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EFJGUZGM .lTCF;:- 
 ;{FZFQ8=GF +6 D]bI XC[ZL S[gN=MDF\ EFJGUZ V[S S[gN= K[P VDNFJFNYL Z__ SLPDLP N]S K[P XC[Z ;D]N= .lTCF;4 
;\:S'lT VG[ 5Z\5ZFVMGM JFZ;M 3ZFJ[ K[P DF8[ H cc;\:SFZ GUZLcc TZLS[ VM/BFI K[P XC[Z CLZF pnMU4 DL9F pnMU4 V,\U 
XL5 lZ;FIS,L\UG\] S[gN= K[P  H[ VDNFJFN Y. D\]A. H[JF XC[ZMG[ HM0[ K[P V[Z5M8" VMYMZL8L wJFZF 5|lTlNG D]\A.GL ;[JF 
p5,aW K[P ;FZF Z:TFGF SFZ6[ VDNFJFN4 ;]ZT J0MNZF H[JF DCtJGF :Y/MYL  EFJGUZ HM0FI[, K[P EFJGUZG\] X[Z 
DFS["8 VDNFJFN4 ;]ZT ;FY[ HM0FI[, K[P EFJGUZDF\ ;{FZFQ8=DF\ ALH] VG[ ZFHIDF\ 5F\RD\] DM8\] XC[Z K[P  
:YF5GF ov 
 EFJGUZ XC[ZGL :YF5GF UMlC, J\XGF ZFHJLzL EFJl;\CHL 5C[,FV[ VBF+LHGF lNJ;[ .P;P!*Z#  ;\JT 
!**) GF  J{XFB ;]N +LHGF lNJ;[ SZ[,L CTL V[8,[ EFJGUZ XC[Z  Z)_ JQF" 5}J[" VFNZ6LI EFJl;\CHLV[ J;FJ[, VG[ 
T[DGF GFD p5ZYL XC[ZG\] GFD EFJGUZ ZFBJFDF\ VFJ[,P 
 EFJGUZDF\ VFH[ H[ J0JFGM lJ:TFZ K[ tIF\ J0JF UFD CT\]P D}/ EFJGUZV[ J0JF VF UFDG[ lJ:TFZL 
EFJl;\CHLV[ T[G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJLG[ T[G\] GFD  5MTFGF GFD 5ZYL EFJGUZ ZFbI\]P EFJGUZ 5C[,F UMlC, 
ZFHS]/GL ZFHWFGL lXCMZDF\ CTLP 56 W6L NLW"N'lQ8 JF5ZLG[ EFJl;\CHL 5C[,FV[ EFJGUZGL 5;\NUL SZL CTLP ;D]N=T8 
5Z ZFHWFGL CMI TM A\NZ TZLS[ T[GF J[5FZG[ lJS;FJL XSFI VG[  T[ JBTDF\ ,xSZL N'lQ8V[ 56 VF :Y/ JW] ;,FDT CT\]P 
EFJGUZGF A\NZG[ lJS;FJJFGL T[GF D}/ :YF5SGL DC[rKF VD]S V\X[ ;O/ Y. CTLP VFH[ GFGS0F J0JFDF\YL EFJGUZ  
&$##&Z J;TL WZFJGFZ XC[Z AgI\] K[P  HDLG lJ:TFZ !_(PZ* RMPSLPDLPGM K[P 
 9FSMZ EFJl;\CHL 5C[,FGM EFJGUZ J;FJJFGM pN'[X ;]Z1FF p5ZF\T B\EFTGF VBFTDF\ B\EFT TYF ;]ZT A\NZM 
WDWMSFZ J[5FZ R,FJTF CTFP T[DF\YL DM8M lC:;M EFJGUZ DF8[D[/JJFGM CTMP 
:YFG o 
 EFJGUZ XC[Z U]HZFT ZFHIGF ;{FZFQ8= lJEFUGF VluGSM6DF\  VFJ[,M K[PT[ &!P*&* V\X pTZ V1FF\X VG[ 
*ZP!5 V\X 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P T[GL 5}J"DF\ B\EFTGM VBFT VG[ 3M3F TF,]SM4 5l`RD[ lXCMZ TYF 5F,LTF6F TF,]SM4  
pTZ[ EF, 5|N[X  TYF Nl1F6[ T/FHF VG[  3M3F TF,]SM VFJ[, K[P 
 EFJGUZ XC[ZGM E{FUMl,S lJ:TFZ 5# SLPDLP K[P TYF T[ !# dI]lGl;5,  .,[SXG JM0"DF\ JC[\RFI[,M K[P H[ 
EFJGUZ HL<,FG\] D]bI DYS K[P EFJGUZ XC[ZGL Z_!!GL S], J;TL 54)#4___ K[P 
5|FS'lTS lJEFU o 
 EFJGUZ  HL<,FGL E]5''Q9 ZRGF D]bItJ[ A[ 5|SFZGL  K[P s!f 5l`RD VG[ sZf 5}J"  5l`RDGM EFU A[  
lJEFUDF\ K]8L KJF. 8[SZLVMJF/M K[P  H[DFGF V[S  ;FJZS\]0,F VG[ 5F,LTF6F TF,]SFDF\YL 5;FZ YFI K[P VG[ ALHM 
AM8FN VG[ U-0F TF,]SFGL 5l`RDGL CN  p5Z 5YZFI[,M K[P HIFZ[ 5}J"GM EFU EF, 5|N[X VG[ ;D]N=T8 lJ:TFZDF\ VFJ[, 
K[P                     H[ ;5F8 VG[ lGRF6JF/F lJ:TFZDF\ 5YZFI[,M K[P J/L  EFJGUZ4 3M3F4 T/FHF  VG[ DC]JF 5|N[XG[ 
VFJZL ,[TL NlZIF. 58'L ALHF TF,]SF 5|N[XGL ;ZBFD6LDF\ ;5F8 K[P  5F,LTF6F VG[ lXCMZ TF,]SFGM S[8,MS lJ:TFZ 
0\]UZF/ K[P AFSLGM EFU ;5F8 K[P EFJGUZYL T/FHFGM lJ:TFZ 3M3FAFZF TZLS[ VM/BFI K[P T/FHFYL DC]JF ;]WLGM 
SF\9FGM 5|N[X JWFZ[ JZ;FNJF/M  VG[ O/Fp hF0 VG[ GFl/I[ZLYL ,L,MKD K[P JrR[GM5F,LTF6FGM 5|N[X VMKF JZ;FNJF/M 
G[ ;]SM VG[ VMKM hF05FGJF/M K[P  J<,EL5]Z TF,]SFGM EFU EF,GF 5|N[XGF EFU~5[ K[PVCL BFZFXJF/L HDLG K[P 
E{FUMl,S :YFGDF\YL lGDF"6 YTL 5|FS'lTS 5lZl:YTLGL V;Z HL<,FGL B[TL lJSF; VG[ B[T 5[NFXM 5Z HM.  XSFI K[P  
VF HL<,FGL HDLG YM0L 58'L AFN SZTF B0SJF/F 5yYZMGL AG[,L K[P T/FHF H[JF S[8,FS lJ:TFZDF\ U|[GF.8 5yYZ 5|F%T 
YFI K[P HJF/FD]BLGL ZFB VG[ ,FJFZ;GF  O[,FJF ;FY[  VG[W6F ;DIGF W;FZF VG[ WMJF6YL VF 5|N[XGL 5|FS'lTS 
E}ZRGF E}BZF  VluGS'T  B0SM JF/L AG[,L K[P 
E]DL4 D[NFGM VG[ 8[SZLJF/F 5|N[XM o 
E]lDGL N'Q8LV[ RFZ lJEFUM 50[ K[P 
s!f  ptTZ lJEFUDF\ pDZF/F TF,]SM VFJ[,M K[P VF lJ:TFZGL HDLG DwID SF/L VG[  ;5F8 K[P VF lJ:TFZDF\ 
VKTGL 5lZl:YTL pEL YFI K[P 5Z\T] S[8,FS EFUMDF\ GC[ZMGL  l;\RF.G[ SFZ6[  B[TL 5|UlTXL, K[P VCL\ DUO/L VG[ 
AFHZL D]bI 5FSM K[P  
sZf Nl1F6 lJEFUDF\ T/FHF4 DC]JF VG[ ;FJZS\]0,F TF,]SFVM VFJ[,F K[P H[ 5{SL T/FHF VG[ DC]JF TF,]SFVM 
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZM K[P VF lJ:TFZGL HDLG 56 DwID SF/L K[P X[+\]HL lA\N]GF SFZ6[ l;\RF.GL ;]lJWF CM. DUO/L 
S5F; VG[ AFHZL VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P X[Z0L VG[ S[/FGF 5FSM T/FHFDF\ YFI K[P DC]JFDF\ VG[ T/FHF TF,]SFDF\ 
pt5FNG YFI K[P T/FHF ;CSFZL BF\04 pnMU VFJ[, K[P NlZIF. 58'L 5Z GFl/I[Z ;FZF 5|DF6DF\ K[P DL9FGF VUZM VG[ 
Dt:I pnMU GFGF5FIF 5Z RF,[ K[P 
 
s#f 5}J" lJEFUDF\ J<,EL5]Z4 EFJGUZ VG[ 3M3F TF,]SF VFJ[,F K[P  EFJGUZ DwID S1FFG\] A\NZ K[P ;DU| 
EFJGUZ TF,]SFGL VG[ 3M3F TF,]SFGF S[8,FS EFUGL HDLG DwID SF/L K[P NDNFZ VG[ SF\SZF lJGFGL T[DH E[HG[ ,F\AM 
;DI ;]WL ;\U|CL ZFBJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P EF, lJ:TFZDF\ EFl,IF Wp\4S5F;4R6F VG[ T[, D]bI5FSM  YFI K[P VF 
lJ:TFZGF D]bI 5FSMDF\ AFHZL4 DUO/L4 S5F;4H]JFZ K[P  



  
Page 2 

 
  

s$f 5l`RD lJEFUDF\ lXCMZ4 5F,LTF6F VG[ UFZLIFWFZ TF,]SFVM VFJ[,F K[P VF  lJ:TFZGL DM8F EFUGL HDLG 
B0SF/  VG[ 8[SZLVM JF/L  K[P H[YL VF lJ:TFZDF\ B[TL ;FZF 5|DF6DF\ lJS;L GYLP T[GF D]bI 5FSM DUO/L4 S5F; VG[ 
AFHZL K[P l;\RF. DM8[ EFU[ S]JFVM wJFZF YFI K[P  
H/5|JFCM VG[ -M/FJM  
EFJGUZ HL<,FGF DC]JF TF,]SF l;JFI HL<,FGM ;DU| 5|N[X 5}J" TZOGF -M/FJM JF/L K[P DM8FEFUGL GNLVM 5l`RDYL 
5}J" TZO JC[ K[P VG[ B\EFTGF VBFTG[ D/[  K[P  
HL<,FGL D]bI GNL X[+\]HL K[P $v& DF; JC[TL ALHL GNLVMDF\  Z\WM/L VG[ SF/]EF K[P  ALHL GFGL VG[ pGF/FDF\ ;]SF. 
HTL GNLVMDF\ DF,64 DF,[zL4 S[ZL4 ZMh0L4 WFTZJ0L4 HM,F5]ZL4 ;]ZHJ0L4 EFN|M0L4 X[,4 AU0 VG[ W[,M JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P  
NZLIF lSGFZM o 
 UM5GFY YL 5l`RD TZOGM HL<,FGM Nl1F6  lSGFZM SZF0JF/M K[P EFJGUZ   Gl/IF4 ;MGZF.4 DC]JF JU[Z[ 
NlZIF K[P EFJGUZGL VF;5F;GM lSGFZM BF\RFvB}\RLJF/M  K[P EFJGUZ A\NZ V[S SF\9F5Z VFJ[, K[P  
 
BF0LVM ov 
s!f EFJGUZ BF0L o SF/]EFZ VG[ 3[,F  GNL wJFZF AG[,L VF BF0L EFJGUZ XC[Z VG[ B\EFTGF VBFT JrR[ V[S 
S[GF, AGFJ[  K[P VF BF0L 5Z EFJGUZG\] A\NZ VFJ[,\] K[P ;DU| V[lXIFDF\  5|bIFT ,MS U[.8 5|J'lTJF/]\ OST VF V[S H 
A\NZ K[P  
sZf ;MGZF. BF0L  o  EFJGUZYL 5}J" TZO VFXZ[ !# SLPDLPN]Z VZAL ;D]N|DF\ D/TL VF  BF0L K[P HIF\ EZTLGF 
;DIDF\ ,UEU !& DL8Z H[8,\] 5F6L R-[ K[P VCL\ A\NZ lJSF;G[ VJSFX K[P  
s#f DC]JF BF0L o  DF,6 GNL wJFZF VF BF0L AGJF 5FD[, K[P H[ DC]JFYL VFXZ[ * SLPDLPYL N]Z VZAL 
;D]N=DF\ D/[ K[P H[GF 5Z DC]JF A\NZ VFJ[,\] K[P ST5Z TYF lGSM, JrR[ VFJ[,VF BF0L K[P  
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGM .lTCF; ov 
 EFJGUZ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG sALV[D;Lf :YFlGS XC[ZGF ,MSM DF8[ D}/E}T DF/BFSLI ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JF 
DF8[ 5|lTAwW ;ZSFZ K[P ALPV[DP;LP B}A  H  ;FZL ZLT[ ;\RF,G TYF BFGUL 1F[+GL EFULNFZL T[DH GJLG 5wWlT 5lZRI 
DNNYL SFI"1FD ,MS;[JF SZJF DF8[ HF6LT\] K[P XC[ZL ;[JFVM ;]WFZJF DF8[ TYF ;[JFVM VG[ DF\U JrR[ TOFJT OMS SZJF 
lJlJW IMHGFVM T{IFZ K[P  

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF TDFD JM0"GL GFDFJF,L o- 
JM0"  
G\AZ 

JM0"G\] GFD  

! lR+F O],;Z      v GFZL  
Z J0JFvA  
# SZR,LIF 5ZF  
$ S'Q6GUZ  ptTZ v ~JF  
5 5LZK<,F  
& TbT[`JZ   
* J0JFvV  
( S]\EFZJF0F  
) AMZT/FJ  
!_ SF/LIFAL0    v ;LN;Z  
!! ;ZNFZGUZ Nl1F6  v TZ;DLIF  
!Z ;ZNFZGUZ ptTZ   v VSJF0F  
!# WMWF;S",  
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL DFlCTL o- 
s!f  J:TL  &P$#P#&5 
sZf !_(PZ*  RMZ; lSPDLP  
s#f ;F1FZTF  NZ *&P($ @ 
s$f ULRTF $P*__ jIlSTqRMPDLP Lspdlp 
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EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFG\] JCLJ8L DF/B\]:- 
dI] P SlDxGZ 

 
0[P dI]P SlDxGZ 
sV[0DLGf 

0[P dI]P SlDxGZ 
sHGZ,f 

;L8L V[gHLGLIZ ;CFIS SlDXGZ 

!P  DC[SD lJEFU !P XM5q 
     jIJ;FI J[ZF lJEFU 

!PJM8Z JS"; lJEFU !P  ;CFIS 
       SlDxGZ SR[ZL 

ZP  I]P;LP0LP lJEFU ZP .P0LP5LP lJEFU ZP ZM0h lJEFU  
#P VF.P;LP0LPV[;PW8Sv!  #P AM0" V[g0 SlD8L lJEFU #P 0=[G[H lJEFU  
$P  VF.P;LP0L V[;PW8SvZ $P 3ZJ[ZF  s5}J"f lJEFU 

    JM0"v#4$454!#4!$4!5 
$PlA<0L\U lJEFU  

5P DwIFG EMHG lJEFU 5P 3ZJ[ZF  s5l`RDf  lJEFU    
    JM0"v!4)4!_4!!4!&4!*     

5P ZMXGL lJEFU  

&P  C[<Y lJEFU &P 3ZJ[ZF sDwIf lJEFU 
    JM0"vZ4&4*4(4!Z 

&P lO<8Z lJEFU  

*P  GUZ 5|FYlDS lX1F6 ;lDTL *P 8FpG 0[J,5D[g8 lJEFU *P IMHGF lJEFU  
(P  O,0 lJEFU (P 8FpG %,FP lJEFU TYF 

     CFp;L\U q:,D  lJEFU 
(P UF0"G lJEFU  

)P  VA"G D[,[lZIF lJEFU    
!_P  :8MZ lJEFU    
!!P 8=Fg;5M8" lJEFU    
!ZP  l;SI]ZL8L lJEFU    
!#P OFIZ V[g0 .DZHg;L  
       ;lJ";Lh 

   

!$P 5LPVFZPVMP lJEFU    
!5P ,LU, SD ,[AZ lJEFU    
!&P V[SFpg8 lJEFU    
!*P VM0L8 lJEFU    
!(P R}\86L lJEFU    
!)P J;TL U6TZLq 
       I]PVF.P0LPq  V[GP5LPVFZ 

   

Z_P ;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8     
Z!P V[:8[8  lJEFU TYF  
     s NAF6 C8FJ ;[, f 

   

 

પી.આર.ઓ.િવભાગ:- 
!f 5LPVFZPVMP ,UTL  lJlJW SFDULZL o 
5|[;GM84 HFC[Z BAZGF AL,M AGFJJF 4 5|[; S8L\U4 ;\S,G q ;FWFZ6 ;EF4 lJU[Z[GF  5|`GMGF HJFAGL 
DFlCTL D[/JJFGL4;\S,GGL DL8L\UDF\ WFZF;eIzLG[ 5|̀ GMGF HJFA 5CM\RTF SZJFGL SFDULZL TYF 
5LPVFZPVMP zL H[ ;M\5[ T[ SFDULZL SZJFGL ZC[ K[P TYF SM5M"Z[XGDF\ ;ZSFZzLGF 5|MU|FD TYF 
VW";ZSFZL 5|MU|FDGF VFD\+6 SF0" AGFJJFGL SFDULZL VG[ lJTZ6 SZJFGL SFDULZLP 
sZf ;[g8=,L ZHL:8=L XFBFGL lJlJW SFDULZL o 
ZF.8; VMO ;L8LhGGL TDFD SFDULZL4.h VMO 0].\U ALhG[;GL TDFD SFDULZL4 H]GF ;L8LhG RFH"GL 
,UTL TDFD SFDULZL4 DFGP SlDxGZzLG[ pN'[XLG[ VFJTF TDFD 5+M .gJ0" SZJFP TYF ;[g8=,L ZHL:8=L 
wJFZF .gJ0" YI[,F TDFD 5+ ,UT lJEFU[ ZJFGF SZJFGL SFDULZLP 
s#f  GFUZLS ;]lJWF S[gN=GL lJlJW SFDULZL o 
5M:8G[ ,UTL TDFD 5|SFZGL SFDULZL4 AL, AGFJJFGL SFDULZL4 O[gSL\U SZLG[ 5+ DMS,JFGL SFDULZLP 
TYF VFp80MZGL TDFD 5|SFZGL 85F,M ZJFGF SZJFGLSFDULZLP 5M:8 VMlO;G[  ,UTL SFDULZLP 
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મહકમ િવભાગ :-  
S|D lJUT GFD 

 
CMNM ;DIUF/M 

! BFTFGF lJEFULI 
J0FzL 

!vzL 
V[GP0LPUMJF6L 
 

GFIA 
SlDxGZzLsV[0DLGPf 

TFP!q$qZ_!( YL 
TFP#!q#qZ_!)  

Z BFTFSLI J0FzL zL 0LPV[DPDC[TF JCLJ8L VlWSFZL TFP!q$qZ_!( YL 
TFP#!q#qZ_!) 

 
 ;lJGI p5ZMST lJQFI VgJI[ DC[SD lJEFU äFZF TFP!q$qZ_!( YL TFP#!q#qZ_!) NZdIFG 
SZJFDF\ VFJ[, lJlXQ8 SFDULZLGL lJUT GLR[ D]HA K[4 H[ lJlNT YFIP  
 
 DC[SD lJEFU äFZF JQF" Z_!(v!) NZdIFG C[<Y lJEFUGF\ I]P5LPV[;P;LP VG[ I]P;LPV[RP;LP 
GF H]NF H]NF *  S[0ZDF ;LWL EZTLYL HuIFVM EZJFDF\ VFJ[, K[4 H[GL DFCLTL GLR[ D]HA K[P 
 

S|D S[0ZG\] GFD ;LWL EZTLYL EZ[, HuIF GL ;\bIF 
! TALAL VlWSFZL !# 
Z UFIG[SM,MHL:8 # 
# :8FOG;" Z_ 
$ V[S;Z[ 8[SGLxIG # 
5 OFDF";L:8 !Z 
& OLD[, C[<Y JS"Z $# 
* D<8L55"h C[<Y JS"Z !$ 
( ,[AMZ[8ZL 8[SGLxIG !Z 

 
 DC[SD lJEFU äFZF EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ D]bID\+L U'C IMHGF V\TU"T SZFZ VFWFZLT 
BF,L 50[,L HuIFVM GJ[;ZYL HFC[ZFT VF5L D[ZL8GF WMZ6[ !! DF;GF SMg8=FS8 A[.h p5Z EZJFDF\ 
VFJ[, CTLP   

S|D S[0ZG\] GFD 
 

SMg8=FS8 A[.hYL EZJFDF\ VFJ[, HuIFGL ;\bIF 

! dI]GL;L5, ;LJL, V[gHLGLIZ $ 
Z V[DPVF.PV[;P V[S;58" ! 
# ;MxI, 0[J,5D[g8 :5[xIF,L:8 ! 

               
 DC[SD lJEFU äFZF lJlJW S[0ZDF\ 5|DMXG VF5JFDF\ VFJ[, K[4 T[GL lJUT GLR[ D]HA K[P 
 

S|D S[0ZG\] GFD 5|DMXG VF5JFDF VFJ[, HuIFVMGL ;\bIF 
! ;[G[8ZL .g:5[S8Z ! 
Z ;]l5|g8[g0g8 ;\JU" Z 

  
DC[SD lJEFU äFZF TDFD ;\JU"DF\YL Z_!(v!) NZdIFG lGJ'T YTF\ SD"RFZLVMG[ VF JQF" NZdIFG &Z 
H[8,F 5[gXG S[;M D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,F K[P 
 
 RF,] OZH NZdIFG VJ;FG 5FD[, !5 SD"RFZLVMG[ prRS GF6F\SLI ;CFI 5[8[ ! SZM0 Z ,FB 
~l5IFGL R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[,P 
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 ;ZSFZzLGF XC[ZL lJSF; VG[ XC[ZL U'C lGDF"6 lJEFUGF\ TFPZ#q!_q!*GF 9ZFJ D]HAGL 
;OF. SFDNFZMGF JFZ;NFZMG[ ZC[DZFC[ GMSZL VF5JFGL IMHGFGL EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ 
VD,JFZL SZJFDF\ VFJ[,P H[ VgJI[ Z ;OF. SFDNFZMGF JFZ;NFZMG[ ZC[DZFC[ lGD6\]S VF5[, K[4 TYF 
VgI 5 JFZ;NFZMG[ ZC[DZFC[ lGD6\]S VF5JFGL SFI"JFCL RF,] K[P  
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ VFp8 ;Ml;"\UYL lJlJW V[Hg;LVM DFZOT[ H]NF H]NF lJEFUMDF\ 
Z) 0=F.JZGL ;[JF4 $ 0[8F V[g8=L VM5Z[8ZGL ;[JF TYF * 58'FJF/FGL ;[JF TYF EFJGUZ 
DCFGUZ5Fl,SFGL D]bI SR[ZLDF\ CFp; SL5L\U TYF VMOL; ;OF.GL ;[JF VFp8 ;Ml;"\UYL D[/JL 
DC[SDGF BR"DF\ 38F0M SZJFDF\ VFJ[,P 
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ VlWS DNNGLX .HG[Z $ sRFZf OLS; 5UFZDF\YL SFIDL SZJFDF\ 
VFJ[,P ;LWL EZTLYL 5|MA[xFG 5Z lGD6}\S 5FD[, HG ;\5S" VlWSFZLzLG[ SFIDL SZJFDF\ VFJ[, VG[ 
!Z( ZMHDNFZ ;OF. SFDNFZMG[ GLlT D]HA C\UFDL SZJF lG6"I SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF\ TFP!q!q!& 5KL lGJ'T YI[, VlWSFZLqSD"RFZLG[ ;FTDF 5UFZ 
5\R D]HA 5[gXG ;]WFZ6F TYF lGJ'lT ,FEMGF TOFJTGL ZSD R]SJJF C]SD SZL T[GM VD, SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ GJL JlW"T 5[gXG IMHGFsV[GP5LPV[;Pf V\TU"T Z*  VlWSFZL q SD"RFZL 
VMGF V[SFpg8 BM,JFDF\ VFJ[,P 
 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF äFZF SD"RFZLVMG[ DF\NUL ;AA TYF H]NF H]NF VM5Z[XGM ;AA YI[, BR" 
5{SL EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL GLTL D]HA S],v!( SD"RFZLVMG[ VFYL"S ;CFI R]SJJFDF\ VFJ[, K[P  
 
  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF äFZF VF.P8LPVF.PDF\ SMQF" SZL ZC[,F lJWFYL"VMG[ EFJGUZ 
DCFGUZ5Fl,SF äFZF V[5|[g8L; TZLS[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF JQF" NZdIFG $5 H[8,F 
TF,LDFYL"VMG[ TF,LD VF5JFDF VFJ[, K[P  
 
;ZSFZzL äFZF D]bID\+L V[5|[g8L; IMHGF X~ SZJFDF\ VFJ[, T[DF\ EFJGUZ  
 DCFGUZ5Fl,SFDF\ S],v!&_ V[5|[g8L;MG[ TF,LD VY[" ZMSL EFJGUZ ZLhLIGDF\ ;[Sg0 V[5|[g8L; :8[S 
CM<0Z ;\:YF TZLS[GL 5|l;wWL D[/J[, CTLP 
 
DC[SD lJEFU äFZF ;ZSFZzLGF\ ;[JF ;[T] SFI"S|DDF\ ZFHIGF JCLJ8DF\ 5FZNXL"STF JW[ T[DH 5|HFGL 
jIlST,1FL ZH]VFTMGF\ pS[,GL h05 JW[ T[ DF8[ EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF äFZF EFJGUZ XC[ZDF\ !# 
JM0"DF\ IMHJFDF\ VFJ[, CTMP VF ;[JF ;[T] SFI"S|DGF\ RMYF TASSF  NZdIFG  (Z!&  VZHLVM VFJ[, 
CTL4  T[ 5{SL (!5( VZHLVM TFtSF,LS lGSF, V[8,[ S[ :Y/ p5Z H TDFD VZHLVMGM :Y/ p5Z 
lGSF, SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF ;[JF ;[T]GM RMYM  TASSM ;O/TF5}J"S 5]6" SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
ZFHI ;ZSFZzL äFZF T/FJM TYF 0[DMG[ p\0F pTFZL 5F6L ;\RI SZJFGL IMHGFGF\ EFU~5[ GD"NF H/ 
IF+FG\] EFJGUZ XC[ZGF\ TDFD JM0M"DF\ ;O/TF5}J"S VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, CT\]P 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF äFZF ;G[ Z_!(v!) GF JQF"DF\ CFY WZFGFZ H]NF H]NF lJSF;GF SFDMG\] 
DFGPD\+LzLVM TYF DCFG]EFJMGL p5l:YTDF\  BFTD]C]"T TYF ,MSF"56 SFI"S|DMG\] ;O/TF5}J"S VFIMHG 
SZ[, K[P  
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5],JFDFDF XlCN YI[,F ;LPVFZP5LPV[OP GF HJFGMGF S]8\]ALHGMG[ VFYL"S DNN~5 YJF DF8[ EFJGUZ 
DCFGUZ5Fl,SFGF\ VlWSFZLzLVM TYF SD"RFZLVMGF\ 5UFZDF\YL S5F6 SZL ~FP5 ,FBGL ;CFI 
DMS,JFGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 

એસેસમે ટ સેલ િવભાગ :- 

G.I.S. બેઝ પાઇલોટ વોડ ન ં૦૭ પીરછ લાની સને વષ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંર -સવ આકારણી થયેલ 

િમ કતોના ઓનલાઇન અપડશન સબંિંધત કામગીર  વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંહાથ ધરવામા ંઆવી.  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમા ંભળેલા નવા પાચં ગામો વા, અકવાડા તથા તરસિમયા 

ગામતળ સ હતના િવ તારોમા ંઆવેલ િમ કતોની કાપટ એ રયા આધા રત માપણીની કામગીર  હાથ 

ધરવામા ંઆવી. 

ઘરવેરા (મ ય) િવભાગના પ  અ વયે ઘરવેરાના વોડ ન ં૦૯ ુંભારવાડામા ંઆવેલ મેશ ફ ટર ના 

ુ લા લોટોની આકારણી હાથ ધરવામા ંએસેસમે ટ િવભાગના કમચાર ઓ ારા મદદ કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

ઘરવેરા િવભાગ ( વૂ, પિ મ તથા મ ય) ણેય િવભાગોમા ંએસેસમે ટ સેલ િવભાગના કમચાર ઓને 

વહચણી કર , ઘરવેરા િવભાગમા ંરહલ િવલંબત ફાઇલોમા ં થળ તપાસ કર  રપોટ ગ કરવા સબંિંધત 

કામગીર  કરવામા ંઆવેલ છે.  

ટ  કલેકશન િવભાગ :-  

િવભાગ ુ ંનામ :- ટ  કલેકશન િવભાગ (શોપ/ યવસાયવેરા) 

િવભાગીય વડ :- ટ  કલેકશન િુ ટ ડ ટ  

િવભાગીય વડા ુ ંનામ :- ી ભા બેુન એન. પરમાર 

(૧) શોપ િવભાગ : 

વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ધુીની ુલ આવક :- .૨,૧૬,૦૦૦  

કમચાર ઓની યાદ   

(૧) શોપ ઇ પેકટર :- ી બીનાબેન આર વસાણી    (૩) ુ .કલાક :- જ શાબેન સી ડામોર 

        (૨) સી. લાક :- ી ઇલાબેન બી પટલ             (૪) પ ાવાળા :- ી ન ુભાઇ એસ રાઠોડ  
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(૨) યવસાયવેરા િવભાગ : 

મ ુલ ખાતા વષ દર યાન નવા 

ખાતા 

ુલ આવક( \) 

E.C. ર શન ૧૩૪૬૭ ૬૯૬ ૧,૪૭,૮૦,૦૦૦/- 

R.C. ર શન ૧૨૩૪ ૫૭ ૩,૬૬,૦૩,૦૦૦/- 

વાહનકરની આવક  ૨,૭૩,૬૩,૦૦૦/- 
 

કમચાર ઓની યાદ  :- 

૧.ઇ પે ટર :- ી અરિવદભાઇ મેર                               ૪. ુ . લાક :- ી અરિવદભાઇ ઓ મકવાણા 

૨.સી. લાક :- ી િવજયભાઇ  પાડં                      ૫. ુ .કલાક :- ી મ રુભાઇ ક ભડ યા ા 

૩. ુ . લાક :- ી ભરતભાઇ એચ ડોડ યા                  ૬.પ ાવાળા :- ી ઉષાબેન મન ખુભાઇ મેર 

.ુસી.ડ  િવભાગ :- 

( .ુસી.ડ .) િવભાગ ના િવભાગીય તેમજ ખાતાક ય વડા ી ની િવગત 

મ િવગત નામ હો ો સમયગાળો 

૧ 
અહવાલના વષ દરિમયાન ખાતાના 

િવભાગી વડા ી 
એન. ડ . ગોવાણી 

નાયબ કિમ ર ી 

(એડમીન) 
- 

૨ 
અહવાલના વષ દરિમયાન ખાતાના 

િવભાગી વડા ી 
ડ . એસ. કરમટા ો ટ ઓ ફસર - 

 

.ુસી.ડ .િવભાગ હઠળ ચાલતી વતમાન યોજના :  

       દન દયાળ યોદય યોજના રા ય શહર  િવકાસ આ િવકા િમશન (DAY-NULM) યોજના 

.ુસી.ડ .િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ િવિશ ટ કામગીર  : 

૧)  ૧૫મી ઓગ ટ  

૨)  ૨૬મી આુર   

૩)  ડૉ. બાબા સાહબ બેડકર જ મ જયિંત  

૪)  તુન વષ નેહ િમલન  

૫)  ૧લી મે ઉજવણી  

૬)  િશ ય િૃ  સહાય ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧૨ િવ ાન વાહ, ધોરણ-૧૨ સામા ય વાહ 

૭)  સખીમડંળના બહનો ારા વ છતા અ ભ ાય ચાર.  

(૧)  દન દયાળ યોદય યોજના રા ય શહર  િવકાસ આ િવકા િમશન (DAY-       

      NULM) યોજના. 
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 ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ંસરકાર ી ારા દન દયાળ યોદય યોજના રા ય શહર  

િવકાસ આ િવકા િમશન (DAY-NULM) યોજના આુર -૨૦૧૫થી અમલમા ંઆવેલ છે. શહર  ગર બ 

ુ ુંબોને લાભ દ વરોજગાર અને કૌશ ય ણૂ વેતન રોજગાર  તકો રૂ  પાડ  તેમની ગર બી અને 

નબળાઈઓ ઘટાડ ને તેમના ં વાનાધોરણમા ંસતત ધુારો લાવવાનો છે. આ માટ પાયાના તર 

ગર બો માટની સં થાઓ ઉભી કરવી જ ર  છે. આ અ ભયાન ુ ંલ ય શહર  ઘરિવહોણા લોકોને 

તબ ાવાર આવ યક સેવાઓ સાથે સ જ હોય તેવા આ ય રુા પાડવાનો છે. વ મુા ંઆ અ ભયાન 

યોજના હઠળ શહરમા ંફ રયાઓને યો ય જ યા, સં થાગત િધરાણ, સામા ક રુ ા, અને કૌશ યો 

લુભ બનાવવા ુ ંછે. થી તેઓ બ રમા ંઉભરતી તકો નો લાભ મેળવી શક અને તેઓ સાર  ર તે 

વનિનવાહ કર  શક. 

સામા જક ગિતશીલતા અને સં થાગત િવકાસ :  

 શહર  ગર બ ુ ુંબોને તેઓના પોતાની સં થાઓ રચવા તેઓના વ સહાય ૂથો રચવા ુ ંઅને 

વ સહાય ૂથોના ફડરશન બનાવવા ુ ંઆ ઘટક તગત શ  કરવામા ંઆવેલ છે, મા ંતા. 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીમા ં ુલ ૮૦ વ સહાય ૂથોને ન ધી તેના બક મા ંસેિવગ ખાતા 

ખોલવામા ંઆવેલ છે. 

મતા સબધંી તાલીમ અને લેસમે ટ ારા રોજગાર : 

 આ ઘટક ારા શહર  ગર બો (િશ ત બેરોજગારો) ને વરોજગાર ની તાલીમ મળ  રહ તે માટ 

દન દયાળ યોદય યોજના રા ય શહર  િવકાસ આ િવકા િમશન (DAY-NULM) યોજના હઠળ િવિવધ 

વ રોજગાર ના તાલીમ વગ  ગાઈડલાઈન જુબ ચલાવવામા ંઆવે છે. સરકાર ીના ગાઈડલાઈનના 

કોસ જુબ ુદા- ુદા તાર ખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ધુીમા ં ુલ ૪૭૫ તાલીમાથ ઓએ 

તાલીમ ણૂ કરલ છે.  

વ રોજગાર કાય મ : 

 આ ઘટક તગત શહર  ગર બ ય તઓ/ ૂથોને તેમની િવશેષ અ ભ ુ ચ અને થાિનક 

પ ર થિતને અ ુ ુળ હોય એવા લાભ દ વરોજગાર સાહસો/લ  ુઉ ોગ સાહસો ઉભા કરવા માટ 

નાણાક ય સહાય રૂ  પાડવા માટ તાર ખ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ધુી મા ં ુલ ૧૯૫ લોન 

અર ની લોન િધરાણ ભલામણ કર  બે કોને  મોકલવામા ંઆવેલ છે.  
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શહર  ફ રયાઓને સહાય : 

 આ ઘટક તગત ફ રયાઓને કૌશ યો શીખવા, લ  ુસાહસો ઉભા કરવામા ંસહાય કરવા, 

િધરાણ મેળવવા માટ સ મ બનાવવા અને ફ રયાઓના હતમા ંશહર  આયોજન કર ને સોિશયલ 

િસ ોર ટ  માટ મદદ કરવાની નેમ ધરાવે છે. 

ઘરિવહોણા શહર  લોકો માટ આ ય યોજના : 

 આ ઘટક તગત ઘરિવહોણા લોકો માટ આ ય ( ક મ ઓફ શે ટર ફોર અબન હોમ) યોજનાનો 

ુ ય ઉ ેશ, શહર  સમાજોના સૌથી ગર બવગને આ ય અને અ ય તમામ આવ યક સેવાઓ રૂ  

પડવાનો છે. ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ંચાર નાઈટશે ટર આવેલ છે: (૧) .ુ શોિપગ સે ટર, 

સરદારનગર (૨) .ુ શોિપગ સે ટર, ભુાષનગર (૩) વડવા, ચાવડ ગેટ નાઈટ શે ટર અને (૪) ર વે 

ટશન પાસે આવેલ સર ત તિસહ  ધમશાળા ારા નાઈટ શે ટર ચલાવવા મા ંઆવે છે.  

.ુસી.ડ . િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર  : 

(૧) ગર બ ક યાણ મેળો -૨૦૧૯  

  વષ-૨૦૧૮-૧૯ મા ંસરકાર ીની ચુના અ સુાર માનવ ક યાણલ ી યોજનાના લાભો 

એકજ થળે ા ત થાય તે હ સુર એકજ થળે િવતરણ કરવા મહાનગરપા લકા ારા શહર ભાવનગર 

ઉ ર તથા ભાવનગર દ ણ એમ ુલ બે શહર ક ાએ ગર બ ક યાણ મેળા ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આવે ુ ંહ ુ ં ની િવગત નીચે જુબ છે.  

  વષ ૨૦૧૮-૧૯ ગર બ યાણ મેળા ુ ંભાવનગર ઉ ર તથા દ ણ માટ તાર ખ 

૦૩/૦૧/૧૯ ના ંરોજ ી અટલ બહાર  વાજપાઈ ઓપનએર થીયેટર-મોતીબાગ ખાતે કરવા મા ંઆવે ુ ં

હ ુ.ં આ ગર બ ક યાણ મેળામા ંભાવનગર ઉ ર તથા દ ણ િવ તારમા ંસરકાર ીની ુદ ુદ  

યોજનાઓના ુલ ૫૨૬૪ લાભાથ ઓને ુલ િપયા ૨૩,૬૯,૩૦,૩૬૮/- ની સહાય કુવવામા ંઆવેલ છે 

(૨) િતમ યા માટ આપેલ ા ટ મા હતી : 

-:: િતમ યા માટ આપેલ ા ટ મા હતી ::- 

મ ન.ં મશાન ુ ંનામ ફાળવેલ ા ટ 

૧ ી િનવાણ તીથ ટ ુંભારવાડા .૭૫૦૦૦/- 

૨ ી ૃ ણપરા મો મં દર ચેર ટબલ ટ .૭૫૦૦૦/- 

૩ ી સાવજિનક ુ ત ધામ .૭૫૦૦૦/- 

૪ ી ગોરડ મશાન સિમિત .૭૫૦૦૦/- 

૫ ી િસ નુગર મો  મં દર .૭૫૦૦૦/- 

૬ ી મોતીતળાવ મો મં દર ટ .૭૫૦૦૦/- 

િતમ યા માટ ચા  ુવષ ુલ . ૪,૫૦,૦૦૦/- ની મશાન નીભાવ ા ટ આપવામા ંઆવેલ 

છે.  
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 (૩) કુબક :  

 ભાવનગર મહાનગરપા લકા િવ તારમા ંરહતા નાગ રકોના સતંાનોને ઉ ચ િશ ણ મળ  રહ 

તેવા હ થુી જ ર  ુ તકો વસાવી િવ ાથ ઓ ુ ંખા ુ ંખોલી ડ પોઝીટ તેમજ સ યપદની ફ  લઇ અ ય 

બી  ચા  વગર ુ તકો રુા પાડવામા ંઆવે છે. ભાવનગર મહાનગરપાલકા .ુસી.ડ . િવભાગ 

સચંા લત કુબકમા ંલગભગ છે લા ૯ થી ૧૦ વષથી નવા ુ તકો ખર દવામા ંઆવેલ નથી. તેમજ 

અ ભુવી ટાફ િન તૃ થઇ ગયેલ છે. કુબક બધં કરવા અમારો અ ભ ાય થાય છે. 

(૪) જન િૃત કાય મ અભયાન તગત આપેલ સહાય : 

 રા ય સરકારના માગદશન હઠળ જન િૃત કાય મ િનમળ જુરાત મહાઅ ભયાન “વાચેં 

જુરાત” તગત બાટન ુ તકાલય ભાવનગરને ચા  ુવષ . ૭૫,૦૦૦/- ની સહાય કુવવામા ં

આવેલ છે.  

