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ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકા  
સન-ે૨૦૨૩-૨૪નંુ  ડાફટ અંદાજપ  તથા 
સને ૨૦૨૨-૨૩ના રીવાઈઝ  અંદાજપ  
પર વે યુિનિસપલ કિમશનર ીનુ ંિનવેદન 

 

 ગુજરાત રા યના પાટનગરની ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાના માનનીય મેયર ી હતેશકુમાર મકવાણા, માનનીય ડે યુટી 

મેયર ી ેમલિસંહ ગોલ તથા ટે ડ ગ કિમટીના ચેરમેન ી જશવંતલાલ  પટેલ તથા થાયી સિમિતના માનનીય સભાસદ ીઓનંુ હા દક 
વાગત ક ં છંુ. ગુજરાત રા યની મહાનગરપાિલકા તરીકે ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની થાપના તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૦ના રોજ થઇ હતી. 

રાજય સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગના તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ ના હેરનામા માંક-KV/48 of 
2020/GMC1902020/928/P મુજબ ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની હદમાં ૧૮ ા યિવ તારો, ૧ નગરપાિલકા િવ તાર તથા 
૫૦ટી.પી. (ગુડા-૩૦ અને ઔડા-૨૦ ટી.પી. કીમ) િવ તારનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જનેા કારણે મહાનગરપાિલકાના કાય ે માં 
વધારો થયેલ છે યારે નવા સમાવેશ થયેલાં િવ તારોમાં િવકાસ કાય ની ગિત ઉપર ફંડના અભાવે અસર ન થાય તે રીતના ે  નાણાંકીય 
આયોજન તથા યવ થાપન કરી િવકાસ કાય ની સાથે કોપ રેશનનો વહીવટ તથા ખચામાં િનયિમતતા ળવી રાખી મહાનગરપાિલકાની 
િવકાસયા ા ચાલંુ રહે તે મુજબનંુ આયોજન વષ ૨૦૨૩-૨૪નાં અંદાજપ માં  કરેલ છે. 

મહાનગરપાિલકા િવ તાર ગુડા, ઔડા તથા અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનની હદ સાથે ડાયેલ છે તો મહાનગરપાિલકાના 
િવકાસનંુ આયોજન આ િવ તારોના હદની સાપે માં કરવાનું થાય છે. મહાનગરપાિલકાના ભાગ એવા ગાંધીનગર શહેરના િવકાસની મોટાં 
ભાગની જવાબદારી પાટનગર યોજના િવભાગ હ તક છે. આથી  ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની આગેવાની હેઠળ પાટનગર યોજના િવભાગ, 
ગુડા, ઔડા તથા અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનના પરામશમાં રહી કે  સરકારના અમૃતકાળની ઝુંબેશને યાનમાં રાખતા આવતા ૨૫ 
વષમાં ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકા ખરા અથમાં અમદાવાદની િલંક સીટી બને, તથા ભિવ યના વ તી વધારાને તથા ટાફીકને યાનમાં લઇ 
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નાગરીકોની સુખાકારીમાં વધારો આવે અને વંિચતોને િશ ણ, આરો યની યો ય સુિવધા મળી રહે અને મહાનગરપાિલકાના નાગ રકોનો 
સુખાકારી આંક (LIVABILITY INDEX) ચો આવે તે મુજબના િવઝન સાથે વષ ૨૦૨૩-૨૪નું અંદાજપ  રજુ ક ં  છંુ. 

સૌ થમ આ બજટેમાં હંુ વંિચતોના િવકાસ માટેની વાત કરીશ. આ બજટેમાં વંિચતોના િવકાસ માટે નીચે મુજબની ખાસ ગવાઇઓ કરવામાં 
આવેલ છે. 

