
 

 

બાલનગય ભહાનગયાલરકા 

લહીલટી અહલેાર  

સને ૨૦૨૦-૨૧ 



: : અનકુ્રભલિકા: :  

ક્રભ ભાહહતીની  વલગત ાના નફંય 

૧ બાલનગય નો ઇવતહાસ  ૧ 
૨ બાલનગય ભહાનગયાલરકા નો ઇવતહાસ  ૩ 

૩ બાલનગય ભહાનગયાલરકાનુ ંલહીલટી ભાખુ ં ૪ 

૪ ી.આય.ઓ.વલબાગ.  ૫ 

૫ ભહકેભ વલબાગ. ૬ 

૬ એસેસભેન્ટ સેર વલબાગ. ૭ 

૭ ઘયલેયા ભધ્મ વલબાગ.  ૮ 

૮ ઘયલેયા પલૂવ વલબાગ. ૯ 

૯ ઘયલેયા વિભ વલબાગ. ૧૧ 

૧૦ સ્ટોય વલબાગ. ૧૩ 

૧૧ એસ્ટેટ વલબાગ. ૧૪ 

૧૨ રીગર વલબાગ. ૧૬ 

૧૩ સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વલબાગ. ૧૭ 

૧૪ ટેક્ષ કરેકળન વલબાગ.  ૨૪ 

૧૫ ડ્રેનેજ વલબાગ. ૨૫ 

૧૬ લફલ્ડીંગ વલબાગ. ૩૨ 

૧૭ યોડ વલબાગ. ૪૩ 

૧૮ મોજના વલબાગ. ૪૪ 



૧૯ ટાઉન ડેલરોભેન્ટ વલબાગ.  ૪૬ 

૨૦ ટાઉન પ્રાનીંગ  વલબાગ. ૪૭ 
૨૧ કોમ્પપ્યટૂય વલબાગ. ૫૦ 

૨૨ એકાઉન્ટ  વલબાગ. ૫૭ 

૨૩ ય.ુસી.ડી.વલબાગ. ૬૦ 

૨૪ યોળની વલબાગ. ૬૩ 

૨૫ હલે્થ વલબાગ. ૬૪ 

૨૬ પામય એન્ડ ઈભયજન્સી. ૭૪ 
૨૭ નગય પ્રાથાવભક વળક્ષિ સવભવત. ૭૫ 

૨૮ ગાડવન વલબાગ. ૭૭ 

૨૯ ચુટંિી ળાખા. ૭૮ 

૩૦ આધાય નોંધિી વલબાગ. ૭૮ 

૩૧ હપલ્ટય વલબાગ ૭૮ 
૩૨ ફસ ગેયેજ વલબાગ ૮૨ 

૩૩ અફવન ભેરેહયમા વલબાગ ૮૨ 

૩૪ આઈ.સી.ડી.એસ.વલબાગ (ઘટક ૧) ૮૪ 

૩૫ આઈ.સી.ડી.એસ.વલબાગ (ઘટક ૨) ૮૭ 

૩૬ સેકે્રટયી વલબાગ ૮૯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



1 
 

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 ધZFJ[ 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 ૧૧૮.૦૨ 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 ૧૧૮.૦૨ 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 
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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  
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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  
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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 
 

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  
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)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.:- 
 

s!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 SM5M"Z[XGDF\ ;ZSFZzLGF 5|MU|FD 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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  મહેકમ િવભાગ ારા િવિવધ કેડરમા ં મોશન આપવામાં આવેલ છે, તેની િવગત નીચે મજુબ છે. 
મ કેડરનું નામ મોશન આપવામા આવેલ 

જ યાઓની સં યા 
૧ હેડ લાક/ઇ પે ટર/ કો યુનીટી ઓગનાઇઝર ૩ 

૨ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર(િસવીલ) ૪ 

૩ કાયપાલક ઇજનેર(િસવીલ) ૨ 
 

 મહેકમ િવભાગ ારા તમામ સંવગમાથંી ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન િનવૃત થતા કમચા રઓને આ વષ દર યાન ૯૦ 
જેટલા પે શન કેસો મંજુર કરવામાં આવેલ છે. 

 ચાલું ફરજ દર યાન અવસાન પામલે ૮ કમચારીઓને ઉ ચક નાણાકીય સહાય પેટે ૫૬ લાખ િપયાની 
ચુકવણી કરવામાં આવેલ. 

 સરકાર ીના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ િનમાણ િવભાગના તા.૨૩/૧૦/૧૭ ના ઠરાવ મુજબની સફાઇ 
કામદારોના વારસદારોને રહેમરાહે નોકરી આપવાની યોજનાની ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં અમલવારી 
કરવામાં આવેલ. જે અ વયે ૬ સફાઇ કામદારોના વારસદારોન ેરહેમરાહે િનમ ંક આપેલ છે. તેમજ ૬ સફાઇ 
કામદારોન ેરહેમરાહે િનમ ંક આપવાની દરખા ત સ મ સ ા સમ  રજંુ કરેલ છે. 

 ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં આઉટ સો સગથી િવિવધ એજ સીઓ મારફત ે જુદા જુદા િવભાગોમા ં ૬૩ 
ાઇવરની સેવા, ૭ ડેટા એ ી ઓપરેટરની સેવા તથા ૧૮ પટાવાળા, 2 માળી, ૯ બેલદાર, ૧ વક આસી., 

૮ વીપર કમ લીનર, ૬ હે પરની સેવા તથા ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની મુ ય કચેરીમાં હાઉસ કીપ ગ 
તથા ઓ ફસ સફાઇની સેવા આઉટ સો સગથી મળેવી મહેકમના ખચમા ંઘટાડો કરવામા ંઆવેલ. 

 નોવેલ કોરોના વાઇરસ(covid-19) ના સંર ણન ે િનયં ણમાં લેવા તથા િનવારા મક પગલાઓ લેવા માટ ે
ભાવનગર શહેરમાં ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના અિધકારી/કમચારીઓને જુદી જુદી કામગીરી જેવી ક,ે 

મા ક ાઇવ સવલંસની કામગીરી સમરસ હો ટલે ખાતે કોવીડ પોઝીટીવ આવેલ દદ ના પ રવારને કોરો ટાઇન 
કરવાની કામગીરીનું મેનપાવર મેનેજમે ટની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ કોવીડ પોઝીટીવ આવેલ 
દદ ઓના સંપકમાં આવેલ યિ તઓને સતત કોલ ગ તેમજ િવડીયો ારા સતત સવલ સની કામગીરી કરવામાં 
આવેલ હતી. 

 ચાલું ફરજ દર યાન કોવીડ-૧૯ ના કારણ ે અવસાન પામેલ સફાઇ કામદાર ી િવનોદભાઇ કલીવડાના 
વારસદારને મુ યમં ી રાહતફંડ યોજનામાથંી ।. ૨૫ લાખની સહાય મજુંર કરવામા ંઆવેલ. 
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 ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં વગ-૩ ના જુદા જુદા સંવગમા ં ફ સ વેતનમાં ફરજ બ વતા જે જેઓના 
પાંચ વષ પૂણ થયથેી ૪૯ કમચારીઓને કાયમી કરવામા ંઆ યા તમેજ  ૮ રોજમદાર કમચારીઓમાંથી હંગામી 
િનમ ંક આપવામાં આવેલ. 

 ભાવનગર મહાનગરપાિલકા ારા કમચારીઓને માંદગી સબબ તથા જુદા જુદા ઓપરેશનો સબબ થયેલ ખચ 
પૈકી ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની નીતી મુજબ કલુ-૮ કમચારીઓને આ થક સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 
તેમજ ૨૬ કમચારીઓને તાલીમ આપવામાં આવેલ. તદઉપરાંત સરકાર ી ારા એલ.ટી.સી. િવક પે ખાસ 
પેકેજ યોજના અ વયે ૪૮ કમચારીઓને લાભ આપવામા ંઆવેલ હતો. કુલ ૧૭ કમચારીઓનો એલ.ટી.સી. 

વાસ મજુંર કરવામા ંઆ યો હતો. 
 સરકાર ી ારા મુ યમં ી એ ે ટીસ યોજના શ  કરવામાં આવેલ તેમા ભાવનગર મહાનગરપાિલકામાં કુલ- 

૪૭૪ એ ેિ ટસોને તાલીમ અથ રોકી ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના જુદા જુદા િવભાગોમાં જુદા જુદા ેડમાં 
િનમ ંક આપવી તાલીમ આપવામાં આવેલ છે. 
 

એસેસમે ટ સેલ :- 
 ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમા ં ભળેલા નવા ગામો પૈક ના િસદસર તથા નાર  

ગામોના િવ તારોમા ંઆવેલ િમ કતોની કાપટ એ રયા કર પ ધતી આધા રત વેરા બલ થળ પર 

પહ ચતા કરવામા ંઆ યા. 

 નવા ભળેલા ગામોમા ં ૧૫(૨)-૨૦(૨) નો ટસ, સવ ફોમ તથા િમ કત વેરા બલ થળ પર 

પહ ચતા કરવામા ંઆ યા. 

 વોડ ન.ં ૦૭ પીરછ લામા ં રસવ દરિમયાન આવેલ ઓ ડટ ઓ શન ફાઇલો  ુ ઓનલાઇન 

અપડશન કરવામા ંઆવેલ. 

 ઘરવેરા વોડ ન ં૦૩ (ક.પરા) િવ તારના ં લોક ન ં૪૯ તથા ૫૦ મા ંઆવેલ િમલ તોની કાપટ 

એર યા કર પ ધતી આધાર ત નવી આકારણી હાથ ધરવમા ંઆવી.   

 ઘરવેરા વોડ ન ં૦૩ (ક.પરા) િવ તારના ં લોક ન ં૪૯ તથા ૫૦ મા ં૧૫(૨)-૨૦(૨) નોટ સ, સવ 

ફોમ તથા િમ કત વેરા બલ થળ પર પહ ચતા કરવામા ંઆ યા.  

 ભાવનગર મહાનગરપાલકાની હદ િવ તારમા ંનવા ભળેલા ંઅધેવાડા ામ પચંાયત િવ તારના 

મેપ ગ તથા લોક બાઉ  ન  કરવામા ંઆવી. 

 નવા ભળેલા અધેવાડા ામ પચંાયત િવ તારના થળ પ રબળ (લોકશન ફ ટર) ન  કરવામા ં

આ યા. 

 ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમા ં નવા ં ભળેલા અધેવાડા િવ તારમા ં આવેલ 

િમ કતોની આકારણી હાથ ધરવામા ંઆવી. 

 નવા ં ભળેલા અધેવાડામા ં ૧૫(૨)-૨૦(૨) નોટ સ, સવ ફોમ, તથા િમ કત વેરા બલ થળ પર 

પહોચતા કરવામા ંઆ યા. 
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  નવા ંભળેલા અધેવાડા ં ામ પચંાયત િવ તારમા ંઆવેલ િમ કતોની આકારણી ારા દા ત . 

૬.૦૯/- કરોડની ડ મા ડ ઉભી કરલ છે.  

ઘરવેરા મ ય િવભાગ :- 

 (૧) અરજદારની ર ુઆતો સાંભળવી. 

 (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 કતોમાં 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 બીલમાં 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 માસમાં આસામીઓને સબંધંીત િમલકત વેરાના બીલો પહ ચતા કરવા. 

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

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

 (૧૬) જનરલ કાગળ/પ રપ ોના જવાબ કરવા. 

 સન ૨૦૨૦-૨૧ મા ંકરલ કાયવાહ ની િવગત : 
       
       
   

 

 
 
 
 
            

 ઉપરો ત તમામ કામગીર  વષ ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન ઘરવેરા (મ ય) િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ છે. 

  

 

 

મ િવગત મં ૂર થયેલ ફાઈલોની 

સં યા 

૧  નામ ા સફર  ૨૪૦૫ 

૨             નવી આકરણી 
ૂની કર નીતી નવી કર નીતી 

૯૯ ૭૮૪ 

૩  માઈનોર ધુારો  ૨૪ ૧૮૭ 

૪  િમ કત ગેના મેજર ધુારા  ૪૦૩ ૧૯૩૦ 

૫  િમ કત ુ ંક સલેસન  ૯૨ ૪૮૭૬ 
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ઘરવેરા િવભાગ( વૂ)  

 ટાફની િવગત: 

મ  નામ  હો ો  

૧ .ક.પરમાર  ઘરવેરા અિધ ક 

૨ આરતીબેન મકવાણા  ઇ પે ટર 

૩ અરિવદભાઈ મેર  ઇ પેકટર 

૪ રમેશભાઈ સોલકં   ર કવર  ઇ પેકટર 

૫ મનહરભાઈ ભ   ર કવર  ઇ પેકટર 

૬ દ ાબેન ભાદરકા  ટકનીકલ આિસ ટ ટ 

૭ કતાબેન કાચા ટકનીકલ આિસ ટ ટ 

૮ વાતી ટુાણી ટકનીકલ આિસ ટ ટ 

૯ તારાબેન ગાિવત  ટકનીકલ આિસ ટ ટ 

૧૦ ી મા સો જ ા ટકનીકલ આિસ ટ ટ 

૧૧ નીલેશભાઈ વેગડ  િસનીયર લાક  

૧૨ ગૌરાગંભાઈ આનદં  વોડ લાક  

૧૩ જગદ શભાઈ ઝાપ ડયા  વોડ લાક 

૧૪ ઝલકબેન જોગરાણા વોડ લાક 

૧૫ ની બેન સાગઠ યા વોડ લાક 

૧૬ સગંીતાબેન જુરાતી  વોડ લાક 

૧૭ હતલબેન બોદર વોડ લાક 

૧૮ શભાઈ છ ોલા એ ટા લાક  

૧૯ વાભાઈ વાળા  ર કવર  નુ 

૨૦ મહ ભાઈ પરમાર  નુ  

૨૧ શાતંભાઈ સોહલા  ર કવર  ાઈવર 
 

ઘરવેરા ( વૂ) િવભાગ હ તક વષ ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન નીચે જુબની કામગીર  કરવામા ંઆવેલ છે. 

ઘરવેરા િવભાગ વૂ ઝોનલ મા ંસમાિવ ટ વોડ : 

મ  વોડ ન.ં વોડ ુ ંનામ  

૧ ૩ કરચલીયા પરા  

૨ ૪ ઉતર ૃ ણનગર  

૩ ૫ દ ણ ૃ ણનગર  
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૪ ૧૩ ઘોઘાસકલ  

૫ ૧૪ ઉતર સરદારનગર  

૬ ૧૫ દ ણ સરદારનગર  

 

1. મહાનગરપા લકાના વૂ ઝોનલ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોની આકરણી કરવી. 

2. મહાનગરપા લકાના વૂ ઝોનલ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોમા ં ટ  વ લુાત ગેની કાયવાહ    

કરવી. 

3. જ તી ટાચંમા ંલીધેલ િમલકતોમા ંબોજો ન ધ ચડાવવાની કાયવાહ  કરવી.  

4. િમલકતોના નામ ા સફર ગેની કાયવાહ  કરવી.  

5. િમલકતો ુ ંએક ીકરણ તથા ભાગ- લાન ગેની કાયવાહ  કરવી.  

6. િમલકતોના બીલમા ંનામ તથા સરનામામા ંમાઇનોર ધુારો કરવો.  

7. િમલકતોના હ ફુર ગે યો ય તપાસ કર  ફરઆકારણી કરવી. 

8. નાશ પામેલ તથા પડ  ગયેલ િમલકતોની ચકાસણી કર  ખા  ુક સલ કર ુ ં

9. િવધવા માફ /ડ ફ સ ખાતાના કમચાર ઓ,મા  સૈિનક તથા મા  સૈિનકના િવધવાને માફ , 

લે સી દદ , ધાિમક સં ુલો, ાિતની વાડ -છા ાલય વી િમલકતોમા ં  િનયમ જુબ માફ  

આપવા બાબતે જ ર  કાયવાહ  કરવી.  

10. િમલકત-કર ગે N.O.C. આપ ુ ં

11. વષવાર કોરોના મહામાર  હોય સરકાર ીની અનલોક ની ગાઈડલાઈન જુબ ુન માસમા ં

આસામીઓને  સબંિંધત િમલકત વેરા ના બલો પહ ચતા કરલ. 

12. િમલકત વેરો ઉઘરાવવા માટ િવિવધ બકો સાથે સકંલન કર  યવ થા ઉભી કરવી. 

13. બધં િમલકત ગે જ ર  ચકાસણી કર  િનયમ જુબ બધં િમલકતનો લાભ આપવા બાબતે જ ર     

કાયવાહ  કરવી 

14. વ છતા સવ ણ તગત શહર જનોમા ં વ છતા ગે લોક િૃત કળવાય તેમજ વ છતા 

મોબાઈલ એ લીકશન ડાઉનલોડ કરાવી તેમા ંઓનલાઈન પો ટ, ફ ડબેક આપવા  તેના ઉપયોગ 

ગેની ણકાર  આપવી. 

15. નાણાકં ય વષ જુબ ઓડ ટ એહવાલના જવાબ આપવા કાયવાહ  કરવી. 

16. ઓનલાઈન વેરા ભરલ હોય મા ં ડબલ પેમે ટ થયેલ હોય તેમા ં િનયત સમય મયાદામા ં

ર ક સીલેશન કર ,ર પોટ વેર ફાય કરાવી ,બીલ બનાવી રફંડ આપવાની કાયવાહ  કરવી. 

17.  ુ સીટ  limit limitલીમીટમા ં ભળેલ નવા ગામો તરસમીયા, ુવા અને અકવાડા િવ તારમા ં

આવેલ બાક  રહલ િમ કતોની અર  કયથી આકારણીની કાયવાહ  કરવી, નામ ા સફર કર ુ ં

તથા િમલકતદારોને જ ર  મા હતી આપવી. 

18. ઓફ સ સમય દર યાન અરજદારના ુ ં િનરાકરણ કર ુ ં તેમજ જ ર  સમજણ આપવી અને 

સતંોષકારક જવાબ આપવો. 

19. હાલમા ંજ નવા સીટ  limit લીમીટમા ં ભેળવેલ ગામ અધેવાડાના બાક   ામ પચંાયતના વેરા 

વ લુાતની કાયવાહ  કરવી. 
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20. ચેક રટન, િશ ણ ઉપકર ને લગત કાયવાહ  કરવી. 

21. RTIRTI ના સમયસર જવાબ કરવા.અપીલ થયેલ હોય તો અપીલમા ંજ ર  મા હતી સાથે હાજર 

રહવાની કાયવાહ . 

22. વષ દર યાન લોકલ ઓડ ટ ફંડ ને જ ર  રકડ આપ ુ ંતથા વાધંાઓનો જવાબ કરવા કાયવાહ  

કરવી. 

23. જ ર  િવભાગને લગત જનરલ પ ોના િનયત સમય મયાદામા ં તુર પાઠવવાની કાયવાહ  

કરવી. 

24. તેમજ િનય ણ અિધકાર ીની વખતો વખતની મળતી ચુના જુબ કાયવાહ  કરવી. 
 

સને ૨૦૨૦-૨૧ મા ંકરલ કામગીર ની િવગત:- 

 

મ િવગત 

મં ૂર થયેલ એસેસી 

ક .ન.ંની સં યા 

કાપટકર પ િત  

મં ૂર થયેલ એસેસી 

ક .ન.ંની સં યા ૂની  

કર પ િત 

૧ નામ ા સફર ૨૨૪૯ 

૨ નવી આકારણી ૧૪૯૨ ૧૨૧ 

૩ માઇનોર ધુારો ૧૦૮૧ ૧૨૯ 

૪ િમલકત ગેના મેજર ધુારા ૩૪૮૨ ૨૩ 

૫ િમલકત ુ ંક સલેસન ૫૮૩ ૭૨ 

 ુલ  ૬૬૩૮ ૩૪૫ 

 

ઘરવેરા િવભાગ પિ મ :- 

ઘરવેરા િવભાગ પિ મ ઝોનલ મા ંસમાિવ ટ વોડ : 

મ  વોડ ન.ં વોડ ુ ંનામ  

૧ ૦૯ ુંભારવાડા 

૨ ૧૦ ચ ા- લસર 

૩ ૧૧ પાનવાડ  

૪ ૧૭ બોરતળાવ 
 

(૧) મહાનગરપા લકાના પિ મ ઝોનલ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોની આકરણી કરવી. 

(૨) મહાનગરપા લકાના પિ મ ઝોનલ િવ તારમા ંઆવેલ િમલકતોમા ં ટ  વ લુાત ગેની કાયવાહ    

કરવી. 

(૩) જ તી ટાચંમા ંલીધેલ િમલકતોની હરરા  ગેની કાયવાહ  કરવી.  

(૪) િમલકતોના નામ ા ફર ગેની કાયવાહ  કરવી.  

(૫) િમલકતો ુ ંએક ીકરણ તથા ભાગ- લાન ગેની કાયવાહ  કરવી.  
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(૬) િમલકતોના બીલમા ંનામ તથા સરનામામા ંમાઇનોર ધુારો કરવો.  

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

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

(૯) િવધવા માફ /મા  સૈિનક, લે સીદદ , ધાિમક સં ુલો, ાિતની વાડ -છા ાલય વી િમલકતોમા ં   

િનયમ જુબ માફ  આપવા બાબતે જ ર  કાયવાહ  કરવી.  

(૧૦) િમલકત-કર ગે N.O.C. આપ ુ ં

(૧૧) વષવાર કોરોના મહામાર  હોય સરકાર ીની અનલોક ની ગાઈડલાઈન જુબ ુન માસમા ં

આસામીઓને  સબંિંધત િમલકત વેરા ના બલો પહ ચતા કરલ. 

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

(૧૩) બધં િમલકત ગે જ ર  ચકાસણી કર  િનયમ જુબ બધં િમલકતનો લાભ આપવા બાબતે જ ર   

કાયવાહ  કરવી 

 (૧૪) વ છતા સવ ણ તગત શહર જનોમા ં વ છતા ગે લોક િૃત કળવાય તેમજ વ છતા 

મોબાઈલ એ લીકશન ડાઉનલોડ કરાવી તેમા ં ઓનલાઈન પો ટ, ફ ડબેક આપવા  તથા તેના 

ઉપયોગ ગેની ણકાર  આપવી. 

(૧૫) નાણાકં ય વષ જુબ ઓડ ટ એહવાલના જવાબ આપવા કાયવાહ  કરવી. 

(૧૬) ઓનલાઈન વેરા ભરલ હોય મા ં ડબલ પેમે ટ થયેલ હોય તેમા ં િનયત સમય મયાદામા ં

ર ક સીલેશન કર , ર પોટ વેર ફાય કરાવી, બીલ બનાવી ર ફંડ આપવાની કાયવાહ  કરવી. 

(૧૭)  ુસીટ  લીમીટમા ંભળેલ નવા ગામો નાર  અને િસદસર િવ તારમા ંઆવેલ બાક  રહલ િમ કતોની 

અર  કયથી આકારણીની કાયવાહ  કરવી, નામ ા સફર કર ુ ંતથા િમલકતદારોને જ ર  મા હતી 

આપવી. 

(૧૮) ઓફ સ સમય દર યાન અરજદારના ુ ં િનરાકરણ કર ુ ં તેમજ જ ર  સમજણ આપવી અને 

સતંોષકારક જવાબ આપવો. 

 (૧૯) ચેક રટન, િશ ણ ઉપકર ને લગત કાયવાહ  કરવી. 

(૨૦) RTI ના સમયસર જવાબ કરવા.અપીલ થયેલ હોય તો અપીલમા ંજ ર  મા હતી સાથે હાજર રહવાની 

કાયવાહ . 

(૨૧) વષ દર યાન લોકલ ઓડ ટ ફંડ ને જ ર  રકડ આપ ુ ંતથા વાધંાઓનો જવાબ કરવા કાયવાહ  

કરવી. 

(૨૨) જ ર  િવભાગને લગત જનરલ પ ોના િનયત સમય મયાદામા ં તુર પાઠવવાની કાયવાહ  

કરવી. 

(૨૩ )તેમજ િનય ણ અિધકાર ીની વખતો વખતની મળતી ચુના જુબ કાયવાહ  કરવી. 
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સને ૨૦૨૦-૨૧ મા ંકરલ કામગીર ની િવગત:- 

મ િવગત 

મં ૂર થયેલ એસેસી 

ક .ન.ંની સં યા  

કાપટ કર પ િત  

મં ૂર થયેલ એસેસી 

ક .ન.ંની સં યા  

ૂની  કર પ િત 

૧ નામ ા સફર  ૧૮૭૦ 

૨ નવી આકારણી ૧૩૮૯ ૩૮૬ 

૩ માઇનોર ધુારો ૫૬૯ ૩૫ 

૪ િમલકત ગેના મેજર ધુારા ૨૩૬૪ ૧૮ 

૫ િમલકત ુ ંક સલેસન ૭૦૩ ૭૨ 

 ુલ  ૫૦૨૫ ૫૧૧ 

 
 

સને ૨૦૨૦-૨૧ મા ંવ લુ આવેલ િમલકત વેરાની િવગત :- 

 

વોડ નબંર વોડ ુ ંનામ 
િમલકત વેરાની  

રકમ ( . મા)ં 

૦૯ ુંભારવાડા-નાર  ૧,૨૯,૦૬,૨૩૨ 

૧૦ ચ ા- લસર ૭,૧૫,૮૧,૦૬૨ 

૧૧ પાનવાડ  ૨,૮૪,૫૯,૮૩૭ 

૧૭ બોરતળાવ –િસદસર ૫,૫૩,૫૪,૭૭૦ 

ઘરવેરા પિ મ ઝોન ુલ આવક ૧૬,૮૩,૦૧,૯૦૧ 
 

ઘરવેરા િવભાગના ણેય ઝોનની ુલ= ૯૪,૯૦,૩૦,૨૨૩  . આવકમાથંી  અ ેના ઘરવેરા પિ મ 

ઝોનની =૧૬,૮૩,૦૧,૯૦૧ . આવક થયેલ છે. 

 

ટોર િવભાગ :- 
SlDxGZzLGL  SR[ZLGF TFAF C[9/GF :8MZ lJEFU wJFZF Z_Z_vZ! GF GF6F\SLI JQF"DF\ KF5SFD  :8[XGZL 

;lCTGL V+[GF SFI"1F[+DF\ VFJTL RLH J:T]VM4 DF,v;FDFG  5ZR]Z6 DF,v;FDFG lJU[Z[  TDFD lJEFUMGL 
DF\U6LVMGL VFJxISTF RSF;LG[4 ;\:YFGF  VFlY"S lCTG[  S[gN=DF\ ZFBLG[4  SZS;ZI]ST N'lQ8SM6YL 
BZLNLvlJTZ6GL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VFUFDL JQF[" 56 VF 5|SFZ[ SFDULZLG\]  VFIMHG K[P 
:8MZ lJEFU wJFZF GLR[ D]HAGL SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 s!f  H]NL H]NL  :8[XGZL KF5SFD T[DH  OlG"RZGL  BZLNLGL SFDULZL  
 sZf H]NF H]NF lJEFUMG[ :8[XGZL KF5SFD T[DH OlG"RZ lJU[Z[ .:I] SZJFGL SFDULZL  
 
 EFJGUZ  DCFGUZ5Fl,SFGF lJlJW lJEFUM DF8[ H~ZLIFT D]HAG\] OlG"RZ4 :8[XGZL4  

KF5SFD4 GF6F\SLI 5lZl:YTLG[ wIFG[ ,. BZLNL SZJFDF \VFJL CTLP 
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EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF TDFD BFTFGF ! YL $ JU"GF  :+Lq5]~QF SD"RFZLVMG[ 9ZFJMG[ VFWLG 
VF5JFDF\ VFJTF I]lGOMD"4 A}8vR\5,4 GL ZSD ZMS0DF\ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f :8MZ lJEFU wJFZF 8[g0Zq 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[P ;G[ 
Z_Z_vZ! GF JQF" NZdIFG ~FPZ$4$)4*&#qvGL BZLNL SZJFDF\ VFJ[, K[P  VG[ H~ZLIFT  D]HA H[ T[  
BFTFG[  ~FPZ$4$)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, 
v;FDFGG\]  5[D[g8 AL,M VM0L8 5F; YIF AFN V[SFpg8 lJEFU[YL R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 

એ ટટ િવભાગ:- 
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 

 

સને ૨૦૨૦-૨૧ મા ંકરલ કાયવાહ ની િવગત:- 
 

મ િવગત સં યા 

૧. બાધંકામ નામ ા સફર ગેની અર ઓ ૧૨૩૨ 

૨. ુ લો લોટ નામ ા સફર ગેની અર ઓ  ૧૫૫ 

૩. કચ માપણી ગેની અર ઓ  ૩૮ 

૪. મોગજ એન.ઓ.સી. ગેની અર ઓ ૫૩ 

૫. હ ફુર ગેની અર ઓ  ૧૫ 

V\PG\P DF,  ;FDFGG\] GFD  VC[JF,GF JQF" NZdIFG BZLNL SZJFDF\ 
VFJ[, DF, ;FDFGGL  lS\DT ~l5IF 

! 5ZR]Z6 sA[G;"4 CM0Luh4 ;LP0L4 A]SM4 5ZR]Z6 
:8[XGZLVM4 JM8Z HU4 u,F;4 50NF4 lJU[Zf[ 

#4*&4Z_#qv 

Z OlG"RZ sZLJM<JL\U R[Z4 8[A, f !$45__qv 
# KF5SFD v:8[XGZL !$4Z&4!!_qv 
$ NOTZ A\WF.s R,FBFf $(4___qv 
5 V[v$ ;F.h 5[5Z 54($4)5_qv 
 S],PP Z$4$)4*&#qv 
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૬. લીઝડ ડ ગેની અર ઓ  ૭૨ 

૭. ભાડા ા સફર ગેની અર ઓ ૧૭ 

૮. દબાણ ગેની અર ઓ  ૩૨૮ 

૯. િસઝનેબલ ધધંા ગેની અર ઓ  ૩૭૨ 

૧૦. તેમની ડ પોઝીટ પરત ગેની અર ઓ  ૧૬૧ 

૧૧. ુલ મેદાન ,ટાઉનહોલ, ઓપન એર થીયેટર ભાડ 

રાખવા માટની અર ઓ  

૨૦ 

 

સને ૨૦૨૦-૨૧મા ંથયેલ આવક . ૪,૩૯,૫૫,૮૮૯/- ( િપયા ચાર કરોડ ઓગણચાલીસ લાખ પચંાવન 

હ ર આઠસો ને યાસી રુા). 

 

    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 

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. 
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                  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. 

 

લીગલ િવભાગ :- 
VF JQF"DF\ EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF ;FD[q NJFZF SZJFDF\ VFJ[, TYF lGSF, YI[, S[;GL 

TFP#!q!ZqZ_Z_ GL l:YlTV[ ,LU, lJEFUG[ ,UT JFlQF"S VC[JF, lJUT GLR[ D]HA K[P VF ;F,DF\ 
SMZMGF  DCFDFZLGF SFZ6[ SM8" ;D1FGL SFI"JFCL B]A H VMKF 5|DF6DF\ RF,[, K[P T[YL S[;GF lGSF, GL 
;\bIF VMKF 5|DF6DF\ K[P  
 
;G[Z_Z_ GF JQF"DF\ S[;GL lJUTM  

S|D 
SM8"G]\ GFD NFB, 

S[;M 
O[;, 
S[;M 

,FE U[Z 
,FE 

,FEDF\ VFJ[, 
S[;GL 8SFJFZL 

ZLDFS"; 

CF.SM8" Z) !! !_ _! )_P)_  

;LJL, SM8" !# !! !_ _! )_P)_  
,[AZ SM8"  __ $$ $$ __ !__  
VF{WMULS SM8" __ 5& 5& __ !__  

ZLSJZL __ __ __ __ !__  
U|[rI].8L _! _! _! __ !__  
S], $# !Z# !Z! _Z   

 
GFDNFZ U]HZFT CF.SM8" ;D1FGF S[;MDF\ XC[ZGF J0JF ;J[" G\P Z#$GL  HDLG B]A H lSD\TL VG[ 

lJXF/ sVFXZ[ !_ !qZ V[SZf CMI4 36F\ ,F\AF ;DIYL H]NL H]NL VMYMZL8L ;D1F HDLGGL DFl,SL AFAT[ 
lJJFN RF,L HTF\ VG[ K[<,[ DC[;], 8=LaI]G, GF C]SD ;FD[ DG5F NJFZF GFDNFZ U]HZFT CF.SM8" 
:5[P;LPV[P (*)ZqZ_!!YL 5L8LXG  NFB, SZJFDF\ VFJ[,P VF SFD[ GFDNFZ U]HZFT CF.SM8" NJFZF 
TFP*q5qZ_Z_ GF ZMH lJ:T'T HHD[g8 VF5L EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF TZO[ C]SD SZ[, K[P T[ ZLT[ VF 
S[;DF\ ;O/TF D/[, K[P 

 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF NJFZF XC[Z EFJGUZGF lR+F4 HLPVF.P0LP;LP lJ:TFZDF\ VFJ[, %,M8 

G\P ZZ# sVFXZ[ AFSL ZSD #5 ,FBf VG[ ZZ$ sVFXZ[ AFSL ZSD #$ ,FBf GL lD<STGL 3ZJ[ZFGL 
VFSFZ6L SZJFDF\ VFJ[, VG[ T[ VgJI[GL AFSL ZSDGL J;],FT  ;FD[ DUXL, OFDF" NJFZF GFDNFZ U]HZFT 
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;D1F ;LP V[P ! q Z_Z_ .G :5[P ;LP V[P G\P Z$$(qZ_!& NFB, SZ[, H[ CF.SM8" NJFZF 5L8LXG DFgI 
SZ[, T[ ZLT[ VF S[;GM R]SFNM DG5FGL lJZ]wW VFJ[, K[P  VF S[;DF\ GFDNFZ ;JM"rR VNF,T ;D1F  V5L, 
SZJF lG6"I YI[, K[P 

GFDNFZ ;LJL, SM8" ;D1FGF Z[PNLPS[PG\P##qZ_!* NFJM U[Z,FEDF\ VFJ[, VF NFJFDF\ JFNLGF 
5lTGL DZ6GL HgD DZ6 ZHL:8Z[ GM\W 5F0JF NFN DF\UJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[ GFDNFZ SM8" NJFZF D\H]Z 
SZ[, K[P VG[ T[ ZLT[ VF NFJM U[Z,FEDF\ VFJ[, K[P  

GFDNFZ ,[AZ SM8" ;D1F $$ H[8,F GMSZLDF\ 5]Go :YFl5T SZJF DF8[ ;OF. SFDNFZ NJFZF S[;M 
NFB, SZ[, K[P VF S[;MDF\ VZHNFZ 5]ZFJFVM ZH] SZL GCL XSTF VF S[;MDF\ GFDNFZ SM8" NJFZF DG5F 
TZO[ C]SD SZL TDFD S[;M ZN' SZ[, K[P 

GFDNFZ VF{WMULS VNF,T ;D1F 5& H[8,F GMSZLDF\ SFIDL SZJF DF8[ ;OF. SFDNFZ NJFZF S[;M 
NFB, SZ[, K[P VF S[;MDF\ VZHNFZ 5]ZFJFVM ZH] SZL GCL XSTF VF  S[;MDF\ GFDNFZ SM8" NJFZF DG5F 
TZO[ C]SD SZL TDFD S[;M ZN' SZ[, K[P  

VFD ,[AZ SM8" VG[ VF{WMULS VNF,TGF R]SFNFVM !__@ DG5F TZO[ VFJ[, K[P 

સોલીડ વે ટ મેનેજમે  ્િવભાગ :- 

મ મિહનો કામગીરીની િવગતો 

૧  એિ લ – ૨૦૨૦ 

ક માઉ ટેડ રોડ વીપર મશીન વારા હાલ TPS Infrastructure Pvt. Ltd. વડે શહેરના 
મુ ય ર તાઓની સફાઇ શ  કરવામાં આવેલ 
વે ટ ટ ુ એન  પોલીસી ૨૦૧૬ હેઠળ માતૃ એન  કોપ રેશન સાથે એ ીમે ટ થયલે છે. 
GUVNL વારા વે ટ ટ ુ એન  ોજે ટ માટે BMC વારા પસંદગી પામેલ એજ સીની 

ોજે ટ કપેેસીટી અને ોજે ટ અંગેના VGF બાબતે પ તા માંગેલ હોય ત ે મુજબ 
એ ીમે ટમાં ફેરફાર કરવા માટે એજ સી વારા થઇ આવેલ રજુઆત અથ હયાત એ ીમે ટમા ં
વધારાની બે શરતો ઉમેરવા માટે સ મ સ ાએથી મંજુરી ઠરાવ થતાં તે મજુબ એ ીમે ટ થયલે. 

