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ઉદલાડા વલકાવ મોજના - ૨૦૩૧ 

                                     --અનકુ્રભણીકા:-- 
૧.              પ્રાયંભબક 

૧ .૧     પ્રસ્તાલના 
૧ .૨     વલઔાવ મોજના ફનાલલાના મખુ્મ આળમો 
૧ .૩ .   ધાયાઔીમ રયસ્થીતી  (વત્ત્ત્તાભડંની યચના) 
૧ .૪    વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડંની વત્તા અને ઔામો 
૧ .૫    વલઔાવ મોજનાની ઔામદાઔીમ ઔામયલાશી 
૧ .૬    પ્રાથવભઔ ઔામય 

 

૨.        પ્રલતતભાન રયસ્થીતી અને બૌગોભરક ભાશીતી 
        ૨ .૧       પ્રાદેવળઔ ભશત્ત્લ 

૨ .૨      બૌવતઔ સ્થસ્સ્થતી 
૨ .૩      ઐવતશાવવઔ ભશત્ત્લ 
૨ .૪ ઉષ્ણતાભાન આફોશલા અને લયવાદ  

૨ .૫      લાશન વ્મલશાય 
૨ .૬  વદેંળાવ્મલશાય  

૨ .૭ પ્રાદેવળઔ ેદાળ લાણીજ્મ અને ઓધ્મોગખઔ વલવળષ્ટતા  

૨ .૮  વળક્ષણ             

૨ .૯  આયોગ્મ વેલા  

૨ .૧૦ વયઔાયી અને અધયવયઔાયી ઔચેયી  

૨ .૧ ૧   જાશયે અને વાલયજવનઔ વલરતો  

૨ .૧ ૨   વલજી વેલા  

૨ .૧ ૩  ાણી મોજના  

૨ .૧૪ ખટય મોજના  

૨ .૧૫  ફેંઔીખ વેલા              

 

૩.     લસ્તી અને બવલષ્મનો અંદાજ  

૩ .૧   લસ્તી લધાયો  

૩ .૨   જન્ભ ભયણ 
૩ .૩  જાતીમ પ્રભાણ  

૩ .૪  ધધંા યોજખાયનુ ંભાખુ(ંવ્મલવામનુ ંલખીંઔયણ)   

૩ .૫  લસ્તીની  ખીચતા  

૩ .૬ બવલષ્મની લસ્તી  
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૪ આમોજનના પ્રશ્નો અને થૃ્થકયણ 

 ૪.૧  આમોજન પ્રશ્નો   

૪.૨  શમાત જભીન લયાળ  

૪.૩  ભતૂઔાભા ંઔયામેરા આમોજન  

  

૫.  આમોજન અને સભૂિત દયખાસ્ત 

૫.૧   વલઔાવ મોજના ભાટેના મદુ્દા  

૫.૨  વલઔાવ મોજનાની દયકાસ્તો  

૫.૩   સગૂચત જભીન લયાળનુ ંભાખું  

૫.૪ વલઔાવ અને ઝોવનિંખ વનમતં્રન વનમભો  

૫.૫ વલઔાવ મોજનાનો અંદાજીત કચય  

 

૬. અભરીકયણ વસં્થા, લશીલટ અને આથીક રયસ્સ્થતી. 
 ૬.૧ અભરીઔયણ વસં્થા અને લશીલટી ભાખુ ં
 ૬.૨ સ્થાવનઔ વસં્થાની આવથિઔ રયસ્થીતી 
 ૬.૩ આલઔ ઉગબ ઔયલાના વાધનો 
 ૬.૪ અભગરઔયણ ભાટેના તફક્કા  
૭.   વાભાન્મ વલકાવ વનમતં્રણ વનમભો 
 

૮.  નકળાઓ 

 શમાત જભીન લયાળનો નઔળો 
 સગૂચત જભીન લયાળનો નઔળો 



                                                                              વલઔાવ મોજના ઉદલાડા -૨૦૩૧ 

 

ઉદલાડા વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં 

 

૧.પ્રાયંભબક:-  
 

૧.૧.પ્રસ્તાલના:- 
બાયત આઝાદ થયુ ંત્ત્માયફાદ અથયઔયણભા ંઅનાલલાભા ંઆલેર વવધ્ધાતંો પ્રભાણે અભરીઔયણ ની ળરૂઆત વને ૧૯૫૧ -
૧૯૫૨ થી ઔયલાભા ંઆલી.ચંલીમ મોજના દ્વાયા દેળની આથીઔ સ્થીતીભા ંસધુાયો ઔયલા અને ઉધ્મોખોના અને કેતીના 
વલઔાવ થામ તે ભાટે ધ્માન ઔેન્રીત ઔયલાભા ંઆવ્યુ.ંઆ ઔાયણે દેળના ભોટા ળશયેોભા ંનાના ભોટા અનેઔ ઓધ્મોખીઔ એઔભો 
સ્થામા અને ઓધ્મોખીઔ એઔભોએ આજુફાજુના ગ્રામ્મવલસ્તાયોભાથંી અનેઔ ગ્રામ્મજનોને ળશયે તયપ આઔષ્માય.આ યીતે 

ળશયેીઔયણ એ એઔ અવનલામય પ્રક્રીમા ફની.આ ઔાયણે ળશયેોનો વલઔાવ વઔંરન લખય થલા રાગ્મો અને લસ્તી લધાયા ના 
પ્રભાણભા ંજરૂયી સવુલધાનો વલઔાવ ન થલાથી અનેઔ પ્રશ્નો ઉસ્થીત થમા.ફશાયથી ધધંા અથે આલેર રોઔોની ભાખં 

લધતી જતા ંરોઔો તેભના ધધંાના સ્થની નજીઔભા ંજ ઔાચા ભઔાનો ફાધંી યશલેા રાગ્મા.જે ગફનાવધકૃત શોલાથી સ્થાવનઔ 

વસં્થા દ્વાયા જરૂયી આલશ્મઔ સવુલધા યુી ન થલાને ઔાયણે ખદંા લવલાટોભા ંરૂાતંય ામ્મા. તદ ઉયાતં ળશયેોભા ંઅન્મ 

જરૂયી વલરતો જેલીઔે,આયોગ્મ , વળક્ષણ લખેયેને વલઔવાલલા ઔે વલસ્તતૃ ઔયલાનો ઔોઈ અલઔાળ યહ્યો નશી.આ યીતે 

ફીનઆમોજીત અને ફીન આયોગ્મપ્રદ યીતે વલઔવતા ંનખયોનો સઆુમોજીત અને સ્લચ્છ વલઔાવ થામ તે ભાટે વયઔાયને 

ઔામદો ગડલાની જરૂયીમાત રાખતા ંવને ૧૯૫૪ભા ંમુફંઈ વલસ્તાય યુતો  મુફંઈ નખય યચના અવધવનમભ-૧૯૫૪ તૈમાય 
૧૯૫૭થી અભરભા ંમકુ્યો  જેનો મખુ્મ ઉદે્દળ ળશયેી જભીનોના વલઔાવ નુ ં આમોજન તથા આડેધડ વલઔાવ ઉય અંકુળ 

યાકલાનો શતો. તદઉયાતં નખય યચના મોજના દ્વાયા આયોગ્મ સવુલધા જેલી અન્મ પ્રાથવભઔ જરૂયીઆતોની વલરતો 
યુી ાડી ળશયેી વલઔાવ સગુડ અને વનમવભત ફને તેલી વલશ્વવનમતા આલાનો શતો. 

 
આ ઔામદાની જોખલાઈ અન્લમે સ્થાવનઔ વસં્થાને ોતાની સ્થાવનઔ વસં્થાને ોતાની શકુભત શઠેના વલસ્તાયની વલઔાવ 
વયઔાયશ્રીની ભજુંયી ભેલી તેનો અભર ઔયલાનુ ંપયજીમાત ફન્યુ.ં મુફંઈ યાજ્મથી અરખ થમા ફાદ ગજુયાત યાજ્મભા ં
ણ આ ઔામદો અભરભા ંયાકલાભા ંઆલેર.આ ઔામદાથી સ્થાવનઔ વસં્થાના વલસ્તાયભા ંવલઔાવ મોજનાને ઔાયણે 
આમોજીત વલઔાવ ળક્ય ફન્મો.યંત ુફશાયના વલસ્તાયભા ંઆડેધડ અને ફીન આમોજીત વલઔાવ થલા રાગ્મો/ઔાયણઔે 
શકુભત ફશાયના વલસ્તાયનુ ંવનમતં્રણ ઔયલાની વત્તા સ્થાવનઔ વસં્થા ાવે ન શતી.આ ક્ષવત દુય ઔયલા યાજ્મભા ંગજુયાત 
૧૯૭૬ તા ૧/૨/૧૯૭૮થી અભરભા ંઆલેર છે. 

 

આ અવધવનમભની જોખલાઈ શઠે યાજ્મ વયઔાય યાજ્મના ઔોઈણ વલઔવવત ઔે વલઔાવ ાભી યશરેા વલસ્તાયને “વલઔાવ 
વલસ્તાય” જાશયે ઔયી ળઔે છે.અને તે વલઔાવ વલસ્તાયના સઆુમોજીત અને વઔંરીત વલઔાવ ભાટે “ળશયેી/વલસ્તાય વલઔાવ 
વત્તાભડં “ની યચના ઔયી ળઔે છે. જ્માયે આ “વલઔાવ વલસ્તાય” સ્થાવનઔ વસં્થાના શદ યુતો વવભીત શોમ ત્ત્માયે 
વફધંીત સ્થાવનઔ વસં્થાને વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં તયીઔે મઔુયય ઔયલાભા ંઆલે છે. 
 