 દ યાંગો,અનાથ બાળકો,િનરાધાર વૃ ધો,HIVના દદ ઓ જવેાં મુ યધારાથી દૂર વંિચતોની સુખાકારી માટે ખાસ ગવાઇ કરવામા ંઆવેલ 

છે. 
 શહેરી પછાત િવ તારોમાં માળખાગત સુિવધાઓ જવેી કે ગટર, પાણી, સફાઇ અને ઝુંપડપ ીઓ રોગ મુ ત થાય તેવા કામો માટે આયોજન 

કરવામાં આવેલ છે. 
 શહેરના પેરીફેરી િવ તારના ગામોમાં પણ પાયાની સુિવધાઓથી વંિચત ન રહે તે માટે િવિવધ િવકાસ કાય  જવેાકે પે એ ડ યુઝ ટોઇલેટ, 

પાણી અને ગટર યવ થા તેમજ અ ય કામો કરવા માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 
 .પી.એમ.સી કાયદાની કલમ ૬૩(૨) મુજબ અનુસુિચત િત, અનુસુિચત આદી િતઓ તથા આિથક રીતે પછાત વગ ના લોકોની 

વ તી વાળા િવ તારોમાં માળખાકીય તેમજ મૂળભૂત સુિવધાઓ જવેી કે સફાઇ, તબીબી સહાય તથા ગંદા િવ તારોની નાબૂદી માટે આયોજન 
કરવામાં આવેલ છે. 

 ઘરિવહોણા લોકોને આ ય મળી રહે તે માટે મહાનગરપાિલકા િવસતારમાં શે ટર હોમ બનાવવા માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

આપ ં શહેર વ છ રહે તે માટે અસરકારક યૂહરચના બનાવી તથા હવામાન દષૂણ આજ ે યારે િચંતાનો િવષય બનેલ છે. યારે શહેરમાં 
દૂષણને અંકુશમાં રાખવાના અનકે પગલાંઓ લઇ તે અગંેના આયોજનન ે ભાવી રીતે અમલમા ં મૂકી ‘‘આપ ં શહેર વ થ, વ છ અને 
દૂષણમુ ત ગાંધીનગર’’ બને તે રીતનું આયોજન વષ ૨૦૨૩-૨૪નાં તુત બજટેમાં કરવામાં આવેલ છે. 

આપણાં રા િપતા મહા માં ગાધંીના િવચારો, મૂ ય, આદશ ને વરેલું આપ ં શહેર વ છતાની બાબતમાં વષ ૨૦૨૨ના ઇ ડીયન વ છતા 
લીગ કો પીટીશનમાં ‘‘ પેિશયલ મે શન સીટી- ઈન ઈિ ડયન વ છતા લીગ’’ તરીકે થાન પામેલ છે. જ ેઆપણા સૌ માટે ગૌરવની બાબત છે. જ ે
કોપ રેશન તથા શહેરીજનોના સ ય સાથ અને સહકારન ેકારણે શ ય બનેલ છે. શહેરને ચો ખું અન ે વ છ રાખવંુ એ સતત ચાલતી યા છે, એ 
માટે આપણા વહીવટતં  ારા સતત યાસો કરવામા ંઆવી ર ાં છે.  શહેરને વ છ રાખવા માટે યેક શહેરીજન સ ય રીતે સહભાગી થાય તે 
દશામાં પણ સતત યાસ કરવામાં આવી ર ા છે. શહેરીજનોમાં આપણાં શહેરને વ છ રાખવાની આદત કેળવાય અને તેને રોજનાં વનનો 
હ સો બનાવે જથેી વ છતા આપણાં સં કાર બને તે જ રી નહી પણ અિનવાય છે. આપણાં શહેરને વ છતાની બાબતમાં અ ેસર રાખવા માટે 

આપણા શહેરમા ંઅનેક િવિવધ પગલાઓંની સાથે ડોર-ટુ-ડોર કલેકશન પ ધિત વધુ અસરકારક અન ેપ રણામલ ી બને તેના ભાગ પે Refuse 
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Transfer Center તેમજ ભાટ ખાતે  નવા Material Recovery Facility Center બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે. જનેા લીધે આવનાર 
સમયમાં શહેર વ છતાની બાબતમા ં દેશમાં અ માંક મેળવશે તેની ખાતરી છે. જ ેઆ વન વ છતાના આ હી રહેલા આપણા પૂ ય બાપુને 
આપણા તરફથી સાચી ધાંજિલ ગણાશે તથા વ છતાનું આંદોલન આપણા શહેરન ેનવંુ ગાંધીનગર બનાવવાના સપના સાથે ડશ ેતેવો મને 
િવ ાસ છે. 