આરો ય િવભાગ :- 

મ ન ં  િવભાગ  ુનામ  ખાતાના વડા ુ ંનામ  ખાતાના વડાનો હો ો  

૧ આરો ય િવભાગ  ી ડો.આર.ક.િસ હા  

મેડ કલ ઓફ સર ઓફ હ થ 

લ ન ન ધણી ર ાર 

જ મ-મરણ ન ધણી ર ાર 

ડઝી નેટડ ઓફ સર ઓફ ડ 

૨ ુ ુંબ ક યાણ શાખા ી એમ.વી. ુરશી વહ વટ  કમ હસાબી અિધકાર ી 

3 ડ િવભાગ  
ી મિનષ ુમાર બી.પટલ  

િસનીયર ડ સે ટ  ઓફ સર 

 

ી દવાગં ુમાર એ.જોષી  ડ સે ટ  ઓફ સર 

 

-:: શહર  આરો ય ક ોની યાદ  ::-  

અ

ુ ં

મેડ કલ ઓફ સર  ુ

નામ 
શહર  આરો ય ક ના નામ મોબાઇલ ન.ં સમય 

1 ડો. પલ ઠવા 
.ુશોપ ગ સે ટર, પહલા 

માળે, ભુાષનગર  
9712975818 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 
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2 ડો.રણ ત પરમાર  આખલોલ જકાતનાકા, ચ ા, લસર  8128015889 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

3 ડો.ભાવેશ વળ યા  
ભરતનગર, મા તી આરો યધામ, 12 

ન.ંબસ ટ ડ પાછળ. 
9978301092 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

4 ડો. ૃિતકા ગોયાણી  
ુંભારવાડા,નાર રોડ,એસ.બી.આઇ.બ

ની સામે  
9428590209 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

5 
ડો.દવેન ુમાર 

િ વેદ   

વડવા વોશ ગઘાટ, િવકાસ વ ળુ 

ટની નીચે, ગગંાજળ યા તળાવ.

  

9427546099 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

6 ડો.ક યપ યાસ  
કરચલીયાપરા, વા કટ ગેઇટ પોલીસ 

ટશનની પાસે  
9898563066 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

7 ડો. હતેષ ુ ર  બોરતળાવ, સર તા સોસા.ભાવનગર  8238532415 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

8 ડો. તુી પનારા  
કણબીવાડ, ુના બબંાખાનાવાળ  

શેર  
9558763124 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

9  ડો. ના જસાણી  
બોરડ ગેઇટ, ડો.જોગદ યાના 

દવાખાનાની બા ુમા ં  
9099093697  

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

10 ડો.િનરાલી પલાણ  દુાસ તળાવ, વાપર  રોડ  8866582172 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 
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11 
ડો. દ યરાજિસહ 

ડુાસમા  

સ યનારાયણ સોસાયટ ,  

ક.પી.એસ. ુલ પાછળ,  કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર  

9099888404 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

12 
ડો.શ તિસહ 

ગો હલ (I/C) 

હ રુ યા ચોક, સોની ાતીની વાડ , 

ભીલવાડા  
9725176967 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

13 ડો.િવ યા કાકરચા   
ખોડલ ચોક,  નાર  રોડ( )ુ 

ુંભારવાડા, ભાવનગર 
8320799624 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

14 ડો. પલ ઠવા 
.ુશોપ ગ સે ટર, પહલા 

માળે, ભુાષનગર  
9712975818 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

15 ડો.રણ ત પરમાર  આખલોલ જકાતનાકા, ચ ા, લસર  8128015889 

સવાર ૦૯.૦૦ થી 

૦૧.૦૦ બપોર ૦3.૦૦ 

થી ૦૬.૦૦ 

 

 

-:: શહર  આરો ય ક  ઉપર ઉપલ ધ સેવાઓ ::- 

સરકાર ીની એન.આર.એચ.એમ/આર.સી.એચ-II  કાય મ તગત ભાવનગર મહાનગરપા લકા,આરો ય િવભાગ 

હઠળ અબન હ થ સોસાયટ ની રચના ફ આુર -2007 મા ંથયેલ છે.  

તાવ,શરદ ,ઝાડા,ઉ ટ ,િવગેર વી સામા ય બમાર ઓ માટ ાથિમક સારવાર.  

પાણી જ ય તથા મ છર જ ય રોગોના ંઅટકાયતી પગલાઓ ગે ુ ંમાગદશન. 

તાવના ંદદ ઓ માટ લો હની તપાસની િુવધા. 

૦ થી ૬ વષ ુધંીના બાળકો  ુરસીકરણ. 

િનરોગી બાળવષ તગત બાળકોના િવકાસ ગેના સલાહ ચુનો તથા તપાસ મ ક, વજન માપણી,િવટામીન 

સ લીમેટર , ખોરાક ગેના સલાહ ચુનો, તથા ત કાલીન સારવાર ગેના ચુનો તથા સેવાઓ િવગેર.  

 

સગભા મ હલાઓ માટ તુી પહલા ચેક-અપ અને સારવાર મક, વજન માપણી, લડ ેશર,આયન-ફોલીક 

એસીડ, ક શીયમ, ૃમી િવરોધક ગોળ ઓ,ટ .ટ .ઇ શન, તથા અ ય સામા ય બમાર ઓ માટની સારવાર.  

ગભંીર રોગોના લ ણો ધરાવતી સગભાઓ માટ પેશીયાલી ટ ડો ટરો ારા તપાસની યવ થા.  
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બાળસખા યોજના હઠળ ફોમ ભરવાની તથા તુી બાદ માતા તથા શી નુા આરો ય ગેની સારવાર તથા 

સલાહ ચુનો. 

જનની રુ ા યોજના તગત લાભાથ ઓના ફોમ ભરવાની તથા સહાય કુવવાની યવ થા.  

ક રુબા પોષણ સહાય  યોજના તગત લાભાથ ઓને ફોમ ભરવાની તથા સહાય કુવવાની યવ થા.  

ચરં વી યોજના હઠળ લાભાથ ઓના ફોમ ભરવામાં આવે છે.  

ુ ુંબ િનયોજન ો ામ તગત ઇ ક દંપતીઓ માટ માગદશન તેમજ ુ ષ તથા ી નસબધંીની યવ થા.  

કોપર-ટ  કુવાની યવ થા.  

ગભિનરોધક ગોળ ઓ તથા િનરોધ  ુિવતરણ. 

ુ ત રોગોના િનદાન સારવાર તથા અટકાયતી પગલા ગેના ચુનો.  

આરો ય િવષયક જન તૃી માટ  ુિશ ણ.  

-::સરકાર મા ય રસીકરણ ક ો::- 

વે સીનેશન ા ચ/એપીડ મીક ક ોલ િવભાગ:-  

- આર.સી.એચ ો ામ હઠળ નવ ત શી ઓુને બી.સી. . ી ણુી રસી આપવી, પે ટાવેલે ટ તથા પોલીયોના 

ડોઝ િનયત કરલ સમયમા ંપીવડાવવા,ં મીઝ સ તથા હપેટાઇટ સ િવરોધી રસી આપવી, સગભા માતાઓને 

ટ .ટ .ઇ શનના િનયત કરલ સમયમા ંઆપવા.  

- બાળલકવા ના દુ ના યેયને હાસંલ કરવા માટ ભારત સરકારની ચુના જુબ ૦ થી ૫  વષના બાળકોને 

પોલીયોની રસી પીવડાવવાનો કાય મ સમ  દશની સાથે ભાવનગર મહાનગરપા લકામાં હાથ ધરવામા ંઆવેલ 

છે.  

 શાળા આરો ય રા ય-બાળ વા ય કાય મ હઠળ ભાવનગર શહર  િવ તારમા ંનવ ત શી  ુથી ૧૮ વષ 

ધુીના(ંનવ ત શી ,ુ ગણવાડ ના ુ કા બાળકો તેમજ ખાનગી બાળમં દરના ુ કા બાળકો, નુીસીપલ તેમજ 

સરકાર  શાળામા ંઅ યાસ કરતા બાળકો તથા ખાનગી શાળાના તમામ બાળકો, ચ ન હોમ,મ સા, ક ીય 

િવ યાલય વી અ ય શાળાના બાળકો તથા 18 વષ ધુીના શાળાએ જતા/ન જતા બાળકો) દા  ુલ-

૧,૬૭,૦૦૬ (એક લાખ,સડસઠ હ ર,છ ) બાળકોને- િવ ાથ ઓને  RBSK મોબાઇલ હ થ ટ મ ારા  આરો ય 

તપાસણી કરવામા ંઆવે છે. 

RBSK  હ થ મોબાઇલ હ થ ટ મ ારા બાળકોની આરો ય તપાસમા ં લે ટ લીપ/પેલેટ, લબ ટ, જ મ ત દય 

રોગ, જ મ ત બહરાશ,જ મ ત મોતીયો, પાં ુરોગ, કરોડ ર ુની તકલીફ, ડાસઉન િસ ોમ િવગેર જ મ ત 

ખામી ધરાવતા બાળકોને તેમજ અ ય રોગ ધરાવતા બાળકોને શાળા સદંભ કાડ ારા સર ટ .હો પટલમા ંસારવાર 

આપવામા આવે છે.  તેમજ વ  ુસારવારની જ ર યાત જણાતા બાળકોને શાળા સદંભ કાડ ારા અમદાવાદ 

સીવીલ હો પટલ, .ુએન.મહતા ઇ ટ ટ ટુ ઓફ કાડ ઓલો ( દય રોગ માટ), ઇ ટ ટ ટુ ઓફ કડની ડસીઝ 
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એ ડ ર સચ સે ટર( કડની લગતા રોગ માટ),  તથા એમ.પી.શાહ ક સર હો પીટલ(ક સરના રોગ માટ) મા ંિનદાન 

અને સારવાર ત ન િવના ુ યે આપવામા આવે છે.   

શાળા આરો ય રા ય-બાળ વા ય કાય મ તગત  ભાવનગર શહર  િવ તારમા ંનવ ત શી  ુથી ૬ વષના 

મળ  આવેલ ુપોષીત-અિત ુપોષીત બાળકોને ાઇવેટ િપડ યા શન એસોશીએશન ભાવનગર શહર ારામફત 

સારવાર તથા ફોલોઅપની યવ થા કરવામા આવેલ છે.  

મા  ૃબાળ ક યાણ યોજના તગત ભાવનગર શહર  િવ તારમા ઘર થતા જ મ (હોમ ડ લીવર ) નો સરરાસ  

જ મ દર ુ ય કરવા  ુ આયોજન છે.  

સરકાર ી ારા બાળ ૃ દુર  ઘટાડવા માટ  અટલ નેહ યોજના ારા ભાવનગર શહર  િવ તારના ંસરકાર  

િૃત હો તથા ખાનગી િૃત હૃોમા ંજ મતા તમામ નવ ત શી ઓુની જ મ ત ખામી ધરાવતા બાળકોને 

શાળા સદંભ કાડ ારા આરો ય તપાસ  કરવામા આવે છે.  

આરો ય િવભાગ,ભાવનગર મહાનગરપા લકા  તગત અબન હ થ સોસાયટ , ારા ભાવનગર શહરમા ંબાળ 

રસીકરણની કામગીર  સઘન બનાવવાના ંહ સુર આરો ય િવભાગ હ તકના અબન હ થ સોસાયટ  ારા સચંાલીત 

ુલ-૧3 અબન હ થ સે ટરો ારા રોગ તીકારક રસીઓ વી ક, બી.સી. .,પોલીયો,ઓર ,ધ રુની 

રસીઓ,પે ટાવેલે ટ, ઓર  તેમજ ુ ટર(વધારાનો ડોઝ) િવગેર રસી આપવાની કામગીર  િનયમીત ર તે કરવામા 

આવે છે,તેમજ સરકાર ીની િવિવધ રસીકરણની બેંશ કાય મો ગોઠવીને ુદા- ુદા પછાત તેમજ ગીચ વ તી 

ધરાવતા િવ તારોમા ંસરકાર ીની યોજના જુબ મમતા દવસ તગત બાળકોને આવ યક રોગ િવરોધી 

રસીકરણ  કરવામા આવે છે.   

સઘન િમશન ઇ ધ ષુ કાય મ તગત ભાવનગર િુનસીપલ કોપ રશન હદ િવ તારમા ંઆવતા તમામ 

િવ તારોમાં ખાસ કર ને ઇટોના ભ ા,નવા બનતા બાધંકામ, અ યતં ગર બ િવ તાર અને પેર ફર ના િવ તારોમા 

સવ હાથ ધરવામા ંઆ યો અને રસીકરણમા ંબાક  રહ  ગયેલ હોય તથા ટ  ગયેલા હોય તેવા તમામ બાળકો ુ ં

રસીકરણ કરવામા આ .ુ 

ટ .બી.,ર તપીત, એચ.આઇ.વી.એઇડસ,ક સર,તેમજ તુીના ગભંીર રોગો, ીઓને થતા પાં ુરોગ અ વયે તબીબી 

સહાય યોજના તગત સરકાર ીની યોજના જુબ આિથક સહાય આપવામા ંઆવે છે.   

 જ મ મરણ ન ધણીની િવગત ::- 

આરો ય િવભાગના જ મ-મરણ ન ધણી િવભાગમા ંઓનલાઇન જ મ-મરણ ન ધણીની યા તા:૦૧/૦૪/૨૦૧૫ 

થી શ  થતા ભાવનગર મહાનગરપા લકાની વેબ સાઇટ  www.bmcgujarat.com પરથી સરકાર  તેમજ ખાનગી 

હો પટલો તથા િૃત હૃો જ મ-મરણ ન ધણી ઓનલાઇન કર  શકશે.   

જ મ તથા મરણ બનાવની ન ધ બનાવની તાર ખથી દન-૨૧ મા ંિવના ુ યે ન ધ થાય છે. ૨૧ દવસ બાદ 

પરં  ુબનાવની તાર ખથી દવસ-૩૦ ુધંી .૫/-  િવલબંીત ફ  ભયથી ન ધ થાય છે. તેમજ બનાવની તાર ખથી 

દવસ-૩૦ થી ઉપરના પરં  ુએક વષની દરના ન હ ન ધાયેલા જ મ-મરણના બનાવની ન ધ .૧૫/- િવલબંીત 



  Page 
15 

 
  

ફ  ભયથી તેમજ એ ઝી.મે ટ સાહબ ીની સમ  સબધંીત ારા કરવામા ંઆવતા સોગધંનામાના ંઆધાર 

સોગધંના  ુર ુ કયથી ન ધ થાય છે.  

એક વષથી ઉપરના ન હ ન ધાયેલા જ મ –મરણની ન ધ ડુ .મે ટ(ફ ટ લાસ) ુ ં ુકમના ુ ંર ુ  કરવાથી 

તેમજ .૨૫/- િવલબંીત ફ  ભયથી ન ધ કરવામાં આવે છે.  

ન ધાયેલ જ મમા ંબાળક ુ ંનામ ન ધણી તાર ખથી એક વષ ુધંી િવના ુ યે તેમજ એક વષથી પદંર વષની 

દરના ંન ધાયેલા બાળકો ુ ં નામ .૫/- િવલબંીત ફ  ભયથી નામ દાખલ કરવામા ંઆવે છે. પદંર વષથી 

ઉપરના ક સામા ં ુલ લીવ ગ સટ ફ કટ અથવા બોનોફાઇડ સટ ફ કટ ર ુ કયથી બાળક ુ ંનામ દાખલ કરવામા ં

આવે છે.  

જ મ-મરણની નકલ મેળવવા િનયત ન નુા જુબ ુ ં ફોમા મા ંઅર  કરવાની રહશ.ે  

નકલ ફ  .૫/- ભયથી જ મ-મરણના ંદાખલાની જુરાતીમા ંઅને ે  .૫/- મા ંઉતારાની નકલ મળ  શક છે.  

જ મ-મરણ ન ધણી માટ િનયત ફોમા મા ં પ ટ, વુા ય તથા રુતી મા હતી  આપવાની રહશ.ે 

 બાળકને ુલમા ં વેશ મળેલ હોય અને જ મના ંદાખલામા નામનો ઉમેરો કરવાનો હોય તેવા દરક કસમા ં

બાળક  ુનામ, ુલ લીવ ગ સટ  અથવા બોનોફાઇડ સટ ના આધાર બાળક  ુનામ જ મના દાખલામા ંઉમેર  

શકાય છે.  

 ય ત એ ુલમા ંઅ યાસ કય  ન હોય અને જ મના દાખલામા ંનામ ઉમેરો કરવાનો હોય તેવા કસમા ં

એફ ડવીટના ંઆધાર જ મના દાખલામા ંનામ ઉમેરો કર  શકાય છે.  

લ ન ન ધણીની િવગતો:-  

આરો ય િવભાગના જ મ-મરણ ન ધણી િવભાગ ારા તા:૦૧/૦૧/૨૦૦૮ થી જુરાત લ ન ન ધણી અિધિનયમ-

2006 ની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવી છે.  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા તા:૦૧/૦૫/૨૦૧૬ થી લ ન ન ધણી ર શન ઓનલાઇન કરલ છે.  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની વેબ સાઇટ www.bmc.gujarat.com  પર એ લીકશન અરજદાર ારા કરવાની હોય છે. 

યાર બાદ એ લીકશન ઓનલાઇન સબમીટ કયા બાદ ચલણ તથા લ ન ન ધણીના દરક ફોમની ી ટ  

િનકળશે. મા ંતમામ જ ર  િવગતો દશાવેલ છે.  

વર-ક યાના જ મનો દાખલો અથવા ુલ લીવ ગ સટ ફ કટ ખર  નકલના સ હ િસ ા કરલી નકલ ફર યાત ર ુ 

કરવા  ુરહશે અને લ ન આમં ણ પ ીકા અથવા લ ન સં કાર માણ પ  અથવા િનકાહના  ુર ુ  કરવા  ુરહશ.ે  

વર-ક યાના તથા બે સા ી અને તેમના ફોટો આઇ.ડ .કાડ ની ઝેરો  નકલ પર ખર  નકલ ના સ હ િસકા કરલી 

નકલ ર ુ  કરવાની રહશે અને .૨૦૦/- ની મેમોર ડમ એ ીમે ટ ટ ક ટ લ ન યાદ ની (મેમોર ડમ) બે નકલમા ં

ટ ક ટ લગાવવાની રહશ.ેઅને તેની ઉપર વર –ક યાએ સ હ કરવાની રહશ.ે(મેમોર ડમ એ ીમે ટ ટ ક ટ 

પો ટઓફ સમાથી મેળશે,)  
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સા ી તથા ગોરની(િવધી કરાવનાર) ઓળખ માટ ઇલે શનકાડ, ાઇવ ગ લાઇસ સ, પાનકાડ, પાસપોટ 

,આધારકાડ, નોકર  કરતા હોય તો તે સં થા ુ ંઆઇ.કાડ વગેરમાથંી કોઇ એક રુાવો મા ય રખાશે  ર ુ કરવાનો 

રહશ.ે 

લ ન ન ધણી ફોમમા ંલ નની યાદ  નકલ-૨ મા ં(મેમોર ડમ ઓફ મેરજ) ફોમમાં નીચે વર-ક યાએ તેઓના 

પસપોટ સાઇઝ એક-એક ફોટા લગાવી વર-ક યાએ ફોટાની નીચે સ હ અથવા ઠુા કરવાના રહશે.આ ર તે બ ે 

ફોમમા ંએક-એક ફોટા લગાવી સ હ તથા ઠુા કરવાના રહશ.ે  

લ ન ન ધણી માટ દવસ-30 ુધંીમા .૫/-  ન ધણી ફ  ન  કરાઇ છે. 

 

યાર એ થી ણ મ હના ુધંીમા ં .૧૫/- ન ધણી ફ  ન  કરાઇ છે. 

ણથી વ  ુમાસ માટ .૨૫/- ન ધણી ફ  ન  કરાઇ છે .  

એક થી વ  ુનકલ દ ઠ .૧૦/- ફ  ર ુ  કરવાની રહશ.ે  

લ ન ન ધણીના  ફોમ સાથે જોડવામાં આવતા તમામ દ તાવેજો ખર  નકલવાળા ર ુ કરવાના રહશે.  

લ ન ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમાં થયેલ હોવા જોઇએ.  

વર ક યાનો જ મ ભારત  દશમા ંથયેલો હોવો જોઇએ.  

વધારાના ંદ તાવેજોમા ંલ ન ર ારની ચુના અ સુાર દ તાવેજો ર ુ કરવાના રહશ.ે  

લ ન ન ધણી માટ પ કારો અને સા ીની ઓળખ થાિપત કરવા માટ ર રને  જ ર લાગે અને ર ાર 

માગેં તેવા અ ય દ તાવેજો પણ લ ન યાદ મા ંજોડવાના રહશ.ે  

ડ િવભાગની કામગીર ::-  

 

ડ ઇ પે શન ા ચ( હર આરો ય ખા )ુ :-  

ખાતાની ુ ય કામગીર  નીચે જુબ છે :-  

ખા ય પદાથ ની ણુવ ા ડ સે ટ  ટા ડડ એ ટ-૨૦૦૬ જુબ મેઇનટઇન થાય તે બાબતે ખા ય પદાથ  ુ

ઉ પાદન- સં હ ક વેચાણ કરતી સં થાઓના મા લકને લેખીત ન ધ/ચેતવણી/નોટ સ આપવી.આ માટ િનયત 

ન નુાઓ લેવા લાયસ સ ગ ક ડ શન માણે ચેક ગ કર  ફર યાદો કુવી અને લાયસ સની  ક ડ શનનો અમલ 

થાય તેવી યવ થા કરવી. વ મુા ંઆવી સં થાઓ ુ ંર શન/લાયસ સ આપવાની કામગીર  કરવી તેમજ આવા 

વેપાર ઓ/સં થાઓ પાસે હર આરો યને લગતા િનયમો  ુપાલન કરાવ ુ.ં  

લાયસ સ ઓથોર ટ  એ ટ હઠળ આરો યના નવા લાયસ સ આપવા તથા આપેલ લાયસ સનો ર  ુકરવવા.    
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.ન.ં  િવગત   

૧ ખાતા  ુનામ  ખોરાક ખા  ુ 

૨ ટાફની િવગત :- ુ ય ખોરાક નીર ક  ૦૧ 

૩ ખા ય સલામતી અિધકાર   ૦૧  

૪ લાક  ૦૧  

૫ (િસપાહ ) પ ાવાળા  ૦૨  

૬ ખાતાની વાિષક કામગીર   
FSSAI 2006 અ વયેની 

કામગીર  

૭ 3.1.વષ દર યાન ભેળસેળ િતબધંક ધારા હઠળ તપાસ માટ લીધેલ ન નુા:-   

૮ 1. ુધ તથા ુધની બનાવટો  ૨૮ 

૯ 2.અ ય ખા ય પદાથ   ૮૮ 

૧૦ 3. ુલ ખા ય પદાથ   ૧૧૬ 

૧૧ 3.2.ભેળસેળ ુ ત ન નુા મા મુ પડ ા તેની િવગત   

૧૨ 1. ુધ તથા ુધની બનાવટો  ૦૨ 

૧૩ 2.અ ય ખા ય પાદાથ   ૧૧ 

૧૪ 3. ુલ ખા ય પદાથ    ૧૩ 

૧૫ 3.3. ભેળસેળની  ટકાવાર   ૧૪.૭૭ 

૧૬ 3.4.વષ દર યાન ભેળસેળ િતકબધંક ધારા હઠળ માંડલ ફર યાદો  ૯ 

૧૭ 3.5.વષની શ આતમા ંકોટમા ંપે ડ ગ રહલ ફર યાદો  ૬ 

૧૮ 3.6.સરવાળો 3.4 અને 3.5.  ૧૫ 

૧૯ 3.7.(3.6.) પૈક  વષ દર યાન ુલ િનકાલ થયેલ ફર યાદો  ૧૧ 

૨૦ 3.8.-(3.6) પૈક  વષ દર યાન િનદ ષ ટ  ગયેલ ફર યાદો ૦૦ 

૨૧ 
3.9(3.6) પૈક  વષ દર યાન ડ સમીસ થયેલ ફર યાદો......... 

સીએફએલ ર પોટથી સ /દંડ    
૦૦ 

૨૨ 3.10-વષને તે કોટમા ંપે ડ ગ રહલ ફર યદો  ૧ 

૨૩ 3.11- કોટમા ંિનકાલ થયેલ ફર યાદ પૈક  વ લુ કરવામા ંઆવેલ દંડ  ૧૯૭૦૦૦ 

૨૪ 3.12- કોટમા ંિનકાલ થયેલ ફર યાદ પૈક  સ  પામેલ ઇસમોની સં યા  ૩૩ 

૨૫ 3.13- કટલી અર  આવી.  ૪૫૯ 

૨૬ 3.14- કટલા લાયસ સ કાઢવામા આ યા.ં  ૧૪૫ 

૨૭ 3.15- કટલા ર શન કરવામા આ યા  ૩૧૪ 

૨૮ 3.16- લાયસ સ વ લુ આવેલ ફ .  
૧૬,૩૨,૨૨૪ 

૨૯ 3.17- ર શનની વ લુ આવેલ ફ .  

૩૦ 3.18- ુલ વ લુ આવેલ ફ .  ઉપર જુબ  

 

 

ન ધ:- આ કામગીર  તા:૧૨/૦૭/૨૦૧૧ થી શ  કરવામા આવેલ છે. આ પહલા અ ેના િવભાગે ન નુા લેવા માટ 

સ ા સોપવામા આવેલ ન હતી.  
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 માકટ કતલખાના િવભાગ:-  

ખાતાની ુ ય કામગીર  નીચે જુબ છે- 

મહાનગરપા લકા સચંાલીત તીલકનગર પાસે આવેલ કતલખા ુ ંઘણા વષ થી બધં હાલતમાં છે.  

જોગીવાડ પાસે આવેલ નુી.શાકમાકટ વષ થી બધં હાલતમા ંછે.  

ડ લાયસ સ/ર શનને લગતી કામગીર  અ ેના ડ િવભાગ ારા  કરવામા આવે છે.  

 

એ ટટ િવભાગ:- 

    ભાવનગર મહાનગરપાલકામા ંએ ટટ િવભાગ સને ૧૯૮૮-૮૯ થી અલગથી અ ત વમા ંઆવેલ છે. 

 

એ ટટ િવભાગ હ તક નીચે જુબની કામગીર  છે:- 

(૧) નુી.િમલકતો ની ફાળવણી  કરવી. 

(૨) નુી. જમીનો તથા િમલકતોની હરા થી વેચાણ અથવા તો લીઝથી િનકાલ કરવો. 

(૩) નુી. લોટ ુ ંલીઝ ર ટરની ળવણી કરવી, તથા લીઝ હો ડસ ની જ રયાત જુબ 

તેમના નામોના લીઝ ર ટર ફરફાર કરવા તથા જ ર  દાખલા િવગેર આપવા. 

    (૪) ઓપનએર થીયેટર , ટાઉનહોલ, કો નુીટ  હોલ, શાળા ના ંમેદાનો કામચલાઉ ધોરણે લાયસ સ   

     ફ  લઈને વપરાશ માટ આપવા. 

    (૫) નુી. લોટના ં કચ આપવા, માપણી કર  આપવી, લીઝ ડ ડ કર  આપવા તથા લોટનો  

     ઉપયોગ ફર કરવા ગેની અર ઓ ગે િનણય કરવા. 

    (૬) હર જ યાઓ ઉપર તથા ખાનગી જ યાઓમા ં હર ખબરો માટ હો ડગસ , બેનસ િવગેર    

        રાખવાની મં ુર  આપવી. 

 

 

                  મહાનગરપા લકાના ંલીઝ હો ડ લોટના નામ ા સફર, ઉપયોગફર, લીઝડ ડ, મોગજ 

એન.ઓ.સી., ા સફર ઓફ ોપટ  એ ટ, બી.પી.એમ.સી એ ટ, લીઝડ ડ ની શરતોની જોગવાઈઓને 

આધીન સબિંધત ર તે કરવામા ંઆવેલ છે. ઔ ો ગક લોટના લીઝપ ા ર અુલની કામગીર  ળૂ 



  Page 
19 

 
  

ફાળવણી શરતોને આધીન સ મ સ ા ના ંઠરાવ ન.ં-૧૦૦ તા.૩૦-૧૧-૨૦૦૬ આધીન કરવામા ંઆવે છે. 

મહાનગરપા લકાની .ુિમલકતોના ભાડા હ  ા સફર ા સફર ઓફ ોપટ  એ ટ ળૂ ફાળવણીની 

શરતો, તથા ા સફર ફ  ગેના ઠરાવ સ.સ.ઠ. ક-૧૫ તા.૧૫-૫-૨૦૦૨ તથા એડમી સ.સ.ઠ. 

૩૨૪/૯૦-૯૧/ તા.૧૪-૨-૯૧ તથા એડમી. ટ.ક.ઠ.ન.ં૫૧૯/ તા.૨૫-૨-૯૧ ને આધીન કરવામા ંઆવે છે. 

 

                  મહાનગરપા લકાના ંલીઝ હો ડ લોટ ભાડ અપાયેલ નુી.િમલકતોના શરત ભગં ના ં

ક સામા,ં ધ જુરાત પ લક ીમાઈસીસ ( ઇ વીશન ઓફ અન ઓથોરાઇઝડ ઓ પુ સ ) એ ટ-

૧૯૭૨ ની જોગવાઈઓને અ સુરવામા ંઆવે છે. 

 

                  મહાનગરપા લકા હ તકના ઓપનએર થીયેટર, મોતીબાગ ટાઉનહોલ તથા કો નુીટ  

હોલ, પેટા િનયમની જોગવાઈ તથા સ.સ.ઠ ક-૭૯/તા.૧૮-૨-૨૦૧૨ થી િનયત થયલ લાયસ સ ફ  

થી ભાડ આપવામા ંઆવે છે. તેમજ કચ, દાખલા, નકશા, પડદા પા ટયા, ચકાસણી ફ , નામ ા સફર 

ફ , હરાત તથા જ યા વપરાશની લાયસ સ ફ  સ.સ.ઠ ક ૯૮/ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની ન  થયા 

જુબ લેવામા ંઆવે છે. ઉપયોગફર ગે સ.સ.ઠ. ક ન.ં-૬૬ તા.૩૦-૯-૧૩ થી દરો ર વાઈઝડ થયેલ 

છે.  જુબ  તે ક સામા ંસબિંધત જ ં ીના દરોને અ લુ ી ીિમયમની રકમ વ લુવામા ંઆવે છે. 

એ ટટ િવભાગ ની િમલકતોની યાદ :- 

મ િવગત સં યા 

૧ લીઝહો ડ રહણાકં ય લોટ ૨૭૦૦ 

૨ લી હો ડ ઔ ો ગક લોટ ૩૧૯ 

૩ લીઝહો ડ અપાયેલ સં થાક ય લોટ ૧૧૨ 

૪ મહાનગરપા લકા હ તકના ુ લા લોટ ૫૫ 

૫ મહાનગરપા લકા હ તકના શોિપગ સે ટરો ૩૫ 

૬ મહાનગરપા લકા હ તકના વે ટબલ માકટ ૫ 

૭ મહાનગરપા લકા હ તકના સભાખડંો 

(એ) ટાઉનહોલ (બી) ઓપનએર થીયેટર 

૨ 

 

મ િવગત સં યા 

૧. બાધંકામ નામ ા સફર ગેની અર ઓ ૧૫૭૯    

૨. ુ લો લોટ નામ ા સફર ગેની અર ઓ  ૧૫૬   

૩. કચ માપણી ગેની અર ઓ         ૭૫  

૪. મોગજ એન.ઓ.સી. ગેની અર ઓ ૫૧   

૫. હ ફુર ગેની અર ઓ  ૨૩  
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૬. લીઝડ ડ ગેની અર ઓ  ૫૮    

૭. ભાડા ા સફર ગેની અર ઓ ૨૯    

૮. દબાણ ગેની અર ઓ   ૩૨૨     

૯. િસઝનેબલ ધધંા ગેની અર ઓ  ૩૮૬   

૧૦. તેમની ડ પોઝીટ પરત ગેની અર ઓ  ૭૫    

૧૧. ુલ મેદાન ,ટાઉનહોલ, ઓપન એર થીયેટર ભાડ 

રાખવા માટની અર ઓ  

૨૧૫    

 

સને ૨૦૧૮ – ૧૯  મા ંથયેલ આવક . ૫,૨૨,૭૯,૧૬૫/- (પાચ કરોડ બાવીસલાખ ઓગણએશી હ ર 

રુા). 

ઘરવેરા (મ ય) િવભાગ:- 

(૧) અરજદારની ર ુઆતો સાભંળવી. 

(૨) િનયં ણ અિધકાર ની વખતો વખતની ચૂના અ સુાર અમલવાર  કરવી. 

(૩) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમ કતોની આકરણી કરવી. 

(૪) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમ કતોમા ંટ  વ લુાત તથા રકવર  ગે કાયવાહ  

કરવી.       

(૫) જ તી ટાચંમા ંલીધેલી િમલકતોની હરા  કરવી. 

(૬) િમલકતોના નામ ા સફર ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૭) િમલકતો ુ ંએક ીકરણ તથા ભાગ લાન ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૮) િમલકતોના બીલમા ંનામ તથા સરનામામા ંમાઇનોર ધુારો કરવો. 

(૯) િમલકતોના હ ફુર ગે યો ય તપાસ કર  ફરઆકરણી કરવી. 

(૧૦) બધં િમલકતની અર  અ વયેજ ર  તપાસ કર  યો ય કાયવાહ  કરવી. 

(૧૧) નાશ પામેલ તથા પડ  ગયેલ િમલકતોની ચકાસણી કર  ખા  ુક સલ કર ુ.ં 

(૧૧) િવધવા માફ /મા  સૈિનકને માફ  બાબતે જ ર  કાયવાહ  કરવી. 

(૧૨) િમલકત ગે N.O.C. આપ ુ.ં 

(૧૩) વષવાર એિ લ માસમા ંઆસામીઓને સબંધંીત િમલકત વેરાના બીલો પહ ચતા કરવા. 
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(૧૪) િમલકત વેરો ઉઘરાવવા માટ િવિવધ બકો સાથે સકંલન કર  યવ થા ઉભી કરવી. 

(૧૫) તા તરમા ંનવા સમાિવ ઠ થતા ગામો વા, અકવાડા, તરસમીયાની ટાઉન લાન ગ િવભાગેથી 

આવતીઆકારણીની ફાઈલોની અ ેના િવભાગ ારા યો ય કાયવાહ  કર  આસામીને બીલ પહ ચતા 

કરવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે.   

(૧૬) ઓનલાઈન પેમે ટ માટ ર ક સીલેશનની યો ય કાયવાહ  કરવી. 

(૧૭) િશ ણ ઉપકર ુ ંિનયિમત બલ બનાવી સમયાતંર રકમ ઝર મા ંજમા કરાવવી. 

(૧૮) જનરલ કાગળ/પ રપ ોના જવાબ કરવા. 

ઉપરો ત તમામ કામગીર  વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ઘરવેરા (મ ય) િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ છે 

સન ૨૦૧૮-૧૯ મા ંકરલ કાયવાહ ની િવગત : 

       

       

   

 

 

 

 

 

ઘરવેરા ( વૂ) િવભાગ:- 

(૧) અરજદારની ર ુઆતો સાભંળવી. 

(૨) િનયં ણ અિધકાર ની વખતો વખતની ચૂના અ સુાર અમલવાર  કરવી. 

(૩) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમ કતોની આકરણી કરવી. 

(૪) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમ કતોમા ંટ  વ લુાત તથા રકવર  ગે કાયવાહ  

કરવી.       

(૫) જ તી ટાચંમા ંલીધેલી િમલકતોની હરા  કરવી. 

મ િવગત મં ૂર થયેલ ફાઈલોની 

સં યા 

૧  નામ ા સફર  ૩૦૪૫ 

૨             નવી આકરણી 
ૂની કર નીતી નવી કર નીતી 

૨૧૨ ૧૩૯૮ 

૩  માઈનોર ધુારો  ૨૨ ૭૦૫ 

૪  િમ કત ગેના મેજર ધુારા  ૬૫ ૧૯૩૯ 

૫  િમ કત ુ ંક સલેસન  ૭૫ ૫૨૧ 
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(૬) િમલકતોના નામ ા સફર ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૭) િમલકતો ુ ંએક ીકરણ તથા ભાગ લાન ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૮) િમલકતોના બીલમા ંનામ તથા સરનામામા ંમાઇનોર ધુારો કરવો. 

(૯) િમલકતોના હ ફુર ગે યો ય તપાસ કર  ફરઆકરણી કરવી. 

(૧૦) બધં િમલકતની અર  અ વયેજ ર  તપાસ કર  યો ય કાયવાહ  કરવી. 

(૧૧) નાશ પામેલ તથા પડ  ગયેલ િમલકતોની ચકાસણી કર  ખા  ુક સલ કર ુ.ં 

(૧૧) િવધવા માફ /મા  સૈિનકને માફ  બાબતે જ ર  કાયવાહ  કરવી. 

(૧૨) િમલકત ગે N.O.C. આપ ુ.ં 

(૧૩) વષવાર એિ લ માસમા ંઆસામીઓને સબંધંીત િમલકત વેરાના બીલો પહ ચતા કરવા. 

(૧૪) િમલકત વેરો ઉઘરાવવા માટ િવિવધ બકો સાથે સકંલન કર  યવ થા ઉભી કરવી. 

(૧૫) તા તરમા ંનવા સમાિવ ઠ થતા ગામો વા, અકવાડા, તરસમીયાની ટાઉન લાન ગ િવભાગેથી 

આવતી આકારણીની ફાઈલોની અ ેના િવભાગ ારા યો ય કાયવાહ  કર  આસામીને બીલ પહ ચતા 

કરવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે.   

(૧૬) ઓનલાઈન પેમે ટ માટ ર ક સીલેશનની યો ય કાયવાહ  કરવી. 

(૧૭) િશ ણ ઉપકર ુ ંિનયિમત બલ બનાવી સમયાતંર રકમ ઝર મા ંજમા કરાવવી. 

(૧૮) જનરલ કાગળ/પ રપ ોના જવાબ કરવા. 

ઉપરો ત તમામ કામગીર  વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ઘરવેરા ( વૂ) િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ છે. 

સન ૨૦૧૮-૧૯ મા ંકરલ કાયવાહ ની િવગત : 

 

 

 

 

 

 

 

મ િવગત મં ૂર થયેલ ફાઈલોની 

સં યા 

૧  નામ ા સફર  ૧૯૬૬ 

૨             નવી આકરણી 
ૂની કર નીતી નવી કર નીતી 

૧૯૨ ૨૬૭૧ 

૩  માઈનોર ધુારો  ૨૨૪ ૮૮૩ 

૪  િમ કત ગેના મેજર ધુારા  ૨૭ ૧૭૮૦ 

૫  િમ કત ુ ંક સલેસન  ૭૮૧ ૮૮૦ 
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ઘરવેરા(પિ મ) િવભાગ:- 

(૧) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોની આકરણી કરવી. 

(૨) મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોમા ંટ  વ લુાત માટ ડ મા ડ નોટ સ બજવણી 

ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૩)  મહાનગરપા લકાના હદ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોમા ંજ તી.તથા હરરા  ગેની કાયવાહ  

કરવી. 

(૪) િમલકતોના નામ ા સફર ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૫) િમલકતો ુ ંએક ીકરણ તથા ભાગ લાન ગેની કાયવાહ  કરવી. 

(૬) િમલકતોના બીલમા ંનામ તથા સરનામામા ંમાઇનોર ધુારો કરવો. 

(૭) િમલકતોના હ ફુર ગે યો ય તપાસ કર  ફરઆકરણી કરવી. 

(૮) નાશ પામેલ તથા પડ  ગયેલ િમલકતોની ચકાસણી કર  ખા ુ ંક સલ કર ુ ં 

(૯) િવધવા માફ /મા  સૈિનકને ઘરવેરા માફ  બાબતે જ ર  કાયવાહ  કરવી. 

(૧૦) િમલકત ગે N.O.C આપ ુ.ં 

(૧૧) િમલકત વેરો ઉઘરાવવા માટ િવિવધ બકો સાથે સકંલન કર  કશબાર ની યવ થા ઉભી કરવી. 

         ઉપરો ત તમામ કામગીર  વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ઘરવેરા (પિ મ) િવભાગ ારા કરવામા ં

આવેલ છે. 

