેનાઇઝય     -૦૫ 
- વધક ભદદનીળ ઇજનેય (વીલીર)      -૧૪ 
- વધક ભદદનીળ ઇજનેય (ઇરે./ભીકે)     -૦૪ 
- ટેકનીકર અવવસ્ ટન્ ટ (વીલીર)      -૪૬ 
- ટેકનીકર અવવસ્ ટન્ ટ (ઇરે./ભીકે)      -૦૪ 
-  ુનીમય કરાકવ         -૫૦ 

         કુર..      ૧૩૧ 
ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન   નીંે ભજુફના વલંગોભા ં  ભશકેભ વલબાગ  લાયા ફઢતી 

અ૫લાભા ંઅલેરઃ 

(૧) વીનીમય કરાકવભાથંી ઇન્ વેકટય /  કોમ્પ મનુીટી ઓગેનાઇઝય -૦૭ 

(ય)  ુનીમય કરાકવભાથંી વીનીમય કરાકવ     -૧૯ 
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(૩) લગવ-૪ ભાથંી   ુનીમય કરાકવ/ કભ વવકમયુીટી અવવસ્ ટન્ ટ  -૦૪ 

         કુર..       ૩૦  

 

ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન  વનવતૃ થમેર કભવંાયીઓની વખં્ મા :   કુર..   -૬૩ 

ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન ભશકેભ વલબાગ  લાયા કામભી કયલાભાઅંલેર કભવંાયીઓની વલગત : 

(૧) વપાઇ  કાભદાયો ( ાંં  લવલાા) ને  કામભી કયલાભા ંઅલેર વખં્ મા    -૭૫ 

(ય) શગંાભી વપાઇ કાભદાય ભાથંી  કામભી વનભણુકં કયલાભા ંઅલેર વખં્ મા     -૬૪ 

(૩) શગંાભી કભવંાયી ને કામભી કયલાભા ંઅલેર તેની વખં્ મા      -૦૩ 

          કુર ..    ૧૪ય 

ય૦૧૫-૧૬ દયમ્પ માન ભશકેભ વલબાગ  લાયા થમેર ઇન્ કલામયીની  વલગત : 

ભા વં-ય૦૧૫ થી   એવપ્રર-૧૬ દયમ્પ માન કુર  ૧ય  કભવંાયીઓની ઇન્ કલામયી તેભજ 
ંાર્જળીટ ામેર છે.  

 સ્ટોય વલબાગ: 
કવભશ્નયશ્રીની કંેયીના તાફા શઠેના સ્ટોય વલબાગ રાયા ૨૦૧૫-૧૬ ના નાણાકંીમ લવભા ં

છાકાભ સ્ટેળનયી વહશતની તે્રના કામવકે્ષત્રભા ંઅલતી ંીજ લસ્તઓુ,ભાર-વાભાનયચયુણ 
ભાર-વાભાન વલગેયે તભાભ વલબાગોની ભાગંણીઓની અલશ્મકતા ંકાવીને, વસં્થાના અવથિક 
હશતને કેન્રભા ંયાખીને, કયકવમકુ્ત દુષ્ષ્ટ્ટકોણથી ખયીદી –વલતયણ કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
જે અગાભી લે ણ અ પ્રકાયે કાભગીયીનુ ંઅમોજન છે. 
અં.ન ં વલગત નાભ શોદો વભમગાો 
૧ શલેારના લવ દયમ્પમાન 

ખાતાના ંવલબાગીમ લડાશ્રી 
શ્રી એવ.જે.ંદંાયાણા વીટી 

એન્જીનીમયશ્રી 
તા-૧-૪-૧૫ થી 
તા-૩૧-૩-૧૬ 

૨ શલેારના લવ દયમ્પમાન 
ખાતાના ંખાતાકીમ લડાશ્રી 

શ્રી એભ.ડી વાયી 
શ્રી બાનફેુન યભાય 

આ.ંા.સ્ટોય 
સવુપ્ર.શ્રી 

તા-૧-૪-૧૫ થી 
તા-૩૧-૩-૧૬ 

 

વને ૨૦૧૫-૧૬ ના લવ દયમ્પમાન આ.ંા.સ્ટોય સવુપ્ર. તયીકેશ્રી એભ.ડી વાયી/ બાનફેુન 
યભાયના ભાગવદળવન ને યાશફયી શઠે નીંે ભજુફના સ્ટાપે પયજ ફજાલી શતી. 
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અં.ન ં શોદો વખં્મા 
૧ વીનીમય કરાકવ  ૦૧ 

૨  ુનીમય કરાકવ  ૦૨ 

૩ ટ્ટાલાા  

૦૧ 

 

 સ્ટોય વલબાગ રાયા નીંે ભજુફની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. 
 

(૧)  ુદી  ુદી સ્ટેળનયીઓ, પવનિંયની ખયીદીની કાભગીયી 
(૨)  ુદા  ુદા વલબાગોને સ્ટેળનયીઓ વલગેયે આસ્મ ુકયલાની કાભગીયી 
 

 બાલનગય ભશાનગયાલરકા વલવલધ વલબાગો ભાટે જફૃયીમાત ભજુફનુ ં
પવનિંય,સ્ટેળનયી,નાણાકીમ હયગ્સ્થતીને ધ્માને રઆ ખયીદી કયલાભા ંઅલતી. શતી. 
 

અં.ન ં ભાર વાભાનનુ ંનાભ શલેારના લવ દયમ્પમાન 
ખયીદી કયલાભા ંઅલેર ભાર 

વાભાન ની હકભતં 

૧ યચયૂણ 

ફેનવવ, શોડીગ્ઝ ,વી.ડી,ફકૂો, યચયૂણ સ્ટેળનયીઓ 
,લોટય જગ,ગ્રાવ, ડદા વલગેયે) 

૫,૭૭,૬૧૮/- 

૨ પનીંય 

(યીલોલ્ડલંગ ંેયટેફર 

૪,૬૦'૩૩૭ /- 

૩ છાકાભ -સ્ટેળનયી ૨૪,૯૦,૨૪૬/- 

૪ દપતય ફધંાઇ (ંરાખા) ૪૭,૯૨૦/- 

૫ કેલ્ડક્યરેુટય ૩,૭૭૦/- 

 

  બાલનગય ભશાનગયાલરકાના ંતભાભ ખાતાના ંોથા લગવના ંસ્ત્રી/રુુ  કભવંાયીઓને 
ઠયાલોને અવધન અલાભા ંઅલતા મવુનપોભવ , ફટૂ, ંંર, ની યોકડાભા ંચકૂલલાભા ંઅલે છે. 
(૧) સ્ટોય વલબાગ દ્વાયા ટેન્ડય /કલોટેળનથી ભેર રોએસ્ટ બાલ ભજુફ ઓડવય ભજુફનો 

ભાર-વાભાન ભેલલાનુ ંને સ્ટોક કયેર  ભારવાભાન  જે તે ખાતાને આસ્મ ુકયલાની 
તેભજ અલક-રેઝય  યજીસ્ટયભા ંખતલણી કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  

(૨)  ુદા  ુદા ખાતાની ભાગંણી તેભજ જફૃયીમાત ભજુફ ખયીદી  કયી વલતયણ કયલાની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. વને ૨૦૧૫-૧૬ ના ં લવ દયમ્પમાન ફૃ. ૩૫,૭૯,૮૯૧/-ની 
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ખયીદી કયલાભા ંઅલેર છે. ને જફૃયીમાત ભજુફ જે તે ખાતાને  ફૃ.૩૫,૭૯,૮૯૧/- નો 
ભારવાભાન આસ્મ ુકયલાભા ંઅલેર છે.  

(૩) લશીલટી કાભગીયીને લધ ુકામવક્ષભ ફનાલલા ભારવાભાન અવ્મા ફાદ મોગ્મ ગણુલત્તા 
ંકાસ્મા ફાદ ભાર વાભાન નુ ં ેભેન્ટ ફીરો ઓડીટ ાવ થમા ફાદ એકાઈન્ટ 
વલબાગેથી ચકુલલાભા ંઅલે છે. 

 

 એવેવભેન્ટ વેર વલબાગ: 
 

એવેવભેન્ટ વેર વલબાગ રાયા લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયવભમાન શાથ ધયેર કાભગીયીની વલગતો 
તે્ર દળાવલેર છે. વલબાગ રાયા બાલનગય ળશયેભા ંઅલેર ફધં વભરકતોની અકાયણીની 
કાભગીયી શાથ ધયલાભા ંઅલેર છે.તેભજ બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની શદભા ંતાજેતયભા ં
નલા ૫ (ાં) ગાભો ફૃલંા કલાડા, તયવભીમા, વીદવય, તથા નાયી ગાભોના બેલલાભા ં
અલેર છે.અ નલા બેરા વલસ્તાયોભા ંયશરેી વભરકતોની અકાયણી કયી લવ ૨૦૧૬-૧૭ થી 
લેયો લસરુલાભા ં અલનાય છે. જેના નવુધંાને નલા બેરા વલસ્તાયોભાનંી વભલ્ડકતોની 
અકાયણી ભાટેના લોડવ ભે તથા બ્રોક ફનાલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભા ંઅલેર છે. 

 ઘયલેયા વલબાગ (લૂવ) : 

લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયવભમાન જે-તે લોડવના ટેકનીકર અવીસ્ટન્ટ (વવવલર) દ્વાયા ભેઝય 
ડેળન જેલા કે પેક્ટયભા ંસધુાયો, ફે કે લધ ુલફરોનુ ંએકત્રીકયણ તથા નલા ખાતા ાડલા 
વલગેયે જેલી કાભગીયી શાથ ધયલાભા ંઅલી. જે-તે લોડવના  ુવનમય ક્રાકવ દ્વાયા ભાઆનોય 
ડેળન જેલા કે નાભભા ં સધુાયો, વયનાભાભા ં સધુાયો તથા નાભ રાન્વપયની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલી. ત્માય સધુીના ફાકી ઘયલેયાની ભાવ યીકલયી કયલાભા ંઅલી. લવ તથા 
અ ઝુફેંળ દયવભમાનરોકોને વભઝણ અલાભા ંઅલી. તથા અખા બાલનગય ળશયેભા ંકુર 
૧૮૨૧ ફધં વભલ્ડકતોની અકાયણીની કાભગીયી કયલાભા ંઅલી. અ ઈયાતં તાજેતયભા ંનલા 
વભાવલષ્ટ્ઠ થતા ગાભો ફૃલા, કલાડા, તયવભીમા, નાયી ને વવદવયના બ્રોકંગની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલી. 

• ઘયલેયા વલબાગ (વિભ): 

ઘયલેયા (વિભ) વલબાગ શસ્તક નીંે ભજુફની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. 

(૧) ભશાનગયાલરકાના શદ વલસ્તાયભા ંઅલેર વભરકતોની અકયણી કયલી. 
(૨) ભશાનગયાલરકાના શદ વલસ્તાયભા ંઅલેર વભરકતોભા ંટેક્ષ લસરુાત તથા હયકલયી અંગેની 

કામવલાશી કયલી. 
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(૩) જપ્તી ટાંં ભા ંરીધેર વભરકતોની શયયાજી કયલી.  
(૪) વભરકતોના નાભ રાન્સ્પય અંગેની કામવલાશી કયલી.  
(૫) વભરકતોનુ ંએકત્રીકયણ તથા બાગપ્રાન અંગેની કામવલાશી કયલી.  
(૬) વભરકતોના ફીરભા ંનાભ તથા વયનાભાભા ંભાઆનોય સધુાયો કયલો.  
(૭) વભરકતોના શતેપેુય અંગે મોગ્મ તાવ કયી પેયઅકાયણી કયલી. 
(૮) નાળ ાભેર તથા ડી ગમેર વભરકતોની ંકાવણી કયી ખાત ુકેન્વર કયવુ ં
(૯) વલધલા ભાપી/ભાજી વૈવનકને ભાપી ફાફતે જફૃયી કામવલાશી કયલી.  
(૧૦) વભરકત અંગે N.O.C. અવુ ં
(૧૧) લવલાય એવપ્રર ભાવભા ંઅવાભીઓને વફંવંધત વભરકત લેયા ના લફરો શંંતા કયલા. 
(૧૨) વભરકત લેયો ઈઘયાલલા ભાટે વલવલધ ફંકો વાથે વકંરન કયી વ્મલસ્થા ઈબી કયલી. 
 

વને ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંકયેર કામવલાશીની વલગત:-  
 

ક્રભ વલગત ભ ૂંય થમેર પાઇરોની 
વખં્મા 

૧ નાભ રાન્વપય  ૯૯૦ 

૨ નલી અકાયણી ૯૬૦ 

૩ ભાઆનોય સધુાયો ૨૧૪૮ 

૪ વભરકત અંગેના ભેજય સધુાયા  ૨૦૮૮ 

૫ વભરકતનુ ંકેન્વરેવન ૩૬૦ 

 

• ઘયલેયા વલબાગ (ભધ્મ): 

લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયવભમાન જે-તે લોડવના ટેકનીકર અવીસ્ટન્ટ (વવવલર) દ્વાયા ભેઝય 
ડેળન જેલા કે પેક્ટયભા ંસધુાયો, ફે કે લધ ુ લફરોનુ ંએકત્રીકયણ તથા નલા ખાતા ાડલા 
વલગેયે જેલી કાભગીયી શાથ ધયલાભા ં અલી. જે-તે લોડવના  ુવનમય ક્રાકવ દ્વાયા ભાઆનોય 
ડેળન જેલા કે નાભભા ંસધુાયો, વયનાભાભા ંસધુાયો તથા નાભ રાન્વપયની કાભગીયી કયલાભા ં
અલી. ત્માય સધુીના ફાકી ઘયલેયાની ભાવ યીકલયી કયલાભા ંઅલી. લવ તથા અ ઝુફેંળ 
દયવભમાન રોકોને વભઝણ અલાભા ંઅલી. તથા અખા બાલનગય ળશયેભા ં કુર ૧૮૨૧ ફધં 
વભલ્ડકતોની અકાયણીની કાભગીયી કયલાભા ંઅલી. અ ઈયાતં તાજેતયભા ંનલા વભાવલષ્ટ્ઠ થતા 
ગાભો ફૃલા, કલાડા, તયવભીમા, નાયી ને વવદવયના બ્રોકંગની કાભગીયી કયલાભા ંઅલી.   
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• અઇ.વી.ડી.એવ. વલબાગ (ઘટક ૧): 

એવપ્રર – ૨૦૧૫ થી ભા વં – ૨૦૧૬ સધુી થમેર કાભગીયી  

(૧) ગતીળીર ગજુયાત અંતગવત ફાકોની અયોગ્મ તાવ તેભજ ફા તદુંયસ્ત શહયપાઆ ની    
કાભગીયી  થમેર છે. 
(૨) ળાા પ્રલેળ કામવક્રભ દયમ્પમાન ફી.ી.એર.કાડવ ધાયકફાકોને પ્રાઆલેટ ફારભહંદયભા ં પી 
ભકુ્ત પ્રલેળ ાલલા ભાટેની ની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩) કામવક્રય ને તેડાગયની બયતી ની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૪) વળશવુલશાય વસં્થા તેભજ ભધવુળલરકા દ્વાયા વતકુોવત ફાકોને થેયાીક ફુડ અલાભા ં
અલેર તેભજ ભગં ંેયીટેફર રસ્ટ દ્વાયા વગબાવફશનેોને સખુડી વલતયણ કયલાભા ંઅલેર છે. 
જેનાથી વતકુોવત ફાકો ગે્રડ થમેર છે. 
(૫) વયકાયશ્રી તયપથી અલેર નદંઘય ભાટેની ગ્રાટંભાથંી ૮૧ જેટરા નદંઘયની વવધ્ધ્ધ ભેર 
છે. 
(૬) મળોદા એલોડવ ભહશરા વભેંરનભા ંવલસ્તાયભા ંકાભગીયીની ફશોી પ્રવવધ્ધ્ધ કયલાભા ંઅલેર 
ભહશરા વભેંરનભા ંલકવય ફશનેોને મવુનપોભવની વાડી વલતયણ કયેર છે. 
(૭) ગજુયાત સ્થાના હદનની ઈજલણી ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયામેર કામવક્રભભા ં કંેયી 
કભવંાયીઓએ બાગ રીધેર છે. 
(૯) ભહશરા વળગ્ક્તકયણ વપ્તાશ અંતગવત વલવલધ હદલવો જેલા કે ભહશરા નેતતૃ્ત્લ, ભહશરા 
જાગવૃત, ભહશરા કભવમોગી, ભહશરા અયોગ્મ લગેયે હદલવોની ઈજલણી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૦) ળાા પ્રલેળ ઈત્વલ કામવક્રભભા ંનદંઘય ભોડેર આંગણલાડી તયીકે ભાન.શ્રી ભખુ્મભતં્રીશ્રીના 
શસ્ત કે રોકાવણ થમેર તેભા ંતભાભ પ્રકાયની સવુલધા ભેલેર. 
(૧૧) આંગણલાડી પ્રલેળ ાભતા તેભજ ળાા પ્રલેળ ાભતા ફાકોને વ્મલગ્સ્થત યીતે દયેક 
વલસ્તાયની પ્રાથવભક ળાાભા ંપ્રલેળ ભે તેલી કાભગીયી કંેયી દ્વાયા થમેર છે. 
(૧૨) ભા ં– ભખુ્મભતં્રીશ્રી દ્વાયા આંગણલાડીભા ંયભકડાની હકટ, દલાની હકટ, તેભજ ફ્રુટ વલતયણ 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૩) ન્મ કામવક્રભોભા ં ભશાનબુાલોનુ ં ફહુભાન કઠો તેભજ પોની ટોકયી દ્વાયા થમેર તે 
આંગણલાડી તેના ંવતકુોવત ફાકો ને ભે તે ભાટેની કાભગીયી થમેર છે.  
(૧૪) લાવિક કેરેન્ડય ભજુફના ં તભાભ કામવક્રભોની ઈજલણી આંગણલાડી રેલરે કયલાભા ં
અલેર છે. 
(૧૫) વલશ્વ સ્તનાન વપ્તાશભા ં સ્તનાન ને કાભની થીભ દ્વાયા ઈજલણી દયેક લોડવભા ં
કયલાભા ંઅલેરતેભા ં ફા તદુંયસ્તી, તેભજ તદુંયસ્તી વગબાવ શહયપાઆ યાખલાભા ંઅલેરને 
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અયોગ્મ ોણ અંગેનીજાણકાયી વલસ્તાયથી અલાની કાભગીયી થમેર છે. 
(૧૬) ગયીફકલ્ડમાણ ભેાભા ં વલસ્તાયના ં રાબાથી વાથે વકંરન કયલાભા ં અલેર તેભજ 
અઆ.વી.ડી.એવ  મોજના પ્રદવળિત કયતો સ્ટોર ફનાલલાની કાભગીયી થમેર છે. 
(૧૭) યાષ્ટ્રીમ ોણ વપ્તાશની ઈજલણીની કાભગીયી દયેક આંગણલાડી તેભજ દયેક લોડવભા ં
કયી, લાનગીશહયપાઆ, ફા તદુંયસ્તી શહયપાઆ, યંગોી શહયપાઆ, લગેયે કામવક્રભ દ્વાયા ોણ 
જાગવૃત રાલલાના ંવઘન પ્રમત્ન કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૮) અઆ.વી.ડી.એવ.સ્થાના હદનની ઈજલણી અંતગવત દયેક આંગણલાડી ઈય ભહશરા 
ળીફીયનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૧૯) ધવનષ્ટ્ઠ ોણ લબમાન અંતગવત કુર ૧૧ આંગણલાડી કેન્રો ઈય કુોવત ને 
વતકુોવત કુર ૨૨૦ ફાકોને ગે્રડ કયલાની કાભગીયી વયકાયશ્રીના ં વનમભ ભજુફ 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૦) આંગણલાડી કામવકય ફશનેોને ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટની તારીભ અલાની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૨૧) વતકુોવત ફાકો ભાટે આંગણલાડી દત્તક કામવક્રભ વયકાયશ્રી દ્વાયા ગવતભા ંશોલાથી તે 
અંતગવત ભેયીટાઆભ ફોડવના ં વધકાયી વાથે વલસ્તાય ભરુાકાત રઆને આંગણલાડીના ં
વતકુોવત ૨૫ ફાકો દત્તક અલાના ંતેભજ ોરીવફેડા દ્વાયા ણ વતકુોવત ફાકોને 
દત્તક અલાના ંવઘન પ્રમત્ન કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૨૨) વયકાયશ્રીની વીધી સું ના નવુાય આંગણલાડીભા ંઅલતા તભાભ ફાકોના ંઅધાયકાડવ 
ફનાલલાની કાભગીયી તભાભ આંગણલાડી કેન્રો ય કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૩) વળશવુલશાય વસં્થા દ્વાયા ફશનેો ભાટે રષ્ષ્ટ્ટંકાવણી કેમ્પનુ ંઅમોજન તથા આંગણલાડી 
કેન્રો ય લૂવ પ્રાથવભક વળક્ષણની કુર ૪૧ કીટ અલાની કાભગીયી વપતાલૂવક કયલાભા ં
અલેર છે. 
(૨૫) ભશાનગયાલરકાની ચુટંણી વદંબે ભાનલવાકં ફનાલલા ભાટે વલળા ભહશરા યેરીના ં
અમોજનભા ંણૂવ વશકાય અી તે વપ ફનાલલા થે કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૬) કુોવત તેભજ વતકુોવત ફાકો ભાટે વયકાયશ્રીની વીધી સું ના ભજુફ તે ફાકો 
ભાટે પ્રોપાઆર કાડવની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૭) તભાભ આંગણલાડી કેન્રો ય R.O. પ્રાન્ટની સવુલધા ભે તે ભાટેની કાભગીયી કયલાભા ં
અલેર છે. 
(૨૮) આંગણલાડી કેન્રો ય કુર ૮૮ આરેક્રોવનક લજનકાટંા પાલલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૯) વયકાયશ્રીના ંઅમોજન ભજુફના ંકામવક્રભો જેલા કે લ્ડવ ોરીમો તેભજ અયોગ્મ તાવ 
કામવક્રભ, વતકુોવત ફાકોને શલે્ડથવેન્ટયભા ં ંેક –  ફાદ N.R.C. વેન્ટય ઈય યીપય 
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કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૩૦) ગવતળીર ગજુયાત અંતગવત યીોટંગની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૧) વયકાયશ્રીના ંકેરેન્ડય કામવક્રભ ભજુફ કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૨) વક્ષભ બાલનગય અંતગવત દયેક આંગણલાડીના વલસ્તાયભા ં વલધલા વશામ મોજના ને 
લમ લદંના મોજના અંતગવત વલધલા ફશનેો, વલકરાગં, વનયાધાય રોકોનો વલે કયેર, તેભજ તે 
અંગેના પોભવ બયાલી તેભને રાબ ાલલાભા ં વશમોગ અેર, ને તેઓના અધાયકાડવની 
ભાહશતી ણ દ્યતન કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. નાથ ફાકોની ભાહશતી ણ 
વભાજ કલ્ડમાણ વલબાગને અલાભા ંભદદફૃ થલાની કાભગીયી કયેર છે. 
(૩૩) લસ્તી ગણતયી ને સ્ભાટવકાડવની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૪) બગીની ભડં વસં્થા દ્વાયા આંગણલાડીના ં ફશનેો ભાટે તેભજ વલસ્તાયના ં ફશનેો ભાટે 
કેન્વય તાવના ંકેમ્પનુ ંઅમોજનની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૩૫) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વલસ્તાયભા ં શાઈવટેક્ષ ભાટેની કુર – ૬૨૦ નોટીવ ફજાલલાની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૬) અયોગ્મ તાવ કેમ્પભા ં શદમના ં લાલ્ડલ, હકડની તેભજ ન્મ ગબંીય ફીભાય ફાકોને 
યીપય કયલા કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૭) શ્રભ વભેંરનભા ં અઆ.વી.ડી.એવ.મોજના પ્રદવળિત કયતો સ્ટોર ફનાલલાની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૮) આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા દીન વનવભત્તે યેડક્રોવ વોવામટીના વશમોગથી થેરેવેભીમા કુર ૨૪ 
કેમ્પનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેર, જેની ળફૃઅત ટાઈનશોરભા ં ભેમયશ્રીના શસ્તે ઈદધાટનથી 
કયલાભા ંઅલેર, થેરેવેભીમા કેમ્પ વાથે હકળોયીઓ ભાટેનો ફૃફેરા કેમ્પનુ ં ણ અમોજનની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૯) ૨૦૧૫-૧૬ લવ દયમ્પમાન ૯ ફારહદન, ૩ લાત્વલ્ડમહદન, ૧૮૩૬ ભભતા હદલવ, અયોગ્મ 
ોણ હદનનીઈજલણીઓ કયલાભા ંઅલેર, હકળોયી તારીભ, યજીસ્ટય તારીભ, યીવ્મ ુભીટંગ, 
વેક્ટય ભીટંગની કાભગીયી  કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૪૦) વલળેભા ં આંગણલાડીઓભા ં દાતાશ્રી દ્વાયા વતવથબોજન,ફાકોને મવુનપોભવ, ફટુ-ભોજા, 
ખયુળી, યભકડા ભેલલાભા ંઅલેર છે. 
(૪૧) એક આંગણલાડીભા ં દાતાશ્રી દ્વાયા આંગણલાડીભા ં સવુલધા ભાટે ફૃ.૫૦,૦૦૦/- નો ંેક 
અલાભા ંઅલેર છે. 
(૪૨) નદંઘયની કાભગીયી ૭૫% ણૂવ થમેર છે. 
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• અઇ.વી.ડી.એવ. વલબાગ (ઘટક ૨): 

એવપ્રર – ૨૦૧૫ થી ભાંવ – ૨૦૧૬ સધુી થમેર કાભગીયી લાવિક શલેાર અઇ.વી.ડી.એવ. – ૨  

(૧) ગતીળીર ગજુયાત અંતગવત ફાકોની અયોગ્મ તાવ તેભજ ફા તદુંયસ્ત શહયપાઆ ની 
કાભગીયી થમેર છે. 
(૨) ળાા પ્રલેળ કામવક્રભ દયમ્પમાન ફી.ી.એર.કાડવ ધાયકફાકોને પ્રાઆલેટ ફારભહંદયભા ં પી 
ભકુ્ત પ્રલેળ ાલલા ભાટેની ની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩) કામવક્રય ને તેડાગયની બયતી ની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૪) વળશવુલશાય વસં્થા તેભજ ભધવુળલરકા દ્વાયા વતકુોવત ફાકોને થેયાીક ફુડ અલાભા ં
અલેર છે જેનાથી વતકુોવત ફાકો ગે્રડ થમેર છે. તેભજ દાતાશ્રી હદનેળબાઇ કલા 
તયપથી ૬૦૦   વગબાવ /પ્રસતુા ફશનેોને કંુબાયલાડા વલસ્તાયભા ં સખુડી  વલતયણ કયલાભા ં
અલેર છે.  
(૫)  વયકાયશ્રી તયપથી અલેર નદંઘય ભાટેની ગ્રાટંભાથંી ૩૩ જેટરા નદંઘયની વવધ્ધ્ધ ભેર 
છે. 
(૬) મળોદા એલોડવ ભહશરા વભેંરનભા ંવલસ્તાયભા ંકાભગીયીની ફશોી પ્રવવધ્ધ્ધ કયલાભા ંઅલેર 
ભહશરા વભેંરનભા ંલકવય ફશનેોને મવુનપોભવની વાડી વલતયણ કયેર છે. 
(૭) ગજુયાત સ્થાના હદનની ઈજલણી ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયામેર કામવક્રભભા ં કંેયી 
કભવંાયીઓએ બાગ રીધેર છે. 
(૮) ભહશરા વળગ્ક્તકયણ વપ્તાશ અંતગવત વલવલધ હદલવો જેલા કે ભહશરા નેતતૃ્ત્લ, ભહશરા 
જાગવૃત, ભહશરા કભવમોગી, ભહશરા અયોગ્મ લગેયે હદલવોની ઈજલણી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૯) આંગણલાડી પ્રલેળ ાભતા તેભજ ળાા પ્રલેળ ાભતા ફાકોને વ્મલગ્સ્થત યીતે દયેક 
વલસ્તાયની પ્રાથવભક ળાાભા ંપ્રલેળ ભે તેલી કાભગીયી કંેયી દ્વાયા થમેર છે. 
(૧૦) ભા ં– ભખુ્મભતં્રીશ્રી દ્વાયા આંગણલાડીભા ંયભકડાની હકટ, દલાની હકટ, તેભજ ફ્રુટ વલતયણ 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૧) ન્મ કામવક્રભોભા ંભશાનબુાલોનુ ં ફહુભાન કઠો તેભજ પોની ટોરી  દ્વાયા થમેર તે 
આંગણલાડી ખાતેના ંવતકુોવત ફાકો ને ભે તે ભાટેની કાભગીયી થમેર છે.  
(૧૨) લાવિક કેરેન્ડય ભજુફના ંતભાભ કામવક્રભોની ઈજલણી આંગણલાડી રેલરે કયલાભા ંઅલેર 
છે. 
(૧૩) વલશ્વ સ્તનાન વપ્તાશભા ં સ્તનાન ને કાભની થીભ દ્વાયા ઈજલણી દયેક લોડવભા ં
કયલાભા ંઅલેર તેભા ંફા તદુંયસ્તી, તેભજ તદુંયસ્તી વગબાવ શહયપાઆ યાખલાભા ંઅલેરને 
અયોગ્મ ોણ અંગેની જાણકાયી વલસ્તાયથી અલાની કાભગીયી થમેર છે. 
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(૧૪) ગયીફકલ્ડમાણ ભેાભા ં વલસ્તાયના ં રાબાથી વાથે વકંરન કયલાભા ં અલેર તેભજ 
અઆ.વી.ડી.એવ. મોજના પ્રદવળિત કયતો સ્ટોર ફનાલલાની કાભગીયી થમેર છે. 
(૧૫) યાષ્ટ્રીમ ોણ વપ્તાશની ઈજલણીની કાભગીયી દયેક આંગણલાડી તેભજ દયેક લોડવભા ં
કયી, લાનગી શહયપાઆ, ફા તદુંયસ્તી શહયપાઆ, યંગોી શહયપાઆ, લગેયે કામવક્રભ દ્વાયા ોણ 
જાગવૃત રાલલાના ંવઘન પ્રમત્ન કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૬) અઆ.વી.ડી.એવ.સ્થાના હદનની ઈજલણી અંતગવત દયેક આંગણલાડી ઈય ભહશરા 
ળીફીયનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૧૭) ધવનષ્ટ્ઠ ોણ લબમાન અંતગવત કુર ૭ આંગણલાડી કેન્રો ઈય કુોવત ને 
વતકુોવત કુર ૧૪૦ ફાકોને ગે્રડ કયલાની કાભગીયી વયકાયશ્રીના ં વનમભ ભજુફ 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૧૮) આંગણલાડી કામવકય ફશનેોને ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટની તારીભ અલાની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૧૯) વતકુોવત ફાકો ભાટે આંગણલાડી દત્તક કામવક્રભ વયકાયશ્રી દ્વાયા ગવતભા ંશોલાથી તે 
અંતગવત જે તે વલસ્તાયના દાતાશ્રી ઓની ભરુાકાત રઆને આંગણલાડીના ંવતકુોવત ફાકોને 
દત્તક અલાના ંવઘન પ્રમત્ન કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૨૦) વયકાયશ્રીની વીધી સું ના નવુાય આંગણલાડીભા ંઅલતા તભાભ ફાકોના ંઅધાયકાડવ 
ફનાલલાની કાભગીયી તભાભ આંગણલાડી કેન્રો ય કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૧) વળશવુલશાય વસં્થા દ્વાયા ફશનેો ભાટે રષ્ષ્ટ્ટંકાવણી કેમ્પનુ ંઅમોજન તથા આંગણલાડી 
કેન્રો ય લૂવ પ્રાથવભક વળક્ષણની કુર ૩૫ કીટ અલાની કાભગીયી વપતાલૂવક કયલાભા ં
અલેર છે. 
(૨૨) ભશાનગયાલરકાની ચુટંણી વદંબે ભાનલવાકં ફનાલલા ભાટે વલળા ભહશરા યેરીના ં
અમોજનભા ંણૂવ વશકાય અી તે વપ ફનાલલા થે કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૩) કુોવત તેભજ વતકુોવત ફાકો ભાટે વયકાયશ્રીની વીધી સું ના ભજુફ તે ફાકો 
ભાટે પ્રોપાઆરકાડવની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૪) તભાભ આંગણલાડી કેન્રો ય R.O. પ્રાન્ટની સવુલધા વયકાયશ્રી તયપથી ઈરબ્ધ થમેરા 
છે. 
(૨૫) આંગણલાડી કેન્રો ય કુર ૧૨૨ આરેક્રોવનક લજનકાટંા પાલલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૬) વયકાયશ્રીના ંઅમોજન ભજુફના ંકામવક્રભો જેલા કે લ્ડવ ોરીમો તેભજ અયોગ્મ તાવ 
કામવક્રભ, વતકુોવત ફાકોને શલે્ડથવેન્ટયભા ં ંેક –  ફાદ N.R.C. વેન્ટય ઈય યીપય 
કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
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(૨૭) ગવતળીર ગજુયાત અંતગવત યીોટંગની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૮) વયકાયશ્રીના ંકેરેન્ડય કામવક્રભ ભજુફ કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૨૯) વક્ષભ બાલનગય અંતગવત દયેક આંગણલાડીના વલસ્તાયભા ં વલધલા વશામ મોજના ને 
લમલદંના મોજના અંતગવત વલધલા ફશનેો, વલકરાગં, વનયાધાય રોકોનો વલે કયેર, તેભજ તે 
અંગેના પોભવ બયાલી તેભને રાબ ાલલાભા ં વશમોગ અેર, ને તેઓના અધાયકાડવની 
ભાહશતી ણ દ્યતન કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. નાથ ફાકોની ભાહશતી ણ 
વભાજ કલ્ડમાણ વલબાગને અલાભા ંભદદફૃ થલાની કાભગીયી કયેર છે. 
(૩૦) ભશાનગયાલરકા કક્ષા એ લસ્તી ગણતયી ને સ્ભાટવકાડવની કાભગીયી આંગણલાડી 
કામવકયો ફશનેો   દ્વાયાકયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૧) બગીની ભડં વસં્થા દ્વાયા આંગણલાડીના ં ફશનેો ભાટે તેભજ વલસ્તાયના ં ફશનેો ભાટે 
કેન્વય તાવના કેમ્પનુ ંઅમોજનની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે.  
(૩૨) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વલસ્તાયભા ં શાઈવટેક્ષ ભાટેની કુર –૬૮૧ નોટીવ ફજાલલાની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૩) અયોગ્મ તાવ કેમ્પભા ં શદમના ં લાલ્ડલ, હકડની તેભજ ન્મ ગબંીય ફીભાય ફાકોને 
યીપય કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૪) શ્રભ વભેંરનભા ં અઆ.વી.ડી.એવ.મોજના પ્રદવળિત કયતો સ્ટોર ફનાલલાની કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૫) આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા દીન વનવભત્તે યેડક્રોવ વોવામટીના વશમોગથી થેરેવેભીમા કુર ૨૪ 
કેમ્પનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેર, જેની ળફૃઅત ટાઈનશોરભા ં ભેમયશ્રીના શસ્તે ઈદધાટનથી 
કયલાભા ંઅલેર, થેરેવેભીમા કેમ્પ વાથે હકળોયીઓ ભાટેનો ફૃફેરા કેમ્પનુ ં ણ અમોજનની 
કાભગીયી કયલાભા ં     અલેર છે. 
(૩૬) ૨૦૧૫-૧૬ લવ દયમ્પમાન ૯ ફારહદન, ૩ લાત્વલ્ડમહદન, ૧૩૭૫ ભભતા હદલવ, અયોગ્મ 
ોણ હદનની ઈજલણીઓ કયલાભા ંઅલેર, હકળોયી તારીભ, યજીસ્ટય તારીભ, યીવ્મ ુભીટંગ, 
વેક્ટય ભીટંગની કાભગીયી  કયલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૭) વલળેભા ં આંગણલાડીઓભા ં દાતાશ્રી દ્વાયા વતવથબોજન,ફાકોને મવુનપોભવ, ફટુ-ભોજા, 
ખયુળી, યભકડા ભેલલાભા ંઅલેર છે. 
(૩૮) ભાનનીમ ધાયાવભ્મ શ્રી જીતબુાઇ લાધાણી ની ગ્રાન્ટ ભાથંી ંાય અ.લા કેન્રો ના ંયભત - 
ગભત ના ંવાધનો / શીંકા , હપટ કયાલી અેર છે.  
 