શહેરીકરણન ે કારણે, વાહનોની સં યામાં દન- િત દન થઇ રહેલ વધારાને કારણે વાહનોમાંથી નીકળતા ધુમાડા સ હત અ ય કારણે 
દૂષણ વધી ર ુ છે. યારે દૂષણ િનયં ણમાં આવે તથા આપ ં શહેર સુંદર બને અને શહેરના ીન કવરમાં વધારો થાય અને ગાધંીનગરનું 

Greenest Capital નું િબ દ જળવાઇ રહે તે માટે શહેરમા ંવધુ સં યામાં સીનીયર સીટીઝન પાક, િચ ડન પાક સહીતની સુિવધાવાળા બગીચાઓ 
અને નસરી બનાવવામાં આવી ર ા છે. જમેાં પાનની મીયાવાંકી પ ધિતથી લાનટેશન કરવાનું આયોજન કરેલ છે, જનેાથી તાપમાનમાં ઘટાડો 
થશ ેતેમજ હવા અને અવાજના દૂષણનું તર ઘટશ.ે વધુમાં, કાબન ઉ સજનમાં પણ ઘટાડો  કરવા મદદ પ િનવડશ.ે આમ, આપ ં શહેર મનુ ય, 

ાણી, પ ી, વ-જતું તમામ માટે રહેવાલાયક આદશ શહેર બનશે. વષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કોપ રેશન િવ તારમાં ૧૮ જટેલાં બગીચાઓની 
નવીનીકરણની કામગીરી પૂણ કરવામાં આવેલ છે. જયારે આગામી સમયમાં નવા સમાવી  થયેલા ં િવ તારોમાં ૬ નવા બગીચા અને ૯ 
બગીચાઓના નવીનીકરણની કામગીરી આયોજનને કારણે શહેરના ીન કવરમાં વધારો થશે.  

મહાનગરપાિલકાના િવિવધ થળ જવેાં કે, GMC Building અને Fire Station Buildingમાં - 240 kw, કુડાસણ, રાયસણ, રાંદેસણ, 
સરગાસણ અને વાવોલ ખાતેના પંપીગ ટેશન ખાતે - 280 kw, હીકલપુલ ખાતે  - 65 kw અને સે ટર - ૪ પિ લક ગાડન ખાતે  - 15 kw આમ 
કુલ 600 kw સૌર પેનલ ઈ  ટોલેશન કરેલ છે જનેા થકી ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકા વાિષક ૧૬.૭૭ kw લાખ યુિનટ વીજળી  પેદા કરશ.ે જ ે 
આગામી ૩૦ વષમાં અંદા ત ૫૦૦ kw લાખ વીજળીનંુ ઉ પાન થશ.ે જનેા થકી વાિષક ૧.૩૪ કરોડ ની નાણાકીય બચત અને આગામી ૩૦ વષમાં 
૪૦ કરોડ જટેલી બચત સોલાર ઈ  ટોલેશનથી  થશે. વધુમાં, પરીણામ વ પ આગામી ૨૫ વષમાં અંદા ત ૩૬૦૦૦ ટન કાબન ડાયો સાઈડનુ ં
ઉ સજન ઘટશ.ે જ ેવડા ધાન ીના ૨૦૭૦ સુધીમા ંનેટ ઝીરો કાબન દેશ બનવાના િવઝન સાથે સુસગંત છે.  