વલઔાવ મોજના તૈમાય ઔયલાનો મખુ્મ આળમ ળશયેનો ઔે નખયનો મોગ્મ સઆુમોજીત યીતે વલઔાવ વાધલાનો તથા 
ળશયેી જભીનોનો લયાળ ઉય મોગ્મ અને આલશ્મઔ વનમતં્રણ રાદી ળશયે  તથા  નખયોના આડેધડ વલઔાવને 
અટઔાલલાનો અને આયોગ્મને શાવનઔતાય તથા ખદંા અને ખીચ વલસ્તાયની સધુાયણા ઉયાતં રોઔોમોખી પ્રાથવભઔ 
ધયાલલાનો છે.આ રદળાભા ંવલઔાવ –મોજના તૈમાય ઔયલાનુ ંઔામય એઔ પ્રાથવભઔ વોાન રૂ છે. જે વભગ્ર વલસ્તાયના 
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રોઔોને શારની તેભજ બાવલ જરૂયીમાતને અનરુક્ષીને જરૂયી સધુાયણા તેભજ વલઔાવ ઔામોનુ ંઆમોજન તેભજ 
વનમભન ઔયલાની ધ્ધવત સચુલતી મોજના છે. 
                                                                                                                                                                                                                            

૧.૨. વલકાવ મોજના ફનાલલાના મખુ્મ આળમો:- 
(૧ ) ગફન આમોજીત વલઔાવ ને મોગ્મ વનમતં્રીત ઔયલો 
(૨ ) ઓધ્મોખીઔ વલસ્તાયથી ેદા થતા ંદુવત લાતાલયણથી લસ્તીને અવય ન શોંચે તે યીતે વલસ્તાયનુ ંઆમોજન 
ઔયવુ.ં 
(૩ )બવલષ્મની લસ્તી લધાયાની જરૂયીમાતોને અનરુક્ષીને વલઔાવ ભાટે વલસ્તાયનુ ંઆમોજન ઔયવુ.ં 
(૪)સ્લાસ્થ સધુાયણા તથા ળૈક્ષણીઔ વલઔાવભા ંપાો આે તેલી જાશયે શતેુની જગ્માનુ ંઆમોજન ઔયવુ.ં 
(૫)વય ટ્રાપીઔ આમોજન ભાટે યસ્તાનુ ંમોગ્મ ભાખુ ંગડવુ.ં 
(૬) ધાભીઔ/ઐતીશાવીઔ/યુાતત્ત્લીમ સ્ભાયઔોની જાલણી અને વયંક્ષણ ઔયવુ.ં  

 

૧.૩. ધાયાકીમ રયસ્સ્થવત (વત્તાભડંની યિના):- 
 યાજ્મભા ંતા.૧ -૨ -૧૯૭૮ થી અભરી ફનેર ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ ૧૯૭૬ ની ઔરભ -૩  
ની જોખલાઈ શઠે  ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત ની શકુભત શઠેના વભગ્ર વલસ્તાયને”વલઔવીત વલસ્તાય”તયીઔે જાશયે ઔયી 
અવધવનમભની ઔરભ-૬ શઠે ઉદલાડા ગ્રાભચંામતને  વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં તયીઔે મઔુયય ઔયેર છે. 

 

૧.૪ વલસ્તાય વલકાવ વત્તાભડંની વત્તાઓ અને કામો:- 
ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ ૧૯૭૬ ની ઔરભ-૭ ની જોખલાઈ અનવુાય વલઔાવ વત્તાભડં ના ઔામો 
નીચે મજુફ છે. 

(૧ ) અવધવનમભની જોખલાઈ શઠે વલઔાવ વલસ્તાય ભાટે વલઔાવ મોજના તૈમાય ઔયલી અને અભર ઔયલો 
(૨ )યાજ્મ વયઔાયે પયભાવ્યુ ંશોમ તેલીયીતે નખય યચના મોજના તૈમાય ઔયલાની જલાફદાયી રેલી. 
(૩ )વલઔાવ મોજના અથલા નખય યચના મોજના તૈમાય ઔયલા ભાટે વલઔાવ વલસ્તાયભા ંભોજણી શાથ ધયલી. 
(૪) વલસ્તાય વલઔાવ  મોજના અનવુાય વલઔાવ પ્રવતૃીનુ ંવનમતં્રણ ઔયવુ.ં 
(૫)વલઔાવ વલસ્તાય વત્તાભડંને ોતાના ઔામો ફજાલલા જરૂય રાખે તે પ્રભાણે ઔોઈ વ્મક્તી અથલા તતં્ર વાથે ઔયાયો, 
ઔબરુાતો અથલા ખોઠલણી /વ્મલસ્થા ઔયલી. 
(૬)ોતાને જરૂય રાખે તે પ્રભાણે જખંભ અથલા સ્થાલય વભલ્ઔત વંાદન ઔયલી,ધયાલલી તેનો લશીલટ અને વનઔાર ઔયલો. 
(૭) ાણી યુલઠા,ખદંા ાણીના વનઔાર વાથે વઔંામેરા અને અન્મ વેલા અને વખલડોના પ્રફધં અંખેના ઔાભો ઔયલા. 
આનુંાખંીઔ અથલા રયણાત્ત્ભઔ અથલા યાજ્મ વયઔાય પયભાલે તેલી અન્મ વત્તા લાયલી અને તે મજુફના ઔામો 
ઔયલા. 
 

૧.૫. વલકાવ મોજનાની કામદાકીમ કામતલાશી:- 
ગજુયાત વયઔાયશ્રી ના તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૧  ના જાશયેનાભા ક્રભાઔં:-જીએચ/લી/૨ ૧  પ ૨૦૧૧/યડુીએ/૧ ૧ ૨૦૦૮                                               
થી ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત વલસ્તાયને ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ ની ઔરભ-૩ (૧ ) મજુફ 
વલઔવવત વલસ્તાય જાશયે ઔયી તથા અવધવનમભની ઔરભ-૬ (૧ ) શઠે ઉદલાડા ગ્રાભચંામતને  ઉદલાડા વલસ્તાય 
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વલઔાવ વત્તાભડં તયીઔે  મઔુયય ઔયેર છે. વદય જાશયેનાભા ની ગજુયાત વયઔાયશ્રી ના એઔસ્ટ્રાડીનયી ખેઝેટ 
તા.૨૬/૪/૨૦૧૧  ના ાન ન-ં૧૦૦-૨  ય પ્રવવધ્ધ થમેર છે. 
ઉદલાડા ભા ંાયવી રોઔોનુ ં“ઈયાનળાશ આતવ ફશયેાભ (અખીમાયી)” સ્થીત શોઈ ઉદલાડા ાયવી જાવતનુ ંભશત્ત્લનુ ં
 ઉદલાડા નુ ંધાભીઔ ભશત્ત્લ ધ્માને રેતા ંઅને આ વલસ્તાયની રાક્ષણીઔતા વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે અઔફધં યશ ેઅને 
તેનો વતંરુીત અને સઆુમોજીત વલઔાવ અન્મ કે્ષત્રોભા ંણ થામ તેલા ઉદે્દળોને રયણુય ઔયલાના ઉદે્દળથી ઉક્ત 
વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડંનુ ંખઠન થમેર શોઈ ઉક્ત વલસ્તાયની પ્રથભ વલઔાવ મોજના તૈમાય ઔયલાની થતી શોઈ તે 
સવુ્મલસ્થીત ફને તે ભાટે અવધવનમભની ઔરભ-122 શઠે વયઔાયશ્રીના તા.૨ ૧/૦૩/૨૦૧૧ના હુઔભ ક્રભાઔં:- યડુીએ-
૧ ૧ ૨૦૦૮ -૧૫૭૬-ર થી નીચે મજુફની વલઔાવ વવભતી ની યચના ઔયેર છે  

દક્ષીણ ગજુયાત પ્રાદેળીઔ ઔચેયી લડોદયા-અધ્મક્ષ 

 ઉદલાડા ગ્રાભચંામત-વભ્મ 

૩ .ઉદલાડા વભસ્ત અંજુભન ના લડા અથલા તેભના પ્રવતવનધી-વભ્મ 
-વભ્મ વગચલ 
આ વવભતી ને છ ભાવ ઔે વયઔાયશ્રી દ્વાયા લકતો લકત ની લધાયી આેર વભમ ભમાયદાભા ંવલઔાવ મોજના 
ફનાલલાની થામ છે. તેભજ વત્તાભડં ને વયઔાયશ્રી ભા ંવલઔાવ મોજના વાદય ઔયલા સધુીનુ ંભાખયદળયન રુૂ 
ાડલાનુ ંયશ ેછે. 
જે યત્ત્લે ટાઉન પ્રાવનિંખ ઔભીટી ની યચના તા.   /    /૨૦૧૧ ના યોજ સ્થાવનઔ વસં્થા ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત 
ના ઠયાલ ક્રભાકં   થી થમેર છે. અને ટીી ઔભીટી ના તા.    /    /      ના ઠયાલ થી વલઔાવ મોજના ફનાલલા 
વારૂ નખય વનમોજઔશ્રી લરવાડ ને જણાલલાભા ંઆલેર. 

ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ ૧૯૭૬ ગજુયાત યાજ્મ ભા ંતા ૧/૨/૧૯૭૮ થી અભર ભા ંછે.આ 
અવધવનમભની ઔરભ-૯ ની જોખલાઈ મજુફ ઉદલાડા વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં વલઔાવ  મોજના તથા તેનો અશલેાર 

વલખેયે વાદ૨ ઔ૨લાભા ંઆલે છે.  
 

૧.૬. પ્રાથવભક કામત:- 
વલઔાવ મોજના ની દયકાસ્તો તૈમાય ઔયતા ંશરેા ંનીચે જણાલેર વસં્થા /ઔચેયી ાવેથી ઉરબ્ધ ભાશીતી 
ાઠલલા તથા તેની જરૂયીમાત ફાફતે જણાલલાભા ંઆલેર. 
(૧ ) વીટી વલે પીવ 
(૨ ) ભાભરતદાયશ્રીની ઔચેયી 
(૩ ) પ્રાતં અવધઔાયીશ્રીની ઔચેયી 
ખાવંધનખય. 
(૫) ગજુયાત ટુયીઝભ ઔોોયેળન 
લરવાડ જીલ્રો 
લરવાડ જીલ્રો. 
લરવાડ જીલ્રા ચંામત. 
લરવાડ જીલ્રો. 
તદઉયાતં વલઔાવ વલસ્તાય વત્ત્ત્તાભડં વાથે યાભળય ઔયીને તેભની જરૂયીમાતો ધ્માને યાકીને નુયાલતીત વલઔાવ 
મોજનાનુ ંરૂ આલાભા ંઆલેર છે. 
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૨.પ્રલતતભાન રયસ્સ્થવત અને બૌગોભરક ભાશીતી:--  
 

૨.૧ પ્રાદેળીક ભશત્લ:- 

ઉદલાડા ૨૦.૪૮(૨૦’૨૮”૬૦ ઉ) અક્ષાળં 
અને ૭૨ .૯૩ (૭૨ ’૫૫”૬૦ )ુ યેકાળં ય 
દીલ્શી થી આળયે ૧૦૦૦ ઔી.ભી દુય 
ગજુયાત યાજ્મ ના લરવાડ જીલ્રાભા ં
ાયડી તાલઔુાના અયફ વાખય ઔાઠેં 
આલેર  છે. બાયત ના ભધ્મફીન્દુથી 
સ્ચીભે ૨૭૮’ ખણેુ ૪૨૮ ઔીભી દુય છે. 
ાયવી જાતીનુ ં ૫વલત્ર અગ્વન જે ૧ ૨૮૨ 
લયથી ઉદલાડા ખાભે એઔ વયખ ુ

પ્રજલરીત છે.જે ''ઇયાનળાશ આતળ 

ફશયેાભ(અગખમાયી) '' ઉદલાડા ભા ંસ્વથત છે અને જે આજે ાયવી જાતી નુ ંભોટા ભા ંભોટંુ ગાવભિઔ જુાનુ ંઅવત ભશત્લનુ ં
સ્થ છે. વદય સ્થે દેળ વલદેળ થી ાયવી જ્ઞાવત એભના વનમત ગાવભિઔ વભમે ૫યં૫યાખત  આલી અશીં અસ્ગ્ન 

દેલતાની જુા ઔયે છે. 

ઉદલાડા નખય ની લસ્તી વને ૧૯૯૧  ભા ં  ૫૨૮૪  વ્મક્તીની શતી . જે ૨૦૦૧ ભા ં૫૮૯૭  અને ૨૦૧૧  ભા ં૬૩૦૩  
વલઔાવદયને આબાયી છે. લધતી  લસ્તી ભાટે ામાની વલરતો અને વલઔાવની તઔો ઉરબ્ધ ઔયલા વાથે વાથે ાયવી 
ઔોભનુ ંભોટાભા ંભોટા ધાભીઔ સ્થની રાક્ષણીઔતા વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે જાલી તેનો વાસં્કૃતીઔ વલયાવતના 
વયંક્ષણના શબુાળમથી  ઉદલાડાનુ ંઆમોજન વલવલધ ાવા રક્ષભા ંયાકી ઔયવુ ંજરૂયી છે. 

 

૨.૨. બૌવતક સ્થ સ્સ્થતી:- 
ઉદલાડા લરવાડ જીલ્રાના ાયડી તાલઔુાનુ ંદયીમા રઔનાયાનુ ંભથઔ છે.લરવાડ ળશ૨ેથી દક્ષીણ-શ્ચીભે ૨૫ રઔ.ભી.ના 
અંતયે આલેર છે.અને ાયડી તાલઔુાનુ ંભથઔથી ૮ ઔી.ભીના અંતયે  છે.  ગજુયાત યાજમના ાટનખ૨ ખાધંીનખ૨થી 
આળયે 3૬૦ ઔી.ભી. દૂ૨ આલેર છે.  ઉદલાડા બૌખોગરઔ દષ્ટ્ષ્ટ્રએ ૨૦.૪૯ (૨૦’૨૮ય”૬૦ ઉ)  અક્ષાળં અને 
૭૨ .૯૩ (૭૨ ’૫૫”૬૦ )ુ યેકાળં ૫૨ આલેર છે. ઉદલાડા દરયમાની વાટીથી ૧૬ ભી.(એભ.એવ.એર.)  ની ઉચાઈએ 
આલેર છે. ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત-વલઔાવ વલસ્તા૨ વત્તાભડં નુ ંકે્ષત્રપ ૬૦૫- શઔેટ૨ આયે ચોભી. છે. ઉદલાડા 
ખાભ સયુત થી મફુઈ મખુ્મ  યેલ્લે રાઈન ૫૨ના ઉદલાડા સ્ટેળન થી ૮ ઔીભી દુય  સ્સ્થત છે.  ઉદલાડા ની શ્ચીભે 
દયીમો આલેર છે. ઉદલાડાની લુય શદે જખંર કાતા ની જભીન નો ટેઔયો સ્થીત થમેર છે. ભોટાબાખની જભીન  થોડા 
તાલ અને ઔાવં વવલામ વભત ભાલભુ ૫ડે છે.  
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૨.૩.ઐવતશાવીક ભશત્લ:-  
ાયવી જાતી મુ ઇયાન દેળભા ંયશતેી શતી ૫યંત ુત્ત્મા ંઆંતયીઔ ગભાયન્તય અને મસુ્રીભ યાજા ના અત્ત્માચાયથી ઇ.વ.લેુ 

૬૯૭ ભા ંાયવી જાતી એ ઇયાન દેળ છોડી કંુટંુફ ઔફીરા વાથે દરયમાઇ ભાખે લશાણભા ંબાયત તયપ પ્રમાણ ઔયેર શત.ુ જે 

લકતે આળયે ઇયાનભા ં૧૪,૦૦,૦૦૦ (ચૌદ રાક) જેટરી ાયવીની લસ્તી શતી, આભ તે દરયમાઇ ભાખે બાયે મશુ્ઔેરી 
લેઠી દીલ ફદંયે ૫શોંચી ત્મા ંઆળયે ૧૯ લય સગુી લવલાટ ઔમો , ૫યંત  ુત્ત્મા ંઆફોશલા ભાપઔ ન આલતા તે તેભની ૫વલત્ર 

અસ્ગ્ન ને રઇ તે વજંાણ ફદંયે આવ્મા, ૫યંત ુત્ત્માનંા યાજા દુગના ઔટોયાનુ ંગચન્શ રઇને ાયવી પ્રજા ાવે ભોઔરી અને 

અશીં પ્રજાની લસ્તી લગાયે છે તેભ આડઔતયી યીતે જણાવ્યુ ં૫યંત ુાયવી ગભયગરુૂએ એેભા ંવાઔય અને લીટી બેલીને ૫યત 

ઔયેર અને તે દુગભા ંવાઔય ની જેભ અભે અશીં બી ને યશીશ ુતેભ વનરદિષ્ટ ઔયેર છે. ત્ત્માનંા સ્થાવનઔ યાજાએ સ્સ્લઔાય ઔયી 
અમઔુ ળયતોવય તેભને વજંાણ કાતે લવલાટ ઔયલા ભાટે આળયો આેર શતો ત્ત્માય ફાદ તે નલવાયી , લાવંદા , લરવાડ 

વલખેયે સ્થો એ યશમા અને છેલટે તેભની ૫વલત્ર અસ્ગ્ન રઇ ને ૧૭૪૨ ભા ંઉદલાડા ખાભે આલી ને લસ્મા જે આજ સગુી તે 

ઉદલાડા ખાભે યશ ેછે. ાયવી જાતીનુ ં૫વલત્ર અસ્ગ્ન જે ૧ ૨૮૨ લયથી ઉદલાડા ખાભે એઔ વયખ ુપ્રજલરીત છે.જે '' ઇયાનળાશ 

આતળ ફશયેાભ(અગખમાયી) '' ઉદલાડા ભા ંસ્વથત છે અને જે આજે ાયવી જાતી નુ ંભોટા ભા ં ભોટંુ ગાવભિઔ જુાનુ ંઅવત 

ભશત્ત્લનુ ં સ્થ છે. વદય સ્થે દેળ વલદેળ થી ાયવી જ્ઞાવત એભના વનમત ગાવભિઔ વભમે ૫યં૫યાખત  આલી અશીં 
અસ્ગ્નદેલતાની જુા ઔયે છે. 