 
 
 
 



22 

 

 વ્મલવામ લેયા વલબાગ : 
 તે્રના વલબાગે વ્મલવામ લેયો, લાશનકય તથા ભનોયંજન કય રેલાભા ંઅલે છે. અ 

વલબાગની લવ ૨૦૧૫-૧૬ નો લહશલટી શલેાર નીંે ભજુફ છે. 
 વ્મલવામ લેયા વલબાગ 

 નલા ખાતાની વખં્મા. અલક (ફૃવમાભા)ં 
E.C યજીસ્રેળન ૨૪૪ ૧,૨૨,૭૬,૫૦૩ 

R.C યજીસ્રેળન ૩૮ ૨,૫૪,૮૧,૮૧૫ 

લાશનકય 

 ટોકનની વખં્મા  અલક 
 ૧૨૨૬૦ ૧,૭૩,૮૯,૯૮૮ 
ભનોયંજન કય 
 કેફર ઓયેટયની વખં્મા અલક  
 ૨૨૬ ૨૦,૨૧,૫૯૭ 
 

 ળો વલબાગ : 
ળો વલબાગ નો લવ૨૦૧૫-૧૬ નો લહશલટી શલેાર નીંે ભજુફ છે.જે વલહદત થલા વલનતંી. 
(૧)વલવલધ કાભગીયી: ળો એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ ગભુાસ્તાધાયા ભજુફ નલા 
રામવન્વ,યીન્મુર રામવન્વ,સધુાયા,યદ વલગેયે. 
(૨)લવ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ની અલક રુ.૧,૮૬,૦૨૭ છે. 
(3)કભવંાયીની વલગત: 

 ળો આન્સ્ેક્ટય-શ્રી યવલંદબાઆ ભેય 

 વી.ક્રાકવ-શ્રી આરાફેન 

  ુ.ક્રાકવ-શ્રીહદકબાઆ ી.બટ્ટ 

  ુ.ક્રાકવ-જજજ્ઞાળાફેન વી.ડાભોય  
 ટ્ટાલાા-શ્રી ન ુબાઆ એવ.યાઠોડ 

મ.ુવી.ડી. વલબાગ: 
મ.ુવી.ડી. વલબાગના વલબાગીમ તેભજ ખાતાકીમ લડાશ્રીની વલગત 
ક્રભ  વલગત  નાભ શોદ્દો  વભમગાો  
૧ શલેારના લવ 

દયવભમાન ખાતાના 
વલબાગી લડાશ્રી  

શવલધવન વી. ભોદી  નામફ કવભશ્નયશ્રી 
(એડભીન)  

- 
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૨ શલેારના લવ 
દયવભમાન ખાતાના 
વલબાગી લડાશ્રી 

એભ.ડી.વાયી  પ્રોજેક્ટ ઓપીવયશ્રી  - 

 

 મ.ુવી.ડી. વલબાગ શઠે ંારતી પ્રલતવભાન મોજનાઓ : 
 (૧)  વભળનભગંરભ ્(ફવન) મોજના. 
 (૨) યાષ્ટ્રીમળશયેીઅજીલીકાવભળન(NULM)મોજના. 

 મ.ુવી.ડી. વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર વલવળષ્ટ્ટ કાભગીયી : 
 (૧) યાખી ભેો – ૨૦૧૫  
 (૨) ૧૫ ભી ઓગષ્ટ્ટ  
 (૩)  ૨૬ ભી જાન્મઅુયી 
 (૪)  ડો.ફાફા વાશફે આંફેડકય જન્ભ જમવંત  
 (૫) નતુન લવ સ્નેશ વભરન  
 (૬) ૧ રી ભં ઈજલણી  
 (૭) વળષ્ટ્મ વવૃત વશામ ધોયણ-૧૦, ધોયણ-૧૨ વલજ્ઞાન  પ્રલાશ, ધોયણ -૧૨, વાભાન્મ 
                પ્રલાશ  
 (૮) વખી ભડંના ફશનેો દ્વાયા સ્લચ્છતા લબભાન પ્રંાય  
(૧) વભળનભગંરભ ્(ફવન) મોજના. 

વયકાયશ્રી દ્વાયા વભળન ભગંરભ(્ફવન) મોજના શઠે ભહશરાઓના ફંતભડંોની 
યંના કયી દયભાવે વનમભીત ફંત થામ તે યકભ ફેન્ક ના ફંતખાતાભા ંજભા ંકયલાભા ંઅલે 
છે.અ જભા થમેરી યકભભાથંી જફૃયીમાત ભજુફ ભડંના વભ્મને આંતયીક વઘયાણ અલાભા ં
અલે છે. ફેન્ક દ્વાયા છ ભાવ ફાદ ભડંનુ ંગે્રડેળન થમા ફાદ વયકાયશ્રી ની ગાઇડરાઇન ભજુફ 
યીલોલ્ડલંગ પંડની વશામ અલાભા ંઅલે છે. 

લવ દયવભમાન કુર૧૦૮૧ ભહશરાફંતભડંની યંના કયલાભા ં અલેર ને ફંકભા ં
ખાતા ખોરલાભા ંઅલેર. ફંત ભડંો દ્વાયા ફૃ. ૩,૬૦,૯૪૦૨૯/- ફંત કયલાભા ંઅલેર. લવ 
દયવભમાન ૭૫૫ ભહશરા ફંત ભડંો ને પ્રથભ તફક્કાનુ ંફૃ.૩૭,૭૫૦૦૦/-  નુ ંયીલોલ્ડલંગ પંડ 
ચકુલલાભા ંઅલેર છે. તેભજ ૭૪૫ ભહશરા ફંત ભડંો ને  ફીજા તફક્કાનુ ં૩૭,૨૫,૦૦૦/- 
નુ ંયીલોલ્ડલંગ પંડ ચકુલલાભા ંઅલેર છે. તેભજ ૪૦૩ ભહશરા ફંત ભડંો ને ત્રીજા તફક્કાનુ ં
૨૦,૧૫,૦૦૦/- નુ ં યીલોલ્ડલંગ પંડ ચકુલલાભા ંઅલેર છે.તેભજ ૩૦૨ ભહશરા ફંત ભડંો ને 
ંોથા તફક્કાનુ ં૧૫,૧૦,૦૦૦ નુ ંયીલોલ્ડલંગ પંડ ચકુલલાભા ંઅલેર છે. 
(૨) યાષ્ટ્રીમ ળશયેી અજીલીકા વભળન (NULM) મોજના. 
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બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ંવયકાયશ્રી દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ળશયેી અજીવલકા વભળન (NNNN) 
મોજના જાન્મઅુયી – ૨૦૧૫ થી ભરભા ં અલેર છે. ળશયેી ગયીફ કુ ુફોને રાબ 
પ્રદસ્લયોજગાય ને કૌળલ્ડમણૂવ લેતન યોજગાયી તકો યૂી ાડી તેભની ગયીફી ને 
નફાઇઓ ઘટાડીને તેભના ં જીલનધોયણભા ં વતત સધુાયો રાલલાનો છે. અ ભાટે ામાના 
સ્તયે ગયીફો ભાટેની વસં્થાઓ ઈબી કયલી જફૃયી છે. અ લબમાનનુ ંરક્ષ્મ ળશયેી ઘયવલશોણા 
રોકોને તફકકાલાય અ લશ્મક વેલાઓ વાથે વજજ શોમ એલા અશ્રમો યુા ાડલાનુ ં છે. 
લધભુા,ં અ લબમાન મોજના શઠે ળશયેભા ં પેહયમાઓને મોગ્મ જગ્મા, વસં્થાગત વધયાણ, 

વાભાજજક સયુક્ષા ને કૌળલ્ડમો સરુબફનાલલાનુ ંછે. જેથી તેઓ ફજાયભા ંઈબયતી તકોનો રાબ 
ભેલી ળકે ને વાયી યીતે તેઓનો જીલનવનલાવશ કયી ળકે. વયકાયશ્રીના ગાઇડ રાઇનના  કોવવ 
ભજુફ  ુદા  ુદા કુર ૧૪ તારીભ લગો ભા ં ૪૨૬ તારીભાથીઓને તારીભ અેર છે. નાના 
ઈદ્યોગ ભાટે ૧૮૩ વ્મગ્ક્તગત રોન કેવ કયેર છે. ૨૮૦ સ્લ વશામ  ૂથો ભહશરા ફંત ભડંો ની 
યંના કયેર છે. 
 મ.ુવી.ડી. વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલેર વલવળષ્ટ્ટ કાભગીયી : 
(૧) યાખી ભેો – ૨૦૧૫ :- 

 

ભાનનીમ ભખુ્મ ભતં્રીશ્રીની ભહશરાઓના ઈત્થાન ભાટેની કતીફધ્ધતાને ધ્માને રઆ 
ભહશરા વળગ્ક્તકયણ અંગેના પ્રમત્નોને લધ ુલેગલાન ફનાલલાના બાગ ફૃે યક્ષાફધંન લવને 
નરુક્ષી ંીજ લસ્તઓુનુ ં વખી ભડંોના ફશનેોને વીધુ ં ભાકેટ ભી યશ ે તેના ભાટે 
તા.૨૪/૦૮/૧૫  થી ૨૮/૦૮/૧૫  સધુી ૨૦ સ્ટોરનુ ંઅમોજન કયેર. 
(૨) ગયીફ કલ્ડમાણ ભેો – ૨૦૧૫ :- 

  લવ : ૨૦૧૫-૧૬ ભા ં વયકાયશ્રીની સું ના નવુાય ભાનલ કલ્ડમાણ રક્ષી 
મોજનાના રાબો એક જ સ્થે પ્રાપ્ત થામ તે શતેવુય એંક જ સ્થે વલતયણ કયલા 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયે બાલનગય ઈત્તય તથા બાલનગય દક્ષીણ એભ કુર ફે ળશયે કક્ષાએ 
ગયીફ કલ્ડમાણ ભેાનુ ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેર શત ુ ંજેની વલગત નીંે ભજુફ છે. 
 લવ ૨૦૧૫-૧૬ ગયીફ કલ્ડમાણ ભેાનુ ંબાલનગય ઈત્તય તથા દલક્ષણ ભાટે તા.૭/૮/૧૫ 
ના યોજ લંત્રા ભાકેહટંગ માડવ ખાતે કયલાભા ંઅલેર શત ુ.ં અ ગયીફ કલ્ડમાણ ભેાભા ંબાલનગય 
ઈત્તય તથા દલક્ષણ વલસ્તાયભા ંવયકાયશ્રીની  ુદી  ુદી મોજનાઓના કુર ૧૪,૪૩૯ રાબાથીઓને 
કુર ફૃ. ૩૮,૧૧,૦૮,૫૧૩/- ની વશામ ચકુલલાભા ંઅલેર છે. 
(૪) અંવતભ હક્રમા ભાટે અેર ગ્રાન્ટ ભાહશતી :-  

  ંાલ ુલવ દયવભમાન ળશયેભા ંઅલેરા  ુદા  ુદા સ્ભળાનો  

 (૧) શ્રી ગોયડ સ્ભળાન વવભવત          લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 



25 

 

 (૨)  દુરબવ અશ્રભ રસ્ટ           લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

 (૩) વનલાવણ તીથવ રસ્ટ – કંુબાયલાડા         લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

(૪) વાલવજવનક ભગુ્ક્તધાભ રસ્ટ – ઈ.કૃશ્નગય      લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

(૫) કૃષ્ટ્ણયા ભોક્ષ ભહંદય ંેયીટેફર રસ્ટ         લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/-  
(૬) કસ્ફા અં ુભને આસ્રાભ રસ્ટ          લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

(૭) વવંધનુગય ભોક્ષ ભહંદય રસ્ટ          લવ – ૨૦૧૩-૧૪   ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

(૮) લંત્રા ભોક્ષ ભહંદય રસ્ટ          લવ – ૨૦૧૩-૧૪   ફૃ.૭૫૦૦૦/-  
(૯) ગગં તીથવ ભોક્ષ ભહંદય રસ્ટ         લવ – ૨૦૧૪-૧૫  ફૃ.૭૫૦૦૦/- 

 

 અંવતભ હક્રમા ભાટે ંાલ ુલે કુર ફૃ.૬,૭૫,૦૦૦/-  ની સ્ભળાન વનબાલ ગ્રાન્ટ 
અલાભા ંઅલેર છે. 
(૫) ફકુ ફંક :-  

  બાલનાગય ભશાનગયાલરકા વલસ્તાયભા ં યશતેા નાગહયકોના વતંાનોને ઈચ્ં 
વળક્ષણ ભી યશ ેતેલા શતેથુી જફૃયી સુ્તકો લવાલી વલધાથીઓનુ ંખાત ુ ંખોરી ડીોઝીટ તેભજ 
વભ્મદની પી રઆ ન્મ ફીજા ંાર્જ લગય સુ્તકો યુા ાડલાભા ં અલે છે. બાલનગય 
ભશાનગયાલરકા મ.ુવી.ડી. વલબાગ વંં ાલરત ફકુ્ફંકભા ંરગબગ છેલ્ડરા ૫ થી ૬ લવથી નલા 
સુ્તકો ખયીદલાભા ંઅલેર નથી.તેભજ નબુલી સ્ટાપ વનવતૃ થઆ ગમેર છે. શારભા ં પક્ત 
અંદાજે ૨૧ વભ્મ જ રે છે ફકુ્ફંક ફધં કયલા ભાયો લબપ્રામ થામ છે. 

(૬) જન જાગવૃત કામવક્રભ લબમાન અંતગતવ અેર વશામ :- 

યામામ વયકાયના ભાગવદળવન શઠે જન જાગવૃત કામવક્રભ વનભવ ગજુયાત, ભશાલબમાન 

"લાંં ે ગજુયાત" અંતગવત ફાટવન સુ્તારમ બાલનગયને ંાલ ુલે ફૃ. ૭૫,૦૦૦/- શજાયની 
વશામ ચકુલલાભા ંઅલેર છે.  

 અયોગ્મ વલબાગ : 
અયોગ્મ વલબાગ,વલબાગીમ ને ખાતાકીમ લડાની ભાહશતી૨૦૧૫-૧૬   

 

ક્રભ 
ન ં

વલબાગન ુનાભ ખાતાના લડાનુ ંનાભ ખાતાના લડાનો શોદ્દો 

1 

અયોગ્મ વલબાગ  શ્રી ડો.અય.કે.વવન્શા  
ભેડીકર ઓપીવય ઓપ શલે્ડથ  
રગ્ન નંધણી યજીસ્રાય  

જન્ભ-ભયણ નંધણી યજીસ્રાય  
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ડેઝીગ્નેટેડ ઓપીવય ઓપ ફૂડ  
2 

ફુડ વલબાગ  
શ્રી ભવનકુભાય ફી.ટેર  ફુડ વેફ્ટી ઓપીવય  

 

શ્રી દેલાગંકુભાય એ.જોી  ફુડ વેફ્ટી ઓપીવય  
 

-:: ળશયેી અયોગ્મ કેન્રોની માદી ::-  

ક્રભ 
ન ં

ભેડીકર ઓપીવયન ુ
નાભ 

ળશયેી અયોગ્મ કેન્રોના નાભ 

 

ભોફાઆર ન ં વભમ 

! ડો.વનરે શ્રીભાી 
ખરોર જકાતનાકા,ંીત્રા, 
ફુરવય,બાલનગય  9726902450 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૨ ડો.ભૌરીક લાઘાણી  
બયતનગય,ભાફૃતી અયોગ્મધાભ, 
12 ન ંફવ સ્ટેન્ડ ાછ,બાલનગય  9033770212 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૩ ડો.બીષ્ટ્ભ ભાડંરીમા  
કંુબાયલાડા,નાયી યોડ,એવ.ફી.અઆ. 
ફેન્ક વાભે,બાલનગય.  9978681331 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૪ ડો.ભની ગોય  
લડલા લોળંગઘાટ, વલકાવ 
લત ુવ,રસ્્ની નીંે,ગગંાજીમા 
તાલ,બાલનગય  

9574172008 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૫ ડો.વનરે શ્રીભાી 
(આન્ંાર્જ) કયંરીમાયા, લલ્ડકેટ 
ગેઆટ, ોરીવ સ્ટેળન 
ાવે,બાલનગય  

9726902450 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૬ ડો.જશાન્લી લાઘેરા  
ફોયતાલ,વયીતા વોવામટી, ળેયી 
ન.ં11,બાલનગય  9728991870 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   
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૭ ડો.હક્રષ્ટ્ના જવાણી  
કણફીલાડ,ફફંાખાના લાી 
ળેયી,બાલનગય  9426856661 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૮  

ડો.જીતે ગોધાણી  

ફોયડી ગેઆટ,ડો.જોગદીમાના 
દલાખાના ાવે, બાલનગય 8141545691 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૯ 

ડો.ભીત ભોદી  
સબુાનગય,મ્પમનુી.ળોંગ 
વેન્ટય,બાલનગય  9033474769 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૧૦ 

ડો.શ્રગૃાયી લાઘેરા  
પ્રબદુાવ તાલ,ટેકયી 
ંૌક,ભશાકારી ભન્દીય, બાલનગય  9426163237 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૧૧ 

ડો.જીજે્ઞળ ડોન્ડા  
કાીમાફીડ, અઝાદનગય,ફાફય 
છત્રારમ વાભે,બાગંરી ગેઆટ 
સ્ભળાન ાવે,બાલનગય   

9727783837 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૧૨ 

ડો.લીજમ કાડીમા  
બીરલાડા,શલયુીમાંોક,વોની 
જ્ઞાતીનીલાડી, બાલનગય.  7069323334 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

૧૩ 

ડો.બીષ્ટ્ભ ભાડંરીમા  
(આન્ંાર્જ)એીડેભીક ળાખા, 
અયોગ્મ વલબાગ,ભશાનગયાલરકા, 
બાલનગય  

9978681331 

વલાયના ૦૯:00 થી 
૦૧:૦૦ ફોયે ૦૨:૦૦  
થી ૦૫:૦૦   

 

-:: ળશયેી અયોગ્મ કેન્ર ઈયઈરબ્ધ વેલાઓ ::- 

વયકાયશ્રીની એન.અય.એં.એભ/અય.વી.એં-II કામવક્રભ અંતગવત બાલનગય 
ભશાનગયાલરકા,અયોગ્મ વલબાગ શઠે ફવન શલે્ડથ વોવામટીની યંના પેબ્રઅુયી-2007 ભા ં
થમેર છે.  
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1. તાલ,ળયદી,ઝાડા,ઈલ્ડટી,વલગેયે જેલી વાભાન્મ લફભાયીઓ ભાટે પ્રાથવભક વાયલાય.  
2. ાણી જન્મ તથા ભચ્છય જન્મ યોગોના ંટકામતી ગરાઓ અંગેનુ ંભાગવદળવન. 
3. તાલના ંદદીઓ ભાટે રોહશની તાવની સવુલધા. 
4. ૦ થી ૬ લવ સુધંીના ફાકોન ુયવીકયણ. 
5. વનયોગી ફાલવ અંતગવત ફાકોના વલકાવ અંગેના વરાશ સું નો તથા તાવ જેભ કે, 

લજન ભાણી,વલટાભીન વપ્રીભેટયી, ખોયાક અંગેના વરાશ સું નો, તથા તત્કારીન 
વાયલાય અંગેના સું નો તથા વેલાઓ વલગેયે.  

6. વગબાવ ભહશરાઓ ભાટે પ્રસતુી શરેા ંેક- ને વાયલાય જેભકે, લજન 
ભાણી,બ્રડપે્રળય,અમવન-પોરીક એવીડ, કેલ્ડળીમભ, કૃભી વલયોધક 
ગોીઓ,ટી.ટી.આન્જેક્ળન, તથા ન્મ વાભાન્મ લફભાયીઓ ભાટેની વાયલાય.  

7. ગબંીય યોગોના રક્ષણો ધયાલતી વગબાવઓ ભાટે સ્ેળીમારીસ્ટ ડોક્ટયો દ્વાયા તાવની 
વ્મલસ્થા.  

8. ફાવખા મોજના શઠે પોભવ બયલાની તથા પ્રસતુી ફાદ ભાતા તથા ળીશનુા અયોગ્મ 
અંગેની વાયલાય તથા વરાશ સું નો. 

9. જનની સયુક્ષા મોજના અંતગવત રાબાથીઓના પોભવ બયલાની તથા વશામ ચકુલલાની 
વ્મલસ્થા.  

10. કસ્તયુફા ોણ વશામ  મોજના અંતગવત રાબાથીઓને પોભવ બયલાની તથા વશામ 
ચકુલલાની વ્મલસ્થા.  

11. લંયંજીલી મોજના શઠે રાબાથીઓના પોભવ બયલાભા ંઅલે છે.  
12. કુ ંુફ વનમોજન પ્રોગ્રાભ અંતગવત આચ્ુક દંતીઓ ભાટે ભાગવદળવન તેભજ ફુૃ તથા સ્ત્રી 

નવફધંીની વ્મલસ્થા.  
13. કોય-ટી ભકુલાની વ્મલસ્થા.  
14. ગબવવનયોધક ગોીઓ તથા વનયોધન ુવલતયણ. 
15. ગપુ્ત યોગોના વનદાન વાયલાય તથા ટકામતી ગરા અંગેના સું નો.  
16. અયોગ્મ વલમક જનજાગતૃી ભાટેન ુવળક્ષણ.  
-::વયકાય ભાન્મ યવીકયણ કેન્રો::- 

 લેક્વીનેળન બ્રાન્ં/એીડીભીક કન્રોર વલબાગ:-  
- અય.વી.એં પ્રોગ્રાભ શઠે નલજાત ળીશઓુને ફી.વી.જી. ત્રીગણુી યવી અલી, ેન્ટાલેરેન્ટ 

તથા ોરીમોના ડોઝ વનમત કયેર વભમભા ંીલડાલલા,ં ભીઝલ્ડવ તથા શેેટાઆટીવ વલયોધી 
યવી અલી, વગબાવ ભાતાઓને ટી.ટી.આન્જેક્ળનના વનમત કયેર વભમભા ંઅલા.  
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- ફારકલા નાફદુીના ધ્મેમને શાવંર કયલા ભાટે બાયત વયકાયની સું ના ભજુફ ૦ થી ૫  
લવના ફાકોને ોરીમોની યવી ીલડાલલાનો કામવક્રભ વભગ્ર દેળની વાથે બાલનગય 
ભશાનગયાલરકાભા ંશાથ ધયલાભા ંઅલેર છે.  

- યાષ્ટ્રીમ-ફા સ્લાસ્થ્મ કામવક્રભ,સ્કુર શલે્ડથ ંેક- પ્રોગ્રાભ શઠે બાલનગય ળશયેી વલસ્તાયભા ં
૦ થી ૧૮ લવ સુધંીના ફાકો તથા ખાનગી,મ્પમનુીવીર તેભજ વયકાયી ળાાઓભા ંબણતા 
વલધ્માથીઓની અયોગ્મ તાવ કયલા ફાફતે વયકાયશ્રી દ્વાયા RBSK ભોફાઆર શલે્ડથ ટીભ 
પાલલાભા ં અલેર છે. જેભા ં ૯ ફુૃ (અમુ) ભેડીકર ઓપીવય,૯ સ્ત્રી(અમુ) ભેડીકર 
ઓપીવય તેભજ ૧ પાભાવવવસ્ટ કભ ડેટા એનારીસ્ટ ને ૯ એપ.એં.ડફલ્ડમ.ુ(એ.એન.એભ.) 
પયજ ફજાલે છે. ફા અયોગ્મ તાવભા ંાડુંયોગ,આંત્રકૃભી, ભયડો, યતાધંણાંણ,ુ ંશ્ભાના ં
નફંય, કાનભા ંયવી, ખવ,ગભુડા,ં દાતના ંવડા તથા ન્મ દાતની તકરીપ,ફ્રોયોવીવ,ગોઆટય,  
યક્તીત જેલી લફભાયીથી વડાતા વલધ્માથીઓને ળોધી અલા વલધ્માથીઓને  નજીક અલેર 
બાલનગય ભશાનગયાલરકા શસ્તકના ફવન શલે્ડથ વેન્ટય ય કે વીલીર શોગ્સ્ટર,બાલનગય  
ખાતે  વલનાભલુ્ડમે તફીફી વાયલાય અલાભા ં અલે છે.લી હ્રદમ,હકડની,કેન્વય લાા 
ફાકોને જફૃય જણામે વીલીર શોગ્સ્ટર,ભદાલાદ તેભજ મ.ુએન.ભશતેા 
શોગ્સ્ટર,ભદાલાદ ખાતે લધ ુવાયલાય/ઓયેળન ભાટે યીપય કયલાભા ંઅલે છે.  

- એીડેભીક કન્રોર વલબાગ શઠે લોટયફોનવ, લેક્ટયફોનવ (ઝડા,ઈલ્ડટી,કભો,ડંગ્મ,ુટાઆપોઆડ જેલા 
યોગો) લેક્વીન વપ્રલેન્ટીલ ડીવીવના કેવોભા ં એીડેભીક દયમ્પમાન ાણી જન્મ યોગો વાભે 
ટકામત ગરા રેલાભા ંઅલે છે. જેભા ં શાઈવ  ુ શાઈવ વલે કયી દદીઓ ળોધલા,ળોધેરા 
દદીઓને ભેડીકર રીટભેન્ટ અી, ળોધેરા દદીઓભાથંી ગબંીય જણાતા દદીઓને વીલીર 
શોગ્સ્ટરભા ંદાખર કયાલલા, દદીના યશઠેાણના ંસ્થની અવાવના ંવલસ્તાયોભાથંી ાણીના ં
વપ્રામ દયમ્પમાન કેભીકર કે ફેક્ટેયીમોરોજીકર તાવ ભાટે ાણીના નભનુા રઆ ,બ્રીક 
શલે્ડથ રેફોયેટયીભા ં તાવાથે ભોકરલા, ને ત્માથંી તાકીદે યીઝલ્ડટ ભેલી જફૃયી કામવલાહશ 
કયલી, ક્રોયીન ગોીઓનુ ંવલતયણ કયવ.ુઅયોગ્મ વળક્ષણ પ્રંાય કયલો.  

  જન્ભ ભયણ નંધણીની વલગત ::- 

અયોગ્મ વલબાગના જન્ભ-ભયણ નંધણી વલબાગભા ં ઓનરાઆન જન્ભ-ભયણ 
નંધણીની પ્રહક્રમા તા:૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી ળફૃ થતા બાલનગય ભશાનગયાલરકાની લેફ વાઆટ 
www.bmcgujarat.comયથી વયકાયી તેભજ ખાનગી શોગ્સ્ટરો તથા પ્રસવૃતગશૃો જન્ભ-ભયણ 
નંધણી ઓનરાઆન કયી ળકળે.  
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1) જન્ભ તથા ભયણ ફનાલની નંધ ફનાલની તાયીખથી હદન-૨૧ ભા ં વલના ભલુ્ડમે નંધ 
થામ છે. ૨૧ હદલવ ફાદ યંત ુફનાલની તાયીખથી હદલવ-૩૦ સુધંી ફૃ.૫/-  વલરફંીત 
પી બમેથી નંધ થામ છે. તેભજ ફનાલની તાયીખથી હદલવ-૩૦ થી ઈયના યંત ુએક 
લવની અંદયના નહશં નંધામેરા જન્ભ-ભયણના ફનાલની નંધ ફૃ.૧૫/- વલરફંીત પી 
બમેથી તેભજ એક્ઝી.ભેજીસ્રેટ વાશફેશ્રીની વભક્ષ વફધંીત દ્વાયા કયલાભા ં અલતા 
વોગધંનાભાના ંઅધાયે વોગધંનાભ ુય ુ કમેથી નંધ થામ છે.  

2) એક લવથી ઈયના નહશં નંધામેરા જન્ભ –ભયણની નંધ મામડુી.ભેજીસ્રેટ(પસ્ટક્રાવ)નુ ં
હુકભનાભુ ંય ુ કયલાથી તેભજ ફૃ.૨૫/- વલરફંીત પી બમેથી નંધ કયલાભા ંઅલે છે.  

3) નંધામેર જન્ભભા ંફાકનુ ંનાભ નંધણી તાયીખથી એક લવ સુધંી વલનાભલુ્ડમે તેભજ 
એક લવથી દંય લવની અંદયના ં નંધામેરા ફાકોનુ ં  નાભ ફૃ.૫/- વલરફંીત પી 
બમેથી નાભ દાખર કયલાભા ંઅલે છે. દંય લવથી ઈયના હકસ્વાભા ં સ્કુર રીલંગ 
વટીપીકેટ થલા ફોનોપાઆડ વટીપીકેટ ય ુ કમેથી ફાકનુ ં નાભ દાખર કયલાભા ં
અલે છે.  

4) જન્ભ-ભયણની નકર ભેલલા વનમત નભનુા ભજુફનુ ં પ્રપોભાવ ભા ં યજી કયલાની 
યશળેે.  

5) નકર પી ફૃ.૫/- બમેથી જન્ભ-ભયણના ંદાખરાની ગજુયાતીભા ંને અંગે્રજી ફૃ.૫/- ભા ં
ઈતાયાની નકર ભી ળકે છે.  

6) જન્ભ-ભયણ નંધણી ભાટે વનમત પ્રપોભાવ ભા ં સ્ષ્ટ્ટ,સલુાચ્મ તથા યુતી ભાહશતી  
અલાની યશળેે. 

7) જે ફાકને સ્કુરભા ંપ્રલેળ ભેર શોમ ને જન્ભના ંદાખરાભા નાભનો ઈભેયો કયલાનો 
શોમ તેલા દયેક કેવભા ં ફાકન ુ નાભ,સ્કુર રીલંગ વટી થલા ફોનોપાઆડ વટીના 
અધાયે ફાકન ુનાભ જન્ભના દાખરાભા ંઈભેયી ળકામ છે.  

8) જે વ્મગ્ક્ત એ સ્કુરભા ં ભ્માવ કમો ન શોમ ને જન્ભના દાખરાભા ં નાભ ઈભેયો 
કયલાનો શોમ તેલા કેવભા ંએપીડેલીટના ંઅધાયે જન્ભના દાખરાભા ંનાભ ઈભેયો કયી 
ળકામ છે.  

 રગ્ન નંધણીની વલગતો:-  

અયોગ્મ વલબાગના જન્ભ-ભયણ નંધણી વલબાગ દ્વાયા તા:૦૧/૦૧/૨૦૦૮ થી 
ગજુયાત રગ્ન નંધણી વધવનમભ-2006 ની કાભગીયી શાથ ધયલાભા ંઅલી છે.  

1) બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્વાયા તા:૦૧/૦૫/૨૦૧૬ થી રગ્ન નંધણી યજીસ્રેળન 
ઓનરાઆન કયેર છે.જે બાલનગય ભશાનગયાલરકાની લેફ વાઆટwww.bmc.gujarat.com 

http://www.bmc.gujarat.com/
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ય એપ્રીકેળન યજદાય દ્વાયા કયલાની શોમ છે. ત્માય ફાદ એપ્રીકેળન ઓનરાઆન 
વફભીટ કમાવ ફાદ ંરણ તથા રગ્ન નંધણીના દયેક પોભવની પ્રીન્ટ  વનકળે.જેભા ંતભાભ 
જફૃયી વલગતો દળાવલેર છે.  