શહેરની ટા ફક ગીચતા અને દૂષણમાં ઘટાડો થાય તથાં વધુમાં વધુ શહેરીજનોમાં ઇલેકટીક વાહનનો ઉપયોગ ચિલત બને અન ેપિ લક 
ટા સપોટશનનો ઉપયોગ કરતાં થાય  તે માટે  GSRTC સાથે સકંલન કરી ૩૦ જટેલી બેટરી ઓપરેટેડ હીકલ (ઈ-બસ) ચાલુ કરવાનું આયોજન 

કરેલ હતું જમેાથંી ચાલ ુ વષ ૨૦ જટેલી  બેટરી ઓપરેટેડ હીકલ (ઈ-બસ) કાયરત કરેલ છે.વધુમાં, નવા સમાવેશ થયેલા િવ તારો અને વ તી 

વધારાન ે યાનમાં રાખીને  પિ લક ટા સપોટશનની પુરતી સુિવધા સારી રીતે મળી રહે તે માટે ઉભી થતી જ રયાતને પહ ચી વળવા માટે  આયોજન 
કરવામાં આવશે. 
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આજ ે મોટા ં શહેરો પાણીની અછતની સમ યાનો સામનો કરી રહેલ છે. નીિત – આયોગના રપોટ અનુસાર હવે  શહેરો ારા પાણીના 
સં હના આયોજન અંગે િવચારવામાં ન હ આવે તો આગામી વષ માં મોટા શહેરોમાં જમીનમાં રહેલ પાણીના તર સુકાઇ જશે અને શહેરોને પાણીની 
ગંભીર સમ યાનો સામનો કરવો પડશ.ે આથી આપણે આપણા શહેર માટે પાણીના સં હ અંગે ગંભીર થઇ જળ સંચય અિભયાન અંગે આયોજન 
કરવંુ અિનવાય બનેલ છે. નેશનલ વોટર િમશનના “Catch the Rain’’ અિભયાનના ભાગ પે અ ેની મહાનગરપાિલકા ારાં ગત વષ માં કુલ ૭૦ 
જટેલાં રીચાજ વેલનંુ કામ પૂણ કરવામાં આવેલ છે તેમજ માટસીટી અંતગત ૫૦ જટેલાં રીચાજ વેલના કામોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 
મહાનગરપાિલકાના િવ તારમાં વરસાદી પાણીના યો ય િનકાલ માટે સે ટર- ૧ થી ૩૦માં ચોકકસ લબંાઈની આંત રક ર તા ઉપરની બાકી રહેલી 
ટોમવોટર લાઈનની કામગીરી ગિતમાં છે તથા ખોરજ તથા ઝુંડાલના ટી.પી. િવ તારમાં અને સે ટર - ૨૬ ખાતે ટોમ વોટર લાઈનની કામગીરીનુ ં

આયોજન છે. મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં આવેલ ટોમ વોટર લાઇનને તળાવ સાથે ડાણ કરવા તેમજ તળાવનું ઇ ટરલ કીગ કરવાની કામગીરીનું 
પણ આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. પ રણામ વ પે નકામા વહી જતા વરસાદી પાણીના સં હ થકી શહેરના પાણીના તર ચા આવશે.  

મહાનગરપાિલકાના િવ તારના નાગરીકોની સુિવધા માટે નવા સમાિવ  થયેલાં િવ તારોમાં પાણી પુરવઠા તથા ડેનેજ લાઇનના  
.૩૦૦.૯૧ કરોડના િવિવધ કામોનુ ંઆયોજન વષ ૨૦૨૩-૨૪ ના અંદાજપ માં કરવામાં આવેલ છે. 

વષ ૨૦૨૨-૨૩ સુધીમાં િવિવધ ગામોમાં ૧૩.૮૦ િકલોમીટર આ ફા ટ રોડના રીસરફેિસંગની કામગીરી અને િવિવધ ગામોમાં ૧૫.૮૦ 
િકલોમીટર સી.સી રોડની કામગીરી પૂણ કરેલ છે.તેમજ મહાનગરપાિલકાના િવિવધ િવ તારોમાં વષ ૨૦૨૩-૨૪ માં નવા રોડ બનાવવાની અને 
રીસરફસીગની કામગીરી માટે .૪૪.૫૩ કરોડ ના િવિવધ કામોનું આયોજન કરેલ છે.   