 

ાયવી અગખમાયી ના ભઔાન (સ્થે) ાયવી જાતી વવલામ અન્મ ઔોઇ ૫ણ રોઔો ને દળયન ભાટે ભનાઇ છે. ઉદલાડા કાતે શારે 

ાયવી જાતી ના આળયે ૭૦ જેટરા સ્ત્રી,રુુો લવે છે.  

લરવાડ જીલ્રાનુ ંઉદલાડા ખાભ ાયવીનુ ંઅવત ૫વલત્ર સ્થાન શોલાથી અશીં ાયવી ની લસ્તી વાયા પ્રભાણભા ંછે. 

ાયવીના મુ લતન ઇયાનના ાવય અથલા વવિમા નાભના પ્રદેળભા ં એભની લસ્તી વલળે શોલાથી તે ાયવી 

આતળ ફશયેાભ  
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ઔશલેામા. ાયવીના આખભનના વભમ વલે વલદ્વાનોભા ં ભતભતંાતયો પ્રલતે છે.આભ છતા ંઆ વભમ ૮ થી ૧૦ વદી 
સધુીનો ભનામ છે.વજંાણના રશન્દુ યાજા જાદીયાણાએ એભને ઔેટરી ળયતોને આધીન આળયો આપ્મો.એભા ં દેળની બાા 
ળીકલાની તેભજ સ્ત્રીને રશન્દુ ોળાઔ શયેલાની,શથીમાય નરશ ધાયણ ઔયલાની લખેયે ળયતોનો વભાલેળ થતો શતો.ણ 

એ છી તે વજંાણ છોડી ોતાના વલત્ર અસ્ગ્નને રઇ ઉદલાડાભા ંસ્થામી થમા. આજે ણ તેભનો વલત્ર અસ્ગ્ન આતળ 

ફશયેાભભા ંપ્રજલરી યહ્યો છે. 

રઔસ્વા એ ‘વજંાણ'ભા ંજણાવ્મા પ્રભાણે વજંાણ છોડીને ખમેરા ાયવી સયુત,બરૂચ અને લરવાડ જજલ્રાભા ંઅને વવલળે 

નલવાયીભા ં લસ્મા. આજે નલવાયી ાયવીની ધાવભિઔ તથા વાભાજજઔ પ્રવવૃતના ભોટા સ્થાન વમ ુ છે. ાયવી ના 
વાભાજીઔ યીતયીલાજો તથા ગાવભિઔ વલવગઅોો ગણી યીતે ગજુયાતના શીન્દુ ને ભતી આલે છે.  

ઐતીશાવીઔ દસ્તાલેજી યુાલા મજુફ ઉદલાડા ખાભનુ ંમુ નાભ ઊંટલાડા શત.ુ વદય જગ્માએ ભાડંલી યાજાના ઊંટો 
ચયતા શતા. જે આજે ઉદલાડા ખાભથી કામ છે. 

 
ભોજે.ઉદલાડા ખાભનુ ંતાલઔુા ભથઔ ાયડી છે તથા જીલ્રા ભથઔ લરવાડ છે. ઉદલાડા ખાભ જીલ્રા ભથઔ લરવાડ થી 
આળયે ય૫ ઔી.ભી દગક્ષણ-૫શ્ર્ચચભે સ્વથત થમેર છે તથા તાલઔુા ભથઔ ાયડી થી ૮  ઔી.ભી ૫શ્ર્ચચભે સ્વથત છે.  તેભજ 

યશણેાઔં,લાણીજમ તથા ઑગોગખઔ યીતે વલઔવીત થમેર નજીઔનુ ં લાી ળશયે આળયે ૧૦ ઔી.ભી દગક્ષણે સ્વથત થમેર છે. 

લઘભુા ંઉદલાડા ખાભ અભદાલાદ મુફંઇ બ્રોડખેજ યેલ્લેરાઇન તથા ને.શા.ન.ં૮ થી આળયે ૮ ઔી.ભી. ૫શ્ર્ચચભે સ્વથત છે. 

  

ઔોરઔ,તથા આભરી ખાભો સ્વથત છે. જે ૫ણ નાના ખાભો છે અને ભોટા બાખે કેતી આગાયીત રોઔોની લસ્તી લવલાટ ઔયે 

છે. ભોજે. ઉદલાડા ખાભ શારે ગ્રાભ ચામત તયીઔે સ્થાવનઔ વસં્થા ઔામયયત છે. જેના લડા વયચશ્રી શારે ખાભનો લશીલટ 

ઔયે છે. મખુ્મત્લે વદય ખાભભા ંભોછીભાયો , ઔોી ૫ટેર , કંુબાય , બડંાયી, મસુ્ગરભ તથા ાયવી રોઔો યશ ેછે. ખાભના રોઔો 
નો મખુ્મ વ્મલવામ ભાછીભાય પ્રવવૃત તથા કેતી છે. તેભજ ાયવી વવલામના રોઔો ભાછીભાય,કેતી તથા છુટઔ ભજુયી ઔાભ 

આગારયત જીલન વનલાયશ ચરાલે છે. 

 

 ૨.૪. ઉષ્ણતાભાન આફોશલા અને લયવાદ  

ઉદલાડા નખયની આફોશલા ખળુનભુા છે. અને શલાભાન સકુુ ૨શ ેછે. ભેં ભરશનાભા ંવૌથી લધ ુઉષ્ણતાભાન ૪૩ ’વે. સધુી 
૨શ ેછે. જમાયે વૌથી છંુ ઉષ્ણાભાભન ડીવેમ્ફય-જાન્યઆુયી ભરશનાભા ંઆળયે ૨૫’વે. જેટલુ ં૨શ ેછે. 
  
૨.૫.ઉદલાડાનો લાશન વ્મલશાય:- 
ઉદલાડા  મુફંઈ થી અભદાલાદ બ્રોડ ખેજ યેલ્લેરાઈન યના ઉદલાડા યેલ્લે સ્ટેળન થી આળયે ૮.0ઔીભી દુય સ્સ્થત 
થમેર છે. તેભજ નેળનર શામલે ન-ં૮ વાથે  મખુ્મ જીલ્રા ભાખય થી જોડામેર છે. ઉદલાડા ઔેન્ર ળાવીત પ્રદેળ “દભણ” 
થી એઔદભ નજીઔ ભા ંછે. અને યોડ ભાખે જોડામેર છે. ઉદલાડા  રાગ ુવાય થતા મુફંઈ ઔોસ્ટર શામલે થી ણ 
જોડામેર છે. ઉદલાડા નખય ભા ંએવ.ટી ફવ સ્ટો છે. રદલવ દયમ્માન એઔાદ ફે એવટી ફવ અલય જલય ઔયે છે. 
ડાભય તેભજ ત્ત્થય તેભજ ઔાચા યસ્તા આલેર છે.  
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૨.૬. વદેંળા વ્મલશાય 

ઉદલાડા  યાજ્મ  તેભજ દેળના અન્મ બાખો  વાથે ટાર, દૂ૨ વદેંળા વ્મલશા૨ તેભજ વેર સવુલધાથી 
વઔંામેર છે. ઉદલાડાભા ંોસ્ટરપવ છે.  તેભજ અરખ અરખ કુયીમ૨ વ્મલસ્થાઆ ૫ણ ઉ૫રબ્ધ છે. ળશ૨ેભા ં
૨ બ્રીઔ ટેરીપોન બથુોની વખલડતા છે. 
 

૨.૭.પ્રાદેળીક ેદાળ,લાણીજ્મ અને ઔધ્મોગીક વલળીષ્ટતાઓ:- 
શોટર રૂે લાણીજ્મનો વલઔાવ થમેર છે. નખયભા ંઔોઈ ફેંઔ ઔે એટીએભ આલેર નથી. યંત ુફાજુના ઔોરઔ ખાભભા ં
આલેર એટીએભ તથા ફેંઔની વખલડ છે.અશીં દયીમા ઔીનાયો છીછયો શોલાથી ભાછીભાયી નો ઉધ્મોખ વલઔવેર 
છે.ઉદલાડા થી નજીઔ ાયડી અને લાી ળશયે એ મખુ્મ વ્માાયી ભથઔો છે. જેથી  આજુ ફાજુના રોઔો કેત 
ઉત્ત્ાદનની ચીજો તથા ળાઔબાજી તેભજ અન્મ જીલન જરૂયીમાતની ચીજોના કયીદ લેચાણ ભાટે ાયડી ઔે લાી 
જામ છે. લધભુા ંઉદલાડા ભાં દભણખખંા વવિંચાઈ મોજના શઠેની નશયેો છે.આભ ઉદલાડા કેતીલાડી કે્ષતે્ર વલઔાવ 
નુ ંકે્ષત્ર ફનેર છે.  

ફાખામત પ્રઔાયની કેતી ની પ્રવતૃી થઈ યશરે છે. જે જોતા ંબવલષ્મભા ં “એગ્રોફેઝ્ડ ઈંડસ્ટ્રીઝ” ના વલઔાવ ની 
ળક્યતા યશરે  છે. 