2) રગ્ન નંધણી ભાટેની યજી નભનુા-૧ ભજુફ કયલાની યશળેે.  
3) રગ્ન નંધણી ભાટેન ુ પોભવ યજી નભનુા-૧ તથા ૫ ની એક-એક નકર ને રગ્ન 

માદીની(ભેભોયેન્ડભ ઓપ ભેયેજ) ફે નકર ભા ંવંણુવ વલગત બયીને પોભવ ય ુ કયલાનુ ંયશળેે.  
4) લય-કન્માના જન્ભનો દાખરો થલા સ્કુર રીલંગ વટીપીકેટ ખયી નકરના વહશ વવક્કા 

કયેરી નકર પયજીમાત ય ુ કયલાન ુ યશળેે ને રગ્ન અભતં્રણ ત્રીકા થલા રગ્ન 
વસં્કાય પ્રભાણ ત્ર થલા વનકાશનાભ ુય ુ કયલાન ુયશળેે.  

5) લય-કન્માના તથા ફે વાક્ષી ને તેભના પોટો અઆ.ડી.કાડવ ની ઝેયોક્ષ નકર ય ખયી નકર 
ના વહશ વવકા કયેરી નકર ય ુ કયલાની યશળેે ને ફૃ.૧૦૦/- ની ભેભોયેન્ડભ એગ્રીભેન્ટ 
ટીકીટ રગ્ન માદીની (ભેભોયેન્ડભ) ફે નકરભા ં એક-એક ટીકીટ રગાલલાની યશળેે.ને 
તેની ઈય લય –કન્માએ વહશ કયલાની યશળેે.(ભેભોયેન્ડભ એગ્રીભેન્ટ ટીકીટ 
ોસ્ટઓપીવભાથી ભેળે,)  

6) વાક્ષી તથા ગોયની(વલધી કયાલનાય) ઓખ ભાટે આરેક્ળનકાડવ, ડ્રાઆલંગ રાઆવન્વ, 
ાનકાડવ, ાવોટવ  ,અધાયકાડવ, નોકયી કયતા શોમ તો તે વસં્થાનુ ંઅઆ.કાડવ લગેયેભાથંી 
કોઆ એક યુાલો ભાન્મ યખાળે જે ય ુ કયલાનો યશળેે. 
 

7) રગ્ન નંધણી પોભવભા ંરગ્નની માદી નકર-૨ ભા ં(ભેભોયેન્ડભ ઓપ ભેયેજ) પોભવની ાછના 
બાગે નીંે લય-કન્માએ તેઓના વોટવ  વાઆઝ એક-એક પોટા રગાલી લય-કન્માએ 
પોટાની નીંે વહશ થલા અંગઠુા કયલાના યશળેે.અ યીતે ફને્ન પોભવભા ં એક-એક પોટા 
રગાલી વહશ તથા અંગઠુા કયલાના યશળેે.  

8) રગ્ન નંધણી ભાટે હદલવ-30 સુધંીભા ફૃ.૫/-  નંધણી પી નક્કી કયાઆ છે. 
 

9) મામાયે એક્થી ત્રણ ભહશના સુધંીભા ંફૃ.૧૫/- નંધણી પી નજક્ક કયાઆ છે. 
10) ત્રણથી લધ ુભાવ ભાટે ફૃ.૨૫/- નંધણી પી નજક્ક કયાઆ છે .  
11) એક થી લધ ુનકર દીઠ ફૃ.૧૦/- પી ય ુ કયલાની યશળેે.  
12) રગ્ન નંધણીની માદી (ભેભોયેન્ડભ ઓપ ભેયેજ) ની નકર પી ફૃ.૩૦રગ્ન નંધણીનો યેકોડવ 

વટીપીકેટ ભાટે ફૃ.૨૫/- નંધણી પી બયલાની યશળેે.  
13) રગ્ન નંધણીના  પોભવ વાથે જોડલાભા ંઅલતા તભાભ દસ્તાલેજો ખયી નકરલાા ય ુ 

કયલાના યશળેે.  
14) રગ્ન બાલનગય ભશાનગયાલરકાની શદ વલસ્તાયભા ંથમેર શોલા જોઆએ.  
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15) લય કન્માનો જન્ભ બાયત  દેળભા ંથમેરો શોલો જોઆએ.  
16) લધાયાના ંદસ્તાલેજોભા ંરગ્ન યજીસ્રાયની સું ના નવુાય દસ્તાલેજો ય ુ કયલાના યશળેે.  
17) લય-કન્માના  જો ુટાછેડા થમેરા શોમ કે વલધયુ શોમ તો ગાઈના રગ્નના તભાભ 

અધાયો ણ વનમભ ભજુફ ય ુ કયલાના યશળેે.  
18) રગ્ન નંધણી ભાટે ક્ષકાયો ને વાક્ષીની ઓખ પ્રસ્થાવત કયલા ભાટે યજીસ્રયને  જફૃય 

રાગે ને યજીસ્રાય ભાગેં તેલા ન્મ દસ્તાલેજો ણ રગ્ન માદીભા ંજોડલાના યશળેે.  
 

 ફુડ વલબાગની કાભગીયી::-  
 ફુડ આન્સ્ેક્ળન બ્રાન્ં(જાશયે અયોગ્મ ખાત)ુ :-  

- ખાતાનીભખુ્મ કાભગીયી નીંે ભજુફ છે :-  
ખાધ્મ દાથોની ગણુલત્તા ફુડ વેફ્ટી સ્ટાન્ડડવ એક્ટ-૨૦૦૬ ભજુફ ભેઆનટેઆન થામ તે 
ફાફતે ખાધ્મ દાથોન ુ લેંાણ કયતી વસં્થાઓના ભાલરકને રેખીત 
નંધ/ંેતલણી/નોટીવ અલી.અ ભાટે વનમત નભનુાઓ રેલા રામવન્વંગ કન્ડીળન 
પ્રભાણે ંેકંગ કયી પયીમાદો ભકુલી ને રામવન્વની  કન્ડીળનનો ભર થામ તેલી 
વ્મલસ્થા કયલી. લધભુા ંઅલી વસં્થાઓનુ ં યજીસ્રેળન/રામવન્વ અલાની કાભગીયી 
કયલી તેભજ અલા લેાયીઓ/વસં્થાઓ ાવે જાશયે અયોગ્મને રગતા વનમભોન ુારન 
કયાલવુ.ં  

- રામવન્વ ઓથોયીટી એક્ટ શઠે અયોગ્મના નલા રામવન્વ અલા તથા અેર 
રામવન્વનો યીન્મ ુકયલલા.  

અં.ન.ં વલગત  

૧ ખાતાન ુનાભ  ખોયાક ખાત ુ 
૨ સ્ટાપની વલગત :- (જગ્મા ઈબી કયલાની કામવલાહશ 

ગતીભા)ં ભખુ્મ ખોયાક નીયીક્ષક  

NIL 

૩ ખાધ્મ વરાભતી વધકાયી  ૦૨  
૪ ક્રાકવ  ૦૧  
૫ (વવાશી) ટ્ટાલાા  ૦૨  
૬ ખાતાની લાવિક કાભગીયી  FSSAI 2006 ન્લમેની 

કાભગીયી 
૭ 3.1.લવ દયમ્પમાન બેવે પ્રવતફધંક ધાયા શઠે 

તાવ ભાટે રીધેર નભનુા:-  

 

૮ 1.દુધ તથા દુધની ફનાલટો  ૨૨ 
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૯ 2.ન્મ ખાધ્મ દાથો  ૧૪૦ 

૧૦ 3.કુર ખાધ્મ દાથો  ૧૬૨ 

૧૧ 3.2.બેવે મકુ્ત નભનુા ભાલભુ ડયા તેની 
વલગત  

 

૧૨ 1.દુધ તથા દુધની ફનાલટો  ૫ 

૧૩ 2.ન્મ ખાધ્મ ાદાથો  ૨૦ 

૧૪ 3.કુર ખાધ્મ દાથો   ૨૫ 

૧૫ 3.3. બેવેની  ટકાલાયી  ૧૫.૪૩%  
૧૬ 3.4.લવ દયમ્પમાન બેવે પ્રવતકફધંક ધાયા શઠે 

ભાડંેર પયીમાદો  
૮ 

૧૭ 3.5.લવની ળફૃઅતભા ં કોટવભા ં ેન્ડંગ યશરે 
પયીમાદો  

૩૯ 

૧૮ 3.6.વયલાો 3.4 ને 3.5.  ૪૭ 

૧૯ 3.7.(3.6.) ૈકી લવ દયમ્પમાન કુર વનકાર થમેર 
પયીમાદો  

૧૫ 

૨૦ 3.8.-(3.6) ૈકી લવ દયમ્પમાન વનદો ુટી ગમેર 
પયીમાદો 

૦૦ 

૨૧ 3.9(3.6) ૈકી લવ દયમ્પમાન ડીવભીવ થમેર 
પયીમાદો.........વીએપએર યીોટવથી વજા/દંડ    

૦૦ 

૨૨ 3.10-લવને અંતે કોટવભા ંેન્ડંગ યશરે પયીમદો  ૩૨ 

૨૩ 3.11- કોટવભા ં વનકાર થમેર પયીમાદ ૈકી લસરુ 
કયલાભા ંઅલેર દંડ  

૫૧,૦૦૦/- 

૨૪ 3.12- કોટવભા ં વનકાર થમેર પયીમાદ ૈકી વજા 
ાભેર આવભોની વખં્મા  

૧૫ 

૨૫ 3.13- કેટરી યજી અલી.  ૨૪૫ 

૨૬ 3.14- કેટરા રામવન્વ કાઢલાભા અવ્મા.ં  ૭૧ 

૨૭ 3.15- કેટરા યજીસ્રેળન કયલાભા અવ્મા  ૧૧૭ 

૨૮ 3.16- રામવન્વ લસરુ અલેર પી.  
૧૯,૮૬,૯૯૦/- 

૨૯ 3.17- યજીસ્રેળનની લસરુ અલેર પી.  
૩૦ 3.18- કુર લસરુ અલેર પી.  ઈય ભજુફ  
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નંધ:- અ કાભગીયી તા:૧૨/૦૭/૨૦૧૧ થી ળફૃ કયલાભા અલેર છે. અ શરેા તે્રના વલબાગે 
નભનુા રેલા ભાટે વત્તા વોલાભા અલેર ન શતી.  

  ભાકેટ કતરખાના વલબાગ:-  
 ખાતાની ભખુ્મ કાભગીયી નીંે ભજુફ છે- 

- ભશાનગયાલરકા વંં ારીત તીરકનગય ાવે અલેર કતરખાનુ ં ઘણા લોથી ફધં 
શારતભા ંછે.  

- જોગીલાડ ાવે અલેર મ્પમનુી.ળાકભાકેટ લોથી ફધં શારતભા ંછે.  
- ફુડ રામવન્વ/યજીસ્રેળનને રગતી કાભગીયી તે્રના ફુડ વલબાગ દ્વાયા  કયલાભા અલે 

છે.  
 ફવન ભેરેયીમા વલબાગ : 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાના ફવન ભેરેયીમા વલબાગ ધ્ લાયા લાશક જન્ મ યેાગેા 
ય૦૧૪ દયમ્પ માન અંકુળાભા ં યભખલભા ંઅલેર શતા. ભેરેયીમભ વનમતં્રણની  વધન કાભગીયી 
શઠે ધણા ઁ ભેરેયીમભના  દ યદીએાની નેાધઁણી થઆ શતી. ય૦૧ના બ્ રડ કરેકળન કયતા 
ય૦૧, ભા ઁ૦.૯૧ ટકા લધાયો જોલા ભેર છે. ને ભેરેયીમાના કેવેાભા ઁલધાયેા જોલા ભેર 
છે. જમાયે ી.એપ. કેવભા ઁ૭૬.૯ય ટકા નેા લધાયો જોલા ભેર છે. 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાના ફવન ભેરેયીમા વલબાગની હયસ્ થીતી લવ  ય૦૧૪ 
કયતા ંલવ ય૦૧ દયમ્પ માન ભેરેયીમા લેકટય ડેન્ વીટી ભાટે લધ ુનકુુ લાતાલણ જણામેર 
શોલા છતા ણ હયસ્ થીતી કાફભૂા ઁયાખલાભા ઁઅલેર શતી. એકટીલ ને ેવીલ વલનરન્ વની 
કભગીયી વધન ફનાલેર શતી. ય૦૧૪ ભા ઁફી.એવ. કરેકળન ૮૩ય૮૯ શત ુ ંજમાયે ય૦૧ ભા ં
૮૮ય૧૮ શત ુ ંફી.એવ. કરેકળન ૪૯ય૯ નો લધાયો જોલા ભેર છે. ફી.એવ. કરેકળન લધતા 
કેવોભા ંલધાયો જોલા ભેર છે. ી.એપ. કેવોભા ંએ.વી.ટી. ભેરેયીમા વલયોધી દલાઓ ફન 
શલે્ડ થ  વેન્ટયોભા ંળરુ કયલાભા ંઅલેર. ભેરેયીમા ોજીટીલ જણામેર દયદીના ધયની અવાવ 
૧૦૦ ધયોભા ઁ આન્રા/ેયી ડોભેસ્ ટીક કાભગીયી કયલાભા ં અલે છે ને ામયેરમ ભ સ્ પે્રઆગ ્   
(પોગઁગ) કાભગીયી કયલાભા ઁઅલેર છે. 

ય૦૧૪ ભા ઁ ળકઁાસ્ દ ડેન્ ગ્ મનુા કેવોભા ં૧૩ વીયભ વેમ્પ ર રેલાભા ંઅલેર તેભાથઁી ૦૯ 
કેવો ોજીટીલ નંધામેર જમાયે ય૦૧ભા ઁ ળકંાસ્ દ ડેન્ ગ્ મનુા કેવોભા ં ૧૩૩ વીયભ વેમ્પ ર 
રેલાભા ંઅલેર તેભાથંી ૩૬ કેવો ોજીટીલ નઁધામેર. જે લધાયો નઁધામેર છે. ળકંાસ્ દ ડને્ ગ્ મ ુ
તેભજ ોજીટીલ જણામેર દયદીના ધયની અવાવ ૧૦૦ ધયોભા ં આન્રા ેયીડોભેસ્ ટીક  
કાભગીયી કયલાભા ઁઅલે છે, ને ામયેરમ ભ સ્ પે્રઆગ ્   (પોગઁગ) કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર.  
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ય૦૧૪ ભા ં ળકંાસ્ દ લંકુનગવુનમાના એકણ વીયભ વેમ્પ ર રેલાભા ં અલેર નથી 
જમાયે ય૦૧ ભા ં ળકંાસ્ દ લંકુનગવુનમાના કેવોભા ઁ ૦ય ભાથઁી ૦ કેવો ોજીટીલ નઁધામેર. 
ળકંાસ્દ  લંકનગવુનમા તેભજ ોજીટીલ જણામેર દયદીના ધયની અવાવ ૧૦૦ ધયોભા ઁઆન્રા 
ેયી ડોભેસ્ ટીક  કાભગીયી કયલાભા ઁઅલે છે, ને ામયેરમ ભ સ્ પે્રઆગ ્   (પોગઁગ) કાભગીયી 
કયલાભા ઁઅલેર.  

બાલનગય ળશયેભા ં લાશક જન્ મ યોગ વનમતં્રણ ભાટે બાલનગય ભશાનગયારીકાના 
યફન ભેરેયીમા વલબાગે વભમ ભમાદઁા ભા ંંોકવાઆ લૂકના ઁગરા રીધેર છે. 

 

(એ) એન્ ટીરાલરઁ કાભગીયી : 
 

(૧) ેયીડોભેસ્ ટીક વલે :  
ેયીડોભેસ્ ટીક કાભગીયી ૦.૮૦ સ્ કે/ કી.ભી.ના વલસ્ તાયભા ંદય ટલાઠીમે કયલાભા ંઅલે 

છે. જાશયે જગ્ મા ય ખાડા, નીક, ના, કુલા, શોઝ, તાલ લગેયે લફડઁગ ભાટે ભખુ્ મ કાયણ 
જણામેર છે. ખાતાના કભઁં ાયીઓ ધ્ લાયા લફડઁગ સ્ થો ળોધી જતંનુાળક દલાનો છટકાલ કયી 
ટલાડીક કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. ય૦૧ ભા ંકુર ૬૦,૧૮ લફડઁગ સ્ોટ ળોધામા તેભાથઁી 
૭૩૬૩ ોઝીટીલ બ્રીડઁગ જણામેર અ તભાભ લફડઁગ સ્ોટને વલવલધ જતંનુાળક દલા 
ફેકટીવાઆડનો ઈમોગ કયી નાળ કયામા શતા. 

 

(ય) આન્રાડોભેસ્ ટીક વલન  -  
 ળશયેના દયેક વલસ્ તાયભા ં વાપ્ તાશીક  પ્રોગ્રાભ ભજુફ આન્રાડોભેસ્ ટીક કાભગીયી કયલાભા ં
અલે છે. કુર ભકાન ૧૩૬૮૦૦૩ ની ભરુાકાત રઆ ૩૦૩૪૬૪ ાત્રો તાવી ૩૯૧૧ ોજીટીલ 
ાત્રોનો નાળ કયેર છે. જે વલસ્ તાયોભા ં ળકમ ન ફને ત્ મા ં ઓછાભા ં ઓછા ૧ હદલવે 
આન્રાડોભેસ્ ટીક કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. 
 

(૩) ફામોરોજીકર ભેઝવઁઃ  - 

 ફામોરોજીકર ભેઝવઁ ધ્ લાયા ણ ભચ્ છય  ઈત્ વત  સ્ થાનોને વનમતં્રણ શઠે રાલલાભા ં
અવ્ મા શતા. ૧૧ જેટરા ભાછરી ઈછેય કેન્ દ વલકવાલલાભા ંઅવ્ મા છે ને કામભી ાણીથી 
બયાતા નદી, નાા, કામભીખાડા, તાલ, ગ્રાવહપલ્ડ ડ  લયવ ય૦૧૪ ભા ઁ ૧૮૪ તેભજ લયવ 
ય૦૧ ભા ં૧૬૭ જગ્ મા ય ોયાક્ષક ભાછરી ભકુલાભા ંઅલેર છે.  
 

(વી) એન્ટી એડલ્ડ ટ ભેઝવઁ (ભોસ્ કીટો કરેકળન) - 

 

ભોસ્ કીટો કરેકળનની કાભગીયી ભાટે ધણા લયવોથી આન્ વેકટ કરેકટયની જગ્ મા બયામેર નથી. 
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(૧) ામયેરમ ભ સ્ પે્રઆગ ્   (પોગઁગ) – 

 

ામયેરમ ભ સ્ પે્રઆગ ્   (પોગઁગ) ધ્ લાયા ખુ્ ત ભચ્ છયોનો નાળ કયલાભા ઁઅલેર. અ કાભગીયી ખાવ 
કયીને ભેરેયીમા ોઝીટીલ કેવોભા ઁ તેભજ ડેન્ ગ્ મ ુને લંકુનગમનુીમાના ઁળકઁાસ્ દ કેવો તેભજ 
ોઝીટીલ કેવોના વલસ્ તાયોભા ઁ એનોપીરીવ, કમરેુક્ષ, એડીવ ખુ્ ત ભચ્ છયોનો નાળ કયલાભા ઁ
અલે છે. 
 

(ય) રેનઁગ ને ભીટઁગ - 
 

 લયવાઊત ુદયમ્પ માન  એભ.ઓ. એં. વાશફેશ્રી તેભજ ફામોરોજીસ્ ટશ્રી ભાગ્રઁ્ ળનઁ શઠે 
સુયલાઆઝય, હપલ્ડ ડ લકઁ્રય, લગેયેને એન્ ટીરાલરઁ કાભગીયી, વલનઁેરન્ વકાભગીયીઘ પોગઁગ 
કભગીયી ધવનષ્ટ્ ટ  ફનાલલા ભાટે રેનઁગ અલાભા ઁઅલેર. 
 ફનઁ શલે્ડ થ વેન્ ટયના એભ.ઓ. શ્રી તેભજ રેફ.ટેકનીશ્ મનોની ભેરેયીમા, ડેન્ ગ્મ,ુ 
લંકુનગનુીમાની વભજણ અી યીોટઁગ કયલા મોગ્ મ સ ૂં નો અેર.  

લયવાઊત ુ દયમ્પ માન  કભીશ્ નયશ્રીના ધ્ મક્ષ સ્ થાને ભીટઁગ મોજલાભા ઁ અલેર. 
બાલનગય ભશાનગયારીકાના લોટય લકઁ્રવ વલબાગ,  ડ્રેનેજ વલબાગ વોરીડ લેસ્ ટ, ગાડૃનઁ 
વલબાગ, શલે્ડ થ વલબાગ તેભજ વયકાયી વલબાગો જેલા કે એવ.ટી., શોસ્ ીટરો, યેલ્ડ લે હડાભેન્ ટ 
લગેયેને ભેરેયીમા ડેન્ ગ્ મ,ુ લંકુનગવુનમા ની વભજણ અી તેને વનમતઁ્રણ ભાટેના ગરા વલળેની 
જાણકાયી અલાભા ઁઅલેર. 
 

(ફી) એન્ટી -ેયાવાટોરોજીકર લકવ  
(૧) ેયાવાઆટોરોજીકરઃ- 
 ફનઁ ભેરેયીમા સ્ કીભની ગાઆડરાઆન ધ્ લાયા એકટીલ ને ેવીલ વલનઁેરન્ વ  
કાભગીયીભા ઁ ભેરેયીમાના ળરુઅતના તફકકાભા ઁ લશલે ુ વનદાન ને વણૂ વાયલાય ભાટે 
વનમભીત ણે વયકાયક ગરાઓ રેલાભા ઁઅલેર શતા. સુીયીમય હપલ્ડ ડ લકઁ્રય, ધ્ લાયા અ 
કાભગીયી કયલાભા ઁલેર શતી. લયવ ય૦૧૪ દયમ્પ માન ૮૩ય૮૯ તાલના કેવભા ઁરોશીના નભનુા 
રેલાભા ઁઅવ્ મા શતા. તે ૈકી ૧૮ય જેટરા ોજીટીલ કેવ જણામા શતા, તેભા ઁ૧૯ ી.લામલેક્ષ 
ને ય૩ ી. પારવીેયભ કેવો નઁધામા શતા ને ય૦૧ દયભ ્ માન ૮૮ય૧૮તાલના કેવભા ઁ
રોશીના નભનુા રેલાભા ઁઅવ્ મા શતા. તે ૈકી ય૩૬ જેટરા ોજીટીલ કેવ જણામા શતા, ય૦૩ 
ી.લામલેક્ષ ને ૩૩ ી. પારવીેયભ કેવો નઁધામા શતા. 
(ય) નાઆટ વલે : - 

 બાલનગય ળશયેભા ઁપામરેયીમાના કેવ નઁધામેર નથી. 
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(૩) ડેન્ ગ્ મ/ુ લંકુનગવુનમા વલે : -   

બાલનગય ળશયેના પ્રાઆલેટ શોસ્ ીટર, રસ્ ટ ની શોસ્ ીટરઘ વયકાયી શોસ્ ીટરોભાથંી 
ભેરેયીમા / ડેન્ ગ્ મ ુ / લંકુનગવુનમા ળકઁાસ્ દ તેભજ ોજીટીલ કેવો ભેલલાભા ંઅલેર શતા. 
ળકઁાસ્ દ  તેભજ ોજીટીલ કેવોના વલસ્ તાયભા ંધવનષ્ટ્ ટ કાભગીયી કયલાભા ંઅલેર તેભજ શાઈવ 
આન્ ડેક્ષ, કન્ ટેનય  આન્ ડેક્ષ ને લબ્રટમ ુઆન્ ડેક્ષનુ ંણ ભોનીટયઁગ કયલાભા ંઅલેર. લયવ ય૦૧૪ 
દયમ્પ માન ડેન્ ગ્ મ ુ  ળકંાસ્ દ ૧૩ કેવોભાથંી ૦૯ ોજીટીલ કેવો જણામા શતા. ને ય૦૧ ભા ઁ
ળકંાસ્ દ ૧૩૩  નઁધામેર શતા. તેભાથંી ૩૬ ોજીટીલ કેવો જણામા શતા. ળકંાસ્ દ તેભજ 
ોજીટીલ કેવોભા ઁ૧૦૦ ધયોભા ંઆન્રાડોભેસ્ ટીક વલનઁેરન્ વ  કાભગીયી દયમ્પ માન એડીવ ભચ્ છયના 
ઈત્ વત સ્ થાનોની તાવ કયી એફેટ દલાનો છટઁકાલ કયી ોયાનો નાળ કયાલલાભા ઁઅલે છે.  
(૩) પ્ રેગ વલેની કાભગીયીઃ- 
 બાલનગય ળેશયભા ઁપ્ રેગના કેવો જણામા નથી.  
(ડ) બ્ રીક શલે્ડ થ એજમકેુળનઃ- 
 અખા લયવ દયમ્પ માન શલે્ડ થ એજમકેુળન ધ્ લાયા રોકોભા ંજન જાગવૃત એ ભાયો ભખુ્ મ 
શતે ુ છે. ભેરેયીમા, ડેન્ ગ્ મ,ુ લંકુનગવુનમા જેલા ભચ્ છય ધ્ લાયા થતા યોગો ભાટે જન જાગવૃત 
રાલલા ભાટે ખાવ કામકભોનુ ંઅમોજન કયલાભા ઁઅવ્ મુ ંશત ુ.ં 
 

 ય એવપ્રર ય૦૧ વલશ્ લ  ભેરેયીમા હદલવની ઈજલણીના બાગરુે ળશયેી ભેરેયીમા 
મોજના તથા બાલનગય જજલ્ડ રા બાયત સ્ કાઈટ  ગાઆડ વધંના વમંકુત ઈકભે ભાન. ભેમયશ્રી 
ફાફબુાઆ વોરકંીના ધ્ મક્ષ સ્થાને જન જાગતૃી થન ળહશદ બગતવવહશ ંોક ખાતે લાશક જન્ મ 
યોગોની જાણકાયી અતુ ં પ્રદળન વલાયના ૧૦-૦૦ થી ૬-૦૦ સધુી પ્રદળન ખલુ્ડ લ ુભકુલાભા ં
અલેર. 
 

ય એવપ્રર ય૦૧ વલશ્ લ  ભેરેયીમા હદલવની ઈજલણીના બાગરુે ળશયેી ભેરેયીમા 
મોજના તથા બાલનગય જજલ્ડ રા બાયત સ્ કાઈટ  ગાઆડ વધંના વમંકુત ઈકભે ભાન. ભેમયશ્રી 
ફાફબુાઆ વોરકંીના ધ્ મક્ષ સ્થાનેજન જાગતૃી થે ગી ુબાઆ વલનમ ભહંદય સ્ કુર ખાતે લાશક 
જન્ મ યોગોની જાણકાયી અતુ ઁપ્રદળન વલાયના -૦૦ કરાકે પ્રદળન ખલુ્ડ લ ુભકુલાભા ઁઅલેર. 
 

 ુન ભાવ ભેરેયીમા વલયોધી ભાવ તયીકે ઈજલલાભા ઁ અલે છે. ૧રી  ુનના હદલવે 
ભા.ભેમયશ્રી, બાલનગય ભશાનગયારીકા, મ્પ મ.ુ કભીળનયશ્રી, દાવધકાયીઓ ને 
વધકાયીઓ,કભયંાયીઓઘ રઁક લકઁ્રયોની શાજયીભા ંભેરેયીમા વલયોધી પ્રદળન મોજલાભા ંઅવ્ મુ ં
શત ુ.ં તેભજ  ુન ભાવ દયમ્પ માન સ્ રભ વલસ્ તાયોભા ં  ુદી  ુદી ળાાઓ ને જાશયે ભાયગો ય 
ભેરેયીમા, ડેન્ ગ્ મ,ુ લંકુનગવુનમા જેલા ભચ્ છય ધ્ લાયા થતા યોગોનુ ંવનમતં્રણ કેલી યીતે કયામ તેની 
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વભજ અતા ોસ્ ટયો, ફેનયોઘ ોયાબક્ષક ભાછરી લગેયે ફતાલી પ્રદઁળન મોજલાભા ંઅવ્ મા 
શતા.  

 ુરાઆ ભાવ ડેન્ ગ્ મ ુ વલયોધી ભાવ તયીકે ઈજલલાભા ંઅલે છે. ડેન્ ગ્ મ ુ વલયોધી પ્રદઁ્ળન 
અમોજન કયલાભા ંઅલેર ભા.ભેમય વાશફેશ્રી ધ્ લાયા તા. -૭-૧  ુન ડેન્ ગ્ મ ુવલયોધી ભાવની 
ઈજલણીના બાગરુે ળશયેી ભેરેયીમા મોજના ધ્ લાયા જનજાગતૃી થે લોડ ન.ં ૧૭ ફારલાટીકા 
ખાતે લાશક જન્ મ યોગોની જાણકાયી અતુ ંપ્રદઁળન વલાયના પ્રદળન ખલુ્ડ લ ુભકુલાભા ંઅલેર. 
તેભજ અયોગ્ મ વભજણ અતી ત્રીકા વલતયણ કયલાભા ઁઅલેર. 
 

રોકોભા ંજનજાગતૃી અલેતે ભાજે્ઞ સ્ થાનીક ંેનરોભા ંને ન્ મઝુ ેયો ધ્ લાયા ભચ્ છય 
જન્ મ યોગો વલે વભજ અલાભા ંઅલી શતી. યેરી, ફેનયો, શોડઁગ્ વ ધ્ લાયા ણ જાશયેાત 
કયલાભા ંઅલી શતી ને ળાાઓભા ંપ્રદઁળનો મોજલાભા ંઅલેર. કામદેવયની કામલઁાશી -  
અખા લ ઁદયમ્પ માન એ.ભો.એં. ધ્ લાયા નોટીવો અલાભા ંઅલી શતી. 
 

 ફવગેયેજ વલબાગ: 
  તા.૧/૪/૨૦૧૨ થી મ્પમ.ુ ગેયેજ લકવળોના તભાભ સ્ટાપ તથા લધાયાના લશીલટી 
સ્ટાપને મ્પમ.ુ કોોયેળનના જફૃયીમાતલાા ન્મ વલબાગોભા ંપાલી દેલાભા ંઅલેર છે. 
મ્પમ.ુ ગેયેજ ખાતેનો ડીઝર મ્પ ફધં કયી મ્પમ.ુ કોોયેળનના લાશનોભા ંડીઝર પયરુ શાર 
બાલનગય ભોટય વઘં વંં ારીત બાલનગય વશકાયી ેરોર ં ખાતેથી જફૃયીમાત 
ભજુફ ડીઝર હયહપલરંગ કયાલલાભા ંઅલે છે. તેભજ મ્પમ.ુ કોોયેળનના વફંવંધત તભાભ 
વલબાગો દ્વાયા તેભના વલબાગ શસ્તકના જે-તે લાશનોના હયેહયંગ વવલિવંગ કાભો જે-તે 
કંનીઓના ઓથોયાઇઝડ વવલિવ સ્ટેળનભા ં તેભજ જફૃયીમાત ભજુફ અઈટ વોવવંગથી 
ન્મ ગેયેજ ખાતે તભાભ પ્રકાયના હયેહયંગ કાભો કયાલલાભા ં અલે છે. મ્પમ.ુ ગેયેજ 
વલબાગ દ્વાયાવલબાગભા ં યશરે  ુના સ્કે્ર/ફધં લાશનો તથા લાશનોના સ્કે્ર 
સ્ેયાટવવ/ભાર વાભાન તથા નલા જભા થતા ફધં લાશનો ને સ્કે્ર ાટવવના 
ટેન્ડયંગ જાશયે શયયાજીથી વનકાર કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. ઈયાતં  ુના 
ફવ રાહપક વલબાગ ને ફવ ગેયેજ વલબાગના ન્મ વલબાગોભા ંપયજ ફજાલતા ને 
તે્રના વલબાગે રીમન ધયાલતા અંદાજે ૩૫ જેટરા કભવંાયીશ્રીઓના રીમન/ભશકેભને 
રગતી ફૃટીન કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. તેભજ જફૃયીમાત ભજુફ મ્પમ.ુ વધકાયીશ્રીઓ 
ભાટે અઈટ વોવવંગથી લાીક ધોયણે આન્ડીકા ડીઝર વલસ્ટા એ.વી. કાય બાડેથી યાખી 
પાલલાભા ંઅલે છે. લધભુા ંબાલનગયના ળશયેીજનો ભાટે વીટી ફવ વવલિવનો કોન્રાક્ટ 
શાર શ્રી લલ્ડરબીયુ તાલકુા લાશન વ્મલશાય વશકાયી ભડંી રી. (વલટકોવ) વસં્થા દ્વાયા 
ંાલ ુછે. જેનુ ંભોનીટયંગ અ વલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલે છે. તેભજ શાર ફવ ગેયેજ 
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વલબાગ ખાતે પક્ત વવનીમય કરાકવ-૧ પયજ ફજાલે છે. ને ના.કા.ઇ. (ઇરે./ભીકે) શ્રી 
(ડ્રેનેજ વલબાગ)ને ગેયેજ વલબાગના ખાતાવધકાયીશ્રીનો લધાયાનો ંાર્જ વંલાભા ંઅલેર 
છે.  

 એસ્ટેટ વલબાગ : 
એસ્ટેટ વલબાગ ની વભરકતોની માદી:- 

ક્રભ વલગત વખં્મા 
૧ રીઝશોલ્ડડ યશણેાકંીમ પ્રોટ ૨૭૦૦ 

૨ રીઝ્શોલ્ડડ ઔદ્યોલગક પ્રોટ ૩૧૯ 

૩ રીઝશોલ્ડડ ામેર વસં્થાકીમ પ્રોટ ૧૧૨ 

૪ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના ખલુ્ડરા પ્રોટ ૫૫ 

૫ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના ળોવંગ વેન્ટયો ૩૫ 

૬ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના લેજીટેફર ભાકેટ ૫ 

૭ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના વબાખડંો 
(એ) ટાઈનશોર (ફી) ઓનએય થીમેટય 

૨ 

 

 વને ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંકયેર કામવલાશીની વલગત:- 

ક્રભ વલગત વખં્મા 
૧. ફાધંકાભ નાભ રાન્વપય અંગેની યજીઓ ૫૫૦ 

૨. ખલુ્ડરો પ્રોટ નાભ રાન્વપય અંગેની યજીઓ  ૧૧૩ 

૩. સ્કેં ભાણી અંગેની યજીઓ  ૩૪ 

૪. ભોગેજ એન.ઓ.વી. અંગેની યજીઓ ૦૬ 

૫. શતેપેુય અંગેની યજીઓ  ૨૩ 

૬. રીઝડીડ અંગેની યજીઓ  ૩૧ 

૭. બાડા રાન્વપય અંગેની યજીઓ ૧૮ 

૮. દફાણ અંગેની યજીઓ  ૧૨ 

૯. વવઝનેફર ધધંા અંગેની યજીઓ  ૨૦૧ 

૧૦. તેભની ડીોઝીટ યત અંગેની યજીઓ  ૨૨૧ 

૧૧. સ્કુર ભેદાન ,ટાઈનશોર, ઓન એય થીમેટય બાડ ે
યાખલા ભાટેની યજીઓ  

૨૦ 
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 વને ૨૦૧૬-૧૭ ભા ં થમેર અલક ફૃ. ૧,૪૫,૬૧,૭૪૮ (એક કયોડ વસ્તારીવ રાખ 
એકવઠ શજાય વાતવો ડતારીવ) કયોડ અંદાજીત. 