શહેરીજનોના આરો યને કે થાને રાખી િવિવધ પગલાઓં અ વયે વધુને વધુ અબન હે થ સે ટરો બનાવી આરો યની સેવાઓનો યાપ 
વધારવા વાવોલ અને કુડાસણમા ંનવાં અબન હે થ સે ટરોનંુ બાંધકામ  તથા પેથાપુર અને સુઘડના અબન હે થ સે ટરોનું નવીનીકરણનંુ આયોજન 
છે. 

ગરીબ બાળકો િશ ણથી વંિચત ન રહે તે હેતુથી ધોળાકુવા (નવી કુલ), બોરીજ, ગોકુલપુરા અને ફતેહપુરા કુલ ખાતે નવા મ 

બનાવવાની કામગીરી ગિતમા ંછે. તેમજ સે ટર-૨,૬,૭, બાસણ અન ેપાલજ ગામ ખાતે ાથિમક શાળાઓને માટ કુલમા ં પાંત રત કરવાની 

કામગીરી ગિતમાં  છે. સે ટર-૨૪ અને ઈ ોડા ખાતે નવી અં ે  મા યમની કુલનું બાંધકામ તથા સે ટર-૧૩, ૨૯ અને બાસણ ખાતે કુલના 

રીનોવેશનની કામગીરીનું આયોજન છે. વધુમાં માટ સીટી અંતગત સે ટર-૭, ૧૩, ૨૮/૧, ૨૯/૧, .ઈ.બી. કોલોની અને બાસણ ખાતે નવી  

શાળાઓ બનાવવાની કામગીરી ગિતમાં છે. હાલમાં ગાંધીનગર શહેર પધા મક પરી ાઓની તૈયારી કરવા માટેનું હબ બનેલ છે યારે 
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પરી ાથ ઓને યો ય વાતાવરણ મળી રહે તે માટે કુડાસણ મુકામે લાઈ ેરીના બાંધકામ તથા વાવોલ ખાતે હયાત લાઈ ેરીના રીનોવેશનની કામગીરી 
ગિતમાં છે યારે  કોટે ર મુકામે લાઇ ેરીના બાંધકામની કામગીરીનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.  

મહાનગરપાિલકામાં સમાિવ  િવ તારોમાં સામા ક આંતર-માળખાકીય સુિવધાઓ અંતગત કુડાસણ ખાતે ટાઉનહોલ બાંધકામની 
કામગીરી તેમજ ૩ નવા ંકો યુિનટી હોલનું બાંધકામ અને ૧૦ હયાત કો યુિનટી હોલની નવીનીકરણની કામગીરી ગિતમાં છે. ઘરિવહોણા લોકો માટે 
મહાનગરપાિલકા િવ તારમાં શે ટર હોમ બનાવવાનું આયોજન છે. ભાટ ગામ ખાતે નવા મશાનગૃહનું બાંધકામ તથા મહાનગરપાિલકામાં સમાિવ  
િવ તારોમા ં૩૨ મશાનગૃહના નવીનીકરણની કામગીરીનું આયોજન છે. 

મહાનગરપાિલકાનો િવ તાર વધતાં, બદલાતા સમય સં ગો મુજબ ફાયર સેવાઓનો યાપ વધે અને વધુ અધતન બને તે હેતુથી વષ 
૨૦૨૩-૨૪ ના બજટેમાં ભાટ, ઝુંડાલ અને સરગાસણમાં ૩ નવા ફાયર ટેશનો અને ટાફ વાટસ બનાવવાની કામગીરીનું આયોજન કરેલ છે. 
વધુમાં ૩ નવા ફાયર ટેશન માટે  ૩ નગં કો વે વાહનો ખરીદવાનંુ આયોજન છે.  