સન ૨૦૧૮-૧૯ મા ંકરલ કાયવાહ ની િવગત 

મ  િવગત  મં ુર થયેલ ફાઈલોની સં યા  ુલ  

ુની કરનીિત  નવી કર નીિત  

૧ નામ ા સફર  ૧૩૧૯ ૧૩૧૯ 

૨ નવી આકારણી  ૩૪૯ ૨૩૨૨ ૨૬૭૧ 

૩ માઇનોર ધુારો  ૨૮૨ ૫૬૯ ૮૫૧ 

૪ િમલકત ગેના મેજર 

ધુારા  

૧૭ ૧૩૫૬ ૧૩૭૩ 

૫ િમલકત ુ ંક સલેસન  ૯૦ ૩૯૬ ૪૮૬ 
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VA"G D[,[lZIF:-  
 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF VA"G D[,[lZIFlJEFU  £FZF JFCS HgI ZMUM Z_!* NZdIFG 
V\S]XDF\ ZFBJFDF VFJ[, CTFP D[,[lZIFlGI\+6GL ;WG SFDULZL C[9/ W6F D[,[lZIFGF  NNL"VMGL GM\W6L 
Y. CTLP Z_!*GF a,0 S,[SXG SZTF Z_!(DF\ #P)$ 8SF JWFZM HMJF D/[, K[P 
 
 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF VA"G D[,[lZIFlJEFUGL  5lZ:YLlT JQF" Z_!* SZTF\ JQF" 
Z_!(NZdIFG D[,[lZIF J[S8Z 0[g;L8L DF8[ JW] VG]S]/ JFTFJZ6 H6FI[, CMJF KTF\ 56 5lZ:YLlT 
SFA]DF\ ZFBJFDF\ VFJ[, CTLP V[S8LJ VG[ 5[;LJ ;J[",g;GL SFDULZL ;WG AGFJ[, CTLP Z_!*DF\ 
ALPV[;P S,[SXG !!&(!) CT] HIFZ[ Z_!*DF\ !Z!$Z* CT] ALPV[;P S,[SXG $&_( GM JWFZM 
HMJF D/[, K[P ALPV[;P S,[SXG JWTF S[;MDF\ JWFZM HMJF D/[, K[P 5LPV[OP S[;MDF\ V[P;LP8LP 
D[,[lZIFlJZMWL NJFVM VA"G C[<Y ;[g8ZMDF\ X~ SZJFDF\ VFJ[,P D[,[lZIF 5MÒ8LJ H6FI[, NNL"GF nZGL 
VF;5F; !__ nZMDF\ .g8=F q 5[ZL 0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5FIZ[Y|D OMUL\U SFDULZL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 Z_!*DF\ X\SF:5N 0[guI]GF S[;MDF\ !)! ;LZD ;[d5, ,[JFDF\ VFJ[, T[DF\YL $Z S[;M 5MÒ8LJ 
GM\WFI[, HIFZ[ Z_!(DF\ X\SF:5N 0[guI] S[;MDF\ Z#& ;LZD ;[d5, ,[JFDF\ VFJ[, T[DF\YL 5# S[;M 5MÒ8LJ 
GM\WFI[, H[ JWFZM GM\WFI[, K[P X\SF:5N 0[guI] T[DH 5MÒ8LJ H6FI[, NNL"GL nZGL VF;5F; !__ nZMDF\ 
.g8=F q 5[ZL 0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5FIZ[Y|D OMUL\U SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 Z_!*DF\ X\SF:5N lRS]GU]lGIFGF)) ;LZD ;[d5, ,[JFDF\ VFJ[, #) 5MÒ8LJ GM\WFI[, HIFZ[ 
Z_!(DF\ X\SF:5N lRS]GU]lGIFGF  S[;MDF\ !* DFYL ) S[;M 5MÒ8LJ GM\WFI[,P X\SF:5N lRS]GU]lGIF T[DH 
5MÒ8LJ H6FI[,NNL"GL nZGL VF;5F; !__ nZMDF\ .g8=F q 5[ZL 0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
5FIZ[Y|D OMUL\U SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
EFJGUZ XC[ZDF\ JFCS HgI ZMUM lGI\+6 DF8[  EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF VA"G D[,[lZIFlJEFU  
;DI DIF"NFDF\ RMS;F. 5}J"SGF\ 5U,F ,LW[, K[P 
 
sV[f V[g8L,FJ", SFDULZL ov  
 
s!f 5[ZL0MD[:8LS 
 
5[ZL 0MD[:8LS !_Z :S|[qlSPDLPGFlJ:TFZDF\ NZ V9JF0LI[ SZJFDF\ VFJ[ K[P HFC[Z HuIF 5Z 
BF0F4GLS4GF/F4S]JF4CMh4 T/FJ JU[Z[ lA|0L\U DF8[ D]bI SFZ6 H6FI[, K[P BFTFGF SD"RFZLVM £FZF 
lA|0L\U :Y/M XMWL H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZL V9JF0LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P Z_!(DF\ S], 
$_(Z) lA|0L\U :5M8 XMWFIF T[DFYL (_* 5MhL8LJ lA|0L\U H6FI[, VF TDFD lA|0L\U :5M8G[ lJlJW 
H\T]GFXS NJF A[S8L;F.0GM p5IMU SZL GFX SZFIF CTFP 
 
sZf .g8=F0MD[:8LS ov 
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XC[ZGF NZ[S lJ:TFZDF\ ;F%TFlCS 5MU|FD D]HA .g8=F0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P S], DSFG 
Z5&(&Z# GL D],FSFT ,.*_$!Z&& 5F+M T5F;L !!)!5 5MÒ8LJ 5F+MGM GFX SZ[, H[ lJ:TFZMDF\ 
XSI G AG[ tIF\ VMKF DF\ VMKF !5 lNJ;[ .g8=F SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s#f AFIM,MÒS, D[h"; ov 
 
AFIM,MÒS, D[h"; £FZF 56 DrKZ pt5lT :YFGM G[ lGI\+6 C[9/ ,FJJFDF\ VFjIF CTFP !! H[8,F 
DFK,L pK[Z S[gN= lJS;FJJFDF\ VFjIF K[P VG[ SFIDL 5F6LYL EZFTF GNL4 GF/F4 SFIDL BF0F4T/FJ4 
U|F;lO<0 JQF" Z_!(DF\ !Z)(HuIF 5Z 5MZFE1FS DFK,L D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
 
sALf V[g8L V[0<8 D[h"; sDM:SL8M S,[SXGfov 
 
DM:SL8M S,[SXGGL SFDULZL DF8[ W6F JQFM"YL .g;[S8 S,[S8ZGL HuIF EZFI[, GYLP 
 
5FIZ[Y|D :5|[.U sOMUL\Uf 
 
5FIZ[Y|D :5|[.U sOMUL\Uf £FZF 5]bTDrKZMGM GFX SZJFDF\ VFJ[, VF SFDULZL BF; SZLG[ D[,[lZIF4 
0[guI] T[DH lRS]GU]lGIFGF X\SF:5N S[;M T[DH 5MÒ8LJ S[;MGF lJ:TFZDF\ V[GMOL,L;4 SI],[1F4 V[0L; 
5]bTDrKZMGM GFX SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZf 8=[GL\U VG[ DL8L\U ov 
 
JQFF"kT] NZdIFG V[DPVMPV[RP ;FC[AzL T[DH AFIM,MÒ:8zL DFU" NX"G C[9/ ;]5ZJFhZ4 lO<0 JS"Z 
JU[Z[ G[ V[g8L,FJ", SFDULZL 4 ;J[",g; SFDULZL T[DH OMUL\U SFDULZL WlGQ8 AGFJJF DF8[ 8=[GL\U 
VF5JFDF\ VFJ[,P 
 
VA"G C[<Y ;[g8ZGF V[PDMzL T[DH ,[AP 8[SGLxIGGMGL D,[lZIF4 0[guI]4 lRS]GU]lGIFGL ;DH6 VF5L 
ZL5M8L\U SZJF IMuI ;}RGM VF5[,P 
 
JQFF"kT] NZdIFGSDLxGZzLGF VwI1F :YFG[ DL8L\U IMHJFDF\ VFJ[,P EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF 
JM8ZJS"; lJEFU 4 0[=G[H lJEFU4 ;M,L0 J[:8 lJEFU C[<Y lJEFU T[DH ;ZSFZL lJEFUM H[JFS[ V[;P8L4 
CM:5L8,M4 Z[<J[ l05FD[g8 JU[Z[G[ D[,[lZIF4 0[guI]4 lRS]GU]lGIF GL ;DH6 VF5L T[G[ lGI\+6 DF8[GF 
5U,F lJX[GL HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[,P 
 
s;Lf V[g8L 5[ZF;F8M,MÒS, JS" ov 
 
s!f 5[ZF ;F.8M,MÒS, ov 
 
VA"G D[,[lZIF :SLDGL UF.0,F.G £FZF V[S8LJ VG[ 5[;LJ ;J[",g; SFDULZLDF\ D[,[lZIFGF TASSFDF\ 
JC[,] lGNFG VG[ ;5}"6 ;FZJFZ DF8[ lGIDLT 56[ V;ZSFZS 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[, CTFP ;]5LZLIZ 
lO<0JS"Z £FZF VF SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, CTLP JQF" Z_!* NZdIFG !Z!$Z* TFJGF S[;DF\ ,MCLGF 
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GD]GF ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ 5{SL (Z H[8,F 5MÒ8LJ S[; H6FIF CTFP T[DF\ _* 5LPJFIJ[1F OF,;L5[ZD 
S[;M GM\WFIF CTFP VG[ Z_!( NZdIFG !$_!!( TFJGF S[;DF\ ,MCLGF GD]GF ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ 5{SL 
&! H[8,F 5MÒ8LJ S[; H6FIF CTFP 5) 5L JFIJ[1F VG[ _Z 5L OF,;L5[ZD S[;M GM\WFIF CTFP 
 
sZf GF.8 ;J[" ov 
 
 EFJGUZ XC[ZDF\ OFI,[lZIFGF S[; GM\WFI[, GYLP 
 
s#f 0[guI] VG[ lRS]GU]lGIF ;J[" ov 
 
EFJGUZ XC[ZGF 5|F.J[8 CM:5L8, 8=:8GL CM:5L8, ;ZSFZL CM:5L8, JU[Z[ DF\YL  D[,[lZIF 0[guI] VG[ 
lRS]GU]lGIF X\SF:5N T[DH 5MÒ8LJ S[;M D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP X\SF:5N T[DH 5MÒ8LJ S[;MGF lJ:TFZDF\ 
VFJ[, T[DH CFp; .g0[1F4 lA|8I] .g0[1F4 Sg8[GZ .g0[1F G\] DMGL8ZL\U SZJFDF\ VFJ[, JQF" Z_!* NZdIFG 
0[guI] X\SF:5N !)! S[;M DF\YL $Z  5MÒ8LJ S[;M H6FIF CTFP VG[ Z_!(DF\ X\SF:5N Z#& GM\WFI[, CTFP 
T[DF\YL 5# 5MÒ8LJ S[;M H6FIF CTFP X\SF:5N T[DH 5MÒ8LJ S[;M !__ nZMDF\ .g8=F0MD[:8LS ;J[",g; 
SFDULZL NZdIFGV[0L; pt5lT :YFGMGL T5F; SZL V[A[8 NJFGM K8SFJ SZL 5MZFGFXS SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s$f %,[U ;J[",g;GL SFDULZL ov 
 
EFJGUZ XC[ZDF\ %,[UGF S[; GM\WFI[, GYLP 
 
s0Lf 5a,LS C[<Y V[HI]S[XG ov 
 
VFBF JQF" NZdIFG C[<Y V[HI]S[XG £FZF ,MSMDF\\ HG HFU'lT V[ VDFZM D]bI C[T] K[P D[,[lZIF4 0[guI] T[DH 
lRS]GU]lGIF H[JF DrKZ £FZF YTF ZMUM DF8[HG HFU'lT ,FJJF DF8[ BF; SFI"S|DMG\] VFIMHG SZFJFDF\ 
VFjI] CT\]P 
 
Z5 V[l5|, Z_!(lJ`J D[,[lZIFlNJ;GL pHJ6LGF EFU~5[ XC[ZL D[,[lZIF IMHGF TYF EFJGUZ Ò<,F 
EFZT :SFp8 UF.0 ;\WGF ;I\]ST p5S|D[ DFGP D[IZzL AFA]EF. ;M,\SLGF VwI1F :YFG[ HG HFU'lT VY[" 
XlCNEUTl;\C RMS BFT[ JFCS HgI ZMUMGL HF6SFZL VF5T] 5|NX"G ;JFZGF !_ YL & ;]WL B]<,] 
D]SJFDF\ VFJ[,P 
 
Z5 V[l5|, Z_!(lJ`J D[,[lZIFlNJ;GL pHJ6LGF EFU~5[ XC[ZL D[,[lZIF IMHGF N=FZF p5S|D[  
DFGPD[IZzL  GLD]A[G AF\E6LIF GF VwI1F :YFG[  HG HFU'lT  VY[“ ;ZNFZGUZ ;S",  BFT[ JFCS HgI 
ZMUM GL HF6SFZL VF5T\] 5|NX"G ;JFZGF )o__ YL $o__ ;]WL 5|NX"G B]<,] D]SJFDF\ VFJ[,P 
 
Z5 V[l5|, Z_!( lJ`J D[,[lZIFlNJ;GL pHJ6LGF EFU~5[ XC[ZL D[,[lZIF IMHGF  p5S|D[  
DFGPD[IZzL  GLD]A[G AF\E6LIF GF VwI1F :YFG[  HG HFU'lT  VY[“nMnF;S", YL ;ZNFZGUZ ;S",  
BFT[ JFCS HgI ZMUM GL HF6SFZL V\U[ Z[,L  ;JFZGF (o__ 5|:YFG SZJFDF\ VFJ[,P 
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H]GDF; D[,[lZIFlJZMWL DF; TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P !,L H]GGF lNJ;[  EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SF4 
dI]PSDLxGZzL4 5NFVlWSFZLVM VG[ VlWSFZLVM4 SD"RFZLVM T[DH ,L\SJS"Z GL CFHZLDF\ D[,[lZIFlJZMWL  
5|NX"G ! YL !# JM0"DFIMHJFDF\ VFjIF CTF T[DH H]G DF; NZdIFG :,D lJ:TFZMDF\ H]NL H]NL \  HFC[Z 
DF"UM 5Z D[,[lZIF4 0[guI] T[DH lRS]GU]lGIF H[JF DrKZ £FZF YTF ZMUMG\] lGI\+6 S[JL ZLT[ SZFI T[GL 
;DH6 VF5TF 5M:8ZM4 A[GZM T[DH 5+LSF lJTZ6 SZ[, 5MZFE1FS DFK,L ATFJL 5|NX"G IMHJFDF\ 
VFjIF CTFP 
 
H],F. DF; 0[guI] DF; TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P 0[guI] lJZMWL 5|NX"G G\] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, DFPD[IZ 
;FC[AzL £FZF H],F. 0[guI] lJZMWL DF;GL pHJ6GF EFU ~5[ XC[ZL D[,[lZIF IMHGF £FZF HG HFU'lT 
VY[" JM0 G\P ! YL !# BFT[ JFCS HgI ZMUMGL HF6SFZL VF5T]\ 5|NX"G IMHJFDF\ VFJ[, H],F. DF; 
NZDIFG VFZMuI ;DH6 VF5TL 5+LSF lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[, 
 
,MSM DF\ HGHFU'lT  VFJ[ T[ DF8[ :YFGLS R[G,MDF\ gI]h 5[5ZM £FZF DrKZHgI ZMUM lJQF[ ;DH VF5JFDF\ 
VFJL CTLP Z[,L4 A[GZM4 CM0L\u; £FZF 56 HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL CTL VG[ XF/FDF\ 5|NX"GM IMHJFDF\ 
VFJ[,P 
 
VFBF JQF" NZDIFG V[DPVMPV[R £FZF GM8L;M VF5JFDF\ VFJL CTLP 
 

બસ ગેરજ િવભાગ:-  

તા.૧/૪/૨૦૧૨ થી .ુ ગેરજ વકશોપના તમામ ટાફ તથા વધારાના વહ વટ  ટાફને .ુ 

કોપોરશનના જ ર યાતવાળા અ ય િવભાગોમા ંફાળવી દવામા ંઆવેલ છે. .ુ ગેરજ ખાતેનો ડ ઝલ 

પ પ બધં કર  .ુ કોપોરશનના વાહનોમા ંડ ઝલ ફ લુ હાલ ભાવનગર મોટર સઘં સચંાલીત 

ભાવનગર સહકાર  પે ોલ પપં ખાતેથી જ ર યાત જુબ ડ ઝલ ર ફ લગ કરાવવામા ંઆવે છે. તેમજ 

.ુ કોપ રશનના સબંિંધત તમામ િવભાગો ારા તેમના િવભાગ હ તકના -તે વાહનોના રપે રગ 

સિવસ ગ કામો -તે કંપનીઓના ઓથ રાઈઝડ સિવસ ટશનમા ંતેમજ જ ર યાત જુબ આઉટ 

સોિસગથી અ ય ગેરજ ખાતે તમામ કારના રપેર ગ કામો કરાવવામા ંઆવે છે. .ુ ગેરજ િવભાગ 

ારા િવભાગમા ંરહલ ુના ટપ બધં વાહનો તથા વાહનોના કપ પેર પાટસ/માલ સામાન તથા નવા 

જમા થતા બધં વાહનો અને ટપ પાટસના ટ ડર ગ હર હરરા થી િનકાલ કરવાની કામગીર  

કરવામા ંઆવે છે. ઉપરાતં ુના બસ ા ફક િવભાગ અને બસ ગેરજ િવભાગના અ ય િવભાગોમા ંફરજ 

બ વતા અને અ ેના િવભાગે લીયન ધરાવતા દા  ૨૨ ટલા કમચાર ીઓના લીયન/મહકમને 

લગતી ટ ન કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. તેમજ જ ર યાત જુબ .ુ અિધકાર ીઓ માટ આઉટ 

સોિસગથી વાષ ક ધોરણે ઈ ડ કા ડ ઝલ િવ ટા એ.સી. કાર ભાડથી રાખી ફાળવવામા ંઆવે છે. વ મુા ં

ભાવનગરના શહર જનો માટ સીટ  બસ સિવસનો કો ા ટ હાલ બસંી ાવે સ સં થા ારા ચા  ુછે. ુ ં

મોનીટર ગ આ િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે. 
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લીગલ િવભાગ:- 

હાઇકોટ સમ ના કસોમા ં  આ વષ દરિમયાન ભાવનગર મહાનગરપા લકા સામે મોબાઈલ ટાવર ઉપર 

સરકાર ીના ઠરાવ જુબ વાિષક ફ , વોટરચા , સફાઇકર િવગેર વ લુવા સામે થયેલ પીટ શન 

પે.સી.એ.ન-ં૪૨૨૯/૨૦૧૭મા ંભાવનગર મહાનગરપાલકા તરફ અિત મહ વનો કુાદો મેળવવામા ં

સફળતા મળેલ છે. 

યાર ા  સપોટ િવભાગના બે કસો (૧) પે.સી.એ.ન-ં૬૪૫૨/૨૦૧૭ તેમજ (૨) પે.સી.એ.ન-ં

૨૭૪૪૩/૨૦૦૭મા ંભાવનગર મહાનગરપા લકાએ પીટ શન કર  લેબર કોટ ારા નોકર મા ં નુ: થાિપત 

કરવા કરલ એવોડ ર  કરાવેલ છે. તથા અબન મેલે રયા િવભાગના ૬ તેમજ અ  ય ૪ કસ મળ  ુલ 

૧૦ કસોમા ંનોકર મા ં નુ: થાિપત કરવાના એવોડ સામે નોકર ના લાભો પેટ ુદા ુદા કસોમા ં

નોકર ને બદલે .૧૫ હ ર અને ૧૭ હ ર તેમજ ૨૫ હ ર લમસમ કુવવા કુમો મેળવેલ છે. 

ઉપરો ત કુમોથી ભાવનગર મહાનગરપા લકા ઉપર આવેલ આિથક ભારણ ઘટાડવામા ંસફળતા મળેલ 

છે. 

શહર ભાવનગરના મો  ગામ વડવાના રવ   ુસવ ન-ં૩૩૩/૨ પૈક ની ૧૧ િવઘા આઠઆની જમીન 

"ડાયમડં ડ સે  ટર" ને આપવામા ંઆવતા શરતભગં થયા ુ ંમાનીને કલે ટર ી, ભાવનગર ારા 

િમ કતના ોપટ કાડમા ંમા લક તર ક ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ન ધ થયેલ તે ર  કર  

સરકાર ીની ન ધણી માટ કુમ કરલ તેની સામે કરલ પીટ શન પે.સી.એ.ન-ં૧૪૫૪૬/૦૩ ના કામે 

નામદાર કોટ ારા ભાવનગર ુના રા યના વખતની ધુરાઇની હ ુર ઠરાવ ન-ં૩૭, તા-

૧૯/૦૧/૧૯૪૮ થી બરો .ુ/નગરપા લકા/મહાનગરપા લકામા ંિન હત કરવામા ંઆવેલ છે તે બાબત તા-

૦૩/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ કોમન સીવીસી જજમે  ટ આપી ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ર ુઆત મા  ય 

રાખેલ છે. જમીનની મા લક  બાબતનો અિત મહ વનો કુાદો મેળવેલ છે. 

ભાવનગર શહરમા ંવડવા સવ ન-ં૨૪૭ પૈક ની ૭ એકર ૨૩ ુઠંા ખેતીની  અઘાટ જમીન (વોટરબોડ ) 

શહર ભાવનગરને પીવા ુ ંપાણી ુ ુ પાડતા બોરતળાવને લગત છે. આ જમીનને વોટરબોડ  તર ક 

કુલ છે. સદર જમીનમાનંી િમ કતમા ંઅડચણ ક અટકાયત ક, કાવટ કર નહ  તે માટ દાવો અને 

પ.દ .અ.ન-ં૩૪/૨૦૧૫ અને પ.દ .અ.ન-ં૩૫/૨૦૧૫ થી અપીલો દાખલ કરલ છે. આ અપીલોમા ં

ભાવનગર મહાનગરપા લકા િવ ુ  કુમ થતા ંઅ ેથી નામદાર હાઇકોટ સમ  પીટ શન કરલ આ કામે 

નામદાર કોટ તા-૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ કોમન ઓરલ ઓડર કર  ભાવનનગર મહાનગરપા લકાની 

પીટ શન મા  ય કરલ અને વોટરબોડ ની જમીન બચાવવામા ંસફળતા મળેલ છે. ભાવનગર 

મહાનગરપ લકા સામે કમચાર ઓના ારા કરલ ઓ ોગીક અદાલત/લેબર કોટ સમ  બાક  કસોમા ં

ભાવનગર મહાનગરપા લકા તરફ કુાદા મેળવવામા ંઘણી સફળતા મળેલ છે.     

            મનપા સામેના કસોની િવગતો નીચ ે જુબ છે. 
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મ કોટ  ુનામ દાખલ 

કસો 

ફસલ 

કસો 

લાભ ગેર 

લાભ 

લાભમા ં

આવેલ કસની 

ટકાવાર (%) 

ર માકસ 

૧ હાઇકોટ ૧૦૮ ૪૦ ૩૨ ૦૮ ૮૦   

૨ િસિવલ કોટ ૩૪ ૬૪ ૫૮ ૦૬ ૯૧  

૩ લેબર કોટ ૦૩ ૬૨ ૪૮ ૧૪ ૭૭  

૪ ઓધો ગક કોટ ૧૨ ૦૭ ૦૬ ૦૧ ૮૬  

૫ ર કવર  ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૧૦૦  

૬ ે ઇુટ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

ુલ  ૧૬૦ ૧૭૬ ૧૪૭ ૨૯ ----  

 

 

સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગ :-  

 

મ મિહનો કામગીરીની િવગતો 

૧ એિ લ – ૨૦૧૮ 

વ છતા એ બેસેડર ી ગોપાબને ચ વત  વારા સંગીતના મા યમથી ચાર સાર કરાવેલ 

ત િશલા કૉલેજમા ંભારત સરકાર ીના માિહતી અન ે સારણની સાથે રાખી સેનટેરી ઇ પે ટર ીની 
કામગીરી અને જવાબદારીઓની સમજણ આપેલ, વ છતા ઝંુબેશ અંગે રેલી યોજેલ, શેરી નાટકો 
ભજવવામા ંઆવેલ, વ છતા બાબતે િચ  અને િનબધં પધા યો  િવજેતાઓને ો સાહીત કરેલ 

ખેડુતવાસ ાથિમક શાળામા ંમા. મૅયર ી, સાંસદ ી અન ેઅ ય અિધકારી ીઓની હાજરીમા ં
વ છતા ંઝંુબેશ અંગ ેરેલી યોજેલ 

કાળીયાબીડ અને ઘોઘાસકલ વોડમાં ાયોિગક ધોરણે સે ીગેશન યા હાથ ધરીન ેસે ીગેશનની 
સમજણ આપતી પ ીકાઓનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

સફાઇ કમચારીઓના હે થ ચેક અપ કરવામાં આવેલ 

૨ મે – ૨૦૧૮ 

૨૯૮ રોજમદાર સફાઇ કામદારોમાંથી મહાનગરપાિલકાના િનયમ મજુબ ૧૨૦૦ દવસ પુણ કરેલ 
હોય તેવા ૬૬ રોજમદાર સફાઇ કામદારોન ેહગંામી કરેલ 

િવ વ મજુર દવસ ઉપ મે “સનેીટશેન વકર – આપણાં વ છ સૈિનક” થીમ પર સફાઇ 
કમચારીઓની કામગીરીને ો સાહન પુ  પાડવા અન ેિબરદાવવા માટ ેમાન. મૅયર ીના હ ત ે
લાઇફટાઇમ ે  સફાઇ કમચારી, ઘન કચરાનું એક ીકરણ, પરીવહન અન ેસફાઇની કામગીરી કરતાં 

ે  સફાઇ કમચારી અને હેર શૌચાલયની સફાઇની કામગીરી કરતા ં ે  કમચારીને વ છતા મ 
એવોડ આપવામાં આવેલ અને સુર ા ઉપકરણોની કીટ આપેલ 
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તા. ૨૫ થી ૨૭ એમ કુલ ણ દવસ દર યાન “હે થ ચેક અપ કે પ” યોજવામા ંઆવેલ અન ે
તા.૩૧ દર યાન મીની થીએટર (આટ ગેલેરી) સરદારનગર ખાત ેપવુ સીટી ઇજનેર ી વારા સફાઇ 
કામદારોન ેઘન કચરા યવ થાપન અન ેસે ીગેશન બાબત ેતાલીમ આપેલ. 

All India Institute of Local Self Government વારા મુબંઇ ખાત ેઆયો ત િશબીરમાં િવભાગના બ ે
સેનેટરી ઇ પે ટર ીઓને તાલીમ અથ મોકલેલ 

૩ 

જુન – ૨૦૧૮ િવ વ પયાવરણ દવસની ઉજવણીના ભાગ પે – “Beat Plastic Pollution” થીમ આધારીત તા.૫ થી 
૧૧ દર યાન રેલી વોકાથોન, જુદા જુદા સેમીનાર/વકશોપ, લા ટીકના વેપારીઓ, િવ ેતાઓ તથા 
ચા લારી –ગ લાવાળાઓ સાથે બઠેક, ધા મક થળો-પયટન થળો-સરકારી / અધસરકારી કચેરીઓ-
નદી/નાળા/તળાવ જેવી વોટર બોડીની સઘન સફાઇ ઝંુબેશ કરેલ અન ેઅંદા ત ૧ ટન જેટલું 
લા ટીક અન ે૧૪,૦૫૦/- જેટલો દંડ વસુલેલ.    

 

 

૩ જુન – ૨૦૧૮ 

શહેરના પવુ અન ેપિ વમ િવ તારોમાં એક એક એમ કુલ બ ેડાયરાનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ જેમા ં
થાિનક તેમજ બહારના કલાકારોને િનમં ીત કરીન ેિવ વ પયાવરણ દવસની ઉજવણીના ભાગ પે – 

“Beat Plastic Pollution” થીમ આધારીત વ છતા / પયાવરણ અને લોકસાિહ યની વાતોન ેવણીન ે
ચાર સાર તેમજ પ ીકાઓનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ  

ગાડન િવભાગના સહયોગથી નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની શાળાઓમા ંવૃ ારોપણ કરવામા ંઆવેલ 

િતબંિધત લા ટીકના ઉ પાદન, વેચાણ, સં હ, અને પરીવહન પર િતબંધ લાદતું હેરનામુ ંબહાર 
પાડવામાં આવેલ 

૪ જુલાઇ – ૨૦૧૮ 

વ છ સવ ણ ૨૦૧૮મા ંસમ  ભારતના ૪૦૪૧ શહેરોમા ંભાવનગર શહેરએ ૧૩૫મો માંક મેળવલે 

All India Institute of Local Self Government વારા િશરડી (મહારા ) ખાતે આયો ત િશબીરમા ં
િવભાગના ણ સેનટેરી ઇ પે ટર ીઓને તાલીમ અથ મોકલેલ 

િતબંિધત લા ટીકના ઉ પાદન, વેચાણ, સં હ, અને પરીવહન પર િતબંધ લાદતાં હેરનામા સંદભ 
સઘન લા ટીક ાઇવ યો  પીયા ૩,૦૦,૦૦૦/- નો દંડ વસુલલે અન ે૩૦૦ કી. ા. િતબંિધત 
લા ટીક જ ત કરેલ 

ઘન કચરાના પોઇ ટ બંધ કરાવવા સવાર ે૬ થી ૨ અને સાંજે ૨ થી ૧૦ની િશ ટમા ંએક એક માણસ 
પોઇ ટ પર મુકવામા ંઆવેલ અન ેતેનાથી ેસ ટ, ઘોઘાસકલ અન ેઘરશાળા પાસ ેરહેલ કચરાના પોઇ ટ 
બંધ થવાની સફળતા ંમળેલ 

૫ ઓગ ટ – ૨૦૧૮ 

મોબાઇલ કોટ કાયરત કરવામા ંઆવેલ 

મોબાઇલ કોટના કડક અમલના ભાગ પે િવભાગ વારા સઘન ઝંુબેશ ચલાવી તા.૦૧ થી ૧૦ સુધીમાં 
૧૦૨૮ આસામીઓ પર Health & Sanitation ન ેલગત કેસ કરી પીયા ૧,૧૧,૪૫૦/- નો દંડ 
વસુલવામાં આવેલ 

ાવણ માસના અનસંુધાને ધા મક થળોની સઘન સફાઇ કરી દવા છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ 

૬ સ ટે બર – ૨૦૧૮ 
“ વ છતા એ જ સેવા”  અંતગત તા.૧૫/૯થી ૦૨/૧૦ દર યાન સરકાર ીની ગાઇડલાઇન અનુસાર 
િવવધ કાય મો / વૃિ  કરવામા ંઆવેલ અન ેતનેે સરકાર ીના મંચ પર અપલોડ કરવામાં આવેલ 



  Page 
31 

 
  

૭ ઓ ટોબર – ૨૦૧૮ 

શહેરના તમામ ૧૩ વોડમા ંઆ મ ભજનાવલીનો કાય મ કરવામાં આવેલ અન ેઆ મ ભજનાવલીનો 
મુ ય કાય મ ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓ ડટોરીયમ ખાતે કરવામાં આવેલ 

તા.૦૨ના રોજ સવાર ે“ ભાતફેરી” યારબાદ “સવધમ ાથના સભા” તમેજ વ છતા સંદેશ અથ માન. 
મં ીની લમ િવ તારમા ંમુલાકાતના કાય મો યો યેલ 

વે ટ ટ ુએન  ોજે ટ હેઠળ એજ સીએ વે ટમાંથી કપંો ટ બનાવવાની શ આત કરેલ 

તા. ૧૯ના રોજ સરકાર ી વારા ગાંધીનગર ખાત ે વ છ સવ ણ ૨૦૧૯ તથા ટાર રટે ગ માટે 
વકશોપમાં સો.વ.ેમ.ે િવભાગ અન ે ેનેજ િવભાગના કમચારીઓએ તાલીમ મેળવેલ  

માન. િમશન ડાયરે ટર ીની અ ય તામા ંબી.એમ.સી.માં વ છ સવ ણ અન ે ટાર રેટ ગ માટ ે
આયો યેલ તાલીમમાં સો.વ.ેમ.ે િવભાગ અન ે નેજે િવભાગના કમચારીઓએ તાલીમ મેળવેલ  

ઘરે ઘરે ઉ પા દત થતા ંઘન કચરાન ેસે ીગેટ કરી ભીનો અન ેસુકો કચરો અલગ અલગ રાખવા માટ ે૧૨ 
લીટર કપેેસીટીની ૨૦,૦૦૦ જોડી ડ ટબીન ખરીદ કરવામાં આવેલ  

૮ નવે બર – ૨૦૧૮ 

ટે ડર ીયા વારા TPS Infrastructure Pvt. Ltd. વારા ક માઉ ટેડ વે યમુ પાવડ વીપર મશીન 
સ લાય થયલે 

વ છ ભારત િમશન હેઠળ ઘન કચરાના સે ીગેશનના ચાર સાર માટ ેમાન. મૅયર ી, માન. ચેરમને ી 
( ટ.ેકિમ ટ), માન. કિમ નર ીની હાજરીમા ં મહાનગરપાિલકાના તમામ અિધકારી ી તથા 
કમચારી ીઓન ે ેન ગ આપવામા ંઆવેલ   

૯ 

ડીસે બર – ૨૦૧૮ 

વ છ સવ ણ ૨૦૧૯ માટ ેMIS Portal અપડટે કરી City Profile પુણ કરવામાં આવેલ 

૧૨ લીટર કપેેસીટીની ૧૩૪૯૦ જોડી ડ ટબીનનુ ંકાળીયાબીડ વોડમાં અન ેબનેં ઝોનલ ઓ ફસ 
ખાતેથી િવતરણ કરવામા ંઆવેલ 

૨૨૦ જોડી લીટરબી સની ખરીદી કરવામાં આવેલ 

ઝવેરચદં મેઘાણી હોલમાં આંગણવાડીની બહેનો, આશા વકસ બહેનોને ઘન કચરાના વગ કરણ માટે 
તાલીમ અન ે ચાર સાર કરવા સમજણ આપવા માટ ેવકશોપ યોજેલ 

ડીસે બર – ૨૦૧૮ િતબંિધત લા ટીકના હેરનામા અને હેરમાં ઘાસચારો વેચતા ંઆસામીઓ સામે દંડનીય કાયવાહી 
કરવામા ંઆવેલ 

૧૦ યુઆરી – ૨૦૧૯ 

વ છ સવ ણ ૨૦૧૯ માટ ેડો યમેુ ટેશન અપલોડની કામગીરી પુણ કરવામાં આવેલ 

ભાવનગર માહનગર પાિલકાએ ગાબજ ી સીટી અંતગત  “૨ ટાર”  રેટ ગ મેળવેલ 

બાંધકામના કચરા (ક કશન અન ેડીમોલશેન વે ટ/C&D) મનેેજમે ટ માટે હેરનામુ ંબહાર પાડી તનેા 
િનકાલ માટ ેપારસીના ભી તા અને ગોરડ મશાન પાસે બ ેલોકેશન િનયત કરેલ 

પ લીક હે થ બાયલોઝ તથા લા ટીક વે ટ મનેજેમે ટ બાયલોઝનો ાથમીક ા ટ તૈયાર કરી 
વાંધાસુચનો મંગાવવામા ંઆવેલ 

ડ પસાઇટ પર મટીરીયલ રીકવરી સે ટર ની શ આત કરવામા ંઆવલે 

મુ ય બ રના કોમશ યલ એરીયામાં સાજંના સમય ેવપેારીઓ હરેમાં કચરો ન ફક ેતે માટ ેવઘારાના 
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કલે શન વાહનો શ  કરવામાં આવેલ 

યુઆરી – ૨૦૧૯ 

શહેરના પ લીક એરીયા, કોમશ યલ એરીયા, ગાડન, વે ટેબલ અને ટ માકટ વગેર ે થળોએ લીટરબીન 
મુકવામાં આવેલ 

શેરી નાટકો વારા વ છતા અંગનેી ુતી અને ચાર સાર ની કામગીરી કરવામાં આવેલ 

શહેરમાં િવિવધ થળોએ વ છતા, સે ીગેશન અન ેક પો ટ ગ અંગનેી ુતી માટ ેહોડ ગ બનેસ 
વારા ચાર સાર ની કામગીરી કરવામા ંઆવેલ 

સફાઇ કામદારોન ેપસનલ ોટે ટીવ ઇ વીપમે ટ જેવા કે જેકટે, હાથ મો , મા ક વગેર ેઆપવામાં 
આવેલ 

હોટલ, રે ટોર ટ, ગે ટ હાઉસ, ખાણીપીણીની લારી જેવા એકમોન ેવહીવટી ચાજના બીલોની બજવણી 
કરવામા ંઆવેલ. 

 

૧૧ ફે ુઆરી – ૨૦૧૯ 

ધા મક થળો, સંકુલો, ઇમારતો વગેરેમા ંઉ પ ન થતા લ / લહાર વગેર ેજેવા જૈવીક નાશવંત કચરાનો 
સુયો ય રીતે િનકાલ કરી તમેાંથી અગરબ ી, ખાતર વગેરે જેવી ઉપયોગી ચીજવ તઓુ બનાવી શકાય 
અન ેલોકોન ેરોજગારીની તક પુરી પાડી શકાય તે હેતથુી શહેરના ધા મક અ િણઓ સાથે તા. ૨૭-૦૨-
૨૦૧૯ના રોજ બેઠકનુ ંઆયોજન કરવામાં આવેલ અને તઓેન ેિશરડીના સાંઇબાબાના મદંીર ખાત ેથતી 
આવી વૃિ  િવષે વીડીયો વારા સમજ આપવામા ંઆવેલ. 

સફાઇની કામગીરીન ેિબરદાવવા અન ે ો સાહન પુ  પાડવા ી અટલ િબહારી બાજપેઇ હોલ ખાતે તા. 
૨૮-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ કાય મનું આયોજન થયેલ, જેમા ંમાન. મયેર ી, ચેરમેન ી – ટ.ે કિમટી 
વારા ૫ સફાઇ કમચારીઓના ચરણ ધોઇને તેઓની કામગીરી િબરદાવેલ અને વોડ દીઠ એક એમ ઉ મ 

સફાઇની કામગીરી કરતા ૧૩ સફાઇ કમચારી ીઓન ેઓળખી મોમે ટો આપી સ માન કરલે તમેજ સૌ 
સફાઇ કામદારો માટ ેભોજન યવ થા પણ કરલે. 

૧૨ માચ – ૨૦૧૯ 

લા ટીક વે ટ મેનજેમે ટ સ ૨૦૧૬ની સમજણ આપવા અને  લા ટીકનો વપરાશ બંધ કરવા માટે 
લા ટીક ઉપયોગ કરતા હોલ સેલર, રીટેઇલર, તથા પાન માવાની દુકાન તમેજ લારી – ગ લા ધારકો 

સાથ ેતા. ૦૧-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ બેઠક યોજવામાં આવેલ 

વ છ સવ ણ ૨૦૧૯મા ંરા ીય ક ાએ યો યેલ પધામાં દેશભરમાંથી ૪૨૩૭ શહેરોએ ભાગ લીધેલ 
અન ેતેમા ંતા. ૦૬-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ હેર થયેલ પરીણામમાં ભાવનગર શહેરએ એક લાખથી વધ ુ
વ તી ધરાવતા શહેરોમાં ૯૧મો માંક મેળવેલ 

 

ુટંણી િવભાગ :- 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ R}\86L XFBFDF\  ;ZSFZzL wJFZF TYF GFUZLSM wJFZF VFJTF 
TDFD 5+M .gJ0" TYF VFp8J0"GL SFDULZL TYF 5+MV\U[  HJFAM T{IFZ SZL HJFAM 
5F9JJFGL SFDULZL   T[DH SM5M"Z[8ZzLVM wJFZF  VFJTF 5+MGF  HJFAM T{IFZ SZL 
5F9JJFGL SFDULZLP lJEFU wJFZF ;DIF\TZ[ AGFJJFGL YTL DTNFZIFNLVM T{IFZ SZJFGL 
SFDULZLP DTNFZIFNL J[RF6YL VF5JFGL SFDULZL4  DPGP5FPGL  ;FDFgI q DwI;+q 5[8F 



  Page 
33 

 
  

R}\86L V\U[ SZJFGL YTL VFG]QFF\ULS SFDULZL T[DH VFZP8LPVF.PG[ ,UTF HJFAM  
;DIDIF"NFDF\ T{IFZ SZL 5F9JJFGL SFDULZL VG[  ;\S,GGF 5|`GMGF HJFA T{IFZ SZL 
5F9JJF  T[DH DTNFZIFNLDF\ GFUZLSM 5MTFG\] GFD HMJF VFJ[ tIFZ[ DTNFZIFNLD\FYL GFD 
HM. VF5JF TYF GFD V\U[GF NFB,F VF5JF V\U[GL SFDULZLP T[DH Z[S0" JUL"SZ6GL 
SFDULZL TYF R}\86L XFBFG[ ,UTL VFG]QFF\ULS TDFD SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 

નેજ િવભાગ:- 

નેજ િવભાગ વષ- ૨૦૧૮-૧૯ મા ં વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ યોજનાની 

ા ટમાથંી થયેલ કામો 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧ ધમશ એ. રાઠોડ િશવા  સકલમા ંભારતનગર જવાના ર તા ઉપર 

ટોમ વોટર લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૩,૪૯,૩૨૮/- ૩,૪૯,૩૨૮/- 

૨ જય ખુભાઈ 

એ.ડોબ રયા 

િતલકનગર ડ પોઝલ પાસે ભુાષનગર તરફથી 

આવતી નેજ લાઈન ુ ંમેઈન લાઈનમા ંકને શન 

આપવા ુ ંકામ 

૪,૯૨,૯૫૪/- ૪,૯૨,૮૯૪/- 

૩ જય ખુભાઈ 

એ.ડોબ રયા 

િતલકનગર ડ પોઝલ પાસે વા ટ .પી. ક મ 

તરફથી આવાસ નેજ લાઈન ુ ંમેઈન નેજ 

લાઈનમા ંજોડાણ ુ ંકામ 

૧,૭૫,૧૪૨/- ૧,૭૫,૧૪૨/- 

૪ અનીરાજ બ ડસ પીરછ લા વોડમા,ં ગીતા ચોકથી િ શલા લેટ ધુી 

નેજ લાઈન અપ ેડ ુ ંકામ 

૪,૯૨,૮૪૧/- ૧૧,૦૯૧/- 

૫ અનીરાજ બ ડસ િશવા  સકલમા ંખીજડામામાના ઓટલાથી 

મહ ભાઈ િ વેદ ના ઘર પાસે ટોમ તથા બો  

ઈન ુ ંકામ 

૩,૧૧,૨૫૨/- ૩,૧૧,૨૫૨/- 

૬ ર ધ ક કશન ગગંાજળ યા તળાવ, ટ માકટ પાસે ટોમ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

૧,૮૫,૩૨૨/- ૧,૮૫,૩૨૨/- 

૭ િનતેષ 

એ. રુો હત 

દ.સરદારનગર વોડમા ંગોપાલ પાકમા ં નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

- ૧,૦૪,૮૨૮/- 
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૮ ભાત 

ઇ ા ચર 

િનમળનગરમા ં હર શૌચાલય પાસે ૧૨૦૦ 

એ.એમ.ડાયા પાઈપ િુશગ કામ 

૪,૯૬,૯૦૧/- ૪,૯૬,૯૦૧/- 

૯ અનીરાજ બ ડસ િનમળનગર, માધવર ન સામે આર.સી.સી. ઈનના 

મેનહોલ બનાવવા ુ ંકામ 

૧,૨૮,૯૭૩/- ૧,૨૮,૯૭૩/- 

૧૦ .ડ .ક કશન શહરમા ંઅલગ-અલગ થળોએ ૧૨ નગં રુ નલ 

બનાવવા ુ ંકામ 

૮,૮૫,૯૧૦/- ૭,૬૪,૪૩૨/- 

૧૧ રાકશ વી.પટલ કા ભા રોડ,ચેતના સોસા. થી ન ુભાઈ કરમટ યાના 

ઘર ધુી નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

 

 

૪,૮૮,૫૧૧/- ૪,૮૭,૯૯૪/- 

૧૨ કમલેશ . 