 રીગર વલબાગ : 
લવ ૨૦૧૫-૧૬ ભા ં બાલનગય ભશાનગય દ્વાયા /વાભે થમેર કેવોભા ં બાલનગય 
ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ઘયલેયા વલબાગ દ્વાયા  ુના ફદંય યોડ ઈય અલેર ગજુયાત 
ભેયી ટાઇભ ફોડવના બાડતૂો દ્વાયા ફાકે દય લસરુલા વાભે ભનાઇ હુકભ ભેલલા ભાટે 
ગજુયાત શાઇકોટવ  વભક્ષ અળયે ૮૮ કેવ કયલાભા ં અલેર શતા. બાલનગય 
ભશાનગયાલરકા ની ફંાલ ને વલસ્તતૃ ય ુઅતો ધ્માણે રઆ નાભદાય ગજુયાત 
શાઇકોટવ  દ્વાયા અ વાભે ૬૬ કેવોનો વનકાર કયી બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના ફાકી 
લેયાની યકભ બયાઇ કયી અલા ભાટે હુકભ કયેર છે. તદુયાતં બાલનગય ભશાનગય 
ાલરકા વાભે/દ્વાયાકયલાભા ંઅલેર વને ૨૦૧૫-૧૬ ના લવભા ં  ુદી  ુદી કોટો દ્વાયા 
બાલનગય ભશાનગયાલરકા તયપે ને વલરુધ્ધભા ં કયેર હુકભની વલગતો નીંે ભજુફ 
વાભેર છે. ભોટા બાગના કેવો બાલનગય ભશાનગયાલરકાના રાબભા ં અલેર છે. 
વાભાન્મ યીતે રેફય કોટવ  ને ઔદ્યોલગક કોટવ દ્વાયા રેફય તયપી કામદો શોલાથી 
બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની વલરુદ્ધ અ કામદા નીંે ંારતા કેવોભા ં હયણાભ 
અલલાની બીવત યશતેી શોમ છે. યંત ુઅ લવ દયમ્પમાન રેફય ને અઇ.ડી. એક્ટ 
નીંે ંારતા કેવોભા ં ેક્ષા કયતા લધ ુ વાફૃ હયણાભ બાલનગય ભશાનગયાલરકા 
તયપે ભેર છે. અ કામદા નીંે ંારતા કેવોભા ંરગબગ ૧૦૦% જેલા કેવોનો વનકાર 
બાલનગય ભશાનગયાલરકાના રાબભા ંઅલેર છે. 

ક્ર
ભ 

કોટવન ુ ંનાભ દાખર 
કેવો 

પેવર 
કેવો 

રાબ ગેય 
રાબ 

રાબભા ંઅલેર 
કેવોની ટકાલાયી 

૧  ૪૧ ૬૩ ૫૯ ૦૪ 

 

૯૩.૬૫ 

૨ વવવલર કોટવ   ૫૬ ૪૪ ૪૧ ૦૩ 

 

૯૩.૧૮ 

૩ રેફય કોટવ   ૦૯ ૨૯ ૨૮ ૦૧ ૯૬.૫૫ 

૪ ઔદ્યોલગક કોટવ   ૨૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૧૦૦ 

૫ યીકલયી  ૦૦ ૧૭૨ ૧૭૨ ૦૦ ૧૦૦ 
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૬ ગે્રચ્મઆુટી  ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૧૦૦ 

કુર ૧૨૮ ૩૧૧ ૩૦૩ ૦૦૮  

 

 અય.ટી.અઇ. વલબાગ : 
 ૫બ્ રીક ઓથોયીટી : બાલનગય મ્પ મવુનવવ૫ર કોોયેળન 
 લવ : ય૦૧૫-૧૬ 

 

   પ્રોગે્રવ ઇન ય૦૧૫-૧૬ 

 ઓ૫નંગ 
ફેરેન્ વ ઓન 

એવપ્રર પસ્ ટ 

યીવીલ ડમયુંગ ધ 
ીયીમડ 

(ઇન્ કલડુંગ કેવીવ 
રાન્ વપયડ  ુ ધય 
૫બ્ રીક ઓથોયીટી 

નફંય ઓપ 
કેવીવ 
રાન્ વપય 

ડીવીવન 
યીકલેસ્ ટ / 
ીર 

યીજેકટેડ 

ડીવીવન લેય 
યીકલેસ્ ટ / 
ીર 
એકવેપ્ ટેડ 

યીકલેસ્ ટ ૩ય ૯૦૧ ૧ય ૦૭ ૮૯૬ 

પસ્ ટ 
ીર 

૧૧ ૧ય૧ - ૧૮ ૧૧૦ 

 
 

નફંય ઓપ કેવીવ લેય ડીવીપ્ રીનયી એકળન ટેકન  

ગેઇન એની ઓપીવવવ 

૦૦ 

 
 

નફંય ઓપ ીઅઇઓ ડેજીગ્નેટેડ નફંય ઓપ એએવ 
ડેજીગ્નેટેડ 

૩૭ ૦૩ 
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નફંય ઓપ ટાઇમ્પ વ લેયીએળ પ્રોવલજન લેય ઇનલોક લાઇર યીજેકટંગ યીકલેસ્ ટ 

યીરેલન્ ટ વેકળન ઓપ અય.ટી.અઇ.એકટ ય૦૦૫ 

વેકળન-૮(૧) વેકળન 

એ ફી વી ડી ઇ એપ જી એં અઇ જે ૯ ૧૧ ય૪ ધય 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૭ 

 
 
 

એભાઈન્ ટ ઓપ ંાજીવ કરેકટેડ (ઇન ફૃીવ) 

યજીસ્ રેળન પી એભાઈન્ ટ એડીશ્ નર પી એન્ ડ 
એની ધય ંાજીવ 

ેનલ્ડ ટીઝ એભાઈન્ ટ 

ય૭૧૩ ય૯૦૯૫ - 

 

 વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગ: 

૧ તા: 
૦૧/૦૧/૨૦૧૫ થી 
તા: 
૧૪/૦૧/૨૦૧૫  
સધુી 

બાલનગય ળશયે ના  ુદા  ુદા વલસ્તાયોભા ં વધનં વપાઆ ઝુફેંળ 
કામવક્રભ કયલાભા ંઅલેર છે તેભજ વાપ વપાઆ કયી જતં ુનાળક દલા 
નો છ્ટકાલ કયલાભા ંઅલેર છે તભાભ વલસ્તાયોભા ં ઘયે ઘયે જઇને 
સ્લયછ્તા અંગે ની વભજણ અેર છે 

 

૨ 
તા:૧૬/૦૧/૧૫ થી 
તા:૩૧/૦૧/૧૫  

બાલનગય ળશયેના ૧થી ૧૭ લોડવભા ં રોકોભા ં જન જાગ્રવૂત રાલલા 
વપાઆ અંગે  ની યેરી ન ુઅમોજન કયેર તેભજ લોડવ લાઆઝ પ્રબાતપેયી 
તથા સ્લયછ્તા બીમાન થે  ઘયે ઘયે જઆ  ત્રીકા ન ુ વલતયણ 
કયેર તેભજ વલસ્તાયભા ં અલતી દયેક ળાા કોરેજ ભા ં સ્લયછ્તા 
હદલવ ની ઈજલણી કયેર તેભજ ૨૬ભી જાન્મઅુયી ના યોજ ક્લાડા 
ળાાભા ંઈજલણી લખતે ત્માના અવાવ ના તભાભ વલસ્તાયભા ંવાપ 
વપાઆ કયાલી દલા નો છ્ટકાલ કયાલેર છે  

૩ તા:૦૭/૦૩/૨૦૧૫  
 

ભશાત્ભા ં ગાધં સ્લયછ્તા તગંવત વલંાય વલભવવ  ને રોક વલંાદ 
કામવક્રભ 
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નગયપ્રાથભીક વળક્ષણ વંં ારીત સ્લાભી વલલેકાનદં સ્કુર મળલતંયામ 
નાટયગ્રશુ ની ફા ુભા ંવાજે ં૬/૩૦ કરાકે કામવક્રભ ઈજલલાભા ંઅલેર 
છે  
તથા દક્ષીણક્રુષ્ટ્ણનગય લોડવ ભા ંઅવાભીઓના લોડવને રગતા વપાઆ 
ડ્રેનેજ ાણી લગેયે તથા ન્મ લોડ્ને રગતા શ્ર્નો ના નીયાકયણ 
કયલા તેભજ રોકોના સું નો વાબંલા   તેભને ધ્માને રેલા અ 
અંગેનો રોકદયફાય ન ુઅમોજન કયલાભભા ંઅલેર       

૪ તા:૨૧/૦૪/૨૦૧૫ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ લીબાગ રાયા ળશયેના ૧થી ૧૭ લોડ્ભાં વધન 
વપાઆ ઝુફંળ કામવક્રભ કયલાભા ંઅલેર તેભજ મ.ુવી. ડી. વલબાગ ની 
વખી ભડં દ્રયુા ત્રીકા ન ુવલતયણ તેભજ ઘયે ઘયે જઇ ને રોક વંકવ 
કયી ૩Rવલળે વભજણ અી બીનો કંયો ને સકુો  કંયો નીકાર 
કયલા જણાલેર  તેભજ નગય પ્રાથભીક વળક્ષણ વવભવત રરયા વાપ ્
વપાઆ વોંારમ ની વપાઇ કયલાભા ંઅલેર    

૫ ૦૧/૦૫/૨૦૧૫ 
થી 

ભશાત્ભા ં ગાધંી સ્લયછ્તા ભીળન ના કામવક્રભ અંતગવત ળશયેને ઝીયો 
લેસ્ટ વીટી ફનાલલા તભાભ લોડવભા ં ધવનષ્ટ્ટ વપાઇ ઝુફેંળ કામવક્રભ 
યાખલાભા ં અલેર અ કામવક્ર્ભભા ં  સ્લયછ્તા અંગેની જન જાગ્રતુી 
રાલલા ભહશરાવખી ભડં્/ મલુકભડં્ /એન વી વી /ન્મ એન જી 
ઓ તથા સ્લૈવછક વસં્થાઓ દ્રયુા વશકાય અલાભા ંઅલેર  

૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૫ ગ.ુવ.ળ.વલ. ને ળ.ભ.ુવભ.ઠયાલ ક્રભાક નભર /૧૦૨૦૧૩/૩૫૨૧ 
વંીલારમ ગાધંીનગય ઠયાલ ભજુફ ભશાત્ભા ગાઘંી સ્લયછ્તા 
બીમાન વભળન વફફ ભશાનગય ારીકા દ્રયુા એક વભીતી 
ફનાલલાભા અલેર 
(૧)ળશયે ને ઝીયો લેસ્ટ વીટી ફનાલવ ુ
(૨) ળશયે ના ઘયો ભા ં૧૦૦% વોંારમો ફનાલલા  
(૩) નગયાલરકા ના વપાઆ કાભદાય ના લવ ફેલાય ભેડીકર ંેક 
કયાલલા  
(૪) ળશયેભા ં લોડવ લચ્ંે લોડવ બ્મટુીહપકેળન વપાઆ સ્ધાવ કયી જે 
લોડવભા ંવાયી કાભગીયી ફદર તેને યુષ્ટ્કાય અલો 
(૫) રોકોભા ંસ્લયછ્તા ને જન જાગ્રતુી રાલલા ીર કયેર  
 

૭ ૧૧/૧૦/૨૦૧૫ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભંટ દ્રયુા જાશયેભા ં કંયો પેકતા ગદંગી કયતા 
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વાભીઓ ાવેથી ફૃ-૧૪,૪૩,૧૨૭=૦૦ અંકે ફૃ.ંૌદ રાખ તેતારીવ 
શજાય ક્વો વત્માવલવ યુા લહશલહટ ંાર્જ લસરુ કયેર 

 

૮ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫ ક્ર્ભાક /યાં/વયણ/ભંા/બા/મ/ુ૬ ૨૦૧૫ તા;૧૧/૦૮/૨૦૧૫ 
વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગ ના ૧થી ૧૭ લોડ્ભાવથી આરેક્ળન લોડવ 
પ્રભાણે ૧૩ લોડવ કયલાભા અલેર અથી તભાભ વોરીડ લેસ્ટ 
ભેનેજભેન્ટ ના એવ.અઆ.તથા એવ એવ અઆ ને ૧થી ૧૩ લોડ્ભાં 
વો.લે.ભે.શને્ડ્રંગ ફૃલ્ડવ૨૦૦૦ ભજુફ લોડ્ભાં ડોય  ુ ડોય કરેકળન 
ખલુ્ડરા ોઆન્ટ ઈય થી ઘન કંયો નીકાર કયાલલો તેભજ દયેક 
વલસ્તાયભા ંવપાઆ કયાલી તેનો ભર કયલાનો હુકભ કયલાભા ંઅલેર    
 

 ચ ૂટંણી વલબાગ : 

(1) લોડવ વવભાકંનઃ બાલનગય ભશાનગયાલરકા વાભાન્ મ ચ ૂટંણી-ય01 અંતગવત  યાજમ 
ચ ૂટંણી અમોગના અદેળ ભજુફ બાલનગય ળશયેના ં 17 લોડવભાથંી 13 લોડવ ફનાલલા 
અંગેના લોડવ વવભાકંનની કાભગીયી કયી જે ભજુફ  ભશાનગયાલરકાની ય01ની ચ ૂટંણી 
કયલાભા ંઅલેર છે. 

(ય) ભતદાયમાદી કાભગીયીઃ બાલનગય ભશાનગયાલરકા વાભાન્ મ ચ ૂટંણી-ય01 અંતગવત  
નલા વવભાકંન ભજુફ 103-બાલનગય (ગ્રામ્પ મ), 104- બાલનગય (લૂવ), 10 બાલનગય 
(વશ્ ં ભ) વલધાનવબાની ભતદાયમાદી ઈયથી    બાલનગય ભશાનગય ાલરકાની લોડવ 
ન.ં1 થી13 થી ભુભતદાય માદીઓ, તથા યુલણી ભતદાયમાદીઓ તૈમાય કયી  પ્રવવ ધી 
કયલાભા ંઅલેર છે. જે ભજુફ  ભશાનગયાલરકાની ય01ની ચ ૂટંણી કયલાભા ંઅલેર છે. 

(3) ભતદાન ભથકોની કાભગીયી :બાલનગય ભશાનગયાલરકા વાભાન્ મ ચ ૂટંણી-ય01 
અંતગવત લોડવ ન.ં1  થી 13 ના ભતદાન ભથકોની દયખાસ્ ત  તૈમાય કયીને ભોકરલાની 
કાભગીયી તેભજ યાજમ ચ ૂટંણી અમોગ  લાયા ભતદાન ભથકો ભ ુંય થમેથી પ્રવવ ધી 
કયલાભા ંઅલેર છે. જે ભજુફ  ભશાનગયાલરકાની ય01ની ચ ૂટંણી કયલાભા ંઅલેર છે. 

(4) ઇ.લી.એભ. ખયીદી :  બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાભાન્ મ ચુટંણી-ય01 અંતગવત 
ઇ.લી.એભ. ભળીન વી.મ.ુ નગં- 738, તથા ફી.મ.ુ નગં-1476 ભલ્ડ ટી ંોઇર ગે્રડ લીથ 
નોટા  ખયીદી કયલાભા ંઅલેર છે.  જે નલા   ઇ.લી.એભ.   લાયા ભશાનગયાલરકાની 
વાભાન્ મ ચ ૂટંણી -ય01 મોજલાભા ં અલેર છે. અ તભાભ ઇ.લી.એભ. યાજમ ચ ૂટંણી 
અમોગના અદેળ ભજુફ ળશયે ચ ૂટંણી વધકાયી ને કરેકટયશ્રીના શલારે યાખલાભા ં
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અલેર છે.  

() વલરોપ્ મ ળાહશ ને ાલયેક : 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાભાન્ મ ચ ૂટંણી -ય01 અંતગવત  ળશયે ચ ૂટંણી 
વધકાયીને કરેકટય શ્રી  લાયા સું વ્ મા ભજુફ  વલરોપ્ મ ળાહશ તથા ાલય ેક 
(ફેટયી) ખયીદી કયી  યુી ાડલાભા ંઅલેર. 

(6) ભતગણતયીકાભગીયી :  બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાભાન્ મ ચુટંણી-ય01 અંતગવત 
ળશયે ચ ૂટંણી વધકાયી ને કરેકટય શ્રી  લાયા ભતગણતયીનીશાથ ધયલાભા ંઅલેર. 
જેને અનુાગંીક તેઓશ્રીની સું ના ભજુફની  વ્ મલસ્ થા કયલાભા ંઅલે છે. 

 

(7) ગ્રાન્ ટ પાલણીની કાભગીયી : બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાભાન્ મ ચ ૂટંણી -ય01 
અંતગવત  ળશયે ચ ૂટંણી વધકાયી ને કરેકટયશ્રીની ગ્રાન્ ટ અંગેની ભાગંણી ન્ લમે 
ભ ુંયી ભેલી ફીરો ફનાલી  ગ્રાન્ ટની પાલણી કયલાભા ંઅલેર. 

(8) ઓ.લી.એવ.ની કાભગીયી :  બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાભાન્ મ ચ ૂટંણી-ય01 
અંતગવત   ળશયે ચ ૂટંણી વધકાયી ને કરેકટયશ્રી   લાયા ઓન રાઇન  લોટંગને 
રગતી કાભગીયી વંલાભા ંઅલેર તે કાભગીયી  કયલાભા ંઅલેર. 

(9) વલબાગની કાભગીયી : 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ંચ ૂટંણી ળાખાભા ં વયકાયશ્રી  લાયા તથા નાગયીકો  લાયા 
અલતા તભાભ ત્રો ઇન્ લડવ તથા અઈટલડવની કાભગીયી તથા ત્રોઅંગે  જલાફો તૈમાય 
કયી જલાફો ાઠલલાની કાભગીયી   તેભજ ોયેટયશ્રીઓ  લાયા  અલતા ત્રોના  
જલાફો તૈમાય કયી ાઠલલાની કાભગીયી. ભતદાયમાદી લેંાણથી અલાની કાભગીયી,  
તેભજ અય.ટી.અઇ.ને રગતા જલાફો  વભમભમાવદાભા ંતૈમાય કયી ાઠલલાની કાભગીયી 
. ભતદાયમાદીભા ંનાગયીકો ોતાનુ ંનાભ જોલા અલે ત્ માયે ભતદાયમાદીભાથંી નાભ જોઇ 
અલા અંગેની કાભગીયી. 
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 લફલ્ડડંગ વલબાગ : 

 

કાભ ન ુનાભ:- ભોતીફાગ ટાઈનશોર ાવે ઓનએય થીએટયનુ ંફાધંકાભ 
ખ વંનો શડે :-  સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજના ગ્રાન્ટ ભાથંી  
કુર ખ વં :-  ફૃ. ૨.૨૮ કયોડ 

ઈમોલગતા:-  ભોતીફાગ ટાઈનશોર ખાતે લો ુન ુઓનએય વથએટય અલેર શત ુ. અ  

 વથએટય જર્જયીત લસ્થાભા ંશોલાથી તેને દુયકયી તેની જગ્માએ ધતન ઓનએય વથએટયનુ ં
ફાધંકાભ ણુવ કયલાભા અલેર છે. અ ઓનએય થીએટય ના કાયણે ળશયેભા ં મોજાતા 
કામવકભો,વાભાજીક પ્રવગંો, ધાભીક પ્રવગંોભા ં અ ઓન એય થીએટયનાકાયણે રોકો ની 
સવુલધાભા ંલધાયો થમેર છે. 
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કાભ ન ુનાભ :-બાલનગય ળશયે ના  ુદા  ુદા સ્થોએ આંગણલાડીન ુફાધંકાભ. 
ખ વંનો શડે     :-  સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજના ગ્રાન્ટ ભાથંી  
કુર ખ વં       :-  ફૃ. ૫.૫૦ રાખ 

ઈમોલગતા    :-  વયકાયશ્રી ની સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજના ગ્રાન્ટભાથંી 
ળશયેભા ંતભાભ વલસ્તાય ભા ંજફૃયીમાત ભજુફ ધતન આંગણલાડી ફનાલલાનુ ંઅમોજન શાથ 
ધયલાભા ંઅલેર છે. અ અગણલાડી ના ફાધંકાભથી ખાવ કયીને ળશયેના સ્રભ ને છાત 
વલસ્તાયના ંનાના ફાકોને તભાભ સવુલધાલાી વયવ આંગણલાડીની વ્મલસ્થા ઈરબ્ધ થળે. 
ફાકો ને વાયી સવુલધા પ્રાપ્ત થળે.  
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કાભ ન ુનાભ  :-  કોમ્પમનુીટીશોરન ુફાધંકાભ(જભનાકંુડ) 
ખ વંનો શડે       :-  સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજના ગ્રાન્ટ ભાથંી  
કુર ખ વં         :-  ફૃ. ૨૫.૭૦ રાખ 

ઈમોલગતા      :-  ળશયેના છાત વલસ્તાય ભા ંઅલેર જભનાકંુડ વલસ્તાય ભા ંબાલનગય                      
ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ફૃ. ૨૫.૭૦ રાખ ના ખંે કોમ્પમનુીટીશોરનુ ં ફાધંકાભ કયેર છે. અ 
કોમ્પમનુીટીશોરના ફાધંકાભથી વાભાજીક ને અવથિક યીતે છાત લગવના રોકોને વાભાજીક 
તેભજ ધાવભિક પ્રવગંોભા ંખફુજ વાયી સવુલધા પ્રાપ્ત થળે. 
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કાભ ન ુનાભ  :-   ફોયતાલ ખાતે કૈરાવલાટીકા ન ુફાધંકાભ 
ખ વંનો શડે       :-   સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજનાની ગ્રાન્ટ ભાથંી  
કુર ખ વં         :-   ફૃ. ૨.૫૨ કયોડ 

ઈમોલગતા      :-   બાલનગય ળશયેના ઐતીશાવીક ફોયતાલ ખાતે વયકાયશ્રી ની સ્લલણિભ  
                      જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજનાની ગ્રાન્ટ ભાથંી તાલ યના    
                      બ્મટુીહપકેળન ન ુકાભ તથા એક શોરન ુફાધકાભ  ફૃ. ૨.૫૨ કયોડના ખંે  
                      કયલાભા ંઅલેર છે. તેના કાયણે ફોયતાલની સવુલધાભા લધાયો થમેર  
                      છે. તથા તાલ ય પયલા અલતા નાગયીકોની સવુલધાભા ંનંધાત્ર  
                      લધાયો થમેર છે. 
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કાભ ન ુનાભ     :-  વયદાયનગય ખાતે ઓડીટોયીમભ, અટવગેરેયી તથા ગ્સ્લવભંગરુન ુફાધંકાભ. 
ખ વંનો શડે      :-    સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભવંત્ર ળશયેી વલકાવ મોજના ગ્રાન્ટ ભાથંી  
અંદાજીત ખ વં  :-     ફૃ. ૧૪.૧૫ કયોડ (પેઆઝ-૧) 

ઈમોલગતા     :-    વયદાયનગય ખાતે એક ધતન સવુલધાલાફૄ ઓડીટોયીમભ, અટવગેરેયી            
                      તથા ગ્સ્લભંગરુ ન ુફાધકંાભ શાથ ધયલાભા અલેર છે.અફાધંકાભ ણુવ  
                      થમેથી બાલનગયના નાગયીકોને ખફુ ભોટા પ્રભાણભા ંસવુલધા પ્રાપ્ત થળે. 

 ળશયેની ભધ્મભા ં અલેર બાલનગય સ્ટેટના વભમના ીરગાડવન(વયદાયફાગ) 
ફૃ.અઠ કયોડના ખંે નલીનીકયણ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયેર છે. 
 

 ળશયેભા ં અલેર  ુદા- ુદા તાલો(લોટયફોડી)ના બ્મટુીહપકેળન ની કાભગીયી 
લફલ્ડડંગ વલબાગ રાયા શાથ ધયલાભા ંઅલેર છે. 
 

 ળશયેભા વતત લધી યશરે રાહપકની વભસ્માને ધ્માન ભા યાખી લફલ્ડડંગ વલબાગ રાયા 
ફે  ુદા- ુદા સ્થ્ો એ ભલ્ડટીરેલર ાહકંગન ુઅમોજન શાથ ધયલા ભા અલેર છે. 
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 બાલનગય ળશયેની શદ વલસ્તાયભા લધાયો થલાથી નલા બેર ગાભોને પ્રાથભીક 
સવુલધાઓ વયતાથી પ્રાપ્ત થામ તે શતેવુય ફે નલી ઝોનર ઓહપવ ફનાલલા ન ુ
ફાધંકાભ  ળરુ કયલાભા અલેર છે. 
 

 ડ્રેનેજ વલબાગ : 
 લવ- ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંધાયાવભ્મશ્રીની ગ્રાન્ટભાથંી થમેર કાભો 

ક્રભ કોન્રાકટયનુ ંનાભ  કાભનુ ંનાભ  ભ ુંય યકભ  ખ વંની યકભ  
1 વજંમ એં. ભોજીરા  દીકંોક મ્પમવુન.ળાા ન.ં 

૧૭ ાછ અલેર 
ફશનેોના જાશયે ઓન 
સ્નાનાગશૃ ફૃહપંગ 
ઓલયશડે ટાકંી વાથે 
ગે્રડ કયલાનુ ં કાભ ( 
ધાયાવ.શ્રી વલબાલયીફેન 
દલે ૨૦૧૩-૧૪ ની ગ્રાન્ટ ) 

1,૪૫,૫૧૫/- 1,45,૩૨૬/- 

 
 

 લવ- ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંવવંદ વભ્મશ્રીની ગ્રાન્ટભાથંી થમેર કાભો 
 

ક્રભ કોન્રાકટયનુ ંનાભ  કાભનુ ંનાભ  ભ ુંય યકભ  ખ વંની યકભ  
1 હયધ્ધી કન્સ્રકળન   ફૃલાયી યોડ મોગેશ્વય 

ભહંદય પ્રોટ ન.ંN/૬૪ થી 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં
કાભ  

૪,૯૯,૮૯૮/- ૪,૯૮,૮૯૮/- 

 

 

લવ- ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંવભ્મશ્રીની ગ્રાન્ટભાથંી થમેર કાભો 
 

ક્રભ કોન્રાકટયનુ ં
નાભ  

વભ્મશ્રીનુ ંનાભ  કાભનુ ંનાભ  ભ ુંય યકભ  ખ વંની યકભ  

1 ઈભા કન્સ્રકળન   સયેુળબાઇ 
ધાધંલ્ડમા  

લડલા- લોડવ 
ગયાવીમા લાડ 
વતંોીભાના ભહંદય 
ાવે  ુના ટોમરેટ 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૩૩,૧૮૫/- 



52 

 

બ્રોકની જગ્માએ 
ફશનેોને નશાલાના 
ફાથફૃભ ફનાલાનુ ં
કાભ   

2 ળગ્ક્ત 
એન્ટયપ્રાઇઝ  

જમહદવવંશ 
ગોહશર  

ફોયતાલ લોડવભા ં
ગણેળનગયભા ંકોભન 
પ્રોટભા ં ફશનેો ભાટે 
સ્નાનગશૃનુ ંકાભ  

1,૭૫,૪૦૦/- ૧,૭૪,૭૧૫/- 

3 ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે  

  બમવવંશ 
ંૌશાણ  

સબુાનગય એયોટવ  
યોડ ાવે શયીહક્રષ્ટ્ના 
વોવા. પ્રો. ન.ં ૫૨ 
ાવે સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૭૮,૯૩૫/- ૭૨,૦૯૮/- 

૪ યાકેળ લી. ટેર  જમહદવવંશ 
ગોહશર 

ફોયતાલ લોડવભા ં
શયીઓભનગય કોભન 
પ્રોટભા ં જાશયે 
ફાથફૃભ નુ ં
યીનોલેવન કયલાનુ ં
કાભ 

1,૦૦,૦૦૦/- ૯૯,૯૪૨/- 

૫ યાકેળ લી. ટેર જમહદવવંશ 
ગોહશર 

ફોયતાલ લોડવભા ં
ળાવંતનગય કોભન 
પ્રોટભા ં જાશયે 
ફાથફૃભ નુ ં
યીનોલેવન કયલાનુ ં
કાભ 

1,૨૨,૦૦૦/- 1,૨૧,૨૩૧/- 

 

લવ- ૨૦૧૫-૧૬ ભા ં સ્લલણિભ જમતંી ભખુ્મભતં્રી ળશયેી વલકાવ મોજનાની  ગ્રાન્ટભાથંી થમેર 
કાભો 
 

ક્રભ કોન્રાકટયનુ ંનાભ  કાભનુ ંનાભ  ભ ુંય યકભ  ખ વંની યકભ  
1 હયધ્ધી કન્સ્રકળન   લીભાના દલાખાનાથી 

ફજયંગદાવ ફાની ભઢુરી 
૨,૩૪,૭૮૬/- ૨,૨૩,૩૭૬/- 
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સધુી   સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

૨ જી. એભ. ગોશરે  લડલા ભાઢીમા યોડ ભતલા 
ંોકથી કંીમાલાડ દયજીની 
લાડી ભતલા ંોક સધુી ડ્રનેેજ 
રાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૩,૬૦,૦૦૦/- ૩,૫૨,૯૨૨/- 

૩ જમસખુ એ 
ડોફહયમા  

વતરકનગય સબુાનગય યોડ 
નલા કંવાયા બ્રીજ (ભોક્ષ 
ભહંદય) એપ્રોંભા ં અલતી 
ડીસ્ોઝર પ્રાન્ટ ાવે ફોક્ષ 
ડ્રેઇન વળફ્ટ કયલાનુ ંકાભ   

૨૯,૫૧,૫૦૦/-  ૨૭,૧૮,૫૮૫/- 

૪ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

વસં્કાય ભડં દીક શોર 
ાવે સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

૯૫,૬૩૩/- ૯૩,૮૩૩/- 

૫ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

બયતનગય વવંગરમા ાવે 
મ્પમ ુ સ્કુર ાછર સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૧,૧૧,૬૦૭/- ૧,૦૧,૦૯૩/- 

૬ વજંમ એં. ભોજીરા અતાબાઇ ંોકભા ં ગોલ્ડડન 
અકવ ાવે  સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ં 
કાભ 

૯૯,૬૩૨/- ૯૮,૩૫૯/- 

૭ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   પ્રબદુાવ તાલ ંોકથી 
બાયત અમવન યોડ લાા 
ભખુ્મ યસ્તે ડ્રેનેજ રાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૪,૯૯,૩૫૫/- ૪,૯૬,૭૬૦/- 

૮ વજંમ એં. ભોજીરા કંુબાયલાડા યાભદેલનગય ળેયી 
ન.ં 1 યાભાીય ભહંદય વાભે 
હક્રષ્ટ્ના કટરેયી લાા ખાંાભા ં 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

૯૯,૭૯૫/- ૮૫,૦૯૮/- 

૯ ળગ્ક્ત એન્ટયપ્રાઇઝ કંુબાયલાડા ભાઢીમા યોડ ૨,૯૦,૩૭૦/- ૨,૩૯,૫૬૦/- 
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રીફ્ટ મ્પંગ સ્ટેવન ાવે 
ફાા વીતાયાભ નગયભા ં
ડ્રેનેજ રાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

10 વજંમ એં. ભોજીરા વયદાય ટેર વોવા. ગેટ ન.ં 
૨ એવ.ફી.અઇ. લાા જોળી 
વાશફેના ઘય ાવે થી 
ઓન નારા સધુી   
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

1,૩૯,૧૫૦/- 1,૨૯,૦૯૨/- 

૧૧ ળગ્ક્ત એન્ટયપ્રાઇઝ ગયીમાલાડ પે્રવ યોડ  ુના 
વૌંરમ ફાથફૃભ તોડી નલા 
ફનલાનુ ંકાભ   

૨૭,૫૨,૫૦૦/- ૨૪,૦૧,૫૮૦/- 

૧૨ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

વળલાજી વકવર ળશયે પયતી 
વડક શ્રભજીલી વોવા. 
પ્રો.ન.ં ૩૦ થી ંરંભોરી 
વોવા. સધુી  સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ં 
કાભ 

૨,૫૮,૨૦૪/- ૨,૪૧,૫૯૫/- 

૧૩ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

રુલા ડ્રેનેજ મ્પંગ ૨૫ 
લહયમા ૧૨ ભી. NN યોડ ય 
મોજના વલબાગ દ્વાયા 
કાઢલાભા ંઅલેર ૪૫૦ NNN 
NNN NN3   સ્રોભરાઇન 
યીપીટંગ  
કાભ 

1,૩૯,૫૦૦/- 1,૩૮,૭૪૬/- 

૧૪ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   વળલ્ડીનગય ાછ ગ્રાભ 
વલકાવ એજન્વી ાવે  ડ્રનેેજ 
રાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૪,૯૯,૧૭૫/- ૪,૨૨,૮૭૬/- 

૧૫ ળગ્ક્ત એન્ટયપ્રાઇઝ ખાય આન્ડ. એહયમા ગહયમા 
લા ાછ  પે્રવ યોડ 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 

1,૫૯,૧૦૦/- 1,૦૯,૫૧૪/- 
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કાભ 
૧૬  વજંમ એં. ભોજીરા દીકંોક મ્પમવુન.ળાા ન.ં 