  

૨.૮. વળક્ષણ :- 
ઔેલણી કે્ષતે્ર  વ૨ઔાયી, કાનખી તેભજ ટ્રસ્ટ વચંારનનો પાો ભશત્ત્લનો છે. 

  
૨.૯. આયોગ્મ વેલાઓ 
ઉદલાડાભા ં આલેર વ૨ઔાયી પ્રાથવભઔ આયોગ્મ ઔેન્ર-૧  ,કાનખી ડીસ્ેંવયી-૩  (ક્રીનીઔ)  વલખેયે આલેર  છે. 
  
૨.૯.૧ શ ુભિકત્વારમ 
ઉદલાડાભા ં ૫શુ ગચઔત્ત્વા ભાટે લેટયનયી ડોક્ટય ની સવુલધા છે.તેભજ શુને ાણીભાટેની વલરત  આલેર છે 
 

૨.૧૦ વ૨કાયી અને અધતવ૨કાયી કિેયીઓ. 
ઉદલાડાભા ં નીચે પ્રભાણેની વયઔાયી અને અધયવયઔાયી ઔચેયી આલેર છે. 
૧ ) ગ્રાભ ચંામત ઔચેયી 
૨ ) વીટી વલે ઔચેયી  
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3) ોરીવ ચોઔી 
4) ોસ્ટ પીવ 

 

 

૨.૧૧ જાશયે અને વાલતજનીક વલરતો 
એઔ ભસ્જીદ તેભજ એઔ ઈયાળંાશ આતળફશયેાભ(ાયવી અખીમાયી)ભશત્ત્લના સ્થ ઔશી ળઔામ છે. 

ફીચ વલખેયે ની વલરતો આલેર શોલાથી પ્રલાવી ત્ત્મા ંયશલેાનુ ંલધ ુવદં ઔયે છે. યંત ુઆ પ્રઔાયની વલરતો 
ઉદલાડાભા ંઉબી ઔયલાભા ંઆલેતો ઉદલાડાનુ ંધાભીઔ શતે ુભાટે આલતા માત્રાળુ વાથે વાથે વશરેાણી ભાટે ણ 
આઔયણ નુ ંઔેન્ર ફની ળઔે. 

 

૨.૧૨ લીજી વેલાઓ 
ઉદલાડા ને કેતી તેભજ અન્મ ઉમોખ ભાટે  વલજ યુલઠાની સવુલધા છે. ઉદલાડા નખય ભા ંગ૨  લયાળના ૧૭૬૮ 
જોડાણો, ઓધોગખઔ ઔે લાણીજ્મ  લ૫૨ળના ૮ જોડાણો આ૫લાભાં આલેર છે. તે વવલામ સ્ટ્રીટ રાઈટ ની સવુલધા છે.  
કેતીલાડી લ૫યાળના ૧૭ જોડાણો છે. 
   

૨.૧૩ ાણી યુલઠો 
ઉદલાડા નખય ભા ંફાયે ભાવ ીલાના ાણીની સવુલધા છે.ાણી  ૨ુલઠાનો મખુ્મ આગા૨  લ૨ શડે ટાઔંી નખં-૪, 
અન્ડ૨ગ્રાઉન્ડ વમ્ ્નખં-3 તેભજ શને્ડ મ્ ્નખં-૨૬ છે. ગ્રાભ ચંામત ઔચેયી ાવેના અન્ડ૨ગ્રાઉન્ડ વમ્ની ઔેેવીટી 
૨૦૦૦૦ રીટય  છે. ન ઔનેઔળન આળયે ૯૧૮ જેટરા છે. ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત પ્રતી વ્મરઔતને યોજ જરૂયી  ાણી 
વપ્રામ ઔયે છે તથા નખયભા ંરોઔોને પ્રવખંોાત જરૂયી ફનતો લધ ુાણી યુલઠો ગ્રાભ ચંામત દ્વાયા ાણીના ટેઔયો 
દ્વાયા આલાભા ંઆલે છે. 
   

૨.૧૪ ગટય મોજના 
ઉદલાડા નખયભા ંન ચેનર પ્રઔાયની ખટ૨ મોજના ઔયેર છે. લવલાટ ના ભઔાનોભા ંકાકુલા વશીતના  
ળૌચારમોની વ્મલસ્થા છે. તેભજ ૧૪ વામશુીઔ ળૌચારમ ની સવુલધા ણ છે. જાશયે યસ્તાની યોજફયોજ વાપવપાઈ 
ઔયલાભા ંઆલે છે. તેભજ ગન ઔચયાના નીઔાર ઔયલાભા ંઆલેછે. 
   

૨.૧૫ ફેંકીંગ વેલાઓ 

ઉદલાડા નખય ભા ંફેંઔની સવુલધા નથી યંત ુરાગનુા ઔોરઔ ખાભભા ંફેંઔ તેભજ એટીએભ ની સવુલધા છે. 



                                                                              વલઔાવ મોજના ઉદલાડા -૨૦૩૧ 

 

ઉદલાડા વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં 

 

૩.લસ્તી અને બવલષ્મનો અંદાજ:- 
૩.૧   લસ્તી લધાયો:- 
વને ૨૦૦૧  અને ૨૦૧૧  ની લસ્તી મજુફ ઉદલાડા નગય ની અનકુ્રભે  લસ્તી ૫૮૯૭ અને ૬૩૦૩   વ્મક્તીની છે.જે 
 છેલ્રા દામઔાભા ંલસ્તી લધાયો ૬.૪૪ % થમેર છે.  અને વને ૧૯૮૧  થી ૧૯૯૧  ના દામઔા દયભીમાન લસ્તી 
લધાયાનોદય ૧૫.૩ ૨% થમેર શતો. 
  
ગજુયાત યાજ્મની વને ૧૯૯૧  થી ૨૦૦૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ૨ ૨ .૬૬ ટ્ઔા શતો. જે શારભા ંજાશયે થમેર 
૨૦૦૧  થી ૨૦૧૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ગટીને ૧૯.૧૭ ટઔા થમેર છે. 

  
જ્માયે લરવાડ જીલ્રા નો વને ૧૯૯૧  થી ૨૦૦૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ૨૯.૬૫ ટ્ઔા શતો. જે શારભા ંજાશયે 
થમેર ૨૦૦૧  થી ૨૦૧૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ગટીને ૨૦.૭૪ ટઔા થમેર છે.એટરેઔે યાજ્મ ના લસ્તી 
લધાયાનાદય ઔયતા ંલધાયે છે. 
 
 ઉયોક્ત તભાભ મદુ્દા ધ્માને રેતા ંઉદલાડા ભાટે આલતા દામઔાભાટે લસ્તી લધાયાનો દય ૧૬ % ના દયે ખણી 
ળઔામ જો ઉદલાડા નો સવુનમોજીત વલઔાવ થામ અને તે એઔ માત્રાધાભ/પ્રલાવધાભ તયીઔે બાયતના નઔળાભા ંઉવી 
આલે અને ઉદલાડાભા ંઅન્મ લેાય ધધંા અને વલરતો ઉરબ્ધ ઔયાલી ળઔામ. આ યીતે ૧૬% ના લસ્તી લધાયાને 
ધ્માને રેતા ંવને ૨૦૩૧  નો લસ્તીનો અંદાજ ૮૫૦૦ વ્મક્તીનો ખણી ળઔામ. 
 

૩.૨ જન્ભ ભયણ 

જન્ભ દય ભયણ દય ઔયતા ંલધલાથી તથા સ્થાતંય થી અવયીત શોમ છે.ઉદલાડા નખય નુ ંજન્ભ ભયણ ની ભાશીતી 
દળાયલત ુ ંત્રઔ નીચેમજુફ છે 
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અનકુ્રભ નફંય લત જન્ભની વખં્મા ભયણની વખં્મા તપાલત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૦૦૬ ૧૩ ૬૫ ૫૨ 

૨ ૨૦૦૭ ૧૯ ૫૯ ૪૦ 

૩ ૨૦૦૮ ૧૧ ૬૦ ૪૯ 

૪ ૨૦૦૯ ૦૬ ૫૩ ૪૭ 

૫ ૨૦૧૦ ૧૦ ૩૪ ૨૪ 
પ્રાપ્તત:- ગ્રાભ િંામત,ઉદલાડા 

ઉયોક્ત ત્રઔ જોતા ંજણામ છેઔે જન્ભની વખં્મા  ભયણની વખં્મા ઔયતા ંછી છે જે ત્રઔ ભા ંપ્રતીફીંફીત થામ છે.  
 

૩.૩ જાતીમ પ્રભાણ 

વને ૨૦૦૧ની લસ્તી ખણતયી પ્રભાણે ઉદલાડા નખય ની કુર લસ્તી ૫૮૯૭ શતી .જેભા ંરુૂો ની વખં્મા ૨૯૫૫ અને 
સ્ત્રીની વખં્મા ૨૯૪૨  શતી.જે પ્રવત એઔ શજાય રુૂો એ સ્ત્રીનુ ંપ્રભાણ ૯૯૬ એટરેઔે વાભાન્મ છે. 
 