મહાનગરપાિલકાના િવ તારમાં રખડતા ઢોરોને  કારણે ઉભી થતી અડચણો દૂર થાય તે માટે સુઘડમાં કેટલ પાઉ ડ અને એિનમલ બથ કંટોલ 
સે ટર બનાવવાનું આયોજન છે. તેમજ િબમાર પશુઓની યો ય સારવાર થાય તેવી સંવેદના રાખીને નગરપાિલકા હ તકના ઢોર ડ બાને અધતન 
કરવા તથા એનીમલ કેર સે ટર તરીકે એન. .ઓ.ના સહયોગથી િવકસાવવાની કામગીરીનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

ગાધંીનગર શહેર ગુજરાત રા યનું પાટનગર હોવાથી અવાર-નવાર  રા ીય તથા આંતરરા ીય ક ાઓની સિમટ જવેી કે વાઇ ટ ગુજરાત 
સિમટ તથા અ ય િવિવધ કાય મોનંુ આયોજન થતંુ હોય છે. વધુમાં આગામી સમયમા ંG-20 સિમટનું પણ આયોજન થનાર છે. જ ેઅંતગત આપણાં 
શહેરમાં મુલાકાતીઓની અવર-જવર સતત થતી હોઇ શહેરની આગવી ઓળખ ઉભી થાય તે હેતુથી િવિવધ કામગીરી જવેી કે, કુલ-૬ નવાં તળાવોનું 
િનમાણ અને યુટી ફકેશન, સ રતા ઉધાનને અધતન મોડેલ બગીચા તરીકે િવકસાવવાનું આયોજન, મહાનગરપાિલકાના િવ તારમાં ક પાઉ ડ વોલ 
બનાવવાની કામગીરીનંુ આયોજન છે. રોડ ન.ં૦૬ પર રે વે ઓવર ીજના બાંધકામની કામગીરી ગિતમાં છે. તેમજ સાબરમતી નદી પર બાસણ 
ગામ તથા જ- રોડન ે ડતા ઓવરિ જના બાંધકામની કામગીરીનું આયોજન છે. મીનાબ ર િવ તારને હાટ બ ર તરીકે િવકસાવવા માટે 
.૨૦૦.૦૦ લાખની ગવાઇ કરેલ છે. 

વષ ૨૦૨૨-૨૩ના મંજુર થયેલ રેવ યુ આવક .૨૧૫.૨૧ કરોડની સામે રવાઇ ડ અંદાજ મુજબ . ૨૭૩.૦૩ કરોડ થવા પામેલ છે. 
એટલે કે રેવ યુ આવકમા ૨૬.૮૭%નો વધારો થવા પામલે છે. એ જ રીતે  કેિપટલ આવક .૭૩.૫૭ કરોડની સામે રવાઇ ડ અદંાજ મુજબ 
.૩૭૧.૪૪ કરોડ થવા પામેલ છે. જ ે કેિપટલ આવકમા ૪૦૫%નો વધારો સુચવે છે. વષ ૨૦૨૨-૨૩ના  મંજુર થયેલ રેવ યુ ખચ .૧૪૬.૨૧ 

કરોડની સામે રવાઇઝડ અંદાજ મુજબ .૧૬૭.૧૭ કરોડ થવા પામેલ છે. એટલે કે રેવ યુ ખચમા ૧૪.૩૭%નો વધારો થવા પામેલ છે. એ જ રીતે  
કેિપટલ ખચ .૩૯૪.૪૭ કરોડની સામે રવાઇઝડ અંદાજ મુજબ . ૩૦૦.૨૨ કરોડ થવા પામલે છે. જ ેકેિપટલ ખચમા ૨૩.૮૯%નો ઘટાડો સુચવે 
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છે. આમ, વષ ૨૦૨૨-૨૩ના  મંજુર થયેલ બજટે .૫૪૦.૬૮ કરોડની સામે રવાઇઝડ અદંાજ મજુબ .૪૬૭.૩૯ કરોડ થયેલ છે. જ ેએકંદરે 
૧૩.૫૬ ટકાનો ઘટાડો સુચવે છે. 