૧૭ ાછ અલેર ફશનેોના 
જાશયે ઓન સ્નાનાગશૃ 
ફૃહપંગ ઓલયશડે ટાકંી વાથે 
ગે્રડ કયલાનુ ંકાભ 

1,૪૫,૫૧૫/- 1,૪૫,૩૨૬/- 

૧૭ ળગ્ક્ત એન્ટયપ્રાઇઝ પ્રબદુાવ તાલ ટેકયી ંોકથી 
પામય સ્ટેવન  સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૪,૭૯,૭૨૫/-  ૩,૨૫,૦૩૨/- 

૧૮ ઈભા કન્સ્રકળન   વલદ્યાનગય ગલ. એન્જી. 
કોરેજ ાવે સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ં 
કાભ 

2,92,554/- 2,39,912/- 

૧૯ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   કારીમાફીડ વલયાણી સ્કુર 
ાવે  સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

૪,૯૮,૪૨૩/-  ૪,૯૮,૪૨૩/- 

૨૦ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

સબુાનગય વવલનમ 
વોવા.ની ફા ુભા ં પ્રો.ન.ં 
૯૧૧/વી ાવે બગાબાઇ 
યંગલારાના ઘયની ાછ 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

૯૯,૭૧૫/- ૯૯૪૬૫/- 

૨૧ ળગ્ક્ત એન્ટયપ્રાઇઝ ક. યા પે્રવ યોડ મ્પંગ 
સ્ટેવન ાછ ખલુ્ડરા 
પ્રોટની કમ્પાઈન્ડ લોર 
ફનલાનુ ંકાભ  

1,૪૨,૯૭૧/- 1,૨૯,૧૩૯/- 

૨૨ ઈભા કન્સ્રકળન   વસં્કાયભડં ંોકભા ં તાજા 
યોડ ઈય ફવ સ્ટેન્ડ સધુી 
સ્રોભ લોટય રાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

1,૫૬,૪૫૭/- 1,૩૭,૨૪૫/- 

૨૩ હશતેબાઇ ી. લડલા તખ્તવવંશજી ધભવળાા ૨,૪૧,૭૦૦/- 1,૪૯,૭૯૪/- 
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ડોફહયમા  થી નલમગુ રાન્વોટવ  તયપ 
ને દયજી જ્ઞાવતની લાડી 
ાવે સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

૨૪ વજંમ એં. ભોજીરા ળાસ્ત્રીનગય ગ.ુશા.ફોડવ ળેયી 
ન.ં 10 પ્રો.૧૯૪ લાી 
રાઇનભા ં સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ં 
કાભ 

48,૭૬૦/- ૪૭,૨૧૦/- 

૨૫ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

વયદાયનગય ભાતગંી ભા ં
ભહંદયલાી ગરી ાવે 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં 
કાભ 

૯૭,૧૧૪/- ૯૧,૦૪૨/- 

૨૬ વજંમ એં. ભોજીરા લંત્રા ફુરવય લોડવ 
આન્દીયાનગય  ૂની પ્રા. ળાા 
ાછ ઈસ્ભાનબાઇ ના 
ઘયથી દાઈદબાઇના ઘય 
સધુી ડ્રેનેજ રાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

૯૮,૩૭૦/- ૭૯,૯૪૮/- 

૨૭ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   વયદાયજીના ગેયેજ વાભે પે્રભ 
ભેગ્ને.ની વાભે ભોતી તાલ 
યોડ ય સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ં 
કાભ 

૪,૩૭,૨૨૨/- ૪,૧0,૯૫૮/- 

૨૮ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   ક.યા ફૃલાયી યોડ 
કોટડાલી ભોતી સ્તહુડમા 
ાવે સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

૨,૭૬,૯૧૨/- ૨,૭૬,૦૮૩/- 

૨૯ ઈભા કન્સ્રકળન   સબુાનગય ળ.પ.વડક 
યબ્ફય વોવા. ફવંયી પ્રો.સ્ટોય 
થી પ્રો. ન.ં૪ સધુી 

૯૯,૨૬૦/- ૮૫,૯૬૩/- 
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સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 
૩૦ વજંમ એં. ભોજીરા લંત્રા ફુરવય લોડવ 

આન્દીયાનગય યપીક ભોટય 
ગેયેજની ફા ુની ગરીભા ં 
ડ્રેનેજ રાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૨,15,૦૪૦/- ૧,૬૪,૪૮૩/- 

૩૧ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   લંત્રા ભસ્તયાભ ફાના 
ભહંદય ાછ ઓન સ્કુર 
લી ગરીભા ં લહયમા વોવા. 
ભા ં ડ્રેનેજ રાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

૧,૦૫,૯૬૮/- ૧,૦૫,૯૬૮/- 

૩૨ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

બયતનગય વલસ્તાયભા ં
વીતાયાભ ંોક રક્ષ્ભીનગય 
વળલનગય ભા ં સ્રોભરાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૨,૮૦,૨૧૯/- ૨,૫૭,૭૪૫/- 

૩૩ યાકેળ લી. ટેર ફોયતાલ ટેરનગયભા ં
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૪,૯૯,૯૩૦/- ૪,૮૨,૦૯૪/- 

૩૪ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

વસં્કાય ભડં દીક શોર 
વાભે ખોડીમાય ભાનંા 
ભહંદયની ફા ુની ગરીભા ં
ડ્રેનેજ ઓલય પરો કયલાનુ ં
કાભ  

1,૦૭,૮૯૧/- 1,૦૭,૮૯૧/- 

૩૫ વજંમ એં. ભોજીરા કંુબાયલાડા નાયી યોડ 
ગીયનાય વોવા. ભેરડી ભા ંના 
ભહંદયથી ખત્રી ની દુકાન થઆ 
લડીરના નારા સધુી 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૩,૯૯,૩૩૫/- ૩,૪૫,૭૦૫/- 

૩૬ ભની એવ બટ્ટ  લંત્રા ફુરવય લોડવ 
આન્દીયાનગય ભપતનગયભા ં
માડવ ાવે   ડ્રેનેજ રાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ 

૨,૯૫,૩૩૧/- ૨,14,૮૩૦/- 

૩૭ ભની એવ બટ્ટ લંત્રા ફુરવય લોડવ ૨,૨૫,૫૨૫/- 1,૬૮,૫૧૮/- 
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કભવંાયીનગય વલબાગ-૨ ભા ં
પ્રો.ન.ં ૨૭૮ લાા ખાતાભા ં
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૩૮ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

કાીમાફીડ વલયાણી વકવર 
થી કંવાયા તયપ જતા નલો 
બ્રીજ ફને છે તે ફા ુ ૬૦૦ 
NNN સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ં
કાભ 

1,૦૪,૪૦૯/- 1,૦૩,૭૨૫/- 

૩૯ હયધ્ધી કન્સ્રકળન   ક.યા બયલાડ લાડાથી પે્રવ 
યોડના ખણૂા સધુી  
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

1,૯૯,૮૦૦/- 1,૭૫,૯૪૫/- 

૪૦ ઈભા કન્સ્રકળન   વયદાયનગય ભારધાયી રુ 
ાવે ડ્રેનેજ રાઇન વવપટ  
કયલાનુ ંકાભ  

1,૯૪,૮૯૦/- 1,૮૪,૫૦૮/- 

૪૧ ળાવંતરાર ી. 
ગોશરે 

વયદાયનગય ભારધાયી રુ 
ાવે ફોક્ષ ડ્રેઇન વવપટ  
કયલાનુ ંકાભ 

૨,૪૫,૬૯૦/- ૨,15,૨૨૦/- 

૪૨ વાઇફાફા 
કન્સ્રકળન   

ભોખડાજી વકવર ઘોઘા યોડથી 
ફી ડીલીઝન સધુી ડ્રેનેજ 
રાઇન વવપટ  કયલાનુ ંકાભ 

૪,૫૩,૮૯૦/- ૪,૫૩,૬૫૯/- 

૪૩ શયેળબાઇ ી ાયેખ  ફૃખડીમા શનભુાન ભહંદય વાભે 
લાલ્ડકેટ ગેઆટ રુુના N /N  
તોડી નલા ફનલાનુ ંકાભ  

૫,૪૧,૧૪૭/- ૫,૮૨,૭૬૭/- 

૪૪ વાઇફાફા 
કન્સ્રકળન   

ભોખડાજી વકવર ગરુુકુ 
ાછ ના યસ્તાથી ઘોઘા 
યોડ સધુી ડ્રેનેજ રાઇન વવપટ  
કયલાનુ ંકાભ 

૪,૯૦,૫૧૭/- ૪,૯૦,૪૬૨/- 

૪૫ ળગ્ક્ત કન્સ્રકળન ક.યા લોડવના વઘંવનગયથી 
પ્રબદુાવ તાલ પામય 
લબ્રગેડના ગેઆટ સધુી 
સ્રોભરાઇન નાખલાનુ ંકાભ 

૧,૧૯,૩૨૪/- ૧,૧૧,૨૩૭/- 
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ડ્રેનેજ વલબાગભા ંલવ- ૨૦૧૫-૧૬ ભા ંકુર ૧૦૭૨૪ નગં ળૌંારમ ફનાલેર છે.  
 

 હપલ્ડટય વલબાગ: 

    ક્રભ કોડ નફંય શડેની વલગત ભ ુંય યકભ થમેર ખ વં 

૧ ૪૬૪૪૭ એરભ ી એ વી ખયીદલા 
૩૦૦૦૦૦૦૨૧૯૦૦૦૦યી.એટોટર-
૫૧૯૦૦૦૦ 

૪૬૨૭૭૮૮ 

૨ ૪૬૪૪૮ ક્રોયીન એભોનીમા ખયીદલા ૧૫૦૦૦૦૦ ૮૭૬૬૯૭ 

૩ ૩૪૧૦૩ ટેન્કય બાડા ૩૦૦૦૦૦૦ ૨૫૨૩૪૮૦ 

૪ ૩૪૮૧૦ યચયુણ સ્ટોય ને ઓજાય ૭૫૦૦૦ ૫૯૩૪ 

૫ ૪૩૨૦૨ ક્રુડ ઓઇર લલુબ્રકન્ટ લગેયે ૨૦૦૦૦૦ ૧૯૨૫ 

૬ ૪૩૧૦૧ મ્પ આરેષ્ક્રક ફીર ૧૪૦૦૦૦૦૦૦ ૧૨૨૫૧૮૨૮૫ 

૭ ૩૪૮૦૨ ભકાનની રાઇટ ૫૦૦૦૦ --------- 

૮ ૩૮૬૦૨ પ્રાન્ટ ભેઆન્ટેનન્વ ૩૦૦૦૦૦૦ ૧૯૨૦૦૬૭ 

૯ ૩૮૬૦૧ 
પ્રાન્ટ ભેઆન્ટેનન્વ ળેત્રુજંી 
વયકહડમા 

૧૨૦૦૦૦૦ ૪૯૮૨૧૨ 

૧૦ ૩૮૬૧૬ બીકડા જભાફધંી ૫૦૦૦ ૧૯૮૫ 

૧૧ ૩૪૬૦૪ રામવન્વ પી ૫૦૦૦૦ ૬૧૦૦ 

૧૨ ૩૦૪૦૫ કભવંાયી લીભામોજના ૭૫૦૦૦ --------- 

૧૩ ૪૬૪૫૦ ાણી ટેસ્ટંગના વાધનો ૨૦૦૦૦૦ --------- 

૧૪ ૩૪૧૧૫ ઇયોગેવન ંાજીવ ૧૫૦૦૦૦૦૦૦૪,૦૦૦૦૦૦૦ 
યી.એ.ટોટર-૧૯૦૦૦૦૦૦૦ 

૧૮૫૯૨૬૬૦૭ 
૧૫ ૪૬૪૪૯ ભશીયીએજ ંાજીવ 

૧૬ ૬૪૮૦૪ નવુ ંલાશનખયીદલા ૧૦૦૦૦૦ --------- 

૧૭ ૬૪૭૦૪ નલા મ્પ ખયીદલા ૫૦૦૦૦૦ --------- 

૧૮ ૬૪૬૦૩ કરોયીનેળન વાધનો ખયીદલા ૧૦૦૦૦૦ --------- 

૧૯ ૬૪૬૨૨ ાણીભાલાના ળાધનો ૨૦૦૦૦૦ --------- 

 

 પામય એન્ડ ઇભર્જન્વી વલીવીવ વલબાગ : 
પામય એન્ડ ઇભયજન્વી વવલિવીવ ળશયેીજનોની અગ, કસ્ભાત વભમે, અગ ફજુાલલાની તથા 
ફંાલ કાભગીયી ભાટે ૨૪ કરાક કામવયત યશ ે છે. તે ઈયાતં કુદયતી અપતો જેલી કે યુ, 
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ધયતીકં, શોનાયત,યોડ,યેર કસ્ભાત લગેયે ફનાલોભા ંણ વયાશનીમ કાભગીયી કયે છે. તેભજ 
ળશયેના નગયજનોને જફૃયીમાત ભજુફ એમ્પબ્મરુન્વ, ળફલાશીની, ધભવયથની વેલા યુી ાડે છે. 
પામય ઇભર્જન્વી વભગ્ર જજલ્ડરા ભા ં જફૃયીમાતના વભમે અગ, કસ્ભાતના પ્રવગેં તેભજ 
નદી,નાા કે તાલભા ં ડુફી ગમેર વ્મહકતને ફંાલલાની કે ળોધખો કયલાની તાકીદની 
કાભગીયી ફજાલે છે. ળશયેની શદ ઈયાતં વભગ્ર જજલ્ડરાભા ં લી.અઇ.ી.,લી.લી.અઇ.ી.ના 
અગભન પ્રવગેં ફનાલલાભા ંઅલેર શરેીેડ ય શરેીકોપ્ટયના રેડંગ તેભજ ટેર ઓપ પ્રવગેં 
વરાભતી વ્મલસ્થા કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. કુદયતી અત્તી જેલા ં કે યુ, તાલ, 
લાલાઝોડા જેલા અપતોભા ં વયતાની કાભગીયી ભાટે ગજુયાત સ્ટેટ હડઝાસ્ટય ભેનેજભેનટ 
તયપથી ૦૧-પામફય ફોટ, તેભજ ૦૨-યબ્ફય ફોટ, ઇભયજવંી રાઇટો, ભીની પામય પામટય ૦૨, 
અધવુનક વાધનોથી વંન્ન યેસ્ક્યલુાન, લોટય ફાઈઝય, પામય પાઇટય લગેયે પાલેર છે. 

1)અગના ફનાલો : 
                  1) ભશાનગયાલરકાની શદભા ં    : 137 
                  2) ભશાનગયાલરકાની શદ ફશાય :  11 
   કુર : 148 
કુર અલક :ફૃ|. 1,69,300/-  
2)એમ્પબ્મરુન્વ : 
                   1) ભશાનગયાલરકાની શદભા ં    : 68 
                  2) ભશાનગયાલરકાની શદ ફશાય : 02 

કુર : 70 
કુર અલક :ફૃ|. 2940/- 

3)ળફલાહશની /ધભવયથ :  

                  1) ભશાનગયાલરકાની શદભા ં    : 2545 
                  2) ભશાનગયાલરકાની શદ ફશાય :07 

  કુર : 2552 
  કુર અલક :ફૃ|. 2,43,769/-  
4)ફંાલ/યેસ્ક્ય/ુફદંોફસ્ત/એન.ઓ.વી./ભોકડ્રીર : 
                  1) ભશાનગયાલરકાની શદભા ં    : 174 

                  2) ભશાનગયાલરકાની શદ ફશાય :  15 
                               કુર : 189 

                                      કુર અલક :ફૃ|. 40,875/-  
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ઈયોક્ત કાભગીયી યૂી ાડલાભા અલેર કુર અલક :ફૃ|. 4,54,884/- 
   કુર ખ વં   :ફૃ|. 6,68,282/- 

 

 લોટય લકવવ વલબાગ : -  
- : લાવિક લહશલટી શલેાર નાણાહકમં લવ ય0૧૫-૧૬ : - 

 

A - વલબાગના  લડા :-  
 

ક્રભ નાભ શોદૃો વભમગાો 

1 શ્રી એવ.જે. ંદંાયાણા વીટી એન્ જીનીમય 
તથા વલબાગના 
વનમતં્રણ વધકાયી 

 તા.1/4/15 થી 
તા.31/3/16 

ય શ્રી વી.વી.દેલભયુાયી  ઇન્ ં ાર્જશ્રી 
કામવારક ઇજનેય 

તા. 7/5/15 થી            
તા. 31/3/16  

 

B - વલબાગની કાભગીયી : 
- વલબાગ  લાયા બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ં વભાવલષ્ટ્ ટ તભાભ વલસ્ તાયોભા ં ાણી 

વપ્ રામ કયલાની જલાફદાયી છે. 
- વભગ્ર ળશયેભા ં ાણીની રાઇનોનુ ં ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી વલબાગ  લાયા કયલાભા ં

અલે છે.  
- ળશયેભા ં અલેર વલવલધ વલસ્ તાયોભા ં જફૃયીમાત ભજુફ ાણીની રાઇનોન ુ નેટલકવ 

ડેલર કયલાની તથા ગે્રડેળન કયલાની કાભગીયી વલબાગ  લાયા કયલાભા ંઅલે 
છે.  

- વલબાગભા ં અલતી ાણી કનેકળન ભેલલાની યજીની ભ ુંયી, સ્ લખંે નેટલકવ 
ડેલર કયલાની યજી, ાણી ંાર્જ ફાફતી યજીઓ, વલબાગના ં જફૃયી ભજુફના 
 ુદા  ુદા એન.ઓ.વી.ની યજીઓની ભ ુંયીઓ, અ તભાભ યજીઓની ભ ુંયી 
વલબાગ ઘ ્ લાયા અલાભા ંઅલે છે.  

- ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના તાલો ગૌયીળકંય તાલ, ખોડીમાય તાલ, કલાડા 
તાલ, ગગંાજીમા તાલ દેખયેખ તથા ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી  વલબાગ  લાયા 
કયલાભા ંઅલે છે.  
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1. ળેત્રુજંી ડેભથી બાલનગય સધુી યો-લોટય રઇ અલતી રાઇન તથા ફધેુર વંથી 
તયવભીમા હપલ્ડ ટય સધુી યો-લોટય રઇ અલતી ભખુ્ મ રાઇનોન ુ દેખયેખ તથા 
ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી વલબાગ  લાયા કયલાભા ંઅલે છે.  

 C -ાણી વલતયણ વ્મલસ્થા વફંવંધત  ુકી ભાહશતી: 

ક્રભ વલમ વલગત 

1 

ભશાનગયાલરકા નો વલસ્ તાય 53    ંોયવ હક.ભીટય તથા  શારભા ંવીટી  
રીભીટ લધલાથી વભાવલષ્ટ્ ટ થમેર 
વલસ્ તાય 55 ંો.હક.ભી કુર 108 ંોયવ 
હક.ભી 

ય ભશાનગયાલરકાભા ંવભાલેળ થતી લસ્ તી 7.50.000 

3 
લયવાદ - 2015 - 665  એભ.એભ. 

 

4 

યો-લોટય સ્ ત્રોત (1)   ળેત્રુજંી ડેભ, ારીતાણા   

(ય)    ગૌયીળકંય તાલ  

(3)   ખોડીમાય તાલ (યાજયા) વળશોય 

(4)   ભહશહયએજ મોજનાની રાઇન 

5 

હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટની વલગત (1)   તખ્ તેશ્વય હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ 

(ય)    લંત્રા  હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ 

(3)   નીરભફાગ હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ 

(4)   તયવભીમા હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ 

6 હપલ્ડ ટય કેેવીટી 120 M.L.D 

7 સ્ ટોયેજ કેેવીટી  57 M.L.D 

8 લોટય રાઇન નેટલકવ કલયેજ 95 %  ુની વીટી રીભીટ ભજુફ 
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88 % નલી વીટી રીભીટ ભજુફ 

9 ભખુ્ મ ાણી વલતયણ ઝોન 8      NO 

10 ાણી વલતયણ વફ ઝોન યય૫NO 

11 ESR ની વખં્ મા 10 + 3 = 13   NO 

1ય 

ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના ં તાલની 
વખં્ મા 

3 -  તાલો 

(1)   ગૌયીળકંય તાલ  

(ય)    ખોડીમાય તાલ (યાજયા) 
વળશોય 

(3)   કલાડા ટેઇર ટેન્ ક 

13 
ાણી વલતયણ 5 ધવત ઠલાડીમાના એક હદલવ કાવાથે ાણી 

વલતયણ કયલાભા ંઅલે છે.  

14 ાણી વલતયણ વભમગાો 45 ભીનીટ 

15 
શારની વલતયણ વ્ મલસ્ થા ભાટે જફૃયી 
વયેયાળ યો-લોટય જથ્ થો 

121 -M.L.D. 

 

D - બાલનગય ળશયે ના જસ્ત્રોત : 

 બાલનગય ળશયેને ાણી વલતયણ કયલા ભાટે ભેલાતા યો લોટયના ભખુ્ મ જસ્ ત્રોતોની 
ભાહશતી   નીંે ભજુફ છે :- 

ક્રભ 
જાળમનુ ં

નાભ 

ણુવ 
જ 
વાટી 

વગં્રશ ક્ષભતા 

 

૧૫  ુન ૨૦૧૬ 

નુ ંરેલર તથા 
વગં્રશીત ાણી 

જથ્ થો 

ંોભાવાની 
વીજન 

દયમ્પ માનન ુ
ભશતભ 
રેલર 

ભશતભ 
વગં્રશીત ાણી 

જથ્ થો 

રેલામેર 
વયેયાળ  
દૈવનક 
જથ્ થો 

યીભાકવવ 
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1 

ળેત્રજુી 
ડેભ 

 

૧૦.૩૬ 

ભીટય  

(૩૪’) 

 

૧૦.૫૯૧ 

એભ.વી.એપ.ટી. 

 

 

 3.૧૦ભીટય 
903 
એભ.વી.એપ.ટી 

 

૧૦.૩૬ભીટય 
(૩૪’) 

 

૧૦૫૯૧ 

એભ.વી.એપ.ટી 

 

65.00 

M.L.D 

અગાભી  ુન 
ય0૧૬ સધુી 
યો-લોટયનો  

માવપ્ ત જથ્ થો 
ઈરબ્ ધ 
થમેર.  

ય  

ગૌયીળકંય 
તાલ 

 

૪૩’ 

 

૬00 

એભ.વી.એપ.ટી. 

૨૧’.૬’’ 

85 
એભ.વી.એપ.ટી 

 

3૬’ – ૬’’ 

 

356  

એભ.વી.એપ.ટી 

 

15.00 

M.L.D 

3૧/૬/૧૬ 
સધુી યો-
લોટયનો જથ્ થો 
ઈરબ્ ધ 
થમેર.  

3 
ખોડીમાય 
તાલ 

૩૦’૬’’ 
ય3ય 
એભ.વી.એપ.ટી. 

નીર 

 ૧૫’ – ૬’’ 
69 

એભ.વી.એપ.ટી 

3 

M.L.D 

૧૮/ય/૧૬થી 
અ તાલ 
ખારી છે.  

4 ભશી - 
યીએજ 

- - 

 

- - 
38.00 

M.L.D 

 

  

કુર ઈાડલાભા ંઅલતો  યો-લોટય નો વયેયાળ જથ્ થો યશણેાકીમ 
ઈમોગ ભાટે 

121 

M.L.D. 

 

E - ભશાનગયાલરકા શસ્તકના હપલ્ડટય પ્રાન્ટની વલગત : 

ક્રભ પીલ્ડ ટય 

હપલ્ડ રેળન 

કેેવીટી 
યો લોટય  વોવવ 

સ્ ટોયેજ 

કેેવીટી 

1 તખ્ તેશ્વય 40 MLD ળેત્રુજંી રાઇન તથા ભહશયીએજ 26.32 ML 

ય લંત્રા 20 MLD ળેત્રુજંી રાઇન 3.40 ML 

3 નીરભફાગ 30 MLD ળેત્રુજંી રાઇન તથા ગૌયીળકંય તાલ 10.10 ML 
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4 તયવભીમા 30 MLD ભહશ રાઇન  

ફધેુર ોઇન્ ટ ય થી તથા ળેત્રુજંી 
રાઇન 

17.20 ML 

કુર   120 MLD   57.02 ML 

 

F - લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયમ્પમાન લયવાદ તથ તાલભા ંવગં્રહશત થમેર ાણીની  ૂંકી વલગત : 

 ંોભાવાની વીઝન ય0૧૫ભા ં665 એભ.એભ લયવાદ થમેર.  
 ગૌયીળકંય તાલના કેંભેન્ ટ એયીમાભા ંઇન્ ટેનવીટીથી લયવાદ થમેર અથી તાલની 

ભશતભ જ વાટી 36’-6’’ થમેર ને તાલભા ં356 એભ.વી.એપ.ટી. ાણીનો વગં્રશ 
થમેર.  

 ખોડીમાય તાલની ભશતભ જ વાટી 15’.6’’ થમેર ને તાલભા ં  69 
એભ.વી.એપ.ટી ાણીનો વગં્રશ થમેર. 
ળેત્રુજંી ડેભના ંઙ્ગસ્ ત્રાલ વલસ્ તાયભા ંફે હદલવ યુતો લયવાદ થતા ં૨૫  ુન ય0૧૫ના ંયોજ 
ળેત્રુજંી ડેભ ઓલયપરો થમેર ને તેભા 10,591 એભ.વી.એપ.ટી ાણીનો વગં્રશ થમેર. 

G -     લવ ય0૧૫-૧૬ દયમ્પ માન ાણી વલતયણ વ્ મલસ્ થાની  ંુકી વલગત :-  

 ંોભાવાની વીઝન ય0૧૫ દયમ્પ માન વાયો લયવાદ થતા બાલનગય ળશયેને યો-લોટય ફુૃ 
ાડતા જાળમોભા ંાણીની યુતી અલક થમેર. અ કાયણે લવ ય0૧૫-૧૬ દયમ્પ માન 
ીલાના ાણી ભાટેનો યુતો ને માવપ્ ત જથ્ થો ઈરબ્ ધ થમેર. 

 લવ ય0૧૫-૧૬ દયમ્પ માન ળશયેભા ંઠલાડીમાના ંએક હદલવના ાણી કા વાથેની ાણી 
વલતયણ વ્ મલસ્ થા જલાઇ યશરે ને વભગ્ર ળશયેભાથંી ીલાના ાણી વફવંધત 
પયીમાદોના વ્ માભા ંભશતભ ઘટાડો થમેર. 

        લવ દયમ્પ માન અંદાજીત કુર 43,800 એભ.એર.યો-લોટયની અલક થમેર. 

L –લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયમ્પમાન ાણી વલતયણ વ્મલસ્થા ભાટે થમેર ખ વંની વલગત : 

No. વલગત લવ 15-16 

1 ાણી વપ્રામ  ધવત 
ઠલાડીમાભા ં એક 
હદલવનો ાણી કા 
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2 યો-લોટયની કુર અલક 43800 M.L 

3  દૈવનક યો-લોટયની જફૃયીમાત 120 M.L. 

4 થમેર કુર ખ વં 417117000 

5 
લોટય લકવવ વલબાગ તથા હપલ્ડ ટય વલબાગની ાણી ંાર્જ 
વવલામની અલક  

15000000 

6 હપલ્ડ ટય ાણીની ડતય હકભંત પ્રવત M.L. 9200 

7 હપલ્ડ ટય ાણીની ડતય હકભત પ્રવત 1000 liter 9.20 

8 
લાવિક ડધા ઇંના હપકવ કનેકળનનો ખ વં પ્રવત લવ 
(વલતયીત જથ્ થા ભજુફ ) 

2750 

9 યશણેાકંીમ ડધા ઈંંના પીકવ કનેકળનની વખં્ મા 140239 

10 
યશણેાકંીમ ડધા ઈંંના કનેકળન વખં્ મા ભજુફ ાણી ખ વં પ્રવત 
લવ  

2750 

11 ભરભા ંયશરે લાવિક ડધા ઈંંના પીકવ કનેકળનનો ંાર્જ 900 

12 

એસ્ ટા ખ વં  / M.L. 1737.88 

એસ્ ટા ખ વં   / M.L  ટકાલાયી 18.89% 

13 

લીજી ખ વં  / M.L. 2977.12 

લીજી ખ વં / M.L.   ટકાલાયી 32.36% 

14 

ળેત્રુજંી, ભહશ  યો-લોટય ખ વં  / M.L. 3308.32 

ળેત્રુજંી, ભહશ  યો-લોટય ખ વં / M.L. - ટકાલાયી 35.96% 

15 

ભેઇન્ ટેનન્ વ ખ વં / M.L. 365.24 

ભેઇન્ ટેનન્ વ ખ વં / M.L. ટકાલાયી 3.97% 

16 હપલ્ડ રેળન ખ વં / M.L. 115 
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હપલ્ડ રેળન ખ વં / M.L. ટકાલાયી   1.27% 

17 

યચયુણ શડે કન્ ટી / M.L. 437 

યચયુણ શડે કન્ ટી / M.L  ટકાલાયી. 4.75% 

18 

કેીટર લકવ / M.L. 257.60 

કેીટર લકવ / M.L.- ટકાલાયી 2.80% 

 

બાલનગય ભશાનગયાલરકા – બાલનગય લોટય લકવવ વલબાગ 

નાણાકીમ લવ ય0૧૫ - ૧૬ દયમ્પ માન ાણી વપ્ રામ ભાટે થનાય અંદાજીત ખ વં ત્રક 

No. Expenditure Detail 

થનાય અંદાજીત 
ખ વં 

1 એસ્ ટા ખ વં    

  લોટય લકવવ વલબાગ 42600000.00 

  હપલ્ડ ટય વલબાગ 36200000.00 

2 કેીટર ખ વં    

   લોટય લકવવ વલબાગ 6152000.00 

   હપલ્ડ ટય વલબાગ                1300000.00 

  પ્રોજેકટ વલબાગ              11700000.00 

3 કન્ ટીજન્ વી ખ વં     

   લોટય લકવવ વલબાગ 17110000.00 

   હપલ્ડ ટય વલબાગ                297355000.00 

  પ્રોજેકટ વલબાગ              4700000.00 

4 થમેર  કુર ખ વં 417117000.00 
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  લોટય લકવવ વલબાગ તથા હપલ્ડ ટય વલબાગની યચયુણ અલક 15000000.00 

  થમેર ખયેખય કુર ખ વં  402117000.00 

5 ાણીના ડધા ઈંંના કનેકળનની ડતય હકંભત   

  

લવ દયવભમાન ઠલાડીમાભા ં એક  હદલવના  ાણી કાભજુફ 
થનાય યો-લોટયની અલક  :- 43800   M.L 

  હપલ્ડ ટય ાણીની ડતય હકભંત પ્રવત M.L. 9180 

  હપલ્ડ ટય  ાણીની  ડતય હકંભત Rs. / 1000 liter  9.18 

  Say  9.20 

  

ડધા ઈંંના પીકવડ કનેકળનભા ંવપ્ રામ થનાય અંદાજીત ાણી 
જથ્ થો (રીટયભા)ં :- 950 

  

ઠલાડીમાભા ં એક હદલવના  ાણી કાવાથે પ્રવત ભાવ વપ્ રામ 
થનાય ાણી જથ્ થો પ્રવત હદલવ 950 રીટય ભજુફ ( ય૬ - હદલવ) 24700 

  

હપલ્ડ ટય લોટય ડતય હકંતભ Rs.9.20 / 1000 liter  ભજુફ ભાવવક ખ વં 
:-                                (24.70  X 9.20 )   228 

  લાવિક લોટય ંાર્જ પ્રવત લવ  216  Rs./ Month x 12 Months 2736 

  

SAY ડધા ઈંંના પીકવડ કનેકળન ભાટે  થમેર ખયેખય ખ વં                       
(પ્રવત લાવિક)  2750 

H -લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયમ્પમાન વલબાગ દ્વાયા કયેર કાભોની  ૂંકી વલગત : 

નાણાકંીમ 
લવ 

ક્રભ ખ વંનો શડે વખં્ મા યકભ ફૃા.રાખભા ં

ય015-16 1 ભાન.ભખુ્ મભતં્રીશ્રી સ્ લલણિભ જમવંત  
ળશયેી વલકાવ મોજના ની ગ્રાન્ ટ  
(UDP-78 )                                                                                   

55 331.98 

2 13 ભા ંનાણાંં  ની ગ્રાન્ ટ - - 
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3 ભાન.વભ્ મશ્રી  ગ્રાન્ ટ 4 5.59 

4 ભશાનગયાલરકા સ્ લબડંો 2 1.05 

5 ભાન.ભખુ્ મભતં્રીશ્રી ની ળશયે વલકાવ 
મોજના ન્ લમે ખાનગી 
વોવામટીભા ં રોક બાગીદાયીથી 
કયલાના થતા કાભો ( 70 - 30 ) 

10 34.51 

 કુર 71 373.13 

I લવ ૨૦૧૫-૧૬ ના ભ ુંય ફજેટ તથા લવ દયમ્પમાન થમેર ખ વંની વલગત : 

વને :- ય0૧૫ - ય0૧૬ના લવના  ખ વંન ુ ંની વલગત                               

નુ ં
નફંય 

હશવાફનો વદય 
કોડ 
નફંય 

ભ ુંય થમેર 
અંદાજ  

૨0૧૫ - ૧૬ 
(શજાયભા)ં 

ય0૧૫-૧૬ નો 
ખ વં 

(શજાયભા)ં 

1 2 3 4 5 

 
ફી - કન્ ટી જન્ વી       

1 ઓજાય - યચયુણ વલગેયે 38404 150 149.77 

2 લોટય લકવવ સ્ ટોય - ભાર-વાભાન ખયીદી 34810 1000 334.62 

 
વી - એનજી 

   

 
વલજી ાલય 43101 150 146.50 

 
ડી - ભયાભત વનબાલ 

   

1 ભેન્ ટેનન્ વ 38601 14500 
14498 

 

2 
શમાત કુલા - ફોયંગ - શને્ ડ મ્પ ભયાભત તથા 
ઈધડ એરાઈન્ વ 

38615 500 397.24 
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3 ળેત્રજુી તથા યો-લોટય ાઆરાઇન યીેયંગ 38702 3500 1125.68 

 
ઇ 

   

 

ગૌયીળકંય કેંભેન્ ટ એયીમાભા ં યેઇનગેઝ  તથા 
ભેનતાણા 

38611 10 0 

 
એપ વલળે  ખ વં 

   

1 બીકડા શડે લકવવ તથા બીકડા કેં ભેન્ ટેનન્ વ કાભ 38613 1000 301.13 

2 
ખોડીમાય તાલ તથા ખોડીમાય રાઇન ભેન્ ટેનન્ વ 
કાભ 

38614 500 
18.94 

 

3 ગૌયીળકંય વયોલય ભેન્ ટેનન્ વ કાભ 38618 1000 597.63 

4 ગૌયીળકંય કેનાર - દુઃખીશ્ માભ ફાા શડે કેનાર 38616 250 0 

5 
કલાડા ટેઇર ટેન્ ક તથા કલાડા કેનાર 
ભેન્ ટેનન્ વ કાભ 

38619 50 0 

 

 

  કેીટર       

1 
 ુદા  ુદા સ્ થે ાઆ રાઇન નાખલા 
તથા લોટય સ્ ટેન્ ડ કયલા 

64601 25000 429.7 

2 ાણી તગંી તથા જનયેટય વેટ 64708 50 0 

3 ગૌયીળકંય ખોડીમાય રીકેજ સ્ કીભ 64610 1 0 

4 યીંાજંગ 65006 0 0 

5 પ્રાથવભક વલેક્ષણ કાભગીયી 64910 500 0 
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6 નલા શને્ ડ મ્પ તથા ફોયંગ લકવ  64605 500 15.97 

7 
ડેલરભેન્ ટ ઓપ લોટય યીંાજંગ 
ફોયતાલ, કલાડા ટેન્ ક 

64621 100 78.92 

 

કુર.   24261 18094.10 

 

  
લવ ય0૧૫ - ૧૬નુ ંભ ુંય ફજેટ 24261000 

  
લવ ય0૧૫ - ૧૬ભા ંથમેર ખ વં 18094100 

 

 લવ ય0૧૫-૧૬ ના ંભ ુંય એસ્ ટા ખ વં તથા ખયેખય થમેર ખ વંની વલગત 

ખ વંનો શડે 
ય0૧૫-૧૬નો 
અંદાજેર ખ વં 

ય0૧૫-૧૬ભા ં
થમેર ખ વં 

ગાય 
30101 

1,61,00,000 14941452.00 

ન્ મ બથ્ થાઓ 
30299 

2,50,00,000 21002413.00 

યોજભદાય 
30103 

15,00,000 137422.00 

કુર 42600000 36081287.00 

J - વલબાગના વેટ ની  ૂંકી વલગત : 

-:: લોટય લકવવ વલબાગના વેટની ભાહશતી ફાફત ::-  

ક્રભ શોદૃો 

તા.18/1/90  
ના દ.હુ.થી 
ભ ુંય થમેર 
વેટ  

બ90 ન ુભ ુંય 
વેટયીલાઝઇડ 

થતા 

ભ ુંય 
વેટૈકી 
બયેર જગ્ મા 
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1 કામવારક ઇજનેય (વીલીર) 1 1 1 

2 નામફ કામવારક ઇજનેય (વીલીર) 2 3 3 

3 ભદદનીળ ઇજનેય (વીલીર) 3 3 0 

4 વધક ભદદનીળ ઇજનેય (વીલીર)  6 6 4 

5 વધક ભદદનીળ ઇજનેય (ઇરે. / ભીકે.) 1 1 0 

6 ડ્રાપટભેન 1 1 0 

7 સ્ ટોયકીય (  ુનીમય ) 1 1 0 

8 લકવ અવીસ્ ટન્ ટ ( વીલીર ) 0 0 0 

9 વીનીમય કરાકવ  1 1 0 

10  ુનીમય કરાકવ  16 16 5 

11 રેવય 0 0 0 

12 ટાઇભ કીય             9 9 2 

13 ઇરેકરીળીમન 2 2 0 

14 ડ્રાઇલય 2 2 0 

15 પીટય 20 20 3 

16  ૃાલાા 4 4 1 

17 કી ભેન 28 28 16 

18 ફેરદાય કભ કરીનય ( ભ ુય ) 53 85 60 

19 ંોકીદાય 7 7 4 

    158 190 99 

K -લવ ૨૦૧૫-૧૬ દયમ્પમાન થમેર અલક ની વલગત : 
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ક્રભ વલગત એકાઈન્ ટ કોડ ન.ં યકભ ફૃા. 