ી  ઇ ફોટેક પાસેથી ડીઝીટલ થમ મીટર(ગન) કુલ ૨૫ નંગ ખરીદવામાં આવેલ. 
સફાઈ કમચારીઓ માટ ે૪૨૪ નંગ હે ડ લો ઝ મંગાવવામાં આવેલ 

૨ મે – ૨૦૨૦ 

BMC અને NCC ના સંયુ ત યાસ વારા શહેરના કાળીયાબીડ વોડમા ંચાલતા દરેક ટે લ 
બેલની સાથ ે રહીને ડોર ટુ ડોર ફરી વળીને સે ીગેશન િવષે સમજણ આપી તેનું મહ વ 
સમ વવામા ંઆવેલ. 
શહેરમા ંકચરાના પોઈ ટ દુર કરવા સખીમંડળોની મદદથી GVP નાબુદી અિભયાન હાથ ધરેલ. 

કોરોના ગૃિત માટે શહેરમાં ૯ ર ા ચલાવવામા ંઆવેલ. 
સમરસ હો ટેલ ખાતે કવોર ટઇન કરલે લોકોને ચા ના તો અને ભોજન માટે તથા સફાઈ માટે 
માણસો રાખવામાં આવેલ.જેનો કો ા ટ  એ ટર ાઈઝ ને આપવામાં આવેલ. 
વ છ સવ ણ અ વયે શહેરમાં વોડ વાઈઝ ે  સફાઈ કામદાર તથા ટે પલ બલેના ાઈવરને 
ો સાિહત કરવામા ંઆવેલ. 

૩ જુન – ૨૦૨૦ 

િવ વ પયાવરણ દવસે શહેરના નાગરીકોમાં વ છતા અંગેની જન ગુિતમાં વધારો થાય તેમજ 
સ ગલ યુઝ લા ટીકનો ઉપયોગ ન કરવા ગુિત કળેવાય તે અથ રોટરે ટ લબ ઓફ ભાવનગર 
રોયલ સાથનેા સંયુ ત ઉપ મે તા. ૫/૬/૨૦ ના રોજ સવારે ૮.૦૦ લાકે BPTI ની સામ ે
સરકાર ીની હ ત ની દવાલ પર કોવીડ-૧૯ની SOP (Standard Operating 

Procedure) ગાઇડલાઇન અનુસાર સો યીલ ડી ટ સ, મા ક િવગેરે નું પાલન કરીન ે વોલ 
પે ટ ગનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ 
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૪ જુલાઇ – ૨૦૨૦ 

વ છતા સવ ણ ૨૦૨૧ ના ચાર સાર કરવા હો ડગ કૌિશક આઉટડોર પ લીસીટી ા.લી.,  
માઈલ લીઝ ડી ટલ લેબ ા.િલ. તથા ોવેલ ડી  એડ પાસે લગાડવામાં આવેલ. 
વ છતા સવ ણ અંતગત ચાર સાર અથ વની ા ફ સ વારા કુલ ૪૫૬ નંગ કઓ ક બોડ 

લગાવવામા ંઆવેલ. 
ડોર ટુ ડોર ઘન કચરાના એક ીકરણ માટે વ છ નગર પોટલ ની કામગીરી અથ પિ કા િવ મ 

ી ટરી પાસે છપાવેલ તથા કાળીયાબીડ વોડના ૫૦૦૦ ઘરોના સવની કામગીરી ઓલ ઇિ ડયા 
ઇ ટીટયુટ ઓફ લોકલ સે ફ ગવનમે ટને આપવામાં આવેલ. 
શહેરમા ં વ છતા બાબતે ગૃતતા ફેલાય તે અથ મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર કે પેઈન 
ચલાવવામાં આવેલ. 

૫ ઓગ ટ – ૨૦૨૦ 

વ છ ભારત િમશન અંતગત “ગંદકી ભારત છોડો“ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે 
તા. ૧૦/૮/૨૦ ના રોજ BMC ના ેનેજ િવભાગ વારા શહેરના ૫૮ જેટલા હેર અને 
કો યુિનટી શૌચા યોની અંદરની સાફ-સફાઇ અને ODF ના ોટોકોલ મુજબ સાધનોની 
ઉપલ ધી તમેજ SWM િવભાગ વારા શહેરના હરે અને કો યુિનટી શૌચા યોના 
આસપાસના િવ તારમાં સાફ સફાઇ તેમજ દવા છંટકાવની કામગીરી 
“ ગંદકી ભારત છોડો “ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે તા. ૧૧/૮/૨૦ ના રોજ 
SWM િવભાગ વારા ડોર ટુ ડોર વે ટ કલે ટ કરતા કમચારીઓ તેમજ શહેરીજનોને ઘન 
કચરાના વગ કરણ અંગેની સમજણ આપવામાં આવેલ. 
વ છ ભારત િમશન અંતગત “ગંદકી ભારત છોડો“ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે 

તા. ૧૩/૮/૨૦ ના રોજ SWM િવભાગ વારા શહેરના ધામ ક થળો, મં દરો, હેર થળો, 
નદી-નાળા િવગેરે િવ તારની આસપાસની સાફ સફાઇ અને દવા છંટકાવની કામગીરી કરવામાં 
આવેલ તમેજ સદરહુ થળોએ િતબંધીત લા ટીક નો ઉપયોગ કરવાને બદલે કાપડની થેલીનો 
ઉપયોગ કરવા કાપડની થેલીનું િવતરણ કરવામાં આવેલ અને િતબંધીત લા ટીકનો ઉપયોગ 
કરતા આસામીઓને દંડીત કરીને દંડ વસલુ કરવામા ંઆવેલ. 
વ છ ભારત િમશન અંતગત “ગંદકી ભારત છોડો“ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે 

તા. ૧૪/૮/૨૦ ના રોજ વોટર વ સ િવભાગ વારા શહેરમાં “જળ એજ વન” હેઠળ 

પાણીની બચત, વરસાદી પાણીના સં હ અને પાણીને ફરી ઉપયોગમા ંલઈ શકાય ( રસાઈકલ) 
તે બાબતે શહેરીજનોને સોિશયલ મી ડયાના મા યમથી માિહતગાર કરાવવામાં આવલે અન ે
વોટર બોડીની સાફ સફાઇની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ. 
વ છ ભારત િમશન અંતગત “ગંદકી ભારત છોડો“ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે 

તા. ૧૫/૮/૨૦ ના રોજ SWM િવભાગ વારા શહેરના તમામ એ ી પોઈ સ, ખુ લા 

લોટની સફાઈ, આઉટ ોથ િવ તાર તેમજ હેર િવ તારોની સાફ સફાઇ અને દવા છંટકાવની 
કામગીરી કરવામાં આવેલ. 
વ છ ભારત િમશન અંતગત “ગંદકી ભારત છોડો“ વ છતા પખવાડીયાની ઉજવણી િનિમ ે 

તા. ૧૬/૮/૨૦ ના રોજ SWM િવભાગ વારા શહેરની તમામ સરકારી હો પીટલ, આરો ય 
કે  તેમજ ખાનગી હો પીટલોમા ંસાફ સફાઇ અને દવા છંટકાવની કામગીરી કરવામાં આવેલ 
વ છ ભારત િમશન અંતગત ભાવનગર શહેરના નાગરીકો કચરો કચરા ટોપલીમા ંજ નાખે ત ે

અંગેની ગૃતી અથ, ડોર ટુ ડોર કચરો એ ીત કરતા વાહનોમાં કચરો સે ીગેટ કરીને કચરો 

નાખે તે માટેની ગૃતી અને ફરજ પાડવા, કચરો હેરમાં ન ફ વો અંગેની સમજણ પુરી 

પાડવી, હેરમા ં કચરો ફકતા આસામીઓન ે અટકાવવા અને આવા આસામીઓ સામ ે
િનયમોનુસારની કાયવાહી કરવા અન ે હાલમાં કચરાના જે પોઇ ટ શહેરમાં ઉભા થયલે છે તે 
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નાબુદ થાય તે માટે ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના ય.ુસી.ડી. િવભાગ વારા ર ટર થયેલ દન 
દયાળ અં યોદય યોજના – રા ીય શહેરી આ િવકા િમશન (DAY-NULM)નાં એરીયા લેવલ 
ફેડરેશન (ALF)નાં સખી મંડળના બહેનો પાસે કચરાના પોઈ ટ દીઠ િપયા ૧૨૦૦૦/- (બાર 
હ ર પુરા) ફ સ રકમથી કચરાના પોઇ ટની નાબુદી અને વ છતા ગૃિત અંગેનું કામ 
આપવામા ંઆવેલ 

૬ સ ટે બર – ૨૦૨૦ 

વ છ સવ ણ અંતગત સરકાર ી વારા બનાવવામાં આવેલ MIS Portal પર ઓગ ટ-

૨૦૨૦ની માિહતી અપડટે કરવામાં આવેલ 

બે નંગ બેક હો લોડર અને એક નંગ હાઇ ોલીક એ કેવેટરની GeM Portal પરથી ખરીદી  

 CM ડેશબોડ અનુસધંાને ડોર ટુ ડોર ઘન કચરો એક ીત કરતી યવ થા માટનેી વેબ સવ સ પર 

ઓગ ટ માસનો ડટેા વેરીફાય કરી સ મીટ કરવામા ંઆવેલ 

World Cleaning Day(19th September) િનિમ ે શહેરના િવિવધ વોડમા ં શહેરીજનો 

સાથે મળીને િવિવધ િવ તારોની સાફ સફાઇ ઝંુબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ  

વ છ ભારત િમશન અંતગત સૌરા  સમાચાર સાથ ેમા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર કાય મ 
અંતગત દપક હોલ સં કાર મંડળ ચોકથી આતાભાઈ ચોક તરફ મો નગ વોક સોિશયલ ડી ટ સ 
સાથે જોગસ પાક અને તનેી આજુબાજુમાં માન. મેયર ી, આરો ય સિમિતના ચેરમેન ી 

SWM િવભાગના કાયપાલક ઇજનરે ી ત િશલા િવ ાપીઠના િવ ાથ ઓ, ટાફ તેમજ 
શહેરીજનો વારા સાફ-સફાઈ કરવામાં આવેલ. 
ઇ ટરનશેનલ અબન કો-ઓપરેશન યુરોપીયન યુનીયન ઇ ડીયા વારા આવનાર ૧૦ (દસ) 
વષમા ંવાતાવરણમાં કાબન ડાયોકસાઇડ નું માણ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય તે અંગેની કલાઇમે ટ 
ચે જ અંગેની મીટ ગ BMC ના કો ફર સ હોલ ખાત ેમાન. મેયર ી, માન. ટે ડ ગ િ મ ટ 

ચેરમને ી, માન. કિમ નર ી, આરો ય કિમ ટ ચેરમને ી, સીટી ઇજનેર ી, SWM િવભાગના 

કાયપાલક ઇજનેર ી, ી દેવનેભાઇ શેઠ – ઉ ોગપિત, ી પેશ સને-યુિનટ હેડ ( દ ય 

ભા કર-સૌરા  સમાચાર), ડો. દશન . શુ લા - IMA President, ડો. તીક બી. યાસ - 

AIILSG President, ડોર ડુ ડોર વે ટ કલેકશન કરતી એજ સીઓ તેમજ શહેરના 

વ છતાના આ હી અ ણી નાગરીકો અને ી મહુેલ પટેલ – કલાઇમેટ એકશન એ પટની 
હાજરીમાં યોજવામાં આવેલ. િમટ ગમાં આવનાર વષ માં વાતાવરણમાં દુષણ ઘટાડવા તમેજ 
ઘન કચરાના સે ીગેશન બાબતે શહેરીજનોમાં ગૃતતા આવે ત ેમાટે સીટી એડવાઝરી કિમ ટ 
બનાવીન ેઆ અંગે ચાર સાર કરવામાં આવશ.ે 
િવ વ વાસન દવસ િનિમ ે તરીકે ઉજવાતો હોય SWM િવભાગ વારા શહેરના તમામ 

વાસન થળોએ ડ ટબીન રાખલે, સગલ યુઝ લાિ ટકનો ઉપયોગ ટાળવા કાપડની થેલીનું 

િવતરણ કરી ચાર- સાર કરેલ , વાસન થળોની આસપાસ વ છતા જળવાઈ રહે તે માટે 
સાફ સફાઇ ઝંુબેશ હાથ ધરેલ અને વાસન થળોએ વ છતા અંગેના બેનસ લગાવી વ છતા 
જળવાય તે માટે અિભયાન ચલાવવામાં આવેલ અને ેનેજ િવભાગ વારા શહેરનાં વાસન 
થળોએ મોબાઇલ ટોઇલેટ વારા શૌચાલય અને હાથ ધોવાની યવ થા કરવામાં આવેલ. માન. 

મેયર ી, આરો ય સિમિતના ચેરમેન ી, SWM િવભાગના કાયપાલક ઇજનેર ી તમેજ સફાઈ 

કામદારો, સરદાર પટેલ કૂલના િવ ાથ  અને ટાફના સહયોગ વારા બોરતળાવ, રવેચી ધામ, 
ત તે વર મં દર અને ગંગાજિળયા તળાવની સાફ સફાઇ ઝંુબેશ હાથ ધરીને વ છતા ળવવા 
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ય ન કરવામા ંઆવેલ. 

૭ ઓ ટોબર – ૨૦૨૦ 

વ છ સવ ણ અંતગત સરકાર ી બનાવવામાં આવેલ MIS Portal પર સ ટે બર-૨૦૨૦ની 
માિહતી અપડેટ કરવામા ંઆવેલ 

સૌરા  સમાચાર( દ ય ભા કર ુપ) સાથે “મા  ભાવનગર વ છ ભાવનગર” થીમ અંતગત 

શહેરની વ છતામાં વધારો કરવા, ઘન કચરાનું સે ીગેશન કરવા તેમજ સ ગલ યુઝ લા ટીકનો 
ઉપયોગ ન કરવા અંગે િવગેર ે જેવી થીમ પર વ છતા અગંેની ગૃતીમાં વધારો કરવા િબગ 
બ ર મોલ થળ પર શેરી નાટકોનું આયોજન કરવામાં આવેલ. 
રા િપતા મહા મા ગાંધી ની ૧૫૧મી જ મ જયિંત ની ઉજવણીના ભાગ પે શહેરીજનોમા ં

િતબંધીત લા ટીકને બદલે કાપડની થેલીનો ઉપયોગ કર ે તેમાટે શહેરના હેર થળોએ 
કાપડની થેલીનું િવતરણ કરવામા ંઆવેલ. 
સૌરા  સમાચાર દ ય ભા કર ુપ સાથે “મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર“ થીમ અંતગત ડોર 
ટુ ડોર વે ટ કલેકટ કરતા વાહનોમાં ઘન કચરાનુ ં વગ કરણ કરીને અપાય તે માટે ટે લ બેલ 
વાહનોમાં સે ીગેશનનાં બેનર લગાવીન ેશહેરીજનોમા ંજન ગૃિતમાં વધારો કરવામાં આવેલ 
સૌરા  સમાચાર દ ય ભા કર ુપ સાથે મા  ભાવનગર વ છ ભાવનગર અંતગત ી 

ાનગુ  િવ ાપીઠ સં થા વારા શહેરના રેલવે ટેશન િવ તારમાં સાફ સફાઇ ઝંુબેશ અન ે
નાગ રકોમાં વ છતા ળવવા તમેજ મા ક પહેરવા અને સોિશયલ ડ ટ સ ળવવા માટ ે
ઝંુબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ. 
SWM િવભાગ વારા નવરા ીના પાવન તહેવાર િનિમ ે શહેરમા ં જે થળોએ નવરાિ ની 
ઉજવણી થતી હોય ત ે થળોએ સવ પયાવરણ ન ેલગત બેનર જેવા ક ેપુ ના લો માંથી ખાતર 
બનાવીએ, િતબંિધત લાિ ટકનો ઉપયોગ ન કરીએ, બાયો ડ ેડેબલ વ તુનો ઉપયોગ કરીએ, 
પીવા માટે લાસની બોટલનો ઉપયોગ કરીએ િવગેરે બેનરો લગાવી ગૃિત ફેલાવેલ 
વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત શહેરની વ છતા સાથ ેસંકળાયેલ એવા વ છા હી ા ડ 

એ બેસડરો સાથે ી ઝવેરચંદ મેઘાણી મીની ઓડીટોરીયમ હોલ સરદારનગર ખાતે માન. 
કિમ નર ી, પૂવ મેયર ી િનમુબેન બાભંણીયાની અ ય તામા ંબેઠક યોજવામા ંઆવેલ જેમા 
વ છતા ળવી શહેરને સુંદર - સૌથી વ છ શહેર બનાવવા સકં પ કરેલ. 

સૌરા  સમાચાર તેમજ ીન સીટી ભાવનગર સાથ ેમા  ભાવનગર વ છ ભાવનગર અંતગત 
શહેરના રવેચી ધામની આસપાસ સાફ સફાઈ ઝંુબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ. 
SWM િવભાગ વારા શહેરના વોડમા ં ફરજ બ વતા સફાઈ કામદારો અને કમચારીઓને 
વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત ખાતર બનાવવાની ગુગલ મેપ પર શૌચાલય શોધવાની અને 
સગલ યુઝ લાિ ટકનો ઉપયોગ ટાળવા ઇ-લ નગના મા યમથી જુદા જુદા ચાર સેશનમા ં ી 
અટલ િબહારી વાજપયેી ઓપન એર િથયટેર હોલ ખાતે તાલીમ યોજવામા ંઆવેલ. 
SWM િવભાગ વારા વૉડમાં સફાઈ ને લગતી ે  કામગીરી કરતાં વ છ સૈિનકોન ેઆરો ય 
સિમિતના ચેરમને ીના હ તે િગ ટ આપીને ો સાિહત કરવામાં આવેલ. 
સૌરા  સમાચાર દ ય ભા કર ુપ સાથે મા  ભાવનગર વ છ ભાવનગર થીમ અંતગત રોટરી 
લબ ઓફ ભાવનગર અને રોટરે ટ લબ ભાવનગર વારા શહેરના ત તે વર મં દરની 

આસપાસ સાફ સફાઇ ઝંુબશે આયોજવામાં આવેલ. 

૭ ઓ ટોબર – ૨૦૨૦ 

રા િપતા મહા મા ગાંધી  ની જ મ જયતંી િનિમ ે ેસ ટ સકલ ખાતે માન. મેયર ી, માન. 

સંસદસ ય ી, માન. ટે ડગ કિમટીના ચેરમને ી, વોડના કોપ રેટર ીઓ, SWM િવભાગના 

કાયપાલક ઇજનેર ી અને સેનેટરી ઇ પે ટર ી તેમજ સફાઈ કામદારો હાજરીમાં સફાઇ ઝંુબેશ 
કરવામાં આવેલ. 
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મહા મા ગાંધી  ની જ મ જયતંી િનિમ ે સૌરા  સમાચાર સાથે "મા ં ભાવનગર વ છ 

ભાવનગર" કે પેન અંતગત વ છતા અંગેની ગૃિત ફેલાવવા માન. મેયર ી, ટે ડગ કિમટી 

ચેરમને ી, કિમશનર ી, આરો ય કિમટી ચેરમેન ી, નાયબ કિમશનર ી, BMC ના 

પદાિધકારીઓ, SWM િવભાગના કાયપાલક ઇજનેર ી અન ે કમચારીઓની હાજરીમાં 
વ છતા રથનું થાન કરવામાં આવેલ. 

ભાવનગર મિહલા મંડળ વારા આવનાર નવરાિ મા ંમાટીના ગરબાનો ઉપયોગ કરી પયાવરણન ે

બચાવી શકાય તે ઉમદા હેતુથી ઇકો ગરબાનો કાય મ િચતરંજન ચોક ભાવનગર ખાતે રાખવામાં 

આવેલ જેમાં ભાવનગર પૂવ મેયર ી અને બહેનોએ ભાગ લીધેલ. 

સૌરા  સમાચાર સાથ ે૬૦ દવસ ચાલનાર મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર કે પેઇન િનિમ  ે
ી  રે ટોર ટ ખાતે શહેરના હોટલે એસોિસએશનની મીટ ગ મળી જેમાં SWM િવભાગના 

કાયપાલક ઇજનેર ીએ હોટલેમાંથી નીકળતા વે ટનું કવેી રીતે ખાતર બનાવી શકાય તેનું 
માગદશન આપી OWC Machine વસાવીને ખાતર બનાવીને તનેો ઉપયોગ કરે તવેી હોટલોન ે

BMC વારા સફાઈ વેરાના ચાજમા ં 40% ડ કાઉ ટ મળે તેની સમજ આપેલ. મીટ ગના 

અંતે દરેક સ યોએ OWC મશીન વસાવીને ખાતર બનાવવાની નમે(ટેક) લઇ અને ભાવનગરન ે
સૌથી વ છ શહેર બનાવવા સહકાર આપવાની િતબ ધતા દશાવી 

હાલમાં કોરોનાની કોઇ અસરકાર દવા ન હોય દેશનો દરેક નાગરીક મા ક પહેર,ે સાબથુી વારવંાર 

હાથ ધોવે અને સો યીલ ડી ટ સ ળવે ત ેહેતથુી માન. વડા ધાન ીના કોિવડ -૧૯ અંતગત 

Unite2FightCorona અિભયાન શ  કરલે છે જેના અનુસધંાને SWM િવભાગ વારા 

કોિવડ ૧૯ સં મણને અટકાવવા માટે મા ક ફર યાત પહેરવા, વારંવાર સાબુ અને પાણીથી 

હાથ ધોવા તેમજ સો યીલ ડી ટ ટ ળવવા માટે સફાઇ કામદાર અને કમચારીઓ પાસ ે િત ા 
લેવરાવવામાં આવેલ. 
સૌરા  સમાચાર સાથ ે દરેકના સહકારથી ભાવનગરને સૌથી વ છ શહેર બનાવવા માન. 

મેયર ી, ટે ડગ કિમટીના ચેરમેન ી, કિમશનર ી, વ છતાના આ હી, નામાં કત અ ણી 

શહેરીજનો, િસટી ઇજનેર ી, SWM િવભાગના કાયપાલક ઇજનરે ી તમેજ નાગ રકોની 

હાજરીમાં મીની ઓ ડટો રયમ હોલ ખાતે ”મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર અિભયાન“ હેઠળ 

વ છતા અિભયાનમાં સૌએ સાથ ેમળી શહેરને ટોપ ૧૦ મા ંલાવવાનો સંક પ કરેલ. 

૮ નવે બર – ૨૦૧૯ 

વ છ સવ ણ અંતગત સરકાર ી વારા બનાવવામાં આવેલ MIS Portal પર ઓ ટોબર-

૨૦૨૦ની માિહતી અપડટે કરવામાં આવેલ 

ભાવનગર મહાનગરપાિલકાના યુસીડી િવભાગ ના વ સહાય જૂથોના બહેનો વારા િચ ા 

લસર – નારી વોડમા ં વ છતા જન ગૃિત માટે રેલી તેમજ વ છતા જન ગૃિત માટે 

સાર ચારની કામગીરી કરવામાં આવી. 

સેનટેરી નેપકીનનો નાશ કરવા માટે ૧૦ નંગ અશુ ધીનાશક Incinerator વસાવવામાં આવેલ. 

GeM પરથી ખરીદવામાં આવેલ ૫૦ મીનીટીપર વાહનોનું થડ પાટ  ઇ પે શન કરાવીને 
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િ વકારવામાં આવેલ 

ી ખોડીદાસ પરમાર આટ ગેલેરી ખાતે માન. ચેરમેન ી – ટે ડ ગ કિમટી, કિમશનર ી, 

આરો ય કિમટી ચેરમેન ી તમેજ ી ત ણભાઈ કોઠારીની હાજરીમા ં વ છતા થીમ આધા રત 

િનશુ ક િચ  દશનનો ારભં કરવામાં આ યો. 

શહેરીજનોની વા યની સુખાકારી માટે વ છતાની આદત પડે તે માટે Good Hygiene 

Practice to Stay Healthy પિ કા વારા ચાર સારની કામગીરી કરવામાં આવી. 

વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત શહેરની શાળાઓ, રહેણાકીય એકમો - વાિણ ય એકમો 

હોિ પટલો, સરકારી કચેરીઓ અન ે હોટલો વ ચે વ છ પધાનું આયોજન કરવામા ં આવેલ 

જેનું પ રણામ હેર કરવામા ંઆવેલ. 

સૌરા  સમાચાર સાથે મા ં ભાવનગર વ છ અિભયાન અંતગત વોલ પેઈ ટગ, શોટ મૂવી 

અન ેશેરી નાટક હરીફાઈનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ. 

SWM િવભાગ વારા વોડમા ં ે  કામગીરી કરતા વ છતા સૈનીકોને માન. નાયબ કિમ નર ી 

(એડમીન) ની ઉપ થીતીમાં ો સાહીત કરવામાં આવેલ. 

સૌરા  સમાચાર દ ય ભા કર ુપ સાથે “મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર“ અંતગત શહેરી 

અ ણી વેિ છક સં થાઓ ન સહયોગથી વ છતા થીમ આધા રત વોલ પે ટગ પધાનો 

ારભં કરવામાં આવેલ. 

સૌરા  સમાચાર દ ય ભા કર ુપ સાથે મા ં ભાવનગર વ છ ભાવનગર અંતગત નાયબ 

કિમશનર ી (એડમીન)ના અ ય થાને શહેરની ઇ કોન મેગાિસટી સોસાયટીમા ં વ છતા 

ળવવા અને Composting કરવા બાબતનંુ ો સાહન આપવામાં આવેલ. 

શહેરના નાગ રકો માં વ છતા અંગે ગૃિત આવે તે અથ શહેરના પંચનાથ મહાદેવ મં દર વડવા 

િવ તારમાં વ છતાની રેલીનંુ આયોજન કરવામા ંઆવેલ 
 

૯ ડીસે બર – ૨૦૧૯ 

વ છ સવ ણ અંતગત સરકાર ી વારા બનાવવામાં આવેલ MIS Portal પર નવે બર - 
૨૦૨૦ની માિહતી અપડટે કરવામાં આવેલ 
નમદે એ  મેક એલ.એલ.પી વારા હયાત ડ પ સાઇટ પરના લગેેસી વે ટ પર ીયા કરવા 
માટે વે ટ સે ીગેશન માટે બે ોમીલ મુકેલ છે જે RDF ( લા ટીક) અન ેજૈિવક નાશવંત કચરો 
અલગ કરે છે. 
લા ટીક વે ટના અલગથી એક ીકરણ માટ ે એક નવી પહેલ ઇ ત કરવામાં આવી જેમાં 
લા ટીકની PET બોટ સમા ંઘરગ થુ ઉ પ ન થતો લા ટીક વે ટ (Carry Bags, Sachets) 

વગેર ેઠાસો-ઠાસ રીત ેભરી Solid બનાવી તેનો ઉપયોગ ટ ( ીક) તરીકે કરી શકાય અને આ 
ટને તમેણે Eco - Brick નામ આપેલ છે. શહેરની ૧૩ વોડ ઓ ફસે Eco-Bricks કલે શન 

સે ટર ઉભા કરીને મહેકમ િવભાગ વારા ફાળવેથી ૧૩ એ ે ટીસોને Eco-Bricks બોટલોના 
એ ીકરણની અન ેઅ ય લગત કામગીરી સોપવામાં આવેલ. જેમાં શહેરીજનો વારા અપાતી 
૧ લીટર કે તેથી વધુ મોટી સાઇઝની ઠોસ લા ટીક ભરેલી બોટલો કલેકશન સે ટર પર 
એ ી ટીસ વારા વીકારવામાં આવશે અને એ ે ટીસ વારા શહેરીજનો પાસેથી મળેવેલ 
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બોટલો ખાલી છે કે ઠોસ લા ટીક વે ટથી ભરલે છે તેની ચકાસણી કરી 03 બોટલ દઠ . 10/-
(દસ) ચુકવવામા ંઆવશે અને તેની રીસી ટ આપવામાં આવશે અન ેતેનું ર ટર િનભાવવામાં 
આવશ.ે ઓછમાં ઓછી ણ બોટ સનો જ થો વીકારાશે, છુટક ક ેખાલી કે તુટલેી બોટ સ 
વીકારાશે નિહ. શહેરની વોડ ઓ ફસે Eco-Bricks કલે શન સે ટર પર એ  થયલે આ Eco 

– Bricks બોટલોને ગાડનના બાકડા બનાવવા, Flooring બનાવવા, ક પચર બનાવવા વગેર ે
માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે અથ મહાનગરપાિલકાના િબ ડ ગ િવભાગને સ પણી કરવામાં 
આવશ.ે 

ધાનમં ી વિનધી યોજના હેઠળ ન ધાયલે ફેરીયાઓને તેઓની આસપાસના િવ તારમાં 
વ છતાના શપથ લેવડાવવામાં આવેલ. 
વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત શહેરની સરકારી કચેરીઓ વ ચ ે યોજવામાં આવેલ વ છ 
પધામા ંિવજેતા હેર થયેલ સરકારી કચેરીઓને સ માનીત કરવામાં આવેલ 
વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત શહેરની હોટલો વ ચે યોજવામાં આવેલ વ છ પધામાં 

િવજેતા હેર થયેલ હોટલોને Entertainment Park Multiplex Theatre - opp BMC 

Office ખાતે માન. મેયર ી, ચેરમને ી, કિમ નર સાહેબ ી અન ે મહાનભુાવોને હ તે 
સ માનીત કરવામા ંઆવેલ 
વ છ સવ ણ ૨૦૨૧ અંતગત વ છ ગલ (ઓડીયો લીપ) પધામા ંિવજેતા હેર થયેલ 

િવજેતાઓને Entertainment Park Multiplex Theator- opp BMC Office ખાત ે
માન. મેયર ી, ચેરમને ી, કિમ નર સાહેબ ી અન ે મહાનુભાવોને હ તે સ માનીત કરવામા ં
આવેલ. 
સેનટેરી નેપકીનનો નાશ કરવા માટે ૧૦ નંગ અશુ ધીનાશક Incinerator વસાવવામાં આવેલ. 

૧૦ યુઆરી – ૨૦૨૧ 

SWM િવભાગ વારા " વ છતા સંક પ દેશ કા હર રિવવાર િવશેષ સા" અંતગત 'અમ ેતૈયાર 

છીએ 'થીમ આધા રત વ છ સવ ણ 2021 મા ં ભાવનગર શહેરને અ તા મે લાવવા માટ ે

રહેણાકંીય એકમો પર શહેરીજનોને ભીનો, સુકો અને જોખમી કચરો અલગથી આપવા માટે 
સમજણ આપવામાં આવી અને રહેણાંકીય એકમો પર સે ીગેશન માટેની પધા યોજવામા ં
આવેલ. 