િ વેદ  

શહર ફરતી સડક ઉપર મીરાપાક જવાન અર તા 

ધુી 

૧,૭૭,૫૦૦/- ૧,૩૫,૨૯૮/- 

૧૩ જુરાત 

એ નીયર ગ 

િવ ાનગર ગાધંી કોલોનીમા ં નેજ લાઈન અપ ેડ 

કરવા ુ ંકામ 

૪,૪૬,૫૮૪/- ૨,૦૬,૯૩૩/- 

૧૪ રાકશ વી.પટલ ક.પરા વોડ, મટન માકટ  લ  ુદવચદં ડલા પાસે 

નેજ અપ ેડ કરવા ુ ંકામ 

૨,૪૯,૫૭૧/- ૨,૦૨,૬૭૬/- 

૧૫ મનીષ એ. ભ  શહર ફરતી સડક ઉપર નદં ુંવરબા કોલેજ  સામેથી 

માલધાર  સોસા. ધુી ટોમ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૩,૬૯,૨૫૦/- ૨,૯૭,૦૩૭/- 

૧૬ ના 

એ ટર ાઈઝ 

દ.સરદારનગર વોડમા ંભાગંલીગેટ પાસેથી નમદા 

વુન તરફ ુ ય રોડ ધુીની નેજ લાઈન અપ ેડ 

કરવા ુ ંકામ 

૧૨,૪૨,૭૮૯/- ૫,૬૩,૧૭૬/- 

૧૭ ભાત 

ઇ ા ચર 

ભાવ.શહરના ઉ. ૃષણનગર વા તથા ઘોઘા સકલમા ં 

નેજ તથા ટોમ લાઈન ુ ંકામ 

૨૦,૯૨,૧૯૫.૯૮ ૧૮,૨૩,૬૭૦.૪૧ 

૧૮ .ડ .ક કશન હાદાનગર, સ યનારાયણ સોસા.-૧ મા ંતથા ચ ા 

.આઈ.ડ .સી. ની વ ચે વરસાદ  પાણીની નીકાલ 

માટ ઓપન ચેનલ બનાવવા ુ ંકા 

 

૩,૫૭,૧૬૫/- ૨,૯૬,૧૨૪/- 
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૧૯ ગો ુળ એન.પટલ ઉ.સરદારનગર વોડમા ંશહર ફરતી સડક 

દવરાજનગર થી નદં ુંવરબા કોલેજ પાસે ટોમ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૩,૪૭,૮૭૧/- ૩,૪૭,૮૭૧/- 

   ૯૩,૯૪,૮૮૮/- ૭૩,૮૦,૯૪૨/- 

 

નેજ િવભાગ:-  

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧  ક. .પટલ મા હ દર થી જવે સ સકલ ધુી નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ (મા હડર  ડ પોઝીટમાથંી) 

૩,૪૦,૮૨૩.૨૨ ૨,૯૩,૬૪૧/- 

૨ શાતંીલાલ પી. ગોહલ આર.ટ .ઓ. ઓફ સ સામે િવજયરાજનગર ની  

ઈ પેડવાળા ખાચંામા ં ટોમ લાઈન નાખવા ુ ં

કામ ( ય સાયવેરાની ા ટમાથંી) 

૧,૨૧,૯૫૦/- ૫૨,૬૬૯/- 

૩ આનદં ક કશન ક.પરા વોડમા ંટોયલેટ રનોવેશન ુ ંકામ (પે 

એ ડ ઝુ ર પે. િનમળ જુરાત શૌચાલયની 

ા ટમાથંી) 

૧૨,૦૦,૦૦૦/- ૧૦,૨૭,૮૨૮/- 

૪ શાતંીલાલ પી. ગોહલ સરદારનગર લોકિમલાપ પાસે 'એ' વ ગમા ં

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

( યવસાયનીવેરાની ા ટમાથંી) 

૧,૫૫,૪૭૦/- ૧,૫૩,૯૩૮/- 

૫ શાતંીલાલ પી. ગોહલ સરદારનગર લોકિમલાપ પાસે 'બી' વ ગમા ં

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

( યવસાયનીવેરાની ા ટમાથંી) 

૧,૬૩,૨૪૩/- ૧,૫૩,૯૩૮/- 

૬ મનીષ એસ. ભ  જુલામ- ફુલામ જળ યોજના -૨૦૧૮ અ વયે 

કંસારા ુ કરણ કામ ( ા ટ ડોનેશનમાથંી) 

૪,૯૮,૩૫૨/- ૪,૯૮,૩૫૨/- 

૭ 

 

રાજ ક કશન ભાવનગર રાજકોટ રોડથી ગઢચી નદ મા ં

ુંભારવાડા મોતીતળાવ મફતનગર ધુી 

.સી.બી. ારા નદ ના વાહમા ં અડચલો 

સાફ કરવા ુ ંકામ ( ા ટ ડોનેશન) 

૨,૩૪,૮૫૦/ - ૨,૩૪,૭૧૦/- 
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૮ અનીરાજ બ ડસ અકવાડા ગામ પાસે નદ મા ંબાવળો ુ ર કરવા 

.સી.બી. ભાડા ુ ંકામ ( ા ટ ડોનેશન) 

૧,૦૦,૦૦૦/- ૬૮,૨૫૦/- 

૯ .એમ.ગોહલ નાર  રોડ બસ ટ ડ પાસે અવેદાની બા ુમા ં

શૌચાલય ર પેર ગ ુ ંકામ ( .એમ.એફ.બી.ની 

ા ટમાથંી) 

૧,૬૭,૪૧૦/- ૧,૬૭,૪૧૦/- 

૧૦  એ ટર ાઈઝ ુંભારવાડા હાદાનગર મહાકાળ  માતાના મં દર 

પાસે શૌચાલય ર પેર ગ ુ ંકામ 

( .એમ.એફ.બી.ની ા ટમાથંી) 

૧,૬૯,૬૭૯/- ૧,૬૯,૬૭૯/- 

૧૧ અનીરાજ બ ડસ સરદારનગર સકલથી િશવા  સકલ તરફ 

જતા રોડ ઉપર નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૪,૪૫,૪૮૦/- ૪,૨૭,૭૨૨/- 

   ૩૫,૯૭,૨૫૭.૨૨ ૩૨,૪૮,૧૩૭/- 

નેજ િવભાગ વષ- ૨૦૧૮-૧૯ મા ંસસંદસ ય ીની ા ટમાથંી થયેલ કામો 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧  શાતંીલાલ પી.ગોહલ ઘોઘાસકલમા ંએરપોટ રોડ 

વી.પી. સોસા.મા ં ટોમ 

લાઈન  નાખવા ુ ંકામ 

( ા ટ વષ ૨૦૧૬-૧૭) 

૪,૬૦,૦૦૦/- ૩,૮૨,૦૫૯/- 

   ૪,૬૦,૦૦૦/- ૩,૮૨,૦૫૯/- 

 

નેજ િવભાગ વષ- ૨૦૧૮-૧૯ મા ંધારાસ ય ીની ા ટમાથંી થયેલ કામો 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧  ઘન યામ આર. 

ભલગામીયા 

મા-Lયા રોડ પ પ ગ ટશન બા ુમા ં ીઓના 

બાથ મ બનાવવા ુ ંકામ (ધારાસ ય ી ભુાઈ 

વાઘાણીની ા ટ વષ ૨૦૧૭-૧૮) 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૭૮,૫૨૬/- 

૨ ઘન યામ આર. 

ભલગામીયા 

ઈ રનગરમા ંપચં ખુી હ મુાન પાસે નાના હૃ ુ ં

કામ 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૭૬,૩૯૭/- 
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૩ ઘન યામ આર. 

ભલગામીયા 

વડવા-બ વોડમા,ં નાર  રોડ, બાથાભાઈના ચોક 

પ પ ગ પાસે બહનોના હાવા માટ નાના હૃ 

બનાવવા ુ ંકામ (ધારાસ ય ી તે  એસ. 

વાઘાણીની ા ટ વષ ૨૦૧૭-૧૮) 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૭૮,૫૩૦/- 

૪ હરિસ  ક કશન ઘોઘા સકલ વોડમા ંપા લ લૂ સામેના લોટમા ં

મ હલા નાના હૃ બનાવવા ુ ંકામ (ધારાસ ય ી 

િવભાવર બેન દવેની ા ટ વષ ૨૦૧૭-૧૮) 

૪,૦૦,૦૦૦/- ૩,૧૬.૩૦૩/- 

૫ ગો ુળ એન. દવે ચ ા- લસર વોડમા ંબ ચુર મં દરના ખાચંામા ં 

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ (ધારાસ ય ી તે  

એસ. વાઘાણીની ા ટ વષ ૨૦૧૮-૧૯)  

૧,૦૦,૦૦૦/- ૯૧,૯૧૦/- 

૬ રિતલાલ બ ભુાઈ લસર મેઈન રોડ સાજંણભાઈના ઘરના ખાચંામા ં

જકાતનાકા પાસે નેજ લાઈન ુ ંકામ ((ધારાસ ય ી 

તે  એસ. વાઘાણીની ા ટ વષ ૨૦૧૮-૧૯) 

૧,૦૦,૦૦૦/- ૬૫,૭૯૭/- 

૭ યોગે  ડ .ડોડ યા  બોરતળાવ વોડમા ંપોપટભાઇની વાડ  પાસે બાળ 

હ મુાન પાસે બહનોને હાવાના નાના હૃ 

બનાવવા ુ ંકામ (ધારાસ ય ી તે  એસ. 

વાઘાણીની ા ટ વષ ૨૦૧૮-૧૯) 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૭૯,૦૬૯/- 

   ૧૮,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૮૬,૫૩૨/- 

 

નેજ િવભાગ વષ- ૨૦૧૮-૧૯ મા ંસ ય ીની ા ટમાથંી થયેલ કામો 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧  સજંય એસ. મો ા િસ નુગર લખતરામવાળ  ગ લીમા ં નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં તથા ોમલાઈનને લબંાવવા ુ ંકામ 

(દ ીણ-સરદારનગર વોડના સ ય ીઓની સં ુ ત 

સરખેભાગે ા ટ) 

૨,૫૬,૭૬૩/- ૨,૫૬,૭૧૯/- 

૨ સજંય એસ. મો ા સરદારનગર-તરસમીયા વોડમા ં ા સોસા.મા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી દ યાબેન એ. યાસની 

ા ટ વષ ૨૦૧૭-૧૮) 

૪૮,૯૪૭/- ૪૮,૭૧૨/- 
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૩ .ક.ગો હલ વડવા - બ વોડમા ં ુંભારવાડા મા-Lયા રોડ, મફતનગર 

શેર  ન-ં૧ ગીધાભાઈના ઘરથી લોટ ન.ં૧૪ તથા શેર  

ન.ં૧૦, ૧૭મા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી 

હમતભાઇ મેણીયાની ા ટ વષ ૨૦૧૭-૧૮) 

૧,૧૨,૨૦૨/- ૭૬,૮૩૫/- 

૪ રાકશ વી.પટલ ક.પરા વોડમા ં વાપર  રોડ, નેશનલવાળ  ગ લીમા ં

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી ઇકબાલભાઈ 

એ. બા સુાની  ા ટ વષ  ૨૦૧૭-૧૮) 

૧૭,૭૪૩/- ૯,૭૧૮/- 

૫ સજંય એસ. મો ા દ.સરદારનગર, હલ ાઈવ એચ.ક. દવેવાળ  ગ લીમા ં

બા ુમા ં લોટ ન.ં૨૬૯૬ એ-૨, વાળ  લાઈનમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી કશોરભાઈ એમ. 

ુ ખૂાણી  ા ટ વષ  ૨૦૧૮-૧૯) 

૩૯,૯૮૭/- ૩૮,૪૭૭/- 

૬ ર ધ ક કશન ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલ ગીતાનગરમા ં નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ ((સ ય ી ડ .ડ .ગોહલની  ા ટ વષ  

૨૦૧૭-૧૮) 

   ૧,૧૫,૮૩૬/- ૯૮,૩૩૭/- 

૭ શાતંીલાલ પી. 

ગોહલ 

શહર ફરતી સડક ઉપર લોટ ન.ં૨૪૪૮ લુસી 

ટનામે ટમા ંમેનહોલ ર પેર કરવા ુ ંકામ (સ ય ી 

વુરાજિસહ ક. ગો હલ ા ટ વષ  ૨૦૧૭-૧૮) 

૧૦,૯૭૧/- ૧૦,૯૭૧/- 

૮ રુશ બી. બારયા ઉ. ૃષણનગર, ખે તૂવાસ િવ તારમા,ં મરછ  બઝાર, 

ભ તરામની ુ કાન સામેની ગ લીમા ં નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી જ બેુન એ. બારયા  ા ટ 

વષ  ૨૦૧૮-૧૯) 

૫૯,૯૦૮/- ૪૪,૦૫૧/- 

૯ . એમ. પટલ પીરછ લા વોડમા ંરસાલા ક પ ઉપરકોટ લાઈન ન.ં૩ 

તથા ૫ મા નેજ લાઈન  નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી 

ઉષાબેન તલર ની  ા ટ વષ  ૨૦૧૮-૧૯) 

 

 

૨,૦૩,૦૬૫/- ૧,૯૯,૭૧૫/- 

૧૦ રાકશ વી. પટલ ક.પરા વોડ ક. .એન. મ દની સામેના ખાચંામા ં

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૪૩,૭૭૩/- ૪૩,૭,,૭૩/- 
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૧૧ કમલેશ ડ . રાઠોડ ચ ા- લસર વોડમા,ં ઇ દરાનગરમા ં ૂ  

રવાઇ ડ ગવાળા ખાચંામા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ં

કામ (સ ય ી કા તીભાઈ બી.ગો હલની ા ટ વષ  

૨૦૧૮-૧૯) 

૪૦,૦૦૦/- ૩૯,૬૫૫/- 

૧૨ શાતંીલાલ પી. 

ગોહલ 

ઉ. ૃષણનગર વા ગામમા ંએરપોટ વાટર પાછળ " 

પે એ ડ ઝુ " પાછળ ડ .ડ .ગો હલની વાડ  પાસે 

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી જ બેુન 

એ.બારયાની ા ટ વષ  ૨૦૧૮-૧૯)  

૪૯,૭૪૬/- ૪૮,૪૨૮/- 

૧૩ કમલેશ . િ વેદ  ર ાર ઓ ફસની પાછળ આવેલ પી.ડ .ુડ . 

સોસા. શૌચાલય ર પે.કામ (સ ય ી ક પેશ વોરા, 

રુશ ધાધંલીયા, જ વીકા ગ ડલીયાની સં ુ ત ા ટ  

વષ  ૨૦૧૮-૧૯) 

૩૫,૫૪૩/- ૩૦,૦૯૦/- 

   ૧૦,૩૪,૪૮૪/- ૯,૪૫,૪૮૧/- 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧  

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧અનેઘટક-૨િવભાગ ની ુ ાસરમા હતીનીચે જુબછે: 

(૧) ભાવનગરશહર િવ તારમાઆંઈ.સી.ડ .એસ.િવભાગ ઘટક-૧અનેઘટક-૨માવેંચાયેલોછે 

ઘટક -૧સને૧૯૮૫થીઅને ઘટક -૨૧૯૯૫થીકાયરતછે 

(૨)સદર યુોજનાઓ૧૦૦% સરકાર ીની ા ટહઠળચાલેછે. 

(૩) ઘટક-૧હઠળમં ુર ગણવાડ ક ો૧૭૩છેઅનેઘટક-૨હઠળમં ુર ગણવાડ ક ો૧૪૧ 

છેશહર િવ તારમાં ુલ ગણવાડ ક ો ૩૧૪કાયરતછે. 

(૪) શહર િવ તારમાપંછાતવસાહતનીદરહ રવ તીએ૧ ગણવાડ ક ખોલવામાઆંવેછે 

(૫)યોજનાનોલાભ૦થી૬વષનાબાળકોતથાસગભા તુામાતાઓનેતથા કશોર ઓને 

લાભાથ તર કઆવર લઇલાભઆપવામાઆંવેછે. 

(૬) ઘટક-૧મા૧ં૮૯૮૦લાભાથ ઓલાભ મેળવે છે અને ઘટક-૨ મા ં૧૫૮૪૫ લાભાથ ઓ લાભ 

મેળવે છે.આમ ુલ ૩૪૮૨૫ લાભાથ ઓ લાભ મેળવે છે. 

(૭) યોજના ંનીચ ેબનેં ઘટકની કોમન સેવાઓ નીચે જુબ છે: 

          ૧. રુક પોષણ 

          ૨. આરો ય તપાસ 

          ૩. રફરલસિવસીસ 

          ૪.રસીકરણ 
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          ૫. આરો ય અને પોષણ િશ ણ 

          ૬. વૂ ાથિમક િશ ણ 

(૮) સરકાર ીની ખાસ ગ તૂ યોજના ંનીચે ઘટક- ૧ મા ં૧૨ અને ઘટક- ૨ મા ં૧૯ ગણવાડ  ક ો 

ચલાવવામા ંઆવે છે . મા ંઘટક-૧ મા ં૧૩૮૨ અને ઘટક-૨ મા ં૨૦૦૨ લાભાથ ઓ લાભ મેળવે છે  

ુલ૩૩૮૪ લાભાથ ઓ લાભ મેળવે છે. 

(૯) સરકાર ીનામંાગદશન જુબ આઈ.સી.ડ .એસ.યોજનામા ંવષ દરિમયાન િવ  તનપાન  

સ તાહ અને રા ય પોષણ સ તાહ ઉજવવામા ંઆવે છે. તેમજ વષ દર યાન િવિવધ ઉજવણીમાબંાળ 

તરં તહર ફાઈ, સગભામાતા તં ુ ર ત , મમતા દવસ ખાસ આયોજનથી ઉજવવામા ંઆવે છે. 

(૧૦) યોજના ંહઠળ આરો ય તપાસ તથા ુપોિષત બાળકોના િવકાસ માટ યાન આપવામા ંઆવેછે 

(૧૧) યોજના ં હઠળ રો ટડ ખુડ T.H.R. ુ ં િવતરણ સગભા , ધા ી, કશોર , ૬ માસ થી ૩ વષના 

બાળકોતથા અતી ુપોિષત બાળકોને કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૨) ુપોષણ િનવારણ સદંભ બનેં ઘટકો મા ં થાિનક દાતા ી ારા માિસક એક વાર િતથી ભોજન 

અનેિશ િુવહાર અનેમ સુી લકા સં થાના સહયોગથી માિસક ૧૬ વખત અતી ુપોિષત  

બાળકોને ખુડ  િવતરણ કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૩) દર વષ કાયકર-તેડાગર માટ િશ િુવહાર સં થા ારા ચ માના ક પ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૪) સરકાર ીની ચુના જુબ યોજનામા ં તમામ ૦ થી૫ વષનાબંાળકોની આરો ય તપાસ 

કરવામાઆંવેલ.તેમજ તેમના આધારકાડને લગતી કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૫) સરકાર ીની વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ યોજનામા ં ુ યમં ીની ા ટમાથંી  

       ગણવાડ  “નદંઘર” ઘટક-૧ના ંહાલના તબ ે  ૧૦૯ અને ઘટક-૨ ના ં૪૪ તૈયાર થયેલ છે.  

તેમજ  બાક ના ગણવાડ  માટના નદંઘર મકાન ુ ંબાધંકામ ગિતમા ંછે. ુલ ૩૧૪ પૈક  ૧૫૩  

નદંઘરતૈયાર થયેલ છે. 

(૧૬) સરકાર ીની ચુના જુબ આરો ય િવભાગ સાથે સકંલન કર  વષ દરિમયાન બનેં ઘટકોમા ં

મમતા દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંરસીકરણ તેમજ આરો ય પોષણ િશ ણ આપવામા ં

આવે છે.તેમજ આરો ય શાખા ારા સગભા બહનોને આરો ય તપાસ કરવામા ંઆવે છે.તેમજ સગભા 

બહનો અને ધા ી માતાને આયન ફો લક એિસડની ગોળ  આપવામા ંઆવે છે  અને કશોર ઓને પણ 

આયન ફો લક એસીડ ગોળ  આપવામા ંઆવેછે.તેમજ બાળકોને પણ આયન ફો લક એસીડ સીરપ 

આપવામા ંઆવે છે. 

(૧૭) પોષણ અ ભયાન તગત જન દોલન ારાપોષણ માસની ઉજવણી.  કાય મ ારા  

માસના ચાર(૪) દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૮) સરકાર ી ારા P.M.M.V.Y. યોજના ં ારા સગભા બહનોને ૫,૦૦૦/- ની સહાય આપવામા ં   

આવેછે. 

(૧૯) ગણવાડ  કાયકર બહનોને વૂ ાથિમક િશ ણ ગેની તાલીમ આપવામા ંઆવેલ. 
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(૨૦)P.M.M.V.Y. ના ંલાભાથ ના ફોમ ભરાવી તેમને મળતી સહાય ુ ંઆયોજન કાયરત છે. 

(૨૧)D.R.G. તથાB.R.G.તાલીમ ારા ગણવાડ ની િૃ ને વેગવ ત બનાવવાના ય ન 

 કરવામા ંઆવેલ. 

ખાતા ુ ંનામ:          અિધકાર ુનંામ:                      હો ો: 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧                 ીમતી  િૃતબેન એન.જોષી                      સી.ડ .પી.ઓ. 

મહાનગરપા લકા,ભાવનગર             મો.ન.ં૯૯૦૯૫૫૯૪૯૪                           આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧                                                                            

 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૨ 

આઈ.સી.ડ .એસ.અબનઘટક-૨ની વાિષક વહ વટ  અહવાલ વષ ૨૦૧૮-૧૯ની ુ ાસર મા હતી 

નીચે જુબ છે. 

૧) ભાવનગર શહર  િવ તારમા ંઆઈ.સી.ડ .એસ. િવભાગ -૨ સને ૧૯૯૫થી કાયરત છે . 

૨) સદર ું યોજનાઓ ૧૦૦ % સરકાર ીની ા ટ હઠળ ચાલે છે.  

૩) અબન ઘટક-૨ હઠળ મં ૂર ગણવાડ  ક ો ૧૪૧ છે.  

૪) શહર  િવ તારમા ંપછાત વસાહતની દર હ રની વ તીએ એક ગણવાડ  ક  ખોલવામા ં

આવેલ છે.  

૫) યોજનાનો લાભ ૦ થી ૬ વષના ંબાળકો, સગભાબહનો, તુામાતાઓ તથા ૧૧થી ૧૪ 

વષની શાળાએ ન જતી તેમજ ૧૫થી ૧૮ વષની તમામ  કશોર ઓને લાભાથ  તર ક આવર  

લઈ લાભ આપવામા ંઆવે છે.  

૬) ઘટક-૨મા ં૧૫૮૪૫ લાભાથ ઓ લાભ મેળવે છે.  

૭) યોજના તગત ઘટક ારા ગણવાડ ઓ થક  લાભાથ ઓને અપાતીની સેવાઓ નીચે 

જુબ છે.  

૧. રૂકપોષણ     ૨. આરો ય તપાસ 

૩. રફરલ સિવસીસ    ૪. રસીકરણ 

૫. આરો ય અને પોષણ િશ ણ  ૬. વૂ ાથિમક િશ ણ 
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૮) સરકાર ીની ખાસ ગ તૂ યોજના નીચે ઘટક-૨મા ં૧૯ ગણવાડ  ક ો ચલાવવામા ં

આવે છે.  તગત ઘટક-૨મા ં૨૦૦૨ લાભાથ ઓએ  લાભ મેળવેલ છે.  

૯) સરકાર ીના ંમાગદશન જુબ આઈ.સી.ડ .એસ યોજનામા ંવષ દર યાન િવ  તનપાન 

સ તાહ અને રા ય પોષણ સ તાહ ઉજવવામા ંઆવે છે. તેમજ વષ દર યાન િવિવધ 

ઉજવણીમા ંબાળ તં ુ ર તી હર ફાઈ, સગભા માતા તં ુ ર તી તેમજ મમતા દવસ ુ ં આયોજન 

કર  ઉજવવામા ંઆવેલ છે. 

૧૦) યોજના હઠળ આરો ય તપાસ તથા પૂોિષત બાળકોના િવકાસ માટ િવશેષ યાન 

આપવામા ંઆવે છે. 

૧૧) યોજના હઠળ રો ટડ ખુડ ,T.H.R.( ટક હોમ રાશન ) ુ ંિવતરણ સગભાબહનો, 

ધા ીમાતાઓ તથા કશોર ઓ અને 6 માસથી 3 વષના બાળકો તથા અિત ુપોિષત બાળકોને 

કરવામા ંઆવે છે.  

૧૨) પૂોષણ િનવારણ સદંભ બનેં ઘટકમા ં થાિનક દાતા ી ારા માિસક એકવાર િતથીભોજન 

અને િશ િુવહાર અને મ િુશ લકા સં થાના સહયોગથી માિસક ૧૬ વખત અિત પૂોિષત 

બાળકોને ખુડ  િવતરણ કરવામા ંઆવેલ.  

૧૩) દર વષ કાયકર- તેડાગર માટ િશ િુવહાર સં થા ારા ચ માના ક પ ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આવે છે.  

૧૪) સરકાર ીની ચૂના જુબ યોજનામા ંતમામ ૦ થી ૫ વષના બાળકોની આરો ય તપાસ 

કરવામા ંઆવેલ. તેમજ તેમના આધારકાડને લગતી કામગીર  કરવામાં આવે છે.  

૧૫) સરકાર ીની વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શેહર િવકાસ યોજનામા ં ુ યમં ીની ા ટમાથંી 

ગણવાડ  નદંઘર હાલના તબ ે ઘટક-૨ ના ૪૪ તૈયાર થયેલ છે. તેમજ બાક ના 

ગણવાડ  માટના નદંઘર મકાન ુ ંબાધંકામ ગિતમા ંછે.  

૧૬) સરકાર ીની ચૂના જુબ આરો ય િવભાગ સાથે સકંલન કર  વષ દરિમયાન ઘટકમા ં

મમતા દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંરસીકરણ તેમજ આરો ય  પોષણ િશ ણ 

લાભાથ ઓને આપવામા ંઆવે છે. તેમજ િમશન ઇ ધ ષુમા ંપણ આઈ.સી.ડ .એસ િવભાગ 

સહયોગી થયેલ છે. આરો ય શાખા ારા સગભા બહનોને આરો ય તપાસ કરવામા ંઆવે છે. 

તેમજ સગભા બહનો અને ધા ી માતાને આયન ફો લક એિસડની ગોળ  આપવામા ંઆવે છે. 
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અને કશોર ઓને આયન ફો લક એિસડની ગોળ  આપવામા ંઆવે છે. તેમજ બાળકોને પણ 

આયન ફો લક એિસડ િસરપ આપવામાઆંવે છે.  

૧૭) િશ િુવહાર સં થા ારા વૂ ાથિમક િશ ણના સાઘનો આપેલ છે.  

૧૮) ગણવાડ  કાયકર બહનોને વૂ ાથિમક િશ ણ ગેની તાલીમ આપવામા ંઆવેલ. 

૧૯) PMMVY ના લાભાથ ના ફોમ ભરાવી તેમને મળતી સહાય ગે કાયવાહ  કરવામા ં

આવેલ છે.  

બ ડ ગ િવભાગ :- 
 

 
 
 

કામ ુ ંનામ :- ડર  રોડ પર જોગસપાક ફઇઝ-૨ ુ ંકામ.  

ખચ નો હડ : “”””””’અ તૃ’” યોજનાની ા ટ   

ુલ ખચ    : ૯૦.૪૮ લાખ.  

ઉપયોગીતા:  િવ તારમાં ુનો જોગસ પાક આવેલ હતો, ને બનેં સાઈડ ુ લી જ યા આવેલ તી,  

જ યાનો  ઉપયોગ કર ને જોગસ પાક ફઇઝ-૨ ુ ંકામ કરવામા ંઆવેલ છે.  આ ુબા ુનાં લોકોને ઉપયોગી 

થશે.  બગીચા ુ ં ે ફળ દા  ૪૦૫૦.૦૦ ચો.મી. છે.  કામમા ં દા  ૧૫૫૦.૦૦ ચો.મી. લે ડ કપ ગ 

કામનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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 કામમા ં ુ ય આકષણો:-  

(૧)  કામમા ંજોગ ગ માટ દા  ૬૦૦.૦૦ રન ગ મીટરનો વોક-વે એ રયા, સીનીયર સીટ જનોને બેઠક માટ   

ગ બો નગં-૩, ફાઉ ટઇન નગં-૨ (અ ડર ાઉ ડ ટક સહ ત) નો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 

sZf  કામગીર મા ંસમ  ગાડનમા ંડકોરટ વ લાઈટસ, ચ ન લે  એ રયા, ે એુટ ગ ુડ ટ થીમ આધા રત  

ટ ઝુ (પ નગં), ુદા ુદા ઝોન વાઈઝ એ  ગેઇ સ, લોકોને બેસવા માટની બે ચીઝ વગેરનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવેલ છે.  

ફ ટર િવભાગ:- 

(૧) ભાવનગર મહાનગરપાલકાના ફ ટર િવભાગ ારા સમ  શહરને ુ  પીવાના પાણી માટ 

શે ું  ડમ, ગૌર શકંર તળાવ તથા મહ પર એજ યોજનામાથી રો-વોટર મેળવી તે ુ ં ુ કરણ 

કર  ુદા ુદા ફ ટર લા ટ અને પ પગ ટશન ારા પાણી સ લાય કરવામા ંઆવે છે 

(૨) ફ ટર િવભાગ ારા પાણી ુ ં ુ ધકરણ કર  પ પગ કર  ઇ.એસ.આરમા ંભરવામા ંઆવેલ 

છે અને યારબાદ િવતરણની યવ થા વોટર િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે 

           (૩) (A) પા લતાણા શે ું  ડમ ારા કનાલ ારા રો-વોટર મેળવીને પ પગ ારા રો-વોટર 

ભાવનગર ખાતે મેળવવામા ં આવે છે. આ રો-વોટર દિનક ૯૫ થી ૧૦૦  એમ.એલ.ડ . 

મેળવવામા ંઆવે છે 

              (B) ભાવનગર મહાનગરપા લકાના બોરતળાવમા ં માણમા ં ઓછો વરસાદ થવાને કારણે 

મા  30’ 01” ટની આવક થયેલ હતી. આ પાણીને ેિવટ થી કોઈપણ તના ખચ વગર 

દિનક દા જત 10 થી 12 એમ.એલ.ડ . મેળવવામા ંઆવે છે 

      (C) જુરાત સરકાર ીની મહ -પર એજની પાઇપલાઇનમાથી ધેુલ ખાતેથી ટિપગ કર  

જ રયાત જુબ ુ ં રો-વોટર મેળવી શકાય તેવી યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. આ રો-વોટરનો 

જ થો દા જત 30 થી 40 MLD પાણીનો જ થો મેળવવામા ંઆવે છે. સરકાર ી ારા ન  

થયેલ ધારાધોરણ જુબ ુ ંિનયિમત કૂવ ુ ંકરવામા ંઆવે છે. 

     (D) ભાવનગર મહાનગરપા લકાના રાજપરા ખાતે આવેલ ખો ડયાર તળાવમા અ રૂતા 

વરસાદના કારણે પાણીની આવક થયેલ નથી. 

   આમ ઉપરો ત હક કત વષ-૨૦૧૮-૧૯ દર યાન જ રયાત જુબનો રો-વોટરનો જ થો 

મેળવીને શહરમા ં પાણી સ લાય કરવામા ં આવેલ છે. ગત વષ દર યાન પાણી િવતરણ 

યવ થામા ંકોઈ ફ રયાદ ઊભી થયેલ નથી. 

  (૪) ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ફ ટર લા ટ અને પ પગ ટશનની િવગતો નીચે  જુબ 

છે: 

 ફ ટર લા ટની િવગત 

મ િવગત કપેિસટ  

૧ ત તે વર ફ ટર ૪૨ 

૨ ચ ા ફ ટર ૧૮ 
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૩ નીલમબાગ ફ ટર ૩૦ 

૪ તરસિમયા ફ ટર ૩૦ 

 

 `પ પગ ટશનની િવગત 

મ િવગત 

૧ શે ું  ડમ સાઇટ પ પગ ટશન 

૨ દલબહાર ઇ.એસ.આર 

૩ વધમાન ઇ.એસ.આર 

૪ ડાયમડં ચોક પ પગ ટશન 

૫ ટકો પ પગ ટશન 

૬ િવ યાનગર પ પગ ટશન 

 

          (૫) ફ ટર  િવભાગ ારા અગામી વષ ૨૦૧૯-૨૦  દર યાન નીચે જુબના કામો ુ ંઆયોજન કરલ 

છે: 

(A) ફ ટર િવભાગના ુદા ુદા ફ ટર લા ટ/પ પ ગ ટશન ખાતે બાક  રહતી સાઈટ 

ઉપર ઇલે ોમે ને ટક ફલોમીટર િવથ કાડા સી ટમ અને ુદા ુદા ઈ.એસ.આર માટ 

રડાર/અ ાસોિનક લેવલ ા સિમટર લગાવા માટના કામ ગતીમા ંછે. 

           (૬) ફ ટર િવભાગ ારા આ વષમા ંકરલ કામો તથા ખચની મા હતી નીચે જુબ છે: 

મ િવગત કરલ ખચ રમા સ 

૧ મેઇ ટન સ ખચ .૧૯,૯૫,૦૮૧/-  

૨ કિપટલ ખચ .૪,૦૯,૬૯૧   

૩ વીજળ  ખચ .૧૪,૩૯,૯૭,૭૬૮/-  

 

(૭) ફ ટર િવભાગમા ં મેળવવામા ં આવતા રો-વોટર અને િવતરણ કરવામા ં આવતા ફ ટર 

વોટરની ડટા બેઝ મા હતી અને આ તમામ યાની ચો સ મા હતી મેળવી શકાય તે જુબ 

ક  સરકાર ીની અ તુ યોજનાની ા ટમાથી કાડા િસ ટમ આધા રત કામગીર ુ ં આયોજન 

દા જત .૪૫૩૬૦૦૦૦/- થી હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. આ કામનો વક ઓડર આપવા ગેની 

કાયવાહ  ચા  ુછે. 

  નવા ો કટની મા હતી 

      (૧) ચ ા ફ ટર લા ટ ખાતે ૨૦ MLD ફ ટર લા ટના એ સટ શનની કાયવાહ  યોજના 

િવભાગ ારા ચા  ુ છે. 

      (૨) તરસિમયા ફ ટર લા ટ ખાતે ૨૦ MLD ફ ટર લા ટના એ સટ શનની યોજના 

િવભાગ ારા કાયવાહ  ચા  ુછે. 
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ઉપરો ત તમામ હક કતે ફ ટર િવભાગ ારા સમ  ભાવનગર શહરના નાગ રકોને ુ  અને 

પયા ત મા ામા ં પીવા ુ ં પાણી મળ  રહ એ જુબ “આવ યક” કારની કામગીર  કરવામા ં

આવે છે. 

ફાયર એ ડ ઈમ સી સવસીસ  
 

ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીસ શહર જનોની આગ, અક માત સમયે, આગ ુ વવાની તથા બચાવ 

કામગીર  માટ ૨૪ કલાક કાયરત રહ છે. તે ઉપરાતં ુદરતી આફતો વી ક રુ, ધરતીકંપ, 

હોનારત,રોડ,રલ અક માત વગેર બનાવોમા ં પણ સરાહનીય કામગીર  કર છે. તેમજ શહરના 

નગરજનોને જ ર યાત જુબ એ લુ સ, શબવાહ ની, ધમરથની સેવા રુ  પાડ છે. ફાયર ઈમ સી 

સમ  જ લા મા ં જ ર યાતના સમયે આગ, અક માતના સગેં તેમજ નદ ,નાળા ક તળાવમા ં ુબી 

ગયેલ ય કતને બચાવવાની ક શોધખોળ કરવાઅની તાક દની કામગીર  બ વે છે. શહરની હદ 

ઉપરાતં સમ  જ લામા ંવી.આઈ.પી.,વી.વી.આઈ.પી.ના આગમન સગેં બનાવવામા ંઆવેલ હલીપેડ 

પર હલીકો ટરના લેડ ગ તેમજ ટક ઓફ સગેં સલામતી યવ થા કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. ુદરતી 

આપ ી વા ં ક રુ, તળાવ, વાવાઝોડા વા આફતોમા ં સરળતાની કામગીર  માટ જુરાત ટટ 

ડઝા ટર મેનેજમેનટ તરફથી ૦૧-ફાયબર બોટ, તેમજ ૦૨-ર બર બોટ, ઈમરજસંી લાઈટો, મીની ફાયર 

ફાયટર ૦૨, આ િુનક સાધનોથી સપં  ર વુાન, વોટર બાઉઝર, ફાયર ફાઈટર વગેર ફાળવેલ છે. 

ફાયર એ ડ ઈમ સી સવ સીસ િવભાગ નો તા.૧/૦૪/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીનો વાિષક 

વ હવટ  અહવાલ નીચે જુબ છે. 

1)આગના બનાવો : 

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૧૨૦   

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :   ૧૫  

                                               ુલ  : ૧૩૫      

                                        ુલ આવક : |. ૧,૩૯,૬૯૮/-  

2)એ લુ સ : 

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    :  ૬૪  

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :  00 

                                               ુલ  : ૬૪  

                                        ુલ આવક  :  NIL  

3)શબવા હની ધમરથ :  

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૩૦૧૩  

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :    0૮ 

                                               ુલ  : ૩૦૨૧  

                                        ુલ આવક :  ૧૨૨૦ 
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4)બચાવ/ર /ુબદંોબ ત/મોક લ : 
 
                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૧૬૦  

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :   ૧૫    

                                                ુલ : ૧૭૫  

                                        ુલ આવક : |. ૧૫,૦૦૦/- 

5)  N.O.C.  : 

          1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૫૭ 

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર : ૦૭ 

                                               ુલ : ૬૪   

                                       ુલ આવક : |. ૭૫,૦૦૦/-  

ઉપરો ત કામગીર  રૂ  પાડવામા આવેલ ુલ આવક : |. ૨,૩૦,૯૧૮/- 

 

ગાડન િવભાગ :- 

(૧) ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ભાવનગર શહરમા ં ચુવવામા ં આવેલ િવિવધ થળો પર 

માન.સાસંદ ી, માન.ધારાસ ય ીઓ અને માન.નગરસેવક ીઓ ારા ફાળવવામા ંઆવેલ ા ટ માથંી ુલ 

.૫૧,૯૪,૮૦૦/- ના ખચ ચનાઈ ચ સના ંબાકંડાઓ કુવામા ંઆવેલ છે. 