1 
ાણી કનેકળન 
પોભવ પી  

લો. લ. . ઈ. 23205 

નીર 

ય 
ાણી કનેકળન 
ંાર્જ 

લો. લ. ૫. ઈ. 72105 

940800.00 

3 ટેંગ પી લો. લ. ૫. ઈ. 13403 
415950.00 

4 
યેગ્ મરુાઇઝ કને. 
દંડ 

 25809 

135700.00 

5 યોડ ંાર્જ યો.૫.ઈ. 13413 
57925.00 

6 ભીટય ટેસ્ ટંગ પી લો. લ. ૫. ઈ. 13412 
2475.00 

7 ભીટય પોભવ પી લો. લ. ૫. ઈ. 23205 
6620.00 

8 ડીવકનેકળન પી લો. લ. ૫. ઈ. 13403 નીર 

9 ાઆયીેયંગ પી લો. લ. ૫. ઈ. 25899 
1300.00 

10 
ંણતય પીોઝીટ 
ંાર્જ 

ંણતય 
ડીોઝીટ 

91144 

84000.00 

11 
અવાભી ડીોઝીટ અવાભી 

ડીોઝીટ 
91129 

240000.00 

1ય 
ંણતય ાણી 
ંાર્જ 

 13404 

132884.00 

13 સુય વલઝન ંાર્જ  23314 
437524.00 

14 લશીલટી ંાર્જ  23314 નીર 

15 ટેન્ ડય પી લો. લ. ૫. ઈ. 23204 
136800.00 

16 કોન્ રા. ડીોઝીટ કોન્ રા. ડીોઝીટ 91112 
269172.00 
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17 ઇન્ કભટેક્ષ ખાતે લો. લ. ૫. ઈ. 93211 
- 

18 
નકર પી કોી એન્ ડ 

કમ્પેયેટીલ પી 13417 

- 

19 ભોટય જપ્ તી દંડ  13506 
- 

ય0 ેનલ્ડ ટી (દંડ)  13504 
213040.00 

 કુર 3557061 

 M - JM8Z RFH" ZLJF.h0 GL NZBF:T AFAT :-  
 વલબાગ  લાયા દયેક નાણાહકમ લવભા ંલોટય ંાર્જ યીલાઇઝડ કયલા દયખાસ્ ત કયલાભા ં

અલે છે તે ભજુફ નાણાહકમ લવ ય0૧૬-૧૭ થી લોટય ંાર્જ યીલાઇઝડ કયલા ભાટે 
લો.લ.જા.ન.ં૧૧૨૧તા.16/1/16 થી વક્ષભ વત્ તા વભક્ષ ાણીના દયો લધાયલા દયખાસ્ ત 
કયલાભા ંઅલેર.  

વલબાગ  લાયા કયલાભા ંઅલેર દયખાસ્ ત અંગે વભગ્ર વાભાન્ મ વબા  લાયા વ.વ.ઠ.અક. 103 
તા. ૧૯/ય/૧૬થી ાણી દયોભા ંલધાયો કયલાભા ંઅલેર. જે દયો યીલાઇઝડ કયલાભા ંઅલેર 
તેની  ંુકી વલગત નીંે ભજુફ છે.  

નાણાકીમ લવ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે લોટય ંાર્જ યીલાઇઝડ કયલા ભાટેનુ ંત્રક:  

ક્રભ વલગત એકભ ભરભા ં
યશરે દય 
ફૃવમાભા ં

એવપ્રર 
ય0૧૬થી 

રેલાનો થતો 
સલુંત  દય 
ફૃવમાભા ં

A. ડધા ઈંંના ંપીકવડ કનેકળન ભાટે       

1 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય યશણેાકંીમ 
શતે ુ ભાટેના ં ડધા ઈંંના ં પીકવડ ન 
કનેકળન ભાટે. 

લાવિક 900.00 1800.00 

2 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય યશણેાકંીમ 
શતે ુ ભાટેના ં ડધા ઈંંના ં પીકવડ ન 

લાવિક 2400.00 3000.00 
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કનેકળન ભાટે. 

3 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય લેાયના ં
મવુનટ ભાટે જેલા કે દુકાન, ઓપીવ, નાના 
કોભવળિમર મવુનટો વલગેયે ભાટે ડધા ઈંંના ં
પીકવડ કનેકળન ભાટે. 

લાવિક 2400.00 3000.00 

4 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય નવંગ શોભ, 
શોટર, યેસ્ ટોયન્ ટ વલગેયે ભાટે ડધા ઈંંના ં
પીકસ્ ડ કનેકળન ભાટે. 

લાવિક 6000.00 7000.00 

5 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય લેાયના ં
મવુનટ ભાટે જેલા કે દુકાન, ઓપીવ, નવંગ 
શોભ, શોટર, યેસ્ ટોયન્ ટ, વલગેયે ભાટે ડધા 
ઈંંના ંપીકવડ કનેકળન ભાટે. 

લાવિક 6000.00 7000.00 

6 જાશયે વાભાજજક વસં્ થાન તથા ધાવભિક વસં્ થાન 
ભાટે ડધા ઈંંના ં પીકવડ ન કનેકળન 
ભાટે.  

લાવિક 900.00 1800.00 

7 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય અલેર શીયા 
ઈદ્યોગના ં મવુનટ ભાટે ડધા ઈંંના ં પીકવ 
ન કનેકળન ભાટે.  

લાવિક 1800.00 2500.00 

8 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય અલેર ભાર-
ઢોય યાખતા અવાભી ભાટે શ ુ ારન 
ભાટેના ં ડધા ઈંંના ં પીકવ ન કનેકળન 
ભાટે.  

લાવિક 1200.00 1800.00 

9 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય લેાય 
ઈદ્યોગના ં મવુનટ ભાટે ન પીલ્ડ ટય રાઇન કે 
પીલ્ડ ટય રાઇન કે જે જનયર વપ્ રામ 
વવલામની શોમ તથા ભેઇન પીડંગ રાઇન 
શોમ તેભાથંી ડધા ઈંંના ંપીકવડ કનેકળન 

લાવિક 10000.00 12500.00 
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ભાટે. 

10 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય ટાણા ગ્રાભ 
ંં ામત તા.વળશોયને ળેત્રુજંીની ભેઇન 
રાઇનભાથંી અલાભા ં અલેર પીકવ                
૧ઇં નુ ંયો-લોટય કનેકળન  

લાવિક 73000.00 150000.00 

11 ભ.ન.ા.ની વીટી રીકીટ ફશાય દેલગાણા  
ગ્રાભ ંં ામત તા.વળશોયને ળેત્રુજંીની ભેઇન 
રાઇનભાથંી અલાભા ં અલેર પીકવ               
૧ ઇં નુ ંયો-લોટય કનેકળન  

લાવિક 50000.00 100000.00 

B. ભીટય કનેકળન ભાટે    

1 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય યશણેાકંીમ 
શતે ુભાટેના ંડધા ઈંંથી ઈયની વાઇઝના ં
કનેકળન ભાટે લોટય ભીટય ભજુફ ભાટેનો 
ાણી ંાર્જ. 

1000 
રીટય 

10.00 12.00 

2 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય યશણેાકંીમ 
શતે ુભાટેના ંડધા ઈંંથી ઈયની વાઇઝના ં
કનેકળન ભાટે લોટય ભીટય ભજુફ ભાટેનો 
ાણી ંાર્જ. 

1000 
રીટય 

20.00 22.00 

3 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય લેાય-
ઈદ્યોગના ંશતે ુભાટેના ંડધા ઈંંથી ઈયની 
વાઇઝના ં કનેકળન ભાટે લોટય ભીટય ભજુફ 
ભાટેનો ાણી ંાર્જ (પીલ્ડ ટય થલા 
નપીલ્ડ ટય ાણી વપ્ રામ ભાટે) 

1000 
રીટય 

20.00 22.00 
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4 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય લેાય-
ઈદ્યોગના ંશતે ુભાટેના ંડધા ઈંંથી ઈયની 
વાઇઝના ં કનેકળન ભાટે લોટય ભીટય ભજુફ 
ભાટેનો ાણી ંાર્જ (પીલ્ડ ટય થલા 
નપીલ્ડ ટય ાણી વપ્ રામ ભાટે) 

1000 
રીટય 

40.00 40.00 

 

 

C. ભીટય કનેકળન ભાટે ભાવવક 
ભીનીભભ દય 

     

  ભીટય કનેકળનની વાઇઝ       

1 ૦.૫ (ડધો ઈંં) કનેકળન 1500.00 1500.00 

2 0I I I  (ોણો ઈંં) કનેકળન 1250.00 1250.00 

3 ૧ (એક ઈંં) કનેકળન 1900.00 1900.00 

4 ૧.૫ (દોઠ ઇં) કનેકળન 2200.00 2200.00 

5 ય (ફે ઈંં) કનેકળન 2550.00 2500.00 

6 3 (ત્રણ ઈંં) કનેકળન 2800.00 2800.00 

7 ૪ (ંાય ઈંં) કનેકળન 3250.00 3250.00 

8 ૬ (છ ઈંં) કનેકળન 3600.00 3600.00 

9 ૯ (નલ ઈંં) કનેકળન 4200.00 4200.00 

10 ૧૨ (ફાય ઈંં) કનેકળન 7000.00 7000.00 

D.  

1 ૦.૫ (ડધો ઈંં) કનેકળન 2000.00 2000.00 

2 ૦I I I  (ોણો ઈંં) કનેકળન 2500.00 2500.00 
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3 ૧ (એક ઈંં) કનેકળન 3000.00 3000.00 

4 ૧.૫ (દોઢ ઇં) કનેકળન 3500.00 3500.00 

5 ૨ (ફે ઈંં) કનેકળન 4000.00 4000.00 

6 ૩ (ત્રણ ઈંં) કનેકળન 5000.00 5000.00 

7 ૪ (ંાય ઈંં) કનેકળન 6000.00 6000.00 

8 ૬ (છ ઈંં) કનેકળન 8000.00 8000.00 

9 ૯ (નલ ઈંં) કનેકળન 10000.00 10000.00 

10 ૧૨ (ફાય ઈંં) કનેકળન 15000.00 15000.00 

 

 

 

 

D-1 જમાયે ભીટય ફધં શોમ, કનેકળન ફધં શોમ તથા અવાભી શકીકતે ાણી જથ્ થો ભેલતા 
ન શોમ તેલા હકસ્ વાભા ં ભાવવક ભીનીભભ દય(અવાભી  લાયા વનમભોનવુાય પ્રહક્રમા કયી 
ભીટય કનેકળન ફધં કયાલેર ન શોમ તેલા કનેકળનો ભાટે નીંે દળાવલેર ભીનીભભ ંાર્જ 
જમા ં સધુી અવાભી કનેકળન ફધં કયાલલાની લશીલટી પ્રહક્રમા  ન કયે ત્ મા ં સધુી 
ભીનીભભ ંાર્જ લસરુ રેલા ભાટે ) 

1 ૦.૫ (ડધો ઈંં) કનેકળન 1500.00 1500.00 

2 ૦I I I  (ોણો ઈંં) કનેકળન 1250.00 1250.00 

3 ૧ (એક ઈંં) કનેકળન 1900.00 1900.00 

4 ૧.૫(દોઢ ઇં) કનેકળન 2200.00 2200.00 

5 ૨ (ફે ઈંં) કનેકળન 2550.00 2550.00 

6 ૩ (ત્રણ ઈંં) કનેકળન 2800.00 2800.00 
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7 ૪ (ંાય ઈંં) કનેકળન 3250.00 3250.00 

8 ૬ (છ ઈંં) કનેકળન 3600.00 3600.00 

9 ૯ (નલ ઈંં) કનેકળન 4200.00 4200.00 

10 ૧૨ (ફાય ઈંં) કનેકળન 7000.00 7000.00 

E. ળશયેની વીટી રીભીટ અંદય ખાનગી યશણેાકંીમ વોવામટીભા ંય ટકા કયતા  ડેલરભેન્ ટ 
ઓુ ંશોમ ત્ માયે ભીટય ભજુફ ાતા ાણી કનેકળન ંાર્જ. 

1 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય 
અલેર ખાનગી યશણેાકંીમ 
વોવામટીભા ં જમાયે ય૫ ટકા થી 
ઓુ ડેલરભેન્ ટ થમેર શોમ ત્ માયે 
અલાભા ં અલેર કોઇણ 
વાઇઝના ં ભીટય કનેકળન ભાટે 
ાણીનો ંાર્જ.  

1000 
રીટય 

ાણી ંાર્જ ફૃા. 
15.00 પ્રવત 
શજાય રીટય 
ભજુફ રેલાનો 
યશળેે. યંત ુ
કોઇણ 
વાઇઝના ં ભીટય 
ભાટે ભાવવક 
ભીનીભભ દય 
રેલાનો યશળેે 
નહશ. લાસ્ તલભા ં
લયાળભા ં
અલેર ાણી 
જથ્ થા ભજુફ જ 
ાણી ંાર્જ 
લસરુ રેલાનો 
યશળેે.  

ાણી ંાર્જ ફૃા.15.00 

શજાય રીટય ભજુફ 
રેલાનો યશળેે. યંત ુ
કોઇણ વાઇઝના 
ભીટય ભાટે ભાવવક 
ભીનીભભ દય 
રેલાનો યશળેે નહશ. 
લાસ્ લભા ં લયાળભા ં
અલેર ાણી જથ્ થા 
ભજુફ જ ાણી ંાર્જ 
લસરુ રેલાનો યશળેે. 

નંધઃ- (1) ઈય ભજુફના ં કોઇણ વાઇઝના ંભીટય કનેકળનનુ ંભીટયભા ંમાવંત્રક ખોટકો અલી 
ફગડી જામ તથા ફધં ડી જામ ને છતા ણ ાણી યુલઠો ળફૃ શોમ ત્ માયે અ ભીટય 
ખાતા ય છેલ્ડ રા છ ભાવભા ં અલાભા ં અલેર  ફીરંગના ં ભશતભ ફીર ભજુફન ુ 
ફીરંગ અલાનુ ંયશળેે.                         
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F. ફાધંકાભ દયમ્પ માન ઈમોગ કયલાના ંડધા ઈંંના ંકનેકળન ભાટે 

 ભરભા ંયશરે દય એવપ્રર-ય0૧૬થી રેલાનો થતો દય  

(1) ય00 ંો.ભી. સધુીના ં  ફાધંકાભ ભાટે   
      ફૃા.૪000/- પ્રવત લવ  
(ય) ય0૧ ંો.ભી. થી 300 ંો.ભી. સધુીના  
      ફાધંકાભ ભાટે  ફૃા. ૫000/- પ્રવત લવ 
(3) 30૧ ંો.ભી. થી લધાયે ફાધંકાભ ભાટે 
      ફૃા. ૭000/- પ્રવત લવ                          
 

 (1) ય00 ંો.ભી. સધુીના ં  ફાધંકાભ ભાટે           
ફૃા.૫000/- પ્રવત લવ     

(ય)  ય0૧ ંો.ભી. થી 300 ંો.ભી. સધુીના       
ફાધંકાભ ભાટે  ફૃા. ૭000/- પ્રવત લવ      

(3) 30૧ંો.ભી. થી લધાયે ફાધંકાભ ભાટે           
ફૃા. ૮000/- પ્રવત લવ                                   
(કનેકળન ભલતા અવાભીએ ાણી ંાર્જ 
ભજુફની ડીોઝીટ બયલાની યશળેે.)      

 

 

ક્રભ વલગત એકભ ભરભા ંયશરે 
દય ફૃવમાભા ં

એવપ્રર ય0૧૬થી 
રેલાનો થતો સલુંત  

દય ફૃવમાભા ં

G. લોટયલકવવ વલબાગની રગ-રગ ંાર્જ 

1 કનેકળન ંાર્જ (નલા કનેકળન 
ભાટે) 

નગં 500.00 500.00 

2 ટેંગ ંાર્જ નગં 200.00 200.00 

3 ડીળકનેકળન ંાર્જ નગં 300.00 300.00 

4 યીેયંગ ંાર્જ નગં 300.00 300.00 

5 રાઇન પેય ંાર્જ નગં 300.00 300.00 

6 ભીટયલાા કનેકળનની ટેંગ 
ંાર્જ  
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  (i)૦.૫થી ૩સધુીની વાઇઝલાા 
ભીટય ભાટે 

નગં 1000.00 1000.00 

 (ii)૪ તથા ઈયની વાઇઝલાા 
ભીટય ભાટે 

નગં 2000.00 2000.00 

H. લોટયલકવવ વલબાગની રગ-રગ ડીોઝીટ 

I ભીટય કનેકળન ડીોઝીટ       

  કનેકળન વાઇઝ       

1 ૦.૫ થી ૧ (ડધો ઈંં થી એક 
ઈંં) 

નગં 6000.00 6000.00 

2 ૨ (ફે ઈંં) નગં 7000.00 7000.00 

3 ૩ (ત્રણ ઈંં) નગં 12000.00 12000.00 

4 ૪ (ંાય ઈંં) નગં 15000.00 15000.00 

5 ૬ (છ ઈંં) નગં 18000.00 18000.00 

6 ૬ (છ ઈંં) થી ઈય નગં 30000.00 30000.00 

 

II બાડુત ડીોઝીટ       

 ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ અંદય થલા 
ભ.ન.ા.ની વીટી રીભીટ ફશાય ડધા 
ઈંંના ંયશણેાકંીમ પીકવ કનેકળન ભાટે.  

નગં 4000.00 4000.00 

III બાડુતના ંનાભે લેાય-ઈદ્યોગ કનેકળન ભાટેની ડીોઝીટ  

1 ૦.૫ થી ૧ (ડધો ઈંં થી એક ઈંં) નગં 12000.00 12000.00 

2 ૨ (ફે ઈંં) નગં 14000.00 14000.00 

3 3 (ત્રણ ઈંં) નગં 20000.00 20000.00 
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4 ૪ (ંાય ઈંં) નગં 22000.00 22000.00 

5 ૬ (છ ઈંં) નગં 24000.00 24000.00 

6 ૬ (છ ઈંં) થી ઈય નગં 50000.00 50000.00 

I. ટેન્ કય ભાટેના ંંાર્જ 

      ભરી ંાર્જ સલુંત  ંાર્જ 

1 કોોયેળનનુ ં ટેન્ કય (10,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 1100.00 1100.00 

2 અવાભીનુ ંોતાનુ ં ટેન્ કય(10,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 700.00 700.00 

3 કોોયેળનનુ ં ટેન્ કય (5,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 600.00 600.00 

4 અવાભીનુ ંોતાનુ ં ટેન્ કય (5,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 500.00 500.00 

5 ળશયેના વૃ ધાશ્રભ ંરાલતી 
વસં્ થા કે જેઓ નીયાધાય વૃ ધોની 
વેલા ને જીલન વનલાવશ કયાલતી 
વસં્ થા 

    

 કોોયેળનનુ ં ટેન્ કય (5,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 150.00 150.00 

 કોોયેળનનુ ં ટેન્ કય (10,000 
રીટય) 

ટેન્ કય 300.00 300.00 

 વસં્ થાનુ ંટેન્ કય  (5,000 રીટય) ટેન્ કય 75.00 75.00 

 વસં્ થાનુ ંટેન્ કય  (10,000 રીટય) ટેન્ કય 150.00 150.00 

J. ડામયેકટ ભોટય ભાટેનો દંડ 
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1 ૦.૫ એં.ી. તથા ઓછી વાઇઝની ભોટય ભાટે 
અવાભીને ભોટય યત કયલા ભાટેનો દંડ 

નગં 500.00 500.00 

2 ૦.૫ એં.ી. થી ઈયની વાઇઝની ભોટય ભાટે 
અવાભીને ભોટય યત કયલા ભાટેનો દંડ 

નગં 1500.00 1500.00 

3 ભોટય જપ્ ત કયેર  શોમ ત્ માયે  અવાભીને  ભોટય 
યત  કયતા વભમે  ાણી  કનેકળન, યીકનેક્ળન 
ંાર્જ 

નગં 500.00 500.00 

 

K. ગેયકામદેવય કનેકળનની યેગ્ મરુયાઇઝડ પી 

1 ૦.૫  (ડધા ઈંં) ના ંયશણેાકંીમ ન કનેકળન ભાટે નગં 2500.00 2500.00 

2 ૦.૫ (ડધા ઈંં) ના ં લફનયશણેાકંીમ ન કનેકળન 
ભાટે.  

નગં 3000.00 3000.00 

L. ગેયકામદેવય કનેકળનની ેનલ્ડ ટી 

    ભરી સલુંત 

1 ૦I I I  (ોણો ઈંં) ના ં યશણેાકંીમ 
ન કનેકળન ભાટે 

નગં 3500.00 3500.00 

2 0I I I  (ોણો ઈંં) ના ં લફન 
યશણેાકંીમ ન કનેકળન ભાટે 

નગં 5000.00 5000.00 

3 ૧ (એક ઈંં) ના ં યશણેાકંીમ ન 
કનેકળન ભાટે 

નગં 4500.00 4500.00 

4 ૧ (એક ઈંં) ના ં લફન યશણેાકંીમ 
ન કનેકળન ભાટે 

નગં 6000.00 6000.00 
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5 

૧.૫ (દોઢ ઈંં)થી ભોટી વાઇઝના ં
કોઇ ણ શતે ુભાટેના કનેકળન ભાટે 

નગં ંાર્જ ભરી 
નથી. 

7000.00 

6 

૨ (ફે ઈંં)થી ભોટી વાઇઝના ંકોઇ 
ણ શતે ુભાટેના કનેકળન ભાટે 

નગં ંાર્જ ભરી 
નથી. 

8000.00 

7 

૨.૫(ઢી  ઈંં)થી ભોટી વાઇઝના ં
કોઇ ણ શતે ુભાટેના કનેકળન ભાટે 

નગં ંાર્જ ભરી 
નથી. 

10000. 

8 

3 (ત્રણ  ઈંં)થી ભોટી વાઇઝના ં
કોઇ ણ શતે ુભાટેના કનેકળન ભાટે 

નગં ંાર્જ ભરી 
નથી. 

12000.00 

 

M વલબાગભા ંય ુ થતી યજીની ંકાવણી પી        

1 
ફાધંકાભ ભાટે ાણી લયાળ ફાફતના ં
એન.ઓ.વી.ની યજી 

નગં 
ંાર્જ ભરી નથી. 

200.00 

2 
ભ ુંય રે-અઈટના ઇન્ રાસ્ રકંય 
એન.ઓ.વી.ની યજી 

નગં 
ંાર્જ ભરી નથી.  

300.00 

3 
લોટય રાઇન નેટલકવ ડેલરકયલા ભાટે ય ુ 
થતી રે-અઈટની યજી 

ંો.ભી 
ંાર્જ ભરી નથી.  

1.50 

 

 

N - lJEFU 
wJFZF D\H]Z 

SZFI[, 

VZHLVMGL 

lJUT :- 

ક્રભ 

યજીનો પ્રકાય ભ ુંય થમેર યજી 
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1 ભ ુંય કયેર ડધા ઈંં ાણી કનેકળન  1055 

ય 
સ્ લખંે  ાણીની રાઇન નાખલા ભાટે રે-અઈટ 
ભ ુંયી  

22 

3 
ફાધંકાભભા ં ાણી લયાળ થમેર છે કે કેભ તે 
અંગેના એન.ઓ.વી 

261 

4 ાણી કનેકળન રાઇન પેયની ભ ુંયી 187 

5 
ઇન્ રાસ્ રકંય ણુવ થમા ફાદ અલાના ં થતા 
એન.ઓ.વી. 

12 

6 વી.વી.અય. 6 

7 અય.ટી.અઇ. 42 

8 
યચયુણ યજી ( ાણી વફવંધત પયમાદો, ાણી 
ંાર્જ અંગેની પયીમાદો) 

6654 

વલબાગ  લાયા લવ ય0૧૫-૧૬ દયમ્પ માન કયલાભા ંઅલેર કાભગીયીની વલગતો :- 

(1) લવ - ય0૧૫-૧૬ દયમ્પ માન વભગ્ર ળશયેભા ંઠલાડીમાના એક હદલવના ાણી 
કા વાથેની ાણી વલતયણ વ્ મલસ્ થા કોઇણ પ્રકાયની ભેજય પયીમાદ વવલામ જાલી 
યાખલાભા ંઅલેર અ લવ દયમ્પ માન ાણી વફવંધત પયીમાદોનુ ંપ્રભાણ નંધાત્ર યીતે 
ઘટલા ાભેર.  

(ય) વલબાગ  લાયા દયેક ઇરેકળન લોડવભા ંવતંોકાયક યીતે ાણી ભી યશ ેતે ભાટે 
શમાત નેટલકવનો ભ્ માવ કયી જફૃયી ભેન્ટેનન્વ કાભો કયી ાણી વલતયણ વ્ મલસ્ થાભા ં
સધુાયો કયેર.  

(3) કુર ય0 વલસ્ તાયોભા ં જફૃયી પીડંગ રાઇનો રેઈંગ કયી અ વલસ્ તાયની ાણી 
પયીમાદો દુય કયેર છે. અલા વલસ્ તાયોભા ંવભગ્ર અનદંનગય, લંત્રા ગણેળનગય,વભગ્ર 
ફુરવય વલસ્ તાય, તખ્ તેશ્વય વલસ્ તાય, કંુબાયલાડા વલસ્ તાયનો વભાલેળ થામ છે.  

(4) વલબાગ  લાયા ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના ંગૌયીળકંય તાલના ંભાટીાા ય 
લોથી ષુ્ટ્ ક પ્રભાણભા ંઈગી વનકેર લનસ્વત દુય કયી ભાટી ાો સ્ લચ્ છ ફનાલેર 
છે તથા તાલના ંભાટી ાાન ુભાટીકાભ કયાલી ભજફતુી કયણ કયલાભા ંઅલેર.  
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(5) ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના ંકલાડા તાલ ભાટે ણ વલબાગ  લાયા કલાડા 
તાલના ભાટીાા ય લોથી ષુ્ટ્ ક પ્રભાણભા ં ઈગી વનકેર લનસ્વત દુય કયી 
ભાટી ાો સ્ લચ્ છ ફનાલેર તથા કલાડા તાલની યોડ વાઇડની જભીનભા ંણ ઈગી 
વનકેર લનસ્વત દુય કયી અંદાજીત ંાવ શજાય ંોયવ ભીટય જભીન ખલુ્ડ રી કયાલેર 
છે.  

(6)   જાન્ મઅુયી-16, પેબ્રઅુયી-16, ભા વં-16 દયમ્પ માન વલબાગ  લાયા ઘયલેયા ફાફતની 
કાભગીયી તખ્ તેશ્વય લોડવ તથા કાીમાફીડ લોડવભા ંકયલાભા ંઅલેર. અ લોડવભા ંવલબાગ 
 લાયા અંદાજીત ંાય શજાય ડીભાન્ ડ નોટીવન ુવલતયણ કયલાભા ંઅલેર ને ત્ માયફાદ 
વીરંગની કાભગીયી ણ કયલાભા ં અલેર. અ કાભગીયીભા ં વલબાગના ં કી-ભેન થી 
કામવારક ઇજનેય સધુીના ં તભાભ કભવંાયીઓએ વમંકુત યીતે કાભગીયી કયલાભા ં
અલેર. અ કાયણે ઘયલેયા અંદાજીત 1.5 કયોડની અલક રઇ અલલા વલબાગ વપ 
યશરે શતો.  

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની શદ વલસ્ તાયભા ં વભાલેળ થમેર ગાભોની ાણી વલતયણ 
વ્ મલસ્ થા ભાટે કયલાભા ંઅલેર કાભોની  ભાહશતી :-  

• (1) ફૃલા ગાભ :-  
ફૃલા ગાભના ં શમાત ાણીના ં નેટલકવને બાલનગય ભશાનગયાલરકાની હપલ્ડ ટય લોટય ભેઇન 
રાઇનભાથંી જોફકાભ કયી  તા.15/6/15 થી હપલ્ડ ટય ાણી વપ્ રામ કયલાન ુ ળફૃ કયલાભા ં
અલેર છે.  

•  (ય) કલાડા ગાભ :-           
 ક લાડા ગાભને હપલ્ડ ટય લોટય વપ્ રામ કયલા ભાટે 45 ભીટય ડી.ી. યોડ ભતેં્રળ કોમ્પ પ્ રેક્ષ 
ંોકથી ઘોઘા યોડ ય કલાડા ગાભના લોટય વમ્પ સધુી 400 એભ.એભ.ડામાની ાણીની 
ાઆ  રાઇન નાખલાન ુ કાભ ફૃા.73,73,640/- ના ખ વંથી  ણુવ કયલાભા ંઅલેર છે તથા 
કલાડા ગાભને જાન્મઅુયી - 16 થી તયવભીમા હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ યથી ાણી વપ્ રામ 
અલાભા ંઅલે છે.  

•  (3) તયવભીમા ગાભ :-  
• તયવભીમા ગાભને,  હપલ્ડ ટય લોટય વપ્ રામ કયલા ભાટે, 45 ભીટય ડી.ી. યોડ લાયાશી 

વોવામટીથી, તયવભીમા ગાભ તયપના ય૧ ભીટયના ં ડી.ી. યોડ ય 400 
એભ.એભ.ડામાની ાણીની ાઆ રાઇન નાખલાન ુ કાભ ફૃા 53,72,850/- ના ખ વંથી  
કાભ ણુવ કયલાભા ંઅલેર છે તથા તયવભીમા ગાભને ભે-16 થી તયવભીમા હપલ્ડ ટય 
પ્ રાન્ ટ યથી ાણી વપ્ રામ અલાભા ંઅલે છે.  
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•  તાજા યોડથી તયવભીમા ગાભ તયપ જલાના ડી.ી.યોડ ય  વળલવાગય વોવામટી 
સધુી  તથા સ્ લપ્ ન સવૃષ્ટ્ ટ વોવામટી સધુીના આંતયીક યોડ ય ાણીની રાઇનન ુનેટલકવ 
રેઈંગ કયલાન ુકાભ     ફૃા. ય0,૪ય,000/- ના ખ વંથી કાભ ણુવ થમેર છે.  