 
 
 

૧૦ યુઆરી – ૨૦૨૧ 

વ છ સવ ણ અંતગત સરકાર ી વારા બનાવવામાં આવેલ MIS Portal પર ડસે બર - 
૨૦ની માિહતી અપડટે કરવામાં આવેલ 

 “ વ છ ભારત િમશન “ અંતગત “ વ છ સવ ણ ૨૦૨૧” ની કામગીરી માટે વોડમા ંસફાઇની 

ઉ મ કામગીરી જેમક ે િનયમીત હાજરી, સોપેલ િવ તારની સાફ-સફાઇ, શહેરના નાગરીકો 

સાથે સા  વતન, કામ કરવા યેની િન ા જેવી બાબતોને અનુ પ કામગીરી કરતા સફાઇ 
કામદારો તમેજ વે ટ કલે શન કરવા સારી કામગીરી જેમકે સોપલે િવ તારમા ં િનયમીત રીત ે
વે ટ કલે શન - સે ીગેશન કરવાની િન ા, નાગરીકો સાથ ે સારી વત ક, વાહન તરફની 

જવાબદારી, િનયમીત સમય ે ઓ ફસે હાજર રહેવુ વગેરે બાબતોને અનુ પ કામગીરી કરતા 

સફાઇ કામદારો અને સીપાઇઓ, ે  કામગીરી કરતા સેનટેરી ઇ પે ટર ીને ો સાહીત કરવા 

માટે SWM િવભાગ વારા ી ઝવેરચંદ મેઘાણી મીની ઓડીટોરીયમ હોલ – સરદારનગર, 
ખાતે કાય મનું આયોજન કરવામાં આવેલ 
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સ ાક દન િનિમ ે SWM િવભાગ વારા શહેરના િવિવધ થળોએ વ છતા થીમ 
આધા રત ઓપન વોલ પેઇ ટગ નું આયોજન કરવામાં આવેલ જેમાં બહોળી સં યામાં 
શહેરીજનોએ વોલ પેઈ ટગ િનહાળેલ. 
SWM િવભાગ વારા સ ાક દન િનિમ ે ી બળવંતભાઈ પારેખ િવ ાન નગરી ખાતે 
યો યેલ િવ ાન મેળામા ં Eco Bricks લાિ ટક ઇનોવે ટવ ોજે ટ િવશે શહેરીજનોને 
માિહતગાર કરીને તેના િવશે સમજણ આપવામા ંઆવેલ. 
 

૧૧ ફે ુઆરી – ૨૦૨૧ 

SWM િવભાગ વારા " વ છતા સંક પ દેશ કા હર રિવવાર િવશેષ સા" અંતગત '' આ તો 

ઘ ં સહેલું છે" થીમ આધા રત શહેરની રહેણાંકીય એકમો પર શહેરીજનોને ઘરેલ ુભીના કચરા 
માથંી કમપો ટગ એટલે ક ેખાતર કવેી રીત ેબનાવી શકાય તેમજ તનેા ફાયદા િવશે અને ભીના 
કચરા નું માણ કેવી રીત ેઘટાડી શકાય તેની સમજણ આપવામાં આવલે. 
વોડ ે  કામગીરી કરતા ંસફાઈ કામદારોને સ માિનત કરવામા ંઆવેલ. 
" વ છ ભારત કા સંક પ હર રિવવાર િવશેષ સા" અંતગત SWM િવભાગ શહેરની યુવા લબો 
સાથે રાખીન ે વ છતા ાઇવ કરાવીન ેશહેરના િહમાલયા મોલ ખાત ે વ છતાન ેલગત ડા સ 
પધા યો ને યુવાઓન ે ો સાિહત કરવામાં આવેલ. 

૧૨ માચ – ૨૦૨૧ SWM િવભાગ વારા " વ છતા સંક પ દેશ કા હર રિવવાર િવશેષ સા" અંતગત ''આ તો ઘ ં 

સહેલું છે" થીમ આધા રત શહેરની અિભનવ પાક અને સાઈ કૃપા રહેણાંકીય એકમો પર 
શહેરીજનોને ઘરેલ ુભીના કચરામાથંી કમપો ટગ એટલે કે ખાતર કેવી રીતે બનાવી શકાય તેમજ 
તેના ફાયદા િવશે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીત ેકરી શકાય તેની સમજણ આપવામાં આવેલ. 
ભાવનગર લડ બે ક સાથે ી હસમખુભાઇ પટેલ (ડી.આઇ. . ગાંધીનગર) અને 
કિમ નર ીની ઉપ થીતીમાં શહેરના સરદારનગર ૫૦ વારીયા ખાતે જનભાગીદારીથી વે છીક 
સફાઇ મદાન કરીને શહેરને વ છ બનાવવા માટે જન ગૃિત ફેલાવામા ંઆવેલ. 
ગુજરાત રાજયના રાજયપાલ આદરણીય મહામહીમ આચાય દેવ ત ી, માન. કિમ નર ી, 

કાયપાલક ઇજનરે ી, NGO સં થાઓ અને વંયસેવકો વારા શહેરના જોગસપાક ખાતે સાફ- 
સફાઇની ઝંુબેશ હાથ ધરવામા ંઆવેલ. 

 
 
 
 
 

ટ  કલે શન િવભાગ :- 
૧) યવસાયવેરા િવભાગ તથા વાહન કર અને મુા તા ધારા : 

મ ુલ ખાતા વષ દર યાન નવા 

ખાતા 

ુલ આવક( . ) 

E.C. ર શન ૧૪૫૧૩  ૩૮૫  ૧૧૨૪૧૯૮૫ /- 

R.C. ર શન ૧૩૪૦  ૫૧  ૩૨૩૭૯૧૫૬ /- 

 total income : ૪૩૬૨૧૧૪૧ /- 

વાહનકરની આવક  ૨૦૭૫૨૮૬૯/- 

મુા તા ધારા (શોપ)  ૫૬૨૬૫/- 
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 કમચાર ઓની યાદ  :- 

(૧) શોપ ઇ પેકટર :- ી બીનાબેન આર વસાણી     

(૨)  ટ  કલે શન ઇ પે ટર :- ી િ તીબેન . વોરા        

(૩) સી. લાક :- ી િવજયભાઇ  પાડં 

(૪) સી. લાક :-  ી ઇલાબેન બી પટલ   

(૫) ુ . લાક :- ી ભરતભાઇ એચ  ડોડ યા 

(૬) ુ . લાક :- ી અરિવદભાઇ મકવાણા 

(૭) ુ .કલાક :- ી મ રુભાઇ ક ભડ યા ા      

(૮) ુ .કલાક :- જ ાશાબેન સી ડામોર                

(૯) પ ાવાળા :- ી ન ુભાઇ એસ રાઠોડ 

(૧૦) પ ાવાળા :- ી ઉષાબેન એમ. મેર 

નેજ િવભાગ :- 
 
નેજ િવભાગ વષ- ૨૦૨૦-૨૧ મા ં વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ 

યોજનાની ા ટમાથંી થયેલ કામો 
 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧ લ મી ક કશન  પીરછ લા વોડમા ંગગંાજળ યા તળાવ,હવમોર ચોક 

પાસે,ટોયલેટ ુ ં નેજ જોડાણ આપવા ુ ંકામ  

૬૩,૮૫૪/- ૬૩,૮૫૪/- 

૨ માધવ ભાઈ 

ગીગાભાઈ મકવાણા 

પીરછ લા વોડ,ગગંાજ લયા તળાવ િવકાસ વ ળુ 

પાસે ટોયલેટ ુ ં નેજ જોડાણ આપવા ુ ંકામ 

૬૬,૯૪૦/- ૬૬,૯૪૦/- 

૩ લ મી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમા ંરજ તૂવાડા ૫૦ વા રયામા ં નેજ 

લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ંકામ 

૧,૦૫,૪૯૫/- ૧,૦૫,૪૯૫/- 

૪ િશવધારા 

એ ટર ાઈસ  

ચાવડ ગેટ પાસે યૂ સોસાયટ ,પાવર હાઉસની 

દ વાલ ધુી બો  ઈન બનાવવા ુ ંકામ  

૩૨,૮૦,૫૦૬/- ૩૨,૨૨,૫૫૬/- 

૫ .ડ . ક કશન GMDC વાટસ પાસે આવાસ યોજનાવાળા રોડ ધુી 

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૭,૮૫,૧૪૭/- ૭,૮૫,૧૪૭/- 

૬ શ ત એ ટર ાઈસ દ.સરદારનગર વોડમા ંગોપાલપાક પાસે ોમ ઈન 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૧,૬૯,૩૩૯/- ૧,૬૯,૩૩૯/- 

૭ ડ .એચ.પટલ  ચ ા મો મં દર પાસે GIDCમા ં RCC બો  ઈન 

બનાવવા ુ ંકામ  

૮૫,૩૮,૨૩૬/- ૮૫,૩૮,૨૩૬/- 

૮ સકંત ક કશન  ુંભારવાડા વોડમા,ં રામદવનગર, મફતનગર, 

ગીરનાર સોસાયટ , જુરાત હાઉિસગ બોડમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

 
 
 

૧,૦૦,૦૦૦/- ૯૫,૧૭૩/- 
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૯ ર ધી ક કશન ત તે રવોડમા ં મીઠાવાળા બગંલો ીઝમ ચ માની 

ુ કાન પાસે નેજ લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ંકામ 

૪,૯૨,૩૩૭/- ૪,૯૨,૩૩૭/- 

૧૦ ર ધી ક કશન ત તે રવોડ ડ પોઈ ટથી ીઝમ ચ માની ુ કાન 

ધુી નેજ લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ંકામ 

૩,૯૨,૨૧૦/- ૩,૯૨,૨૧૦/- 

૧૧ જુરાત 

એ નીયર ગ  

નદં ુવરબા કોલેજ પાછળ ઓમ બગંલો ધુી ોમ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૩,૧૨,૫૬૦/- ૩,૧૨,૫૬૦/- 

૧૨ િમ હર બી ડસ  ત તે રવોડ ગોળ બાર હ મુાન પાછળ નેજ 

લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ંકામ  

૪,૪૬,૬૫૮/- ૪,૪૬,૬૫૮/- 

૧૩ િમ હર બી ડસ  ઘોઘાસકલ વોડમાં B ડ વીઝન પોલીસ ટશન પાસે 

દર ની ુ કાનવાળ  ગ લીમા ં લોટ ન.ં૧૩૭૩/બી 

પાસે નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૧,૨૪,૬૮૫/- ૧,૨૦,૧૯૦/- 

૧૪ ર ધી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમા ં દયારામ બાપા બા મું દર સામે 

લોટ ન.ં૧૩૪૩/બી તથા ૧૨૬૭ પાસે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

૧,૫૮,૭૬૧/- ૧,૪૯,૩૬૮/- 

૧૫ શા તીલાલ પી. 

ગો હલ  

ઘોઘારોડ પર ચ ુતલાવડ  સામે ોમ વોટરલાઈન 

નાખવા ુ ંકામ  

૧,૯૨,૩૦૦/- ૧,૪૯,૬૮૬/- 

૧૬ ઓમસાઈ 

એ ટર ાઈસ  

કાળ યાબીડ ભગવતી સકલ ગણપતીબાપા મં દર 

સામે જગદ શિસહ ગો હલવાળ  લાઈનમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૨,૫૭,૮૦૪/- ૬૫,૪૯૪/- 

   ૧,૫૪,૮૬,૮૩૨/- ૧,૫૧,૭૫,૨૪૩/- 

૧૭ ઓમસાઈ 

એ ટર ાઈસ  

કાળ યાબીડ ભગવતી સકલ ગણપતીબાપા મં દર 

પાછળ દલીપિસહ નાળા વાળ  લાઈનમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૨,૫૭,૮૦૪/- ૬૫,૪૯૪/- 

૧૮ .એમ.ગોહલ  ચ ા લસર વોડમા ં લસર મફતનગરમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૫૯,૭૩૮/- ૪૮,૫૩૨/- 

૧૯ રુશ બી. બારયા  ક.પરા.વોડ,ગેબન શા પીર સામે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ  

૮૧,૩૦૫/- ૮૧,૩૦૫/- 

૨૦ રુશ બી. બારયા  ક.પરા.વોડ, વાપર  રોડ ખે ૂતવાસ વરસાદ  

પાણીના િનકાલ ોમ લાઈન લબંાવવા ુ ંકામ  

૧,૨૦,૦૦૦/- ૮૬,૧૯૧/- 

૨૧ સકંત ક કશન ક.પરા.વોડમાં અ રપાક રોડ ગીરનાર સોસાયટ  

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૧,૩૬,૦૦૦/- ૧,૨૧,૭૦૧/- 

૨૨ સજંય એચ. મો ા ક.પરા.વોડમાં દુાસ તળાવ ચોક પાસે ોમ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૧,૭૨,૫૧૨/- ૧,૭૨,૫૧૨/- 

૨૩ લ મી ક કશન ઉ. .ૃનગર વોડમા ં ભુાષનગર,નરવાણી વાળો 

ખાચંો,રામદવપીર મં દર પાસે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

૪૯,૨૬૭/- ૪૯,૨૬૯/- 

૨૪ ી ઉમા ક કશન ક.પરા.વોડ દવાનપરા રોડ પ ગરાવાડમા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૮૩,૭૮૮/- ૪૬,૪૩૦/- 
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૨૫ ઓમ ક કશન ક.પરા.વોડમાં આનદંિવહાર અખાડા પાસે નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૧,૧૦,૦૦૦/- ૭૬,૬૨૪/- 

૨૬ સજંય એચ. મો ા  કાળ યાબીડ વોડમા ં ુ :ખી યામ બાપા આ મના 

દરવા થી નટરાજ કોલોનીના દરવા  ધુી નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૪૭,૦૦૦/- ૪૩,૮૪૧/- 

૨૭ ી ઉમા ક કશન ક.પરા.વોડ કાપ ડયા હાઉસ સામે માણેકની શેર માં 

નેજ લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ંકામ 

૧,૧૯,૮૯૪/- ૧,૧૩,૫૦૬/- 

૨૮ ર ધી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમા ં િશવા  સકલ પાસે JC ભવનના 

ણૂા મગંલ એપાટમે ટ પાસે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

 
 

૧,૫૬,૦૦૦/- ૧,૩૧,૩૯૬/- 

૨૯ સજંય એચ. મો ા  વડવા-અ વોડમા ં બૌિધક સોસાયટ  સામે ધોબીઘાટ 

જવાના ર તે ોમ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૪૨,૮૧૪/- ૪૨,૮૧૩/- 

૩૦ રુશ બી. બારયા  ક.પરા.વોડ વાઘેલા ડસની બા ુના ખાચામા ં ોમ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૩,૧૩,૩૫૮/- ૨,૮૨,૨૧૩/- 

૩૧ .એમ.ગોહલ  ચ ા લસર વોડમાં રાજકોટ રોડ,S.T.વકશોપ સામે 

મફતનગરમા ંનવી નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ  

૨૪,૧૧૪/- ૨૪,૧૧૪/- 

૩૨ ર ધી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમાં દયારામ બાપા,બાલમં દર સામે 

લોટ ન.ં૧૨૬૭ પાસે નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૪૮,૦૯૭/- ૪૮,૦૯૭/- 

૩૩ અનીરાજ બ ડસ પીરછ લાવોડમા ં ખડપીઠ પ પ ગ ટશનથી A.V. 

ુલ ાઉ ડ ધુી D.I. નેજ રાઈન ગ પાઈપ લાબંી 

નાખવા ુ ંકામ 

૨૨,૯૭,૭૦૭=૦૦ ૧૭,૪૭,૬૯૪/- 
 

 

 

 
  ૧,૯૬,૦૬,૨૩૦/- ૧,૮૩,૫૬,૯૭૬/- 

૩૪ ના એ ટર ાઈઝ ુંભારવાડા વોડમાં કા મીર  કોલોની મા ં ુ ુ ં

ગટર ુ ં પાણી વહ છે. યા ં ઓપન બો  ઈન 

બનાવવા ુ ંકામ 

 

૫,૧૯,૯૨૩=૦૦ 

 

૩,૮૭,૯૩૩/- 

૩૫ ડ પલ એન પટલ લીલા લુથી િવરાણી સકલ કસ રયા હ મુાન  

રોડના ખાચંા ધુી રોડની બ ે સાઈડ નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

૧,૪૧,૨૩૨/- ૧,૪૧,૨૩૨/- 

૩૬ માધવ  ગીગા 

મકવાણા 

ુંભારવાડા વોડમા ં હાદાનગર ગોપાલ સોસાયટ માં 

નેજ નાખવા ુ ંકામ 

૬૭,૮૦૧/- ૪૫,૦૫૧/- 

૩૭ બી એન 

એ ટર ાઈઝ  

ઉ- .ૃનગર ભુાષનગર વષા સોસાયટ  મફતનગર 

મેલડ માના ખાચંામા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૧,૨૯,૯૪૫/- ૧,,૨૯,૯૪૪/- 

૩૮ હરિસ  ક કશન ુ દુવાડ  ડાયમડં ઓફ સવાળા ખાચંામા ંછે લે બાક  

નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૮૨,૪૩૭/- ૮૨,૪૩૭/- 

૩૯ રાજ ક કશન વડવા બ વોડમા ં માધવ ર ન કો પલે થી બો  

ઇન ધુી ોમ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૨,૦૨,૬૦૫/- ૨,૦૨,૬૦૫/- 
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૪૦ શ ત એ ટર ાઈઝ વડવા બ વોડ નાર  રોડ અ રપાકની સામેના 

પ પ ગના ક પા.મા ં GRP લાઈન પર મેનહોલ 

બનાવી તથા ૬૦૦MMQ RCC પાઈપ નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ 

૧,૩૪,૫૫૬/- ૧,૩૪,૫૫૬/- 

૪૧ વુરાજિસહ 

વી.ગો હલ 

િમલે  સોસાયટ  મા ં રાજ ચા ુડંા ોિવઝનવાળા 

ખાચંામા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૮૫,૬૫૧/- ૭૮,૪૮૯/- 

   ૨,૦૯,૭૦,૩૮૦/- ૧,૯૫,૫૯,૨૨૨/- 

 
 
 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ  કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧ યશ ક કશન  ૧૫૦ ટ ર ગરોડ પર ોમલાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (અ તૃ 

યોજના/નાણાપચં) 

૩,૪૫,૦૪,૮૭૫/- ૩,૪૮,૪૯,૯૨૪/- 

૨ શ ત એ ટર ાઈઝ  બોરતળાવવોડમા ં ુ દુવાડ  પાસે 

અશોક સોસાયટ મા ં નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (૭૦x૩૦ 

જનભાગીદાર )   

૯૦,૭૩૬/- ૮૬,૪૧૫/- 

૩ ના એ ટર ાઈઝ ભાવનગર શહરના તુારવાડ 

દાણાપીઠ િવ તારમા ં ોમ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (અ તૃ 

યોજના/નાણાપચં) 

૩૮,૨૮,૧૦૯/- ૩૫,૪૦,૦૪૮/- 

૪ િમ હર બી ડસ  પીરછ લાવોડ, ક પના સોસાયટ મા ં

ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ 

(અ ુ ુચત તી િવકાસ ા ટ) 

૪,૯૦,૦૦૦/- ૪,૭૩,૬૪૮/- 

૫ રાજ ક કશન  મ વુન સોસાયટ  નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ અને .ુ લાઈન સાથે 

જોડવા ુ ં કામ (૭૦x૩૦ 

જનભાગીદાર )    

૭,૫૨,૪૦૦/- ૪,૬૪,૦૮૬/- 

૬ રાજ ક કશન  ર ગરોડ પર આવેલ નારાયણ 

સોસાયટ  નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

(૭૦x૩૦ જનભાગીદાર )   

૩,૮૫,૫૫૦/- ૩,૪૧,૦૬૭/- 

૭ લ મી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમા ં અ ખલેશ સકલ 

પાસે કો નુીટ સે ટર પાસે નેજ 

લાઈન લબંાવા ુ ં કામ (૧૪ મા ંનાણા 

પચંની ા ટ) 

૪૬,૬૯૯/- ૫૧,૩૬૯/- 

૮ રાજ ક કશન તરસમીયા રોડ પર ખારશી પાસે ૪,૮૩,૦૦૦/- ૪,58,૪૧૨/- 
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વ ન િશ પ સોસાયટ  મા ં નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ં કામ (૭૦x૩૦ 

જનભાગીદાર )   

 

   ૪,૦૫,૮૧,૩૬૯/- ૪,૦૨,૬૪,૯૬૯/- 

 
 

મ  કો ાકટર ુ ંનામ                                   કામ ુ ંનામ  મં ુર રકમ  ખચની રકમ  

૧ હરિસ ધ ક કશન વડવા-અ વોડમા ંભારતી સોસાયટ માં નાનઘર પર લેબ 

ભરવા ુ ંકામ તથા જ ર  ચણતર અને ચે બર બનાવવા ુ ં

કામ (સ ય ી આશાબેન/ભારતીબેન/રા શ પડં ા/રા ુ  

રાબડ યાની સં ુ ત ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦)  

૪૮,૮૫૬/- 

 

૪૮,૮૫૬/- 

૨ એમ.બી.એ ટર ાઈસ ઉ. ૃ ણનગર વોડ,આનદનગર ુના ણમા ળયા લોક 

ન.ં૧૬,૧૭ની પાછળ ચમારવાસમાં નેજલાઈન નાખવા ુ ં

કામ (સ ય ી ભુાઈ સોલકં ની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 
  

૫૯,૦૩૩/- ૫૯,૦૩૩/- 

૩ એમ.વી. એ ટર ાઈસ ઉ. ૃ ણનગર વોડ,આનદનગર ુના ણમા ળયા લોક 

ન.ં૧૬,૧૭ની પાછળ ચમારવાસમાં નેજલાઈન નાખવા ુ ં

કામ (સ ય ી ભુાઈ સોલકં ની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 
  

૬૬,૮૮૩/- ૬૬,૮૮૩/- 

૪ એમ.બી. એ ટર ાઈસ ઉ. ૃ ણનગર વોડ,આનદનગર ુના ણમા ળયા લોક 

ન.ં૧૬,૧૭ની પાછળ ચમારવાસમાં નેજલાઈન નાખવા ુ ં

કામ (સ ય ી ભુાઈ સોલકં ની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 
  
 

૩૧,૯૬૨/- ૩૧,૯૬૨/- 

૫ .ક.ગો હલ  વડવા-બ વોડમા ં શેર  ન.ં૯ બ બેુનનીવાડ  

ઠાકરશીભાઇના ઘર પાસે નેજ લાઈન નાખવા ુ ં કામ 

(સ ય ી હમતભાઇ મેણીયાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 

૧૯,૧૨૨/- ૧૯,૧૨૨/- 

૬ .ક.ગો હલ  ુંભારવાડા બ બેુનનીવાડ  શેર  ન.ં૫ લોટ ન.ં૧૫૪ 

નેજલાઈન અપ ોડશન કરવા ુ ં કામ (સ ય ી 

હમતભાઇ મેણીયાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 

૩૪,૬૧૬/- ૩૨,૪૯૬/- 

૭ ઓમસાઈં 

એ ટર ાઈસ 

ુંભારવાડાવોડમા ં અ રપાક સોસાયટ  શેર  ન.ં૮ નેજ 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી ઘન યામભાઈ/ યોતમની 

ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 

૧,૦૪,૩૨૦/- ૧,૦૪,૩૨૦/- 

૮ િમ હર બી ડસ  ઘોઘાસકલવોડમા ં હ ર ાર એપાટમે ટ થી રાધા ટનામે ટ 

ધુી ોમ લાઈન નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી હતેશ ુમારની 

ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦)  

૫,૦૦,૦૦૦/- ૪,૩૯,૩૨૮/- 

૯ સકંત ક કશન ુંભારવાડાવોડમા ં નાર રોડ GHB પાસે મફતનગર 

કા મીર ના નાળા પાસે નેજ લાઈન નાખવા ુ ં કામ 

૧,૦૪,૨૦૦/- ૯૭,૧૪૦/- 
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(સ ય ી ઘન યામભાઈ/ યોતમની ા ટ વષ ૨૦૧૯-

૨૦) 

૧૦ ી ઉમા ક કશન ક.પરા. વોડમા ંબદંરરોડ, બારદાનવાળો ડલા પાસે ોમ 

લાઈન લબંાવવા ુ ંકામ (સ ય ી ઇકબાલ એ. બા સુાની 

ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦)  

૪૦,૦૦૦/- ૩૬,૯૦૧/- 

   ૧૦,૦૮,૯૯૨/- ૯,૩૬,૦૪૧/- 

૧૧ લ મી ક કશન વડવા-બ વોડમા ં બા બેુનનીવાડ  શેર  ન.ં ૫ મા ં નેજ 

લાઈન પર મેનહોલ બનાવવા ુ ંકામ (સ ય ી હમતભાઇ 

મેણીયાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 

૪૧,૮૩૮/- ૩૫,૬૦૬/- 

૧૨ સજંય એચ. મો ા  વડવા-અ વોડમા ં િુનવસ ગેટ સામે ડર રોડ લોટ 

ન.ં૬૩૫ થી નાળા ધુી નેજ લાઈન અપ ેડ કરવા ુ ં

કામ (સ ય ી ભારતીબેન પી. બારયાની ા ટ વષ 

૨૦૧૯-૨૦) 

૨૫,૧૦૮/- ૨૫,૧૦૮/- 

૧૩ રુશ બી. બારયા ઉ. .ૃનગર વોડમા ં ુ ધદવ સકલ ફરતે ોમ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ (જ બેુન બારયાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦) 

૧,૬૫,૧૫૩/- ૧,૪૫,૦૦૬/- 

૧૪ ર ધી ક કશન ક.પરા.વોડ ભગંના કારખાના પાસે વરસાદ  પાણીના 

િનકાલ માટ ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી 

ગીતાબેન મેરની ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧)  

૧,૪૫,૦૦૦/- ૯૪,૫૩૪/- 

૧૫ ર ધી ક કશન ક.પરા.વોડ ભગંના કારખાના પાસે નેજ લાઈન અપ ેડ 

કરવા ુ ં કામ (સ ય ી ગીતાબેન મેરની ા ટ વષ 

૨૦૨૦-૨૧)   

૧,૧૫,૦૦૦/- ૯૭,૧૪૯/- 

૧૬ 

 

.એમ.ગોહલ  હાદાનગર મેઈન રોડ, રામ  મં દર પાસે આવેલ 

બાથ મ ર નોવેશન કરવા ુ ંકામ 

 

૪,૩૮,૦૦૦/- ૪,૨૯,૩૯૧/- 

૧૭ રુશ બી. બારયા ક.પરા વોડ મોટ  ુ ડયો સામે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી કા તાબેન મકવાણાની 

ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૫૩,૮૯૯/- ૫૩,૮૯૯/- 

૧૮ લ મી ક કશન ત તે ર વોડમા ં લા ુ તકાલય સામે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી વીકાબેન/ક પેશ વોરા/ રુશ 

ધાધંલીયાની સં ુ ત ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૯૫,૦૦૦/- ૮૭,૩૭૮/- 

૧૯ 

 

.એમ.ગોહલ ચ ા લસર વોડમા ં રાજકોટ રોડ,રાજનગરના ડુથી 

મફતનગરની શેર મા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ 

૨૦,૫૦૮/- ૨૦,૫૦૮/- 

૨૦ િમ હર બી ડસ  ઘોઘા સકલ વોડમા ં અ ખલેશ સકલ પાસે 

મહાનગરપા લકાના બગીચાથી માનસ દશન ધુી ોમ 

લાઈન નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી હતેશભાઈ સોલકં ની 

ા ટ ૨૦૨૦-૨૧) 

૨,૫૦,૦૦૦/- ૨,૨૫,૩૩૮/- 

૨૧ 

 
 

.એમ.ગોહલ ુંભારવાડા વોડમા ં ગઢચી વડલા રોડ રામ  વાડ માં 

કુશભાઈ ચ માવાળાના ઘરથી હરશભાઈ મકવાણાના 

૭૫,૦૦૦/- ૭૪,૯૭૬/- 
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ઘર ધુી નવી નેજ લાઈન નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી 

હરશભાઈ મકવાણાની ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૨૨ ર ધી ક કશન પીરછ લા વોડ,ડાયમડં ચોક ોમ લાઈનમા ં જોડાણ 

આપવા ુ ં કામ અને ોમ લાઈન લબંાવવા ુ ં કામ 

(સ ય ી ણૃાલ શાહની ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૧,૩૦,૦૦૦/- ૧,૨૦,૭૦૧/- 

૨૩ .ક.ગો હલ વડવા-બ વોડમા ં બા બેુનની વાડ  શેર  ન.ં૮ અને ૧૦ 

વ ચે નેજ લાઈન પર મેનહોલ બનાવવા ુ ં કામ 

(સ ય ી હમતભાઇ મણયાની ા ટ ૨૦૨૦-૨૧) 

 

૧૭,૪૬૪/- 

 

૧૭,૦૪૭/- 

   ૨૫,૮૦,૯૬૨/- ૨૩,૬૨,૬૮૨/- 

૨૪ .ક.ગો હલ વડવા-બ વોડમા ં બા બેુનની વાડ  શેર  ન.ં૮ 

શાન ુબેંનના ઘરથી ભરતભાઈના ઘર ધુી નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી હમતભાઇ મણયાની ા ટ 

૨૦૨૦-૨૧) 

૨૦,૫૯૮/- ૧૯,૬૯૪/- 

૨૫ સકંત ક કશન વડવા-અ વોડમા ં પાનવાડ  ચોક પાસે કોપ રટર 

ભારતીબેનના ઘર પાસે નેજ લાઈન પર 'a' ટાઈપ 

મેનહોલ બનાવવા ુ ંકામ (સ ય ી ભારતીબેન બા રયાની 

ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧)  

૧૪,૯૭૮/- ૧૪,૯૭૮/- 

૨૬ િમ હર બી ડસ  ઘોઘા સકલ વોડમા ંશહર ફરતી સડક હ રરામ સોસાયટ  

પાસે ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી હતેશભાઈ 

સોલકં ની ા ટ ૨૦૨૦-૨૧) 

૨,૩૬,૦૦૦/- ૨,૨૭,૨૬૭/- 

૨૭ ર ધી ક કશન પીરછ લા વોડમા ં નવકાર ટનામે ટ પાસે નેજ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ (સ ય ી ણૃાલ શાહની ા ટ વષ ૨૦૨૦-

૨૧) 

૪૫,૭૩૫/- ૩૬,૯૬૫/- 

૨૮ લ મી ક કશન ત તે ર વોડ િતક લેટની બા ુમા ં નેજ લાઈન 

અપ ેડ કરવા ુ ં કામ (સ ય ી વીકાબેન/ક પેશ 

વોરા/ રુશ ધાંધલીયાની સં ુ ત ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૩૦,૩૦૬/- ૩૦,૩૦૬/- 

૨૯ ર ધી ક કશન ઘોઘાસકલ વોડમા ં નુીયન બે કથી ખારા િનવાસ ધુી 

ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ (સ ય ી હતેષભાઈ 

સોલકં ની ા ટ ૧૯-૨૦ તથા ૨૦૨૦-૨૧)  

૫,૦૦,૦૦૦/- ૪,૬૦,૫૫૦/- 

૩૦ ઓમ સાઈ 

એ ટર ાઈઝ 

વડવા-અ વોડમા ં એમ ક જમોડ ુલની સામે મરચ ટ 

પાકમા ં જ રત મેનહોલ ુ ર કર  નવા મેનહોલ 

બનાવવા ુ ં કામ (સ ય ી રા શ પડં ા/રા ુભાઈ 

રાબડ યા/આશાબેન બદાણી/ભારતીબેન બારયા સં ુ ત 

ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૯૬,૬૧૪/- ૮૯,૭૬૫/- 

૩૧ શા તીલાલ પી ગોહલ ઉ- .ૃનગર વોડમા ં એરપોટ વાટરની પાછળ પ ે એ ડ 

ઝુની પાસે અ રુ  રહતી નેજ લાઈન ફ ટ કરવા ુ ંકામ 

(જ બેુન બારયાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦ તથા ૨૦૨૦-

૨૦૨૧)  

૫૯,૨૯૨/- ૫૯,૨૯૨/- 
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૩૨ રુશભાઈ બારયા  ઉ- .ૃનગર વોડમા ં દુાસ િસહ સકલ પાસે જમણી બા ુ  

ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ (જ બેુન બારયાની ા ટ 

વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૧,૪૯,૬૫૩/- ૧,૪૯,૨૭૭/- 

૩૩ લ મી ક કશન વડવા બ વોડમા ંબા ુબેંનની શેર  ન.ં૮ મા ં નેજ લાઈન 

પર મેનહોલ બનાવવા ુ ં કામ ( હમતભાઈ મેણીયાની 

ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૬૬,૯૭૩/- ૬૬,૯૭૩/- 

૩૪ લ મી ક કશન વડવા બ વોડમા ં ુંભારવાડા માઢ યા રોડ મફતનગર શરે  

ન.ં૧૦ પાસે નેજ લાઈમ નાખવા ુ ં કામ ( હમતભાઈ 

મેણીયાની ા ટ વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

 

૩૩,૩૮૫/- ૩૩,૩૮૫/- 

 

 
  ૩૮,૩૪,૪૯૬/- ૩૫,૫૧,૧૩૪/- 

૩૫ લ મી ક કશન વડવા બ વોડમા ંમફતનગર શરે  ન.ં૩ મા ં નેજ લાઈન 

પર માહોલ બનાવવા ુ ંકામ ( હમતભાઈ મેણીયાની ા ટ 

વષ ૨૦૨૦-૨૧) 

૪૦,૦૮૦/- ૪૦,૦૮૦/- 

૩૬ વુરાજિસહ ગો હલ બોરતળાવ વોડમાં આવેલ ગણેશનગર-૨ ની પાછળ 

પોલીસ કમચાર  સોસાયટ  લોટ ન.ં૧૭૦ ની સામે 

બહનો ુ ં નાનાગર બનાવવા ુ ં કામ (સ ય ી માયાબા 

એ. ઠવાની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦)  

૩,૭૦,૦૦૦/- ૩,૫૬,૮૬૩/- 

૩૭ િમ હર બ ડસ ઘોઘા સકલ વોડમા ં મીની હ રા બ રમા ં ોમ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ (યોગીતાબેન પડં ાની ા ટ) 

૨,૨૪,૦૮૭/- ૨,૨૪,૦૮૭/- 

૩૮ ર  ક કશન ઘોઘા સકલ બી એમ કોમસ ુલ પાછળ ોમ વોટર 

લાઈન નાખવા ુ ંકામ ( દનેશભાઈ ગોહલની ા ટ) 

 

૪,૦૦,૦૦૦/- ૩,૫૩,૭૫૧/- 

૩૯ સજંય એચ મો ા ભરતનગર રામે ર મં દર પાસે બાથ મ બનાવવા ુ ંકામ 

(ગીતાબેન એમ વા ની ા ટ ) 

૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૨૩,૦૫૯/- 

૪૦ ર  ક કશન પીરછ લા વોડમા ં વીરભ  અખાડાથી સાઈ બાબા મં દર 

ધુી ોમ લાઈન નાખવા ુ ં કામ ( ણૃાલ ક શાહ ની 

ા ટ) 

૩,૦૦,૦૦૦/- ૨,૫૦,૦૯૪/- 

   ૫૬,૧૮,૬૬૩/- ૫૧,૯૯,૦૬૮/- 
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બ ડ ગ િવભાગ :- 
 

 
 

કામ ુ ંનામ:- નાર  ખાતે અબન કો નુીટ  હ થ સે ટર ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- સરકાર ીની હ થ િવભાગની ા ટ 

ુલ ખચ :- . ૩૫૨.૦૦ લાખ 

બાધંકામની િવગત :- આ બાધંકામ આર.સી.સી. મ- ચર ટાઇપ ુ ં ાઉ ટ ફલોર+ એક માળ સાથે, 

મોકળાશ ભ  ુ વેશ વાર, દા :- ૧૮૭૫ ચો.મી.(૨૦૧૭૫ ચો. ટ) ના બાધંકામ સાથે ુલ ૩૦ બેડ સાથે 

બનાવવામા ંઆવેલ છે.       