(૨) માન.ધારાસ ય ીઓ અને માન.નગરસેવક ીઓ ારા ફાળવવામા ંઆવેલ ા ટમાથંી તેમજ વ.ભડંોળ 

માથંી ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ભાવનગર શહરમા ં ચુવવામા ંઆવેલ િવિવધ થળો પર ગાડ   

ૃ ારોપણ સાથે  ફ ટ ગ કર  ુલ .૫૦,૨૭,૨૨૨/- ના ખચથી કામ કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૩) ગાડન િવભાગના  ર બર ફકટર  સકલ, િવજયરાજનગરમા ં શેર  ન.ં૩ મા ં આવેલ  સકલ/બગીચા  

ક.ડ .માણેક િ કોણ બગીચા/સકલ, િસ નુગરમા ંઆવેલ મો  મં દરના રોડ ઉપર ચાર ચોક વ ચે ુ ંસકલ, 

કાળાનાળા સકલ બગીચા િવિવધ .કંપનીઓને તેમજ સં થાઓ ને  સારસભંાળ માટ દ ક આપવામા ંઆવેલ 

છે. 

(૪) રોડ િવભાગ ારા તા તરમા ં જ નવા બનાવવામા ં આવેલ  રોડ ડવાઈડરોમા ં ફળ પુ માટ  

.૧૦,૫૦,૦૦૦/- ના ખચ રુવામા ં આવેલ છે. ને િવિવધ કંપની, સં થા અને ટને દ ક આપી રોડ 

ડવાઈડરો મા ં ૃ ારોપણ, મહદ , ુદ  ુદ  તના ૃ ારોપણ કર  િવકાસની કામગીર મા ં સહભાગી 

બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૫) ભાવનગર શહર મા ંલોકો ારા ૃ ારોપણ થાય તથા ંલોકો આ ગે તૃ બને તે હ  ુથી ુદા ુદા 

     કારના રોપાઓ .૨,૭૩,૨૦૦/ ના ંખચ થી ખર દ  લોકો ને િવના ુ યે  આપવામા ંઆવેલ છે.   
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રોડ િવભાગ :- 

            સિવનય રો ઝ િવભાગ ારા ભાવનગર મહાનગરપા લકાની મા લક ના ર તાઓ તગત 

િવિવધ યોજનામા ંપેિવગ લોક, આર.સી.સી. રોડ, બી ુમેન પેવર રોડ, તથા મેટલ ા ટગના ર તાના 

કામો, ુ ય ર તાઓ પર ા ફક આયલડ, સકલ, સે લ ડ વાઈડર કૂવા, લુ નાળા, ર લગ, સકલ, 

ટપાથ પેિવગ, ર તાને લગતા સાઈન બોડ વગેર નવા કરવા તથા તેની મરામતના કામો કરાવવામા ં

આવે છે. હાલ રો ઝ િવભાગે નીચે જુબ ુ ંસેટઅપ મં ૂર રહલ છે.  

  ટાફની િવગત મં ૂર 

જ યા 

હાલ ઉપલ ધ ખરખર િવભાગમા ં

ફરજ બ વતા  

ર માકસ 

૧ કાયપાલક ઈજનેર 

(સીવીલ) 

૧ ૧ ૧  

૨ નાયબ કાયપાલક 

ઈજનેર (સીવીલ) 

૨ ૦ ૦ 

 

 

૩ અિધક મદદનીશ 

ઈજનેર (સીવીલ) 

૬ ૭  ૭  

૪ ટક.આસી (સીવીલ) ૫ ૩ ૨  

૫ ુ . લાક ૪ ૨                                                                                                                             ૪  

૬ ાઈવર  ૪ ૧ ૧  

૭ ટાઈમ ક પર ૫         3                                                                                                                            3  

૮ પ ાવાળા ૧ ૩ ૨  

૯ સીનીયર લાક  ૧                                                                                                                              ૧  ૦  

૧૦ ટાઈિપ ટ કમ લાક  ૧  ૦  ૦  

 

  વષ ર૦૧૭-૧૮ દર યાન િવિવધ ા ટ હઠળ નીચે જુબ કામો હાથ ધરાયેલ છે. 

(૧) વા રવેચી ધામથી એરપોટ ધુીનો ફોરલેન રોડ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૨) દપકચોક ડ પોઝલથી બોરડ ગેટ થઈ િશ િુવહાર અને ભીલવાડા ધુીના ર તા ુ ંવાઈડિનગ 

સાથે ફોરલેન બી ુમેન પેવર રોડ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૩) મોતીતળાવ રોડથી કબલ ટડ ીજવાળા રોડને જોડતો ફોરલેન આર.સી.સી.બનાવવા ુ ંકામ 

(૪) ચ ા ST વકશોપ સામેથી E.W.S. લોટ ધુીનો ર તો ફોરલેન ર તો બ ુમેન પેવર રોડ ુ ંકામ. 

(૫) ઘોઘા રોડ ુ ુ ુળથી અકવાડા ગામને જોડતો ફોરલેન બનાવવા ુ ંકામ. 

(૬) આર.ટ .ઓ.થી દસાઈનગર પે ોલપપં ધુી લાયઓવર ીજ તથા પે ોલપપંથી નાર  ચોકડ  ધુી 

િસ સલેન રોડ ુ ંકામ. 
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(૭) ઘોઘા રોડથી તરસિમયા ગામને જોડતો રોડ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૮) સીદસર રોડ લીલા સકલથી િવરાણી ચોક ધુી સી સલેન રોડ તથા િવરાણી ચોક થી દલબહાર 

પાણીની 

ટાકં  ધુી ફોરલેનરોડ. 

(૯) કાળ યાબીડ પાણીની ટાકં થી વે સ સકલ તથા વે સ સકલથી RTO  સકલ ધુી ફોરલને 

બી ુમીન પેવર 

રોડ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૧૦) કાળ યાબીડ ભગવતી સકલ થઈ સરદાર પટલ લૂ ધુી વાઈડિનગ કર  

ફોરલેનકરવા ુકંામ. 

(૧૧) િનલમબાગથી વે સ સકલ ધુી ફોરલેન રોડ ુ ંકામ. 

(૧૨) સટંથી મ હલા કોલેજ ધુી ફોરલેન રોડ ુ ંકામ. 

(૧૩) ઘોઘા સકલથી ર બર ફ ટર  થઈ માધવદશન ચોક ધુી ફોરલેન રોડ ુ ંકામ. 

(૧૪) જનભાગીદાર  યોજના તગત િવિવધ ખાનગી સોસાયટ ઓમા ં પેવ ગ લોક,આર.સી.સી.રોડ, 

બી ુમેન પેવરરોડ, તથા મેટલ ાઉટ ગના ર તાના કામો. 

િવિવધ ા ટ હઠળ આગામી આયોજનમા ંહોય તેવા કામોની યાદ  નીચ ે જુબ છે.  

(૧) ુંભારવાડા મોતીતળાવ રોડ ુ ંવાઈડન ગ કામ.  

(૨) ુંભારવાડા સકલથી આવેડા ધુી ફોરલેન સી.સી.રોડ ુ ંકામ. 

(૩) વાદ લાના નાળાથી હાદાનગર તરફ જતો ર તો આશા રુા પાન ધુી વાઈડિનગ કામ. 

(૪) ગઢચી વડલાથી ુંભારવાડા તરફ પાટા ધુી યાથી અમર સોસાયટ  ધુી. 

(૫) ઈ રનગર, મફતનગરમા ંપેવર રોડ બનાવવા. 

(૬) બોરતળાવ, ગણેશગઢમા ંઆર.સી.સી. રોડ બનાવવો. 

(૭) હ લપાકથી સીદસર ધુી ફોરલેન રોડ જ ર  રુતા ભાગમા ંઆર.સી.સી. 

(૮) હ લપાકથી નવી ાનમજંર  લૂ તથા ૂ:ખી યામબાપા આ મ ધુીનો આર.સી.સી. 

(૯) સં કારમડંળથી રામમં  મં દર થઈને ૂ:ખી યામબાપા સકલ ધુીઆર.સી.સી. રોડ. 

(૧૦) િશવા  સકલથી ગાય ીનગર મહ ભાઇ િ વેદ ના ઘર પાસેથી ર ગ રોડને જોડતો ટ .પી.રોડ 

ફોર લેન રોડ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૧૧) ચ ા ફ ટર ટાકં થી િસદસર રોડને જોડતો ર તો પેવર રોડ. 
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યોજના િવભાગ :- 
 યોજના િવભાગ ારા શહર માટ માળખાક ય િુવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવા માટ અગ યના 

ો કટ માટ ટ ડર યા કર  ક સલટ ટ રોક  સોઈલ ઈ વે ટ ગેશન તથા ડ .પી.આર. તૈયાર કરવા 

માટ કાયવાહ  હાથ ધરવી, તેમજ ક સલટ ટ મારફત સરકાર ીમા ંજ ર  સકંલન કર  ો કટની મં ુર  

મેળવવી,  માળખાક ય યોજના ગેના ટ ડરો બહાર પાડ  તેની ભૈાિતક અમલવાર  કરાવીને યોજનાઓ 

ણુ કરવાની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

:SJMMSVY હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો: 

ણુ થયેલ યોજના:-  

(૧) . ૪.૮૨ કરોડના ખચ બોરતળાવ િવ તારમા GETCO પાસે ૧૬ લાખ લીટરની ESR , ૩૧.૫ લાખ 

લીટરનો સપં તથા પપંીગ ટશન બનાવવા  ુકામ. 

(૨) . ૧૨.૬૭ કરોડના ખચ િવ યાનગર ચતરંજન ચોક પાસે ૪૫ ML મતાના રો-વોટર સપં 

બનાવવા  ુકામ. 

(૩) . ૧૨.૮૮ કરોડના ખચ ગઢચી વડલાથી ચ ા ગામ ધુીના િવ તારોમા સીવરજ લાઇન નેટવક 

ફજ-૧  ુકામ. 

(૪) . ૨૦.૯૪ કરોડના ખચ નાર  રોડ ુંભારવાડા ખાતે ૨ વષ ના O & M  સાથે  ુ૩૦ MLD  મતાના 

STP  ુકામ ણુતાના આર. 

(૫) . ૪૭.૯૧ કરોડના ખચ એ સેલ ઇ ડ. પા ળ ૪૫ MLD મતાનો STP લા ટ બનાવવા  ુકામ ણૂ 

થયેલ છે. ાયલ રન શ  છે.. 

(૬) . ૯.૫૩ કરોડના ખચ કાળ યાબીડ વસાહતમા ંસીવર લાઇન નેટવક નાખવા  ુકામ. 

(૭) . ૧.૨૫ કરોડના ખચ ભરતનગરની સીવરજ યવ થાના અપ ેડશન કરવા માટ ફઝ – ૧  ુકામ. 

(૮) . ૨.૨૪ કરોડ ના ખચ ચ ા WTP થી ગેટકો ધુી DI K9 700 mm Ø ની ફ ડર લાઇન નાખવા  ુ કામ. 
 

હાલની હાથ ધરાયેલ યોજનાઓ:-  

(૧) . ૪.૧૧ કરોડના ખચ વા બાલયોગીનગર ખાતે પાણી વીતરણની ESR, રાઇઝ ગ મેઇન  ુકામ. 

(૨) ગઢચી ન દ પાસેના ૂચત SPS તથા રાઈઝ ગ મેઈન નાખંવાના કામ ના ંL1 કો ાકટર પી.ડ .સી. 

ઈ ા પાસે કામ કરાવવા LOI તા: ૦૪/૦૧/૨૦૧૮ થી અપાયેલ છે.  

(૩) .૧૦.૧૭ કરોડના ખચ ુંભારવાડા િવ તાર સીવરજ અપ ેડશન ફજ-૧  ુકામ પી.સી. નેહલ ારા 

શ  છે. 

કરવામા આવનાર યોજનાઓ:- 

 (૧) ૨૫ MLD ટસર  STP અને પપંીગ હાઉસ રાઇઝ ગમેઇન એ સેલ ઇ ડ. પાસે  ુકામ.  

 (૨) પડવા પાવર લા ટને STP ુ ં ુ ધ કરલ પાણી પહ ચાડવા ુ ંકામ. 

 (૩) ચ ા-GETCO ની બા ુમા ESR સાથે વધારાના ૩૧.૫ લાખ લીટર મતાના સ પ ુ ંકામ 

 

:AMRUT  હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો: 
 

હાલની હાથ ધરાયેલ યોજનાઓ:-  

(૧) . ૬.૪૩ કરોડના ખચ તરસમીયા 20 ML WTP એ સટ શન ુ ંકામ  

(૨) . ૭.૩૦ કરોડના ખચ ચ ા 25 ML WTP એ સટ શન ુ ંકામ  
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(3) . ૬.૬૫ કરોડના ખચ નાર  ગામે 5 ML WTP ુ ંકામ (LOI તા: ૦૬/૦૧/૨૦૧૮ થી અપાયેલ છે.) 

(૪) . ૯.૦૬ કરોડના ખચ  નાર  ગામ માટ સીવરજ પાઈપ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

કરવામા આવનાર યોજનાઓ:- 

(૧) નવા ભળેલા ગામો વા, તરસમીયા, અકવાડા અને સીદસર મા ંસીવરજ પાઈપ લાઈન નાખવા ુ ં

કામ 

(૨) ચ ા-બોરતળાવ આઉટર એર યામા ંસીવરજ પાઈપ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

(૩) ષણનગર ટ .પી. ક મ એર યામા ંસીવરજ અપ ેડશન ુ ંકામ. 

(૪) ૂના સીટ  એર યામા ંસીવરજ અપ ેડશન ુ ંકામ. 

(૫) એ સેલ ઈ ડ ઝ પાસે 50 MLD STP બનાવવા ુ ં કામ 

(૬) સીદસર, દુાસ તળાવ, ુંભારવાડા િવ તારમા ંESR બનાવવા ુ ંકામ 

(૭) નાર  રોડ પાસે આવેલ ઓ સીડશન પો ડથી દર યાની ક ધુી SPS તથા રાઈઝ ગ મેઈન પાઈપ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ.  

રોશની િવભગ  

 વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન ણુ થયેલ ુ ય કામોની મા હતી. 

મ ન ં કામ  ુનામ દા ત ખચ . 

૧ 

(૧) ઘોઘા રોડ ગૌ-શાળા થી તરસિમયા રોડ (૨) અકવાડા ુ ુળથી 

અકવાડા પચંાયત ઓફ સ તરફના ર તે (૩) આઈ.ટ .આઈ 

કોલેજથી ડાયાભાઈ ચોક ધુીના ર તે તથા (૪) દપક ચોક 

સકલથી આડોડ યાવાસ તરફના ર તે સે લ ટલાઈટ  ુકામ.  

૩૫.૬૦ લાખ 

૨ 

(૧) દલબહાર પાણીની ટાકં થી િવરાણી સકલ (૨) િવરાણી સકલથી 

સરદાર પટલ ુલ (૩) િવરાણી સકલથી ીજ ધુી (૪) રાધા 

મં દરથી ઘોઘા સકલ (૫) સ ટ સકલથી       ભીલવાડા સકલ 

ધુી (૬) વે સ સકલથી િનલમબાગ સકલ ધુીના ર તે સે લ 

ટલાઈટ  ુકામ  

૭૬.૫૨ લાખ 

૩ 

ચ ા એસ.ટ  વકશોપથી EWS આવાસો ધુીના ર તે તથા 

ભીલવાડા સકલથી દપક ચોક સકલ ધુીના ર તે સે લ 

ટલાઈટ  ુકામ.  

૨૪.૦૩ લાખ 

૪ 
ધોઘા રોડ ગૌ-શાળા થી એરપોટ રોડ (ર ગ રોડ) ધુીના ર તે 

સે લ ટલાઈટ  ુકામ. 
૧૭.૬૪ લાખ 

 
 
 
 
 
 



  Page 
52 

 
  

ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ:- 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ ારા ભાવનગર શહરની હદ 

િવ તારના ટાઉન લાિનગ ક મો િસવાયના તેમજ મહાનગરપા લકાની હદમા ં ભળેલા નવા 

િવ તારો િસવાયના તમામ િવ તારો માટ વતમાન ડવલપમે ટ લાન તેમજ જનરલ 

ડવલપમે ટ કં ોલ ર લેુશ સની જોગવાઈઓને આધીન નવા બાંધકામો માટ તેમજ 

એડ શનલ અ રશન બાધંકામો માટ િવકાસ પરવાનગી આપવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે 

આ િવકાસ પરવાનગીઓ તગત ણૂ થતા બાધંકામો માટ આવાસ માણપ  મેળવવાની 

અર ઓ ર ુ થયેથી િવભાગ ારા તેની ચકાસણી હાથ ધર  આવાસ માણપ  ઇ  ુકરવાની 

કામગીર  પણ કરવામા ંઆવે છે. આ આવાસ માણપ ો ઇ  ુથયેથી થયેલ નવા બાધંકામોની 

િુનટવાઈઝ ો. ટ સ આકારણીની કામગીર  પણ અ ેથી કર  આગળની જ ર  કાયવાહ  માટ 

ઘરવેરા િવભાગને મોકલી આપવામા ંઆવે છે. વ મુા ંશહરમા ંથતા અનઅિધ ૃત બાધંકામોને 

અટકાવવાની તેઓને ધી. .પી.એમ.સી. એ ટ ની કલમ ૨૬૦ તથા ૨૬૭ હઠળ નોટ સો તથા 

મનાઈ ુકમ આપવાની કામગીર  કરવા સાથે જ ર જણાયે આવા  બાધંકામો ુ ર કરવાની 

અગર તો સીલ ગ કરવાની કામગીર  પણ અ ેથી કરવામા ંઆવે છે. 

    ગત નાણાક ય વષ ૨૦૧૮ – ૧૯ દરિમયાન અ ેના િવભાગ ારા ુલ ૧૦૧૪  

િવકાસ પરવાનગીઓ આપવામા ં આવે છે. તેમજ ુલ ૧૮૮ (ભાગ- લાન, એક ીકરણ, લ-ે

ઓઉટ), ૫૦૧ આવાસ માટના માણપ ો ઇ  ુ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ તેની સાથે નવા 

બાધંકામોની િુનટવાઈઝ આકારણી પણ કરવામા ંઆવેલ છે. તા. ૧ / ૪ / ૧૮  થી ૩૧ / ૩ / 

૧૯  દરિમયાન અ ેના િવભાગે , અલગ અલગ હડ હઠળ ુલ . ૨૦,૭૧,૦૩,૬૮૦ /- આવક 

થવા પામેલ છે.  

 ટાઉન લાન ગ િવભાગ:- 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ ( લમ+ હાઉિસગ ો ટ) ની મા હતી 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ ુ ંમં ુર સેટઅપ 

મ જ યાની િવગત વગ 
મં ુર 

જ યા 
ર માક 

૧ 
ટાઉન લાનર (ટ .પી.ઓ) 

કા.પા.ઈ(સીવીલ) 
૨ ૧  

૨ 

આસી.ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર/ 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર 

(સીવીલ)) 

૨ ૨ 

૧) આસી.ટાઉન લાન ગ ઓ ફસર-૧ 

(ટ .પી. ક મ) 

૨) નાયબ કાયપાલક ઈજનેર(સીવીલ) 

   ( લમ+હાઉિસગ ો ટ માટ) 

૩ 
અિધક મદદનીશ 

ઈજનેર(સીવીલ) 
૩ ૬  
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૪ ટકનીકલ આસી ટંટ(સીવીલ) ૩ ૬  

૫ ાફટમેન(સીવીલ) ૩ ૧  

૬ સર ૩ ૨  

૭ હડ સવયર ૩ ૧  

૮ ુ િનયર લાક ૩ ૪  

૯ પ ાવાળા ૪ ૧  

 
 

િવભાગની ુ ય કામગીર  :- 

  ટાઉન લાન ગ િવભાગ ારા નગર રચના અિધકાર  ારા 

મં ુર રહલ અને અ ેની ઓ ફસને સોપવામા ં આવેલ ટ .પી. ક મોની અમલીકરણની ુ ય 

કામગીર  કરવામા ં આવે છે.તથા ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદમા ં નવી ટ .પી. ક મો 

બનાવી તેને મં ુર  માટ સરકાર ીમા ંસાદર કરવાની કામગીર  િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે 

છે.ઉપરાતં ટ .પી. ક મ િવ તારમા ં ર ુ થતા લ-ેઆઉટ લાન,ભાગ લાન, બ ડ ગ લાન, 

ઓ પુ સી સટ ફ કટ િવગેરની ચકાસણી તથા મં ુર  આપવાની કામગીર  િવભાગ ારા 

કરવાની હોય છે. 

 

નગર રચના યોજનાની કામગીર  

 

 ૨૦૧૮-૧૯ મા ંથયેલ કામગીર  :-  

 ટ .પી. ક મ ન.ં૨૧-( વા-વડવા), ૨૭-૨૮-(સીદસર), ૨૯-(અકવાડા) તથા ૩૦-( ચ ા)નો             

ુ ય નગર િનયોજક ીનો પરામશ મેળવવામા ંઆવેલ છે. 

 ટ .પી. ક મ ન.ં૫/એ સીદસર સરકાર ી ારા ારંભીક મં ુર કરવામા ંઆવેલ છે, તેના 

અમલીકરણની કાયવાહ  ગિતમા ંછે. 

 ૂચત ટ પી ક મ ન.ં૧૮-સીદસરનો પરામશ મેળવવા માટ સ મ સ ામા ંદરખા ત 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ટ પી ક મ ન.ં ૬ િસ સરની કામ ચલાઉ નુ:રચનાની ારં ભક મં ુર ની દરખા ત 

અ વયે બીએમસીના રોડ તથા ર ઝવશન માટ વર નગર િનયોજક ીને પરામશ 

પાઠવામા ંઆવેલ છે. 
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લમ િવભાગની કામગીર  

સરકાર ીની પડા વીજળ કારણ યોજના તગત વષ ૨૦૦૯/૧૦ થી પડાઓને વીજ 

જોડાણ આપવાની કામગીર  PGVCL ારા શ  કરવામા ંઆવેલ છે.. 

 

 ૨૦૧૮-૧૯ મા ંથયેલ કામગીર  :-  

 

 પડા વીજળ કરણ યોજના તગત વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં ુલ-૪૯૦ અરજદારોની 

અર ઓ આવેલ તેમજ આ અર ઓને પી. .વી.સી.એલ. મા ંમીટર/વીજ કને શન 

માટ મોકલવામા ંઆવેલ છે.   

 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત શહરને લમ  સીટ  ગણાવવા માટ PMAY 

ના ISSR ઘટક મા ં ુલ ૨(બે)DPR, (૧)સરદારનગર –િસ નુગર તથા (૨) 

જનતાનગર-માણેકનગર ુલ ૪(ચાર) લમ માટ અ ુ મે .૩૬૨૩.૦૦/-લાખ તથા 

.૧૫૨૦.૦૦/- લાખના ખચ સરકાર ી ારા મં ુર કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

અફોડબલ હાઉિસગ િવભાગની કામગીર :- 

 

 અફોડબલ હાઉસ ગ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંથયેલ કામગીર  : 

 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત ૨૫૪૮ ઈ.ડ .ુએસ-૧ આવાસો બનાવવા માટનો 

ડ .પી.આર. સરકાર ીમા મં ુર થયેલ છે.  

 ૨૫૪૮ ઈ.ડ .ુએસ-૧ આવાસોનો દા ત ખચ .૧૫૦.૦૦ કરોડ થવા ય છે. 

 આ યોજનાના ંલાભાથ ઓઓ કો ટુરાઈઝડ ો તથા ખાત ુ તૂ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૭ ના ં

રોજ કરવામા ંઆવેલ. 

 આ યોજના અ વયે ુદા- ુદા ુલ-૦૯ થળો પર હાલ બાધંકામ શ ુ છે. 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત ૨૪૮૯ ઈ.ડ .ુએસ-૧ આવાસ યોજના અ વયે 

ુદા- ુદા ુલ-૦૫  જ યા પર બનાવવામા ંઆવનાર આવાસોના ં ો ટની મં ુર  ક  

સરકારમાથંી મેળવવામા ંઆવેલ છે. ના લાભાથ ઓ ન  કરવા માટના ં અર ફોમ 

િવતરણની કામગીર  ણૂ કરવામા ં આવેલ છે. તેમજ બાંધકામ માટના ં ટ ડરોની 

કામગીર  ણૂ કરાયેલ છે. સફળ થયેલ વક એજ સીને ુંક સમયમા ં LOA આપવામા ં

આવશ.ે 
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ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે બી.એલ.સી.(બેનીફ શીયર  લીડ ક કશન) ઘટકમા ં ુલ - 

૫૮૨ લાભાથ ઓને લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

કો ટુર િવભાગ :- 

વષ ૨૦૧૮ -૨૦૧૯ વાષ ક એહવાલ  

 નામ હોદો  સમયગાળો 

એહવાલ વષ 

દર યાન ખાતા ના 

િવભાગીય વડા ી 

વનરાજિસહ. 

એમ.પરમાર 

ઇ.ડ .પી.મેનેજર  તા ૧/૪/૨૦૧૮ થી  તા 

૩૧/૩/૨૦૧૯ 

 

  ટાફ ની િવગત : 

  

મ ન ં નામ હોદો 

૧ વનરાજિસહ. એમ.પરમાર ઇ.ડ .પી.મેનેજર ી  

૨ અપે ાબેન જોષી ો ામર એ ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૩ ર ેશભાઇ .ક.દવે કો ટુર ઓપરટર 

૪ અનીલભાઇ પડંયા આસી. ો ામર એ ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૫ હાદ ક સીમર યા  આસી. ો ામર એ ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૬ વીણસ હ મોર  આસી. હાડવેર એ ડ નેટવક એ  

૭ િ યાબા ગો હલ ઇ સપેકટર/ I/C આસી. ો ામર એ ડ િસ ટમ 

એના લ ટ 

૮ ુષીભાઇ .પાઠક ડટા એ  ઓપરટર 

૯ ઉમેશભાઇ ક. પરમાર ડટા એ  ઓપરટર 

૧૦ નુીલભાઇ એમ.પાટ લ ડટા એ  ઓપરટર 

૧૧ સોહનભાઇ બી.ઝા ડટા એ  ઓપરટર 

૧૨ ગાવર યભાઇ બામનીયા િસનીયર કલાક 

૧૩ ગીર શભાઇ મો ા ુનીયર કલાક 

૧ અજયમાલાદવી રાઠોડ નુ 

 

1)વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની સાલ માટએિ લ-૨૦૧૮મા ંકારપેટ બેઇઝ ઘરવેરા તથા પાણી વેરાના 

દા ત ૨,૧૦,૦૦૦થી વ  ુખાતા  ુyear end ોસેસથી બીલ ગ તથા િ ટ ગ કરવામા ંઆવેલ. 

2) ુની કર પ ધતીમા ં૨૦૧૩ પહલા બાક  લેણા ૧,૦૦,૦૦૦ ખાતા  ુyear end ોસેસથી બીલ ગ 

તથા િ ટ ગ કરવામા ંઆવેલ. 



  Page 
56 

 
  

3) ભાવનગર મહાનગરપાલીકા ારા ટ  પેમે ટ કરનારા આસામીની વુીધામા ંવધારો કરવા 

ુલ ૭ બકની ૧૯ ાચં ારા વેરો વ લુ કરવાની િુવધા શ  કરવામા ંઆવેલ. 

Bank Name No. Receipt up to Date 14/12/2018 Amount 
Indus 151 961001.00 
ICICI (Bank) 1705 7190104.67 
KOTAK 913 4415269.40 
NAGRIK BANK 3583 18269745.00 
UBI OTHER BRANCH 238 1190804.00 

YES BANK 79 489320.00 
Bank Of India 221 960835.00 
TOTAL 6,890 3,34,77,079.07 

 આ િુવધા વડ નાગ રકોના ઘર પાસે અને BMCના ટાફ/મશીનર નો ઉપયોગ કયા 

િવના ઉપરો ત જુબની ુલ૭૨,૩૧૦ર સી ટનો ટ સ અ યાર ધુીમા ંવ લુ કરવામા ં

આવેલ(એટલે ક આ બાબતને લગતા ખચની બચત સાથ)ે. ના કારણે BMC ની ટ સ 

વ લૂવાની મતામા ંવધારો થયેલ છે. 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારાએિ લ તથા મે માસમા ં  ૫૦,૬૫૪ ઓનલાઈન 

પેમે ટથી ટ સ ભરવામા ંઆવેલ.  એિ લ-માસમા ંની ુલ ર સી ટના ૪૫% નો હ સો ધરાવે 

છે.  ગત વષ કરતા ૮% નો વધારો છે.ઓનલાઇન પેમે ટ ારા એિ લ તથા મે માસમાં ુલ 

આવક ુ ૨૪,૬૦,૯૫,૪૬૧/-( ુ ૨,૩૬,૩૩,૯૧૭/- ુ ંર બેટ બાદ કયા પછ ની આવક) 

વષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮મા,ં એિ લ તથા મે માસમા ં ૩૬,૪૭૬ઓનલાઈન પેમે ટથી ટ સ 

ભરવામા ંઆવેલ.  એિ લ-માસમા ંની ુલ ર સી ટના ૩૭% નો હ સો ધરાવતી હતી. વષ 

૨૦૧૭-૧૮ના ઓનલાઇન પમેે ટ ારા એિ લ તથા મે માસમાં ુલ આવક ુ ૧૭,૦૦,૨૨,૫૨૧/-

( ુ ૨,૨૧,૭૯,૯૧૪/- ુ ંર બેટ બાદ કયા પછ ની આવક) 

  ઉપરો ત જુબના ઓનલાઇન પેમે ટના કારણે BMCના ટાફ તથા સલં ન 

મશીનર ના વપરાશ િવના (એટલે ક આ બાબતને લગતા ખચની બચત સાથ)ે તા 

૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ધુીમા ં ુલ ૫૨,૪૧૨નાગ રકોએ ઓનલાઈન પેમે ટ કરલ છે. ના કારણે BMC 

ની ટ સ વ લૂવાની મતામા ં વધારો થયેલ છે.ઓનલાઇન પેમે ટ ારા તા 

૦૯/૦૧/૨૦૧૯ ધુી મા ં રબેટ બાદ કયા પછ  ુલ ચો ખી આવક ુ ૨૬,૪૯,૨૮,૯૯૧/- થયેલ 

છે.  ર બેટ બાદ કયા િવના ુલ કલેકશન ુ ૨૮,૮૫,૬૩,૭૬૬/- થયેલ છે. 
 
 
4. Skoch Award   

“SKOCH Group“ ારાતમામ ક  સરકાર ીની સં થા , રા ય સરકાર ીની સં થા , 

થાિનક વરા યની સં થા , તમામ PSU થા અ ય તમામસરકાર  સં થાઓમા ં ઇ-

ગવન સના ં ે ેિવિશ ટ સોફટવેર તૈયાર કરલ હોય, તેના માટ “Skoch Order-of-Merit” 

આપવામા ંઆવે છે.  અ વયે ભાવનગર મહાનગરપાલીકાના કો ટુર િવભાગ ારા 
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ુલ ૩ સોફટવેર નોમીનેટ કરવામા ં આવેલ હતા.તે પૈક  “Online Building Plan Approval 

System(AUTO-DCR)”તથા “Online Property tax System”આ એવોડ માટ  સીલે ટ કરવામા ં

આવેલ અને તા ૨૧/૬/૨૦૧૮ ના રોજ નવી દ હ  ખાતે ઇ.ડ .પી.મેનેજર ી ારા 

એવોડ વીકારવામા ંઆવેલ. 

 

(ઓનલાઇન બી ડ ગ એ વુલ સી ટમ)           (ઓનલાઇન ોપટ  ટ  સી ટમ) 

 
 
 

5. ન  ુસવર સાથે સોફટવેર/હાડવેર  ુઇ ટ ેશન 

ભાવનગર મહાનગરપાલીકાના કો ટુર િવભાગ ારાઅતી આ નુીક ન  ુ સવર 

ઇ ટોલ કરવામા ં આવેલ છે તેમજ િવભાગ ારા તમામ સોફટવેર નવા સવર પર 

અપલોડ કરવામા ં આવેલ તેમજ ુ ય ઓફ સ તથા તરસમીયા અને ચી ા ઝોનલ 
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ઓફ સના તમામ ૨૦૦ થી વધાર કો ટુરને ફોમટ કર  જ  ુઇ સટોલેશન કર ,નવા 

સવર અને નવા નેટવક સાથે સફળતા વુક ઇ ટોલ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

6. સી.સી.ટ .વી સવલ સ  

ભાવનગર મહાનગરપાલીકાની ુ ય ઓફ સ તથા તરસમીયા અન ે ચી ા ઝોનલ 

ઓફ સમા ં સી.સી.ટ .વી કમેરા ઇ ટોલ કરવામા ં આવેલ છે તેમજ તે તમામ ુ ં

મોનીટર ગ ુ ય ઓફ સ ખાતેથી થાય તેવી યવ થા કરવામા ં આવેલ છે. 

માન.મેયર ી, માન, ટ ડ ગ કિમટ  ચેરનમેન ી, માન.કમી ર ી તથા સી ોરટ  

ઓફ સર ારા લાઇવ મોનીટર ગ કર  શકાય તેવી િુવધા ઉભી કરલ છે. 
7. IT Infrastructure 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના કો ટુર િવભાગ ારા કોપ રટ ઓફ સમા ં  કાર ુ ંIT 

Infrastructure હોય તે ુજં BMC માટ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે નો ખચ ુ ૪.૫૬ કરોડ 

થવા પામેલ છે આ ડટા સે ટર ુ ંઉદઘાટન માન.ધારાસ ય ી ભુાઇ વાધાણી ારા 

તા ૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ છે. આ IT Infrastructure મા ંનીચનેા ુ ય  

કો પોન ટ છે. 

 સવર અને ટોરજ 

 28  કોર અને 256 GBRAMની લગતાવાળા 5 લેડ સવર  

 બે સવર GIS માટ તથા ૦.5 સવર એકાઉ ટ િવભાગ સો ટવેર માટ ફાળવવામા ંઆવશે. 

 20 TB ટોટલ અને 15 TB ઝેુબલ ટોરજ  મતા  

 નાગ રકોને તમામ સો ટવેર પર ઝડપ અને િસ રુ ટ  મળ  રહશે.  

 ડટા સે ટર  

 અ તન લેટ ટ 12*12 ુ ં દતા સે ટર  

 એ સેસ કં ોલ,ફાયર એલામ, રોડ ટ ર પેલ ગ સી ટમ , વોટર લીકજ  સી ટમથી સ જ  

 ૩.૫ TRની મતાવાળા બે (૨) ીઝીશન એ.સી સી ટમ  

 તમામ ઉપરોકત અ યતન સવર અને અ ય તમામ ઉપકરણની ળવણી માટ અ યત 

ઉપયોગી 

 સોફટવેર  

 VMWare , Linux , બેકઅપ સોફટવેર વગેર નવા ઇ ા કચર માટ જ ુર  સોફટવેરના 

લાઇસ સ  

 ૩૦૦ કો ટુર અને ૨૦ સવરને વાયરસથી ોટકટ કરવા માટનો એ ટ -વાયરસ 

સોફટવેરના લાઇસ સ  
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નેટવક 

 ફાયબરના બેકબોન કબલથી તૈયાર કરલ નેટવક  

 થમ દવસથી જ ૧૦G ની મતા તથા ભિવષયમા ં૧૦૦G  ધુી અપ ેડબલ  

 ફાયરવોલ, VLAN થી સ જ નેટવક 

 

 સી.સી.ટ .વી સવલ સ 

 BMC મેઇન ઓફ સ તથા બનેં ઝોનલ ઓફ સ ને cctvકમેરાથી સ જ કરવામા ંઆવશે. 

 સી ોર ટ  િવભાગ ારા 24*7 સે લ ઓફ સથી લાઇવ મોનીટર ગ કર  શકય તેવી 

િુવધા  

 માન.મેયર ી, માન, ટ ડ ગ કિમટ  ચેરનમેન ી,તથા માન.કમી ર ી ારા લાઇવ 

મોનીટર ગકર  શકાય   તેવી િુવધા  

 

 ડટા બેકઅપ  તથા પાવર બેકઅપ 

 ૪ કલાક + ૪ કલાક ની મતાના ૧૫ KVA ના બે UPS ુલ ૮ કલાક ન  ુઇ ા કચર 

તથા સી.સી.ટ .વી સવલ સ ચા  ુરહ  શકશે. 

 ડટા બેકઅપની ફસેલીટ થી BMC  ના સં ણુ ડટા આગ, ધરતીકંપ વગેર વા સજંોગોમા ં

પણ રુ ીત રાખી શકાશે. 

 

 

8. ન ુ ંકો ટુર િવભાગ  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ુ ય ઓફ સમા ં થમ માળે નવો કો ટુર િવભાગ 

ઉભો કરવામા ંઆવેલ છે. અને તમામ ટાફ સાથે EDP િવભાગ તા         થી નવા 

ુમમા ંશીફટ ગ કરવામા ંઆવેલ છે 

9. વછતા સવ ણ ૨૦૧૯  
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ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા વછતા સવ ણ ૨૦૧૯ તગતડ ટબીન વીતરણ 

કરવા માટ જ ુર સોફટવેર કો ટુર િવભાગ ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ. વછતા 

સવ ણમાટ વહ કલ ક ગ, વછતા એપ અને ફ ડ બેક ફોમની લ ક સાથ ેબી.એમ.સી 

ની વેબસાઇટ ઉપર વછતા સવ ણ માટ અલગ પેઇઝ બનાવેલ છે, તેમજ નેજ 

િવભાગના કમચાર ઓ પણ SWM િવભાગ ICT ઉપર ફસ એ ડ થ બ બેઇઝડ બાયોમે ક 

મશીનથી હાજર  રુતા થાય તેવી યવ થા કરલ છે. 
 

10. ર -એસેસમે ટ મોડ લુ (ઘરવેરાના સોફટવેરમા)ં 

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા GIS મેપ ગ ારા ડટાને હાલના કાપટ બેઈજ 

સો ટવેરના હાલના ડટા સાથે ઈ ટ ૅટ કરાવા ટકનીકલ આિસ ટ ટ -> ઇ પેકટર -> 

એસેસમે ટ સેલ ઓ ફસર વી િવિવધ લયેર વાઈઝ એ વૃલ થાય તે જુબ નો 

સો ટવેર બુજ ૂંકા સમયમા ં યાર કરવામા ં આવેલ ના ારા િવિવધ કો લે  

કારના ધુારા સરળતાથી પાસ કર  આસામીને ૧૫/૨-૨૦/૨ નોટ સ મળ  શક તથા 

SMSથી એલટ મળે તેવી યવ થા કરલ છે. 
 

11. ઓનલાઇન યવસાય-વેરા સોફટવેર  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા માટ ઓનલાઇન યવસાય-વેરા સોફટવેરની ટ ડર યા 

ણુ કર  વક ઓડર આપવામા ંઆવેલ છે ુંક સમયમા ંઆ સોફટવેર કાયરત કરવામા ં

આવનાર છે. 
 

12. ઓનલાઇન લીઝ સોફટવેર  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા માટ ઓનલાઇન લીઝ સોફટવેરની ટ ડર યા ણુ કર  

વક ઓડર આપવામા ં આવેલ છે હાલ સો ટવેર ુ ં એના લિસસ ફઈજ ણૂ કર  

ડવલોપમે ટણી યા ચા  ુ હોય  ુંક સમયમા ં આ સોફટવેર કાયરત કરવામા ં

આવનાર છે. 
 

13. સોફટવેર માટ ુ ં મ વક  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ના નવા તૈયાર કરવામા ંઆવનાર િવવીધ સોફટવેર માટ 

ોફશનલ કંપનીઓમા ં હોય એ જુબ ુ ં મ વક તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે.આના 

અમલવાર  કરવાથી મહાનગરપા લકાના તમામ સોફટવેર ડવેલોપમે ટમાં નુીફોમટ  

આવશે થી ો લમો સો વ કરવામા ંસરળતા મળશે. 