આમ, ગાધંીનગર મહાનગરપાિલકાના સમતોલ તથા સવાગ  િવકાસ માટેના ં લ યને યાનમા ં લઇ આંતર માળખાકીય સિુવધાના કામો, 
વિણમ જયંિત મુ યમં ી શહેરી િવકાસ યોજનાના કામો, અમૃત યોજના તેમજ અ ય ા ટ હેઠળ શ  થનાર કામો તેમજ સામા ક અને 

આરો યલ ી સુિવધાઓના કામો તેમજ િવકાસના કાય ના સંકિલત આયોજન અને કાય મ તથા પારદશ  વહીવટ સાથે નાણાંકીય વષ ૨૦૨૨-
૨૩નું રીવાઇઝ અંદા  સહ કોઇપણ તના કર કે દરમાં વધારો સચૂ યા વગર .૨૬૪.૧૪ કરોડની પુરાંત સાથ ે  નાણાંકીય વષ ૨૦૨૩-૨૪નું 
.૯૪૪.૦૨ કરોડનું  ડા ટ અંદાજપ   રજુ કરતાં અ યંત આનંદ અનુભવું છંુ. જ ેઆપ સૌ વીકારશો અને મજુંર કરશો તેવી અપે ા રાખું છંુ. 

 
ગાંધીનગર 
તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

સં દપ જ.ે સાગળ ેIAS 
યુિનિસપલ કિમશનર 
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ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાના છે ા પાંચ વષના બજટેના કદની  િવગત નીચે મુજબ છેઃ- 

                                                                                                                                                                 (રકમ કરોડમા)ં 

વષ બજટે નંુ કદ 

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૨૮૨.૦૩ 

સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ૨૮૩.૯૫ 

સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ૩૦૪.૮૭ 

સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ૩૬૦.૯૫ 

સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૫૪૦.૬૮ 
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િપયો કયાંથી આવશે ? િપયો કયાં જશે ? 

મ િવગત રકમ 
( . લાખમા)ં  મ િવગત રકમ 

( . લાખમા)ં  

૧ ટે  આવક ૭૮૫૩.૦૦ ૬.૫૦ પૈસા ૧ મહેકમ ખચ ૫૧૧૩.૦૦ ૫.૦૦ પૈસા 

૨ નોન ટે  આવક ૧૮૫૭૭.૪૩ ૧૫.૩૮ પૈસા ૨ ઈલે ટીસીટી અન ેિનભાવણી ખચ ૬૪૩૪.૦૦ ૭.૦૦ પૈસા 

૩ રેવ ય ુ ા ટ ૧૮૩૩.૩૮ ૧.૫૨ પૈસા ૩ ક ટીજ સી ખચ ૩૪૩૧.૫૪ ૪.૦૦ પસૈા 

૪ કેિપટલ ા ટ આવક (UDP-78-
SJMMY, અમૃત યોજના, નાણાંપંચ વગેરે) ૪૮૦૯૨.૬૭ ૩૯.૮૧ પૈસા ૪ રેવ ય ુ ાંટ ખચ ૧૪૦.૦૦ ૦.૩૦ પૈસા 

૫ ઉઘડતી િસલક ૪૪૪૫૯.૬૭ ૩૬.૭૯ પૈસા ૫ સફાઈ ખચ ૫૫૮૭.૦૦ ૬.૦૦ પૈસા 
    ૬ બગીચા િનભાવાણી ખચ ૧૨૦૦.૦૦ ૦.૭૦ પૈસા 

    ૭ કેિપટલ ખચ ૭૨૪૯૬.૩૧ ૭૭.૦૦ પૈસા 

કુલ ૧૦૦.૦૦ પૈસા કુલ ૧૦૦.૦૦ પૈસા 
 

રાજય સરકારના શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહિનમાણ િવભાગના તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૦ના હેરનામા માંક-KV/48 Of 
2020/GMC1902020/928/P મુજબ ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની હદમાં ૧૮ ા યિવ તારો, ૧ નગરપાિલકા િવ તાર તથા ૫૦ ટી.પી. 
(ગુડા-૩૦ અને ઔડા-૨૦ ટી.પી. કીમ) િવ તારનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જનેા કારણે મહાનગરપાિલકાના િવ તારમાં (૧૪૦ 
ચો.િક.મી.) તથા વ તીમાં  અંદા ત ૪૦% જટેલો વધારો થયેલ છે. જનેા કારણે આવ યક માળખાગત સિુવધાઓ ઉભી કરવા માટેની કામગીરીનો 
ખચ તથા  લોકોની સુખાકારી માટે નવી આંગણવાડી નવી  શાળાઓ પિ લક હે થ સે ટર, લાઇ ેરી, મટીરીયલ રીકવરી ફેસીલીટી સે ટર, શે ટર 
હોમ  વગેરે માટેના ખચની ગવાઇનો  સમાવેશ આ વષના અંદાજપ માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં મહાનગરપાિલકાની વધી રહેલી 
કામગીરીને પહ ચી વળવા માટે નવા  ટાફની ભરતી કરવામાં આવેલ છે. જનેા થકી િવકાસના કામોને વેગ મળેલ છે. 