                       આ  હો પટલમા ં પેસે જર લીફટ, ચર લી ટ, દાદર તથા ર પની િુવધા 

રાખવામા ં આવેલ છે, ૮ નગં ક સ ટ ટ ડોકટસ મ, પેથોલો , સોનો ાફ , એકસ-ર, ઈ કશન મ, 

લેબોરટર ની િુવધા, ઈમરજ સી વોડ સાથે અલગ વેશ ાર, ઓપશેરન થીયેટર, એને થેિસયા, 

િ ઓપરટ વ મ, ડોકટસ મ બ મ, ટર લાઈઝેશન, ઓકટોકલેવ, બાયોલો કલ વે ટ મ, ગાયનેક 

મ, લેબર મ, બેબી વોશ એ રયા, બાયોમે ડકલ વે ટ મ, આઈશેલેશન મ, NBSU મ, મેઈલવોડ, 

ફ મેલ વોડ, નસ મ, મીટ ગ મ, સેમી પેશીયલ મ, પીવાની પાણીની તથા કોમન ટોયલેટ લોક 

િુવધા ઉપલ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. દા જત દોઢ લાખ લોકોને આરો યની સેવાઓનો લાભ મળશે 

અને તે િસવાયના અ ય લોકો પણ તેનો લાભ લઈ શકશે. 
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કામ  ુનામ :- નાર  ખાતે તળાવ ડવલપમે ટ ુ ંકામ.  

ખચનો હડ     :-  વ ણમ જયતંી ુ યમિં  શહર  િવકાસ યોજના ા ટ   

ુલ ખચ       :-  .૨૪૫ લાખ. 

કામની િવગત:- દા  ૫૦,૯૦૦ ચો.મી િવ તારમા ંડવલોપમે ટ સાથે આકષક એ  ગેટ, જોગ ગ ક, 

ચ ન લે એ રયા, એમપી િથયેટર સીટ ગ ગ બો, ટ ફાઉ ટઇન, ઓવર ફલો થતા પાણીના િનકાલ 

અથ કોઝ- વે, ટોયલેટ લોક વગેર ુ ંકામ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 આ કામ થવાની નાર  િવ તારમા ંરમણીય પીકનીક થળ તર ક ઓળખ ઉભી થશે. 
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કામ  ુનામ  :- કાળ યાબીડ િવ તારમા ંકોમન લોટન.ં ૪૩મા ં ાથમીક આરો ય ક  ુ      બાધંકામ.  

ખચનો હડ       :-  સરકાર ીની હ થ િવભાગની ાં ટ 

ુલ ખચ         :-  દા ત . ૮૧.૧૫લાખ 

બાધંકામની િવગત :- આ બાધંકામ આર.સી.સી. મ- ચર ટાઇપ ુ ં ાઉ ટ ફલોર+એક માળ સાથે 

દા ત ુલ- ૬૩૫ ચો.મી ુ ં (૬૮૫૦ ચો. ટ), સાથે ુ ં મોકળાશ ભ  ુ વેશ વાર, થમ લોર ધુી 

પહોચવા ર પ, દાદર, પેસે જર લીફટ, દરક િુવધા ઓને જોડતો પેસેજ, આ હો પટલમા ંક સ ટ ટ મ 

નગં ૩, ઓપરશન થીયેટર, િુત મ, લેબોરટર  મ તેમજ જનરલ વોડ વી અધતન િુવધાઓ 

ઉપલ ધ થશે. 

  આ PHC ુલ ૧૦ બેડ સાથે કાયરત થશે અને સામા ય બીમાર ઓ માટ િનદાન અને સારવાર મફતમા ં

ઉપલ ધ થશે. ઉપરાતં િવિવધ માદંગીયો માટ પે યાલી ટ ડો ટરની સેવાઓ પણ ઉપલ ધ બનશે. આ 

હો પટલમા ંઓપરશન થીયેટર, નાની મોટ  સ ર ની સારવાર ી રોગ િન ણાતં ારા ી રોગ માટની 

સારવાર, િુતની સેવાઓ, ું ુંબ ક યાણની િુવધાઓ િવગેર પણ ઉપલ ધ થશે. 

 આ PHC બનવાથી આસપાસના દા ત ીસ હ ર લોકોને આરો યની સેવાઓનો લાભ મળશે. 
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કામ ુ ંનામ:- ગગંાજ ળયા તળાવના ડવલપમે ટ (ફઇઝ – ૧) ુ ંકામ. 

ુલ ખચ :- ૧૦.૫૩ કરોડ 

દા  :- ૨૪,૮૫૦ ચો.મી. િવ તારમા ંડવલોપમે ટ 

સાઈલે ટ ફ ચસ / આકષક:- (૧) મેઈન એ  એ ડ ધાટ ડવલપમે ટ (૨) ચ ન લે એ રયા (૩) ટ 

ફાઉ ટન (૪) ક ટ લીવર કનોપી એ ડ સીટ- આઉટસ (૫) બોટ ગ ડક (૬) એ પીથીયેટર (૭) તળાવ ફરતે 

પાથ વે (૮) પા કગ 

 આ કામની તળાવ ુ ં થળ ભાવનગર શહરમા ંરમણીય પીકનીક થળ તર ક ઓળખાશે. 
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કામ ુ ંનામ:- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંટ .પી મ ન.ં૩ ( વા) ના ફાઈનલ લોટ  

              ન.ં૧૧૦મા ંઅબન કો નુીટ  હ થ સે ટર ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- સરકાર ીની હ થ િવભાગની ા ટ 

ુલ ખચ :-    .૩૫૨.૫૬ લાખ. 

બાધંકામની િવગત:- આ બાધંકામ આર.સી.સી. મ- ચર ટાઇપ ુ ં ાઉ ટ ફલોર+બે માળ સાથે દા ત 

ુલ- ૨૦૯૦ ચો.મી ુ ં(૨૨૪૮૮ ચો. ટ),ડબલ હાઈટ સાથે  ુમોકળાશ ભ  ુ વેશ વાર, દરક લોર ધુી 

પહ ચવા ર પ, દાદર, ચર લી ટ પેસે જર લીફટ,દરક િુવધાઓને જોડતો ૨.૫ મીટરનો પહોળો 

કોર ડો, લેડ ઝ, ટસ તથા ટાફના અલગ અલગ ટોઇલેટ લોક, ર શન, એડમીની શન, ટાફ 

ઓફ સ, ફામસી, મેડ સીન ટોરજ, કો ડ ટોરજ, ક સલટ ગ ડો ટસ મ- ૪, પેથોલો , સોનો ાફ , એકસ-

ર, કઝ અુ ટ  , ર કશન મ,વેઇટ ગ મ, ઓપરશન થીયેટર, લેબર મ, ઈમરજ સી, 

એને થેિસયા,ર કવર  મ, બેબી વોશ, બ, ટર લાઈઝેશન, ઓકટોકલેવ,બાયોલો કલ વે ટ મ, ડો ટર, 

ચે જ ગ મ, મેઈલ વોડ, ફ મેલવોડ, નસ ટશન, આઈશેલેશન – મેઈલ, આઈશેલેશન – ફ મેલ,સેમી- 

પેશીયલ મ, પેશીયલ મ,એન.બી.એસ.  ુલીનન ટોર િવગેર યવ થા સાથે કરવામા ંઆવનાર છે. 

ઉપયોગતા :- વા ગામ ખાતે આ U.C.H.C બનવાની આસપાસના દા જત દોઢ લાખ લોકોને 

આરો યની સેવાઓનો લાભ મળશે અને તે િસવાયના અ ય લોકો પણ તેનો લાભ લઈ શકશે. 
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કામ ુ ં નામ:- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ં આનદંનગર િવ તારમા ં વીમાના દવાખાના પાસેના  

લોટમા ં ાયમર   હ થ સે ટર ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- સરકાર ીની હ થ િવભાગની ા ટ 

ુલ ખચ :-    .૮૨.૫૯ લાખ. 

બાધંકામની િવગત:- આ બાધંકામ આર.સી.સી. મ- ચર ટાઇપ ુ ં ાઉ ટ ફલોર+ફ ટ લોર સાથે 

દા ત ુલ- ૫૯૦.૮૬ ચો.મી. ુ ં (૬૩૫૨ ચો. ટ), ફ ટ લોર ધુી પહોચવામા ંર પ, દાદર, પેસે જર 

લી ટ, દરક િુવધાઓને જોડતો લેડ ઝ, સ ઓફ સ કામ ર શન, માઈનર ઓટ , ફામસી, કો ડ 

ટોરજ, ક સલટ ગ ડો ટસ મ, ેબર મ, બેબી વોશ, બ, ટોર વગેર યવ થા સાથે કરવામા ં

આવનાર છે. 

ઉપયોગીતા:  આનદંનગર િવ તારમા ંઆ ાયમર  હ થ સે ટર બનવાથી આસપાસના દા જત પચાસ 

હાજર લોકોને આરો યની સેવાઓનો લાભ મળશે અને તે િસવાયના અ ય લોકો પણ તેનો લાભ લઈ 

શકશે. 
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કામ ુ ંનામ:- અકવાડા લેઈક ડવલપમે ટ ુ ંકામ. 

ખચનો હડ :- વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ યોજના ા ટ 

ુલ ખચ :- .૧૧૦૫.૧૩ લાખ. 

ઉપયોગીતા: ભાવનગર શહરમા ંરમણીય પીકનીક થળ તર ક આગવી ઓળખ ઉભી થશે 

કામ ુ ં ુ ય આકષણો :- (૧) આકષક વેલકમ ગેઈટ, (૨) રૂતી પા કગ યવ થા,                          

(૩) ગાડન એ રયા તથા પાળા પર ુદંર પાથવે (૪) બાળકોના મનોરંજન માટ ચ ન પાક, જ પ ગ 

વોલ, લૂ લુામણી, મેર -ગો રાઉ ડ, કલાઈ બર, લાઈડર, ઉચક-નીચક, હ ચકો                        

(૫) ટોય ન, ટોય ન ટશન, માઉ ટ ટનલ (૬) ખાણીપીણી માટ ડ ઝોન/ બતક શેઈપ ર ટોર ટ (૮ 

શોપ) (૭) વો કગ ક તથા વોટર ર ટઈન ગ વોલ (૮) ગ બો (સીટ આઉટ) નગં-૧૦ (૯) ટ ક ટ કાઉ ટર, 

એડમીન ઓફ સ, િસ ુ રટ  ઓફ સ (૧૦) પીવાના પાણીની સગવડ,                       (૧૧) ટોયલેટ 

લોકસ. 
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કામ ુ ંનામ:- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંટ .પી. મ ન.ં ૧૨ (તરસમીયા) ના ફાઈનલ  લોટન.ં ૩૭ 

મા ંપ લક  હ થ સે ટર ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- સરકાર ીની હ થ િવભાગની ા ટ 

ુલ ખચ :-    .૮૧.૦૨ લાખ. 

બાધંકામની િવગત:- આ બાધંકામ આર.સી.સી. મ- ચર ટાઇપ ુ ં ાઉ ટ ફલોર+ફ ટ લોર સાથે 

દા ત ુલ- ૫૯૦.૮૬ ચો.મી. ુ ં (૬૩૫૨ ચો. ટ), ફ ટ લોર ધુી પહોચવામા ંર પ, દાદર, પેસે જર 

લી ટ, દરક િુવધાઓને જોડતો લેડ ઝ, સ ઓફ સ કામ ર શન, માઈનર ઓટ , ફામસી, કો ડ 

ટોરજ, ક સલટ ગ ડો ટસ મ, ેબર મ, બેબી વોશ, બ, ટોર વગેર યવ થા સાથે કરવામા ં

આવનાર છે. 

ઉપયોગીતા:  તરસમીયા િવ તારમા ંઆ ાયમર  હ થ સે ટર બનવાથી આસપાસના દા જત પચાસ 

હાજર લોકોને આરો યની સેવાઓનો લાભ મળશે અને તે િસવાયના અ ય લોકો પણ તેનો લાભ લઈ 

શકશે. 
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કામ ુ ંનામ:- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંટ .પી મ ન.ં૩ ( વા) ના ફાઈનલ લોટ  

              ન.ં૧૧૨ મા ં િુવધા ુ ત કો નુીટ  હોલ ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- ૧૪મા ંનાણાપચંની ા ટ 

ુલ ખચ :-    .૬૦.૫૨ લાખ 

ઉપયોગીતા :- લગન સગં, રસે શન, વેિવશાળ, ીમતં, નેહિમલન, ઇનામ િવતરણ, ાિતની મીટ ગ/ 

ફં શન, સેમીનાર તાલીમ તેમજ સારા – નરસા સગંો ુ ંઆયોજન થઇ શકશે. આ ીમાઈસીસમા ંએક 

તરફ હોલ તથા બી  તરફ ટોયલેટ લોક, સીગ બે મ, િવશાળ કોટ યાડ તથા કવડ ટજ સાથે 

દા જત ુલ – ૪૩૭ ચો.મી. ુ ં (૪૭૦૨ ચો. ટ) ુ ં દા  ૩૮૧૪ ચો.મી (૪૧૦૩૮ ચો. ટ) લોટ 

એ રયામા ંબાધંકામ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 બાધંકામમા ં ુ ય િુવધાઓ : 

 ૨૧૫૬.૦૦ ચો. ટ િવ તારમા ંિવશાળ હોલ ( મતા-૪૦૦ લોકો) 

 ૫૯૬.૦૦ ચો. ટ િવ તાર  ુ ટજ 

 ૧૧૪.૦૦ ચો. ટ સ ગ મ-લેડ ઝ 

 ૧૧૪.૦૦ ચો. ટ સ ગ મ- ટસ 

 ટસ તથા લેડ ઝ ટોયલેટ લોક 

 ૨૬૭૩.૦૦ ચો. ટ િવ તારમા ંિવશાળ લી થ લેવલે કોટ યાડ ( મતા-૫૦૦ લોકો) 

 ઉપરાતં વ  ુિવશાળ મતા માટ ટમા ં ુ લી જ યા ઉપલ ધ તથા પા કગ ની િુવધા. 
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કામ ુ ંનામ:- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંકરચલીયાપરા વોડમા ંવા કટ હ થ સે ટર પાસે િુવધા ુ ત 

કો નુીટ  હોલ ુ ંબાધંકામ 

ખચનો હડ :- ૧૪મા ંનાણાપચંની ા ટ 

ુલ ખચ :-  .૩૦.૧૨ લાખ 

ઉપયોગીતા:- લ ન સગં, રસે શન, વેિવશાળ, ીમતં, નેહિમલન, ઇનામ િવતરણ, ાિતની મીટ ગ/ 

ફં શન, સેમીનાર તાલીમ તેમજ સારા – નરસા સગંો ુ ંઆયોજન થઇ શકશે. આ ીમાઈસીસમા ંએક  

હોલ તથા ટોયલેટસ, બે સીગ  મ, િવગેર સહ ત દા  ૨૧૪.૦૦ચો.મી ુ ં(૨૩૦૩ ચો. ટ) ુ ં બાધંકામ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૨૩૦૩  ચો. ટ િવ તારમા ંિવશાળ હોલ ( મતા-૪૦૦ લોકો) 

 લેડ ઝ સ ગ મ, ટોયલેટ સાથે 

 ટસ સ ગ મ, ટોયલેટ સાથે 

 ઓવર હડ ટ ક, અ ડર ાઉ ડ ટ ક 

 વોટર ુલર, આર.ઓ. લા ટ વગેરની િુવધા  
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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 ૬  ૬  

૪ ટક.આસી (સીવીલ) ૫ ૫ ૪  

૫ ુ . લાક ૪ ૨                                                                                                                             ૩  

૬ ાઈવર  ૪ ૧ ૧  

૭ ટાઈમ ક પર ૫         3                                                                                                                            3  

૮ પ ાવાળા ૧ ૩ ૧  

૯ સીનીયર લાક  ૧                                                                                                                              ૧  ૦  

૧૦ ટાઈિપ ટ કમ લાક  ૧  ૧  ૦  

 

  વષ ર૦૨૦-૨૧ દર યાન િવિવધ ા ટ હઠળ નીચે જુબ કામો હાથ ધરાયેલ છે.  

(૧) રાજકોટ રોડ દસાઈનગર પે ોલપપંથી નાર  ચોકડ  ધુી િસકસલેન રોડ ુ ંકામ 

(૨)  હ લપાકથી સીદસર ધુી ફોરલેન બી ુમેન પેવર રોડ તથા જ ર રૂતા ભાગમા ંઆર.સી.સી. રોડ ુ ં

કામ. 

(૩) હલપાક થી શાિંતલાલ શાહ એ નીયર ગ કોલેજ સીદસર રોડ બી ુમેન પેવર રોડ બનાવવા ુ ંકામ 

(૪) શા ીનગર થી ગઢચી રોડ પર ભાયાણીની વાડ  પાસે હયાત પાઇપ ક વટને થાને નવો ીજ 

બનાવવા ુ ંકામ 

(૫) તળા  રોડ, રામમં મં દર થી ુ :ખી યામબાપા સકલ વ ચે કંસારા નદ  પર ૂના લુ ુ ં થન ગ 

કરવા ુ ંતથા ુના લુની બા ુમા ંનવો લુ બનાવવા ુ ંકામ. 

(૬) શા ીનગરથી આર.ટ .ઓ. થઇ દસાઈનગર પે ોલપપં ધુી લાયઓવર ીજ ુ ંકામ 
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(૭) મ હલા કોલેજ સકલથી ઘોઘાસકલ થઇ પાણીસકલ ધુી ફોરલેન રોડ 

)૮(  ઘોઘા સકલથી સ ટસકલ ધુી ફોરલેન રોડ 

)૯(  િશવા  સકલથી વેલે ટાઈન સકલ ધુી ફોરલેન રોડ  

(૧૦) આનદંનગર ડ પોઝલથી બી.ડ વીઝન થી ુ ુ ુળ ધુીનો આર.સી.સી. રોડ   

વષ ર૦૨૧-૨૨ દર યાન િવિવધ ા ટ હઠળ આગામી આયોજનમા ંહોય તેવા કામોની યાદ  નીચે જુબ 

છે.  

)૧(  ટોપ ી થી લીલા-સકલ ધુીનો આર.સી.સી. રોડ 

(૨) સીદસર ગામ પાસે લુ બનાવવા ુ ંકામ 

)૩(  ુખી યામ બાપા સકલથી ટોપ ી સકલ થઇ નુી. હદ ધુી આર.સી.સી. ફોર લેન રોડ 

)૪(  સતનામ ચોકથી કમચાર નગરનો ફોર લેન પેવર રોડ. 

યોજના િવભાગ :- 
   યોજના િવભાગ ારા શહર માટ માળખાક ય િુવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવા માટ િવિવધ ા સ હઠળ 

અગ યના ો કટ માટ ટ ડર યા કર  જ ર જણાય યા ં ક સલટ ટ રોક  સોઈલ ઈ વે ટ ગેશન તથા 

ડ .પી.આર. તૈયાર કરાવી ો સ ણૂ કરવાની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

:SJMMSVY હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો: 
 

ણુ થયેલ યોજના:-  

(૧) l. ૦.૫૪ કરોડના ખચ વ ન ૃ ટથી તળા  રોડ ધુી 300 mm યાસની RCC NP3 સીવરજ 

પાઈપલાઈન નાખવા ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે. 
 

હાલની શ  યોજનાઓ:-  

 (૧) l.૧૦.૧૭ કરોડના ખચ ુંભારવાડા િવ તારમા ં ણ પ પ ગ ટશન સ હત સીવરજ અપ ેડશન ફઝ-I  ુ

કામ શ  છે. 

(૨) l. ૪.૦૭ કરોડના ખચ પોપટનગર-ધનાનગર િવ તારમા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંતથા પ પ ગ ટશન 

બનાવવા ુ ંકામ શ  છે. 

(૩) l. ૫૫.૨૯ કરોડના ખચ વાપર  મં દર પાસે વ  ુ50 MLD મતાનો STP બનાવવા ુ ંકામ શ  છે.  

(૪) l. ૯.૪૨ કરોડના ખચ ચ ા-બોરતળાવ વગેર શહરના પિ મ િવ તારમા ં સીવરજ પાઈપ લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ શ  છે. 

(૫)  l. ૫.૨૯ કરોડના ંખચ ણનગર ટ .પી. એર યામા ંસીવર અપ ેડશન ુ ંકામ શ  છે. 

(૬) l. ૩૯.૬૧ કરોડના ંખચ કંસારા નદ ના ુ કરણ ુ ંકામ શ  છે. 

(૭) l. ૮૯.૮૮ લાખના ં ખચ ુંભારવાડા િવ તારમા ં 450 mm D.I. K-7 સીવર પ પ ગ મેઈન લાઈન 

નાખવા ુ ંકામ શ  છે. 

(૮) l. ૪૭.૪૦ લાખના ંખચ નાર  5 MLD WTP પાસે કનાલ ટાઈપ ોપ ચર બનાવવા ુ ંકામ શ  છે. 
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કરવામા આવનાર યોજનાઓ :-  

(૧) l. ૧.૪૩ કરોડના ં  ખચ ર ગ રોડ પર બાલયોગીનગર પાસે આવેલ વા નેજ પ પ ગ ટશનના ં

અપ ેડશન ુ ંકામ ૂંક સમયમા ંહાથ ધરવામા ંઆવનાર છે. 

(૨) l.૧૯ લાખના ં ખચ ર ગ રોડ પર ટોપ- ી સકલ પાસે આવેલ િશવ પાવતી ટનામે ટ તથા 

ઘન યામનગરમા ં નેજ લાઈન નાખવા ુ ંકામ ૂંક સમયમા ંહાથ ધરવામા ંઆવનાર છે. 
 

: AMRUT  હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો : 

ણુ થયેલ યોજના :-  

(૧) l. ૬.૪૬ કરોડના ખચ તરસમીયા 20 MLD WTP એ સટ શન ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે. 

(૨) l. ૭.૩૦ કરોડના ખચ ચ ા 25 MLD WTP એ સટ શન ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે.  

(3) l. ૬.૬૫ કરોડના ખચ નાર  ગામે 5 MLD WTP ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે. 

(૪) l. ૮.૯૭ કરોડના ખચ નાર  ગામ માટ સીવરજ પાઈપ લાઈન નાખવા ુ ંફઝ-I ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે. 

(૫) l. ૭.૯ કરોડના ખચ નાર  ફઝ-૨ હાઉસ કને શન અને ગટર લાઈન ુ ંકામ ણૂ થયેલ છે. 

 

હાલની શ  યોજનાઓ :-  

(૧) l. ૪૧.૧૫ કરોડના ખચ ભાવનગરમા ંનવા ભળેલા ગામો વા ક વા, તરસમીયા, અકવાડા અને સીદસર 

મા ંસીવરજ નેટવક તેમજ પ પ ગ ટશનો બનાવવા ુ ંકામ શ  છે.  

(૨) l. ૮.૭૧ કરોડના ંખચ સીદસર િવ તારમા ંESR તથા તેની ફ ડર પાઈપલાઈન ુ ંકામ શ  છે. 

(૩) l. ૯.૯૮ કરોડના ંખચ દુાસ તળાવ િવ તારમા ંESR બનાવવા ુ ંકામ શ  છે. 

(૪) l. ૩.૯૬ કરોડના ંખચ ુંભારવાડા િવ તારમા ંESR બનાવવા ુ ંકામ શ  છે. 

(૫) l. ૩૧.૦૬ કરોડના ંખચ અકવાડા ગામ પાછળ 19.2 MLD મતાનો STP બનાવવા ુ ંકામ શ  છે.  
 

કરવામા આવનાર યોજનાઓ:- 

(૧) દા  l. ૧.૫૦ કરોડના ં ખચ ુના ચ ા ફ ટરશન લા ટ ુ ં ર પેર ગ કામ ૂંક સમયમા ં હાથ 

ધરવામા ંઆવનાર છે.   
 

:SWACHH BHARAT MISSION- SOLID WASTE MANAGEMENT  હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો: 

(૧) l. ૧૧.૮૬ કરોડના ંખચ ર ફ ઝુ ા સફર ટશન બનાવવા ુ ંકામ નવે બર-૨૦૧૯ થી શ  થયેલ છે. 

(૨) l. ૧૦.૪૯ કરોડના ંખચ લે ડ ફલ સેલ ડવલપમે ટ ુ ંકામ સ ટ બર-૨૦૨૦ થી શ  થયેલ છે. 
 

:14th FINANCE COMMISSION  હ ળ ા ત ા ના િવકાસ કામો: 

(૧) દા  l. ૭.૦૨ કરોડના ંખચ 30 MLD STP ુંભારવાડા ઓ સીડશન પો ડથી દર યાઈ ક ધુી 

ટડ વોટર ડ પોઝલ માટ પ પ ગ ટશન તથા પાઈપલાઈન ુ ંકામ શ  થયેલ છે. 
 
 

:ડ પોઝીટ કામો: 

 )૧ ( l  .૧૦.૪૪ કરોડનાં ખચ GSECL માટ TSW સ પ તથા પ પ હાઉસ બનાવવા ુ ં કામ 

ઓકટોબર -૨૦૨૦ થી શ થયેલ છે.  
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ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ -: 

ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ ુ ંમં ુર સેટઅપ 

 

મ જ યાની િવગત વગ 
મં ુર 

જ યા 
ર માકસ 

૧ 
ટાઉન ડવલપમે ટ ઓ ફસર(ટ .ડ .ઓ) 

કા.પા.ઈ ( સીવીલ ) 
૧ ૧  

૨ 
આસી. ટાઉન ડવલપમે ટ ઓ ફસર / 

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ( સીવીલ ) 
૨ ૨  

૩ અિધક મદદનીશ ઈજનેર ( સીવીલ ) ૩ ૫  

૪ ા ટમેન ( સીવીલ ) ૩ ૧  

૫ ટકનીકલ આસી ટ( સીવીલ ) ૩ ૩  

૬ સર ૩ ૨  

૭ ુ િનયર લાક ૩ ૪  

૮ પ ાવાળા ૪ ૧  
 
 
િવભાગની ુ ય કામગીર :- 

 

    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 સ-૨૦૧૭ ની જોગવાઈઓને આધીન નવા બાધંકામો માટ 

તેમજ એડ શન અ રશન કરવા માટના બાધંકામો માટ િવકાસ પરવાનગી આપવાની કામગીર  

ODPS તથા E-નગર વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન લાન મં ૂર ઓ આપવામા ં

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. બાધંકામ ક 
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મકાનના ડ મોલેશનથી ઉ પ  થતી C & D વે ટના મેનેજમે ટની કામગીર  પણ કરવામા ંઆવે 

છે.  
 
વષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ંથયેલ કામગીર :-  

 

    નાણાક ય વષ ૨૦૨૦ – ૨૦૨૧ દરિમયાન અ ેના િવભાગ ારા ુલ ૧૨૬૮  

િવકાસ પરવાનગીઓ આપવામા ંઆવે છે. તેમજ ુલ ૨૪૬ (ભાગ- લાન, એક ીકરણ, લ-ેઓઉટ), 

તેમજ ુલ ૮૭૭ આવાસ માટના માણપ ો ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ તેની સાથે નવા 

બાધંકામોની િુનટવાઈઝ આકારણી પણ કરવામા ં આવેલ છે. તા. ૧/૪/૨૦ થી ૩૧/૩/૨૦૨૧   

દરિમયાન અ ેના િવભાગે, અલગ અલગ હડ હઠળ ુલ . ૨૫,૨૬,૫૨,૩૪૨/- આવક થવા 

પામેલ છે.    

 

ટાઉન લાન ગ િવભાગ :- 
ટાઉન લાન ગ િવભાગ ુ ંમં ુર સેટઅપ 

 

મ જ યાની િવગત વગ 
મં ુર 

જ યા 
ર માકસ 

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  

૪ ટકનીકલ આસી ટ ( સીવીલ ) ૩ ૬  

૫ ા ટમેન ( સીવીલ ) ૩ ૧  

૬ સર ૩ ૨  

૭ હડ સવયર ૩ ૧  

૮ ુ િનયર લાક ૩ ૪  

૯ પ ાવાળા ૪ ૧  
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િ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  :- 

૨૦૨૦ - ૨૧ મા ંથયેલ કામગીર  :- 

 ૂચત ટ .પી. ક મ ન.ં ૧૬-અધેવાડાને સરકાર ી સુ ા પ નગર રચના યોજના તર ક મં ુર  

આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ટ .પી. ક મ ન.ં ૧/બી - ચ ા, ૩- વા,૮- વા તથા ૫/એ - સીદસરને સરકાર ી ારા આખર  મં ુર 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૂચત ટ .પી. ક મ ન.ં ૨૩ - (તરસમીયા), ૨૪ - ( ચ ા), ૨૫ - ( લસર), તથા ૨૬ - (નાર ) ની 

સુ ા પ મં ુર  થયા બાદ સરકાર ીના ટ પીઓ ીની િનમ ુકં થતા ક મ ુ ંતમામ સા હ ય ટ પીઓ 

કચેર ને પાઠવી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 ૂચત ટ .પી. ક મ ન.ં ૧૭-અધેવાડા, ૨૧ - ( વા - વડવા ), ૨૭ - (સીદસર), ૨૮ - સીદસર, ૨૯ - 

(અકવાડા) તથા ૩૦- ( ચ ા) નો સુ ો િસ  કર  તેની સુ ા પ મં ુર  માટ સરકાર ીમા ંસાદર 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ટ પી ક મ ન.ં ૨/બી - લસરમા ંઆવેલ વાણી યના હ  ુમાટના એફ.પી ન.ં ૩૦ ને HPCL કંપનીને 

.૪.૯૫ કરોડથી વેચાણ કરવામા ંઆવેલ છે અને કંપની ારા ૨૫% રકમ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

 તરસમીયા ના એફ.પી. ન.ં ૩૮ પૈક  નો લોટ .૧.૮૨ કરોડ, એફ.પી. ન.ં૫૫ પૈક  લોટ .૬.૧૪ 

કરોડ તથા વાના એફ.પી. ન.ં૧૦૫ .૩.૩૬ કરોડથી ઓન લાઈન ટ ડર પ િતથી વેચાણ  કરવામા ં

આવેલ છે.તેમા ંપાટ ઓ / એજ સીને ૨૫% રકમ ભરપાઈ કરવા ણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

લમ િવભાગની કામગીર  :- 

સરકાર ીની પડા વીજળ કરણ યોજના તગત વષ ૨૦૦૯-૧૦ થી પડાઓને વીજ 

જોડાણ આપવાની કામગીર  પી. .વી.સી.એલ. ારા શ  કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૨૦૨૦-૨૧ મા ંથયેલ કામગીર  :-  
 

 પડા વીજળ કરણ યોજના તગત વષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ં ુલ - ૬૨૦ 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 

પી.એમ.એ.વાય.(શહર ) ના આઈ.એસ.એસ.આર. મા ં ુલ ૨ (બે) ડ .પી.આર., (૧) 

સરદારનગર - િસ નુગર અ ેથી ટા. લા. .ન.ં૧૮૬૮,તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૦ થી 

એ.એચ.એમ. ને સરદારનગર - િસ નુગર લમને ોપ કરવા દરખા ત કરવામા ંઆવેલ 

છે  અ વયે સી.એસ.એમ.સી.ની ૫૧મી તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૦ ની બેઠકમા ં ોપ કરવામા ં

આવેલ છે.અને (૨) જનતાનગર - માણેકનગર લમ માટ ો ટ ોપ કરવા 

સરકાર ીમા ંદરખા ત કરવામા ંઆવેલ છે.પરં  ુ ાઈવેટ ડવલોપસ ારા આ કામમા ંરસ 

દાખવતા પાચંમી વખતના ંર -ટ ડર ઓન-લાઈન િસ  કરવામા ંઆવેલ છે. મા ંસફળ 

રહલ વક એજ સી રખા ક કશન, રાજકોટ ારા ભાવ ભરવામા ં આવેલ છે.આ વક 

એજ સી ારા આવેલ નેગેટ વ ીમીયમ અને ઘટતી રકમ ફાળવવા માટ સરકાર ીમા ં

ર ૂઆત કરાયેલ છે.આ બાબતે યો ય િનણય આ યેથી સદર ું ોજ ટની આગળની 

કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

અફોડબલ હાઉિસગ િવભાગની કામગીર  : 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ માં થયેલ કામગીર  :- 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત ૨૫૪૮ ઈ.ડ .ુએસ-૧ આવાસ યોજના અ વયે ુદા-

ુદા ુલ-૦૯ થળો પર બાધંકામ કરવામા ંઆવેલ.  પૈક  ટ .પી. ક મ ન.ં ૨/એ, લસર, 

ફાઈનલ લોટ ન.ં૩૦, ખાતે ૨૫૬ આવાસોના માન.ધારાસ ય ી ભુાઈ વાઘાણીના ં

વર હ તે ઈ-લોકાપણ તા.૨૬/૧૧/૨૦૨૦ ના ં રોજ કર  લાભાથ ઓને આવાસનો કબજો 

સોપવામા ંઆવેલ છે. 