૩.૪ ધધંા યોજગાય નુ ંભાખુ ં(વ્મલવામ નુ ંલગીકયણ) 
વને ૨૦૦૧  ની લસ્તી ખણતયીભા ંલસ્તીનુ ંધધંાને અનરુક્ષીને લખીઔયણ ત્રણ વલબાખભા ંઔયલાભા ંઆલેર છે. 
૧ કેડુત અને કેત ભજુય ૨૭૬ (૧ ૨ .૫) 
૨ ગશૃ ઉધ્મોખ વશીત ઉધ્મોખો ૫૪(૨ .૪) 
૩ અન્મ વેલા ૧૮૭૯(૮૫.૧ ) 
૪ કુર ૨ ૨૦૯(૧૦૦%) 

 
પ્રાપ્તત:- વેંન્ળળ ઓપ ઈંડીઆ 

૩.૫ લસ્તીની ગીિતા (શમાત) 
ઃ  લસ્તી દ૨ વ૨ખાભણી નુ ં૫ત્રક ઃ - 

લત વેંન્ળળ પ્રભાણે લસ્તી   લસ્તીભા ંથમેર લધાયો  લસ્તીભા ંથમેર લધાયો %ભા ં
૧૯૮૧ ૪૫૮૨   
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૧૯૯૧ ૫૨૮૪ (૭૦૨ ) ૧૫.૩ ૨ 
૨૦૦૧ ૫૮૯૭ (૬૧૭) ૧ ૧ .૬૦ 
૨૦૧૧  ૬૩૦૩  (૪૦૬) ૬.૪૪ 

પ્રાપ્તત:- વેંન્ળળ ઓપ ઈંડીઆ 

ઉદલાડાની ૧૯૯૧ની લસ્તી  ૫૨૮૪ ની છે. વલેક્ષણ ઔમાયના લય ૨૦૦૧  અન્લમે  વને ૨૦૦૧  ની જનવખં્મા  ૫૮૯૭ 
થમેર છે.અને વને ૨૦૧૧  ની જનવખં્મા  ૬૩૦૩  થમેર છે. વદય લસ્તી ધ્માને રેતા ંલસ્તીની ખીચતા ંનીચેમજુફ છે. 
 
એઔંદયે લસ્તી ની ખીચતા                                     કુર લસ્તી/કુર વલસ્તાય(શકે્ટયભા)ં  

       ૬૩૦૩/૬૦૫ 
      ૧૦ વ્મક્તી/શકે્ટય  

 
વલઔવવત વલસ્તાયની ગખચતા                                  કુર લસ્તી /કુર વલઔવવત વલસ્તાય(શકે્ટયભા)ં  

             ૬૩૦૩ /૫૭.૮૮  

            ૧૦૯ વ્મક્તી/શકે્ટય  

 
યશણેાઔં વલસ્તાયની ખીચતા                                 કુર લસ્તી /કુર યશણેાઔં વલસ્તાય(શકે્ટયભા)ં  

           ૬૩૦૩ /૨૭.૫૫  

૨ ૨૯ વ્મક્તી/શકે્ટય   

ખાભત વલસ્તાય                                             કુર લસ્તી /કુર ખાભત વલસ્તાય(શકે્ટયભા)ં  

  ૬૩૦૩  / ૧૭.૬૦ 
   (ખીચતાનુ ંપ્રભાણ ૩૫૮ વ્મક્તી/શકે્ટય મોગ્મ ખણામ) 

૩.૬.બવલષ્મવન લસ્તી:- 
વાભાન્ય ્યીતે ઔોઈણ ળશયે ઔે નખયની લસ્તીનો અંદાજ ભતૂઔાના લસ્તી લધાયા યથી અંદાજલાભા ંઆલે છે. 
વલઔાવ મોજનાભા ંઆમોજન બવલષ્મ ના લયભા ંથનાય અંદાજીત લસ્તી ને ધ્માને રઈને ઔયલાભા ંઆલત ુ ંશોમ છે. 
ઉદલાડા નખય ની લસ્તી ભા ંથનાય પેયપાય તથા તેની રાક્ષણીઔતા અંખેના પ્રથુ્થઔયણ તથા ઉરબ્ધ બવલષ્મ ની 
લસ્તી ધ્માને રઈ તેના ભાટે ની ધ્ધતી અંલમે ખણત્રી ઔયતા ં૨૦૧ ૧ભા ંઉદલાડા નખય ની લસ્તી ૬૩૦૩  
વ્મક્તીની છે જે વને ૨૦૩૧  ભા ં૮૫૦૦ વ્મક્તીની ખણી ળઔામ તેભ અંદાજ છે.  
 

અનકુ્રભ  લત લસ્તી લસ્તીભાલંધાયો લસ્તી લધાયાનો દય વયેયાળ લધાયનોદય 

૧ ૧૯૮૧ ૪૫૮૨       

૨ ૧૯૯૧ ૫૨૮૪ ૭૦૨ ૧૫.૩૨%   

૩ ૨૦૦૧ ૫૮૯૭ ૬૧૩ ૧૧.૬૦%   

૪ ૨૦૧૧ ૬૮૪૧ ૯૪૪ ૬.૪૪%   

૫ ૨૦૨૧ ૭૩૦૯ ૧૦૦૮   ૧૬% 

૬ ૨૦૩૧ ૮૫૦૦ ૧૧૯૧   ૧૬.૩૦% 
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લસ્તીનો દામકા દીઠ લધાયો
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પ્રાપ્તત:- વેંન્ળળ ઓપ ઈંડીઆ 

વખલડોભાટે આમોજન થઈ ળઔે તે પ્રભાણે નુ ંભાખ ુતૈમાય ઔયલાનુ ંથામ છે. 

ગજુયાત યાજ્મની વને ૧૯૯૧  થી ૨૦૦૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ૨ ૨ .૬૬ ટ્ઔા શતો. જે શારભા ંજાશયે થમેર 
૨૦૦૧  થી ૨૦૧૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ગટીને ૧૯.૧૭ ટઔા થમેર છે.  

 
જ્માયે લરવાડ જીલ્રા નો વને ૧૯૯૧  થી ૨૦૦૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ૨૯.૬૫ ટ્ઔા શતો. જે શારભા ંજાશયે 
થમેર ૨૦૦૧  થી ૨૦૧૧  દયમ્માન નો લસ્તીલધાયાનો દય ગટીને ૨૦.૭૪ ટઔા થમેર છે.એટરેઔે યાજ્મ ના લસ્તી 
લધાયાનાદય ઔયતા ંલધાયે છે. 
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 ૪. આમોજન અને થૃ્થકયણ  
૪.૧. આમોજન 

ઉદલાડાની લસ્તી ૧૯૮૧  થી ૧૯૯૧  સધુીભા ં૧૫.૬૨  % તથા ૧૯૯૧  થી ૨૦૦૧  સધુીભા ં૧ ૧ .૬૦ % જેટરી લધી છે. લસ્તી 
લધાયાનાદય ધ્માને રેતા ંઝડથી લધી યશરે લસ્તી ભાટે ામાની વલરતો અને વખલડો યના લધી યશરેા બાયણ 
ને વભતોર/છુ ઔયલા આમોજન ઔયવુ ંજરૂયી છે. બાવલ વલઔાવ ભાટે આનવુાગંખઔ આથીઔ રયફો ધ્માને રઈ 
ઉદલાદા નખયન ુધાવભિઔ/આયોગ્મ/ળૈક્ષણીઔ ભશત્ત્લ જાલી આમોજન ઔયલાન ુથામ.  તેભજ યોજખાયી ની તઔો ને ણ 
ભશત્ત્લ આલાન ુયશ.ે જેથી વભતોર વલઔાવ થઈ ળઔે. નખયભા ંયશણેાઔં વલસ્તાય મખુ્મત્ત્લે ખાભત છે.  વવટી વલે નો 
વલસ્તાય ઔે જેભા ંખાભત તેભજ તેને રાગ ુઆલેર અમઔુ યશણેાઔં વલસ્તાય છે. 
ઉદલાડાનુ ંાયવીઔોભ નુ ંભશત્ત્લ નુ ંધાવભિઔ સ્થ ખણાત ુ ંશોઈ મખુ્મત્ત્લે ાયવીની લસ્તી છે. અને આ નખય નુ ં
ાયવી ભતે ધાવભિઔ ભશત્ત્લ ખફુ છે. જ્મા ંલળય દયમ્માન ધાવભિઔ પ્રવખંો એ આલન જાલન યશ ેછે. જેનુ ંભશત્ત્લ 
ફખીચા નુ ંઆમોજન થામ અને નખય નુ ંધાવભિઔ ભશત્ત્લ લધે તે શતે ુથી વખલડો લધાયી આમોજન ઔયલાન ુથામ.   