વષ ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજપ નંુ કુલ  કદ .૫૪૦.૬૮ કરોડ હતંુ જમેાં  .૪૦૩.૩૪ કરોડ જટેલો વધારો થતાં વષ ૨૦૨૩-૨૪ના ડાફટ 

અંદાજપ નું કદ .૯૪૪.૦૨ કરોડ થયેલ છે. વષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજપ માં થયેલ વધારાન ે પહ ચી વળવા માટે મુ ય વે કેિપટલ ા ટ 

આવકમાં .૩૮૭.૩૫ કરોડનો વધારો થયેલ છે તથા રેવ યુ આવકમાં .૬૭.૪૩ કરોડ જટેલો વધારો થયેલ છે. જનેા કારણે આખરી િસલક  

.૨૬૪.૧૪ કરોડ રહેવા પામે છે. 
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સને ૨૦૨૨ -૨૩ ના મજુંર 
થયેલ અંદાજ

સને ૨૦૨૨ -૨૩ ના ં
રીવાઈઝ અંદાજ

સને ૨૦૨૩ -૨૪ ના ડા ટ 
અંદાજ

( . લાખમા)ં ( . લાખમા)ં ( . લાખમા)ં
રવે ય ુબજટે

          ઉઘડતી િસલક 1836.40 1836.40 422.72
        + રવે યુ આવક 21520.51 27302.84 28263.81
          કુલ રવે યુ આવક 23356.91 29139.24 28686.53
         - રવે યુ ખચ 14620.52 16716.52 21905.54

કુલ 8736.39 12422.72 6780.99
      - કેિપટલ બજટેમાં લઈ ગયા 8000.00 12000.00 6000.00

       ચો ખી િસલક 736.39 422.72 780.99
કેિપટલ બજટે

        ઉઘડતી િસલક 24915.07 24915.07 44036.95
     + રવે યુ સર લસ રવે યુ બજટેમાંથી તબદીલ 8000.00 12000.00 6000.00
     + કેિપટલ ાંટ આવક 7357.00 37144.00 48092.67

કુલ 40272.07 74059.07 98129.62
      - કેિપટલ ખચ 39447.38 30022.12 72496.31

      ચો ખી િસલક 824.69 44036.95 25633.31

િવગત

પ ક - અ

ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની િવિવધ શાખાઓ ારા મળેલ માિહતીના આધાર ેતૈયાર કરલે સને
 ૨૦૨૨ -૨૩ નાં રીવાઈઝ અંદાજ અને સને ૨૦૨૩ -૨૪ ના ડા ટ અંદાજની િવગતો
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િવગત
સને ૨૦૨૨ -૨૩ ના મજુંર 

થયેલ અંદાજ 
( . લાખમા)ં

સને ૨૦૨૨ -૨૩ ના ં
રીવાઈઝ અંદાજ 

( . લાખમા)ં

સને ૨૦૨૩ -૨૪ ના 
ડા ટ અંદાજ 
( . લાખમા)ં

(A) રવે ય ુઆવક 21520.51 27302.84 28263.81
(B) રવે ય ુખચ 14620.52 16716.52 21905.54
(C ) કેિપટલ આવક 7357.00 37144.00 48092.67
(D) કેિપટલ ખચ 39447.38 30022.12 72496.31
કુલ બજટે (B+D) 54067.90 46738.64 94401.85
કુલ આવક (A+C) 28877.51 64446.84 76356.48

પ ક - બ
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