 પી.એમ.એ.વાય. તગત ૨૫૪૮ આવાસોની સાથે તૈયાર થયેલ ૧૧૭ ુ કાનોની ટ ડર 

પ િતથી િનકાલ કરવા આપેલ હરાત અ વયે ૩૯ ુ કાનો ુલ .૧.૮૨ કરોડ થી વેચાણ 

કરવામા ંઆવેલ છે.તેમા ંઆસામીઓ ારા ૨૫% રકમ ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. 

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

ુદા ુલ-૦૫ થળે પર હાલ બાંધકામ શ ુ છે. 
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 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત ૧૨૫૨ ઈ.ડ .ુએસ-૨ આવાસ યોજના અ વયે 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૫/એ, સીદસર ખાતે ુલ ૧૨૫૨ ઈ.ડ .ુએસ.૨ કટગર ના ં આવાસો માટ 

.૧૦૯.૦૦ કરોડનો ખચ મં ુર કર  ુદા- ુદા ુલ-૦૩ થળ પર હાલ બાધંકામ શ ુ છે. 

 ધાનમં ી આવાસ યોજના તગત અનટનેબલ લમ ર હ બીલીટશન અ વયેના ૮૦ 

ઈ.ડ .ુએસ-૧ આવાસ યોજના અ વયે ટ .પી. ક મ ન.ં૨/એ, લસર, ફાઈનલ લોટ 

ન.ં૨૭/૨ ખાતે ુલ ૮૦ આવાસોના ંબાધંકામ પેટ .૪.૮૫ કરોડનો ખચ મં ુર કર  હાલ થળ 

પર બાધંકામ શ ુ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ સરકાર ીની લમ રહ બ લટશન પોલીસી – 

૨૦૧૩ યોજનાની ગાઈડલાઈન જુબ પા તા ધરાવતા લમ ુ ુંબોનો સવ કર  તથા જ ર  

આધાર રુાવા મેળવીને લાભાથ  તર ક િનયત કરવાની મોટાભાગની કાયવાહ  ણૂ કરાયેલ 

છે. 

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

૮૪૯ લાભાથ ઓને લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

કો ટુર િવભાગ:- 
 નામ હો ો સમયગાળો 

અહવાલ વષ 

દર યાન ખાતાના 

િવભાગીય વડા ી  

વનરાજિસહ એમ. 

પરમાર 

ઈ.ડ .પી.મેનેજર તા:૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી 

તા: ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

 

ટાફની િવગત: 
મ ન ં નામ હો ો 

૧. વનરાજિસહ એમ. 

પરમાર 

ઈ.ડ .પી.મેનેજર ી 

૨. અપે ાબેન જોષી ોગામર એ  ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૩. િ યાબા ગો હલ ઇ સપે ટર/I/C આસી. ોગામરએ  ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૪. હા દક િસમર યા આસી. ોગામર એ  ડ િસ ટમ એના લ ટ 

૫. ુષીભાઈ . પાઠક ડટા એ   ઓપરટર 

૬. િુનલ એમ. પાટ લ ડટા એ   ઓપરટર 

૭. ૃ તબેન િ વેદ  ડટા એ   ઓપરટર 

૮. સોહનભાઈ બી. ઝા ડટા એ   ઓપરટર 

૯. દવેશભાઈ ભ  િસિનયર લાક 
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૧૦. ગવર યાભાઈ બામણીયા િસિનયર લાક 

૧૧. કજલ રાઠોડ ુ િનયર લાક 

૧૨. િવ મ રથવી ુ િનયર લાક 

૧૩. અજયમાલા દવી નુ 

 

૧)વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ની સાલ માટCOVID-19ની ુ કલી ભર  લોકડાઉનની પ ર થિતમા ં પણ એિ લ-

૨૦૨૦મા ં સમયસર કારપેટ બેઇઝ ઘરવેરા તથા પાણી વેરાના દા ત ૨.૩ લાખથી વ  ુ

ખાતા YુearEnd ોસેસથી બીલ ગ કર , મે-૨૦૨૦મા ંિ ટ ગ કરવામા ંઆવેલ. 

૨) ુની કર પ ધતીમા ં COVID-19ની ુ કલી ભર  લોકડાઉનની પ ર થિતમા ં પણ સમયસર એિ લ-

૨૦૨૦મા ં બ લગ કર ૨૦૧૩ પહલાના બાક  લેણાના૧લાખ ટલા ખાતા YુearEnd ોસેસથી બીલ ગ 

કરવામા ંઆવેલ. 

3)ભાવનગર મહાનગરપાલીકા ારા ટ  પેમે ટ કરનારા આસામીની વુીધામા ં વધારો કરવા ુલ ૫ 

બકની ૧૦ ાચં ારા વેરો વ લુ કરવાની િુવધા શ  કરવામા ંઆવેલ. 

 
Bankwise Collection Summary 

Bank Name No. Receipt up to Date. 09/11/2020 Amount 
ICICI Bank 1637 2,26,00,272.00 

Kotak Bank 701 39,95,475.00 

Bank Of India 189 10,55,557.00 

UBI 0 0.00 

AU Bank 452 14,05,416.00 

TOTAL 2979 2,90,56,721.00 

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

ઉપરો ત જુબની ુલ2979ર સી ટનો ટ સ અ યાર ધુીમા ંવ લુ કરવામા ંઆવેલ(એટલે ક આ બાબતને 

લગતા ખચની બચત સાથે) છે. ના કારણે BMCની ટ સ વ લૂવાની મતામા ંવધારો થયેલ છે 

ઓનલાઈન પેમે ટની સમર  

વષ વષ દરિમયાન 

ઓનલાઈન પેમે ટ 

કરનાર આસામીઓની 

સં યા 

ર બેટના સમયગાળા 

દરિમયાન ઓનલાઈન 

પેમે ટ કરનાર 

આસામીઓની સં યા 

ગત વષ કરતા 

ઓનલાઈન 

પેમે ટમા ંવધારો 

ુલ 

ચો ખી 

આવક 

(કરોડમા)ં 

ુલ ર બેટ (સામા ય 

ર બેટ + ઓનલાઈન 

પેમે ટ પર ુ ં ર બેટ) 

(કરોડમા)ં 

ુલ આવક 

(કરોડમા)ં 

A B C D E F G=E+F 

૨૦૨૦-૨૧* ૭૯,૨૮૮ ૭૬,૬૮૧ ૩૪.૧૮% .૩૭.૫૫ .૨.૯૩ .૪૦.૫૬ 

૨૦૧૯-૨૦ ૫૯,૦૯૦ ૫૫,૪૯૦ - .૩૨.૨૪ .૨.૨૮ .૩૪.૫૩ 

* તા:૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ધુીના કડા યાને લીધેલ છે. 
ઉપરો ત જુબના ઓનલાઇન પેમે ટના કારણે BMCના ટાફ તથા સલં ન મશીનર ના વપરાશ િવના 

(એટલે ક આ બાબતને લગતા ખચની બચત સાથે) તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ધુીમા ં ુલ૭૯,૨૮૮નાગ રકોએ 
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ઓનલાઈન પેમે ટ કરલ છે. ઓનલાઇન પેમે ટ ારા તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ધુીમા ં રબેટ બાદ કયા પછ  ુલ 

ચો ખી આવક .૩૭,૫૫,૨૧,૧૨૬/- થયેલ છે.  ર બેટ બાદ કયા િવના ુલ કલેકશન 

.૪૦,૫૬,૦૫,૯૬૭/- થયેલ છે. 

૪)લોકડાઉનના સમય ઓનલાઇન પેમ ટ 

કોવીડ-૧૯ના કારણે તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૪/૦૫/૨૦૨૦ દર યાન લોકડાઉનના કારણે ભાવનગર 

મહાનગરપા લકાના કશ કાઉ ટર બધં હતા, યાર શહર જનો ારા મહતમ ઓનલાઇન પેમ ટ ારા પેમે ટ 

કર  ર બેટ ક મનો લાભ લેવામા ંઆવેલ.ઉપરો ત જુબના લોકડાઉનના સમયગાળામા ં ુલ ૩૭,૪૩૨ 

પૈક  ૩૬,૦૨૬ આસામી ારા ઓનલાઇન ટ  ભરપાઇ કરલ અને ભાવનગર મહાનગરપા લકાને 

.૧૪,૧૩,૯૬,૫૯૩/-ની ુલ ચો ખીઆવક થવા પામેલ.  ર બેટ બાદ કયા િવના ુલ કલેકશન 

.૧૫,૭૯,૨૪,૧૫૭/- થયેલ છે. 

૫)ઓનલાઇન યવસાયવેરાસોફટવેર  

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારાતા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ માન.મેયર ીના વરદ હ તે માન. ટ ડ ગ 

કિમટ  ચરમેન ી, માન. કિમ ર ી, માન. DMC(G), માન. DMC(A), માન. City Engineerવગેર 

મહા ભુાવોની ઉપ થિતમાઓંનલાઇન યવસાયવેરા સોફટવેર લો ચ કરવામા ંઆવેલ. મા ંશહર જનોને 

ઓનલાઇન પેમે ટ,નવા ખાતા  ુર શન, ર શન ગે ુ ં ટટસ, ર સી ટ ડાઉનલોડ વગેર િુવધાનો 

લાભ મળશે. 

૬)ઇ-વે ટના વેચાણ ગે ટ ડર 

ભાવનગર મહાનગરપાલીકામા ં કો ટુર િવભાગ વષ ૧૯૯૨મા ં શ ુ કરવામા ંઆવેલ યારથી અ યાર 

ધુી ખર દ કરવામા ં આવેલ કો ટુર હાડવેરની આઇટમ  બધં પડલ હોય અથવા આઉટડટ 

ટકનોલો ને કારણે ઉપયોગમા ંલઇ ન શકાય, તેવા ઇ-વે ટ ુ ં સે  લ ગવમ  ટ ઈ-વે ટ મેનેજમે  ટ એ  ડ 

હડલ ગ લ ૨૦૧૧, જુરાત સરકારના ICTE એસેટ એ  ડ મેનેજમે  ટના GR No.COB-૨૦૦૪-૩૯૪-DST, 

Date: 24-12-2014તથા GPCBની ગાઈડલાઈન જુબવેચાણ કરવા એજ સી ન  

કર ,અનેતા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ .૫૫,૦૦૦/- નીઆસપાસની રકમથીતમામ ઇ-વે ટ ુ ં વેચાણ કરવામા ં

આવેલ છે. 
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૭)ઓનલાઇન લીઝ સોફટવેર  

 ભાવનગર મહાનગરપા લકા માટ ઓનલાઇન લીઝ સોફટવેરમા ં લીઝ લોટના ારંભથી રહલ 

ર ટરોના ુના ડટાની એ   કરવા માટના ડટા એ ુમંોડ લુપ લીશ કરવવામા ંઆવેલ છે 

તથા સો ટવેરના અ ય તમામ ફ ચસ પણ તૈયાર થયેલ છે, ુ ંએ ટટ િવભાગ ખાતેથી ટ ટ ગ 

થયેથી અને ક  ફમશન મ યેથી પ લીશ કરવામા ંઆવશે.  

 લીઝને લગત માકટ અને વાટર ર ટનો સો ટવેર પણ ૂંક સમયમા ં અમલીકરણ કરવામા ં

આવનાર છે. 

 આ સો ટવેરના સં ણૂપણે કાયરત થયેથી કારણે લોકો ઓનલાઈન જ લીઝ, માકટ ર ટ, વાટર 

ર ટ ભર  શકશે, તેમજ તે અ વયેની િવિવધ અર ઓ વી ક નામ ા સફર, હ  ુ ફર, લીઝ 

ર અુલ વગેર પણ ઓનલાઈન થઇ શકશે.  

૮)પ-ેરોલનો ડટા નવા સવરમા ં ા સફર 

ભાવનગર મહાનગરપાલીકાની પ-ેરોલનો માટ વેબ બેઇઝ સોફટવેર નીચે જુબની િવવીધ કામગીર  

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 પે સન/ ે ટુ ની ગણ ર નો ઓટોમાઈઝડ મોડ લુ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  

 રોજમદાર કમચાર  ના ૧૨૦૦ દવસની હાજર  થાય તેવા કમચાર ને ુની તાર ખથી હંગામી 

કરવામા ંઆવે તો તેનો એર યસને ઓટો ક લેુટડ કર તે ુ ંમોડ લુ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

 પે સનરને ડાયરકટ ઇ કમટ  કપાત થાય અને તેમને Form-16 મળ  રહ તેવો ધુારો કરલ છે.  

 પે સનરનો વષ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૭ ધુીનો FoxProનો ડટા નવા સોફટવેરમા ંએડ કરવામા ંકરલ છે.   

 લાસ-૪ના કમચાર ઓને દવાળ ના સમયે અપાતા બોનસની સમ  કયા ઓટોમાઈઝ કરલ છે. 

 DA arrearsની કુવવા થતી રકમઓટો ક લેુટ કર  શકાય તેવી િુવધા િવકસાવવામા ંઆવેલ છે. 

 

૯)કારપેટ એર યા પ ધતીના સોફટવેરમા ંકરલ મહ વના ધુારા : 

 નાગર કો ારા પોતાની તે (BMCઓ ફસ આ યા િવના) સે ફ ઇ-મેઇલ ર શનઅનેસે ફ 

મોબાઇલ ર શન કર  શક તેવી વુીધા કરવામા ંઆવેલ છે. 

 કોવીડ-૧૯ તગત જુરાત સરકાર ારા બહાર પાડલ ‘ જુરાત આ મિનભર પેકજ’ હઠળ 

કોમશ યલ એકમોને ૩૧મી ઓગ ટ, ૨૦૨૦ ધુી ૨૦% વધારા ુ ં ર બેટ આપવા જ ર  ધુારો 

કરવામા ંઆવેલ. 

 કોવીડ-૧૯ તગત બીલની રકમ .૫૦૦૦થી ઓછ  હોય તેને એિ લ તથા મે માસ દરિમયાન 

૨૦% ર બેટ તથા વ  ુહોય તેને ૧૦% ર બેટ અને ુન તથા ુલાઈ માસ દરિમયાન ૧૦% ર બેટ 

તથા ૫% ર બેટ આપવા માટ સો ટવેરમા ંજ ર  ધુારો કરવામા ંઆવેલ.  

 નામ ા સફરનીમે અુલ કયાને ઓનલાઈન કરવાની કયા હાથ ધરલ છે. 

 ઓનલાઇન પેમે ટમા ંBBPSની એક વ  ુ િુવધા અમલવાર  કરવામા ંઆવનાર છે. 

 EasePayનો પેમે ટ ગેટ-વે ૂર કર  Infibeam Avenueનોનવો પેમે ટ ગેટવે ઇ ટ ેટ કરવામા ં

આવનાર છે 
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 ટ સ કલે શનની બાર  ઉપરથી ોડ ન થાય એ માટ ટ સ કલે શનની બાર  ઉપરથી રકમમા ં

ફરફાર કરવાની વુીધા ૂર કર , ઇ ટોલમે ટ મોડ લુ વડ જ પેમે ટની રકમમા ં ફરફાર કર  

શકાય તેવો ધુારો લા  ુકરલ છે. હાલ ફ ત હાયર ઓથોર ટ  ારા જ ઇ ટોલમે ટ કર  શકાય 

તેવી યવ થા ગોઠવેલ છે. 

૧૦) ુની કર પ ધતીના  સોફટવેરમા ંકરલ મહ વના ધુારા : 

 ઓનલાઇન પેમે ટના ર ક સીલેશન સી ટમની અમલવાર  કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ુની કર પ ધતીના અપડશન/નવા ખાતા વગેરના વષ ૧૯૯૩થી ૨૦૧૩ ધુીના Foxproનો 

તમામ ડટા વેબ-બેઇઝ સોફટવેરમા ંએડ કરવામા ંઆવનાર છે. 

૧૧)50MBPSની લીઝ લાઇન (RailTel)  

ભાવનગર મહાનગરપાલીકામા ંઓનલાઇન ટ  પેમે ટવ  ુવેગ મળે અને પેમે ટકરનારને વ  ુ પીડ મળે 

તે હ થુીભારતીય ર વે હ તકની કંપની RailTelપાસેથી 50 MBPSની નવી લીઝ લાઇન લેવામા ંઆવેલ છે. 

આ 50 MBPSની લીઝ લાઇનને ાઈમર  તર ક કુવામા ંઆવેલ છે અને જો કોઇ કારણસર આ લીઝ 

લાઇન બધં થાયતો ઓટોમેટ ક BSNLની લીઝ લાઇન ચા  ુથઇ ય, તેવી મીકિનઝમ ગોઠવેલ છે. થી 

શહર જનોને ઓનલાઇન પેમે ટમા ંકોઇ તકલીફ ન પડ અને BMCની તમામ ઓનલાઈન સેવાઓ અિવરત 

મળતી રહ. 

૧૨)વેબસાઇટ ર -ડ ઝાઇન  

ભાવનગર મહાનગરપાલીકાની હાલની વેબસાઇટને ર -ડ ઝાઇન કરવાની કામગીર હાથ ધરવામા ંઆવેલ 

છે. મા ંનીચે જુબના મહ વના ફરફાર સાથે લો ચ કરવામા ંઆવશે : 

 હાલના ં IPબેઇઝ URLને બદલે ડોમેઈન બેઇઝ URLબનાવવામા ંઆવશે. થી દરક સો ટવેરને સબ 

ડોમેઈનવાળા નવા URLથી એ સેસ કર  શકાશે. થી પ લક માટ URLથી કામ કર ુ ં

userfriendlyરહશે. 

 વેબસાઈટના ંતમામ એ સેસને Encryptedકરવા એટલે ક િસ રુ ટ  વધારવા માટ SSLCertificateની 

ખર દ  કર , વેબસાઈટને httpમાથંી httpsમા ંબદલવાની કામગીર  કરવામા ંઆવનાર છે. 

 ભાવનગર મહાનગરપાલીકાની વેબસાઇટ હાલ .COMડોમેઇન એટલે ક કોમિશયલ સં થા કારના 

ડોમેઇન ઉપર છે, તેને બદલે ભાવનગર મહાનગરપાલીકા એક સરકાર  સં થા હોય, 

.GOV.INડોમેઇન ઉપર ા સફરકરવાની કામગીર  શ  કરવામા ંઆવેલ છે. 

 નવી વેબસાઈટની મોટા ભાગની મા હતી Dynamic ર તે AdminPanelમાથંી મેનેજ કર  શકાશે. 

 નવી વેબસાઈટની મા હતી જુરાતી તથા ે  બ ે ભાષામા ંઉપલ ધ થશે. 

 નવી વેબસાઈટ ઉપર અલગ-અલગ જ યાએ િવિવધ સં થાઓ અને ગૂલ એડ ારા Advertise 

દશાવી,BMCનેઇ કમ થાય તે ુ ંAdvertisementમાટ ુ ં મોડ લુ બનાવવામા ંઆવશે. 

 BMCના ંિવિવધ કાય મોને LiveStreamingવડ BMCની વેબસાઈટ ઉપર બતાવી શકાય તેવો ફ ચર 

પણ નવી વેબસાઈટમા ંઉપલ ધ કરવામા ંઆવશે. 

૧૩)Android મોબાઇલ એપ ર -ડ ઝાઇન  

ભાવનગર મહાનગરપાલીકાની હાલની Androidમોબાઇલ એપને ર -ડ ઝાઇન કરવાની કામગીર  

સોપવામા ંઆવેલ છે. મા ંનીચે જુબના મહ વના ફરફાર સાથે લો ચ કરવામા ંઆવશે : 
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 નવી Androidમોબાઇલ એપને નવી ડ ઝાઇન તથા નવા ફ ચસ સાથે Native વઝનમા ં લ ચ 

કરવામા ં આવશે, થી નવી Androidમોબાઇલ એપ વ  ુ PerformanceOptimized હશે એટલે ક 

એપના િવિવધ ફ ચસ પીડ સાથે એ સેસ કર  શકાશે.  

 નવી Androidમોબાઇલ એપમા ં ડાઉનલોડ કરનાર દરક નાગ રકને એપના ં એડમીન ઝુર ારા 

લેશ મેસેજ વડ િવિવધ મા હતી આપી શકાશે. 

 નવી Androidમોબાઇલ એપની મા હતી જુરાતી તથા ે  બ ે ભાષામા ંઉપલ ધ થશે. 

 નવી વેબસાઈટની મોટા ભાગની મા હતી Dynamic ર તે AdminPanelમાથંી મેનેજ કર  શકાશે. 

 નવી વેબસાઈટ ઉપર અલગ-અલગ જ યાએ િવિવધ સં થાઓ અને ગૂલ એડ ારા Advertise 

દશાવી, BMCને ઇ કમ થાય તે ુ ંAdvertisementમાટ ુ ં મોડ લુ બનાવવામા ંઆવશે. 

૧૪)એ  વાયરમે  ટ સે  સર ો ટ 

આ ો ટ તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ માન.મેયર ીના વરદ હ તે માન. ટ. કિમટ  ચરમેન ી, માન. 

કિમ ર ી, DMC(G) ી,DMC(A) ી, City Engineer ીવગેર મહા ભુાવોની ઉપ થિતમા ંલો ચ કરલ. 

 શહરના િવિવધ િવ તારમા ંCO2(કાબન ડાયો સાઈડ), CO (કાબન મોનો સાઈડ), NO2(નાઈ ોજન 

ડાયો સાઈડ), SO2 (સ ફર ડાયો સાઈડ), O3 (ઓઝોન), NH3 (એમોનીયા), PM10, PM2.5, PM1 

(વાતાવરણીય રજકણ), Temperature (તાપમાન), Humidity (ભેજ), Pressure (દબાણ), 

Noise(ઘ ઘાટ), Rain (વરસાદ) વા િવિવધ એ વાયમે ટ પેરામીટર દશાવતા ૫ નગં એ વાયમે ટ 

સે સર ડવાઇસ અને સલ ન ડ લે ડવાઇસ, કો ટુર િવભાગ ારા HDFCબે ક પાસે CSR 

એ ટ વીટ  હઠળ કરલા થત ALCODEXકંપની ારા કુાવવામાઆંવેલ છે. 

 આ એ વાયમે ટ સે સર ડવાઇસના ઇ ટરનલ સે સર જમનીથી આયાત કરલ છે.  

 આ એ વાયમે ટ સે સર ડવાઇસ અને સલ ન LED ડ લે ડવાઇસ શહરમા ંપ (પાચં) થળ વા ક 

કાળ યાબીડ પાણીની ટાકં , બી.એમ.સી ુ ય ઓફ સ, ચી ા ઝોનલ ઓફ સ,તરસમીયા ઝોનલ 

ઓફ સ અને ચ ાGIDCની ઓફ સ કુવામા ંઆવેલ છે  

 એ વાયમે ટ સે સર ડવાઇસ ઈ ટરનેટ/નેટવકના મા યમથી APIવડ તેણે માપેલા ડટાને BMCના 

સે લ સવરમા ં ટોર કર છે. ટોર થયેલ ડટાને એનાલીસીસ સો ટવેર ઉપર જોઈ અને તે ુ ં

એનાલીસીસ કર , તં  ારા જ ર જણાયે ૂષણ િનયં ણ માટ પગલા લઈ શકાયએવી યવ થા 

કરલ છે. 

 એ વાયમે ટ સે સર ડવાઇસ ારા માપવામા ંઆવતા તમામ ૧૪ એ વાયમે ટ પેરામીટરના ંડટા 

ુ યમં ી ીના ડશબોડ પર રોજ મળે તેવી યવ થા કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૧૫)ઓનલાઈન ર સોસ ( ઓડ ટોર યમ, ટાઉન હોલ, કો િુનટ  હોલ, આટ ગેલેર  વગેર) ૂકગ 

િસ ટમ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની મા લક મા ંઆવતા ઓડ ટોર યમ, ઓપન એર થીયેટર, ટાઉનહોલ, પાટ  

લોટ, ક નુીટ  હોલ, આટ ગેલેર  વગેરને ભાડ આપવા માટ ઓનલાઈન ુ કગ સો ટવેર બનાવવા 

માટની કામગીર અ વયે ટ ડર યા હાલ ચા  ુ છે. એજ સી ન  થતા અને સો ટવેર બની જતા, 

ટાઉન હોલ, ઓડ ટોર યમ વગેર ુ ં ૂકગ સી  ુજ લોકો ારા થઇ શકશે,લોકોને ા ંસમયે હોલ કૂ છે, 

ાર હોલ ઉપલ ધ છે તે ગેની ણકાર  ઓનલાઈન જ મળ  શકશે, ઓનલાઈન ુ કગ ક સલેશન 

તથા ુ કગ ુ ંઓનલાઇન પેમે ટ પણ કર  શકશે. 

૧૬)  ુ રડ  ડંટ ફાયરવોલ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંસવરો, નેટવક તથા તમામ સો ટવેરોને વાયરસ તથા હકરોથી રુ ત 

રાખવા ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ં કોઈ પણ સો ટવેરનો એ સેસ ફાયરવોલમાથંી થઈને જ મળે 

છે.ફાયરવોલ ારા અ કુ બનજ ર  વેબસાઈટ લોક કરલ છે. હાલમા ં  ફાયરવોલ છે તેની કપેસીટ  

૧૦૦ ટલાUsers રુતી જ સીિમત છે. તેમજ એક જ ફાયરવોલ ડ વાઈસ હોવાના કારણે જો તેમા ંકોઈ 

ો લમ થાય તો સમ  ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ંતમામ સો ટવેરોનો એ સેસ બધં થઇ ય અને 

થોડા દવસો ધુી સમ  સં થા ુ ંકામકાજ ખોરવાઈ ય, એ બાબતને યાને લેતા નવી બે Redundant 

Firewall એટલે કHA(High Availability) મોડમા ં કામ કરતી બે ફાયરવોલ ખર દ કરવાની કામગીર  શ  

કરલ છે.નવી બ ે ફાયરવોલ ૫૦૦ ટલા ઝુરની કપેસીટ ની મતાવાળ  લેવામા ંઆવનાર છે, થી 

િવિવધ ઓનલાઈન સેવાઓ લોકોને પીડ સાથે એ સેસ કરવા મળે.નવી ફાયરવોલને એકસાથે use કરતા 

જો એકમા ં નેટવક ા ફક વધાર હોય ક તેમા ં કંઈક ો લમ થાય તો ઓટોમે ટક નેટવક ા ફક બી  

ફાયરવોલમા ંિશ ટ થઇ શક એવી િુવધા ઉભી કરવામા ંઆવનાર છે. નવા ફાયરવોલની ખર દ  માટ ૂંક 

સમયમા ંટ ડર પ લીશ કરવામા ંઆવનાર છે. 
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૧૭) પોટ બ લગ સો શુન સો ટવેર ફોર ઝુર ચા  એ  ડ વ હવટ  ચા  

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના િમ કતવેરાના દાયરામા ંન આવતી િમ કતનો ઝુર ચા  તેમજ વહ વટ  

ચા  SWMિવભાગના કમચાર ઓ -તે થળ ઉપર જ વ લુી શક તથા વ લૂ કરલ ચા ની થમલ 

િ ટરથી િ ટ કરલ ર સી ટ આપી શક, તેમજ નવા યાને આવતા િુનટો ુ ં -તે થળ ઉપર 

ર શન કર  શક તેવી િુવધા સાથેના એ ોઈડ એપ તથા વેબ બેઇઝ સો ટવેર બનાવવાની કામગીર  

ટ ડર યા બાદ એજ સી ન  કર  હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૮)ઓનલાઈન વોટર કને શન સો ટવેર 

ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ંપાણી ુ ંન ુ ં કને શન મેળવવા માટ લોકો ારા ઓનલાઈન અર  કર  

શક તેવોસો ટવેર બનાવવાની કામગીર  ચા  ુ છે.આ િુવધા વડ લોકો નવા પાણી કને શન માટ 

ઓનલાઈન જ અર  કર , કને શન મં ુર થયેથી ઓનલાઈન લગત ફ /ચા  ભર  શકશે. લોકો 

ઓનલાઈન જ તેમણે કરલ અર ુ ંકર ટ ટટસ જોઈ શકશે. 
 

એકાઉ ટ િવભાગ :- 
૧) એ અલ બે ડ ડબલ એ  એકાઉ ટ ગ િસ ટમની કામગીર : ૧૩મા નાણાપંચંની ભલામણો અને 

નેશનલ િુનસીપલ એકાઉ ટ ગ મે અુલ જુબની હસાબી પ િતની અમલવાર  સા  િન ુ ત થયેલ 

સીએ ફમની કામગીર  તથા રોજ દા હસાબો ગે સિમતી સ યોને સિમ ા સા મા હતગાર કર  સીએ 

ફમને જ ર  ચુનાઓ આપેલ અનેસીએ ફમની કામગીર  ગે સકંલન કરલ છે થી કામગીર ની 

ણુવ ા જળવાઇ રહ. 

૨) નવી વિધત પે શન યોજનાની કામગીર : ભાવનગર મ.ન.પા. ખાતે વષ ૨૦૦૫થી બાક  રહલ નવી 

વિધત પે શન યોજનાની સફળતા વુક અમલવાર  કરલ છે અને તુ નવી કામગીર ની ઉભી કરલ 

િનયમીત યવ થા જુબ નવા ખાતાઓ ગેના જ ર  ફો સ સલં ન િવભાગેથી આવે ક તરત તેની 

ઘ ટત યા કરવામા ંઆવે છે. 

૩) બે ક ર ક સી લયેશનની ાથિમક પ િત:અગાઉના વષ મા ં ભાવનગર મ.ન.પા. ખાતે 

ર ક સી લયેશનની કામગીર  થતી ન હોઇ, શ આતના વષ મા ં અિવકસીત િસ ટમને કારણે સં ણુ 

ર ક સી લયેશન શ  ન હોઇ તથા કરવેરાના કલે શન અને તેના સો ટવેર િસ ટમ ર પો ્સ તથા 

ઓનલાઇન કલે શનની યા બુ જ જ ટલ હોવાથી ાથિમક ધોરણે ફ ત ઘરવેરા આવકના 

ર ક સી લયેશનની પ િત િવકસાવેલ તથા ચેક ર ટન સમયે ફર યાત ર સી ટ ક સલ કરવા,જનરટ 

થતા ર પો ્સ દવસ ણુ થયા બાદ ટટ ક થઇ ય અને ારય બદલાઇ ન શક તથા યારબાદ ના 

કોઇપણ દવસે થતા ધુારાઓ -તે દવસના ર પો ્સમા ં જ દશાવાય,વગેર વી િનતી િવષયક 

બાબતો ગે યાન દોરલ થી યાને આવતી લૂો ગે પ િતઓ િવકસાવવામા ંમદદ પ રહ. વષ 

૨૦૨૦-૨૧મા ંશ આતથી જ આ માટ તમામ બે કો સાથે સકંલન સાધી ર પોટ ગની િસ ટમ યવ થત 

કરવા ય ન કરલ છે તથા કો ટુર જનરટડ ર પો ્સ અને બે કના કલે શન સાથેનામેળવણા 

કરવાની યવ થા ગોઠવેલ. ઘરવેરા આવક ગે આસામીઓના ખાતાઓમા ંયો ય ન ધ થાય છે ક કમ 

તે ચકાસણી કરવાની ઘરવેરા િવભાગની કાયમી કામગીર ને યાને લઇઓનલાઇન કલે શન ારા 

આવતી આવક આસામી દઠમેળવણા કયા બાદ હસાબો માટ જ ર  ર પો ્સ એકાઉ ટ િવભાગે મોકલી 
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આપવા તથા તે પરથી બે ક સાથે આવકના મેળવણાકરવાની કાયમી યવ થા કરલ. ઉપરાતં, 

િનમ ુકં પામેલ િન ણાતં સી.એ.ફમ ારાસમ  િસ ટમ યાને લઇ સં ણુ બે ક ર ક સી લયેશનની 

પ િત િવકસાવવામા ંતથા તેનો અમલકર  તા લમ આપવામાઆંવશે તથા સી.એ.ફમ ારા તે માટના 

અવલોકનો અને િનવારણ સા  સિમતી સમ  અલગથી િવ તુ અહવાલ આપવામા ંઆવશે  દરક 

મીટ ગોમા ંએજ ડા તર ક લવેાય છે. 

૪) ઇ.પી.એફ.ર શન તથા ઇ વાયર :ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે કામ કરતા કો ા ટરોની લાયકાતમા ં

વષ ૨૦૧૧થી ઇ.પી.એફ. ર શન ફર યાત કરવાની કામગીર  કુવણાઓ થગીત કરવા 

વાકડક પગલા લઇને પણ પ રપ ો ારા અમલ કરાવેલ છે. તુ બાબતની ગભંીરતા યાને લેતા ં

ભાવનગર મ.ન.પા.નો પ  ર ુ કરવા લગલ િવભાગેથી વ કલ ીની િનમ ુકં કરવામા ંઆવેલ છે. 