૪.૨ શમાત જભીન લયાળ 

ઉદલાડાની શકુભત શઠે ૧૭.૬૦ શકે્ટયભા ંખાભત વશીત કુર ૬૦૫.૧૬ શકે્ટયજભીનનો વલસ્તાય આલેર છે. આ 
વલસ્તાય ૈઔી ૫૭.૮૮ શકે્ટય જભીન અવલઅસ્ક્વત વલસ્તાયની છે.જ્માયે ૪૧૮.૬૮શઔેટય જભીન અવલઔવવત કેતીના શતે ુ
 ઉદલાડાના વભગ્ર વલસ્તાયના ૯.૫૬% વલઔવવત વલસ્તાય અને ૯૦.૪૪% અવલઔવવત વલસ્તાય છે. શમાત જભીન 
લયાળ ની વલખતો યઔ ભા ંઆેર છે. તેઁ મજુફ મખુ્મ વલખતો નીચે મજુફ છે.  
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ત્રક 

શમાત જભીન લયાળ (૨૦૧૨) 
અન.ુ ન.ં ઉ૫મોગ ક્ષેત્રપ શકેટ૨ વલકવીત 

વલસ્તા૨ના ટકા 
કુર વલસ્તા૨ના 

ટકા 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ગાભત ૧૭.૬૦.૦૦ ૩૦.૪૧%  
૨ ૨શણેાકં  વલસ્તા૨ ૨૭.૫૫.૦૦ ૪૭.૬૦%  
૩ લાણીજમ વલસ્તા૨ ૦૦.૦૦.૦૦ ૦૦  
૪ ઓૈધોભગક વલસ્તા૨ ૦૦.૦૦.૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ જાશ૨ે વસં્થા/ જાશ૨ે ઉ૫માગીતા 

અને વેલાઓ   ૦૦.૦૦.૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૬  શમાત ૨સ્તાઓ ૧૨.૭૩.૦૦ ૨૧.૯૯%  

(એ)  કુર  વલકવીત વલસ્તા૨ ૫૭.૮૮.૦૦ ૧૦૦.૦૦  ૯.૫૬% 
૮  નશ૨ે, કાવં, તાલ ૭૮-૭૦-૦૦ ૧૪.૩૮%-  
૯  સ્ભળાન,  કબસૂ્તાન  ૧-૨૧-૪૦ ૦.૨૨%  

૧૦ જગંર વલસ્તાર્ ૪૮-૬૭-૮૯ ૮.૮૯%  
૧૧ ખેતીલાડી / ખલુ્રી / ૫ડત૨ ૪૧૮.૬૮.૦૦ ૭૬.૫૦%  
(ફી) કુર અવલકવીત વલસ્તા૨ ૫૪૭.૨૮.૦૦ ૧૦૦%- ૯૦.૪૪% 

(એ + ફી) કુર ૬૦૫-૧૬-૦૦ ૧૦૦% ૧૦૦% 
 

૪.૩ ભતુકાભાં કયામેર આમોજન  

ઉદલાડા મખુ્મત્ત્લે ાયવીઔોભનુ ંધાભીઔ સ્થાનઔ તયીઔે ભશત્ત્લનુ ંશોઈ આ ધાભીઔ સ્થાન ની નજીઔના વલસ્તાયભા ંધાભીઔ 
સ્થાનની ળાતંી અને વલત્રતા જોકભામ નશીં એયીતે ાયવી ઔોભ દ્વાયા સ્થાનઔ ની આવાવ યશણેાઔંના જે 
જેતેવભમની આખલી વલવળષ્ટતા ધયાલતા રાઔડાભાથંી ફનેરા ોટુયખીજ ળૈરીના ફાધંઔાભો  છે.  
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૫.આમોજન અને સભુિત દયખાસ્ત 

 

૫.૧ વલકાવ મોજના ભાટેના મદુ્દાઓ 
મુ (ઈયાન)યવીઆના લતની એલા ાયવી રોઔો આળયે ૧૪૦૦ લય અખાઉ સ્થાવનઔ યાજાના ધાવભિઔ ઔનડ્ખત 
અને અત્ત્માચાયો ને રીધે ોતાનુ ંમુલતનથી રશજયત ઔયી બાયતભા ંગજુયાત કાતે સ્થામી થમેર છે. અને તે દ્વાયા 
ોતાનીએ વાથે રલામેર વલત્ર અગ્નીને ઔામભી સ્થાના ભાટે લરવાડ જીલ્રાના ાયડી તાલઔુાના ઉદલાડા ખાભને 
વદંખી અામેર અને છેલ્રા ૧ ૩૦૦ લયથી આ વલત્ર અસ્ગ્ન ઉદલાડા ભા ંસ્થીત “ઈયાનળાશ આતળ ફશયેાભ ” 
 ઉદલાડાએ ાયવી જાતીનુ ંભોટાભા ંભોટંુ અને વૌથી યુાનુ ંધાવભિઔ-વલત્ર સ્થ છે. જેથી યુાતન અને વાસં્કૃવતઔ 
રષ્ટીએ ાયવીઔોભનુ ંધાવભિઔ ધયોશય ધયાલતા એલા ઉદલાડા નખયને વાસ્કૃવતઔ વલયાવત તયીઔેનુ ંભશત્ત્લ જાલી 
યાકલા આ વલસ્તાયની રાક્ષણીઔતા વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે અઔફધં યશ ેઅને વાથો વાથ આ નખયનો વતંરુીત અને 
સઆુમોજીત વલઔાવ અન્મ કે્ષત્રોભા ંણ થામ તેલા શબુ આળમથી ઉદલાડા વલસ્તાયની વલઔાવ મોજના તૈમાય ઔયલા 
શતેવુશ ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત વલસ્તાયને ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ -૧૯૭૬ની 
જોખલાઈ શઠે  વલઔવવત વલસ્તાય તયીઔે જાશયે ઔયી ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામતને વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં તયીઔે 
મઔુયય ઔયામેર છે.    
આથીઔ અને બૌવતઔ વલઔાવ વાથે  વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે ની આખલી ક ભી યેશ ેતે ધ્માને યાકી વઔંરીત 
વલઔાવ સચુલેર છે.નખય ના શમાત ભાકાને ધ્માન યાકી નીચેના મદુ્દા ઉય ધ્માન યાકવુ ંજરૂયી છે.  

(૧ ) સ્થાનની ધાવભિઔ વલત્રતા જાલીને વાથોવાથ  વ્માાયીઔ  \પ્રોત્ત્વાશન ભે   અને કે્ષત્રનો ઝડી આથીઔ વલઔાવ 
ણ થામ તેલા આમોજન ની જરૂય છે.  
(૨ ) વલસ્તાયનો વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે વલઔાવ ઔયી તેની વાથોવાથ વશરેાણી ભાટેના મયટન સ્થ તયીઔે ણ 
વલઔાવ થામ . 
(૩ ) વલસ્તાયની કૃવ ભશતતા રકે્ષ રેતા ંકેતી આધાયીત પ્રવ્રતુી જેભઔે ગ્રશુ અને કુટીય જેલા ગ્રાભોધ્મોખો ને ઉતે્તજન 
ભે તેવ ુ ંઆમોજન ઔયવુ ંજેથી ભાનલ જીલન ઉચ્ચ ળૈરીનુ ંફને. 
(૪)ધી ઉદલાડા વભસ્ત અંજુભન ટ્રસ્ટ દ્વાયા વફયજીસ્ટાય શ્રી ની કિેયી ાયડી ખાતે યજી.ન-ં 
૯૪૦૫/૨૦૧૩,તા.૩/૧૦/૨૦૧૩થી નોંધામેર ભેભોયંન્્ભ ઓપ અન્ડયસ્ટેંડીંગ ની વલગતો ધ્માને રેલી.  

૫.૨ વલકાવ મોજનાની દયખાસ્તો. 
વાભાન્મ યીતે ઔોઈણ નખયની વલઔાવ મોજના તૈમાય ઔયલાભાટે યંયાખત યીતે બવલશ્મની થનાય લસ્તીને આધાય 
 અખાઉ જણાવ્યુ ંતેભ ઉદલાડા નખય એ વલત્ર માત્રાધાભ તયીઔે ની રાક્ષણીઔતા તથા ાયવી વામદુ્પામ ની 
વાસં્ુતીઔ ધયોશય ની જાલણી ઔયલાના મખુ્મઆળમની વાથે વાથે નખય ને આધવુનઔ યીતે ણ વલઔાવ થામ અને 
વલસ્તાયના રોઔોને જીલન ધ્ધવતભા ંસધુાયો થામ તેલા ઉદે્દળોને રકે્ષ યાકી  વલસ્તાયભાટે નીચે મજુફના આમોજન 
વલચાયામેર છે . 
શમાત નખયના ભાકાની /વૌદમયની અને વલત્રતાની વાચલણી ભાટે ઔોય અને ફ્રીંજ વલસ્તાયો મઔુયય ઔયામેર  

 જુદા જુદા ઉમોખ ભાટે જરૂયી વલસ્તાયોનુ ંઆમોજન. 
 આજુફાજુભા ંઆલેર કેતીલાડી વલસ્તાયોને નઔુળાન ન થામ અને નૈવખીઔ અને માયલયણીમ વતંરુન 

જલાઈ યશ ેતે મજુફ નુ ંઆમોજન  
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 શમાત જભીન લયાળભા ંયશરેી ખલુ્રી જભીનને તેને અનરુૂ બવલષ્મભા ંઔયલા ડતા આમોજનને 
ધ્માને યાકી આમોજન 

 વલઔવવત તથા આજુફાજુના વલસ્તાયોભા ંવ્મલસ્થીત વલઔાવ થામ તે ભાટે અંકુળ /વનમતં્રણ. 
 યસ્ય વફધં ધયાલતા ંભાખોનુ ંખોાઔાય ધ્ધતીભા ંવનધાયયણ ઔયવ ુતથા જુદા જુદા જભીનના 

ઉમોખોનુ ંાયસ્ાયીઔ વાયજુ્મ જલામ તેયીતે શમાત ભાખોની શોાઈ લધાયી તથા નલા ભાખો 
સગુચત ઔયામેર છે.   