14. ઘરવેરાના સોફટવેરમાં આવતા ો ામ ગના ુની ટ  પ ધતી ના ડટા નવા 

સોફટવેરમા ંઅપલોડ  
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વષ ૧૯૯૫ થી ુની કરવેરા પ ધતીની વષ વાઇઝ ઘરવેરાની તમામ ર સી ટ, 

પાણીવેરાની ર સી ટ ,પાણીવેરાના તમામ ખાતાની મા હતીનો ુનો તમામ ડટા નવા 

ફોમટમા ં લાવી ઓનલાઇન સોફટવેરમા ં લવેામા ં આવેલ છે , થીઘરવેરા િવભાગના 

તમામ કમચાર ઓને તમામ ુનો ડટા ઓન ક નજોવા મળશ.ે(Fmenu- Search menu) 

15. ટ  કલેકશન માટ નવી બે ક એડ કરવામા ંઆવેલ 

ગત વષમા ંનાગર ક બક ની ફકત ૩ ાચં ારા ટ  કલેકશન કરવામા ંઆવ  ુહ  ુ

તેને બદલ ેચા  ુવષમા ં નાગર ક બે ક સાથે સકંલન કર  તેની અ ય ૫ ાચં ારા ટ  

લેવા  ુ શ ુ કરવામા ં આવેલ તેમજ “INDUSLND” બકની વાધાવાડ  ાચંને પણ ટ  

કલેકશન માટ એડ કરવામા ં આવેલ છે, ને કારણે શહર જનો પોતાના ઘર પાસેથી 

ટ ની ભરપાઇ કર  શક . 

16. રસીકરણ ગેના SMS 

ભાવનગર શહરમા ંનવા જ મેલ બાળકોને રસીકરણ ગે તેમના માતા-પીતાને SMSથી 

ણકાર  મળે તે ગે સોફટવેર તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે.તેમજ આ ગેની લ ક 

બી.એમ.સીની વેબસાઇટ અને     એ ોઇડ મોબાઇલ એપ ઉપર પણ કુવામા ંઆવેલ 

છે, ની ારા લોકો પોતાના બાળ ના જ મથી લઇ૧૨ વષ ધુી આપવાની થતી તમામ 

ગવમ ટના િનયમ જુબની રસીઓ કંઇ તાર ખે દવાની થાય તેની મા હતી સાથેનો 

ચાટ જોવા મળશે. 

17. ુ યમં ી ીના ડશબોડ ડટા  

જુરાતના માન. ુ યમં ીને મહાનગરપા લકાના િવવીધ િવભાગોની મા હતી તેમના 

ડશબોડ પર મળ  રહ તેમાટ ભાવનગર મહાનગરપા લકાના િવવીધ િવભાગો પોતાની 

મા હતીને એ  કર  શક તે માટ સોફટવેર તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે, ુ યમં ી ીના 

ડશબોડ માટ તેમની માંગણી જુબની નવી વેબ સવ સ તૈયાર કરવામા ં ના ારા 

બી.એમ.સીનાક પલેઇન લગતી મા હતી ઓટૉમેટ ક ુ યમં ી ીના ડશબોડના સવરમા ં

તેમને મળશ.ે 
 

18. ઘરવેરા ઓન લાઇન પેમે ટ ઓટો ર ક શેલેશન સી ટમ 

ભાવનગર મહાનગર પા લકા ઘરવેરા,તથા અ ય ઓનલાઇન સોફટવેરમા ં શહર જનો 

ારા મોટા માણમા ંઓનલાઇન પેમે ટ કરવામા ંઆવે છે.પાછલા વષ  દર યાન આ 

આવેલ ઓનલાઇનપમેે ટ ુ ં  તે સોફટવેરને તે લગત િવભાગ તથા એકાઉ ટ િવભાગ 

ારા ર ક સીલેશનમા ં બુ  અ ભુવવામા ં આવેલ હતા તથા યો ય ર તે 

ર ક સીલેશન થઇ શક  ુ ન હ ુ.ં  બાબત યાને લઇ ઇ.ડ .પી િવભાગ ારા 

ઘરવેરા, હ કલ ટ  તથા ફાયર NOCના સોફટવેરમા ં તબકકાવાર ઓટૉર ક સીલેશન 

મોડ લુ તૈયાર કરવામા ં આવેલ છે. આ મોડ લુમા ં ઓટોમેટ ક નેટવક ક અ ય 
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ો લમને કારણે બક ખાતામાથંી ુપીયા કપાયા બાદ ન બનેલ ર સી ટ બની 

જવી,ર ફંડના કસો આઇડ ટ ફાય થૈ જવા, સમ  ોસેસ ુ ંઓટોમેશન, ર ફંડ થયા બાદ 

તે ુ ં ટગીગ,ર ક સીલેશન ન થયેલ કસોના ર પોટ વગેર િુવધા સામેલ છે. થમ 

ઇ ટ ેશન તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ ઘરવેરાના સોફટવેરમા ંકરવામા ંઆવેલ છે. 

19. “ફાયર NOC”ના સોફટવેરમા ંઓનલાઇન પેમે ટ ઇ ટ ેશન 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના “ફાયર NOC” ના સોફટવેરમા ં શહર જનો ઓનલાઇન 

પેમે ટ કર  શક તે માટ ફાયર NOCના સોફટવેરમા ં ICICI બ નો પેમે ટ ગેટવે ઇ ટ ેટ 

કર , ફાયર NOCની ફ ુ ંઓનલાઇન પેમે ટ કર  શ  તેવી િુવધા કરવામા ંઆવેલ છે. 

20. શી ણ સિમતીની િવવીધ શાળામા ંસી.સી.ટ .વી તથા બાયોમે ક વડ હાજર ગે 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હ તકની શી ણ સિમતીની તમામ શાળામા ંસી.સી.ટ .વી 

તથા ફસ     એ ડ થ બ બેઇઝડ બાયોમે ક વડ હાજર  રુવા માટ સરકાર ીની મા ય 

સં થા GIL ારા તમામ શાળાઓનો સવ કરવામા ં આવેલ છે અને હાલ ટ ડર તૈયાર 

કરવાની યા ચાલી રહલ છે. ુક સમયમ ં ઓનલાઇન ટ ડર બહાર પાડવામા ં

આવનાર છે. 

21. SMS સોફટવેર  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા િવિવધ સેવા માટ નગરજનોને િવગત મોકલવામા ંઆવતા 

િવિવધ SMS માટ ટ ડર ક યા હાથ ધર  “Airtel” કંપની પાસે નેગોશીએશન ારા ૮ પસૈા 

તી SMS ન  કરવામા ં આવેલ અને ભાવનગર મહાનગરપા લકાના િવિવધ 

સોફટવેરમા ંનવા SMSની લ ક અપલોડ કર    ઇ ટ ેશન કરવામા ંઆવેલ છે. 

એકાઉ ટ િવભગ:- 
 
s!fV[S]V, A[h0 0A, V[g8=L V[SFpg8L\U l;:8DGL VD,JFZL ;F~ ;LV[ OD"GL lGI]STLov!#DF 
GF6F5\RGL E,FD6M VG[ G[XG, dI]lG;L5, V[SFpg8L\U D[gI]V, D]HAGL lC;FAL 5wWTLGL VD,JFZL ;F~ 
VMG,F.G 8[g0Z 5|lS|IF £FZF ;LV[ OD"GL lGI]STL SZ[, H[GL SFDULZL JQF" Z_!*v!(YL JQF" Z_Z_vZ! V[D S], 
RFZ JQF" NZdIFG SZJFGL K[P 5|:T'T SFDULZLGL JQF" Z_!*v!( GL SFDULZLGL ;DI;Z X~VFT YI[, lC;FAL 
SFDULZLGM VFWFZE]T V[JF V[SFpg8L\U SM0GM l:JFSFZ YI[, K[P TDFD lJEFUMG[ VFJZL ,[TL 5|FYlDS  8=[.GL\UG\] 
VFIMHG YI[, K[ TYF ZMHLNF lC;FAM ,BJFGL 5|lSIF X~ K[P JQF" Z_!(v!)  DF\ 8[,L .PVFZP5LP) ;J"; DF\ 
lC;FAM ,BFI K[P  
 
sZf GJL JlW"T 5[gXG IMHGFGL VD,JFZLov EFJGUZ DPGP5FP BFT[ JQF" Z__5YL AFSL ZC[, GJL JlW"T 
5[gXG IMHGFGL ;O/TF5]J"S VD,JFZL SZ[, K[ VG[ 5|:T'T GJL SFDULZLGL lGIDLT jIJ:YTF  pEL SZ[, K[P 
 
s#f A[gS ZLSg;Ll,I[XGGL 5|FYlDS 5wWTL ov EFJGUZ DPGP5F BFT[ SIFZ[I ZLSg;Ll,I[XGGL SFDULZL 
YTL  G CMI X~VFTGF JQFM"DF\ VlJS;LT l;:8DG[ SFZ6[ ;\5]6" ZLSg;Ll,I[XG XSI  G CMI TYF SZJ[ZFGF 
S,[SXG VG[ T[GF l;:8D ZL5M"8; B]AH Hl8, CMJFYL 5|FYlDS WMZ6[ OST WZJ[ZF VFJSGF ZLSg;Ll,I[XGGL 
5wWTL lJS;FJ[, TYF lGTL lJQFIS AFATM V\U[ wIFG  NMZ[, H[YL CJ[ 5KLGF JQFM"DF\ wIFG[ VFJ[, E],M V\U[ 
5wWlTVM lJS;FJL XSFIP JQF" Z_!*v!(DF\ X~VFTYL H VF DF8[ TDFD A[[gSM ;FY[ ;\S,G ;FWL ZL5M8L\UGL 
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l;:8D jIJl:YT SZJF 5|ItG SZ[, K[P tIFZAFN JQF" Z_!(v!)DF\ DFGP SlDxGZ ;FC[AGF C]SD D]HA H]NFH]NF 
lJEFUM ☼£FZF V+[GF lJEFUG[ D/TF ZL5M8"; 5ZYL ZLSg;Ll,I[XGGL SFDULZL JW] lJUTJFZ VG[ V;ZSFZ 
AGFJL 
s$f .P5LPV[OPZHL:8=[XGGL VD,JFZL ov EFJGUZ DPGP5FPBFT[ SFD SZTF SMg8=FS8ZMGL ,FISFTDF\ JQF" 
Z_!!YL .P5LPV[O ZHL:8=[XG OZHLIFT SZJFGL AFSL ZC[, SFDULZL DF8[ R]SJ6FVM :YULT SZJF H[JF S0S 

5U,F ,.G[ 56 5lZ5+M £FZF VD, SZFJ[, K[P CF, .P5LPV[O 7-AGL RF,] .gSJFIZL DF8[ OST ;\S,GGL 
SFDULZL ;F~ TDFD HJFANFZ lJEFUM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJF 5ZL5+MYL lGIDLT HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f HLPV[;P8LPGL VD,JFZLov S[gN= ;ZSFZ £FZF ,FU] SZFI[, U]0h V[g0 ;lJ";L; 8[S;GL EFJGUZ 
DPGP5FPBFT[ VD,JFZL SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ lGIDLT jIJ:YTF UM9JJFDF\ VFJ[, K[P EF0FGL VFJS 5Z 

,FUTF HLPV[;P8LPGL ;FD[ N{lGS WMZ6[ TAX INVOICE AGFJJF DFl;S ;ZSFZL ,[6F HDF SZFJJF4 DFl;S 
5+SM EZJF H[JF SFIM" SM.56 +FlCT Sg;<8g8 ZFbIF JUZ lJEFU £FZF H SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ;\:YF 5Z 

VgI DCFGUZ5Fl,SFGL H[D VFlY"S EFZ6 VFJT] GYLPJW]DF\ ;ZSFZzL £FZF !q!_q!(YL ,FU] SZFJ[, GST 

TDS GL 56 ;O/TF5]J"S VD,JFZL SZFJ[, K[ VG[ T[GF DFl;S 5+SM 56 lGIDLT ;DIDIF"NFDF\ FILE 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s&f 5[gXG JFlQF"S :8[8D[g8DF\ ;\5}6" SMd%I]8ZZF.h[XG ovRF,] JQF"  NZdIFG 5[gXGDF\GL 5]ZJ6L lA,GL 
5|YF GFA]N SZL NZ DF;[ OST SMd%I]8Z HGZ[8[0 lA,MDF\ H 5[gXGZMG[ R]SJJFGF YTF 5[gXGq0LPV[P JU[Z[ 
V[ZLI;"GL ZSD VF5JFGL 5|YFGM VD, SZ[, H[ D]HA TDFD 5[gXGZMG[ R]SJFI[, 5[gXGGL JFlQF"S VFJSGF 
:8[8D[g8DF\ T[GM ;DFJ[X Y. HFIP 
s*fAH[8ov JQF" Z_!)vZ_GF V\NFHM D\UFJL SlDxGZzLq:YFIL ;lDlTq;FDFgI ;EFGL D\H]ZL D[/JL 
lJEFUMDF\YL YTL VFJSqBR"G\] V[Sl+TSZ6 SZJFGL SFDULZL SZL V\NFH5+ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P 

s(f ;ZSFZL ,[6FG] ;DIDIF"NFDF\ R]SJ6]ov H]NFH]NF lJEFUM £FZF AGTF lA,MDF\YL S5FT YTM T.D.S. 

T[DH ,[AZ;[; TYF GST-TDS G\] ;DIDIF"NFDF\ R]SJ6] SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH T[ SFINF VgJI[ EZJFGF YTF 
5+SM ;DIDIF"NFDF\  ;ZSFZzLDF\ HDF SZFJJFDF\ VFJ[ K[ H[YL ;\:YFG[ jIFH  S[ 5[g,8L H[JF 5|`GM p5l:YT YFI 

GlC JW]DF\ VUFpGL 5wWTL 5|DF6[ EPF G\] 5[D[g8 DM0] HDF SZFJJFDF\ VFJTF jIFH T[DH ,[.8 5[D[g8 RFH" 
,FUTF CTF H[ RF,] JQF"DF\ 5wWTLDF\ O[ZOFZ SZL ;\:YF 5Z GF6FlSI EFZ6 38[ T[JL 5wWTL VD,DF\ D]S[, K[P 
s)flOS; V[[;[8; VG[ D]J[A, V[;[8;GL DFlCTLovV[S]V, A[h0 0A, V[g8=L GFDF 5wWTL D]HAGF 
5|FYlDS JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZJF DFGPSlDxGZzL £FZF EFJGUZ DPGP5FGL TDFD lOS; V[;[8;GF ZHL:8Z 
V[:8[8 lJEFU[ lGEFJJF4D]J[A, V[;[8;GF ZHL:8Z :8M;" lJEFU[ lGEFJJF  TYF T[GL lC;FAL V[g8=LVM lC;FAL 
lJEFU[ SZJF V\U[GL jIJ:YFGM VD, SZFJ[, H[YL DPGP5FPGF VFlY"S ElJQI ;F~ IMuI DFlCTLVM 5]ZL 5F0L 
XSFIP 
s!_f SM8" D[8;"DF\ CFHZLov JQF" Z_!(v!) NZdIFG DIF"lNT :8FO KTF ZMHLNL SFDULZL p5ZF\T SM8" 
D[8;"DF\ CFHZ ZCL H~ZL DFlCTLVM 5]ZL 5F0[, K[P VFD4 S[;GM lGSF, YFI VG[ gIFI5]6" lG6"I DPGP5FPGF 
lCTDF\ ,FJL XSFI T[ DF8[GF 5|ItGM SZ[, K[P 
s!!f VFZP8LPVF.ov V[SFpg8 lJEFU[ VFJTL VFZP8LPVF. ;FD[ p5,aW TDFD DFlCTLVM ;DI;Z 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[YL VUFp SZTF VFZP8LPVF. GL ;\bIFDF\ 3ZBD 38F0M YI[, K[[P GF6FlSI JQF" Z_!(v!)DF\ 
VFJ[, S], _& VZHLVMDF\YL _&VZHLVMGM ;DIDIF"NFDF\ ZCL ;\TMQFSFZS HJFA VF5[, K[P 
s!ZfVFJF; IMHGFGF S,[SXGGM lC;FAM ;DFJ[Xov VFJF; IMHGFGL X~VFTYL l05MhL8 TYF C%TF GL 

,[JFDF\ VFJTL ZSD DF8[ ,FEFYL"G[ B.M.C.GL SM. 5CM\R VF5JFDF\ VFJTL G CTL T[DH IMHGF 5[8[ HDF 
VFJ[, ZSDGM N{lGS WMZ6[ lC;FAMDF\ ;DFJ[X SZJFGL SM. 5wWTL  G CTLP H[GF lGJFZ6~5[ SMd%I]8Z 
lJEFU48FpG %,FGL\U lJEFU T[DH A[gS  ;FY[ TDFD AFATMG\] ;\S,G SZL N{lGS 5CM\R VF5JFGL T[DH 
lC;FAMDF\ ;DFJ[X SZJFGL 5wWTL lJS;FJL P 
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આધાર ન ધણી િવભગ :- 
 
ભાવનગર મહાનગરપા લકા હ તકના આધાર ન ધણી સે ટર પર નવા તેમજ ધુારા/અપડશનની 

આધાર ન ધણી કરવામા ં આવે છે. તેમજ સીનીયર સીટ ઝન તથા બમાર અને િવકલાગં રહ શોની 

આધાર ન ધણી તેઓના િનવાસ થાને જઇ િવના ુ યે કર  આપવામા ંઆવે છે. 

 

2018-2019 MONTH WISE DSR REPORT 
SR.NO. MONTH NEW ENROLMENT    UPDATION  TOTAL 

1 Apr-18 800 0 800 

2 May-18 1339 0 1339 

3 Jun-18 1596 0 1596 

4 Jul-18 1454 269 1723 

5 Aug-18 1392 583 1975 

6 Sep-18 900 495 1395 

7 Oct-18 676 324 1000 

8 Nov-18 653 331 984 

9 Dec-18 680 53 733 

10 Jan-19 891 6 897 

11 Feb-19 900 3 903 

12 Mar-19 997 5 1002 

TOTAL  12278 2069 14347 
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નગર ાથિમક િશ ણ િવભાગ 

      નગર ાથિમક િશ ણ સીમિત ભાવનગર ારા ુલ ૫૫ ાથિમક શાળાઓ ુ ંસચંાલન 

કરવામા ંઆવે છે .  

      આ શાળાઓમા ંધોરણ ૧ થી ૮ મા ં ુલ ૨૩૬ ૧૧  પૈક  ૧૦૬૪૯ ુમાર અને ૧૨૬૦૨ ક યા 

સરકાર ી ારા ુલ ૭૩૭ િશ કો અને ૩૮ આચાય ુ ંમં ુર મહકમ છે.  પૈક  ૭૩૪ િશ કો અને ૩૫ 

ુ યિશ કો હાલ ફરજ બ વે છે .  

    ચા વુષથી રા ય પ ર ા બોડ ારા લેવાનાર તમામ પર ાઓ ાથિમક મા યિમક િશ ય િૃ  , 

ચ કામ પ ર ા ,પ ર ાઓની મહાનગરપાલીકા ારા બ ટમા ંમં ુર કરવામા ંઆવે છે .  

            માન.ભાવનગર સાસંદ ી ભારતીબેન િશયાળ ારા વૂ અને પિ મ િવ તારની ૨૨ અને ૪૨ 

નબંરની શાળાઓમા ં િવ ાનલેબની િુવધા માટ ા.૨.૫૦ લાખ + ા.૨.૫૦ લાખ મળ ને ા . 

૫,૦૦,૦૦૦/ - (પાચં લાખ રુા) ની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી.િશ ણ સીમિત ારા શાળા ક ાએ થતા 

િવિશ ટ કાય મો અને આયોજન ી તમામ વોકફ થાય તે માટ દર મ હને ભાવમનસામિયક કાિશત 

કરવામા ંઆવનાર છે .  

 ન કના ભિવ યમા ં મહાનગરપા લકા ારા દરક શાળાઓને કમેરા અને બાયોમે ક અટડ ટસ 

િુવધા ઉભી કરવામા ંઆવનાર છે. 

 ભૌિતક િુવધાની િવગત :-  સવ િશ ા અ ભયાન ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની 

બે શાળા ુ ંઅઘતન િુવધા સભર િનમાણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

         માન.ભાવનગરના સાસંદ ી ભારતીબેન િશયાળ ારા ગ ણત િવ ાન લેબ માટ ાટંની 

ફાળવણી : નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા બાળકોનો ગણીત 

તથા િવ ાનમા ં રસ અને ચ ઉભી થાય તેવા હ  ુ સબબ નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની બે 

શાળાઓમા ંગણીત િવ ાન લેબ ઉભી કરવા ા.૫૦,૦૦૦/- ની ાટં ફાળવણી કરવામા ંઆવી. 

 માન. વૂના ધારાસ ય અને િશ ણમં ી ી િવભાવર બેન દવે ારા શેડ બનાવવા માટ ાટંની 

ફાળવણી તથા ડ ટબીન િવતરણ :-  માન . ધારાસ ય અને રા યક ાના િશ ણ મં ી ી 

િવભાવર બેન દવે ારા શાળા ન ં .૧૯ મા ંમ યાહન ભોજનના શેડ બનાવવા માટ ા.૫,0,000/- ની 

ા ટ ફાળવણી કરલ છે . ુ ં કામ હાલ કાયરત છે.તથા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત 

ભાવનગરની વૂ િવ તારની શાળાઓમા ંડ ટ બન ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 
 

 માન.ભાવનગર પિ મ ધારાસ ય અને જુરાત ભાજપ દશ અ ય ી ભુાઈ વાઘાણી ારા 

ભાવનગર પિ મની શાળાઓમા ંપતગં અને બ ક ટ િવતરણ અને ધો . ૧ મા નિવન વેશ મેળવેલ 

બાળકોને કટ િવતરણ :- 

              માન.ભાવનગર પિ મના ધારાસ ય અને જુરાત ભાજપ દશ અ ય ી ભુાઈ 

વાઘાણી ારા ભાવનગર પિ મની -૨૭ શાળાઓમા ં નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની 

શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા બાળકોને મકરસ ાિંતના પવને અ લુ ીને બાળકોને પતગં અને બ ક ટ 

િવતરણ કરવામા ંઆવેલ તથા સમિમિતની તમામ શાળાઓમા ંિનરાધાર અને દ યાગં બાળકોને કપડા ુ ં

િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 

              આ ઉપરાતં નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની પિ મ શાળાઓમા ં ુન -૨૦૧૮ 

મા ંનિવન વેશ મેળવનાર ૧૭00 બાળકોને કટ ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવેલ .  
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 દાતા ીઓ ારા શાળામા ંઅપા ુ ંયોગદાન :- 

       નગર ાથિમક િશ ણ સીમિત ભાવનગરની શાળાઓ તથા શળાઓમા ં અ યાસ કરતા 

બાળકોને દાતા ી જુરાત િપકસ ારા શાળા ન ં. ૧ અને ર મા ંઓરડા બનાવવા માટ ા.૫,00,000/- 

ુ ંદાન આપવામા ંઆવેલ છે.  

    શાળા ન.ં૪ મા ં ુ ાભાઈ વરતે  ારા મ યાહનભોજનનો શેડ બનાવવા માટ ા.૩,૦૦,૦૦૦/- 

તથા શાળા ન ં- ૧ અને ૨ મા ંવોટર ુલર તથા શેડ બનાવવા માટ ૧,૨૫,૦૦૦/- , શાળા ન.ં૫૮ ના 

િશ ક ી મીરાબેન આચાય ારા શાળા મ યાહનભોજનના શેડ માટ ા.૨,૨૫,000/- ુ ં દાન તથા 

એસ.બી.આઈ. શા ીનગર શાખા ારા શાળાને ફિનચર ુ ંદાન , શાળા ન.ં૧૯ ના િન ૃ  િશ ક ી 

રમાબેન ચોસલા ારા શાળા માટ પાણી ુ ં પરબ બનાવવા માટ ા.૨,૨૧,૦૦૦/- ુ ં દાન શાળાન.ં 

૬૯,મા ંજય જ યાણકર ક યાણ ારા ા.૧,૬૮,૦૦૦/- ુ ં દાન , જતીનભાઈ શાહ , શાળા ન.ં૧૪ મા ં

સાગર ડવલોપસ ારા શાળા ાઉ ડમા ં લોક નાખવા ા.૧,૫૦,૦૦૦/ ુ ં દાન શાળા ન.ં૭૦ મા ં

ાનમજંર  િવ ાપીઠના ી ભરતભાઈ નાકરાણી ારા શળાને ૮૦,૦૦૦ - ુ ંદાન , સીતારામ ડસ 

ારા શાળાના બાળકોને વાસ કરાવવા માટ ા.૭૬,૦૦૦/- ુ ં દાન , જનાદનભાઈ ભ  ારા 

૫૧,૦૦૦/- ુ ંદાન , શાળા ન.ં૧૮મા ં ી ચેતનભાઈ તબંોલી ારા ૬ થી ૮ ના તમામ બાળકોને કટ 

િવતરણ કરવા  . ૫૧,૦૦૦/- ુ ંદાન , તથા ફિનચર ુ ંદાન , શાળા ન.ં૭૩ ના િશ કો ારા ક ટુર 

લેબને લગતી અ તન િુવધા માટ ા.૨૨,૦૦૦/- ુ ંદાન , દપકભાઈ ખાનવાણી ારા શાળા ન.ં૨૮ 

મા ંપ ક ટુર ,૧૦ ક ટુર , ટબલ,૧ િ ટર,૧ એ.સી ુ ંદાન ,રોટર  કલબ ારા શાળા ન.ં૫૪ ને 

બે ચની િુવધા , ઉપરાતં શાળાના િન તૃ િશ ક ી િવજયભાઈ ભ  ારા શાળાને વોટર ુલર ુ ંદાન 

આપવામા ંઆવેલ . 

      આ તક નગર ાથમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરને મદદ પ થવા બદલ ું તમામ દાતા ીનો 

તથા િશ ક ભાઈઓ મહનોનો દય વૂક આભાર ય ત ક  ં.  

 મહાનગરપા લકા ભાવનગર ારા આપવામા ંઆવતી સહાય :- 

            મહાનગરપા લકા ભાવનગર ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની નવી ૩ શાળાઓ 

બનાવવા માટ (૧) શાળા ન.ં૮૩ માટ કાળ યાબીડમા ં(૨) શાળા ન.ં૬૯ માટ લબેં હ મુાન પાસે તથા 

(૩) શાળા ન.ં૬૦ માટ શા ીનગરમા ંજ યાની ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

         મહાનગરપા લકા ભાવનગર ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની શાળા ન.ં૧૧ 

અને ૬૮ મા ંઅ યાસ કરતા અને અક માતે અવસાન પામેલ બાળકના પર વારને ા.૧૦,૦૦૦/- ની 

સહાય આપવામા ંઆવેલ .  

            િનરાધાર અને દ યાગં બાળકોને િત વષની માફક આ વષ પણ ગણવેશ અને કટની 

સહાય પેટ ા.૯,૭૫,000/- ની સહાય આપવામા ંઆવેલ.  

          શાળા સફાઈ માટ ા.પ00/- ને બદલે તે રકમમા ંવધારો કર  ા.૧૫00/- કર  આપેલ છે.  

           ૨૬ મી આુર  િનિમતે ર ુ  કરવામા ંઆવતી ૃિતને રુ કાર પે ા.૧૧૦૦/- આપવામા ં

આવતા હતા.તેમા વધારો કર  ા. ૫,૦૦૦/- આપવાની હરાત કરવામા ંઆવેલ.  

          આ તક નગર ાથિમક િશ ણ સીમિત ભાવનગર વતી સવેંદના દાખવવા બદલ 

મહાનગરપા લકા ભાવનગરનો દય વૂક આભાર ય ત ક  ં.  

 વષ દર યાન યો યેલ િવિવધ કાય મો :- 
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 ખેલ મહા ુંભ ૨૦૧૮-૧૯ :- 

      િત વષની મ આ વષ પણ રા ય સરકાર ારા ખેલ મહા ુંભ ૨૦૧૮-૧૯ ુ ંઆયોજન 

કરવામા ં આવેલ. મા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત , ભાવનગર સચંા લત શાળાઓમા ં અ યાસ 

કરતા બાળકોએ ભાગ લીધેલ .  

           ખેલ મહા ુંભ -૨૦૧૮ અ વયે જ લા ક ાની રમતોમા ંનગર ાથિમક િશ ણ સિમિતના 

બાળકોએ ભાગ લીધેલ.  પૈક  જ લા ક ાએ િવ તા થયેલ પધકોને રોકડ રુ કાર આપવામા ં

આવેલ અને આ િવ તા પધકો રા ય ક ાએ ભાગ લેવા ગયેલ અને તેમા ઉ ૃ ટ દખાવ કરલ.આ 

વષ રા  ક ાએ શાળા ન.ં૫૨ ના િમ.યોગીએ યોગમા ંભાગ લઈ નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ુ ં

ગૌરવ વધારલ.  
 

 શાળા વેશો સવ અને ક યા કળવણી મહો સવ ૨૦૧૮ :- 
 

                       િત વષની મ આ વષ રા ય સરકાર ીની ચુના અ સુાર શ  થતા ંનવા 

શૈ ણક સ  ુન -૨૦૧૮ મા ં  સિમિત સચંા લત તમામ શાળાઓમા ં ધો.૧ મા ં નિવન વેશ 

મેળવનાર બાળકોને ો સા હત કરવા શાળા વેશો સવ કર અને ક યા કળવણી મહો સવ -૨૦૧૮ 

ના કાય મ ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ. મા ં િવિવધ અિધકાર ીઓ તથા પદાિધકાર ીઓએ 

હાજર  આપી બાળકોને ો સા હત કરલ .તમામ શાળામા ંગત વષ ૧ વગ ૃ ના અ ભગમને યાને 

લઈ શાળા વેશો સવમા ંતમામ શાળામા ં ૃ ારોપણ કરવામા ંઆવેલ મા ં દવેનભાઈ શેઠ ારા 

૭૫૦ ૃ  અને ૧ ટ  ગાડ તથા એ સેલ ઈ ડ  ારા ૫૦  ગાડ , ધારાસ યો , નગર સેવક ી ારા 

પણ  ગાડ રુા પાડવામા ંઆવેલ. 

 ણુો સવ ૨૦૧૮ :-  

                         િત વષની માફક શાળાઓમા ં ણુવતાની ચકાસણી અથ યોજવામા ં

આવતા ણુો સવમા ંનગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની િવિવધ શાળાઓની ણુવતાના ેડમા ંસતત 

ધુારો થયેલ હોય નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતના માન.અ ય ી,માન.ઉપા ય ી તથા 

સિમિતના તમામ સદ ય ીઓ નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતના 

શાસનાિધકાર ી, ુ યિશ ક ીઓ,િશ કો અને િવ ાથ ઓ તમામને અ ભનદંન પાઠવે છે.  

 કલા ુંભ :- 

                           બાળકોમા ં પાયેલી િતભાને બહાર લાવવા માટ સરકાર ી ારા કલા ુંભ 

ારા કલા ુંભની શ આત કરવામા ંઆવેલ છે. ના થક  બાળકોમા રહલી ગાયન , વાદન અને ૃ ય , 

િમિમ , વી ત રક કલાઓનો િવકાસ થઈ ર ો છે. કલા ુંભ -૨૦૧૮ મા ં સિમિતની શાળાઓએ 

િવિવધ પધાઓમા ંભાગ લઈ ઝળહળતો દખાવ કર  રા ય ક ાએ ભાગ લીધેલ અને રા ય ક ાએ 

પણ ઈનામ મેળવી નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગર ુ ંગૌરવ વધારલ. 
 

 એન.એમ.એમ.એસ. પર ામા ંઝળહળતો દખાવ :-  

       રા ય સરકાર ારા લેવામા ંઆવતી િવિવધ પર ાઓમા ંનગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની 

શાળા ન.ં૧૫ અને શાળા ન.ં૧૯ ના બાળકોએ રા ય ક ાએ થમ નબંર લાવી નગર ાથિમક 

િશ ણ સિમિત ુ ંગૌરવ વધારલ છે. 
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 ગ ણત - િવ ાન દશન ૨૦૧૮ મા ંબાળકો  ુરા ય ક ાએ દશન :- 

        નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની શાળામા ં અ યાસ કરતા બાળકોએ ગ ણત - િવ ાન 

િવષયમા ંરસ દાખવી રા ય ક ાએ ૃિત ર ુ  કરલ છે. 

 િશ િુવઠાર ારા ચ  પધા :-  

                   િશ િુવહાર સં થા ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની શાળાઓના 

બાળકોની ચ પધા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ માથંી ે ઠ ચ ો દોરલ બાળકોના ચ ો પસદં 

કર  . ૨,૦૦,૦૦૦/- ના ખચ કલે ડર બનાવવામા ંઆવનાર છે. ની સમ  રા યમા ંન ધ લેવામા ં

આવી.  
 

 િશ િુવહાર અને ુંડળ ધામ ારા સિમિતના બાળકોને કટ િવતરણ :- 

                   િશ િુવહાર સં થા અને ુંડળધામ ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત 

ભાવનગરની શાળાઓના ૧૬૦૦ બાળકોને કટ િવતરણ કરવમા ંઆવેલ.  
 

િવિવધ યોજનાઓ ુ ંિવવરણ :  

 
(૧) િવ ાલ મી બો ડ િવતરણ કાય મ :  

    નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત , ભાવનગર સચંા લત શાળાઓમા ં ધો . ૧ મા ં નિવન વેશ 

મેળવનાર બી.પી.એલ. કાડધારક ુ ુંબની ક યાઓને રા ય સરકાર તરફથી  . ૨000 / - નો 

િવ ાલ મી બો ડ િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

(૨) િવવાદ પ વીમા યોજના :  

       શહર ભાવનગરમા ંઆવેલ િુન . ાથિમક શાળાઓ તથા મા ય ખાનગી ાથિમક શાળાઓ 

તમામ મા ંધો . ૧ થી ૮ મા ંઅ યાસ કરતા બાળકો પૈક   બાળક ુ ંઅક માતે અવસાન થાય છે , તેવા 

બાળકોના વાલીઓને િવઘાદ પ વીમા યોજના તગત ા . ૫૦,૦૦૦ / - આપવામા ંઆવે છે . આ વષ 

શહર ભાવનગરમા ંઅવસાન પામેલ િવ ાથ ના વાલીને ચેક અપણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 (૩) િવ ાથ ઓના બે ક ખાતા અને િશ ય િૃ  તથા ગણવેશ બાબત :  

    નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત , ભાવગનર સચંા લત શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓના બે ક 

ખાતા ખોલવામા ંઆવેલ છે . તેઓને દર વષ મળવાપા  િશ ય િૃત તથા ગણવેશની રકમ  તેના 

બે ક ખાતામા ં ડઝીટલ જુરાત યોજના અ વયે સીધા બક ખાતા મારફતે કુવ  ુકરવામા ંઆવે છે.  
 

(૪) િવના ૂ ય પાઠય ુ તક સહાય :  

      નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગર સચંા લત ૫૫ શાળાઓમા ં સરકાર ીની િવના ૂ ય 

પાઠય ુ તક યોજના હઠળ તમામ બાળકોને િવના ૂ ય પાઠય ુ તક આપવામા ંઆવેલ છે. 
 

(૫) િવના ૂ ય પૌ ટક આહાર –  

     નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરની તમામ શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા દા જત ૨૨000 

બાળકોને િવના ૂ ય ક  સરકારની સહાયથી મ યાહનભોજન વ પે અ યપા  સં થા ારા પૌ ટક 

આહાર સમયસર પહોચાડવામા ંઆવે છે.  
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(૬) મહાનગરપા લકા ભાવનગર ારા સિમિતની શાળાઓમા ંભૌિતક સવલતો : 

     મહાનગરપાલકા ભાવનગર ારા નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત સચંાલીત શાળાઓમા ં ભૌિતક 

િુવધાઓ વી ક શાળા ર પેર ગ , શાળાઓ ધુી પાકા ર તાની કને ટિવટ  વગેર બાબતોની જ રયાત 

હોય તે શાળાઓમા ંમહાનગરપા લકા ારા ભૌિતક િુવધામા ંવધારો કરવામ ંઆવેલ છે. 
 
 

સે ટર  િવભાગ :- 

ધી જુરાત ોિવ  શીયલ  િુનિસપલ કોપ રશન એકટ-૧૯૪૯ની જોગવાઈ અ સુાર ભાવનગર 

 િુનિસપલ કોપ રશન સીધી ુટંણીથી પસદં થયેલા કાઉ  સીલરોના નામો, રાજપ મા ં હરના ુ ં

િસ  ધ થયા બાદ ભાવનગર  િુનિસપલ કોપ રશનની થમ બેઠક ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ં

કોપ રશનની કાયવાહ ુ ંિનયમન કરતી જોગવાઈઓ જુબ કિમ  નર ીની ચુનાથી બોલાવવામા ંઆવે 

છે. આ થમ બેઠકમા ં .પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે મેયર ીની અઢ  વષ માટ અને ડ  ટુ  મેયર ીની 

અઢ  વષ માટ વરણી કરવામા ંઆવે છે. આ બનેં પદો ઉપર વરણી થયા બાદ  ટ  ટુર  કિમ ટ ી 

 ટ  ડ ગ કિમ ટના ૧૨ સ  યોની વરણી .પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે કોપ રશનની થમ બેઠકમા ં

કરવામા ંઆવે છે.  

કોપ રશનની થમ બેઠકમા ં ી  ટ  ડ ગ કિમ ટના ં૧૨ સ  યોની વરણી થયા બાદ 

.પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે તેજ દવસે અઢ  વષ માટ ૧૨ સ  યો પૈક  ૧ સ  યને  ટ  ડ ગ કિમ ટના ં

ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં કરવા અથ ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની કાયવાહ ુ ંસચંાલન કરવાના િનયમો જુબ 

પહલી મીટ ગ કિમ  નર ીની ચુનાથી બોલાવવામા ંઆવે છે. 

ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ં ુદ  ુદ  ૯ ખાસ કિમ ટઓ કાયરત છે. આ ખાસ કિમ ટઓની 

િનમ ુકં કોપ રશનની બેઠકમા ં .પી.એમ.સી. એકટ અ  વયે કરવામા ંઆવે છે. આ ખાસ કિમ ટઓની 

દુત  તે કિમ ટના ચેરમેન ી તથા ડ.ચેરમેન ીની િન ુ કત માટ મળેલ થમ મીટ ગની તાર ખથી 

શ  થતા અઢ  વષની હોય છે. ખાસ કિમ ટઓના ચેરમેન ી તથા ડ.ચેરમેન ીઓની િનમ ુકં માટની 

થમ બેઠક ખાસ કિમ ટઓની કાયવાહ  સબંધંીત િનયમો જુબ કિમ  નર ી બોલાવે છે અને આ 

બેઠકમા ં .પી.એમ.સી. એકટ જુબ ચેરમેન ી તથા ડ.ચેરમેન ીની વરણી કરવામા ંઆવે છે.   

 િુનિસપલ સે ટર ી, મેયર ીની ચુનાથી  િુનિસપલ જનરલ બોડ બોલાવે છે. બોડની 

મીટ ગમા ંહાજર રહ ને કાયવાહ ની ન ધ કર છે અને દર માસે થયેલી કાયવાહ ની મીનીટસ 

બનાવવામા ંઆવે છે. અહવાલના વષ દર  યાન તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુી 

ભાવનગર  િુન. કોપ રશનના ૫૨ સ  ય ીઓએ વહ વટ ચલા  યો હતો.  

આજ ર તે સે ટર  િવભાગ ખાતે ભાવનગર મહાનગરપા લકાની સામા  ય સમ  સભા/ 

અસાધારણ સમ  સભા, ી  ટ  ડ ગ કિમ ટ તથા અ  ય નવ ખાસ કિમ ટઓ સમ  કાય ના િનકાલ 

કરવા અથ મીટ ગો યોજવા માટના પ રપ ો ઈ   ુકરવાની, મીટ ગની કાયવાહ ુ ંસચંાલન કરવાની, 

મીટ ગમા ંથયેલ િનણયો જુબના ઠરાવો કરવાની, સદર ું ઠરાવોની ન ધ યો  ય ર તે ોસીડ  ઝમા ં

કરવાની તથા મીટ ગની કાયન ધોને બહાલી માટ ર ુ  કરવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે. સાથોસાથ 

ુટંાયેલા પદાિધકાર ઓની ચુના અ સુાર પ   યવહારોના સુ ૃ ાઓ તૈયાર કર  તમામ પ   યવહાર 
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કરવાની અને માન.મેયર ી, માન.ડ.મેયર ી  અને માન.ચેરમેન ી   ટ  ડ ગ  કિમ ટ ારા  વખતો 

વખત  મળતી  ચુનાઓ  અ સુારની  

કામગીર  તેમજ ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંચીફ ઓડ ટર ીની કચેર ના ંખચના ંબીલો ુ ંઓડ ટ 

કરવાની કામગીર  પણ સે ટર  િવભાગ ખાતેથી કરવામા ંઆવે છે. સે ટર  િવભાગ ખાતે સમ  સભાના,ં 

 ટ  ડ ગ કિમ ટના,ં નવ ખાસ કિમ ટના ં ોસીડ  ઝ કુ સાચવવામા ંઆવે છે. સદર ું ોસીડ  ઝ કુમા ં

ન ધાયેલા ઠરાવો પૈક  કોઈ આસામીની માગંણી આ  યેથી ધારાસર ચા  વ લુ લઈ ઠરાવોની સટ ફાઈડ 

નકલ આપવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે.                                                         

અહવાલના વષ દર  યાન તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ધુી મેયર તર ક ી 

િન બેુન . બાભંણીયા અને તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુી ી મનહરભાઈ એસ. મોર  

તથા ડ.મેયર તર ક ી મનહરભાઈ એસ. મોર  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ અને 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુી ી અશોકભાઈ પી. બારયા રહયા હતા..  