હાલ, ઇ.પી.એફ.7Aની ચા  ુ ઇ વાયર  માટ ઇ.પી.એફ.કચેર , વ કલ ી તથા મહાનગરપા લકાના 

િવભાગો વ ચે સકંલનની કામગીર  સા  તમામ જવાબદાર િવભાગો પાસેથી મા હતી એકિ ત કરવા 

પર પ ોથી િનયમીત ણ કરવામા ં આવે છે અને એકિ ત કરલ મા હતી વ કલ ી તથા 

ઇ.પી.એફ.કચેર ને ર ુ  કરવામા ંઆવે છે. 

૫) .એસ.ટ .ની અમલવાર  તથા અ ય ફરફાર: ક  સરકાર ારા લા  ુકરાયેલ ુ ઝ એ ડ સિવસીસ 

ટ સની ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે અમલવાર  કરવામા ંઆવેલ છે અને િનયમીત યવ થા ગોઠવવામા ં

આવેલ છે  જુબ સમયાતંર સરકાર ી તરફથી આવતા ફરફારો ગેની ણ કરવામા ંઆવે છે તથા 

તે જુબ યવ થામા ંફરફારો કરવામા ંઆવે છે. 

૬) પે શન વાિષક ટટમે ટમા ંસં ણુ કો ટુરાઇઝેશન તથા ટ .ડ .એસ. બાબત:પે શન માનંી રુવણી 

બલની થા ના દુ કર  દર માસે ફ ત કો ટુર જનરટડ બલોમા ંજ પે શનરોને કુવવાના થતા 

પે શન/ડ .એ., વગેર એર યસની રકમ આપવાની થાનો અમલ કરલ  જુબ તમામ પે શનરોને 

કુવાયેલ પે શનની વાિષક આવકના ટટમે ટ મા ંતેનો સમાવેશ થઇ ય અને પે શનરોને અગાઉ 

નહ  મળતી એવી જ ર  તમામ મા હતીઓ રુ  પાડ  શકાય.અગાઉના વષ થી સો ટવેર જુબ પે શન 

કાયવાહ  થાય છે માથંી પગારની મ ટ .ડ .એસ. કપાત થતો ન હોવાથી આ ગે ટાફ પગારના 

સો ટવેર જુબની યવ થા પે શન સો ટવેરમા ં કરવા કો ટુર િવભાગને ણ કરલ છે  જુબ 

તમામ પે શન કોડને આવર  લેવાતા ન હોવાથીબે ઝક ક ાએ િત ુ ત સો ટવેર સા કો ટુર 

િવભાગેથી ાથિમક ક ાનો િતરહ ત સો ટવેર તૈયાર થયેથી તેની અમલવાર  કરવામા ં આવશે. 

વ મુા,ં પે શનરોનો તમામ બે ઝક મા ટર ડટા સો ટવેરમા ં ચડાવવામા ં આવેલ છે પરં  ુ સો ટવેર 

માથંી એ સેલ ફાઇલ વ પે તે એ પોટ કર  શકાતો નથી  િુવધા કો ટુર િવભાગ ારા રુ  

પાડ થેી કો ટુ કપાણ, મર આધાર ત વધારાના પે શન, વગેર વી કામગીર  સમયસર થઇ શકશે. 

૭) બ ટ: વષ ૨૦૨૧-૨૨ના દાજો મગંાવી સ મ સ ાઓની મં ુર  મેળવી િવભાગોમાથંી થતી 

આવક/ખચ ુ ંએકિ કરણ કરવાની કામગીર  કર  દાજપ  તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
 

૮) ટ પરર  ઇ ે ટ સા  મા હતી એકિ કરણ:લોકલ ફંડ ઓ ડટ ારા ઉપ થત થયેલ વાધંા સા  કરાયેલ 

કાયવાહ  તથા એ અલ બે ડ ડબલ એ  નામા પ િત જુબના ાથિમક વાિષક હસાબો તૈયાર 

કરવા સા  સલં નતમામ િવભાગોને લગત ટ પરર  ઇ ે ટની જવાબદાર  બાબતે પ ટતાઓ ક 
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હ કકતો મગંાવી મા હતીઓ એકિ ત કરલ છે તથા િવિવધ સ ાિધકાર ઓને મા હતીઓ રુ  પાડલ છે 

તથા િન ૃ  થતા તમામ શાખાિધકાર ઓના બાક  લેણા સદંભ આવતા પ ોમા ંલોકલ ફંડ ઓ ડટ ારા 

અપાયેલ વાધંા અ સુારના -તે સલં ન િવભાગે બાક  રહતી ટ પરર  ઇ ે ટની રકમો ગે ણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

૯) કોરોના મહામાર  સમયગાળા દર યાન કામગીર :કોરોના મહામાર ના કપરા સમયે તથા તે દર યાન 

આવતી અ ય હર ર ઓ સમયે બે કો બધં રહતામહાનગરપા લકા વતી કલે શનની કામગીર , 

રોકડ-ચેક સાચવણીતથા શાખાને સ પાયેલ આ ગેની કામગીર ઓ બ વેલ છે. 

૧૦) ૧૫મા ંનાણાપંચંની રુ ત ા ટ તથા અ ય ા સ ગે સકંલન:ભાવનગર મ.ન.પા.ના મા ણત 

હસાબોને આધાર ૧૫મા ંનાણાપંચંની રુ ત ા ટ સા  જ ર  પ કો તથા મા હતીઓ માગંણી કરલ 

ફોમટમા ંજ ર  એના લસીસ અને ો શ સ યાનમા ંલઇને રુ  પાડવામા ંઆવેલ છે. અ ય ા સ 

બાબતે સલં ન સરકાર  કચેર ઓમા ંમાગેંલ મા હતીઓ જ ર  ફોમટમા ં રુ  પાડવામા ંઆવે છે. 

૧૧) કોટ મેટસમા ંહાજર : વષ ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન મયા દત ટાફ છતા ંરોજ દ  કામગીર  ઉપરાતં કોટ 

મેટસમા ં હાજર રહ  જ ર  મા હતીઓ રુ  પાડલ છે તથા વ કલ ીઓ સાથે પણ લુાકાતો તથા 

મળતા માગદશન જુબ . આમ, કસનો િનકાલ થાય અને યાય ણુ િનણય મ.ન.પા.ના હતમા ંલાવી 

શકાય તે માટના ય નો કરલ છે. 

૧૨) આર.ટ .આઇ.: એકાઉ ટ િવભાગે આવતી આર.ટ .આઇ. સામે ઉપલ ધ તમામ મા હતીઓ સમયસર 

રુ  પાડવામા ં આવે છે થી અગાઉ કરતા આર.ટ .આઇ.ની સં યામા ં ધરખમ ઘટાડો થયેલ છે. 

નાણાં કય વષ ૨૦૨૦-૨૧મા ં આવેલ ુલ ૧૭ અર ઓ માથંીએકાઉ ટ િવભાગે તમામ નો િનકાલ 

થયેલ છે. 

૧૩) લોકલ ફંડ ઓ ડટ લાયઝન:એકાઉ ટ િવભાગે સ પવામા ંઆવેલ લોકલ ફંડ ઓ ડટ લાયઝન ગેની 

કામગીર  સા  ઓ ડટર ી તથા સલં ન િવભાગનાશાખાિધકાર ીઓ વ ચે સકંલન કરાવી આપવાની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

૧૪) એસેસમે ટ અપીલ કામગીર : એકાઉ ટ િવભાગે સ પવામા ં આવેલ એસેસમે ટ અપીલ ગેની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે તથા આસામીઓની ર ુઆતો, લુાકાતો, સોગદંનામા, રુાવા, વગેર યાને 

લઇ જ ર  િનકાલ કરવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

૧૫) દિનક આવક ર પો ્સ તથા બે ક લાયઝિનગ:ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે થતી દિનક આવકના 

ર પો ્સ ઝર  ખાતે એકિ ત કરવામા ંઆવે છે તથા ટુતા ર પો ્સ ગે -તે સલં ન િવભાગ ક 

બે કો સાથે સકંલન કરવામા ંઆવે છે તથા સમયાતંર બે કો પાસેથી ટટમે ટ મેળવવામા ંઆવે છે. 

૧૬) ટ .ડ .એસ.,લેબર સેસ, િશ ણ ઉપકર, વગેર:સરકાર ીના િનયમા સુાર ટ .ડ .એસ., લેબર સેસ, વગેર 

વી જવાબદાર ઓ સરકાર ીના ખાતામા ં જમા કરાવવામા ં આવે છે. દર પદંર દવસે ભાવનગર 

મ.ન.પા.એ ઉઘરાવેલ તથા મેળવ ુ ંકરલ િશ ણ ઉપકર સરકાર ીમા ંજમા કરાવવા ગેની કામગીર  

અગાઉ ઘરવેરા િવભાગ ારા થતી હતી  એકાઉ ટ િવભાગને સ પાતા થયેલ કલે શનના કો ટુર 

જનરટડ ડટા ર પો ્સને આધાર બલ તૈયાર કર સરકાર ીમા ં રકમ જમા કરાવવાની કામગીર  

કરવામા ંઆવે છે. 
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૧૭) ફંડ મેનેજમે ટ તથા બલ કુવણા:ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે ઉપલ ધ ફંડ, આવક તથા ખચને યાને 

લઇ યો ય મેનેજમે ટ કરવામા ં આવે છે તથા તમામ કુવણા સમયસર કર  મ.ન.પા.ની સં ણુ 

યવ થા સતત ચા  ુરહ તેવી કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

૧૮) રકડ સાચવણી:ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે રકડ શાખા અ ત વમા ં ન હોવાથી તમામ િવભાગોએથી 

આવેલ બલો ઝર  ખાતે એકિ ત કર , હસાબોમા ં ન ધી, ઓ ડટ સા  સાચવવામા ં આવે છે તથા 

ઓ ડટ ણુ થયેથી તેને બડંલ કર  રકડ મમા ંમોકલવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

૧૯) ોિવડ ડ ફંડ કામગીર :ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે કાયરત સલં ન ટાફના .પી.એફ., સી.પી.એફ., 

વગેર ોિવડ ડ ફંડ કપાત ગેની આવતી મા હતીઓ પરથી તેઓના ખાતાઓ િનભાવવામા ંઆવે છે 

તથા િન િૃ  સમયે સલં ન લોકલ ફંડ ઓ ડટ પાસ થયેથી તેના કુવણા કરવામા ંઆવે છે. 

૨૦) િતિન ુ ત ધરાવતા અિધકાર ીઓની કામગીર :ભાવનગર મ.ન.પા.ખાતે િતિન ુ તથી ફરજ 

બ વતા તમામ અિધકાર ીઓની એ ટાને લગત તમામ કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

૨૧) અ ય મહ વની કામગીર : ઉપર  અિધકાર ી ારા/સં થા ારા વખતોવખત સ પવામા ં આવતી 

પર થતી જુબની કામગીર  વી ક ુટંણીની કામગીર , વ છતા સવ ણની કામગીર , COVID-

19 તગત કામગીર , લડ કં ોલને લગત કામગીર ,વગેર પણ કરવામા ંઆવે છે. 
 

 .ુસી.ડ .:- 
    

મ િવગત નામ હોદો સમયગાળો 

૧ અહવાલના વષ દરિમયાન 

ખાતાના િવભાગી વડા ી 

ડ .એમ. ગો હલ 
નાયબ કાિમ ર ી 

(એડમીન) 
- 

૨ અહવાલના વષ દરિમયાન 

ખાતાના િવભાગી વડા ી 

દવાગંીબેન 

મહતા 

ો ટ ઓફ સર ી - 

 

 .ુસી.ડ . િવભાગ હઠળ ચાલતી વતમાન યોજના :- 

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

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

1. ૧૫મી ઓગ ટ 

2. ૨૬ આુર   

3. ડો. બાબા સાહબ બેડકર જ મ જયિંત  

4. તુન વષ નેહ િમલન  

5. ૧લી મે ઉજવણી  
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6. િશ ય િૃ સહાય ધોરણ-૧૦. ધોરણ-૧૨ િવ ાન વાહ, ધોરણ-૧૨ સામા ય વાહ  

7. સખીમડંળના બહનો ારા વછતા અ ભ ાય ચાર. 

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

યોજના. 

ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ંસરકાર ી ારા દન દયાળ યોદય યોજના રા ય શહર  િવકાસ 

આ િવકા િમશન ( DAY-NULM) યોજના આુર -૨૦૧૫ થી 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  તેમના વનધોરણમા ં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 ક સેવાઓ સાથે 

સ જ હોય તેવા આ ય રુા પડવાનો છે. વ મુા ંઆ અ ભયા યોજના હઠળ શહરમા ં ફ રયાઓને યો ય 

જ યા, સં થાગત િધરાણ, સામા જક 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 : ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી 

૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીમા ં ુલ ૫૫ વ સહાય ુથોને ન ધી તેના બક મા ંસેિવગ ખાતા ખોલવામા ંઆવેલ છે.  

પૈક  ૫૪ વ સહાય ુથોને .૧૦,૦૦૦ /- લેખે ક . ૫,૪૦,૦૦૦/- ર વો વ ગ ફંડ કુવવામા ંઆવેલ છે. 

 મતા સબંધંી તાલીમ અને લેસમે ટ ારા રોજગાર :  

આ ઘટક ારા શહર  ગર બો (િશ ત બેરોજગારો)ને વરોજગારની 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 ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીમા ં૨૪૫ તાલીમાથ ઓએ તાલીમ ણૂ કરલ 

છે. તેમજ ૨૪૫ ને રોજગાર  રૂ  પડલ છે.  હાલ ૯૪૯ તાલીમાથ ઓ તાલીમ લઇ ર ા છે. 

 વ રોજગાર કાય મ :  

આ ઘટક તગતશહર  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  
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પાડવા માટ તાર ખ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીમા ં ુલ ૮૨ લોન કસ મં ુર કરલ છે. ની રકમ 

ક .૯૪,૧૫,૦૦૦/- છે. આ સાથે ૫૮  સખી મડંળને લોન કરાવેલ તથા પુ લોન પણ કરાવેલ છે. 

 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 સો યલ િસ ોર ટ  માટ 

મદદ કરવાની નેમ ધરાવે છે. 

 ઘરિવહોણા 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 ઘરિવહોણા લોકોને આ ય અને અ ય તમામ આવ યક અને ાથિમક 

જ રયાત રૂ  પડવાનો છે. ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ંચાર નાઈટશે ટર આવેલ છે. (૧) .ુશોિપગ 

સે ટર, સરદારનગર (૨) .ુ શોિપગ સે ટર, ભુાષનગર (૩) િશવા  સકલ, નાઈટ શે ટર અને (૪) ર વે 

ટશન પાસે આવેલ સર ત તિસહ  ધમશાળા ારા નાઈટ શે ટર ચલાવવામા ં આવે છે. ઉપરોકત શે ટર 

હોમ ૨૪ કલાક ૩૬૫ દવસ કાયરત હોય છે. આ િસવાય નવા ૦૨ શે ટર હોમના કામો ગિતમા ંછે. (૧) 

ગગંાજ ળયા તળાવ – ૨૧૨ મતા (૨) જનતા તાવડા  ૧૧૨ – મતા.  

 .ુસી.ડ . િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર  : 

(૧) િતમ યા માટ આપેલ ા ટ મા હતી : 

મ  મશાન ુ ંનામ  ફાળવેલ ા ટ 

૧ ી સાવજિનક ુ તધામ, ઉ. ૃ ણનગર  ૭૫,૦૦૦/- 

૨ ી િસ િવનાયક ચેર ટબલ ટ ૭૫,૦૦૦/- 

૩ ી ૃ ણપરા મો મં દર ચેર ટબલ ટ  ૭૫,૦૦૦/- 

૪ ી ગગંતીથ મો મં દર ચેર ટબલ ટ ૭૫,૦૦૦/- 

૫ ી ગોરડ મશાન સિમિત   ૭૫,૦૦૦/- 

૬ ી ક બા ુમને ઇ લામ  ૭૫,૦૦૦/- 

૭ ી મોતીતળાવ મો મં દર ૭૫,૦૦૦/- 
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૮ ી મો મં દર,િસ નુગર  ૭૫,૦૦૦/- 

૯ ી િનવાણતીથ ટ  ૭૫,૦૦૦/- 

                                   ુલ  ૬,૭૫,૦૦૦/- 

    િતમ યા માટ વષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ુલ .૬,૭૫,૦૦૦/- ની મશાન નીભાવ ા ટ આપવામા ં

આવેલ છે. 

(૨) કુબક :  

 ભાવનગર મહાનગરપા લકા િવ તારમા ં રહતા નાગ રકોના સતંાનોને ઉ ચિશ ણ મળ  રહ તેવા 

હ થુી જ ર  ુ તકો વસાવી િવધાથ ઓ ુ ંખા ુ ંખોલી ડ પોઝીટ તેમજ સ યપદની ફ  લઇ અ ય બી  ચા  

વગર ુ તકો રુા પાડવામા ંઆવે છે. ભાવનગર મહાનગરપા લકા, .ુસી.ડ . િવભાગ સચંા લત કુબકમા ં

છે લા ૮ થી ૯ 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. 

(૩)જન િૃત કાય મ અ ભયાન તગત આપલે 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. 

રોશની િવભાગ :- 

 રોશની િવભાગ ારા કરવામા ંઆવતી કામગીર : - 
 

1) ભાવનગર મહાનગરપા લકાના રોશની િવભાગ ારા ભાવનગર મહાનગરપા લકાના હદ 

િવ તારમા ં આવેલ તમામ ટલાઈટોની િનભાવ અને મરામતની કામગીર  કરવામા ં

આવે છે. શહરના હર ર તાઓ ઉપર આવેલ ટલાઈટો રા ીના સમયે સતત શ  રહ 

અને હર જનતા તથા વાહન ચાલકોને અગવડતા ન પડ તે માટ સતત મોનીટર ગ 

કર ને શ  તેટલી ઝડપથી ટલાઈટ બધં હોય તો ર પેર ગ કામ કરાવી શ  કરવામા ં

આવે છે. 

2) ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુદા- ુદા થળોએ મ.ન.પા ના સ ય ીઓ, માન.ધારા 

સ ય ીઓ, માન. સસંદ સ ય ી તેમજ સરકાર ી તરફથી ઉપલ ધ થતી ુદ - ુદ  

ા ટ અ વયે જ ર યાત જુબ નવી ટલાઈટ નાખંવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

3) મ.ન.પા ના રોડ િવભાગ ારા શહરના િવકાસ અથ નવા બનાવવામા ંઆવતા ફોર/િસ સ 

લેન ર તાઓ ઉપર સે લ ટલાઈટની િુવધા રુ  પાડવાની કામગીર  કરવામા ંઆવે 

છે. 
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4) ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા મ.ન.પા ના ુદા- ુદા થળોએ આવેલ સોલાર 

લા ટની િનભાવ અને મરામતની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 
 

5) ઉપરો ત કામગીર  ઉપરાતં મ.ન.પા ની ુ ય ઓ ફસ, ઝોનલ ઓફ સો તથા ુદ - ુદ  

વોડ ઓફ સોમા ંઈલે ફકશનની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 
 

 વષ ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન રોશની િવભાગ ારા કરવામા ંઆવેલ કામોની મા હતી. 
 

 નાણાક ય વષ ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન અ ેના િવભાગ ારા ભાવનગર મહાનગરપા લકાના 

સ ય ીઓ, માન. ધારાસ ય ીઓ ની ા ટ તેમજ વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ 

યોજનાની ા ટ અ વયે મહાનગરપા લકાના ુદા- ુદા ર તાઓ ઉપર ુલ ૧૧૦૨ નવી 

લાઈટો દા ત . ૫૫.૭૨ લાખના ખચ નાખંવામા ંઆવેલ છે. 
 

 ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા મ.ન.પા ના ુદા- ુદા થળોએ વષ ૨૦૧૯ મા ં ુલ 

૬૪૧.૫૫ ક .વોટ કપેસીટ ના સોલાર લા ટ ઈ ટોલ કરવામા ંઆવેલ છે.  અ યે વષ 

૨૦૨૦-૨૧ દર યાન ુલ ૮,૬૩,૨૯૫ િવજ િુનટ જનરટ થયેલ છે. નાથી િવજ ખચમા ં

દા ત . ૫૫ લાખ ની બચત થવા પામેલ 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 ડ િવભાગ 
ી મિનષ ુમાર બી.પટલ 

િસનીયર ડ સે ટ  ઓફ સર 

 

ી દવાગં ુમાર એ.જોષી ડ સે ટ  ઓફ સર 
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-:: 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 ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

2 ડો.રણ ત પરમાર આખલોલ જકાતનાકા, ચ ા, લસર 8128015889 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

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

ટ ડ પાછળ. 
9978653514 

સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

4 ડો.શરદ ગોહલ ુંભારવાડા,નાર રોડ,એસ.બી.આઇ.બ ની સામે ૯૪૨૬૬૩૨૦૬૦ 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

5 ડો.દવેન ુમાર િ વેદ  
વડવા વોશ ગઘાટ,િવકાસ વ ળુ ટની 

નીચે,ગગંાજળ યા તળાવ. 
9427546090 

સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

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

પાસે  
9898563066 

સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

7 ડો. હતેષ ુ ર બોરતળાવ, સર તા સોસા.ભાવનગર 8238532415 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

8 ડો. તુી પનારા 
વળવા-અ , જવે સ સકલ,  મ હાર ઢોસાવાળો 

ખાચંો, િવ ટો રયા પાક, ભાવનગર 
9558763124 

સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

9 ડો. ના જસાણી 

વીમાના દવાખાના પાસે, પો ટ ઓફ સ સામે, 

મેલડ માના મં દરની બા ુમા,ં આનદંનગર, 

ભાવનગર 

9099093697 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

10 ડો.િનરાલી પલાણ 

િશવા  સકલ, લોટ ન.ં૩૭, તુનભારતી 

સોસાયટ ,મહાદવ હો પટલ વાળો ખાચંો,ઘોઘા 

જકાતનાકા. 

8866582172 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

11 ડો. દ યરાજિસહ ડુાસમા 
સ યનારાયણ સોસાયટ , ક.પી.એસ. ુલ 

પાછળ, કાળ યાબીડ,ભાવનગર 
9099888404 

સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

12 ડો.પાથ પડં ા હ રુ યા ચોક, સોની ાતીની વાડ , ભીલવાડા  8980367878 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

13 ડો.િવ યા કાકરચા 

ખોડલ ચોક, નાર  રોડ,( )ુ 

ુંભારવાડા,ભાવનગર 

 

8320799624 
સવાર ૦૯.૦૦ થી ૦૧.૦૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 
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14 ડો.િવજય કાપડ યા તથા 
સી.પી.એમ. િુનટ, િુન.શોપ ગ 

સે ટર,સરદારનગર 
7069323334 

સવાર ૧૦.૩૦ થી ૦૨.૩૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૧૦ 

15 ડો.મૌલીક વાઘાણી 
સી.પી.એમ. િુનટ, િુન.શોપ ગ 

સે ટર,સરદારનગર 
9033770212 

સવાર ૧૦.૩૦ થી ૦૨.૩૦  

બપોર ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૧૦ 

-:: શહર  આરો ય ક  ઉપર ઉપલ ધ સેવાઓ ::- 
સરકાર ીની NRHM/RCH-II  કાય મ તગત ભાવનગર મહાનગરપા લકા, આરો ય 

િવભાગ હઠળ અબન હ થ સોસાયટ ની રચના ફ આુર -૨૦૦૭ મા ંથયેલ છે.  તગત આરો ય 

િવભાગ, ભાવનગર મહાનગરપા લકા હ તકના ુલ-૧ થી ૧૩  અબન ાયમર  હ થ સે ટરો 

ખાતે નીચે જુબની સેવાઓ ઉપલ ધ છે. 

 

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

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

3. તાવના ંદદ ઓ માટ લો હની તપાસની િુવધા. 

4. ૦ થી ૬ વષ ુધંીના બાળકો  ુરસીકરણ. 

5. િ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.  
 

6. 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 તથા COVID-19 મહામાર  તગત સગભા 

માતાઓની  િવશષે કાળ .  

7. ગભંીર રોગોના લ ણો ધરાવતી સગભાઓ માટ પેશીયાલી ટ ડો ટરો ારા તપાસની 

યવ થા.  

8. બાળસખા યોજના હઠળ ફોમ ભરવાની તથા તુી બાદ માતા તથા શી નુા આરો ય 

ગેની સારવાર તથા સલાહ ચુનો. 

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

યવ થા.  

10. ક રુબા પોષણ સહાય  યોજના તગત લાભાથ ઓને ફોમ ભરવાની તથા સહાય 

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

નસબધંીની યવ થા.  

12. કોપર-ટ  કુવાની યવ થા,ગભિનરોધક ગોળ ઓ તથા િનરોધ  ુિવતરણ. 

13. ુ ત રોગોના િનદાન સારવાર તથા અટકાયતી પગલા ગેના ચુનો.  

14. COVID-19 મહામાર  તગત આરો ય િવભાગ,મહાનગર પા લકા ભાવનગર હ તકના 

ુલ- ૧ થી ૧૩ .ુપી.એચ.સી. ખાતે ઓ.પી.ડ . સેવાઓ,દવાઓ અને રિપડ એ ટ જન ટ ટ 

તથા RTPCR રપોટ ની યવ થા.  

15. COVID-19 મહામાર  તગત ભાવનગર શહર  િવ તારમા ંવોડ વાઈઝ ુલ-૩૦ ધ વતર  

આરો ય રથ ારા આ ષુ ડોકટરો મારફતે શહર  જનોને ાથિમક આરો ય સેવાઓ મળ  રહ 

તેવી યવ થા.   

16. COVID-19 પોઝીટ વ દદ ઓ તથા શકંા પદ દદ ઓના ં ઘર આરો ય કમચાર ઓ ારા 

બ  લુાકાત લઈ તેમની આરો ય તપાસ અનર યો ય માગદશન. 

17. દરક અબન હ થ સે ટરોના ંવોડમા ંટ મ જુબ સવેલ સ કામગીર  ારા ઘર – ઘર જઈને 

આરો ય તપાસ તેમજ આરો ય િવષયક જન તૃી માટ  ુિશ ણ તથા જ ર  આ વુ દકા/ 

હોિમયોપેિથક  દવા ુ ંિવતરણ. 

18.  હોમ વોર ટાઇન કરલ તમામની િવઝીટ લેવામા આવતી અને લ ણો જણાયતો સે પલ 

લઇ  સર ટ .હો પીટલ ખસેડવાની કામગીર  કરવામા આવતી.  

19. હોમીયોપેથીક દવા તથા આ વુદ ક ટ લેટ અને ઉકાળા ુ ંિવતરણ.  

20. હોમ આઇસોલેટ દદ  માટ સં વની રથ ારા હોમ િવઝીટ અને તપાસ.  

21. COVID-19 મહામાર  તગત ચાર- સાર અને આરો ય િશ ણ માટ પ ીકા િવતરણ, 

હોડ ગ, થાનીક ટ વી ચનેલોમા ોલ કરવામા આ .ુ 

22. અટલ નેહ યોજના ારા નવ ત શી નુી ડ લીવર  પોઈ ટ પર જ મ ત ખામી ગેની 

ચકાસણીની યવ થા. 

23. શાળા આરો ય- રા ય બાળ વા ય કાય મ ારા ૦ થી ૧૮ વષના તમામ બાળકોને 

િવના ુ યે સારવાર.  
 

-::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 સમયમાં આપવા. 
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-  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 લકામા ં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  શાળામાં 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 વષના શાળાએ જતા/ન જતા બાળકો) 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 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.   

 સરકાર ી ારા જ મ ત ખામી ધરાવતા બાળકોને શાળા સદંભસેવા અને સઘન સારવાર 

મળ  રહ તેમજ શી  ુ ૃ  ુદર ઘટાડવા સા  “ અટલ નેહ યોજના” ારા  શહર  િવ તારના 

ડ લીવર  પોઈ ટ પર( સરકાર   અને ખાનગી ) જ મતા દરક નવ ત શી નુી RBSK  હ થ 

મોબાઇલ હ થ ટ મ ારા ચકાસણી કરવામા ંઆવે 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.  
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 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 તારોમા ંખાસ કર ને ઇટોના ભ ા,નવા બનતા બાંધકામ, અ યતં ગર બ 

િવ તાર અને પરે 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.  

 COVID-19 મહામાર  તગત સરકાર ીની માગદશ કા જુબ શહર  ાથિમક આરો ય 

ક ો પર તથા આઉટ ર ચ સેશન (રસીકરણ કામગીર  થઇ શક તેવી જ યાઓ પસ દ 

કર ને) ખાતે  લાભાથ ઓને COVID-19 ગેની રસી આપવામા આવે છે.  

 COVID-19 અ વયે આરો ય કાયકરો/આરો ય સેવઓ  સાથે  સકંાળાયેલા 

લોકો,સરકાર ીની ગાઇડ લાઇન જુબના ટ લાઇન વકરો ક અગ યની  સેવાઓ સાથ ે

સકંાળાયેલા લોકો, સીનીયર સીટ ઝન  લોકો તેમજ ૧૮ વષથી ઉપરના  લોકો  ુરસીકરણ  

કરવામા આ  ુ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  શકશ.ે   
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1) 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 ફ  ભયથી તેમજ એ ઝી.મે ટ 

સાહબ ીની મ  સબધંીત ારા કરવામા ંઆવતા સોગધંનામાના ંઆધાર સોગધંના  ુ ર ુ 

કયથી ન ધ થાય છે.  

2) 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 કરવામા ંઆવે છે.  

3) 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.  

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

5) નકલ ફ  .૫/- ભયથી જ મ-મરણનાં દાખલાની જુરાતીમા ંઅને ે  .૫/- મા ંઉતારાની 

નકલ મળ  શક છે.  

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

રહશ.ે 

7)  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. 

8)  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-૨૦૦૬ ની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવી છે.  

1) 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  
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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  િનકળશ.ે મા ંતમામ 

જ ર  િવગતો દશાવેલ છે.  

2) 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.ે  

3) 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 રહશ ેઅને .૨૦૦/- ની મેમોર ડમ એ ીમે ટ ટ ક ટ 

લ ન યાદ ની (મેમોર ડમ) બે નકલમાં 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 મેળશ,ે)  

4) 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.ે 

5) લ ન ન ધણી ફોમમા ંલ નની યાદ  નકલ-૨ મા ં(મેમોર ડમ ઓફ મેરજ) ફોમમા ંનીચે વર-

ક યાએ તેઓના પસપોટ સાઇઝ એક-એક ફોટા લગાવી વર-ક યાએ ફોટાની નીચે સ હ 

અથવા ઠુા કરવાના રહશ.ેઆ ર તે બ ે ફોમમા ંએક-એક ફોટા લગાવી સ હ તથા ઠુા 

કરવાના રહશ.ે  

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

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

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

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

10) લ ન ન ધણીના  ફોમ સાથે જોડવામા ં આવતા તમામ દ તાવેજો ખર  નકલવાળા ર ુ 

કરવાના રહશ.ે  

11) લ ન ભાવનગર મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમા ંથયેલ હોવા જોઇએ.  

12) વર ક યાનો જ મ ભારત  દશમા ંથયેલો હોવો જોઇએ.  

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

14) 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.ે  
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 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 લખેીત 

ન ધ/ચેતવણી/નોટ સ આપવી.આ માટ િનયત ન નુાઓ લેવા લાયાસનીગ 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/ઉ પાદકો 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.     

.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  ૩ 

૯ 2.અ ય ખા ય પદાથ   ૮૨ 

૧૦ 3. ુલ ખા ય પદાથ   ૯૧ 

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

૧૨ 1. ુધ તથા ુધની બનાવટો  ૧ 

૧૩ 2.અ ય ખા ય પાદાથ   ૧ 

૧૪ 3. ુલ ખા ય પદાથ    ૨ 

૧૫ 3.3. ભેળસેળની  ટકાવાર   ૩% 
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૧૬ 3.4.વષ દર યાન ભેળસેળ િતકબધંક ધારા હઠળ માડંલ ફર યાદો  ૬ 

૧૭ 3.5.વષની શ આતમા ંકોટમા ંપે ડ ગ રહલ ફર યાદો  ૯ 

૧૮ 3.6.સરવાળો 3.4 અને 3.5.  ૧૫ 

૧૯ 3.7.(3.6.) પૈક  વષ દર યાન ુલ િનકાલ થયેલ ફર યાદો  ૧૪ 

૨૦ 3.8.-(3.6) પૈક  વષ દર યાન િનદ ષ ટ  ગયેલ ફર યાદો ૦ 

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

સીએફએલ ર પોટથી સ /દંડ    
 

૨૨ 3.10-વષને તે કોટમા ંપે ડ ગ રહલ ફર યદો  ૧૨ 

૨૩ 3.11- કોટમા ંિનકાલ થયેલ ફર યાદ પૈક  વ લુ કરવામા ંઆવેલ દંડ  
૧૬૦૦૫

૦૦ 

૨૪ 3.12- કોટમા ંિનકાલ થયેલ ફર યાદ પૈક  સ  પામેલ ઇસમોની સં યા  ૨૯ 

૨૫ 3.13- કટલી અર  આવી.  ૫૮૯ 

૨૬ 3.14- કટલા લાયસ સ કાઢવામા આ યા.ં  ૧૨૭ 

૨૭ 3.15- કટલા ર શન કરવામા આ યા  ૪૬૨ 

૨૮ 3.16- લાયસ સ વ લુ આવેલ ફ .         તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ધુીની રકમ 
૧૧,૫૪,૯

૨૭ ૨૯ 
3.17- ર શનની વ લુ આવેલ ફ .     તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી નાણા ંઓનલાઈન  ભરવા ુ ં 

                                                    ફર યાત થયેલ છે 

૩૦ 3.18- ુલ વ લુ આવેલ ફ .  
ઉપર 

જુબ  
 
 

  માકટ કતલખાના િવભાગ:-  

 ખાતાની ુ ય કામગીર  નીચે જુબ છે- 

- મહાનગરપા લકા સચંાલીત તીલકનગર પાસે આવેલ કતલખા ુ ં ઘણા વષ થી બધં 

હાલતમા ં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.  
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ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીસ:- 

- 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. 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ મા ંફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીસ િવભાગ ખાતે ભાવનગર પા લકા ારા ૨ નવા 

ફાયર ફાઈટર વસાવવામા આવેલ છે.  