• ઘોઘા યોડ ય અલેર ખોડીમાયનગય, વળલ વોવામટી, ઘનશ્ માભનગય વલગેયે વલસ્ તાય 
ભાટે ાણીની રાઇનન ુનેટલકવ રેઈંગ કયલાન ુકાભ ફૃા. 10,50,000/-ના ખ વંથી કાભ 
ણુવ થમેર છે. ઘોઘા યોડ ય અલેર રક્ષ્ભણનગય તથા ફાકી યશતેા ખોડીમાયનગયના 
વલસ્ તાયને ાણી વપ્ રામ કયલા ભાટે ફૃા.1,80,000/-ના ખ વંથી ાણીની રાઇનો 
નાખલાભા ંઅલેર છે.  

•  (4) વીદવય ગાભ :-  
• વીદવય ગાભને હપલ્ડ ટય ાણી વપ્ રામ કયલા ભાટે ળેત્રુજંી યો-લોટયની  ુની રાઇનનો 

ઈમોગ કયી ને તેને લંત્રા હપલ્ડ ટય યથી જોડાણ અી તા.30/9/15 થી હપલ્ડ ટય 
ાણી વપ્ રામ કયલાનુ ંળફૃ કયલાભા ંઅલેર છે. વીદવય ગાભના ંફશાયના વલસ્ તાય જેલા 
કે, હશરાકવ , સ્ લવસ્ તક ાકવ , વનદોનદંનગય, ભીયાનગય, વલશ્રાભનગય, યઘવુલયનગયભા ં
શમાત નેટલકવનો ઈમોગ કયી તથા જફૃયી પીડંગ રાઇનો નાખી અ તભાભ વલસ્ તાયોને 
લંત્રા હપલ્ડ ટય યથી ાણી વપ્ રામ કયલાભા ંઅલી યશમુ ંછે. 
 (5) નાયી ગાભ :-  

• નાયી વલસ્ તાયના  યાભાીય ભદંીયથી ઇ.એવ.અય. સધુીના  ભખુ્મ યસ્ તા ય 300 
એભ.એભ. ડામાની રાઇન અંદાજીત ખ વં  ય૧,00,000/- ના ખ વંથી કાભ ણુવ કયલાભા ં
અલેર છે.  

• નાયી વલસ્ તાયના  આંતયીક ભખુ્ મ યસ્ તા ય ય00 એભ.એભ. ડામાની રાઇન અંદાજીત 
ખ વં  ય૫,00,000/- ના ખ વંથી કાભ ણુવ કયલાભા ંઅલેર છે 

નાયીગાભના ં શમાત વમ્પ તથા ઇ.એવ.અય.ના જફૃયી યાઇઝંગ રાઇન તથા મ્પંગ 
ભળીનયીના ંગે્રડેળનનુ ંકાભ અંદાજીત ફૃા.4,00,000/- ના ખ વંથી કયલાભા ંઅલેર છે.  

• - :  અમોજનની વલગત : - 
નાયી ગાભને શારભા ંભહશહયએજની મોજના ભાથંી યો-લોટય ભેલી ગ્રાભ ંં ામતના શમાત 
ાણીના નેટલકવ ભાયપત ાણી વલતયણ કયલાભા ંઅલે છે.બવલષ્ટ્ મભા ંનાયી ગાભને હપલ્ડ ટય ાણી 
વપ્ રામ કયલા ભાટે નાયી ગાભ ખાતે ભમાવહદત ક્ષભતાલાો હપલ્ડ ટય પ્ રાન્ ટ કયલા ભાટે કેન્ ર 
વયકાયની ભતૃ મોજનાભા ં કાભની દયખાસ્ ત કયલાભા ંઅલેર છે.  જેનો વૈધાવંતક સ્ લીકાય 
કયલાભા ંઅલેર છે. 
 

 લંત્રા હપલ્ડ ટય ની શારની ય0 એભ.એર.ડી. હપલ્ડ રેળન ક્ષભતાભા ં 15 એભ.એર.ડી. લધાયો 
કયલા તથા કુર 35 એભ.એર.ડી. હપલ્ડ રેળન ક્ષભતા કયલા ભાટે  ફૃા.7.50 કયોડ ના ંખ વંની 
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કેન્ ર વયકાયની ભતૃ મોજનાભા ં દયખાસ્ ત કયલાભા ંઅલેર છે. જેનો વૈધાવંતક સ્ લીકાય 
કયલાભા ંઅલેર છે. 

  ફૃલા,  કલાડા, તયવભીમા, વીદવય તથા નાયી ગાભ ભાટે આંતયીક લોટય  ડીસ્ રીબ્ મળુન 
નેટલકવ ડેલર કયલા ભાટે ફૃા.15.10 કયોડ ના ંખ વંની કેન્ ર વયકાયની ભતૃ મોજનાભા ં 
દયખાસ્ ત કયલાભા ંઅલેર છે. જેનો વૈધાવંતક સ્ લીકાય કયલાભા ંઅલેર છે. તયવભીમા 
હપલ્ડ ટય ની શારની 30 એભ.એર.ડી. હપલ્ડ રેળન ક્ષભતાભા ં 15 એભ.એર.ડી. લધાયો કયલા 
તથા કુર 45 એભ.એર.ડી. હપલ્ડ રેળન ક્ષભતા કયલા ભાટે  ફૃા.7.50 કયોડ ના ંખ વંની કેન્ ર 
વયકાયની ભતૃ મોજનાભા ંદયખાસ્ ત કયલાભા ંઅલેર છે. જેનો વૈધાવંતક સ્ લીકાય કયલાભા ં
અલેર છે. 

 ગાડવન વલબાગ : 
 

ક્રભ શોદૃો વખં્ મા વલગત 

૧ ગાડવન સવુપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રી, ૧  

ય વીનીમય કરાકવ  ૧ ગાડવન ઓહપવ 

૩  ુનીમય કરાકવ  ૩ ૧- જલાશય ફારલાટીકા 

ય- ગાડવન ઓહપવ 

૧- સ્ લીભંગ રુ 

૪ ૫ ૃાલાા ય ગાડવન વલબાગ 

૫ ભાી ૧૯ ગાડવન   ુદા  ુદા વકવર 
ફગીંા તથા કવભશ્ નયશ્રી ના 
વનલાવે ને 

૪-  ભાી દફાણ શટાલ વેરભા ં
છે. 

૬ ભ ુય /  સ્ ત્રી ભ ુય ૧૬ ---,,-- 

૭ ડ્રાઇલય ૧ ગાડવન   ાણી ટેન્ કય 

૮ એટેન્ ડન્ ટ ય જલાશય ફાર લાટીકા 
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નંધઃ- ંોકીદાય તયીકે ગાડવન એસ્ ટા. ધયલાતી કુર-૩ય ંોકીદાય વવકમયુીટી વલબાગે તથા ન્ મ  
 ુદા  ુદા વલબાગભા ંછે. 

ગાડવન વલબાગની  ુદી  ુદી  કાભગીયીની વલગત : 

(૧) બાલનગય  ળશયેભા ંઅલેર તભાભ ફગીંાઓ/વકવરોની જાલણી, ભાલજત, વલકાવની 
કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે. 

(ય) બાલનગય ળશયેભા ં તાજેતયભા ંનલા વલસ્ તાયો વબંાેર જેભાનંા ટી.વ. સ્ કીભ શઠેની 
જભીનભા ં  પ્રાથવભક સવુલધાઓ અ૫લા અંગે  નલા ફગીંાઓ/ વકવરો ફનાલલા, 
વલકાવ કયલાની કાભગીયી. 

(૩) ફોયતાલ ખાતે અલેર  જલાશયફારલાટીકાના વંં ારન, દેખયેખ, જાલણી, ભાલજત 
વલકાવની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે  છે. 

(૪) વનરભફાગ વકવર ંોક ખાતે અલેર સ્ લીભંગ રુના વંં ારન, જાલણી, ભાલજત, 
કયલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે  છે.  

(૫) દય ંોભાવાની ઊુત ુદયમ્પ માન રોકોને, પ્રજાજનોને વલના ભલુ્ડ મે વલવલધ જાતના યોાઓનુ ં
વલતયણ કયલાભા ંઅલે  છે.  

(૬) બાલનગય ળશયેભા ંભાન.વભ્ મશ્રીઓ, ભાન.ધાયાવભ્ મશ્રીઓ  લાયા પાલલાભા ં અલેર 
ગ્રાન્ ટભાથંી રી ગાડવ વાથે વકૃ્ષાયો૫ણ કયલાભા ંઅલેર  વકૃ્ષોને  વનમવભત ૫ણે ગાડવન 
વલબાગના ાણીના ટેન્ કય  લાયા ાણી ાલાનુ ંકાભ કયલાભા ં અલે છે.   

(૭) બાલનગય ળશયેભા ં ભાન.વભ્ મશ્રીઓ, ભાન.ધાયાવભ્ મશ્રીઓ, વાવંદશ્રીઓ  લાયા 
પાલલાભા ં અલતી ગ્રાન્ ટ ભાથંી રી ગાડવ વકૃ્ષાયો૫ણ વાથે ને લંનાઇ લંપ્ વના 
ફાકંડાઓ ગાડવન વલબાગ  લાયા ભકુલાની કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે.  

 (૮) બાલનગય ળશયેભા ં ડંણફૃ૫, નડતયફૃ૫, વડી ગમેર, તેભજ વલકાવના કાભભા ં
લયોધફૃ૫ ને કસ્ ભાત થલાના વબંલ શોમ તેલા વકૃ્ષોને દુય કયલાની ભ ુંયી તે્રના 
વલબાગેથી ભાન.કવભશ્ નયશ્રી વાશફેની ભ ુંયી ભેલી કામવલાશી કયલાભા ંઅલે  છે.  

(૯) બાલનગય ળશયેભા ંઅલેર જોગવવ ાકવ મવુનલવવિટી ાવે વલજમયાજનગય વાભે અલેર 
જોગવાકવ તથા સબુાનગયભા ં એયોટવ  યોડ ઈ૫ય અલેર જોગવાકવના વંં ારન, 
દેખયેખ, ભાલજત, જાલણી ને વલકાવના કાભ કયલાભાઅંલે છે. 
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 (૧૦) વદયહુ તભાભ વફધંી ભેઇન્ ટેનન્ વના કાભે કયલાના થતા ટેન્ ડય વફધંી  કાભો જેભા  
તભાભ ફીરો,  દયખાસ્ તો, બાલો ભાગંલા વલ. તભાભ કાભ ને ન્ મ કાભભા ંજેલા કે 
તભાભ વકવર/ ફગીંા-રાઇટ ફીર, ટેરીપોન ફીર, ઇમ્પ પે્રવ ફીરો, કયલાભા ં અલતા 
નાના-ભોટા  કાભના ફીરો, એસ્ ટા. વફધંી કાભભા ં૫ગાય, ઓડીટ, યોજભદાય  કોન્ રા. 
કભવંાયીના ફીરો ને એસ્ ટા. વફધંી ભાગંલાભા અલતી તભાભ  ભાહશતી કોટવભા ં
ંારતા કેવોની ભાહશતી, અય.ટી.અઇ.  વફધંી કાભગીયી કયલાભા ંઅલે છે.  

(૧૧) ગાડવન વલબાગ શસ્ તક સ્ લીભંગ રુનુ ં૫ણ  વંં ારન કયલાભા ંઅલે છે. 

(૧ય) તાજેતયભા ં  ાંં  નલા ગાભ બતા નલા ફગીંા વલકવાલલાનુ ં કાભ ૫ણ શાથ 
ધયલાભા ંઅલેર છે.  

 યોડઝ વલબાગ : 

(૧)ઘોઘા વકવરથી ભહશરા કોરેજ સધુી યીકાેટંગનુ ંકાભ. 
(ય)ઘોઘા વકવરથી યબ્ફય પેકટયી સધુી યીકાેટંગનુ ંકાભ. 
(૩)ઘોઘા વકવરથી ભેઘાણી વકવર સધુી યીકાેટંગનુ ંકાભ.  
(૪)ભેઘાણી વકવર પયતે અય.વી.વી યોડનુ ંકાભ. 
() ફૃાણી થી અતાબાઇ થઇ લાઘાલાડીને જોડતા ેલય યોડનુ ંકાભ 
(૬) વીતાયાભ ંોક થી યંગ યોડને જોડતા પોયરેન યોડનુ ંકાભ.  
(૭) તયવભીમા ખાયવી યોડ અય.વી થઇ ઘોઘા યોડ ળીતા ભાતાના ભહંદય સધુીનો યોડ 
(૮) યબ્ફય પેકટયી વકવર થી ફોયડીગેઇટ થઇ બાયત અમનવ ંોક સધુી યીકાેટ કાભ. 
(૯) લૈળારી ટોકીઝ થી લાલ્ડકેટગેઇટ થઇ ફૃલાયી ંોક સધુીનો યોડ લાઇડનંગ વાથે યીકાેટ 
કાભ. 
(૧૦)ફૃલાયી ંોક વકવરને અય.વી.વી ફનાલલાનુ ંકાભ. 
(૧૧)હશભવન્વ ટાઇલ્ડવલાો યોડ અય.વી.વી યોડ ફનાલલાનુ ંકાભ. 
(૧ય)સ્ટીરકાસ્ટ થી વત્રલેણી યોરંગ ભીર સધુીનો યોડ અય.વી.વી યોડ ફનાલલાનુ ંકાભ. 
(૧૩)ઇન્ડસ્રીઝલાો યોડ અય.વી.વી યોડ ફનાલલાનુ ંકાભ. 
(૧૪)લાઘાલાડી યોડ (હદરફશાય ાણીની ટાકંીથી કાાનાા) સધુી ેલય યોડ 
(૧)દુ:ખીશ્માભ ફાા વકવરથી રીરા વકવર મ્પમનુી. શદ સધુી ેલય યોડનુ ંકાભ  
(૧૬)નલી બગલતી ાકવ લધનગય લચ્ંેનો ભેઇન યોડ ભોભાઇ ંોક સધુી ેલય યોડ  
(૧૭)વલયાણી વકવરથી રીરા વકવર સધુી કંવાયાનાા રુ ફનાલલાનુ ંકાભ. 
(૧૮)વયદાયટેર સ્કુરથી હશરાકવ સધુી કંવાયાનાા રુ ફનાલલાનુ ંકાભ. 
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(૧૯)ફદંય યોડ બાલેળબાઇના ગેયેજલાો અય.વી.વી યોડ. 
(ય૦)જળોનાથ થી ડી.અય.ડી.એ સધુીનો ેલય યોડ. 
(ય૧)જજલ્ડરા ંં ામત થી લડલા લોળંગ ઘાટ સધુીનો ેલય યોડ. 
(યય)વપ્રન્વ સ્ ુડીમો થી વલજમ ટોકીઝ સધુીનો યોડ 
(ય૩)લીમા કોરેજ થી ંીતયંજન ંોક તયપ જતો અય.વી.વી યોડ. 
(ય૪)ભેઘાણી વકવરથી આંફાલાડી સધુીનો યોડ. 
(ય)ગણેળનગય તયપ જતો અય.વી.વી યોડ 
(ય૬)ળેલયોરેટ ળો-ફૃભ થી વળક્ષાક વોવામટી તયપ જતો ભખુ્મ યોડ 
(ય૭)અય.ટી.ઓ થી જળોનાથ સધુીનો યોડ યીકાેટંગનુ ંકાભ. 
(ય૮)નીરભફાગ થી જલેલ્ડવ વકવર સધુીનો યીકાર્નેટ 
(ય૯)કંુબાયલાડા યેલ્ડલે પાટક થી કંુબાયલાડા વકવર સધુીનો યોડ 
(૩૦)કંુબાયલાડા વકવરને પયતે અય.વી.વી યોડ 
(૩૧)કંુબાયલાડા ગોાર ગીયનાય વોવામટીના અય.વી.વી યોડ 
(૩ય)કંુબાયલાડા ફધુાબાઇના ાનલાાના ઘય ાવેથી 
(૩૩)કંુબાયલાડા ફાનફેુન લાડીના ળેયી-૧,ય,૮ ના આંતયીક યસ્તાનુ ંકાભ. 
(૩૪)વલઠૃરલાડી જીત ફોવના ઘયથી બ્રોક ન-ં૧ સધુી અય.વી.વી યોડ 
(૩)વલઠૃરલાડી ફાલીમા શનભુાન ાવે ાઇ કરયનુ ંકાભ. 
(૩૬)કંુબાયલાડા શા.ફોડવ સ્કુરથી ભય વોવામટી ત્રણ ભાીમા સધુી અય.વી.વી યોડ  
(૩૭)લંત્રા ભસ્તયાભ ભહંદય થી પીલ્ડટય સધુીનો અય.વી.વી યોડ 
(૩૮)ફુરવયના આંતયીક યસ્તા 
(૩૯)ીરગાડવન થી તાલકુા ંં ામત સધુીનો ેલય યોડ  
(૪૦) ઘોઘા વકવરથી વળલાજી વકવર સધુીનો ેલય યોડ  
(૪૧)ઘોઘાયોડ ભતેં્રળ કોમ્પપ્રેક્ષા થી ળીતા ભાતાના ભહંદય સધુી  
(૪ય)બયતનગય નફંયના ફવ સ્ટેન્ડ થી ળાક ભાકેટ થઇ શયીઓભનગય સધુીનો યોડ યીકાેટ 
કાભ. 
(૪૩) તાજા યોડથી ઘોઘા યોડ ભન્તે્રવ કોમ્પપ્રેક્ષ સધુી ેલય યોડનુ ંકાભ 
(૪૪)જન બાગીદાયી મોજના અંતગવત વલવલધ ખાનગી વોવામટીઓભા ં ેલંગ 
બ્રોક,અય.વી.વી.યોડ,  
ફી ુભેન ેલયયોડ, તથા ભેટરગ્રાઈટંગના  યસ્તાના કાભો. 
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વને ય૦૧-૧૬-૧૭ દયમ્પમાનવલવલધ ગ્રાન્ટ શઠે નીંે ભજુફના ંભખુ્મ કાભો શાથ ધયામેર છે 
થલાતો / ણૂવ થનાય છે.  
(૧) ફૃલા યલેંીધાભ થી એયોટવ  સધુીનો પોયરેન યોડ ફનાલલાનુ ંકાભ કાભ. 
(ય) ઘોઘા ફી-ડીલીઝન તદા કોી જ્ઞાતીની લાડી ાવે, ૦ લાયીમા, કંવાયા નદી ય રુ 
ફનાલલાનુકંાભ 
(૩) ભારધાયી વોવામટી ાવે, કંવાયા નદી ય રુ ફનાલલાનુ ંકાભ.  
(૪) જન બાગીદાયી મોજના અંતગવત વલવલધ ખાનગી વોવામટીઓભા ંયસ્તાના કાભો. 
(૫) ભોતીતાલ યોડ થી કૅફર સ્ટેડ્બ્રીજલાા યોડને જોડતો પોયરેન ફનાલલાનુ ંકાભ 
(૬)  વયદાયનગય થી વીતાયાભ ંોક સધુીનો ેલય યોડ 
(૭) વલજમયાજનગય ળેયી ન-ં૩,૪, ના આંતયીક યસ્તા. 

 મોજના વલબાગ : 
મોજના વલબાગ ધ્લાયા ળશયે ભાટે ભાખાકીમ સવુલધાઓ ઈરબ્ધ કયાલલા ભાટે 

ગત્મના ં પ્રોજેકટ ભાટે વલે વોઇર ઇન્લેસ્ટીગેળન તથા  ડી. ી. અય. તૈમાય કયલા ભાટે 
ટેન્ડય પ્રહક્રમા કયી કન્વરટન્ટ યોકી કામવલાશી શાથ ધયલી, તેભજ કન્વરટન્ટ ભાયપત 
વયકાયશ્રીભા ંજફૃયી વકંરન કયી પ્રોજેકટની ભ ુંયી ભેલલી ભાખાકીમમોજના અંગેના ંટેન્ડયો 
ફશાય ાડી તેની બૌવતક ભરલાયી કયાલીને મોજનાઓ ણૂવ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભા ં
અલે છે.  

 મોજના વલબાગ દ્વાયા લવ ૨૦૧૫ ના ંણૂવ થમેર કાભો :  
 ફૃલા તયવભીમા વીલયેજ રાઇનનુ ં નેટલકવ પેઝ-૨ નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ 

૨૪/૦૮/૨૦૧૨ શતી. તે લકવ એજન્વી મળ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૮.૨૩ કયોડના ંખંે 
SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ણૂવ કયેર છે. 

   ુના હડસ્ોઝર ોઇન્ટથી એવ.ટી.ી સધુી RCC NP4 ગે્રલીટી ભેઇન 
ાઇરાઇન નાખંલાનુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ ૩૦/૦૩/૨૦૧૨ શતી. તે લકવ 
એજન્વી એન.ડી.ટેર દ્વાયા ૪.૪૯ કયોડના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ણૂવ 
કયેર છે. 

 બાલવવંશજી, લાલ્ડકેટ ગેટ,પે્રવયોડ, ખેડુતલાવ SPS ફનાલલાનુ ં કાભ કે જેની LOI 

તાયીખ ૨૪/૦૮/૨૦૧૨ શતી. તે લકવ એજન્વી અય.ફી.કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૫.૮૪ 
કયોડના ંખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ણૂવ કયેર છે. 

  ફૃલાયી ંોક ાવે ૧૭૦૦ ભીભી ને ૧૫૦૦ ભીભી ડામા ભીટયની એભ.એવ 
ાઇ નાખંલાનુ ંકાભ કે જેની LOI તાયીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૨ શતી. તે લકવ એજન્વી 
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અય.જે લઘાવીમા દ્વાયા ૫૨,૭૭,૦૦૦/- ના ં  ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ણૂવ 
કયેર છે. 

  ક્ષય ાકવ નજીક ૬૦૦ ભીભી ડામાની RCC NP3  ડ્રેનેજ ાઇરાઇન નાખંલાનુ ં
કાભ કે જેની LOI તાયીખ ૧૦/૦૯/૨૦૧૫ શતી. તે લકવ એજન્વી જે.એભ.લઘાવીમા 
દ્વાયા ૫૦,૦૦,૦૦૦/- ના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ણૂવ કયેર છે. 
 

 મોજના વલબાગ દ્વાયા ંારી યશરેા કાભો :  
 વીલયેજ રાઇન નેટલકવ લંત્રા-ફુરવય પેઝ-૧ નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ 

૨૪/૦૮/૨૦૧૨ છે.ને તે લકવ એજન્વી અય.અય.ઇન્રાસ્રક્ંય દ્વાયા ૧૨.૮૮ 
કયોડના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૩૮% 
થમેર છે. 

  વીલયેજ રાઇન નેટલકવ લંત્રા-ફુરવય પેઝ-૨  નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ 
૨૩/૦૮/૨૦૧૨ છે.ને તે લકવ એજન્વી ી.ડી.વી.ઇન્રાસ્રક્ંય દ્વાયા ૮.૭૯ 
કયોડના ંખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૭૦% 
થમેર છે. 

  કંુબાયલાડા નજીક ૩૦ MLD સલેુજ રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ફનાલલાનુ ંકાભ નુ ંકાભ કે 
જેની LOI તાયીખ ૧૪/૦૯/૨૦૧૨ છે.ને તે લકવ એજન્વી શ્રી યાભ ઇ.ી.વી. દ્વાયા 
૨૦.૯૫ કયોડના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ 
૫૦% થમેર છે. 

 ફાનુગય ાવે ંંગ સ્ટેળન ફનાલલાનુ ં કાભ નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ 
૧૮/૦૬/૨૦૧૫ છે.ને તે લકવ એજન્વી મળ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૮૩.૬૯ રાખના ં 
ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૩૫% થમેર છે. 

 એક્વેર ઇન્ડસ્રીઝ ાછ ૪૫ MLD ક્ષભતાનો સએુજ રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 
ફનાલલાનુ ં કાભ નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૫ છે.ને તે લકવ 
એજન્વી ધાયયેૂ એન્જી એન્ડ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૪૭.૯૧ કયોડના ં ખંે SJMMSVY 

ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૧.૫૯% થમેર છે. 
  વલધ્માનગય વલસ્તાયભા ં કવભશ્નયના ં ફગંરા ાવે અલેર જગ્માભા ં UGR ને 

ં શાઈવ ફનાલલાનુ ંકાભ નુ ંકાભ કે જેની LOI તાયીખ ૧૦/૦૯/૨૦૧૫ છે.ને 
તે લકવ એજન્વી મળ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૧૨.૬૭ કયોડના ં  ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ 
શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૪.૦૨% થમેર છે. 
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  ફોયતાલ વલસ્તાયભા ં ESR, UGR, PS નાખંલા નુ ં કાભ કે જેની LOI તાયીખ 
૧૦/૦૯/૨૦૧૫ છે.ને તે લકવ એજન્વી મળ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા ૪.૮૨ કયોડના ં 
ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૨૫% થમેર છે. 

  કાીમાફીડ વલસ્તાયના ંફાકી વલસ્તાયભા ંડ્રેનેજ રાઇન નાખંલાનુ ંકાભ જેની LOI 

તાયીખ ૦૩/૧૦/૨૦૧૫ છે.ને તે લકવ એજન્વી ી.ડી.વી ઇન્રા દ્વાયા ૯.૯૩ 
કયોડના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ ૩૦% 
થમેર છે. 

 લંત્રા હપલ્ડટય પ્રાન્ટથી જે્કો સધુી DI K9 700 MM પીડય રાઇન નાખંલાનુ ંકાભ 
જેની LOI તાયીખ ૦૯/૦૩/૨૦૧૬ છે.ને તે લકવ એજન્વી મળ કન્સ્રક્ળન દ્વાયા 
૨.૨૪ કયોડના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે.તેભજ અ કાભ ણ 
૨૦% થમેર છે. 

 ગઢેંી યેલ્ડલે ક્રોવંગ લકવ કે જે લકવ એજન્વી અય.જે.લધાવીમા  દ્વાયા ૪૯.૯૯ 
રાખના ં ખંે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ંારી યશરે છે. 

 બયતનગય વલસ્તાયના ં વીલયેજ ગે્રડેળનનુ ં કાભ કે જેભા ં લકવ એજન્વી 
એન.ી.ટેર દ્વાયા L1  યેટ એનારઇવીવ ય ુ કયેર છે ને તે સ્ક્રુટીની ન્લમે 
ભોકરેર છે. 

 મોજના વલબાગ દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઅલનાય કાભો :  
 ફારમોગીનગય ાવે ૧.૫૦ એભ.એર કેેવીટીની ઇ.એવ.અય ફનાલલાનુ ંતથા 

તયવભીમા પીલ્ડરેળન પ્રાન્ટથી ESR વાઇટ સધુી યાઇઝંગ ભેઇન રાઇન 
નાખલાનુ ંકાભ કે જેના ંભાટે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ૭.૨૦ કયોડ ભ ુંય થમેર છે. 
કન્વલ્ડટન્ટ દ્વાયા DPR ય ુ કયેર છે. 

 વનભવનગય ગઢેંી યીલય બ્રીજ ાવે SPS ને યાઇઝંગ ભેઇન N10 નાખલાન ુ
કાભ કે જેના ં ભાટે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ૧૦.૦ કયોડ ભ ુંય થમેર 
છે.કન્વલ્ડટન્ટની વનભણકુ કયેર છે. 

 લંત્રા હપલ્ડટય પ્રાન્ટનુ ં ૨૫ MLD એક્સ્ટેન્ળન ને નાયીગાભ ાવે WTP 

ફનાલલાન ુકાભ કે જેના ંભાટે “AMRUT”ગ્રાન્ટ શઠે ૭.૫ કયોડ ભ ુંય થમેર 
છે.કન્વલ્ડટન્ટ દ્વાયા DPR ય ુ કયેર છે. 

 તયવભીમા હપલ્ડટય પ્રાન્ટનુ ં ૧૫ MLD એક્સ્ટેન્ળનનુ ં કાભ કે જેના ં ભાટે 
“AMRUT”ગ્રાન્ટ શઠે ૭.૫ કયોડ ભ ુંય થમેર છે. કન્વલ્ડટન્ટ દ્વાયા DPR ય ુ 
કયેર છે. 
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 કંુબાયલાડા વલસ્તાયભા ંવીલયેજ ગે્રડેળન ને લયવાદી ાણીના વનકાર ભાટે 
ાઇરાઇન નાખંલાનુ ં કાભ કે જેના ં ભાટે SJMMSVY ગ્રાન્ટ શઠે ૧૫ કયોડ 
ભ ુંય થમેર છે. કન્વલ્ડટન્ટને DPR ંકાવી સધુાયલા જણાલેર છે. 

 45 MLD રીટેડ લોટયનુ ં યી-મઝુ ભાટે ટવવયી STP ને ં શાઈવ, યાઇઝંગ 
ભેઇનન ુ કાભ કે જેના ં ભાટે NAFCC ગ્રાન્ટ શઠે ૨૧ કયોડ ભ ુંય થમેર છે. 
કન્વલ્ડટન્ટની વનભણકુ કયલા ટેન્ડય પ્રહક્રમા ળફૃ છે. 

  કંવાયા ગઢેંી યીલય ડેલેરભેન્ટ ફનાલલાન ુકાભ- કન્વલ્ડટન્ટની વનભણકુ ભાટે 
ટેન્ડયની સ્ક્રુટીનીનુ ંકાભ ળફૃ છે.  

 યોળની વલબાગ : 
ક્રભ 
ન ં

કાભન ુનાભ અંદાજીતખ વં 

૧. ળશયે ના વલસ્તાયભા ં લધાયો થતા નલા ગાભો ાંં  ગાભો ૧. નાયી ૨. વવ્વય ૩. 
તયવભીમા ૪. રુલા ૫. કલાડા ભા ંનલી સ્રીટ રાઇટ ની સવુલધાનુ ંકાભ ણૂવ  
કયેર છે. 

૭૭.૫ રાખ 

૨. (૧) વસં્કાય ભડંંોક થી યાભભતં્ર ભહંદય તયપના યસ્તે વેન્રર સ્રીટ રાઇટ 
સવુલધાન ુ કાભ. (૨) કંુબાયલાડા વકવર થી નાયીયોડ તયપના યસ્તે વેન્રર સ્રીટ 
રાઇટ સવુલધાન ુકાભ. (૩) વીતાયાભ ંોક (શ્રીનાથજીનગય) થી યંગ યોડ તયપના 
યસ્તે વેન્રર સ્રીટ રાઇટ સવુલધાન ુ કાભ. (૪) કે્રવન્ટ વકવર થી રુલાયી વકવર 
તયપના યસ્તે વેન્રર સ્રીટ રાઇટ સવુલધાન ુકાભ. (૫) દુખીશ્માભફાા વકવર થી 
રીરા વકવર સધુીના યસ્તે વેન્રર સ્રીટ રાઇટ સવુલધાન ુકાભ. (૬) વયદાય ટેર 
સ્કુર લબ્રજ થી હશરાકવ તયપના યસ્તે લબ્રજ ઈય વેન્રર સ્રીટ રાઇટ સવુલધાન ુ
કાભ. (૭) વલયાણી લબ્રજથી રીરા વકવર તયપના યસ્તે લબ્રજ ઈય વેન્રર સ્રીટ 
રાઇટ સવુલધાન ુકાભ. 

૧.૧૮ કયોડ 

 
 ટાઈન ડેલરોભેન્ટ વલબાગ : 

ટાઈન ડેલરોભેન્ટ વલબાગે ભખુ્મત્લે  ળશયેના ફાધંકભો ભાટે  વલકાવ કાભોની 
યલાનગી તથા બાગ \ એકત્રીકયણ પ્રાન \રે-અઈટ પ્રાન ને ઓકમુન્વી વટીપીકેટ 
અલાની તેભજ ઓ.વી. ામેરા નલા ફાધંકાભોના અકાયણી કયલાની કાભગીયી થામ છે. 
ઈયાતં લગય ભ ુયીના થતા ફાધકાભો યન ુ વનમતં્રણ, અય.ટી.અઆ. વફધી કાભગીયી,  
ડ્રોઆગ વલબાગ ને રગતી કાભગીયી ને વયકાયી ત્રો ના જલાફ  વલગેયે કાભગીયી કયલાભા 
અલે છે. લવ 2015-16 ના લાવિક લશીલટી શલેાર ફાફતે  જણાલલાનુ ંકે તે્રના  વલબાગે 
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થી ગત લવ દયમ્પમાન કુર લફ-પ્રાન 506, બાગ પ્રાન\ એકત્રીકયણ પ્રાન\  રે-અઈટ 
પ્રાન  81 ને કંમ્પપ્રીળન વટી 392 ભ ુંય કયલાભા ંઅલેર છે. આમ્પેક્ટ એક્ટ શઠે કુર 249  
ન વધકૃત ફાધંકાભોને ભ ુંયી અલાભા ંઅલેર છે લવ 2015-16 ભા ં  વલબાગની રગ 
શડે શઠે ની  કુર અલક 11,36,88,039 ફૃવમા છે તેભજ વલબાગના સ્ટાપના કભવંાયી ની 
વલગતો નીંે ભજુફ છે. 
 

ક્રભ નાભ શોદો વલગત 

1 એવ. 
એભ.ગોધલાણી 

ટી.ડી.ઓ વલબાગન ુવનમત્રણ ભખુ્મ વધકાયી 

2 એ.ી.બટ્ટ ્ એ.ટી.ડી.ઓ એ.ટી.ડી.ઓ કક્ષાની કાભગીયી 
3 છોટારા યાણા .ભ.આ  .ભ.આતયીકે ને લોડવની કાભગીયી 
4 હશતે ંૌધયી .ભ.આ  .ભ.આતયીકે ને લોડવની કાભગીયી 
5 ભાકવડ શડીમા .ભ.આ  .ભ.આતયીકે ને લોડવની કાભગીયી 

શારભા ં સ્લૈયછીક  યાજીનાભ ુ સપુ્રત  કયેર છે જે 
પ્રોવેવ ભા ંછે.  