અહવાલના વષ દર  યાન  િુનિસપલ કોપ રશનની મળેલી ુલ-૧૨ બેઠકોમા ં ુલ-૧૪૦ કામોનો 

િનકાલ કરવામા ંઆ  યો હતો. વષ દર  યાન મળેલ મીટ ગોમા ંસ  ય ીઓની હાજર  દશાવ ુ ંમા હતી 

પ ક-૩  પર સામેલ છે. મીટ ગ માણે સ  ય ીની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક-૪ સામેલ છે. અહવાલી 

વષમા ં  .ુ કોપ રશનની એક પણ મીટ ગ કોરમના અભાવે િન  ફળ રહલ નથી. 

અહવાલના વષમા ં ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની ુલ-૨૭ બેઠકોમા ં ુલ-૯૦૬ કામોનો િનકાલ કરવામા ં

આ  યો હતો. આ સાથે સામા  ય સમ  સભા,  ટ  ટુર  કિમ ટ ી  ટ  ડ ગ કિમ ટ તથા અ  ય નવ ખાસ 

કિમ ટની મળેલ મીટ ગોમા ંકરવામા ંઆવેલ િનણયો ગેના પ કો સામેલ છે.  પ કોની િવગતો 

 યાને લેતા આ િવભાગ ખાતેથી સમયસર સ મ સતા સમ  દરખા  તો ર ુ  કર  દરખા  ત અ  વયે 

યો  ય િનણય થાય તે કારની  વર ત કાયવાહ  કર  તમામ કાય નો િનકાલ કરાવવા કાયવાહ  કરલ 

છે.  
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        પ ક-ર 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના ુ  ય હોદૃદારો 

 

અ. 
ન.ં 

હો ો હો ૃદારો ુ ંનામ સમયગાળો 

૧ મેયર 
ી િન બેુન . બાભંણીયા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી મનહરભાઈ એસ. મોર  તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

ર ડ.મેયર 
ી મનહરભાઈ એસ. મોર  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી અશોકભાઈ પી. બારયા તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૩ 
ચેરમેન, 

 ટ  ડ ગ કિમ ટ 

ી રુશભાઈ બી. ધાધંલીયા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી વુરાજિસહ ક. ગો હલ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૪ 

ચેરમેન, 
હર બાધંકામ 

કિમ ટ 

ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી રા શભાઈ વી. પડંયા તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ 

ી ઉિમલાબેન . ભાલ તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૫ 

ચેરમેન, 
હર આરો  ય 

કિમ ટ 

ી કત બાળા 

એસ.દાણીધાર યા 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૬ 
ચેરમેન, 
નેજ કિમ ટ 

ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી હરશભાઈ આર. મકવાણા તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૭ 
ચેરમેન, 

વોટર વકસ કિમ ટ 

ી રા શભાઈ વી. પડંયા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી જ વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૮ 
ચેરમેન, 

ટાઉન  લાિનગ એ  ડ 
સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટ 

ી ઉિમલાબેન . ભાલ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી કશોરભાઈ એમ. 

ુ ુ ખુાણી 
તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૯ 
ચેરમેન, 

સો  યલ વે  ફર ર  
એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટ 

ી ઉષાબેન ક. તલર  તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી દ યાબેન એ. યાસ તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૧૦ 
ચેરમેન, 

ગાડન કિમ ટ 

ી ક પેશભાઈ આર. વોરા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૧૧ 
ચેરમેન, 

 ટ લાઈટ કિમ ટ 

ી અશોકભાઈ પી. બારયા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી કાતંાબેન વી. બોર ચા તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

૧૨ 
ચેરમેન, 

લીગલ કિમ ટ 

ી કાતંાબેન વી. બોર ચા તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ 

ી ભારતીબેન પી. બારયા  તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦3/૨૦૧૯ 

ન ધ :- ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ં ુટંાયે ુ ંબોડ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજથી અિ  ત  વમા ંઆવેલ.  
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પ ક-૩ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન ભાવનગર મહાનગરપા લકાની મળેલ 

સભા અને સદ  ય ીઓની ુલ હાજર  તથા થયેલ ુલ ઠરાવોની સં  યા ગેની િવગત :- 

મળેલ સભાની સં  યા ુલ :- ૧૨ 

થયેલ ઠરાવોની સં  યા ુલ :- ૧૪૦ 

 

મ સભાની તાર ખ ુલ હાજર  

૧ ૨૭/૦૪/૨૦૧૮ ૪૮ 

ર ૨૮/૦૫/૨૦૧૮ ૪૭ 

૩ ૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ૫૨ 

૪ ૩૦/૦૭/૨૦૧૮ ૪૯ 

૫ ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ૪૮ 

૬ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ ૫૦ 

૭ ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ૫૧ 

૮ ૨૯/૧૧/૨૦૧૮ ૫૧ 

૯ ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ૪૮ 

૧૦ ૩૦/૦૧/૨૦૧૯ ૫૧ 

૧૧ ૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ૪૫ 

૧૨ ૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ૪૭ 

ન ધ :- ઉપર જુબ દશાવેલ હા જર  - પર સ  ય ીઓ માણે છે. 
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પ ક-૪ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન ભાવનગર મહાનગરપા લકાની સભાઓ મળ  મા ં 

સદ  ય ીઓએ આવેલ હાજર ની સં  યા દશાવ ુ ંપ ક નીચે જુબ છે.  

મ કોપ રટર ીના નામ હાજર  મ કોપ રટર ીના નામ હાજર  

૧ ી કત બાળા હતેશભાઈ દાણીધાર યા ૧૧ ૨૭ ી રા શભાઈ પોપટભાઈ રાબડ યા ૧૨ 

ર ી કલાસબેન શં ભુાઈ મોરડ યા ૧૦ ૨૮ ી રા શભાઈ િવનોદરાય પડંયા  ૧૨ 

૩ ી અરિવદ ચ રુભાઈ પરમાર ૦૯ ૨૯ ી લીલાબેન દવરાજભાઈ ખીજડ યા ૧૨ 

૪ ી કાિંતભાઈ બાવચદંભાઈ ગો હલ ૧૨ ૩૦ ી જયાબેન િવણભાઈ ચાવડા ૧૧ 

૫ ી કાતંાબેન િવનોદભાઈ બોર ચા ૦૯ ૩૧ ી હરશભાઈ રસીકભાઈ મકવાણા ૧૨ 

૬ ી ગીતાબેન ગણેશભાઈ બારયા ૧૨ ૩૨ ી ઘન  યામભાઈ િશવાભાઈ ડુાસમા ૧૦ 

૭ ી અઅકભાઈ ભીમ ભાઈ મેણીયા ( હમતભાઈ)  ૧૨ ૩૩ ી કંચનબેન જયતંીભાઈ રાઠોડ ૧૨ 

૮ ી અ  ુલ રહ મ અમીભાઈ ુરશી ૧૧ ૩૪ ી મયાબા અનોપિસહ ઠવા ૧૨ 

૯ ી ગીતાબેન ના ભુાઈ મેર ૧૧ ૩૫ ી જય દપિસહ દલાવરિસહ ગો હલ ૧૨ 

૧૦ ી ગ બેુન કાનાભાઈ ચૌહાણ ૧૨ ૩૬ ી અશોકભાઈ પોપટભાઈ બારયા ૧૨ 

૧૧ ી ઈકબાલભાઈ અ  ુલકાદરભાઈ બા સુા ૧૨ ૩૭ ી બીનાબા જયદવિસહ રાય દા ૧૨ 

૧૨ ી કા  તાબેન મોહનભાઈ મકવાણા ૧૨ ૩૮ ી શારદાબેન નાગ ભાઈ મકવાણા ૧૧ 

૧૩ ી રા બેુન વાભાઈ વા  ૦૯ ૩૯ ી ધી ભાઈ ગણેશભાઈ ધામેલીયા ૧૧ 

૧૪ ી જ બેુન આનદંભાઈ બારયા ૧૨ ૪૦ ી પરશભાઈ બળવતંભાઈ પડંયા ૧૨ 

૧૫ ી તે  ભાઈ ેમ ભાઈ સોલકં  ૧૨ ૪૧ ી ગીતાબેન મહશભાઈ વા  ૧૨ 

૧૬ ી ભરતભાઈ સાજણભાઈ ધેુલીયા ૧૨ ૪૨ ી દ  યાબેન આ તુોષભાઈ  યાસ ૧૧ 

૧૭ ી ઉષાબેન કશનભાઈ તલર  ૧૨ ૪૩ ી અિનલભાઈ શશીકા  તભાઈ િ વેદ  ૧૧ 

૧૮ ી યોગીતાબેન પયકભાઈ િ વેદ  ૧૧ ૪૪ ી કશોરભાઈ મોહનલાલ ુ ખુાણી ૧૨ 

૧૯ ી ૃણાલ ુમાર ખાતંીલાલ શાહ ૧૧ ૪૫ ી ઉિમલાબેન તે  ભાઈ ભાલ ૧૨ 

૨૦ ી મનહરભાઈ શામ ભાઈ મોર  ૧૧ ૪૬ ી શીતલબેન સજંયભાઈ પરમાર ૧૨ 

૨૧ ી જ  વીકાબેન દલીપભાઈ ગ ડલીયા ૧૨ ૪૭ ી દનેશભાઈ ડાયાભાઈ ગોહલ ૧૧ 

૨૨ ી પા લબેન કર ટભાઈ િ વેદ  ૧૨ ૪૮ ી વુરાજિસહ કનકિસહ ગો હલ ૧૧ 

૨૩ ી પેશ રમણીકલાલ વોરા ૧૨ ૪૯ ી િન બેુન જયિંતભાઈ બાભંણીયા ૧૧ 

૨૪ ી રુશ ુમાર બ ભુાઈ ધાધંલીયા ૧૦ ૫૦ ી યો ગતાબેન  નવીનભાઈ પડંયા ૧૨ 

૨૫ ી આશાબેન રુશભાઈ બદાણી ૧૨ ૫૧ ી હતેશ ુમાર ફતેિસહ સોલકં  ૦૭ 

૨૬ ી ભારતીબેન પકંજભાઈ બારયા ૧૨ ૫૨ ી અભયિસહ નારણભાઈ ચૌહાણ ૦૯ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુી 

મ સિમિતઓના ંનામ ઠરાવ 

૧ ી સામા  ય સભા ૧૪૦ 

ર ી  ટ  ડ ગ કિમ ટ ૯૦૬ 

૩ ી હર બાધંકામ કિમ ટ ૫૪ 

૪ ી હર આરો  ય કિમ ટ ૩૪ 

૫ ી નેજ કિમ ટ ૧૮ 

૬ ી વોટર વકસ કિમ ટ ૩૪ 

૭ ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટ ૧૯ 

૮ ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટ ૧૭ 

૯ ી ગાડન કિમ ટ ૩૮ 

૧૦ ી  ટ લાઈટ કિમ ટ ૧૧ 

૧૧ ી લીગલ કિમ ટ ૧૨ 
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         તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫થી ન  ુબોડ અિ  ત  વમા ંઆવેલ. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યો ીઓની હાજર  

દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :-  ૨૭ 

થયેલ કામોની સં  યા  :-  ૯૦૬ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮૦ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી નીમાયેલ સદ  ય સાથનેી ી  ટ  ડ ગ 

કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ ી રુશભાઈ બી. ધાધંલીયા ૪ ૪ 
ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી હરશભાઈ એમ. મકવાણા ૪ ૪  

૩ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૪ ૪  

૪ ી દ  યાબેન એ.  યાસ ૪ ૩  

૫ ી દનેશભાઈ ડ . ગોહ લ ૪ ૩  

૬ ી હતેષભાઈ એફ. સોલકં  ૪ ૧  

૭ ી ભારતીબેન પી. બારયા ૪ ૪  

૮ ી બીનાબા . રાય દા ૪ ૪  

૯ ી િશતલબેન એસ. પરમાર ૪ ૩  

૧૦ ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી ૪ ૩  

૧૧ ી રા ુભાઈ પી. રાબડ યા ૪ ૩  

૧૨ ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા ૪ ૩  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૨ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ટ ડ ગ કિમ ટ 

અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ ી રુાજિસહ ક. ગો હલ ૨૩ ૨૩ 
ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૨૩ ૨૦  

૩ ી અભયિસહ એન. ચૌહાન ૨૩ ૧૭  

૪ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૨૩ ૨૩  

૫ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૨૩ ૨૩  

૬ ી ૃણાલભાઈ ક. શાહ ૨૩ ૨૧  

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૨૩ ૨૨  

૮ ી યોગીતાબેન એન.પડંયા ૨૩ ૨૩  

૯ ી ગીતાબેન . બારયા ૨૩ ૨૩  

૧૦ ી કત બેનએસ.દાણીધાર યા ૨૩ ૧૯  

૧૧ ી યો ગતાબેન પી. િ વેદ  ૨૩ ૨૧  
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૧૨ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૨૩ ૨૩  

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ં૫ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૨ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૯ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮૨ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના 

સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી ઉિમલાબેન . ભાલ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ 

મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી યોગીતાબેન પી. િ વેદ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૧ ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ 

મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ ૩ ૨ 
 

૪ ી કાંતાબેન વી. બોર ચા ૩ ૨ 
 

૫ ી અનીલભાઈ એસ.િ વેદ  ૩ ૩  

૬ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૩ ૩ 
 

૭ ી શારદાબેન એન.મકવાણા ૩ ૩ 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ી 

ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટ અ ત વમાં આવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૮ 

ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ 

હતી. 

ર 
ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૮ 

ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ 

હતી. 

૩ ી શીતલબેન એસ. પરમાર ૯ ૯ 
 

૪ ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૯ ૭ 
 

૫ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૯ ૪ 
 

૬ ી બીનાબા . રાય દા ૯ ૮ 
 

૭ ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા ૯ ૯ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી લીગલ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૨ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૨ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી લીગલ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 
 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી કાંતાબેન વી. બોર ચા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૧ 

ી લીગલ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી યોગીતાબેન એન. પડંયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ ી લીગલ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી કત બાળા એસ. દાણીધાર યા ૩ ૧  

૪ ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૩ ૨  

૫ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૩ ૩  

૬ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૩ ૩  

૭ ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા ૩ ૨  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ લીગલ કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી ભારતીબેન પી. બારયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૯ 

ી લીગલ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી શારદાબેન એન. મકવાણા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૮ ી લીગલ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી આશાબેન એસ. બદાણી ૯ ૯  

૪ ી કત બાળા એસ. દાણીધાર યા ૯ ૮  

૫ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૯ ૭  

૬ ી અનીલભાઈ એસ.િ વેદ  ૧ ૧ સ ય .ન.ં૭૧૨ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૭ ી યોગીતાબેન પી. િ વેદ  ૧ ૧ સ ય .ન.ં૭૨૦ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી બીનાબા . રાય દા ૮ ૮ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 

૯ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૮ ૩ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી હર આરો  ય કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૩ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૩૪ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન 

મળેલ મીટ ગની િવગત. 
 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી કત બાળા એસ. દાણીધાર યા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી ગીતાબેન એમ. વા  

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી વુરાજિસહ ક. ગો હલ ૩ ૨  

૪ ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી ૩ ૨  

૫ ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા ૩ ૩  

૬ ી ઉિમલાબેન . ભાલ ૩ ૩  

૭ ી ગીતાબેન . બારયા ૩ ૩  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ી હર આરો  ય કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૦ ૮ 

ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી બીનાબા . રાય દા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૦ ૧૦ ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી કા  તાબેન એમ. મકવાણા ૧૦ ૧૦  

૪ ી ભારતીબેન પી. બારયા ૧૦ ૧૦  

૫ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૧૦ ૯  

૬ ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ ૧૦ ૮ . 

૭ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૨ ૧ સ ય .ન.ં૭૧૭ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી ણૃાલભાઈ ક. શાહ ૮ ૭ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી વોટર વકસ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૯ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૩૪ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 
 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી રા શભાઈ વી. પડંયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી ગીતાબેન . બારયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા ૩ ૨ 
 

૪ ી અશોકભાઈ પી. બારયા ૩ ૩ 
 

૫ ી આશાબેન એસ. બદાણી ૩ ૩ 
 

૬ ી કા  તાબેન એમ. મકવાણા ૩ ૩ 
 

૭ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૩ ૨ 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ી વોટર વકસ કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૬ ૧૪ 

ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૬ ૧૨ ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૧૬ ૧૫  

૪ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૧૬ ૧૫  

૫ ી આશાબેન એસ. બદાણી ૧૬ ૧૪  

૬ ી કાંતાબેન વી. બોર ચા ૧૬ ૧૨ . 

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૩ ૩ સ ય .ન.ં૭૧૯ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૧૩ ૪ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી નેજ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૪ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૮ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી નેજ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 
 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી નેજ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી આશાબેન એસ. બદાણી 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી નેજ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૩ ૩ 
 

૪ ી ભારતીબેન પી. બારયા ૩ ૩ 
 

૫ ી યોગીતાબેન એન. પડંયા ૩ ૩ 
 

૬ ી ણૃાલભાઈ ક. શાહ ૩ ૩ 
 

૭ ી કાંતાબેન વી. બોર ચા ૩ ૩ 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ી નેજ કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી હરશભાઈ આર. મકવાણા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૧ ૧૧ 

ી નેજ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૧ ૧૧ ી નેજ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી યોગીતાબેન એન.પડંયા ૧૧ ૧૧  

૪ ી શીતલબેન એસ. પરમાર ૧૧ ૧૧  

૫ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૧૧ ૧૧  

૬ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૧૧ ૧૦ . 

૭ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૨ ૨ સ ય .ન.ં૭૧૦ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી શારદાબેન એન.મકવાણા ૯ ૭ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  
ી હર બાધંકામ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૨૦ 
થયેલ કામોની સં  યા :- ૫૪ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી 
હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૫ ૫ 

ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા 
૨૦૧૮-૧૯ 

૫ ૪ 
ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી હરશભાઈ આર. મકવાણા ૫ ૪  

૪ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૫ ૫  

૫ ી યોગીતાબેન પી. િ વેદ  ૫ ૩  

૬ ી શારદાબેન એન. મકવાણા ૫ ૫  

૭ ી હતેશભાઈ એફ. સોલકં  ૫ ૧  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ી હર 
બાધંકામ કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી રા શભાઈ વી. પડંયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨ ૨ 

ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી ગીતાબેન એમ. વા  

૨૦૧૮-૧૯ 
૨ ૨ ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૨ ૦  

૪ ી કાતંાબેન એમ. મકવાણા ૨ ૨  

૫ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૨ ૨  

૬ ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૨ ૨  

૭ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૨ ૨  

ઉપરોકત સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી ી હર બાધંકામ કિમ ટ અ ત વમા ંઆ યા બાદ સ ય ી 
રા શભાઈ વી. પડંયાએ સ ય .ન.ં૭૦૯ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮, સ ય ી ધી ભાઈ . ધામેલીયાએ સ ય .ન.ં૭૧૫ 
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ તથા સ ય ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ એ સ ય .ન.ં૭૧૧ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી કિમ ટમાથંી રા ના ુ ં
આપતા સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી ણ સ ય ીઓની િનમ ુકં થતા નીચે જુબ ી હર બાધંકામ કિમ ટ 
અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ. 
ન.ં 

સ  ય ી ુ ંનામ 
 

મીટ ગની 
સં  યા 

હાજર ની 
સં  યા 

શેરો 

૧ 
ી ઉિમલાબેન . ભાલ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૩ ૧૩ 

ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી ગીતાબેન એમ. વા  

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૩ ૧૨ ી હર બાધંકામ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૧૩ ૬  

૪ ી હરશભાઈ આર. મકવાણા ૧૩ ૧૨  

૫ ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી ૧૩ ૧૧  

૬ ી કાતંાબેન એમ. મકવાણા ૧૩ ૧૩  

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૧૩ ૧૧  
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૧ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૧  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 
 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી અશોકભાઈ પી. બારયા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨ ૨ 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૨ ૨ 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી 

૩ ી દ  યાબેન એન.  યાસ ૨ ૧  

૪ ી આશાબેન એસ. બદાણી ૨ ૨  

૫ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૨ ૨  

૬ ી શારદાબેન એન.મકવાણા ૨ ૨  

૭ ી યોગીતાબેન પી. િ વેદ  ૨ ૦  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ  ટ લાઈટ કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી કાંતાબેન વી. બોર ચા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૯ 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી કત બેન એસ. દાણીધાર યા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૯ 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી ણૃાલભાઈ ક. શાહ ૯ ૮  

૪ ી શીતલબેન એસ. પરમાર ૯ ૯  

૫ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૯ ૯  

૬ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૧ ૦ સ ય .ન.ં૭૧૩ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૭ ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૧ ૧ સ ય .ન.ં૭૧૬ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૮ ૬ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 

૯ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૮ ૮ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૨ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૭ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના 

સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

અ. 

ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી ઉષાબેન ક. તલર  

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ 

હતી. 

ર 
ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ 

હતી. 

૩ ી શીતલબેન એસ.પરમાર ૩ ૨  

૪ ી બીનાબા . રાય દા ૩ ૨  

૫ ી યોગીતાબેન એન.પડંયા ૩ ૩  

૬ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૩ ૨  

૭ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૩ ૩  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટ અ ત વમાં આવેલ. 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી દ યાબેન એ. યાસ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૯ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ 

ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં 

થઈ હતી. 

ર 
ી આશાબેન એસ. બદાણી 

૨૦૧૮-૧૯ 
૯ ૯ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ 

ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં 

થઈ હતી. 

૩ ી ગીતાબેન . બારયા ૯ ૮  

૪ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૯ ૯  

૫ ી હરશભાઈ આર. મકવાણા ૯ ૯  

૬ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૯ ૮  

૭ ી અશોકભાઈ પી. બારયા ૧ ૧ સ ય .ન.ં૭૦૮ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી ઉિમલાબેન . ભાલ ૮ ૮ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન  

ી ગાડન કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૩ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૩૮ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮ર તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫થી નીમાયેલ 

સદ  ય સાથેની ી ગાડન કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી ક પેશભાઈ આર. વોરા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી ગાડન કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ 

મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી શારદાબેન એન.મકવાણા 

૨૦૧૮-૧૯ 
૩ ૩ 

ી ગાડન કિમ ટની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ના રોજ મળેલ મીટ ગ 

મા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૩ ૨  

૪ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૩ ૩  

૫ ી ગીતાબેન . બારયા ૩ ૩  

૬ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૩ ૩  

૭ ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા ૩ ૩  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-

૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી નીચે જુબ ગાડન કિમ ટ અ ત વમા ંઆવેલ. 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ 

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૦ ૯ 

ી ગાડન કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગ 

મા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી યો ગતાબેન પી. િ વેદ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૧૦ ૯ 

ી ગાડન કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગ 

મા ંસવા મુતે ડ.ચેરપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી દ યાબેન એ. યાસ ૧૦ ૯  

૪ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૧૦ ૧૦  

૫ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૧૦ ૪  

૬ ી શારદાબેન એન.મકવાણા  ૧ ૧ સ ય .ન.ં૭૧૮ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૭ ી કશોરભાઈ એમ. ુ ુ ખુાણી ૧ ૦ સ ય .ન.ં૭૧૪ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮થી રા ના ુ ંઆપેલ. 

૮ ી યો ગતાબેન એન. પડંયા ૮ ૮ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 

૯ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૮ ૬ સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮થી િનમ ુકં 
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JM8Z JS"; lJEFU :- 
 
 
 

A - lJEFUGF  J0F ov  
S|D  GFD CMN'M ;DIUF/M 
! zL V[;PH[P R\NFZF6F ;L8L V[gHLGLIZ TYF 

lJEFUGF lGI\+6 
VlWSFZL 

 TFP!q$q!( YL            
TFP #!q#q!) 

Z zL ;LP;LPN[JD]ZFZL  .gRFH"” 
SFI"5F,S .HG[Z 

TFP!q$q!( YL            
TFP #!q#q!) 

 
 B - lJEFUGL SFDULZL ov 
 

 v lJEFU wJFZF EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ ;DFlJQ8 TDFD lJ:TFZMDF\ 5F6L 

;%,FI SZJFGL HJFANFZL K[P 

v ;DU| XC[ZDF\ 5F6LGL ,F.GMG]\ D[g8[Gg;GL SFDULZL lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[ 

K[P  

v XC[ZDF\ VFJ[, lJlJW lJ:TFZMDF\  TYF GJF E[/JJFDF\ VFJ[, ~JF4 VSJF0F4 

TZ;DLIF4 GFZL UFDMV[ H~ZLIFT D]HA 5F6LGL ,F.GMG] G[8JS" 0[J,5 SZJFGL 

TYF V5U|[0[XG SZJFGL SFDULZL lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  

v lJEFUDF\ VFJTL 5F6L SG[SXG D[/JJFGL VZHLGL D\H]ZL4 :JBR[" G[8JS" 0[J,5 

SZJFGL VZHL4 5F6L RFH" AFATL VZHLVM4 lJEFUGF\ H~ZL D]HAGF H]NF H]NF 

V[GPVMP;LPGL VZHLVMGL D\H]ZLVM4 VF TDFD VZHLVMGL D\H]ZL lJEFU wJFZF 

VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

v DCFGUZ5Fl,SF C:TSGF T/FJM UF{ZLX\SZ T/FJ4 BM0LIFZ T/FJ4 VSJF0F T/FJ4 

U\UFH/LIF T/FJ N[BZ[B TYF D[g8[Gg;GL SFDULZL  lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[ 

K[P  

v X[+\]HL 0[DYL EFJGUZ ;]WL ZMvJM8Z ,. VFJTL ,F.G TYF A]W[, ;\5YL 

TZ;DLIF lO<8Z ;]WL ZMvJM8Z ,. VFJTL D]bI ,F.GMG] N[BZ[B TYF D[g8[Gg;GL 

SFDULZL lJEFU wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 

v GJF E/[,F UFDM DF8[ 



  Page 
86 

 
  

C - 5F6L lJTZ6 jIJ:YF ;A\lWT 8\]SL DFlCTL ov 
 
S|D lJQFI lJUT 

! DCFGUZ5Fl,SF GM lJ:TFZ S], 108 RMZ; lSPDL 

Z DCFGUZ5Fl,SFDF\ ;DFJ[X YTL J:TL 7.50.000 

# 
JZ;FN v Z_!( v $#$  V[DPV[DP 

                                

$ 

ZMvJM8Z :+MT s!f   X[+\]HL 0[D4 5F,LTF6F   

sZf    UF{ZLX\SZ T/FJ  

s#f   BM0LIFZ T/FJ sZFH5ZFf lXCMZ 

s$f   DlC5lZV[H IMHGFGL ,F.G 

5 

lO<8Z %,Fg8GL lJUT s!f   TbT[`JZ lO<8Z %,Fg8 

sZf    lR+F  lO<8Z %,Fg8 

s#f   GL,DAFU lO<8Z %,Fg8 

s$f   TZ;DLIF lO<8Z %,Fg8 

& lO<8Z S[5[;L8L 120 M.L.D 

* :8MZ[H S[5[;L8L  57 M.L.D 

( 
JM8Z ,F.G G[8JS" SJZ[H 95 % H]GL ;L8L ,LDL8 D]HA 

88 % GJL ;L8L ,LDL8 D]HA 

) D]bI 5F6L lJTZ6 hMG 8      NO 

!_ 5F6L lJTZ6 ;A hMG ZZ5   NO 

!! ESR GL ;\bIF 10 + 3 = 13   NO 
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!Z 

DCFGUZ5Fl,SF C:TSGF\ T/FJGL ;\bIF 3 v  T/FJM 

s!f   UF{ZLX\SZ T/FJ  

sZf    BM0LIFZ T/FJ sZFH5ZFf lXCMZ 

s#f   VSJF0F 8[., 8[gS 

!# 
5F6L lJTZ6 5wWlT V9JF0LIFGF V[S lNJ; SF5 ;FY[ 5F6L 

lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  

!$ 5F6L lJTZ6 ;DIUF/M 45 DLGL8 

!5 
CF,GL lJTZ6 jIJ:YF DF8[ H~ZL ;Z[ZFX 
ZMvJM8Z HyYM 

125 - M.L.D. 

 
 
D -  EFJGUZ XC[ZGF H/:+MT ov  
 
 EFJGUZ XC[ZG[ 5F6L lJTZ6 SZJF DF8[ D[/JFTF ZM JM8ZGF D]bI H/:+MTMGL 
DFlCTL GLR[ D]HA K[ ov 

S|D 
H/FXIG\] 

GFD 

5]6" H/ 

;5F8L 
;\U|C 1FDTF 

RMDF;FGL ;LHG 

NZdIFGG] DCTD 

,[J, 

DCTD ;\U|CLT 

5F6L HyYM 

,[JFI[, ;Z[ZFX  

N{lGS HyYM 

! 

X[+]HL 0[D 

 

!_P#&  

DL8Z  

s#$cf 

 

!_45)! 

V[DP;LPV[OP8LP 

 

(P55  DL8Z  

sZ(f 

 

&Z#! 

V[DP;LPV[OP8L 

 

!__P__ 

M.L.D 

Z  

UF{ZLX\SZ 

T/FJ 

 

$#c 

 

&__ 

V[DP;LPV[OP8LP 

 

#_c v _cc  

 

Z!5 

V[DP;LPV[OP8L 

 

Z_P__ 

M.L.D 

# BM0LIFZ 

T/FJ 
#_c & cc Z#Z V[DP;LPV[OP8LP _ 

_ 

V[DP;LPV[OP8L 

_ 

M.L.D 
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$ DCL v 

5ZLV[H 
v v v v 

#(P__ 

M.L.D 

 

 S], p5F0JFDF\ VFJTM  ZMvJM8Z GM ;Z[ZFX HyYM ZC[6FSLI p5IMU DF8[ 

!5(  

M.L.D. 

 

E -  DCFGUZ5Fl,SF C:TSGF lO<8Z %,Fg8GL lJUT ov  

S|D OL<8Z 
lO<8=[XG 

S[5[;L8L 
ZM JM8Z  ;M;" 

:8MZ[H 

S[5[;L8L 

! TbT[`JZ 40 MLD X[+]\HL ,F.G TYF DlC5ZLV[H 26.32 ML 

Z lR+F 20 MLD X[+]\HL ,F.G 3.40 ML 

# GL,DAFU 30 MLD X[+]\HL ,F.G TYF UF{ZLX\SZ T/FJ 10.10 ML 

$ TZ;DLIF 30 MLD DlC ,F.G  

A]W[, 5M.g8 5Z YL TYF X[+]\HL 
,F.G 

17.20 ML 

S],   120 MLD   57.02 ML 

 

F -     JQF" Z_!(v!) NZdIFG JZ;FN TYF T/FJDF\ ;\U|lCT YI[, 

    5F6LGL 8\]SL lJUT ov  

 RMDF;FGL ;LhG Z_!(DF\  $#$ V[DPV[D JZ;FN YI[,P  

 UF{ZLX\SZ T/FJGF S[RD[g8 V[ZLIFDF\ .g8[G;L8LYL JZ;FN YI[, VFYL T/FJGL 

DCTD H/ ;5F8L #_cv_cc YI[, VG[ T/FJDF\ Z!5Z V[DP;LPV[OP8LP 5F6LGM 

;\U|C YI[,P  

 BM0LIFZ T/FJDF\ 5F6LGM ;\U|C YI[, G CTMP 
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G -     JQF" Z_!(v!) NZdIFG 5F6L lJTZ6 jIJ:YFGL 8\]SL lJUT ov  

 RMDF;FGL ;LhG Z_!( NZdIFG DwID JZ;FN YTF EFJGUZ XC[ZG[ ZMvJM8Z 5]~ 

5F0TF H/FXIMDF\ 5F6LGL H~Z 5]ZTL VFJS YI[,P VF SFZ6[ JQF" Z_!(v!) 

NZdiFFG 5LJFGF 5F6L DF8[GM  H~Z 5]~TM VG[ 5IF"%T HyYM p5,aW YI[,P 

 JQF" Z_!(v!) NZdIFG XC[ZDF\ V9JF0LIFGF\ V[S lNJ;GF 5F6L SF5 ;FY[GL 5F6L 

lJTZ6 jIJ:YF H/JF. ZC[,P 

H -     JQF" Z_!(v!) NZdIFG lJEFU wJFZ SZ[, SFDMGL 8\]SL 

lJUT ov  

GF6F\SLI 
JQF" 

S|D BR"GM C[0 ;\bIF ZSD ~FP,FBDF\ 

Z_!(v!) 1 DFGPD]bID\+LzL :Jl6"D HI\lT  
XC[ZL lJSF; IMHGF GL U|Fg8  
sUDP-78 )                                                                                  

32 2.40.94.763 

2 DFGPWFZF ;eIzL GL U|Fg8 1 1.00.000 

3 DFGP;eIzL  U|Fg8 21 14.47.620 

4 DCFGUZ5Fl,SF :JE\0M/ 7 10.02.552 

5 DFGPD]bID\+LzL GL XC[Z lJSF; 
IMHGF VgJI[ BFGUL ;M;FI8LDF\ 
,MS EFULNFZLYL SZJFGF YTF 
SFDM s *_ v #_ f 

13 11.94.687 

                                  S], 67 2,78,39,622 
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I - JQF" Z_!(v!)GF\ D\H]Z AH[8 TYF JQF" NZdIFG YI[, BR"GL lJUT  

lJEFUGM SM0 G\AZ ov $& 

    ;G[ ov Z_!( v Z_!) GF JQF"GF  BR"G\] GL lJUT                               

VG]\ 
G\\AZ 

lC;FAGM ;NZ SM0 G\AZ 
D\H]Z YI[, V\NFH  

 Z_!( v !) 
sCHFZDF\f 

Z_!(v!) GM BR" 

sCHFZDF\f 

! Z # $ 5 

  AL v Sg8L Hg;L       

1 VMHFZ v 5ZR]Z6 lJU[Z[ 38404 300 220.83 

2 JM8Z JS"; :8MZ v DF,v;FDFG BZLNL 34810 10000 118.99 

  ;L v V[GHL"     
 

  lJH/L 5FJZ 43101 1000 318 

  0L v DZFDT lGEFJ     
 

1 D[g8[Gg; 38601 20000 
 

20298.08 

2 
CIFT S]JF v AMZL\U v C[g0 5d5 DZFDT TYF 
pW0 V[,Fpg; 

38615 800 3,97,246,00 

3 X[+]HL TYF ZMvJM8Z 5F.5 ,F.G ZL5[ZL\U 38702 1300 1282 

  .     
 

  
UF{ZLX\SZ S[RD[g8 V[ZLIFDF\ Z[.GU[h  TYF 
D[GTF6F 

38611 100 nill 

  V[O lJX[QF  BR"     
 

1 ELS0F C[0 JS"; TYF ELS0F S[R D[g8[Gg; SFD 38613 1000 447 

2 
BM0LIFZ T/FJ TYF BM0LIFZ ,F.G D[g8[Gg; 
SFD 

38614 500 
 

159 
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3 UF{ZLX\SZ ;ZMJZ D[g8[Gg; SFD 38618 1500 592 

4 UF{ZLX\SZ S[GF, v N]oBLxIFD AF5F C[0 S[GF, 38616 300 nil 

5 
VSJF0F 8[., 8[gS TYF VSJF0F S[GF, D[g8[Gg; 
SFD 

38619 200 107.92 

 

 

  S[5L8,       

1 
H]NF H]NF :Y/[ 5F.5 ,F.G GFBJF TYF JM8Z 
:8[g0 SZJF 

64601 2900 2777 

2 5F6L T\UL TYF HGZ[8Z ;[8 64708 100 nil 

3 UF{ZLX\SZ BM0LIFZ ,LS[H :SLD 64610 100 nil 

4 ZLRFHL"\U 65006 100 nil 

5 5|FYlDS ;J["1F6 SFDULZL 64910 100 nil 

6 GJF C[g0 5d5 TYF AMZL\U JS" 64605 500 391 

7 
0[J,5D[g8 VMO JM8Z ZLRFH"L\U AMZT/FJ4 
VSJF0F 8[gS 

64621 
DH]Z YI[, 

GYLP 00 

  S],P   24261 18094.10 

 

  JQF" Z_!( v !) G\] D\H]Z AH[8 24261000 

  JQF" Z_!( v !) DF\ YI[, BR" 18094100 
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JQF" Z_!(v!) GF\ D\H]Z V[:8F BR" TYF BZ[BZ YI[, BR"GL lJUT 

BR"GM C[0 
Z_!(v!)GM 
V\NFH[, BR"  

Z_!(v!)DF\ 
YI[, BR" 

5UFZ 
30101 

1,61,00,000 14941452.00 

VgI EyYFVM 
30299 

2,50,00,000 21002413.00 

ZMHDNFZ 
30103 

15,00,000 137422.00 

S],  42600000 36081287.00 

J -     lJEFUGF\ ;[8V5GL 8\]SL lJUTov 

voo JM8Z JS"; lJEFUGF ;[8V5GL DFlCTL AFAT oov   

S|D CMN'M 
TFP!(q!q)_  

GF NPC]PYL D\H]Z 
YI[, ;[8V5 

c)_ G] D\H]Z 
;[8V5 

ZLJFh.0 YTF 

D\H]Z ;[8V5 
5[{SL EZ[, 

HuIF 

1 SFI"5F,S .HG[Z s;LJL,f 1 1 1 

2 GFIA SFI"5F,S .HG[Z s;LJL,f 2 3 2 

3 VlWS DNNGLX .HG[Z s;LJL,f  6 6 4 

4 H]GLIZ S,FS" 16 07 5 

5 8F.D SL5Z             9 9 2 

6 OL8Z 20 20 3 

7 58'FJF/F 4 4 1 

8 SL D[G4 A[,NFZ SD S,LGZ s DH]Z f4 RMSLNFZ 88 120 80 

    146 170 98 
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K - JQF" Z_!(v!) NZdIFG 5F6L lJTZ6 jIJ:YF DF8[ YI[, 

BR"GL lJUT ov  

No. lJUT 
 

JQF" !(v!)  

1 5F6L ;%,FI 5wWlT V9JF0LIFDF\ V[S lNJ;GM 5F6L SF5 

2 ZMvJM8ZGL S], VFJS 45625  M.L 

3  N{lGS ZMvJM8ZGL H~ZLIFT 125 M.L 

4 YI[, S], BR" 450616000 

5 
JM8Z JS"; lJEFU TYF lO<8Z lJEFUGL 5F6L RFH" l;JFIGL 
VFJS  7500000 

6 lO<8Z 5F6LGL 50TZ lS\DT 5|lT M.L. 9870 

7 lO<8Z 5F6LGL 50TZ lSDT 5|lT 1000 liter 9.87 

8 
JFlQF"V0WF .RGF lOS; SG[SXGGM BR" 5|lT JQF" slJTZLT 
HyYF D]HA f 2900 

9 ZC[6F\SLI V0WF .\RGF OLS; SG[SXGGL ;\bIF 143095 

10 
ZC[6F\SLI V0WF .\RGF SG[SXG ;\bIF D]HA 5F6L BR" 5|lT 
JQF"  3021 

11 VD,DF\ ZC[, JFlQF"S V0WF .\RGF OLS; SG[SXGGM RFH" - 

12 

V[:8F BR"  q M.L. 1803.24 

V[:8F BR"   / M.L  8SFJFZL 18.27% 

13 

JLH/L BR"  / M.L. 3234.4 

JLH/L BR" / M.L.   8SFJFZL 32.77% 

14 

X[+\]HL4 DlC  ZMvJM8Z BR"  / M.L. 3877.92 

X[+\]HL4 DlC  ZMvJM8Z BR" / M.L. - 8SFJFZL 39.29% 

15 

D[.g8[Gg; BR" / M.L. 539.89 

D[.g8[Gg; BR" / M.L. 8SFJFZL 5.47% 

16 lO<8=[XG BR" / M.L. 122.39 
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lO<8=[XG BR" / M.L. 8SFJFZL 1.24% 

17 

5ZR]Z6 C[0 Sg8L / M.L. 121.4 

5ZR]Z6 C[0 Sg8L / M.L  8SFJFZL. 1.23% 

18 

S[5L8, JS" / M.L. 170.76 

S[5L8, JS" / M.L.- 8SFJFZL 1.73% 

 

 

EFJGUZZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU 

Water Supply Esimeted Expenditure  for Year 2018-19 

Esimeted Expenditure Detail  as per  expenditure code  

Total  Esimeted expenditure for water supply per year: 
45,06,16,000 /- 

Cost price of Fitered water :-  9870/- per M.L. 

No. Expenditure  code  Amount in Rs. 
Esimeted 

Expenditure / 
M.L. 

Percentage/ M.L.  