- ફાયર એ ડ ઈમ સી સવ સીસ િવભાગ નો તા.૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીનો વાિષક 

વ હવટ  અહવાલ નીચે જુબ છે. 

- 1)આગના બનાવો : 

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૧૭૪    

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :  ૧૫    

                                              ુલ  : ૧૮૯         

                                        ુલ આવક : |. NIL 

- 2)એ લુ સ : 

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૪૮૪                                                       

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :  NIL 

                                               ુલ  : ૪૮૪  

                                        ુલ આવક  :  NIL  

- 3)શબવા હની ધમરથ :  

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૩૩૮૩ 

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :  NIL   
                                          

                                              ુલ:   ૩૩૮૩  

                                         ુલ આવક:   NIL   
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- 4)બચાવ/ર /ુબદંોબ ત/મોક લ : 

 

                  1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૨૬૧   

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર :   ૧૭   

                                                ુલ : ૨૭૮  

                                        ુલ આવક : |. ૩૯૮૫૯/- 

- 5)  N.O.C.  : 

          1) મહાનગરપા લકાની હદમા ં    : ૧૫૪  

                  2) મહાનગરપા લકાને હદ બહાર : ૧૦ 

                                               ુલ :  ૧૬૪    

                                       ુલ આવક : |. ૧,૯૩,૦૦૦/-  

- 6) ફાયર સે ટ ના સાધનોના ં  અભાવે શહરની િમલકતોને કરલ સીલ ખોલવા ગેનો વહ વટ  

ચા   

                                      :૪૦,૦૦૦ 

- ઉપરો ત કામગીર  રૂ  પાડવામા આવેલ ુલ આવક : |. ૨,૭૨,૮૫૯ /-  
 
 

નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત :- 

- નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગરમા ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ની િ થિતએ ૨૨૧૪૬ બાળકો અ યાસ કરી 
ર ા છે અન ે૬૭૭ આચાય ીઓ િશ ક ીઓ ફરજ બ વી ર ા છે.તેમજ ૧૦ સી.આર.સી.કો.ઓ ી ફરજ 
બ વી ર ા છે. 
  

- નવા વેશ માટે બેનર, પિ કા છપાવી શાળાની આજુબાજુના િવ તારમા બ  મુલાકાત લઇ ચાર કરેલ ધો. 
૧ મા  કુમાર ૧૦૭૨ ક યા ૧૩૯૭ એમ  કુલ ૨૪૬૯ નવા વેશ મેળવવાની કામગીરી કરવામા આવેલ છે. 
 
 

-  સી ઇ આર ટ  “પરીવારનો માળો” ની સો ટકોપી સી.આર.સી.કો.ઓ. ી તેમજ શાળાઓના 
આચાય ીઓ,િશ ક ીઓ ના મા યમથી દરેક માટ ફોન ધરાવતા બાળકો સુધી પહોચાડવેામા આવેલ  છે. 
 

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતના સી.આર.સી.કો.ઓ આચાય ીઓ અને િશ ક ીઓ વારા સરકાર ી 
  વારા િવનામુ યે આપવામા આવતા અનાજ િવતરણ ની કામગીરી રેશનશોપ પર હાજર રહી કરવામા 
 આવેલ.  

 

- પર ાંિતયોને તેમના વતનમા પહોચાડવા માટેની કામગીરી GEC ,શામળદાસ કોલજે અન ેફાતીમા ક વટ  
  મા ફરજ બ વવામા આવેલ છે. 

      

-  કોિવડ-૧૯ અ વયે બહારથી આવેલ યિ તઓ સંદભ તેમજ કોર ટાઇન કરેલ યિ તઓ માટે કોલ સટર  
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 ઉભું કરવામા ંઆવેલ તેમા ંસી.આર.સી.કો.ઓ.,આચાય ીઓ તેમજ િશ ક ીઓ વારા પાનવાડી શાળા 
ન.ં૩૮ મુકામે ૩૨ દવસ કામગીરી કરલે છે. 
 

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત તેમજ બી.આર.સી.કચેરી તરફથી િવતરણ કરવામા આવેલ િવનામુ યે  
પા યપુ તકો/એકમ કસોટી/દપણ ડાયરી દરેક િશ ક ી ના મા યમથી િવ યાથ ઓ સુધી પહોચાડવામાઆવેલ 
છે. 

- શાળામા અ યાસ કરતા તમામ િવ યાથ ઓની િશ ય ુિત દરખા ત ૨૦૨૦-૨૧ ના વષની પુણ કરેલ છે.      
             ઘણા િવ યાથ ઓના ખાતામા રકમ પણ જમા થઇ ગયેલ છે. 

 

-  આધારડાયસ અપડેશન તમામ વગનુ પુણ કરેલ છે. નવા વેશ મેળવેલ તમામ િવ ાથ ની 
 આધારડાયસમા ી પુણ કરેલ છે. 

 

- મે મિહના દરિમયાન આપવામા આવેલ અનાજ િવતરણ કામગીરી પુણ કરેલ છે. 
 

-  તમામ તબ કાઓમા ંરેશનશોપ પરથી દરેક િવ ાથ ને અનાજ િવતરણ કામગીરી કરલે છે. 
 

-  ડ િસ યુ રટી એલાઉ સ ની રકમ તમામ િવ ાથ ઓના ખાતામા જમા કરાવેલ છે. 
  

- એકમ કસોટી પેપરોની હાડકોપી િશ ીઓના મા યમથી દરેક િવ ાથ  સુધી પહોચાડલે છે. 
 

-  દરેક ધોરણના વો સએપ ૂપ બનાવડાવી પો ટ કરવામા આવતી માિહતીનુ મોનીટર ગ કરવામા આવેલ. 
 

-  માઇ ોસો ટ ટી સના મા યમથી શ આતમાજ હવે ૩ થી ૮ ના િવ યાથ ને જોડવામા આવેલ છે. શાળાના 
તમામ િશ કોને ટી સમા જોડેલ છે. માઇ ોસો ટ ટી સના પી રયડમા દરરોજ જુદા-જુદા ધોરણમા હાજરી 
આપલે છે.મહ મ િવડીઓ બનાવનાર અને માઈ ોસો ટ ટી સમા મહ મ પાઠ લીધેલ િશ કોને સિમિત 
વારા માણપ  આપીને ો સાિહત કરવામાં આવેલ છે. 

 

- નગર ાથિમકિશ ણસિમિતનીશાળાઓમાટેકચેરી વારાmsbbhavnagar.inનામનીવેબસાઈટ 
શ કરવામાંઆવેલજેમાં૩૪૫ િવડ ઓ અપલોડ થયેલ છે અનેહાલ૪૪૫યુઝસછે.  

 

- શાળાક ાએકોરોનાવો રયસનાહ તેકોપ રેટર ીઓનીહાજરીમા વજવંદનકાય ામકરવામાઆવેલછે.  
 
 

- તમામશાળાઓમાં ટરનશેનલયોગ દવસનીવ યઅુલઉજવણીકરવામાંઆવેલતેમજિવિવધ કારના 
િવ ડઓઅપલોડકરવામાઆંવેલછે. 
 

-  સશ સેના વજ દન -૧૩૪૭૮/ ., રા ીય સદભાવના દન-૯૦૦૦/ ., ધ દન-૯૦૦૦/ .,  

િશ ક દન -૯૦૦૦/- વ અુલ ઉજવણી કરવામા ં આવેલછે તે અ વયે ૪૦૪૭૮/- િપયા 

એક  થયેલ છે. 
 

-  શાળાના આચાય ીઓ અને િશ ક ીઓ વારા BASICS OF COVID-19, િશ કોમાટ ેહોમલ નગ 
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 ઓનલાઇન કોષ, NISHTHA ના  કોષમા જોડાયેલ છે તેમજ માણપ ો મેળવેલ છે.અને વા યાય કાય  
 રજુ કરેલ છે. 
 

-  શાળાના આચાય ીઓ અને િશ ક ીઓ વારા “KHELO INDIA” ની તાલીમ દીવસ-૨ અને  ઓનલાઇન 
પરી ા પુણ કરેલ છે. 

-  તમામ શાળાઓ વારા હોમ લ નગના િવ ડયોની લક ૧ થી ૮ ધોરણના ુપમા પો ટ કરી િવ ાથ  સુધી 
 પહોચાડલે છે. 

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગર વારા િવિવધ જ યાએ સાત જેટલા ર તદાન કે પનું આયોજન 
 કરવામાં આવેલ છે તે અ વયે ૭૬૪ જેટલી માતબર ર તદાન બોટલ એક  કરેલ છે તે માટ ેતમામ સિમિત 
 પ રવારને અિભનંદન. 

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગર વારા મહા મા ગાંધી જયંતી ઉજવણી સદંભ િનબધં 
 પધા,વ તૃ વ પધા તેમજ િચ  પધાનું આયોજન વ યઅુલના મા યમથી કરવામાં આવેલ જેમાં  

થમ, તીય, તેમજ ીતીય થાન ા ત કરનારને માણપ  અને ભેટ વારા સ માિનત કરવામાં આવેલ. 

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત ભાવનગર વારા વષ-૨૦૧૯-૨૦ નો વા ષક કામગીરી અહેવાલ રજુ કરવામાં 
આવેલછે. 

-  િશ ણ પ રવાર વારા પ રવારનો માળો સલામત અને હુંફાળો, શ દ ભંડોળ મટીરીયલ,િશ કો વારા 
રોજ૧૫િવધાથ ઓનુંટેલીફોનીક કાઉ સે લગકરવામાઆંવેલ. 

-  િશ ણ િવભાગ વારા દ ા પોટલ પરની લ ક વડે તમામ િવ ાથ ઓ સુધી મોબાઈલના મા યમથી 
 પહોચાડવામાં આવેલ છે.  

-  નગર ાથિમક િશ ણ સિમિતની ૫૫ શાળાઓમાં સરકાર ી તરફથી એક ટે લેટના ૧૪૦૦૦/- લેખ ેઅંદાજે 
૭,૭૦,૦૦૦ જેટલી માતબરરકમનાટે લેટતમામશાળાઓમાંઆપવામાંઆવેલછે. 

-  િજ લા િવકાસ અિધકારી ીની સુચના અ વયે ધો.૮ માંથી ધોરણ-૯ મા વેશ ન મેળવેલ ૧૩૪૨ િવ ાથ   
પૈકી ૭૨૯ બાળકોએ આપણા િશ ણ પ રવારની સમ વટથી વેશ મેળવેલ છે. 

-  િશ ણ પ રવાર વારા તમામ િવ ાથ ઓની એકમ કસોટી લઈ તપાસી મા સ કેન ગ કરવાની કામગીરી  
કરવામાં આવેલ છે. 

ગાડન:- 
(૧) ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ભાવનગર શહરમા ં ચુવવામા ં આવેલ િવિવધ થળો પર માન.સાસંદ ી,     

     માન.ધારાસ ય ીઓ અને માન.નગરસેવક ીઓ ારા ફાળવવામાં આવેલ ા ટ માથંી ુલ .૨૯,૮૨,૬૦૦/-   

     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 .  ૬૧,૨૮,૨૫૨/- ના ખચથી કામ કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૩) ભાવનગર શહરમાં ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ુદા- ુદા થળો પર નવા રોડ ડ વાઈડર બનતા આ  

     રોડ ડ વાઈડરો મા ંિવકાસના કામો તેમજ તેની સારસભંાળ માટ િવિવધ સં થાઓ તેમજ કંપનીઓને માટ  

     દ ક આપવામા ંઆવેલ છે.  

(૪) સરકાર ી ના ં વ છતા અ ભયાન સદંશ ના ં ચાર સાર હ થુી લમ િવ તાર મા ંદ વાલો પર ચ ો દોરવા ં   

     તથા ંલખવાનંા ંકામ . ૧૨,૧૦,૦૯૧/- ના ંખચ થી કરાવવામા ંઆવેલ છે. 
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(૫) ભાવનગર શહર મા ંલોકો ારા ૃ ારોપણ થાય તથા ંલોકો આ ગે તૃ બને તે હ થુી ુદા ુદા    

     કારના રોપાઓ ુલ નગં =૬,૧૬૭/-રોપા નગરજનો ને િવના ુ યે િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૬) શહરના િવિવધ બગીચા/સકલ તથા રોડ ડ વાઈડરમા ં ૃ ોની માવજત માટ મ હલાબાગ ખાતે ક પો ટ    

    ખાતર .૪,૪૭,૨૮૭/- ખચથી નાખવામા ંઆવેલ છે. 

(૭) શહરના િવિવધ બગીચા/સકલો મા ં .૯.૨૦૦/-ખચથી પ-ઇર ગેશનના કામ કરાવવામા ંઆવેલ છે. 

(૮) શહરના આનદંનગર ખાતે આવેલ ડૉ.બાબા સાહબ બેડકર ઉધાન બગીચા ખાતે સહલાણીઓ માટવો કગ    

     કરવા વો કગ ક બનાવવા  ુકામ તથા ભગવતી સકલ રનોવેસન  ુકામ હાલમા ંકાયત છે. 

ૂટંણી :- 
 

૧ િવભાગની કામગીર  : 

ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ં ૂટંણી શાખામા ં  સરકાર ી  વારા તથા નાગર કો  વારા આવતા 

તમામ ૫ ો ઈ  વડ તથા આઉટવડની કામગીર  તથા ૫ ો ગે  જવાબો તૈયાર કર  જવાબો 

પાઠવવાની કામગીર    તેમજ કોપ રટર ીઓ  વારા  આવતા ૫ ોના  જવાબો તૈયાર કર  

પાઠવવાની કામગીર . મતદારયાદ  વેચાણથી આ૫વાની કામગીર ,  તેમજ આર.ટ .આઈ.ને લગતા 

જવાબો  સમયમયાદામા ંતૈયાર કર  પાઠવવાની કામગીર  અને  સકંલનના  નોના જવાબ તૈયાર 

કર  પાઠવવા  તેમજ મતદારયાદ મા ં નાગર કો પોતા ુ ં નામ જોવા આવે  યાર મતદારયાદ માથંી 

નામ જોઈ આ૫વા તથા નામ ગેના દાખલા આ૫વા ગેની કામગીર , ભાવનગર મહાનગરપા લકા 

સામા ય ુટંણી-૨૦૨૦-૨૧ની વોડ ૧ થી ૧૩ ની મતદાર યાદ  તથા મતદાન મથકો  તૈયાર કરવાની 

કામગીર  તથા ૂટંણી શાખાને લગતી આ ષુાગંીક તમામ કામગીર .  

 

આધાર ન ધણી િવભગ :- 
આધાર િવભાગે સને-૨૦૨૦-૨૦૨૧મા ં ૨૧૨૪ નવા આધાર એનરોલમે ટ તથા 

૭૮૮૫ આધાર ધુારણા 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 યોજના તથા ખોડ યાર તળાવમાથંી  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 
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(૩) (A) પા લતાણા શે ું  ડમ ખાતે 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 ં સારો વરસાદ થવાને કારણે ઓવરફલો 

થયેલ. આ પાણીને ેિવટ થી કોઈપણ તના ખચ વગર િનલમબાગ ફ ટર લા ટ ખાતે 

દિનક દા જત ૧૮ થી ૨૦ એમ.એલ.ડ . મેળવવામા ંઆવે છે. 

 

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

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

દા જત ૪૫ થી ૫૫ M LD પાણીનો જ થો મેળવવામા ં આવે છે. સરકાર ી ારા ન  થયેલ 

ધારાધોરણ જુબ ુ ંિનયિમત કૂવ ુ ંકરવામા ંઆવે છે. 
 

 (D) ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ખો ડયાર તળાવમા પાણીની આવક થતા તેનોઉપયોગ G.I.D.C. 

િવ તાર તથા િનલમબાગ ફ ટર લા ટ ખાતે કરવામા ંઆવે છે. 
 

    આમ ઉપરો ત હક કત વષ ૨૦૨૦-૨૧ દર યાન જ રયાત જુબનો રો-વોટરનો જ થો મેળવીને 

ત તે ર , ચ ા,તરસમીયા અને િનલમબાગ ફ શન લા ટ ારા પાણીને ફ ટર કર  જ રયાત 

જુબનો લી.P.A.C. અને લી. લોર ન ુ ં ડોઝ ગ કર  ુદા ુદા પ પ ગ ટશન ારા લીઅર વોટર ુ ં

પ પ ગ કર  અલગ અલગ ઈ.એસ.આર ,એમ.એલ.આર,એચ.એલ.આર.મા ં ચડાવીને વા વ ઓપરશન 

ારા સમ  ભાવનગર શહર માટ પયા ત માણમા ંપોટબલ વોટર સ લાય કરવામા ંઆવે  

(૪) ભાવનગર મહાનગરપાલકાના ફ ટર લા ટ અને પ પગ ટશનની િવગતો નીચે  જુબ છે:- 

 

 ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશનની િવગત:- 

મ િવગત કપેિસટ  

૧ ત તે ર ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૪૨ MLD 

મ િવગત કપેિસટ  

૨ ચ ા ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૧૮ MLD 

૩  ુનીલમબાગ ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૧૫ MLD 

૪ ઓ ડ નીલમબાગ ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૧૫ MLD 

૫ તરસિમયા ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૩૦ MLD 

૬  ુતરસમીયા ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૨૦ MLD 

૭  ુ ચ ા ફ ટર લા ટ અને પ પ ગ ટશન ૨૫ MLD 
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      પ પગ ટશનની િવગત:- 

 

 

            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

(૫) ફ ટર િવભાગ ારા વષ ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન નીચે જુબના કામ ણૂ કરવામા ંઆવેલ છે/ગિત મા ં

છે  

(A) િનલમબાગ ફ ટર લા ટ, ચ ા ફ ટર લા ટ અને તરસમીયા ફ ટર લા ટ ખાતે ફ ટર    

    મી ડયા ર લેસમે ટ તથા તેને લગત આ સુંગક કામો ણૂ થવામા ંછે  

 (B)  અધેવાડા પ પ ગ ટશન ખાતે એલ.ટ . પેનલ િવથ સો ટ ટાટર િવથ APFC ના SITC કામ ણૂ     

           થયેલ છે  

(C) ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા ફ ટર િવભાગ હ તકના ઓ ડ િનલમબાગ ફ ટર લા ટ ખાતે 

૬૫૦ m3/hr  અને ૧૨ m હડ ના સબમ  સે ફ ગુલ પ પ મોટર સેટ તથા પેનલ સાથેના  SITC કામો 

ણૂ થયેલ છે.  

 (૬) ફ ટર િવભાગ ારા અગામી વષ ૨૦૨૧-૨૨ દર યાન નીચે જુબના કામો ુ ંઆયોજન કરલ છે. 

  (A) ત તે ર નીલમબાગ તથા ચ ા ફ ટર લા ટ માટ કલોર નેશન લા ટ ખર દ માટની 

 કાયવાહ  ગિતમા ંછે.  
 

(B) નીલમબાગ (ઓ ડ) ફ ટર લાં ટ ખાતે રો-વોટર  લીફટ ગ પપં મોટર તથા ર લેવટં એસેસર ઝના 

SITC કામ તથા  ુદા ુદા ફ ટર લા ટ માટ ડ -વોટર ગ પ પ તથા મડ પ પ  ખર દ  કરવાની 

કાયવાહ  ગિતમા ંછે.  

(C) ફ ટર િવભાગના ુદા ુદા ફ શન લા ટ માટ એર સ કટ ેકર, માઈ ો ોશેશર બે ડ સો ટ 

ટાટર તથા કોનટ ટર વી. ખર દ કરવાની કાયવાહ  ગિતમા ંછે. 
          

        (૭) ફ ટર િવભાગ ારા વષ 2020-21 મા ંકરલ કામો તથા ખચની મા હતી નીચે જુબ છે:- 

મ િવગત 

૧ શે ું  ડમ સાઇટ પ પગ ટશન 

૨ ડાયમડં ચોક ઈ.એસ.આર એ ડ પ પગ ટશન 

૩ ટકો ઈ.એસ.આર એ ડ પ પગ ટશન 

૪ અધેવાડા પ પ ગ ટશન 

૫ િવ યાનગર પ પગ ટશન 

  

૬ બા યોગીનગર ઈ.એસ.આર. 

૭ દલબહાર ઇ.એસ.આર 

૮ વધમાન ઇ.એસ.આર 
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મ સદર મં ુર રહલ દાજપ  એબ ટક આધાર ત ખચ ૧/૪/૧૯ થી ૩૧/૩/૨૦ ધુી. 

બી-ક ટ જ સી 

ર) એલમ તથા પીએસી 

ખર દવા 

50.00.000/- 7,28,071/- 

૩) કલોર ન એમોનીયા 5.00.000/- 3.70,048/- 

પ) ટ કર ભાડા ચાજ સ 80.00.000/- 69,15,700/- 

૪) પર રુણ ટોસ 1.00.000/- 54,078/- 

૧) ડ ઓઈલ ુ ી ઓઈલ 

ખર દ  

2.00.000/- 24,762/- 

સી-એન  

૧) પ પસ ઈલેક ૃીક બીલો 17.50.00.000/- 
(-) 1,00.00,000/- 
16,50,00,000/- 

15,39,40,944/- 

ડ  મરામત 

૧) લાં ટ મેઈ ટન સ 1.50.00.000/- 1,22,84,498/- 

ર) શે ું  સરકડ યા લાં ટ 

મેઈ ટન સ 

25.00.000/- 11,83,993/- 

ઈ.બીજો ખચ 

૧) લાયસ સ ફ  1.00.000/- nil 

એફ િવશે  ્ખચ 

૧) પાણી ટ ટ ગ સાધનો 5.00.000/- nil 

ર) ઈર ગેશન ચાજ સ મહ -

પર એજ પાણી ચા  

25.00.00.000/- 
(+)1,00,00,000/- 
26,00,00,000/- 

25,36,78,384/-/- 

કપીટલ હડ 

૧) ન  ુવાહન ખર દવા 1.00.000/- nil 

ર) નવા પં પ ખર દવા 40.00.000/- nil 

૩) કલોર નેટર તથા સાધનો 

ખર દવા 

20.00.000/- 66,0,80/- 

૪) પાણી માપવાના સાધનો 2.00.000/- nil 

 

  ઉપરો ત તમામ હક કતે ફ ટર િવભાગ ારા સમ  ભાવનગર શહરના નાગ રકોને ુ  અને પયા ત 

મા ામા ંપીવા ુ ંપાણી મળ  રહ એ જુબની “આવ યક” કારની કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

“નોધ પર માન.સીટ  એ નીયર ી ની મં ુર  અ સુાર” 
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બસ ગેરજ િવભાગ:- 
            તા.૧/૪/૨૦૧૨ થી .ુગેરજ વકશોપના તમામ ટાફ તથા વધારાના વહ વટ  ટાફને 

.ુકોપ રશનના 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 સોિમગથી 

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

રહલ ુના પ બધં વાહનો તથા વાહનોના પ પેર પાટસ/માલ સામાન તથા નવા જમા થતા બધં 

વાહનો અને પ પાટસની ટ ડર ગ હર હરરાજથી િ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 ઘરાવતા કમચાર ીઓના લીયન/મહકમને લગતી ટ ન કામગીર  કરવામા ંઆવે 

છે. તેમજ જ ર યાત જુબ .ુ અિધકાર ીઓ માટ આઉટ સોિમગથી 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. 

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_Z_GF a,0 
S,[SXG SZTF Z_!)DF\ !_P!) 8SF W8F0M HMJF D/[, K[P 
 
 EFJGUZ DCFGUZ 5Fl,SFGF VA"G D[,[lZIFlJEFUGL  5lZ:YLlT JQF" Z_!) SZTF\ JQF" Z_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 !#*5&& CT] HIFZ[ 
Z_Z_DF\ !Z#5$_ CT] ALPV[;P S,[SXG !$_Z& GM n8F0M HMJF D/[, K[P ALPV[;P S,[SXG n8TF S[;MDF\ n8F0M 
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 
5MHL8LJ H6FI[, NNL"GF nZGL VF;5F; !__ nZMDF\ .g8=F q 5[ZL 0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 
;FIO[GMlY|G 5@ OMUL\U SFDULZL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 Z_!)DF\ X\SF:5N 0[guI]GF S[;MDF\ (&5 ;LZD ;[d5, ,[JFDF\ VFJ[, T[DF\YL $_* S[;M 5MHLÒ8LJ GM\WFI[, 
HIFZ[ Z_Z_DF\ X\SF:5N 0[guI] S[;MDF\ Z(# ;LZD ;[d5, ,[JFDF\ VFJ[, T[DF\YL $# S[;M 5MHL8LJ GM\WFI[, H[ W8F0M 
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[, * 5MHL8LJ GM\WFI[, HIFZ[ Z_Z_DF\ 
X\SF:5N lRS]GU]lGIFGF  S[;MDF\ #_ DFYL * S[;M 5MHL8LJ GM\WFI[,P X\SF:5N lRS]GU]lGIF T[DH 5MHL8LJ 
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 
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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 !_( :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_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 
 
XC[ZGF NZ[S lJ:TFZDF\ ;F%TFlCS 5MU|FD D]HA .g8=F0MD[:8LS SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[P S], DSFG 

Z&_5$$# GL D],FSFT ,.*!55&)) 5F+M T5F;L Z$5(& 5MHL8LJ 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,MHLS, 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_Z_DF\ 5_#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 
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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 !$_!!( TFJGF S[;DF\ ,MCLGF GD]GF ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ 
5{SL &! H[8,F 5MHL8LJ S[; H6FIF CTFP T[DF\ _Z 5LPJFIJ[1F OF,;L5[ZD S[;M GM\WFIF CTFP VG[ Z_!)NZdIFG 
!#*5&& TFJGF S[;DF\ ,MCLGF GD]GF ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[ 5{SL $$ H[8,F 5MHL8LJ S[; H6FIF CTFP $Z 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 
Z#& S[;M DF\YL 5#  5MÒ8LJ S[;M H6FIF CTFP VG[ Z_!)DF\ X\SF:5N (&5 GM\WFI[, CTFP T[DF\YL $_* 5MÒ8LJ 
S[;M H6FIF CTFP X\SF:5N T[DH 5MÒ8LJ S[;M !__ nZMDF\ .g8=F0MD[:8LS ;J[",g; SFDULZL NZdIFG V[0L; pt5lT 
:YFGMGL T5F; SZL V[A[8 NJFGM K8SFJ SZL 5MZFGFXS SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 
s$f %,[U ;J[",g;GL SFDULZL ovEFJGUZ XC[ZDF\ %,[UGF S[; GM\WFI[, GYLP 
   
 s0Lf 5a,LS C[<Y V[HI]S[XG ov 

 
  SMlJ0v !) DCFDFZL CMJFYL VA"G D[,[lZIF IMHGF GF TDFD :8FO G[  I]PV[RP;LP ;[g8ZM 5Z OZH 
;M\5JFDF\ VFJ[, CTLP  
 

,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 P 

 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧:- 
 

(૧) ભાવનગર શહર  િવ તારમા ંઆઈ.સી.ડ .એસ. યોજના ંહઠળ ઘટક-૧ ૧૯૮૫ થી કાયરતછે. 

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

(૩) ઘટક-૧ હઠળ મં ુર ગણવાડ  ક ો ૧૭૪ છે માથંી ૩ મીની ગણવાડ  ક  આવેલા છે. 
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(૪) શહર  િવ તારમા ંપછાત વસાહતની દરહ ર વ તીએ એક ગણવાડ  ક  ખોલવામા ં 

આવેલ છે. 

(૫) યોજનાનો લાભ ૬ માસ થી ૬ વષના બાળકો તથા સગભા તુા માતાઓને તથા કશોર ઓને 

લાભાથ  તર ક આવર  લઇ લાભ આપવામાઆંવે છે. 

(૬) ઘટક-૧ મા ં ુલ ૧૭૦૫૧ લાભાથ  લાભ મેળવેલ છે. 

(૭) યોજના ંનીચે ઘટકની સેવાઓ અને હ ઓુ નીચ ે જુબ છે:  

 

મ    સેવાઓ     હ ઓુ 

(૧)    રુકપોષણ             ૦ થી ૬ વષના બાળકો ુ ંઆરો ય અને પોષણ ુ ં તર ધુાર ુ.ં 

(૨)    આરો ય તપાસ         બાળકના શાર રક માનિસક તથા સામા જક િવકાસનો પાયો  

                                  નાખવો. 

(૩)    રફરલ સિવસીસ          બાળ ૃ ,ુ બાળ માદંગી, ુપોષણ તેમજ અધવ ચેથીશાળા  

                                   છોડ  જનાર    બાળકો ુ ં માણ ઘટાડ ુ.ં 

(૪)     રસીકરણ                બાળ િવકાસને વેગ આપવા માટ િવિવધ િવભાગો સાથે નીિત   

                                   અને અમલ ગે અસરકારક સકંલન કર ુ.ં 

(૫)    આરો ય અને પોષણ      બાળકની પોષણ અને આરો ય િવશનેી સામા ય કાળ  ગે  

                                   િશ ણ માતાઓનીકાયદ તા વધારવી. 

(૬)    વૂ ાથિમક િશ ણ 
 

(૮) સરકાર ીની ખાસ ગ તૂ યોજના ંનીચે ઘટક-૧ મા ં ૧૨ ગણવાડ  ક ો ચલાવવામા ંઆવ ે

છે. મા ં ુલ ૧૩૦૯ લાભાથ  લાભ મેળવે છે. 

(૯) ઘટકના ક મા ંનવા જ મેલ બાળકોની માતાઓ સાથે ૧ થી ૭ ઓગ ટ િવ  તનપાન 

સ તાહની ઉજવણી કર  તેમજ માતાઓની સાથે ટલીફોનીક અને િવડ યો કો લગથી 

આરો ય અન ેપોષણ ની સમજણ આપવામા ંઆવી. નવા જ મેલા બાળક દ ઠ ૃ ા રોપણ નો  

કાય મ કરવામા ંઆવેલ. 

(૧૦) મ.બા.િવભાગના રા ય ક ાના મં ી ી ારા અબન-૧ ના ૧૭૩ ગણવાડ  દ ઠ ૨૫ ડ શ 

ચમચીનો સેટ આપવામા ંઆવલે તેમજ ગણવાડ  હ પર બહનોને રશન ક ટ નવી ધા ી  

માતાઓન ેકાટલા ંક ટ આપવામા ંઆવેલ. 

(૧૧) સરકાર ી ારા સા રત થતા સેટકોમ કાય મ ારા ગણવાડ  આરો ય અને પોષણ  

ગેની સમજણ સાથે કોરોનાકારણે ગણવાડ મા ંન આવી શકતા બાળકો માટ વૂ  

ાથિમક િશ ણ ઘર મળ  રહ તે માટ બર ગણવાડ  કાય મ ારા બાળકોનો િવકાસ 
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યો ય ર તે થાય તેવા ય નો કરવામા ંઆવે છે. 

(૧૨) ૨  ઓ ટોબર રા ય વ છતા દન િનિમતે િશ િુવહાર સં થામાથંી હ ડ વોશ લી વીડ  

મેળવી હ ડ વોશના ટપનીફોટો ાફ  તથા િવડ યો ાફ  કર  રા ય ક ાએ મોકલેલ. 

(૧૩) ઘટક-૧ ના ૨૮ કાયકર ૨૪ તેડાગરની ખાલી જ યાની હરાત આપીઓનલાઈન ભરતી 

કરવામા ંઆવલે. 

(૧૪) ૮ માચ મ હલા દનની ઉજવણી રોબીન ુડ આમ  પુ સાથે સકંલનમા ંરહ ન ેકાય મ કરલ. 

(૧૫) માચ માસમા ંપોષણ પખવાડ યા ઉજવણી તગત કરચલીયા પરામાઆંરો ય િવભાગ સાથે  

સકંલન કર  અતી ુપોિષત બાળકોની આરો ય તપાસ કરાવવામા ંઆવેલ તેમજ વ  ુનબળા  

બાળકોની N.R.C. માટ ર ફર કરવા આવેલ. 

(૧૬) યોજના ંહઠળT.H.R. ીમી  (૧) બાલશ ત– ૬ માસથી ૩ વષના બાળકોતથા ૩ થી ૬  

વષના અતી ુપોિષત બાળકોને આપવામા ંઆવે છે. (૨) ણૂાશ ત ૧૧ થી ૧૪વષની શાળાએ  

ન જતી, ૧૫ થી ૧૮ વષની શાળાએ જતી તથા ન જતી કશીર ઓન ેઆપવામા ંઆવે છે. 

 

(૩)મા શૃ ત સગભા તથા ધા ીમાતાઓને આપવામા ંઆવે છે. તેમજ સગભા, ધા ીમાતા, ૂલે 

 ન જતી ૧૧ થી ૧૮ વષની કશોર ઓન ેડબલ ફોટ ફાઈડ મી ુ ં (સ વ) આપવામા ંઆવે છે. 

(૧૭) સરકાર ીની વ ણમ જયતંી ુ યમં ી શહર  િવકાસ યોજનામાથંી ગણવાડ  “નદંઘર”  

ઘટક-૧ના ંહાલના તબ ે ૧૨૨ તૈયાર થયેલ છે. તેમજ બાક ના ગણવાડ  ક ો માટ મની  

જ યા મળેલ છે તે નદંઘર મકાન ુ ંબાધંકામ ગિતમા ંછે. 

(૧૮) સરકાર ીની ચુના જુબ આરો ય િવભાગ સાથે સકંલન તેમજ કોરોનાનીગાઈડલાઈનના  

પાલન સાથે વષ દરિમયાનમમતા દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંરસીકરણ તેમજ  

આરો ય પોષણ િશ ણ આપવામા ંઆવે છે.તેમજ િમશન ઇ ધ ષુમા ંપણ આઈ.સી.ડ .એસ. 