6 જમેળ ચડુાવભા ટેક.અવી.  .ભ.આ ને લોડવની કાભગીયી ભા ભદદગીયી 
7 ક્ષમ પ્રજાવત ટેક.અવી.  .ભ.આ ને લોડવની કાભગીયી ભા ભદદગીયી 
8 ભશને્ર ભારલીમા વવ.કરાકવ  અય.ટી.અઆ., દ.કુ.-1, દ.કુ.-2, લોડવની કાભગીયી 
9 જલ્ડા ડોડીમા   ુ.કરાકવ  આનડોય આન્લડવ- અઈટ ડોય આન્લડવ , ંીત્રા ફુરવય, 

લોડવની કાભગીયી 
10 ંરવવશ વોરકી  ુ.કરાકવ   એસ્ટાની તભાભ ્ કાભગીયી, કુબાયલાડા, લોડવની 

કાભગીયી 
11 લાવફેન યભાય  રેવય\ 

કરાકવ  
અકાયણી તભાભ લોડવ ની, ળેશયે, ઈ.કુ.-2, લોડવની 
કાભગીયી 

12 હદનેળબાઆ 
ભકલાણા 

રેવય ડ્રોઆગ વલબાગ ને રગતી કાભગીયી 

13 સખુદેલવવશ ઝારા ટ્ટાલાા અઈટ ડોય ટ્ટાલાા 
14 ભાલજીબાઆ 

બયલાડીમા 
ટ્ટાલાા આનડોય ટ્ટાલાા 

15 ધનકુલયફા લાા ટ્ટાલાા આનડોય ટ્ટાલાા 
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 ટાઈન પ્રાનંગ વલબાગ : 
 

ટાઈન પ્રાનંગ વલબાગ   (સ્રભ+શાઈવંગ પ્રોજેકટ) ની ભાહશતી 
ટાઈન પ્રાનંગ વલબાગનુ ંભ ુંય વેટ 

ક્રભ જગ્માની વલગત લગવ ભ ુંય 
જગ્મા 

યીભાકવવ 

૧ ટાઈનપ્રાનય(ટી.ી.ઓ)(કામવારક 
ઇજનેય(વીલીર) 

૨ ૧  

૨ અવી.ટાઈનપ્રાનંગઓહપવય/ 

નામફ કામવારક ઇજનેય(વીલીર) 
૨ ૨ (૧) અવી.ટાઈન 

પ્રાનંગએહપવય- ૧(ટી.ી.સ્કીભ 

(૨) નામફ કામવારક ઇજનેય 

(વીલીર) 
(સ્રભ તથા શાઈવંગ પ્રોજેકટ 
ભાટે) 

3 વધક ભદદનીળ ઇજનેય(વીલીર) ૩ ૬  
૪ ટેકનીકર અવીસ્ટંટ (વીલીર) ૩ ૬  
૫ ડ્રાપટભેન (વીલીર) ૩ ૧  
૬ રેવય ૩ ૨  
૭ શડે વલેમય ૩ ૧  
૮  ુનીમય કરાકવ ૩ ૪  

 

 વલબાગ ની ભખુ્મ કાભગીયી: 
વવલનમ ટાઈનપ્રાનંગ વલબાગ દ્વાયા નગય યંના વધકાયી ધ્લાયા ભ ુંય યશરે 

ને તે્રની ઓહપવને વોલાભા ંઅલેર ટી.ી.સ્કીભોની ભરીકયણની ભખુ્મ કાભગીયી 
કયલાભા ંઅલે છે. ઈયાતં ટી.ી.સ્કીભ વલસ્તાયભા ં ય ુ થતા રે-અઈટ પ્રાન, બાગ 
પ્રાન, લફલ્ડડંગ પ્રાન, ઓક્યુન્ંી વહટિહપિકેટ વલગેયેની ંકાવણી તથા ભ ુંયી 
અલાની કાભગીયી વલબાગ ધ્લાયા કયલાની શોમ છે. 

 (૧)  ટી.ી.સ્કીભ ન ં૧/એ , ૨/એ, ૨/ફી પાઇનર ભ ુંય યશરે છે.  
 (૨)  ટી.ી.સ્કીભ ન ં૧/ફી, ૩(ફૃલા) ૮(ફૃલા) ૧૨ (તયવભીમા), વલગેયે પ્રાયંલબક ભ ુંય 
             યશરે છે.  

(૩)  ટી.ી.સ્કીભ ન ં૫/એ (વીદવય), ૬(વીદવય), ૯ (ફૃલા), ૧૩ (તયવભીમા),૧૪        
     (તયવભીમા) વલગેયે ડ્રાપટ ભ ુંય યશરે છે. 
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(૪) ટી.ી.સ્કીભ ન ં૧૮ (વીદવય), ૧૯ (નાયી), ૨૦ (નાયી), ૨૧ (ફૃલા) વલગેયે ભા ં 
     વયકાયશ્રી   નો યાભળવ ભેલલા વક્ષભ વત્તાની ભ ુંયી ભેર છે. 

 અમોજન 
લંત્રા-ફુરવય વલસ્તાયભા ં ફે નલી ટી.ી.સ્કીભ,તયવભીમા 

વલસ્તાયભા૧ંટી.ી.સ્કીભ,તથા કલાડા વીદવયભા ં ફે નલી ટી.ી.સ્કીભ ફનાલલાની 
પ્રહક્રમા ળફૃ છે. 

 ૧૫૦૬-EWS 

૧.   ૧૫૦૬-EWS અલાવો ‘’ભખુ્મભતં્રી ગશૃમોજના’’ અંતગવત ના ફાધંકાભો  ુદા  ુદા  
     પ્રોટો ભા ંંાલ ુછે. 
૨.   અ ફાધંકાભો કુર ૬ પ્રોટોભા ંરગબગ ૪૫%સધુીન ુકાભકાજ ફુૃ થઇ ગમેલ ુછે  
    ને ફાકીન ુકાભ શાર પ્રગવત ભા ંછે.  
૩. ૧૫૦૬ અલાવો નો કુર ખંવ ફૃ.૯૧.૪૦ કયોડ છે.૧૫૦૬ રાબાથીઓ વનમત થઇ  
    ગમેર છે. અ રાબાથીઓ તયપથી લસરુલાની થતી યકભ(પાો) ક્રભળ: લસરુલાભા ં 
    અલી યશરે છે. 
૪. અ મોજના નો ડી.ી.અય. ભ ુંય કયીને યામામ વયકાયશ્રી દ્વાયા ફૃ.૨૨૫૦.૦૦ રાખની  
   વશામ પાલાભા ંઅલરે છે. તથા કેન્ર વયકાયશ્રી દ્વાયા ફૃ.૧૧૨૯.૫૦ રાખની વશામ  
   પાલાભા ંઅલરે છે. 
૫. મોજનાભા ંત્માય સધુી કુર ૨૪ કયોડન ુચકુલણ ુકયલાભા ંઅવ્મ ુછે. 
૬. અ એક મવુનટ ભા ંરાબાથીઓને ફે ફૃભ, યવોડુ,W.C, ફાથ સ્ટેન્ડંગ કીંન વાથનેી  
   વગલડતા અલાભા ંઅલરે છે. 
 ૨૫૦૦- EWS  

૧.  ૨૫૦૦ અલાવોની વક્ષભ વત્તાએ થી વેદ્ધાવતંક ભ ુંયી ભી ચકુી છે. 
૨.  અ ફાધંકાભોના ંપ્રાનંગ ને સ્રકંયર વલીવીઝા ભાટે કન્વલ્ડટન્ટ વનમત કયલાભા ં
     અલરે છે.તથા પ્રાનંગ રેલરની કાભગીયી ણુવ કયલાભા ંઅલરે છે. 
૩.  ’’પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના ‘’HFAPOA-2022અંતગવત HFAPOA ડીભાન્ડ વલ ેશઠે 
    AHM દ્વાયા વનમત થમેર ેનરોભાથી કન્વલ્ડટન્ટની નીભણકુ કયીને ડીભાન્ડ વલ ેHFA  
    ભાટેની કાભગીયી શાર ળફૃ છે. 
૪.  ંુક વભમભા ંજ ટેન્ડય ને રાબાથીઓ ાવેથી ડીભાન્ડ ભગંાલલાની કામવલાશી ળફૃ કયલાભા ં 
    અલનાય છે. 
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૫.  અ પ્રોજેકટનો અંદાજીત ખ વં ફૃ.૧૫૦ કયોડ થલા જામ છે. 
 સ્રભવલબાગ 

 

 બાલનગય ળશયે ના ં સ્રભ વલસ્તાયોભા ં લવતા રોકો ભાટે ભાખાકીમ સવુલધાઓ જેલી કે 
પયવફધંી,હદલાફત્તી, શદુ્ધ ીલાન ુ ાણી, ડ્રેનેજ રાઇન, જાશયે ટોઇરેટ, વળક્ષણરક્ષી, 
અયોગ્મરક્ષી, યોજગાયરક્ષી, ફાકો, સ્ત્રીઓના વલકાવરક્ષી લધાયલાન ુ કાભ તે્રના ં વલવલધ 
વલબાગો દ્વાયા સ્લબડંો તથા  ુદી- ુદી ગ્રાન્ટભાથંી કયલાભા ંઅલે છે. 

 ઝુંડા વલજીકયણ મોજના ં શઠે વને ૨૦૦૯-૨૦૧૦થી લીજજોડાણ અલા 
ી.જી.લી.વી.એર. દ્વાયા કાભગીયી ળફૃ કયેર છે.વને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ભા ં અ મોજના ન્લમે 
૧૬૫૦ યજીઓ અલેર છે.જેની પ્રવત યજી ફૃ.૧૦૦/-ની યકભ રઇ અલેર યજીઓ 
ી.જી.લી.વી.એર. ને ભોકરલાભા ંઅલે છે.તેભના દ્વાયા લીજજોડાણ અલાની કાભગીયી ંાલ ુ
છે. 

 કેન્ર વયકાયશ્રી યુસ્કૃત યાજીલ અલાવ મોજના RAY ન્લમે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા સ્રભ રી 
વીટી પ્રાનંગ ના કાભે વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી ાકવ નુા ભાયપત કયલાભા ંઅલેર છે,જે 
કામવલાશી ણુવ થલાના ંરેલરે છે. 

 ળશયેને સ્રભ રી ફનાલલા તફક્કાલાય પ્રોજેક્ટ કયીને અગાભી લોભા ં સ્રભ રી કયલાના ં
બાગ ફૃે સ્રભના ડીટેઇર પ્રોજેક્ટ ફનાલી વયકાયશ્રી ભા ં ય ુ કયી ભ ુંય થમેથી સ્રભને 
ગે્રડેળન/ડેલરેભેન્ટ ની કામવલાશી કયલાન ુઅમોજન છે. 

 શાઈવંગ પોય ઓર-૨૦૨૨, ‘’પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના ‘’અંતગવત જફૃયી ડીભાન્ડ વલે ભાટે 
કન્વરટન્ટશ્રી વલવલધ કોન્વેપ્ટ દ્વાયા અ કાભગીયી ણુવ થમેર છે.નવુધંાને HFAPOA શાઈવંગ 
પોય ઓર પ્રાન ઓપ એકળન ફનાલલાભા ંઅલનાય છે. 
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" ભખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના " 

 

ટી.ી.સ્કીભ ન ં૧/ફી, ંીત્રા, પા. પ્રોટ ન ં૧૩ & ૧૪ 

અલાવો ની વખં્મા- ૨૪૦ (૨૦૦+૪૦)  
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" ભખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના " 

 

ટી.ી.સ્કીભ ન ં૨/ફી, ફુરવય પા. પ્રોટ ન ં૩૬ 

અલાવો ની વખં્મા- ૫૭૬ 
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" ભખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના " 

 

ટી.ી.સ્કીભ ન ં૨/એ, ફુરવય પા. પ્રોટ ન ં૩૦ 

અલાવો ની વખં્મા- ૩૬૦. 

 કોમ્પપ્મટુય વલબાગ : 

  નાભ શોદ્દો વભમગાો 

શલેાર લવ 
દયમ્પમાન ખાતાના 
વલબાગીમ લડાશ્રી 

પાલ્ડગનુ એભ. ળાશ ઇ.ડી.ી. ભેનેજયશ્રી 
(ઇન ંાર્જ) 

01-04-2015 
થી 15-11-
2015 

લનયાજવવંશ એભ. યભાય ઇ.ડી.ી. ભેનેજયશ્રી 16-11-2015 
થી 
Continue 
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 સ્ટાપની વલગત : 
 

 

વલબાગ દ્વાયા લવ દયમ્પમાન કયલાભા ંઅલેર ભશત્લની કાભગીયી  
 

 એન્ટયપ્રાઇઝ યીવોવીવ પ્રાવનગં (ઇ.અય.ી.) વોફ્ટલેય  
o  વલકાવ ના ંકાભો નો શલેાર ત્લહયત ભેલી ળકાળે   
o વલવલધ વલકાવ ના ંકાભો ની શડે લાઇઝ ગ્રાન્ટ ની યકભ ત્લહયત જાણી ળકાળે 

o ભશાનગયાલરકા દ્વાયા થતા વલકાવના ંતભાભ કાભોની ઓન-રાઇન ભાહશતી 
o દયેક કાભની ડીભાન્ડ થી રઇ એસ્ટીભેટ, ભ ુંયી, ટેન્ડય પ્રહક્રમા,લકવ-

ઓડવય,પ્રગવત,સ્ટેટવ,કાભના ં પોટોગ્રાપવ, લફરો/ેનલ્ડટી,વભમ-ભમાવદા,લકવ-

ક્રભ નાભ શોદ્દો 

1 લનયાજવવંશ એભ. યભાય ઇ.ડી.ી. ભેનેજયશ્રી 

2 ેક્ષાફેન જોી પ્રોગ્રાભય એન્ડ વવસ્ટભ એનાલરસ્ટ 

3 યકે્ષળબાઇ કે. દલે કોમ્પપ્મટુય ઓયેટય 

4 ફૃીબાઇ જે. ાઠક ડેટા એન્રી ઓયેટય 

5 ઈભેળબાઇ કે. યભાય ડેટા એન્રી ઓયેટય 

6 સનુીરબાઇ એભ. ાટીર ડેટા એન્રી ઓયેટય 

7 વોશનબાઇ ફી. ઝા ડેટા એન્રી ઓયેટય 

8 કેજરબાઇ એં. ળાશ ડેટા એન્રી ઓયેટય 

9 ગાલયીમાબાઇ ફાભનીમા વવનીમય ક્રાકવ  

10 પ્રવલણબાઇ ચડુાવભા  ુવનમય ક્રાકવ 

11 વપ્રમાફા ગોહશર  ુવનમય ક્રાકવ 

12 જમભારાદેલી યાઠોડ પ્મનુ 

13 હદરીવવંશ જાડેજા પ્મનુ 
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કમ્પરીળન તેભજ ડીપેક્ટ રામેલફરીટી ીયીમડ વલગેયેની તભાભ ભાહશતી 
ઓન-રાઇન ઈરબ્ધ 

o વલવલધ ગ્રાટંનુ ંફેરેન્વ ભેનેજભેન્ટ  
o વલવલધ પ્રકાયના ંMIS REPORT 

o કાભોની ભરલાયીભા ંાયદળવકતા  
 ઓટો ડી.વી.અય વોફ્ટલેય 
 

o ઓટો ડી.વી.અય વોફ્ટલેય ગજુયાત ભા ં વૌ પ્રથભ બાલનગય 
ભશાનગયાલરકાભા ંભર ભા ંભકુલાભા ંઅલેર છે. 

o  શારભા ંભરભા ંયશરે ભેન્મુર દ્ધવત ની વાભે અ દ્ધતીભા ંતભાભ કામો 
ઓનરાઇન થતુ ં શોલાથી પ્રાથવભક ધોયણેજ જફૃયી ંકાવણી કયાતી શોલાથી 
પ્રહક્રમા ઝડી ને ાયદળી ફને છે.  

o વયકાય ના વનમભોનુ ં (GDCR) ળબ્દળ: નુકંયણ થામ છે તથા કોઇ ણ 
પ્રકાય નો બેદ બાલ ળક્ય જ નથી. 
અવાભી તેભજ કંેયી ફનેં ના હયશ્રભ ને વભમભા ંઘટાડો થળે.  

  ળો એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ વોફ્ટલેય  
o  વયકાયશ્રી ની “ઇઝ ઓપ ડુઈંગ લફઝનેવ” પે્રયણા ભજુફ નાગયીકો ઓનરાઇન   

   વયતાથી ળો રાઇવવં ભેલી ળકળે તેભજ યીન્મ ુણ કયી ળકળે 

o  ળો વલબાગ ને રગતી તભાભ કાભગીયીને ઓન-રાઇન કયલાથી વભગ્ર   
  પ્રહક્રમા ાયદળી ફનળે તેભજ નાગયીકો લધ ુભા ંલધ ુઈમોગ ણ કયી ળકળે. 

o ળો-ધાયકોના ંથમેર યજીસ્રેળનની ભાહશતી ઓન-રાઇન ઈરબ્ધ 

o નલા ળો રામવન્વ યજીસ્રેળનની એપ્રીકેળન 

o ઓનરાઆન રામવન્વ પી ેભેન્ટની સવુલધા  
o રામવન્વની વલગતો જેલી કે યજાના ં હદલવભા ં ભાલરકના ં

નાભભા,ંેઢી/ળોના ં નાભભા,ંધધંાના પ્રકાયભા,ંવયનાભા વલગેયેભા ં સધુાયા-
લધાયા ભાટે ઓનરાઆન યજી ને પીનુ ંઓનરાઆન ેભેન્ટ 

o યજીસ્રેળનનુ ં LAYERED APPROVAL 

o ઓન-રાઇન રામવન્વ ડાઈનરોડંગ 

o યજીસ્રેળનતથા APPROVAL અંગે SMS ALERTS 

 

 એકાઈન્ટ કરેકળન વોફ્ટલેય (વંણૂવ ઇન શાઈવ) 
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o  ુના Foxpro-DOS ફેઆઝ વોફ્ટલયે ભાથંી દ્યતનSQL 

ઓનરાઇન લેફફેઇઝ વોફ્ટલેય ભા ંપેયલેર છે. 
o ઓનરાઇન લેફફેઇઝ વોફ્ટલેય ભાથંી ંરણ નવુાય, હડાટવ ભેન્ટ 

નવુાય યીોટવ  કાઢી ળકાળે તથા બવલષ્ટ્મભા ંભાકેટ ને રીઝ કય ણ 
અજ વોફ્ટલયે ભા ંરેલાની કામવલાશી ળફૃ છે. 
 

 આ – ટેન્ડયંગ વોફ્ટલેય 

 

o BMC નો દયેક વલબાગ જાતેજ ોતાના ં ટેન્ડયો લેફવાઇટ ય પ્રવીદ્ધ કયી 
ળકળે તેભજ ફશોી પ્રવવદ્ધી થલાથી લધ ુસ્ધાવત્ભક બાલો ભી ળકળે. 

o ફૃ. ૫.૦૦ રાખથી ઓછી યકભના ંતભાભ વલબાગોના ંકાભોના ંટેન્ડયની ઓન-
રાઇન ભાહશતી 

o અલા કાભોના ંટેન્ડય-ડોક્યભેુન્ટનુ ંઓન-રાઇન ડાઈનરોડંગ 

o ટેન્ડયભા ંફીડ કયલા કોન્રાક્ટયો ભાટે ઓન-રાઇન એપ્રીકેળન 

o ઓનરાઆન ટેન્ડય-પી તેભજ EMDેભેન્ટની સવુલધા  
o ટેન્ડય-પી તેભજ EMDની HDFC Bankની બ્રાંં  ય ેભેન્ટની સવુલધા 
o ટેન્ડયભા ંApplyકયલા ય તથા ેભેન્ટ કયલા ય SMS Alerts 

o Unsuccessful Biddersને ઓન-રાઇન EMDયીપંડ 

 

 હડભાન્ડ ને જપ્તી નોટીવ ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ  
o કભવંાયી તેભજ વલબાગ નવુાય હડભાન્ડ ને જપ્તી નોટીવ નુ ં ભેનેજભેન્ટ 

ળક્ય ફનળે જેનાથી જલાફદાયી લૂવક કાભ રઆ ળકાળે તેભજ જલાફદાયી 
નક્કી કયી ળકાળે  

 કાયેટ ફેઆઝ ઓનરાઇન ઘયલેયા વોફ્ટલેય અંતગવત  
o કાયેટ ફેઆઝ ઓનરાઇન ઘયલેયા વોફ્ટલેયભા ં રેલર ફેઇઝ પ્રલુર ને 

થમ્પફ પ્રલુર શોલાથી અ દ્ધવત ંોકવ ને વંોટ છે તેભજ ાયદળી ણ 
છે  

o વલવલધ યજીઓનુ ંઓન-રાઇન સ્ટેટવ 

o વલવલધ યજીઓ ન્લમે થતી પ્રગવત / તૂવતા ભાટેના ંSMS એરટવ  
o ટેક્વ-કેલ્ડકમરેુટય દ્વાયા લેયાની ગણતયી   

o ઓન-રાઇન લફર વપ્રન્ટંગ સવુલધા 
o ઇ-લફર સવુલધા (આ-ભેઆર ભાયપત લફર)  
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o Single Windowદ્વાયા તભાભ પ્રકાયની યજીઓનો ગ્સ્લકાય 

o વલવલધ પ્રકાયની યજી ભાટેના ંપોભવવ લેફવાઇટ ય વલના-ભલુ્ડમે ઈરબ્ધ 

 

 ઓનરાઇન ેભેન્ટ વવલિવ  
અધવુનક મગુ ભા ંઓનરાઇન ેભેન્ટ વેલા તે ખફુ જ ભશત્લ ધયાલે છે જે ને 

ત્મતં જફૃયી ણ છે જેને ધ્માને યાખી ને ફી.એભ.વી.ભા ંણ ઘયલેયો ઓનરાઇન 
સ્લીકાયલાનુ ંંાલ ુકયેર છે. 

o  ઓનરાઇન ેભેન્ટ ને પ્રંલરત ફનાલલા ઓનરાઇન ેભેન્ટ ય લધ ુ૧ % 
લતય ૨૦૧૬-૧૭ ભા ં અી લેગલાન ફનાલેર છે. 

o  ઓનરાઇન ેભેન્ટ ભા ંેભેન્ટ ભાટેના ંઈરબ્ધ વલકલ્ડો– 

o નેટ-ફેન્કંગ   ●કે્રડીટ-કાડવ   ●ડેફીટ-કાડવ●લોરેટ ભની 
o  

 વલવલધ ફંકો ય ટેક્ષ ેભેન્ટ ની સવુલધા  
 

o વલવલધ ૬ ફંક ની ૧૯ ળાખાઓ દ્વાયા કયલેયો લસરુલાની સવુલધા અલાથી 
નાગયીકો ોતાના વલસ્તાયભા ં વયતાલૂવક કયલેયો બયી ળકળે તેભજ ળગ્ક્ત 
ને વભમનો વ્મમ ઘટલાથી કયલેયો બયલા ભાટે નો ભાશોર ઈબો થતો જોલા 
ભેર છે. 

 ઓનરાઇન  ૂની કય દ્ધવત વોફ્ટલેય (ઘયલેયા) 
o  કાયેટ ફેઆઝ ઘયલેયા દ્ધવત ભજુફ જ ઓંનરાઇન  ૂની કય દ્ધવત 

વોફ્ટલેયભા ંણ રેલર ફેઇઝ પ્રલુર ને થમ્પફ પ્રલુર વશીત ના તભાભ 
પીંયળ  વાથે ઓનરાઇન વોફ્ટલયે અ લવ દયવભમાન તૈમાય કયલાભા ં
અવ્મો જેનો ભર 0૧-૦૪-૨૦૧૬  થી કયલાભા ંઅલેર છે 

 

o કાયેટ ફેઆઝ ઓનરાઇન ઘયલેયા વોફ્ટલેયભા ં રેલર ફેઇઝ પ્રલુર ને 
થમ્પફ પ્રલુર શોલાથી અ દ્ધવત ંોકવ ને વંોટ છે તેભજ ાયદળી ણ છે  
 

o વલવલધ યજીઓનુ ંઓન-રાઇન સ્ટેટવ 

o વલવલધ યજીઓ ન્લમે થતી પ્રગવત / તૂવતા ભાટેના ંSMS એરટવ  
o ટેક્વ-કેલ્ડકમરેુટય દ્વાયા લેયાની ગણતયી   

o ઓન-રાઇન લફર વપ્રન્ટંગ સવુલધા 
o Single Windowદ્વાયા તભાભ પ્રકાયની યજીઓનો ગ્સ્લકાય 
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o વલવલધ પ્રકાયની યજી ભાટેના ં પોભવવ લેફવાઇટ ય વલના-ભલુ્ડમે 
ઈરબ્ધ 

 
 

 

 ળશયેીજનોની સવુલધા ભાટે બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ોતાની ‘ભોફાઇર 
એપ્રીકેળન’રોન્ં કયલાભા ંઅલેર છે.  જેને ળશયેીજનો ોતાના ંએન્ડ્રોઇડ,અઇ-પોન 
તેભજ વલન્ડોઝભોફાઇરભા ંવલના-ભલુ્ડમે ડાઈનરોડ કયી ળકે છે તથા વલવલધ વેલાઓનો 
આંગીના ટેયલે રાબ ભેલી ળકે છે જેભ કે 

o ઓનરાઇન કયલેયા ેભેન્ટ કયી ળકાળે  
o ઓનરાઇન કમ્પપ્રેન થઆ ળકળે  
o ફી.એભ.વી ના વલવલધ વધકાયીઓ ,દાધીકાયીઓ ના પોન નફંયો ભેલી 

ળકાળે 

o  ુની તેભજ કાેટ એહયમા - ફને્ન ધ્ધવતના ંવભલ્ડકત-લેયાનુ ં 
o વભલ્ડકત-લેયાની પાઇરનુ ંઓન-રાઇન રેકંગ 

o કાેટ-એહયમાના ંલફર ભાટેનુ ંટેક્વ-કેલ્ડક્યરેુટય 

o ઓન-રાઇન પયીમાદો’ તેભજ તેની પ્રગવતનુ ંરેહકંગ 

o Recruitment વફંવંધત ભાહશતી તથા કોર-રેટય ડાઈનરોડ 

o વલવલધ યજીઓ ભાટેના ંપોભવવ વલના-ભલુ્ડમે ડાઈનરોડ  
o બાલનગય ળશયેના ંપયલારામક સ્થોની ભાહશતી 
o ગત્મના ંસ્થોનુ ંરોકેટય 

o ભશાનગયાલરકા વલળેના ંLatest News 

o Online Feedback 
 

લવ દયવભમાન કયલાભા ંઅલેર ભખુ્મ ટેન્ડયો ની માદી 
 ઓટો ડી.વી.અય. પેઝ 2 (ભોફાઇર એપ્રીકેળન) કે જેભા ંકમ્પપ્રીળન વહટિહપકેટ 

ણ વોફ્ટલેય દ્વાયા જ ભેલી ળકાળે  
 લોટય ટેક્ષ ઓનરાઇન વોફ્ટલેય  
  ુની કયલેયા દ્ધવતને ઓનરાઇન કયલા અંગે નો વોફ્ટલેય  
 યીફીન યીપીરંગ નુ ંલાવિક ટેન્ડય 

 શાડવલેય ભેનટેનન્વ નુ ંલાવિક ટેન્ડય 

 ૫૦ કોમ્પટુય ને ૨૦ વપ્રન્ટય ની ખયીદી  
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વલબાગ દ્વાયા નલા ંકાભોની માદી 

 વોફ્્લેય અધાહયત 

 ઓન-રાઇન ભેયેજ યજજસ્રેળન વવસ્ટભ 

રગ્ન અંગેની ઓન-રાઇન નંધણી તથા ઓન-રાઇન દાખરાઓ ભી ળકે 
તેલી સવુલધા ળફૃ કયલાભા ંઅલનાય છે. 

 ઓન-રાઇન રીઝ શોલ્ડડ પ્રોટ વવસ્ટભ  
બાલનગય ભશાનગયાલરકાના ંતભાભ રીઝ શોલ્ડડ પ્રો્વ ની ભાહશતી તેભજ 
તેને રગતી તભાભ કાભગીયીને ઓન-રાઇન કયલા અંગેનો વોફ્્લેય ડેલર 
કયલાભા ં અલી યશરે છેજેના દ્વાયા નાભ-રાન્વપય ભાટેની ઓન-રાઇન 
યજીઓ,શતેપેુય ભાટેની ઓન-રાઇન યજીઓ,ઓન-રાઇન ઠયાલો તેભજ 
રીઝ ંાજીવનુ ંઓન-રાઇન ેભેન્ટ વલગેયે જેલી સવુલધાઓ ભી ળકળે. 

 ઓનરાઆન વ્શીકર ટેક્ષ વવસ્ટભ 

વ્શીકર ટેક્ષવોપ્લેય દ્વાયા ળશયેના ં વલવલધ ઓટો-ડીરયો દ્વાયા બયલાના ં થતા 
વ્શીકર-ટેક્ષ નુ ંઓન-રાઇન ેભેન્ટ થઇ ળકે તેભજ નલા ડીરયોનુ ંયજજસ્રેળન 
થઇ ળકે તેલી સવુલધાઓ ભી ળકળે. 

 ઓનરાઆન લોટય કનેકળન  એન્ડ  લફર ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ 

લોટય-લકવવ  વલબાગ દ્વાયા ાણીના ંનલા કનેકળનો અલા,યદ કયલા,ાણી-
ંાર્જ યદ કયલા ભીટય લોટય કનેકળનના ંયીડંગ ને લફરંગ વલગેયે કાભગીયી 
ઓન-રાઇન થઇ ળક્ળે. ભીટય લોટય કનેકળનના ં  લફર લયાળકતાવઓ દ્વાયા 
ઓન-રાઇન બયી ળકાળે. 

 ઓનરાઇન પામય એન.ઓ.વી.  વવસ્ટભ 

ઓનરાઇન પામય એન.ઓ.વી. વવસ્ટભ દ્વાયા પામય એન.ઓ.વી. ભેલલા ભાટે 
ઓનરાઇન યજી કયી ળકાળે તેભજ ઓનરાઇન ેભેન્ટ કયી પામય 
એન.ઓ.વી. ભેલી ળકાળે. 

 ઇ.એભ.અઇ. દ્ધવત દ્વાયા ઘયલેયા કરેક્વન  
૧૦ વય ભાવવક શપ્તા દ્વાયા ઘયલેયા ઈઘયાલી અવાભીની સવુલધા ભા ંલધાયો 
કયી ળકળે તેભજ અલક ભા ંણ લધાયો કયી ળકાળે. 

 પ્રોપેળનર ટેક્ષ ઓનરાઇન વોફ્ટલેય  
પ્રોપેળનર ટેક્ષ ઓનરાઇન કયલાથી નાગહયકોને વયતાથી પ્રોપેળનર ટેક્ષ બયી   
ળકળે જેનાથી કોોયેળનની અલકભા ંલધાયો થઆ ળકળે તેભજ નાગહયકો ણ 
વભમ થી કયલેયો બયી વ્માજ ભાથંી ફંી ળકળે. 
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 ઓન રાઇન નાભ રાન્વપય વોફ્ટલેય  
ઓનરાઇન નાભ રાન્વપય સવુલધા અલાથી નાગયીકો ણ કોઇ ણ જાતના 
અડવતમા વલના વયતાથી નાભ રાન્વપય કયાલી ળકળે તેભજ કોોયેળનની 
અલકભા ંલધાયો થઆ ળકળે.  

 શાડવલેય અધાહયત : 
 

લવ ૧૬-૧૭ભા ં નવુ ં વલવય , નેટલકવ તથા વીવીટીલી કેભેયા વલેરન્વ દ્વાયા 
પાઇફય ઓપ્ટીકના ફેકફોન થી ભખુ્મ ઓપીવ ને બવલષ્ટ્મભા ં ફનનાયી ફે 
ઝોનર ઓપીવ ને વાકંલાભા ંઅલળે. જેની વલળે વલગત નીંે ભજુફ છે. 

 બ્રેડ વલવય 

o નલા ૩ બ્રેડ વલવય ખયીદલા થી બવલષ્ટ્મની જફૃહયમાતને ધ્માને યાખીને 
જેના દ્વાયા બવલષ્ટ્મ ભા ંફનનાયી ૨ ઝોનર ઓપીવ તથા ભખુ્મ ઓપીવ લચ્ંે 
કનેક્ટીલીટી થઆ ળકે તેભજ વલવલધ વેલાઓ ત્લહયત અી ળકામ 

o ધ્મતન ૧૦-જી ટેકનોરોજી દ્વાયા નેટ કનેક્ટીલીટી ઝડી તેભજ સ્ખલરત 
અી ળકાળે.  

 

 વીવીટીલી કેભેયા વેલેરનવ 

o વીવીટીલી કેભેયા વલેરન્વ દ્વાયા ભખુ્મ ઓહપવ તથા બવલષ્ટ્મભા ંફનનાયી ફે 
જોનર ઓહપવ ન ુવેલેરન્વ થઆ ળકળે. 

o બવલષ્ટ્મ ભા ં વલવલધ નગયાલરકાની ળાાઓ ણ વીવીટીલી કેભેયા 
વેલેરન્વભા ંભકુલાભા ંઅલળે. 

 

 હડજાસ્ટય ડેટા હયકલહય વાઇટ 

o કોઆણ કુદયવત શોનાયત કે અગ જેલા વજંોગો વભમે હડજાસ્ટય ડેટા 
હયકલહય ભાટે ણ અમોજન કયલાભા અલેર છે. જેના ભાટે ભખુ્મ ઓપીવ 
થી ન્મ સ્થે ભખુ્મ ઓપીવ નો તભાભ ડેટા સ્ટોય થતો યશળેે જે ૪૦ 
હદલવ ની કેેવીટી ધયાલત ુ ંશળે ને જફૃયી વભમે તે વયતાથી ઈમોગ 
ભા ંરઆ ળકાળે.  
 

 ૨૪ નલા કોમ્પપ્મટુય ની ખયીદી જેથી તભાભ વલબાગોને  કોમ્પટુય દ્વાયા જોડી ળકામ 
તેભજ વલવલધ વેલાઓ ઝડથી યુી ાડી ળકામ  
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