1 V[:8F  83700000 1803.24 18.27% 

2 JLH/L 150000000 3234.40 32.77% 

3 X[+\]HL4 DlC  ZMvJM8Z 180000000 3877.92 39.29% 

4 D[.g8[Gg; 25100000 539.89 5.47% 

5  lO<8=[XG D8LZLI<;  BR" 5700000 122.39 1.24% 
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6 5ZR]Z6 C[0 Sg8L 5665000 121.40 1.23% 

7 S[5L8, JS" 7951000 170.76 1.73% 

  S],  458116000.00     

8 lJEFUGL 5ZR]Z6 VFJS  7500000     

9 YI[, BZ[BZ BR" 450616000 9870 100.00% 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF v EFJGUZ  

JM8Z JS"; lJEFU  

GF6FSLI JQF" Z_!( v !) NZdIFG 5F6L ;%,FI DF8[ YGFZ V\NFHLT BR" 5+S 

No. Expenditure Detail YGFZ V\NFHLT BR" 

1 V[:8F BR"    

   JM8Z JS"; lJEFU 47500000 

   lO<8Z lJEFU                36200000 

2 S[5L8, BR"    

   JM8Z JS"; lJEFU 6651000 

   lO<8Z lJEFU                1300000 

3 Sg8LHg;L BR"     

   JM8Z JS"; lJEFU 22610000 

   lO<8Z lJEFU                343855000 

4 YGFZ  S], BR" 458116000 

  JM8Z JS"; lJEFU TYF lO<8Z lJEFUGL 5ZR]Z6 VFJS 7500000 

  YI[, BZ[BZ S], BR"  450616000 
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5 5F6LGF V0WF .\RGF SG[SXGGL 50TZ lS\DT   

  

JQF" NZlDIFG V9JF0LIFDF\ V[S  lNJ;GF  5F6L SF5 D]HA YGFZ 
ZMvJM8ZGL VFJS  ov 45625 M.L 

  lO<8Z 5F6LGL 50TZ lS\DT 5|lT M.L. 9876 

  lO<8Z  5F6LGL  50TZ lS\DT Rs. / 1000 liter  9.876 

  Say  9.87 

  

V0WF .\RGF OLS;0 SG[SXGDF\ ;%,FI YGFZ V\NFHLT 5F6L HyYM 
s,L8ZDF\f ov 950 

  

V9JF0LIFDF\ V[S lNJ;GF  5F6L SF5 ;FY[ 5|lT DF; ;%,FI YGFZ 
5F6L HyYM 5|lT lNJ; )5_ ,L8Z D]HA s Z& v lNJ;f 24700 

  

lO<8Z JM8Z 50TZ lS\TD Rs.9.87 / 1000 liter  D]HA  

DFl;S BR" ov  (24.70  X 9.87 )  = 243.78  Say - 244  

244 

  JFlQF"S JM8Z RFH" 5|lT JQF"  244 Rs./ Month x 12 Months 2928 

  

SAY V0WF .\RGF OLS;0 SG[SXG DF8[  YI[, BZ[BZ BR"                       
s5|lT JFlQF"Sf  2900 

   

L -     JM8Z RFH" ZLJF.h0 GL NZBF:T AFAT ov  

 lJEFU wJFZF NZ[S GF6FlSI JQF"DF\ JM8Z RFH" ZLJF.h0 SZJF NZBF:T SZJFDF\ VFJ[ 

K[ T[ D]HA GF6FlSI JQF" Z_!(v!) YL JM8Z RFH" ZLJF.h0 SZJF DF8[ 

0L;[dAZv!( ;1FD ;tTF ;D1F 5F6LGF NZM JWFZJF NZBF:T SZJFDF\ VFJ[,P  

GF6FlSI JQF"  Z_!(v!) DF8[ JM8Z RFH" ZLJF.h0 SZJF DF8[G\] 5+S 

 

S|D lJUT V[SD VD,DF\ ZC[, 
NZ ~l5IFDF\ 

V[l5|, Z_!( YL 
,[JFGM YTM ;]lRT  

NZ ~l5IFDF\ 

A. V0WF .\RGF\ OLS;0 SG[SXG 
DF8[ 
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1 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ 
ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF\ V0WF .\RGF\ 
OLS;0 G/ SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 900.00 2900.00 

2 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 ACFZ 
ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF\ V0WF .\RGF\ 
OLS;0 G/ SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 2400.00 3500.00 

3 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ J[5FZGF\ 
I]lG8 DF8[ H[JF S[ N]SFG4 VMOL;4 GFGF 
SMDlX"I, I]lG8M lJU[Z[ DF8[ V0WF 
.\RGF\ OLS;0 SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 2400.00 4000.00 

4 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ G;L"\U 
CF[D4 CF[8,4 Z[:8F[Zg8 lJU[Z[ DF8[ V0WF 
.\RGF\ OLS:0 SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 6000.00 8000.00 

5 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 ACFZ J[5FZGF\ 
I]lG8 DF8[ H[JF S[ N]SFG4 VMOL;4 G;L"\U 
CMD4 CM8,4 Z[:8MZg84 lJU[Z[ DF8[ 
V0WF .\RGF\ OLS;0 SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 6000.00 8000.00 

6 HFC[Z ;FDFlHS ;\:YFG TYF WFlD"S 
;\:YFG DF8[ V0WF .\RGF\ OLS;0 G/ 
SG[SXG DF8[P  

JFlQF"S 900.00 2900.00 

7 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ VFJ[, 
CLZF pnMUGF\ I]lG8 DF8[ V0WF .\RGF\ 
OLS; G/ SG[SXG DF8[P  

JFlQF"S 1800.00 5000.00 

8 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ VFJ[, 
DF,v-MZ ZFBTF VF;FDL DF8[ 5X] 
5F,G DF8[GF\ V0WF .\RGF\ OLS; G/ 
SG[SXG DF8[P  

JFlQF"S 1200.00 3000.00 

9 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ J[5FZ 
pnMUGF\ I]lG8 DF8[ VG OL<8Z ,F.G 
S[ OL<8Z ,F.G S[ H[ HGZ, ;%,FI 
l;JFIGL CMI TYF D[.G OL0L\U ,F.G 
CMI T[DF\YL V0WF .\RGF\ OLS;0 
SG[SXG DF8[P 

JFlQF"S 10000.00 15000.00 
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10 DPGP5FPGL ;L8L ,LSL8 ACFZ 8F6F 
U|FD 5\RFIT TFPlXCMZG[ X[+\]HLGL 
D[.G ,F.GDF\YL VF5JFDF\ VFJ[, 
OLS;                ! .R G\] ZMvJM8Z 
SG[SXG  

JFlQF"S 73000.00 900000.00 

11 DPGP5FPGL ;L8L ,LSL8 ACFZ N[JUF6F  
U|FD 5\RFIT TFPlXCMZG[ X[+\]HLGL 
D[.G ,F.GDF\YL VF5JFDF\ VFJ[, 
OLS;                ! .R G\] ZMvJM8Z 
SG[SXG  

JFlQF"S 50000.00 400000.00 

B. DL8Z SG[SXG DF8[       

1 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ 
ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF\ V0WF .\RYL 
p5ZGL ;F.hGF\ SG[SXG DF8[ JM8Z 
DL8Z D]HA DF8[GM 5F6L RFH"P 

1000 
,L8Z 

10.00 15.00 

2 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 ACFZ 
ZC[6F\SLI C[T] DF8[GF\ V0WF .\RYL 
p5ZGL ;F.hGF\ SG[SXG DF8[ JM8Z 
DL8Z D]HA DF8[GM 5F6L RFH"P 

1000 
,L8Z 

20.00 25.00 

3 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ 
J[5FZvpnMUGF\ C[T] DF8[GF\ V0WF 
.\RYL p5ZGL ;F.hGF\ SG[SXG DF8[ 
JM8Z DL8Z D]HA DF8[GM 5F6L RFH" 
sOL<8Z VYJF VGOL<8Z 5F6L ;%,FI 
DF8[f 

1000 
,L8Z 

20.00 25.00 

4 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 ACFZ 
J[5FZvpnMUGF\ C[T] DF8[GF\ V0WF 
.\RYL p5ZGL ;F.hGF\ SG[SXG DF8[ 
JM8Z DL8Z D]HA DF8[GM 5F6L RFH" 
sOL<8Z VYJF VGOL<8Z 5F6L ;%,FI 
DF8[f 

1000 
,L8Z 

40.00 40.00 

C. DL8Z SG[SXG DF8[ DFl;S 
DLGLDD NZ 

      

  DL8Z SG[SXGGL ;F.h        
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1 _FFcc sV0WM .\Rf SG[SXG 1500.00 1800.00 

2 _FFFcc s5M6M .\Rf SG[SXG 1250.00 2000.00 

3 !cc sV[S .\Rf SG[SXG 1900.00 2400.00 

4 !FFcc sNM9 .Rf SG[SXG 2200.00 2600.00 

5 Zcc sA[ .\Rf SG[SXG 2550.00 3000.00 

6 #cc s+6 .\Rf SG[SXG 2800.00 3400.00 

7 $cc sRFZ .\Rf SG[SXG 3250.00 3900.00 

8 &cc sK .\Rf SG[SXG 3600.00 4400.00 

9 )cc sGJ .\Rf SG[SXG 4200.00 8000.00 

10 !Zcc sAFZ .\Rf SG[SXG 7000.00 12000.00 

D. HIFZ[ DL8Z A\W CMI4 SG[SXG RF,] CMI TYF VF;FDL CSLST[ 5F6L HyYM 
D[/JTF CMI T[JF lS:;FDF\ DFl;S DLGLDD NZ 

1 _FFcc sV0WM .\Rf SG[SXG 2000.00 2000.00 

2 _FFFcc s5M6M .\Rf SG[SXG 2500.00 2500.00 

3 !cc sV[S .\Rf SG[SXG 3000.00 3000.00 

4 !FFcc sNM9 .Rf SG[SXG 3500.00 3500.00 

5 Zcc sA[ .\Rf SG[SXG 4000.00 4000.00 

6 #cc s+6 .\Rf SG[SXG 5000.00 5000.00 

7 $cc sRFZ .\Rf SG[SXG 6000.00 6000.00 

8 &cc sK .\Rf SG[SXG 8000.00 8000.00 

9 )cc sGJ .\Rf SG[SXG 10000.00 10000.00 

10 !Zcc sAFZ .\Rf SG[SXG 15000.00 15000.00 
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D-1 HIFZ[ DL8Z A\W CMI4 SG[SXG A\W CMI TYF VF;FDL CSLST[ 5F6L HyYM 
D[/JTF G CMI T[JF lS:;FDF\ DFl;S DLGLDD NZsVF;FDL wJFZF lGIDMG];FZ 5|lS|IF 

SZL DL8Z SG[SXG A\W SZFJ[, G CMI T[JF SG[SXGM DF8[ GLR[ NXF"J[, DLGLDD RFH" HIF\ ;]WL 
VF;FDL SG[SXG A\W SZFJJFGL JCLJ8L 5|lS|IF  G SZ[ tIF\ ;]WL DLGLDD RFH" J;], ,[JF DF8[ f 

1 _FFcc sV0WM .\Rf SG[SXG 1500.00 1500.00 

2 _FFFcc s5M6M .\Rf SG[SXG 1250.00 1500.00 

3 !cc sV[S .\Rf SG[SXG 1900.00 1900.00 

4 !FFcc sNM9 .Rf SG[SXG 2200.00 2200.00 

5 Zcc sA[ .\Rf SG[SXG 2550.00 2550.00 

6 #cc s+6 .\Rf SG[SXG 2800.00 2800.00 

7 $cc sRFZ .\Rf SG[SXG 3250.00 3250.00 

8 &cc sK .\Rf SG[SXG 3600.00 3600.00 

9 )cc sGJ .\Rf SG[SXG 4200.00 4200.00 

10 !Zcc sAFZ .\Rf SG[SXG 7000.00 7000.00 

E. XC[ZGL ;L8L ,LDL8 V\NZ BFGUL ZC[6F\SLI ;M;FI8LDF\ Z5 8SF SZTF  
0[J,5D[g8 VMK]\ CMI tIFZ[ DL8Z D]HA V5FTF 5F6L SG[SXG RFH"P 

1 DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ VFJ[, 
BFGUL ZC[6F\SLI ;M;FI8LDF\ HIFZ[ 
Z5 8SF YL VMK] 0[J,M5D[g8 YI[, CMI 
tIFZ[ VF5JFDF\ VFJ[, SM.56 
;F.hGF\ DL8Z SG[SXG DF8[ 5F6LGM 
RFH"P  

1000 
,L8Z 

5F6L RFH" ~FP 

15.00 5|lT CHFZ 
,L8Z D]HA ,[JFGM 
ZC[X[P 5Z\T] SM.56 
;F.hGF\ DL8Z DF8[ 
DFl;S DLGLDD NZ 
,[JFGM ZC[X[GlCP 
JF:TJ DF\ J5ZFXDF\ 
VFJ[, 5F6L HyYF 
D]HA H 5F6L RFH" 
J;], ,[JFGM ZC[X[P  

5F6L RFH" ~FP 20.00 
5|lT CHFZ ,L8Z D]HA 
,[JFGM ZC[X[P 5Z\T] 
SM.56 ;F.hGF\ 
DL8Z DF8[ DFl;S 
DLGLDD NZ ,[JFGM 
ZC[X[ GlCP JF:TJDF\ 
J5ZFXDF\ VFJ[, 5F6L 
HyYF D]HA H 5F6L 
RFH" J;], ,[JFGM 
ZC[X[P  

GM\Wov s!f p5Z D]HAGF\ SM.56 ;F.hGF\ DL8Z SG[SXGG]\ DL8ZDF\ IF\l+S BM8SM VFJL AU0L HFI TYF 
A\W 50LHFI VG[ KTF 56 5F6L 5]ZJ9M X~ CMI tIFZ[ VF DL8Z BFTF5Z K[<,F K DF;DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[,  AL,L\UGF\ DCTD AL, D]HAG]  AL,L\U VF5JFG]\ ZC[X[P                         
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F. AF\WSFD NZdIFG p5IMU SZJFGF\ V0WF .\RGF\ SG[SXG DF8[ 

 VD,DF\ ZC[, NZ V[5|L,vZ_!* YL ,[JFGF[ YTF[ NZ  

s!f Z__ RMPDLP ;]WLGF\  AF\WSFD DF8[   
      ~FP$___qv 5|lT JQF"  
sZf Z_! RMPDLP YL #__ RMPDLP ;]WLGF  
      AF\WSFD DF8[  ~FP 5___qv 5|lT JQF" 
s#f #_! RMPDLP YL JWFZ[ AF\WSFD DF8[ 
      ~FP *___qv 5|lT JQF"                          
       

s!f Z__ RMPDLP ;]WLGF\  AF\WSFD DF8[   
      ~FP&___qv 5|lT JQF"  
sZf Z_! RMPDLP YL #__ RMPDLP ;]WLGF  
      AF\WSFD DF8[  ~FP (___qv 5|lT JQF" 
s#f #_! RMPDLP YL JWFZ[ AF\WSFD DF8[ 
      ~FP !____qv 5|lT JQF"  
      sSG[SXG D/JTF VF;FDLV[ 5F6L RFH"  
        D]HAGL 0L5MhL8 EZJFGL ZC[X[Pf                        
       

S|D lJUT V[SD VD,DF\ ZC[, 
NZ ~l5IFDF\ 

V[l5|, Z_!& YL 
,[JFGM YTM ;]lRT  

NZ ~l5IFDF\ 

G. JM8ZJS"; lJEFUGL V,UvV,U RFH" 

1 SG[SXG RFH"  sGJF SG[SXG DF8[f G\U 500.00 800.00 

2 8[5L\U RFH" G\U 200.00 300.00 

3 0LXSG[SXG RFH" G\U 300.00 400.00 

4 ZL5[ZL\U RFH" G\U 300.00 400.00 

5 ,F.G O[Z RFH" G\U 300.00 500.00 

6 DL8ZJF/F SG[SXGGL 8[5L\U RFH"        

  (i)_FFcc YL #cc ;]WLGL ;F.hJF/F 
DL8Z DF8[ 

G\U 1000.00 1500.00 

  (ii)$cc TYF p5ZGL ;F.hJF/F DL8Z 
DF8[ 

G\U 2000.00 2500.00 

H. JM8ZJS"; lJEFUGL V,UvV,U 0L5MhL8 

I DL8Z SG[SXG 0L5MhL8       

  SG[SXG ;F.h       

1 _FFcc YL !cc sV0WM .\R YL V[S .\Rf G\U 6000.00 8000.00 
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2 Zcc sA[ .\Rf G\U 7000.00 10000.00 

3 #cc s+6 .\Rf G\U 12000.00 15000.00 

4 $cc sRFZ .\Rf G\U 15000.00 20000.00 

5 &cc sK .\Rf G\U 18000.00 25000.00 

6 &cc sK .\Rf YL p5Z G\U 30000.00 50000.00 

II EF0]T 0L5MhL8        

  DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 V\NZ VYJF 
DPGP5FPGL ;L8L ,LDL8 ACFZ V0WF 
.\RGF\ ZC[6F\SLI OLS; SG[SXG DF8[P  

G\U 4000.00 5000.00 

III EF0]TGF\ GFD[ J[5FZvpnMU SG[SXG DF8[GL 0L5MhL8  

1 _FFcc YL !cc sV0WM .\R YL V[S .\Rf G\U 12000.00 15000.00 

2 Zcc sA[ .\Rf G\U 14000.00 18000.00 

3 #cc s+6 .\Rf G\U 20000.00 23000.00 

4 $cc sRFZ .\Rf G\U 22000.00 27000.00 

5 &cc sK .\Rf G\U 24000.00 30000.00 

6 &cc sK .\Rf YL p5Z G\U 50000.00 50000.00 

I. 8[gSZ DF8[GF\ RFH" 

      VD,L RFH"  ;]lRT  RFH"  

1 SM5M"Z[XGG]\ 8[gSZ s!_4___ ,L8Zf 8[gSZ 1100.00 1100.00 

2 VF;FDLG]\ 5MTFG]\ 8[gSZs!_4___ 
,L8Zf 

8[gSZ 700.00 700.00 

3 SM5M"Z[XGG]\ 8[gSZ s54___ ,L8Zf 8[gSZ 600.00 600.00 

4 VF;FDLG]\ 5MTFG]\ 8[gSZ s54___ 
,L8Zf 

8[gSZ 500.00 500.00 

5 XCZ[GF J'wWFzD R,FJTL ;\:YF S[ 
H[VM GLZFWFZF J''wWMGL ;[JF VG[ HLJG 
lGJF"C SZFJTL ;\:YF 
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  SM5M"Z[XGG\] 8[gSZ s54___ ,L8Zf 8[gSZ 150.00 150.00 

  SM5M"Z[XGG\] 8[gSZ s!_4___ ,L8Zf 8[gSZ 300.00 300.00 

  ;\:YFG]\ 8[gSZ  s54___ ,L8Zf 8[gSZ 75.00 75.00 

  ;\:YFG]\ 8[gSZ  s!_4___ ,L8Zf 8[gSZ 150.00 150.00 

J. 0FIZ[S8 DM8Z DF8[GM N\0 

1 _FF V[RP5LP TYF VMKL ;F.hGL DM8Z 
DF8[ VF;FDLG[ DM8Z 5ZT SZJF DF8[GM 
N\0 

G\U 500.00 1000.00 

2 _FF V[RP5LP YL p5ZGL ;F.hGL DM8Z 
DF8[ VF;FDLG[ DM8Z 5ZT SZJF DF8[GM 
N\0 

G\U 1500.00 2000.00 

3 DM8Z H%T SZ[,  CMI tIFZ[  VF;FDLG[  
DM8Z 5ZT  SZTF ;DI[  5F6L  
SG[SXG4 ZLSG[XG RFH" 

G\U 500.00 1000.00 

K. U[ZSFIN[;Z SG[SXGGL Z[uI],ZF.h0 OL 

1 _FFcc sV0WF .\Rf GF\ ZC[6F\SLI G/ 
SG[SXG DF8[ 

G\U 2500.00 4000.00 

2 _FFcc sV0WF .\Rf GF\ ALGZC[6F\SLI 
G/ SG[SXG DF8[P  

G\U 3000.00 7000.00 

L. U[ZSFIN[;Z SG[SXGGL 5[G<8L 

    VD,L   ;]lRT  

1 _FFFcc s5M6M .\Rf GF\ ZC[6F\SLI G/ 
SG[SXG DF8[ 

G\U 3500.00 7000.00 

2 _FFFcc s5M6M .\Rf GF\ ALG ZC[6F\SLI 
G/ SG[SXG DF8[ 

G\U 5000.00 10000.00 

3 !cc sV[S .\Rf GF\ ZC[6F\SLI G/ 
SG[SXG DF8[ 

G\U 4500.00 6000+ X + Y +Z = 
J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  
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4 !cc sV[S .\Rf GF\ ALG ZC[6F\SLI G/ 
SG[SXG DF8[ 

G\U 6000.00 10000+ X + Y +Z 
= J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  

5 

!FFcc sNM- .\RfYL DM8L ;F.hGF\ SM. 
56 C[T] DF8[GF SG[SXG DF8[ 

G\U RFH" VD,L 
GYLP  

12000 + X + Y +Z 
= J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  

6 

Zcc sA[ .\RfYL DM8L ;F.hGF\ SM. 56 
C[T] DF8[GF SG[SXG DF8[ 

G\U RFH" VD,L 
GYLP  

14000 + X + Y +Z 
= J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  

7 

ZFFcc sV-L  .\RfYL DM8L ;F.hGF\ SM. 
56 C[T] DF8[GF SG[SXG DF8[ 

G\U RFH" VD,L 
GYLP  

18000 + X + Y +Z 
= J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  

8 

#cc s+6  .\RfYL DM8L ;F.hGF\ SM. 
56 C[T] DF8[GF SG[SXG DF8[ 

G\U RFH" VD,L 
GYLP  

20000 + X + Y +Z 
= J;], SZJFGL YTL 

5[G<8LGL ZSD  

  

      X =  J5ZFX YI[,           
5F6LGM RFH"  

Y =  ,F.G T]8O]8GM  
        DZFDT BR"    

Z =   JCLJ8L BR"  

I 
lJEFUDF\ ZH] YTL VZHLGL  
RSF;6L OL  

      

1 
AF\WSFD DF8[ 5F6L J5ZFX AFATGF\ 
V[GPVMP;LPGL VZHL 

G\U 
RFH" VD,L 

GYLP  
300.00 

2 
D\H]Z ,[vVFp8GF .gO=F:8=SRZ 
V[GPVMP;LPGL VZHL 

G\U 
RFH" VD,L 

GYLP  
500.00 

3 
JM8Z ,F.G G[8JS" 0[J,5 SZJF DF8[ 
ZH] YTL ,[vVFp8GL VZHL 

RMPDL 
RFH" VD,L 

GYLP  
3.00 
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v o lJEFU wJFZF JQF" Z_!(v!) NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, SFDULZLGL lJUTM ov 

s!f VF ;DIUF/F NZlDIFG lJEFU wJFZF XC[ZGF\ H]NF H]NF lJ:TFZDF\ 5F6L lJTZ6 jIJ:YFDF\ 

;]WFZM YFI TYF VF lJ:TFZGL  5F6L ;%,FI ;A\lWT OZLIFN N]Z YFI T[ C[T] DF8[ D/[, H]NL H]NL 

U|Fg8 C[0[   S], !(5 ,FB GF BR"YL SFDM SZFJJFDF\ VFJ[,P  

sZf  VFUFDL GF6FlSI JQF"DF\ D/[, U|Fg8 VG];\WFG[ SFDM SZFJJF DF8[ SFDMGF\ V\NFH5+M AGFJL 

T[GF 8[g0ZL\U SZJFDF\ VFJ[,P VF ;DIUF/F NZlDIFG S], V\NFHLT *!( ,FBYL SFDM SZJFG] 

VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[ TYF SFDM DF8[ V[Hg;L GSSL SZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  

s#f lR+F BFT[ H[8SM 5F;[ .PV[;PVFZPG\] AF\WSFD X~ K[P VF .PV[;PVFZPDFZOT 5F6L ;%,FI 

SZJF DF8[ IMuI lJTZ6 jIJ:YF YFI T[ C[T]YL ~FP!#& ,FBGF BR"YL D[.G OL0L\U ,F.G GFBJF 

DF8[ SFDG] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFD 5}6" YI[ V\NFHLT !v ,FBGL J:TLG[ ,FE 

D/X[P  

s$f Z_!(GL ;LhGDF\ JZ;FN VMKM YJFGF SFZ6[ DCFGUZ5Fl,SF C:TSGF\ UF{ZLX\SZ T/FJ TYF 

BM0LIFZ T/FJDF\ JZ;FNL 5F6LGL VFJS YI[, GCLP VF SFZ6[ 0L;[dAZvZ_!( YL UF{ZLX\SZ 

T/FJDF\YL 5F6L lJTZ6 jIJ:YF DF8[ D/T] !5 V[DPV[,P0LP 5F6L A\W YI[,P KTF\ 56 

0L;[dAZvZ_!( YL O[A|]VFZLvZ_!( ;]WL ;DU| XC[ZDF\ VD,DF\ ZC[, V9JF0LIFGF V[S 

lNJ;GF\ 5F6L SF5 ;FY[GL 5F6L lJTZ6 jIJ:YF HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[,P VF DF8[ ;TT GWIL 

GF\ ;\S,GDF\ ZCL NZZMHG] VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,P 

s5f UF{ZLX\SZ T/FJGF\ DF8L 5F/F 5Z 5yYZG] 5LRL\U SFD SZJFDF\ VFJ[, TYF B]AH VMKF BR"YL 

DF8L 5F/FG] DHA]TLSZ6 SZJFDF\ VFJ[,P 

s&f UF{ZLX\SZ T/FJ BF,L YTF\ T/FJG] ,MSEFULNFZL YL 0Lv;L<8L\U YFI TYF VF SFZ6[ T/FJGL 

;\U|C 1FDTF JW[ T[ DF8[ JLGF D]<I[ DF8L TYF SF\5 ,[JFGL  D\H]ZL DF\U6L D]HA VF5JFDF\ VFJ[, 

S], !5 V[Hg;LG[ D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[,P  

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL CN lJ:TFZDF\ ;DFJ[X YI[, UFDMGL 5F6L lJTZ6 

jIJ:YFGL DFlCTL TYF VFIMHGGL lJUTov 

s!f ~JF UFD ov 
 ~JF UFDGF\ CIFT 5F6LGF\ G[8JS"G[ EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGL lO<8Z JM8Z D[.G 

,F.GDF\YL HMASFD SZL  TFP!5q&q!5 YL lO<8Z 5F6L ;%,FI SZJFG] X~ SZJFDF\ 

VFJ[, K[P 
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 ~JF UFD  DF8[ G[8JS" ;]WFZ6F V\TU"T V[Z5M8" ZM0 5Z #__  V[DPV[DP0FIFGL 5F6LGL 

5F.5 ,F.G GFBJFG]  SFD SZFJJF DF8[ VMG ,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\ VFJ[, T[GL 5|lS|IF 

5}6" YI[, K[ TYF V\NFHLT ZSD ~FP!Z4!Z4$#(qv GF\ BR"YL VF SFD SZFJJF 

V[Hg;LG[JS" VM0"Z  VF5JFDF\ VFJ[, K[ TYF VF SFD 5|UlTDF\ K[P 

sZf VSJF0F UFD ov 

  VSJF0F UFDG[ CF,DF\ DlC5lZV[HGL IMHGF DF\YL ZMvJM8Z D[/JL U|FD 5\RFITGF 

CIFT 5F6LGF G[8JS" DFZOT 5F6L lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 VSJF0F UFDG[ lO<8Z JM8Z ;%,FI SZJF DF8[ $5 DL8Z 0LP5LP ZM0 D\+[X SMd%,[1F RMSYL 

3M3F ZM0 5Z VSJF0F UFDGF JM8Z ;d5 ;]WL $__ V[DPV[DP0FIFGL 5F6LGL 5F.5 

,F.G GFBJFG] SFD SZFJJF DF8[ VMG ,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\  VFJ[, T[GL 5|lS|IF 5}6" 

YI[, K[P VF SFD~FP*#4*#4&$_qv  GF BR"YL  SZFJJF  DF8[ V[Hg;LG[  JS" VM0"Z  

VF5JFDF\ VFJ[, K[ TYF VF SFD 5|UlTDF\ K[P 

s#f TZ;DLIF UFD ov 

 TZ;DLIF UFDG[ CF,DF\ DlC5lZV[HGL IMHGF DF\YL ZMvJM8Z D[/JL U|FD 5\RFITGF 

CIFT 5F6LGF G[8JS" DFZOT 5F6L lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 

 TZ;DLIF UFDG[4  lO<8Z JM8Z ;%,FI SZJF DF8[4 $5 DL8Z 0LP5LP ZM0 JFZFCL 

;M;FI8LYL4 TZ;DLIF UFD TZOGF Z! DL8ZGF\ 0LP5LP ZM0 5Z $__ V[DPV[DP0FIFGL 

5F6LGL 5F.5 ,F.G GFBJFG]  SFD SZFJJF DF8[ VMG ,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\ VFJ[, T[GL 

5|lS|IF 5}6" YI[, K[P VF SFD  ~F 5#4*Z4(5_qv GF BR"YL  SZFJJF  DF8[ V[Hg;LG[ JS" 

VM0"Z  VF5JFDF\ VFJ[, K[P TYF VF SFD 5|UlTDF\ K[P 

 TZ;DLIF UFDGF\ ;DFJ[X YI[, ;J[" G\AZDF\ 5F6LGF G[8JS" 0[J,5 SZJF DF8[  GLR[ 
D]HAGF SFDM CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 
 

s!f     T/FHF ZM0YL TZ;DLIF UFD TZO HJFGF 0LP5LPZM0 5Z  lXJ;FUZ ;M;FI8L ;]WL  TYF 
:J%G ;'lQ8L ;M;FI8L ;]WLGF VF\TZLS ZM0 5Z 5F6LGL ,F.GG] G[8JS" ,[.\U SZJFG] SFD 
~FP Z_4$Z4___qv GF BR[" SFD SZFJJF DF8[ EFJM DF\UJF VMG,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\ 
VFJ[, TYF JS" VM0"Z  VF5JFDF\ VFJ[, K[P 

 
sZf    3M3F ZM0 5Z VFJ[, BM0LIFZGUZ4 lXJ ;M;FI8L4 3GxIFDGUZ lJU[Z lJ:TFZ DF8[ 5F6LGL   

,F.GG] G[8JS" ,[.\U SZJFG] SFD ~FP !_45_4___qv GF BR[" SFD SZFJJF DF8[ EFJM 
DF\UJF  VMG,F.G 8[g0ZL\U SZJFDF\ VFJ[, TYF JS" VM0"Z  VF5JFDF\ VFJ[, K[P 

 
s$f ;LN;Z UFD ov 

 ;LN;Z UFDG[ lO<8Z 5F6L ;%,FI SZJF DF8[ X[+\]HL ZMvJM8ZGL H]GL ,F.GGM p5IMU 
SZL VG[ T[G[ lR+F lO<8Z 5ZYL HM0F6 VF5L TFP#_q)q!5 YL lO<8Z 5F6L ;%,FI SZJFG\] 
X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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s5f GFZL UFD ov 

 GFZL UFDG[ CF,DF\ DlC5lZV[HGL IMHGF DF\YL ZMvJM8Z D[/JL U|FD 5\RFITGF CIFT 

5F6LGF G[8JS" DFZOT 5F6L lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 GFZL UFDGF\ ;DU| UFDGF\ VF\TZLS Z:TFVM 5Z cc JF:DM cc  wJFZF 5F6LGL ,F.GG] G[8JS" 
,[.\U SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VF G[8JS" cc JF:DM cc wJFZF X~ SZJFDF\ VFJ[, GYLP VFYL 
cc JF:DM cc ;FY[ ;\S,G SZL VF G[8JS"G[ ;M\56L SZJF DF8[ SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[, TYF 
ccJF:DMcc wJFZF VF G[8JS" DCFGUZ5Fl,SFG[ ;M\56L SZJF DF8[ GF SZFZ YI[, K[P VFYL 
CJ[ VF G[8JS" wJFZF 5F6L ;%,FI SZJF DF8[ CF,DF\ .PV[;PVFZPG\] HMASFD4 ;d5 
HMASFD4 JF<J ZL5[ZL\U SFD TYF DM8Z 5d5 D]SJFGF SFD SZJFG] X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 ElJQIDF\ GFZL UFDG[ lO<8Z 5F6L ;%,FI SZJF DF8[ GFZL UFD BFT[ DIF"lNT 1FDTFJF/M 
lO<8Z %,Fg8 SZJF DF8[ S[gN= ;ZSFZGL VD'T IMHGFDF\ SFDGL NZBF:T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
H[GM ;{WF\lTS :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

s&f VgI SFDM ov 

 lR+F lO<8Z GL CF,GL Z_ V[DPV[,P0LP lO<8=[XG 1FDTFDF\ !5 V[DPV[,P0LP JWFZM SZJF 
TYF S], #5 V[DPV[,P0LP lO<8=[XG 1FDTF SZJF DF8[  ~FP*P5_ SZM0 GF\ BR"GL S[gN= 
;ZSFZGL VD'T IMHGFDF\ NZBF:T SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM ;{WF\lTS :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 

 ~JF4  VSJF0F4 TZ;DLIF4 ;LN;Z TYF GFZL UFD DF8[ VF\TZLS JM8Z  0L:8=LaI]XG G[8JS" 
0[J,5 SZJF DF8[ ~FP!5P!_ SZM0 GF\ BR"GL S[gN= ;ZSFZGL VD'T IMHGFDF\  NZBF:T 
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM ;{WF\lTS :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

 TZ;DLIF lO<8Z GL CF,GL #_ V[DPV[,P0LP lO<8=[XG 1FDTFDF\ !5 V[DPV[,P0LP JWFZM 
SZJF TYF S], $5 V[DPV[,P0LP lO<8=[XG 1FDTF SZJF DF8[  ~FP*P5_ SZM0 GF\ BR"GL S[gN= 
;ZSFZGL VD'T IMHGFDF\ NZBF:T SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GM ;{WF\lTS :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 

53    RMZ; SLPDL8Z TYF  CF,DF\ ;L8L  ,LDL8 JWJFYL ;DFlJQ8 YI[, lJ:TFZ 
55  RMPlSPDL S], 108 RMZ; lSPDL 
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I - JQF" Z_!)vZ_GF\ D\H]Z AH[8 TYF JQF" NZdIFG YI[, BR"GL lJUT 

ov  

lJEFUGM SM0 G\AZ ov $& 

    ;G[ ov Z_!) v Z_Z_ GF JQF"GF  BR"G\] GL lJUT                               

VG]\ 
G\\AZ 

lC;FAGM ;NZ SM0 G\AZ 
D\H]Z YI[, V\NFH  

 Z_!( v !) 
sCHFZDF\f 

Z_!(v!) GM BR" 

sCHFZDF\f 

! Z # $ 5 

  AL v Sg8L Hg;L       

1 VMHFZ v 5ZR]Z6 lJU[Z[ 38404 400 204.90 

2 JM8Z JS"; :8MZ v DF,v;FDFG BZLNL 34810 1500 1136 

  ;L v V[GHL"     
 

  lJH/L 5FJZ 43101 1000 562 

  0L v DZFDT lGEFJ     
 

1 D[g8[Gg; 38601 22500 

 

16990 

 

2 
CIFT S]JF v AMZL\U v C[g0 5d5 DZFDT TYF 
pW0 V[,Fpg; 

38615 1200 644.59 

3 X[+]HL TYF ZMvJM8Z 5F.5 ,F.G ZL5[ZL\U 38702 1500 781.78 

  .     
 

  
UF{ZLX\SZ S[RD[g8 V[ZLIFDF\ Z[.GU[h  TYF 
D[GTF6F 

38611 100 nill 

  V[O lJX[QF  BR"     
 

1 ELS0F C[0 JS"; TYF ELS0F S[R D[g8[Gg; SFD 38613 1000 750 
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2 
BM0LIFZ T/FJ TYF BM0LIFZ ,F.G D[g8[Gg; 
SFD 

38614 500 

 

NIL 

 

3 UF{ZLX\SZ ;ZMJZ D[g8[Gg; SFD 38618 1500 992 

4 UF{ZLX\SZ S[GF, v N]oBLxIFD AF5F C[0 S[GF, 38616 200 nil 

5 
VSJF0F 8[., 8[gS TYF VSJF0F S[GF, D[g8[Gg; 
SFD 

38619 300 199 

 

 

  S[5L8,       

1 
H]NF H]NF :Y/[ 5F.5 ,F.G GFBJF TYF JM8Z 
:8[g0 SZJF 

64601 5000 1304 

2 5F6L T\UL TYF HGZ[8Z ;[8 64708 100 nil 

3 UF{ZLX\SZ BM0LIFZ ,LS[H :SLD 64610 100 nil 

4 ZLRFHL"\U 65006 1500 699.73 

5 5|FYlDS ;J["1F6 SFDULZL 64910 100 nil 

6 GJF C[g0 5d5 TYF AMZL\U JS" 64605 600 68 

7 
0[J,5D[g8 VMO JM8Z ZLRFH"L\U AMZT/FJ4 
VSJF0F 8[gS 

64621 
DH]Z YI[, 

GYLP 00 

  S],P   24261 18094.10 

 

  JQF" Z_!( v !) G\] D\H]Z AH[8 24261000 

  JQF" Z_!( v !) DF\ YI[, BR" 18094100 
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:8MZ lJEFU :-  
 SlDxGZzLGL SR[ZLGF TFAF C[9/GF :8MZ lJEFU £FZF Z_!(v!) GF GF6F\SLI JQF"DF\ 
KF5SFD :8[XGZL ;CLTGL V+[GF SFI"1F[+DF\ VFJTL RLH J:T]VM DF,v;FDFG 5ZR]Z6 
DF,v;FDFG lJU[Z[ TDFD lJEFUMGL DF\U6LVMGL VFJxISTF RSF;LG[ ;\:YFGF VFYL"S CLTG[ 
S[gN=DF\ ZFBLG[4 SZS;ZI]ST N=lQ8SM6YL BZLNLvlJTZ6GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[4 H[ VFUFDL 
JQF" 56 VF 5|SFZ[ SFDULZLG\] VFIMHG K[P  
 
oo :8MZ lJEFU NJFZF GLR[ D]HAGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
s!f H]NL H]NL :8[XGZL KF5SFD T[DH OGL"RZ BZLNLGL SFDULZLP 
sZf H]NF H]NF lJEFUMG[ :8[XGZL KF5SFD T[DH OGL"RZ lJU[Z[ .:I] SZJFGL SFDULZL 
 
oo EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF lJlJW lJEFUM DF8[ H~ZLIFT D]HAG\] OGL"RZ4 :8[XGZL4  
KF5SFD4 GF6F\SLI 5ZLl:YlTG[ wIFG[ ,. BZLNL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
VPG\P DF, ;FDFGG\] GFD VC[JF,GF JQF" NZdIFG BZLNL 

SZJFDF\ VFJ[, DF, ;FDFGGL l\S\DT 
~l5IF 

! 5ZR]Z6 sA[G;"4 CM0Luh4 ;LP0LP A]SM4 5ZR]Z6 
:8[XGZLVM4 JM8ZHU4 u,F;4 50NF4 5ZR]Z6 
slJU[Z[f 

!$4*)4!()qv 

Z OGL"RZ sZLJM<JL\U R[Z4 8[A, lJU[Z[f #4##45)_qv 
# KF5SFDv:8[XGZL !(4(*4)&$qv 
$ NOTZ ,\AF. sR,FBFf v 

 S],ovvvvf #*4__4*$#qv 
 
 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF TDFD BFTFGF ! YL $ JU"GF :+L q 5]~QF SD"RFZLVMG[ 
9ZFJMG[ VFWLG VF5JFDF\ VFJTF I]lGOMD"4 A]8vR\5,GL ZSD ZMS0DF\ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!f :8MZ lJEFU £FZF 8[g0Z q SJM8[XGYL D/[, ,MV[:8 EFJ D]HA VM0"Z VF5JFG\] VG[ VM0"Z 

D]HAGM DF,v;FDFG D[/JJFG]\ VG[ :8MS SZ[, DF,v;FDFG H[ T[ BFTFG[ .:I] SZJFGL 
T[DH VFJSv,[hZ ZHL:8ZDF\ BTJ6L SZJFGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 
sZf H]NF H]NF BFTFGL DF\U6L T[DH H~ZLIFT D]HA BZLNL SZL lJTZ6 SZJFGL SFDULZL 

SZJFDF\ VFJ[ K[ ;G[ Z_!(v!) GF JQF" NZdIFG ~FP#*4__4*$#qv GL BZLNL SZJFDF\ 
VFJ[, K[4 VG[ H~ZLIFT D]HA H[ T[ BFTFG[ ~FP#*4__4*$#qv GM DF, ;FDFG .:I] 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  

 
s#f JCLJ8L SFDULZLG[ JW] SFI"1FD AGFJJF DF,v;FDFG VFjIF AFN IMuI U]6JTF RSF:IF 

AFN DF, ;FDFGG\] 5[D[g8 AL,M VM0L8 5F; YIF AFN V[SFpg8 lJEFU[ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P  
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