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

છે.તેમજ સગભાબહનો અને ધા ી માતાન ેઆયન ફો લક એિસડની ગોળ  આપવામા ંઆવે છે  

અન ે કશોર ઓન ેપણ આયન ફો લક એસીડ ગોળ  આપવામા ંઆવેછે.તેમજ બાળકોને પણ 

આયન ફો લક એસીડ સીરપ આપવામા ંઆવે છે. 

(૧૯) સરકાર ી ારા ન  કરવામા ંઆવેલ પોષણ કર એ લીકશનની અમલવાર  ઘટકના તમામ 

ગણવાડ મા ંઆ એ લીકશન ઇ ટોલ કર  અને ક ના લાભાથ ઓની એ  કરવામા ં 

 આવેલ છે. 

(૨૦) િવભાગ ારા દરક ગણવાડ  ક ને ી- ુલક ટ ( વૂ ાથિમક િશ ણ સાર  ર તે આપી શક 

તે માટ) દર વષ આપવામા ંઆવે છે. 
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(૨૧) ગણવાડ  કાયકર બહનોને ઇ ડકશન તાલીમ આપવામા ંઆવેલ. 

(૨૨) હાલી દ કર  યોજનાના૮ં૫૩ લાભાથ ના ફોમ ભરાવમા ંઆવેલ છે. 

(૨૩) સરકાર ી ારા મગંળ દવસનીઉજવણીની યોજના ંઆવેલ છે મા ંમાસના થમ મગંળવાર  

       પુોષણ સવંાદ, બી મગંળવાર બાળ લુા, ી  મગંળવાર અ ાશન તથાબાળ દવસ 

       અને ચોથા મગંળવાર અ  િવતરણ તથા ણૂા દવસ કાય મની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 

(૨૪) દર વષ ે ઠ ગણવાડ  કાયકર અને તેડાગરને માતા યશોદા એવોડ આપવામા ંઆવે છે. 

(૨૫) ગણવાડ  કાયકર, તેડાગર બહનો ારા પ સ પોલીયો કામગીર મા ંપણ ફરજ બ વેલ. 
 

ખાતા ુ ંનામ:           અિધકાર ુનંામ:   હો ો: 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧           ીમતી નીતાબેન એચ.ભ           સી.ડ .પી.ઓ. 

મહાનગરપા લકા,ભાવનગર         મો.ન.ં૬૩૫૯૯૨૪૩૩૯                           

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૧         ીમતી સાિવ ીબેન નાથ       ો ામ ઓ ફસર ી (વગ-૧)           

મહાનગરપા લકા,ભાવનગર        મો.ન.ં ૯૮૨૪૪૫૮૬૦૨     

 

આઈ.સી.ડ .એસ.ઘટક-૨:- 

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 ો ૧૪૨ છે.  

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

આવલે 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 ં૧૮૦૯૨ લાભાથ ઓ લાભ મેળવે છે.  

૭) યોજના તગત ઘટક ારા ગણવાડ ઓ થક  લાભાથ ઓન ે 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 ં૨૦ ગણવાડ  ક ો ચલાવવામા ંઆવે 

છે.  તગત ઘટક-૨મા ં૨૩૩૪ લાભાથ ઓએ  લાભ મેળવેલ છે.  

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

સ તાહની ઉજવણી  અિધકાર - પદાિધકાર ઓ ારા ટ લફોન અન ે િવડ યો કોલ ારા તથાએક 

બાળક દ ઠ એક ૃ  રોપીને ઉજવવામા ંઆવેલ. 

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

આપવામા ંઆવે છે. 

૧૧) યોજના હઠળ રો ટડ ખુડ ,THR. . .( ટક હોમ રાશન ) ુ ં િવતરણ સગભાબહનો, 

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

કરવામા ંઆવે છે. 

૧૨) અિત ુપોિષત બાળકોની આરો ય તપાસ કર  જ ુર યાતવાળાને ર ફર કરવામા ંઆવે છે. 

૧૩) દર વષ કાયકર- તડેાગર 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  કરવામા ંઆવે છે. 

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

ગણવાડ  નદંઘર હાલના તબ ે ઘટક-૨ ના ૬૨ 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 ઓન ે 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. અન ે

કશોર ઓને આયન ફો લક એિસડની ગોળ  આપવામા ંઆવે છે. તેમજ બાળકોને પણ આયન 

ફો લક એિસડ િસરપ આપવામા ંઆવે છે. 

૧૭) પોષણ અ ભયાન તગત જન દોલન ારા પોષણ માસની ઉજવણી કરવામા ંઆવેલ 

તેમજ સરકાર ીની ચૂના જુબ માસના ચાર (૪) મગંળ દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 

મા ં થમ મગંળવાર પુોષણ સવંાદ દવસ, બી  મગંળવાર બાળ લુા દવસ, ી  
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મગંળવાર અ ાસન અને બાળ દવસ તેમજ ચોથા મગંળવાર ણુા દવસ તથા અ  િવતરણ 

દવસની ઉજવણી કરવવામા ંઆવેલ. 

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

૧૯) પોષણસ તાહની ઉજવણી કરવામા ં આવી. મા ં દરક ક  પર કશોર રલી એનીમીયા, 

એચ.બી ,પોષણરલી િવિવધ તૃી કરલ.  

૨૦) િવભાગના નવા ઠરાવ જુબ ગણવાડ  કાયકર અને ગણવાડ  તેડાગરની ઓનલાઇન 

ભરતી યા કરવામા ંઆવી મા ંઅબન ઘટક-૨ ખાતે ૫૩ જ યાઓની હરાત આપવામા ં

આવી  માથી ૪૩ ની િનમ કૂ કરવામા ંઆવી.  

૨૧) કોરોનાની કપર  પ ર થતીમા ંમ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના મં ી ી િવભાવર બેન 

દવે ારા ઘટકના તમામ તડેાગર બહનોને રાશન ક ટ ુ ંિવતરણકરવામા ંઆવેલ. 
                                             

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.   
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 િુ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.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુી ભાવનગર  િુન. 

કોપ રશનના ૫૧ સ  ય ીઓએ વહ વટ ચલા  યો હતો તથા તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ યો યેલ 

મહાનગરપા લકાની સામા ય ુટંણી બાદ તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ હર થયેલ મત ગણતર ના ં

૫ર ણામ અને જુરાત સરકાર ીના ંતા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના િસ ઘ થયેલ એક ા ઓડ નર  ગેઝેટ પાટ-

૪-સી જુબ નવા ુટંાયેલા ૫ર(બાવન) સ ય ીઓ વહ વટ ચલાવે છે.  

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 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.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુી મેયર તર ક ી 

મનહરભાઈ એસ. મોર  અને ડ.મેયર તર ક ી અશોકભાઈ પી. બારયા રહયા હતા તથા 

તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ની સામા ય ુટંણી બાદ નવા ુટંાયેલા સ ય ીઓની થમ બેઠક તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ 

ના રોજ મળેલ મા ી કત બાળા એચ. દાણીઘાર યા મેયર તર ક અને ડ.મેયર તર ક ી ૃણાલ ુમાર 

ક. શાહ ુટંાઇ આવેલ છે.  

અહવાલના વષ દર  યાન  િુનિસપલ કોપ રશનની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

ઘુીમા ંમળેલી ુલ-૮ બેઠકોમા ં ુલ-૮૬ કામોનો િનકાલ તથા તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ની સામા ય ુટંણી બાદ 

નવા ુટંાયેલા સ ય ીઓની થમ બેઠકથી બ ટ બેઠક ઘુી એટલે ક તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુીમા ં મળેલી ુલ-ર બેઠકોમા ં ુલ-ર૬ 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. 
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અહવાલના વષમા ં ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુીમા ંમળેલી 

ુલ-૧૮ બેઠકોમા ં ુલ-૬૭૭ કામોનો િનકાલ તથા તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦થી તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ધુીના સમય 

દર  યાન મે.સરકાર ીના શ.િવ. અને શ. .ૃ િનમાણ િવભાગના ં કુમ માકં : ચટણ/૧૦૨૦૨૦/૬૯૮૯/પી 

તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦થી માન.કિમ ર ીને મળેલ સતાની ઇએ માન.કિમ./ ટ ડ ગ કિમ ટ ારા ૧૬૦ કામોનો 

િનકાલ તથા તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ની સામા ય ુટંણી બાદ ી ટ ડ ગ કિમ ટની િનમ ુકં 

તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧થી થતા તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ દર યાન મળેલી ુલ-૪ બેઠકોમા ં ુલ-૪૬ 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.  

 
 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના ુ  ય હોદૃદારો તથા તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ની 

સામા ય ુટંણી અને ુટંણી ૫ રણામ બાદ જુરાત સરકાર ીના ંતા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ના ં િસ ઘ 

થયેલ એક ા ઓડ નર  ગેઝેટ પાટ-૪-સી જુબ નવા ુટંાયેલા હોદૃદારો  

 

અ.ન.ં હો ૃદારો સમયગાળો 

૧ મેયર 
ી મનહરભાઈ એસ. મોર  
ી કત બાળા એચ. દાણીઘાર યા 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી  

ર ડ.મેયર 
ી અશોકભાઈ પી. બારયા 
ી ૃણાલ ુમાર ક. શાહ 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી 

૩ ચેરમેન,  ટ  ડ ગ કિમ ટ 
ી વુરાજિસહ ક. ગો હલ 
ી ઘી ભાઇ . ઘામેલીયા 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી 

૪ ચેરમેન, હર બાધંકામ કિમ ટ 
ી ઉિમલાબેન . ભાલ તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૫ ચેરમેન, હર આરો  ય કિમ ટ 
ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૬ ચેરમેન, નેજ કિમ ટ 
ી હરશભાઈ આર. મકવાણા તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૭ ચેરમેન, વોટર વકસ કિમ ટ 
ી જ વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૮ ચેરમેન,ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટ 
ી કશોરભાઈ એમ. ુ ુ ખુાણી તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 
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૯ ચેરમેન,સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટ 
ી દ યાબેન એ. યાસ 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૦ ચેરમેન, ગાડન કિમ ટ 
ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૧ 
ચેરમેન,  ટ લાઈટ કિમ ટ 
ી ગીતાબેન એમ. વા  

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 
ી કાંતાબેન વી. બોર ચા ુ ંતા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ના ંરોજ અવસાન થયેલ યારબાદ ી  ટ 
લાઈટ કિમ ટની તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ 
મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેર૫સન ી તર ક 
િનમ ુકં થઈ હતી. 

૧૨ ચેરમેન, લીગલ કિમ ટ 
ી ભારતીબેન પી. બારયા 

તા.0૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 

ન ધ :- (૧) ભાવનગર મહાનગરપા લકામા ં ુટંાયે ુ ંબોડ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ના રોજથી અિ  ત  વમા ં

આવેલ. ની દુત તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ણુ થયેલ છે.   

(ર) ભાવનગર મહાનગરપાલકામા ંતા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી ન ુ ં ુટંાયે ુ ંબોડ અ ત વમા ંઆવેલ છે.  

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૮ 

થયેલ ઠરાવોની સં  યા ુલ :- ૮૬ 

મ સભાની તાર ખ ુલ હાજર  

૧ ૩૦/૦૫/૨૦૨૦ ૪૮ 

ર ૨૯/૦૬/૨૦૨૦ ૪૯ 

૩ ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ૫૧ 

૪ ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ ૪૪ 

૫ ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ૪૪ 

૬ ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ૪૯ 

૭ ૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ૪૭ 

૮ ૨૭/૧૧/૨૦૨૦ ૪૮ 
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ન ધ :- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના વડવા-બ વોડના નગરસેિવકા કાતંાબેન િવનોદભાઈ બોર ચા ુ ં

તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ િનધન થતા બોડ મીટ ગમા ુલ સ ય સં યા ૫૧ દશાવેલ છે ના કારણે ુલ 

હાજર  ૩૮૦ દશાવેલ છે. 

તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ યો યેલ મહાનગરપા લકાની સામા ય ુટંણી બાદ તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના 

રોજ હર થયેલ મત ગણતર ના ં૫ર ણામ અને જુરાત સરકાર ીના ંતા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના િસ ઘ 

થયેલ એક ા ઓડ નર  ગેઝેટ પાટ-૪-સી જુબ નવા ુટંાયેલા સ ય ીઓની તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ના 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 :- ૦૨   

થયેલ ઠરાવોની સં  યા ુલ :- ૨૬ 

મ સભાની તાર ખ ુલ હાજર  

૧ ૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ૫૨ 

ર ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૫૨ 

 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન ભાવનગર મહાનગરપા લકાની સભાઓ 

મળ  મા ં 

સદ  ય ીઓએ આપેલ 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 ૮  ૨૭ ી રા શભાઈ િવનોદરાય પડંયા  ૬  

ર ી કલાસબેન શં ભુાઈ મોરડ યા ૭  ૨૮ ી લીલાબેન દવરાજભાઈ ખીજડ યા ૮  

૩ ી અરિવદ ચ રુભાઈ પરમાર ૮  ૨૯ ી જયાબેન િવણભાઈ ચાવડા ૭  

૪ ી કાિંતભાઈ બાવચદંભાઈ ગો હલ ૭  ૩૦ ી હરશભાઈ રસીકભાઈ મકવાણા ૭  

૫ ી ગીતાબેન ગણેશભાઈ બારયા ૮  ૩૧ ી ઘન  યામભાઈ િશવાભાઈ ડુાસમા ૮ 

૬ ી અઅકભાઈ ભીમ ભાઈ મેણીયા ( હમતભાઈ)  ૮  ૩૨ ી કંચનબેન જયતંીભાઈ રાઠોડ ૭  

૭ ી અ  ુલ રહ મ અમીભાઈ ુરશી ૭  ૩૩ ી મયાબા અનોપિસહ ઠવા ૮  

૮ ી ગીતાબેન ના ભુાઈ મેર ૭  ૩૪ ી જય દપિસહ દલાવરિસહ ગો હલ ૭  

૯ ી ગ બેુન કાનાભાઈ ચૌહાણ ૮  ૩૫ ી અશોકભાઈ પોપટભાઈ બારયા ૮  

૧૦ 
ી ઈકબાલભાઈ અ  ુલકાદરભાઈ 

બા સુા 
૮  ૩૬ ી બીનાબા જયદવિસહ રાય દા ૫  

૧૧ ી કા  તાબેન મોહનભાઈ મકવાણા ૮  ૩૭ ી શારદાબેન નાગ ભાઈ મકવાણા ૮  

૧૨ ી રા બેુન વાભાઈ વા  ૮  ૩૮ ી ધી ભાઈ ગણેશભાઈ ધામેલીયા ૮  
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૧૩ ી જ બેુન આનદંભાઈ બારયા ૮  ૩૯ ી પરશભાઈ બળવતંભાઈ પડંયા ૮  

૧૪ ી તે  ભાઈ ેમ ભાઈ સોલકં  ૮  ૪૦ ી ગીતાબેન મહશભાઈ વા  ૮  

૧૫ ી ભરતભાઈ સાજણભાઈ ધેુલીયા ૮  ૪૧ ી દ  યાબેન આ તુોષભાઈ  યાસ ૮  

૧૬ ી ઉષાબેન કશનભાઈ તલર  ૮  ૪૨ ી અિનલભાઈ શશીકા  તભાઈ િ વેદ  ૮  

૧૭ ી યોગીતાબેન પયકભાઈ િ વેદ  ૭  ૪૩ ી કશોરભાઈ મોહનલાલ ુ ખુાણી ૮  

૧૮ ી ૃણાલ ુમાર ખાતંીલાલ શાહ ૮  ૪૪ ી ઉિમલાબેન તે  ભાઈ ભાલ ૮  

૧૯ ી મનહરભાઈ શામ ભાઈ મોર  ૮  ૪૫ ી શીતલબેન સજંયભાઈ પરમાર ૭  

૨૦ ી જ  વીકાબેન દલીપભાઈ ગ ડલીયા ૭  ૪૬ ી દનેશભાઈ ડાયાભાઈ ગોહલ ૭  

૨૧ ી પા લબેન કર ટભાઈ િ વેદ  ૮  ૪૭ ી વુરાજિસહ કનકિસહ ગો હલ ૭  

૨૨ ી પેશ રમણીકલાલ વોરા ૬  ૪૮ ી િન બેુન જયિંતભાઈ બાભંણીયા ૮  

૨૩ ી રુશ ુમાર બ ભુાઈ ધાધંલીયા ૮  ૪૯ ી યો ગતાબેન  નવીનભાઈ પડંયા ૭  

૨૪ ી આશાબેન રુશભાઈ બદાણી ૮  ૫૦ ી હતેશ ુમાર ફતેિસહ સોલકં  ૩  

૨૫ ી ભારતીબેન પકંજભાઈ બારયા ૮  ૫૧ ી અભયિસહ નારણભાઈ ચૌહાણ ૭ 

૨૬ ી રા શભાઈ પોપટભાઈ રાબડ યા ૭    

ન ઘ :- ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુટંાયેલા સ ય ીઓની સં યા ુલ-૫ર છે  પૈક  વડવા-બ 

વોડના નગરસેિવકા ી કાતંાબેન િવનોદભાઇ બોર ચા ુ ંતા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ િનઘન થતા વષ 

૨૦૨૦-૨૧ મા ં૫૧ સ ય ીઓની સં યા થતા તે જુબ હાજર  દશાવવામા ંઆવેલ છે.  

 તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૧૫ થી નીમાયેલ બોડની દુત તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ ણુ થયેલ છે.  

      તા.૨૧/૦ર/૨૦૨૧ ના રોજ યો યેલ મહાનગરપા લકાની સામા ય ુટંણી બાદ તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના 

રોજ હર થયેલ મત ગણતર ના ૫ર ણામ અને જુરાત સરકાર ીના ંતા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના િસ ઘ 

થયેલ એક ા ઓડ નર  ગેઝેટ પાટ-૪-સી જુબ નવા ુટંાયેલા સ ય ીઓના નામ અને મીટ ગની 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુીની હાજર ુ ંગણતર  દશાવ  ુ૫ ક નીચે જુબ છે.  

મ કોપ રટર ીના નામ હાજર  મ કોપ રટર ીના નામ હાજર  

૧ ી કત બાળા હતેશભાઈ દાણીધાર યા ૨ ૨૭ ી ભરતભાઇ મણીલાલ બારડ  ૨ 

ર ી હ રાબેન િવનોદભાઇ ુકડ યા  ૨ ૨૮ ી ભાવેશભાઇ મહ ભાઇ મોદ  ૨ 

૩ ી ઉપે િસહ હ ભુા ડુાસમા ૨ ૨૯ ી ભારતીબેન પકંજભાઈ બારયા ૨ 

૪ ી કાિંતભાઈ બાવચદંભાઈ ગો હલ ૨ ૩૦ ી મોનાબેન ઘમ ભાઇ પારખ  ૨ 

૫ ી વષાબેન પકંજભાઇ ઉનાવા  ૨ ૩૧ ી રા શભાઈ પોપટભાઈ રાબડ યા ૨ 

૬ ી િવલાસબેન અરિવદભાઇ રાઠોડ  ૨ ૩૨ ી રા શભાઈ િવનોદરાય પડંયા ૨ 

૭ ી નરશભાઇ કરશનભાઇ ચાવડા  ૨ ૩૩ ી મુીબેન સદં ૫ભાઇ ગોહ લ  ૨ 

૮ ી બા ભુાઇ પો૫ટભાઇ મેર  ૨ ૩૪ ી મયાબા અનોપિસહ ઠવા ૨ 
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૯ ી ઉષાબેન કશોરભાઇ ગોહલ  ૨ ૩૫ ી જય દપિસહ દલાવરિસહ ગો હલ ૨ 

૧૦ ી સેજલબેન મહશભાઇ ગોહલ  ૨ ૩૬ ી અશોકભાઈ પોપટભાઈ બારયા ૨ 

૧૧ ી ઉપે િસહ મિસહ ગો હલ  ૨ ૩૭ ી વષાબા િવ મિસહ ૫રમાર  ૨ 

૧૨ ી લ મણભાઇ મેપાભાઇ રાઠોડ  ૨ ૩૮ ી શારદાબેન નાગ ભાઈ મકવાણા ૨ 

૧૩ ી નીતાબેન ઘમ ભાઇ બારયા ૨ ૩૯ ી ધી ભાઈ ગણેશભાઈ ધામેલીયા ૨ 

૧૪ ી રતનબેન નરશભાઇ વેગડ  ૨ ૪૦ ી પરશભાઈ બળવતંભાઈ પડંયા ૨ 

૧૫ ી ગોપાલભાઇ આણદંભાઇ મકવાણા  ૨ ૪૧ ી ભાવનાબેન અિનલભાઇ િ વેદ   ૨ 

૧૬ ી ભરતભાઇ નાથાભાઇ ડુાસમા  ૨ ૪૨ ી મીનાબેન િવણભાઇ મકવાણા  ૨ 

૧૭ ી જ બેુન આનદંભાઈ બારયા ૨ ૪૩ ી મહશભાઇ મન ખુલાલ વા  ૨ 

૧૮ ી શબાના અ ુલવા હદ ખોખર  ૨ ૪૪ 
ી કશોરભાઈ મોહનલાલ 

ુ ખુાણી 
૨ 

૧૯ ી ભરતભાઈ સાજણભાઈ ધેુલીયા ૨ ૪૫ ી ઉષાબેન ક પેશભાઇ બઘેકા  ૨ 

૨૦ ી તે  ભાઈ ેમ ભાઈ સોલકં  ૨ ૪૬ ી ભાવનાબેન તે ભાઇ સોનાણી  ૨ 

૨૧ ી મિનષાબેન અિમતભાઇ વાઘેલા  ૨ ૪૭ ી ઘુાભાઇ ડુાભાઇ ગોહલ  ૨ 

૨૨ ી યોગીતાબેન પયકભાઈ િ વેદ  ૨ ૪૮ ી વુરાજિસહ કનકિસહ ગો હલ ૨ 

૨૩ ી ૃણાલ ુમાર ખાતંીલાલ શાહ ૨ ૪૯ ી લીનાબેન દનેશભાઇ ગોહલ  ૨ 

૨૪ ી દલી૫ભાઇ નારાયણદાસ જોબન ુ   ૨ ૫૦ ી ૃ ુલાબેન બનેિસહ ૫રમાર  ૨ 

૨૫ ી હ રાબેન હમતભાઇ વ ુડા ૨ ૫૧ ી ુલદ ૫ભાઇ નવીનભાઇ પડંયા  ૨ 

૨૬ ી ભાવનાબેન ભાવેશભાઇ દવે ૨ ૫૨ ી પકંજિસહ ભરતિસહ ગો હલ ૨ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુી તથા 

તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુી મળેલ સામા ય સભા અને ટ.ક. સાથેની યાદ  

મ સિમિતઓના ંનામ ઠરાવ 

૧ ી સામા  ય સભા (૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી)  

                   (૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુી) 

૮૬ 

૨૬ 

ર ી  ટ  ડ ગ કિમ ટ (૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી)  

                    (ર૪/૧૨/૨૦૨૦ થી ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ઘુી)                   

                    (૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુી) 

૬૭૭ 

૧૬૦ 

૪૬ 

૩ ી હર બાધંકામ કિમ ટ  

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી)  
૨૦ 
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૪ ી હર આરો  ય કિમ ટ  

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૩૦ 

૫ ી નેજ કિમ ટ  

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૦૨ 

૬ ી વોટર વકસ કિમ ટ 

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૧૪ 

૭ ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટ  

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૧૪ 

૮ ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટ 

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૧૦ 

૯ ી ગાડન કિમ ટ 

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૨૮ 

૧૦ ી  ટ લાઈટ કિમ ટ 

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૦૭ 

૧૧ ી લીગલ કિમ ટ 

(૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ઘુી) 
૦૬ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, 

થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૧૮ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૬૭૭ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૨ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી 

નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય 

દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ ી વુરાજિસહ ક. ગો હલ ૧૮ ૧૭  

ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ના  

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી  

તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૧૮ ૧૮  
 

૩ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૧૮ ૧૭  
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૪ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૧૮ ૧૮  
 

૫ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૧૮ ૧૭  
 

૬ ી ૃણાલભાઈ ક. શાહ ૧૮ ૧૮  
 

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૧૮ ૧૮  
 

૮ ી યોગીતાબેન એન.પડંયા ૧૮ ૧૫  
 

૯ ી ગીતાબેન . બારયા ૧૮ ૧૮  
 

૧૦ ી કત બેન એસ.દાણીધાર યા ૧૮ ૧૮   

૧૧ ી યો ગતાબેન પી. િ વેદ  ૧૮ ૧૭  
 

૧૨ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૧૮ ૧૬  
 

 

તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦થી તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ધુીના સમય દર  યાન મે.સરકાર ીના શ.િવ. અને શ. .ૃ િનમાણ 

િવભાગના ં ુકમ માકં : ચટણ/૧૦૨૦૨૦/૬૯૮૯/પી તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦થી માન.કિમ ર ીને ી ટ ડ ગ કિમ ટની 

મળેલ સતાની ઇએ થયેલ કામોની િવગત નીચે જુબ છે.  

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૬૦ 

તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીના સમય દર  યાન ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો 

અને સ  ્ યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૦૪  

થયેલ કામોની સં  યા :- ૪૬ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૮૭ તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી નીમાયેલ સદ  ય 

સાથેની ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 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 ૪ ૪ 

ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ ના  

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી  

તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી પકંજિસહ બી. ગો હલ ૪ ૪ 
 

૩ ી ુલ દ૫ભાઇ એન. પડંયા ૪ ૪  

૪ ી નરશભાઇ ક. ચાવડા ૪ ૪  

૫ ી દલી૫ભાઇ એન. જોબન ુ  ૪ ૪  
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૬ ી ભરતભાઇ એન. ડુાસમા ૪ ૪  

૭ ી િવલાસબેન એ. રાઠોડ ૪ ૪  

૮ ી યો ગતાબેન પી. િ વેદ  ૪ ૪  

૯ ી ભાવનાબેન . સોનાણી  ૪ ૪  

૧૦ ી ભારતીબેન પી. બારયા  ૪ ૪  

૧૧ ી નીતાબેન ડ . બારયા  ૪ ૪  

૧૨ ી શારદાબેન એન. મકવાણા ૪ ૪  

 

     ઉ૫રોકત ણેય િવગતો યાને લેતા તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ધુીના સમય દર  યાન    

       ી  ટ  ડ ગ કિમ ટની મળેલ ુલ મીટ ગ તથા થયેલ ુલ કામો દશાવ ુ ંપ ક. 

મ તાર ખ મીટ ગ થયેલ કામો 

૧ તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ( ટ.ક.) ૧૮ ૬૭૭ 

ર તા.ર૪/૧૨/૨૦૨૦ થી તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ (માન.કિમ./ ટ.ક.) -- ૧૬૦ 

૩ તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ( ટ.ક.) ૪ ૪૬ 

ુલ ૨૨ ૮૮૩ 
 
   

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૬ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૪ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮થી 

નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૫ 

ી ટાઉન  લાિનગ એ  ડ સીટ  ઈ  .ુ કિમ ટની 

તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ં

સવા મુતે ચેરમેન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૬ 

ી 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 ૬ ૫ 
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૪ ી ધી ભાઈ . ધામેલીયા ૬ ૫ 
 

૫ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૬ ૨ 
 

૬ ી બીનાબા . રાય દા ૬ ૨ 
 

૭ ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા ૬ ૬ 
 

 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન  

ી લીગલ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૦૬ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૦૬ 

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 નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી લીગલ કિમ ટની 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી ભારતીબેન પી. બારયા 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૬ 

ી લીગલ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ 

મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરપસન ી તર ક 

િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી શારદાબેન એન. મકવાણા 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૬ 

ી 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 ૬ ૬ 
 

૪ ી કત બાળા એસ. દાણીધાર યા ૬ ૬ 
 

૫ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૬ ૬ 
 

૬ ી બીનાબા . રાય દા ૬ ૪ 
 

૭ ી અભયિસહ એન. ચૌહાણ ૬ ૨ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૬ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૩૦ 

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 નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી હર આરો  ય કિમ ટની 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 પી. રાબડ યા 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૬ 

ી હર આરો  ય કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી 

તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી બીનાબા . રાય દા 

૨૦૧૯-૨૦ 
૬ ૪ 

ી 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 ૬ ૬ 
 

૪ ી ભારતીબેન પી. બારયા ૬ ૬ 
 

૫ ી રા શભાઈ વી. પડંયા ૬ ૫ 
 

૬ ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ ૬ ૫ 
. 

૭ ી ણૃાલભાઈ ક. શાહ ૬ ૫ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૯ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૪ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮ તથા 

સ.સ.ઠ. ક-૩ તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦થી નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી વોટર વકસ કિમ ટની 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી જ  વીકાબેન ડ . ગ ડલીયા 

૨૦૨૦-૨૧ 
૯ ૮ 

ી 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 

૨૦૨૦-૨૧ 
૯ ૭ 

ી વોટર વકસ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ડ.ચેરમેન ી 

તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૯ ૯  

૪ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૯ ૯  

૫ ી આશાબેન એસ. બદાણી ૯ ૯  

૬ ી કાંતાબેન વી. બોર ચા ૯ ૯ . 

૭ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૯ ૨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન  

ી નેજ કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૬ 

થયેલ કામોની સં  યા :- 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 નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી નેજ કિમ ટની 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં 
સ  ય ી ુ ંનામ 

 

મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી હરશભાઈ આર. મકવાણા 

૨૦૨૦-૨૧ 
૬ ૫ 

ી નેજ કિમ ટની તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ 

મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેરમેન ી તર ક 

િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા 

૨૦૨૦-૨૧ 
૬ ૬ 

ી 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 ૬ ૫ 
 

૪ ી શીતલબેન એસ. પરમાર ૬ ૬ 
 

૫ ી ગીતાબેન એમ. વા  ૬ ૬ 
 

૬ ી રા શભાઈ પી. રાબડ યા ૬ ૫ 
. 

૭ ી શારદાબેન એન.મકવાણા ૬ ૬ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૧૨ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૨૦ 

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 નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી હર બાધંકામ કિમ ટની 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 

૨૦૨૦-૨૧ 
૧૨ ૧૨ 

ી 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  

૨૦૨૦-૨૧ 
૧૨ ૧૧ 

ી 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 ૧૨ ૩ 
 

૪ ી હરશભાઈ આર. મકવાણા ૧૨ ૧૦ 
 

૫ ી કશોરભાઈ એમ. ુ ખુાણી ૧૨ ૯ 
 

૬ ી કાંતાબેન એમ. મકવાણા ૧૨ ૧૧ 
 

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૧૨ ૧૨ 
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તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૭  

થયેલ કામોની સં  યા :- ૦૭ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮, 

સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૮ તથા સ.સ.ઠ. ક-૩ તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦થી નીમાયેલ સદ  ય સાથેની 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ 

મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી ગીતાબેન એમ. વા  

૨૦૨૦-૨૧ 
૭ ૭ 

ી  ટ લાઈટ કિમ ટની તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ના 

રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે ચેર૫સન ી 

તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર ી કત બેન એસ. દાણીધાર યા ૭ ૭ 
ી  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 ૭ ૭ 
 

૪ ી શીતલબેન એસ. પરમાર ૭ ૭ 
 

૫ ી અિનલભાઈ એસ. િ વેદ  ૭ ૬  
 

૬ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૭ ૭ 
 

૭ ી ઉષાબેન ક. તલર  ૭ ૬ 
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              તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ 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 :- ૦૭  

થયેલ કામોની સં  યા :- ૧૦ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ી સાધારણ સમ  સભાના સ.સ.ઠ. ક-૪૩ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ તથા 

સ.સ.ઠ. ક-૫૯ તા.૩૦/૭/૨૦૧૮થી નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ્ડ ક  ચરલ 

કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી દ યાબેન એ. યાસ 

૨૦૧૯-૨૦ 
૭ ૬ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની 

તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે 

ચરેપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

ર 
ી આશાબેન એસ. બદાણી 

૨૦૧૯-૨૦ 
૭ ૬ 

ી સો  યલ વે  ફર ર  એ  ડ ક  ચરલ કિમ ટની 

તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ મીટ ગમા ંસવા મુતે 

ડ.ચરેપસન ી તર ક િનમ ુકં થઈ હતી. 

૩ ી ગીતાબેન . બારયા ૭ ૬ 
 

૪ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૭ ૭ 
 

૫ ી હરશભાઈ આર. મકવાણા ૭ ૪ 
 

૬ ી પરશભાઈ બી. પડંયા ૭ ૫ 
 

૭ ી ઉિમલાબેન . ભાલ ૭ ૭ 
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                      તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન  

ી ગાડન કિમ ટની મળેલ મીટ ગ, થયેલ કામો અને સ  યોની હાજર  દશાવ ુ ંપ ક. 

મળેલ મીટ ગ સં  યા :- ૦૮ 

થયેલ કામોની સં  યા :- ૨૮ 

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 નીમાયેલ સદ  ય સાથેની ી ગાડન કિમ ટની તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ ધુીના સમય દર  યાન મળેલ મીટ ગની િવગત. 

 

અ.ન.ં સ  ય ી ુ ંનામ 
મીટ ગની 

સં  યા 

હાજર ની 

સં  યા 
શેરો 

૧ 
ી દનેશભાઈ ડ . ગોહલ 

૨૦૧૯-૨૦ 
૮ ૮  

ી 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  

૨૦૧૯-૨૦ 
૮ ૮  

ી 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 ૮ ૬  
 

૪ ી ક પેશભાઈ આર. વોરા ૮ ૮  
 

૫ ી હતેષભાઈ એન. સોલકં  ૮ ૨  
 

૬ ી યો ગતાબેન એન. પડંયા ૮ ૭  
 

૭ ી લીલાબેન ડ . ખીજડ યા ૮ ૭ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