નખયની સકુ સવુલધા અને ઉમોખીતા ભાટેની મોજના. નખય ભા ંસઆુમોજીત લાશન વ્મલશાય થઈ ળઔે તે 
શતે ુથી યસ્તાન ુઆમોજન ઔયલાભા ંઆલેર છે એઔ ભોટા ૧ .૬૯ શકે્ટયના ફખીચાનુ ંઆમોજન ઔયલાભા ંઆલેર છે. 
તેભજ ઔંલેંળન વેંટય ભાટે ૪.૫૩  શકે્ટય જભીન વભસ્ત અંજુભન ભાટે અનાભત યાકલાભા ંઆલેર છે.  

૫.૩ . સભૂિત જભીન લયાળનુ ંભાખુ ં
ઉદલાડાની વને ૨૦૩૧  ની  બાલી લસ્તી રક્ષભા ંરઈ સગુચત જભીન લયાળનુ ંભાખ ુસચુલલાભા ંઆલેર છે. જેની 
વલખતો ત્રઔભા ંઆેર છે.  

ત્રક 
સભુિત જભીન લયાળનુ ંભાખ ુ(વને ૨૦૩૧ ભાટે) 

અન.ુ 
ન.ં 

ઉમોગ  ક્ષેત્રપ 
શકેટ૨ 

વલકવીત 
વલસ્તા૨ના ટકા 

કુર વલકવીત 
વલસ્તા૨ના ટકા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ શયેીએઝ કોય એયીઆ ૩૪.૮૦.૦૦ ૧૯.૪૮% ૫.૭૪% 
૨ ૨શણેાકં વલસ્તા૨   ૯૬.૮૮.૦૦ ૫૪.૨૪% ૧૫.૯૮% 
૩ ફપય એયીઆ ૧૦.૬૧.૦૦ ૫.૯૪% ૧.૭૫% 
૭ પીવીંગ ફીિ ૮.૪૨.૦૦ ૪.૭૧% ૧.૩૯% 
૮ યીક્રીએળન ફીિ ૯.૮૦..૦૦ ૫.૪૯% ૧.૬૨% 
૭ સભુિત સ્તાઓ ૧૮.૧૦.૦૦ ૧૦.૧૩% ૨.૯૯% 

(એ)  કુર વલકવીત વલસ્તા૨ ૧૭૭.૬૧.૩૦ ૧૦૦% (૨૯.૪૭%) 
૮  નશ૨ે, કાવં, તાલ ૭૮.૭૦.૦૦ ૧૮.૪૧% ૧૨.૯૮% 
૯  સ્ભળાન, કબસૂ્તાન  ૧.૨૧.૦૦ ૦.૨૮% ૦.૨૦% 

૧૦ ખેતીલાડી / ખલુ્રી / ૫ડત૨  ૩૪૭.૬૩.૭૦ ૮૧.૩૧% ૫૭.૩૫% 
  (ફી) અવલકવીત વલસ્તા૨ ૪૨૭.૫૪.૭૦ ૧૦૦% (૭૦.૫૩%) 
(એ+ફી) કુર વલસ્તા૨ ૬૦૫.૧૬.૦૦  ૧૦૦% 
ઉ૫યોઔત  વલઔાવ મોજના ના સચુીત જભીન લ૫યાળ ના નઔળાભા ં૨શણેાઔં વલસ્તા૨ ની ડેન્વીટી પ્રવત શઔેટયે ૬૦ 
વ્મક્તી ઘ્માને રઈ સચુલલાભા ંઆલેર છે. જમાયે વલઔવીત વલસ્તા૨ ની ડેન્વીટી પ્રવત શકે્ટયે ૪૮ વ્મક્તી ઘ્માન 
રીધેર છે.  
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૫.૪ વલકાવ અને ઝોવનગ વનમતં્રણ વલવનમભો:-  
ળશયેનો સઆુમોજીત વલઔાવ થામ તે ભાતે તૈમાય ઔયલાભા ંઆલેર છે. મોજનાની દયકાસ્તો અંલમે સચુલામેર વલવલધ 
ઝોનભા ભલાાત્ર પ્રવ્રવુત ના વનમતં્રન ભાતે ઝોવનિંખ વનમતં્રણ વનમભો તૈમાય ઔયલાભા ંઆલેર છે. વાથે વાથે દયેઔ 
 યાજ્મભા ં૨૦૦૦૦ વ્મક્તીની લસ્તીભાટેના અનાલલાભા ંઆલતા વનમતં્રણ વનમભો આ મોજનાને જરૂયી સધુાયા 
આ વનમતં્રણ વલવનમભો અને ઝોવનખ વલવનમભો ને અનરુૂ ઔયલાના યશળેે.  

 

૫.૫. વલકાવ મોજનાનો અંદાજીત ખિત:- 
૧. યસ્તાના ફાંધકાભ ભાટે :-  

અ
નક્ર

ભ યસ્તાનુ ંસ્થ 

યસ્તાની 
રફંાઈ  

ભીટયભા ં 

યસ્તાની 
શોાઈ 
ભીટયભા ં 

ક્ષેત્રપ 

િો.ભી.ભા ં

અંદાજીત 

દય પ્રવત 
િો.ભી  

રકિંભત રૂ.ભા ં

૧ 

યે.વ.ન-ં૪૨,૪૦,૩૩,૩૨,૨ 

૬,૨૫,૨૭,૨૮ લગેયે જભીન 
ભાથંી વાય થતો યસ્તો 

૬૩૦ ૧૮ ૧૧૩૪૦ ૧૫૦૦ ૧૭૦૧૦૦૦૦ 

૨ 

યે.વ.ન-ં ૮૧૮,૮૨૧,૮૧૫, 

૮૧૪,૮૦૯,૭૯૫,૭૯૭ વલગેયે 
ભાથંી વાય થતો  

૭૦૦ ૧૮ ૧૨૬૦૦ ૧૫૦૦ ૧૮૯૦૦૦૦૦ 

૩ 
યેવ.ન-ં ૩૪૭,૩૫૬,૩૫૭ ભાથંી 
વાય થતો ૩૬.૦ભી નો યસ્તો 

૧૩૫ ૩૬ ૪૮૬૦ ૧૫૦૦ ૭૨૯૦૦૦૦ 

૪ 

ગાભત થી ભો જે કરવય 
જતા શમાત યસ્તાને શોો 
તેભજ અધ્મતન કયલા (૩૦% 

ખિત ધ્માને રેતા)ં 

૧૯૪૦ ૨૪ ૧૩૯૬૮ ૧૫૦૦ ૨૦૯૫૨૦૦૦ 

૫ 

ગાભત થી ભો જે જતા મખુ્મ 
યસ્તાને  શોો તેભજ 
અધ્મતન કયલા (૨૦% ખિત 
ધ્માને રેતા)ં 

૧૮૨૦ ૩૬ ૧૩૧૦૪ ૧૫૦૦ ૧૯૬૫૬૦૦૦ 

૬ 

ગાભત થી ભો જે કરવય 
જતા શમાત યસ્તાને શોો 
તેભજ અધ્મતન કયલા (૩૦% 

ખિત ધ્માને રેતા)ં 

૧૪૫૦ ૧૮ ૭૮૩૦ ૧૫૦૦ ૧૧૭૪૫૦૦૦ 
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બવલષ્મ ની જરૂયીમાત ને ધ્માને રઈ કયલાના યસ્તાના કાભો નો કુર અંદાજીતે ખિત રૂ.ભા.ં ૯૫૫,૫૩,૦૦૦ 

  
૨.ાણી યુલઠા તેભજ ગટય વ્મલસ્થા ભાટે શમાત વ્મલસ્થાને અધ્મતન કયલાનો 
ખિત:-  
અંદાજીત ખિત:- રૂ. ૭૦,૦૦,૦૦૦/- 
૩. ઢાઢવીમા તાલ ની સધુાયણા તેભજ સવુલધાઓ લધાયલા નો અંદાજીત ખિત:-  
અંદાજીત ખિત:- રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/-  

૪.  સ્ટ્રીટ રાઈટ નો અંદાજીત ખિત:- 
 અંદાજીત ખિત:- રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-  

૫.  યોડ વાઈડ પનીિય ની વ્મલસ્થા નો અંદાજીત ખિત:- 
 અંદાજીત ખિત:- રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-  

કુર અંદાજીત ખિત:- 
રૂ.૯૫૫,૫૩,૦૦૦+૭૦,૦૦,૦૦૦+૧૫,૦૦,૦૦૦+૨૫,૦૦,૦૦૦+ ૨૫,૦૦,૦૦૦ = રૂ. ૧૦૯૦,૫૩,૦૦૦/- 
 
પ્રસ્તતુ મોજનાભા ંવત્તાભડં ભાટે ઔોઈ ફખીચા અને સલેુઝ ડીસ્ોઝર વાઈટ ભાટે જભીનો અનાભત સચુલામેર છે. 
જ્માયે ઔંલેંળન વેંટય ભાટે અનાભત યકામેર જભીન અંજુભને વભસ્ત ભાટે યાકલાભા ંઆલેર છે.મોજનાભા ંસચુલામેર 
 ખટયરાઈન અંખેના વલઔાવ ઔાભ તથા અન્મ જાશયે વેલા ને રખતા વલઔાવ ઔાભો ના કચય ને અંદાજત્રઔ ભા ં
દળાયલેર છે. જે મજુફ પ્રસ્તતુ મોજનાની દયકાસ્તો ના અભરીઔયણ ભાટે વત્તાભડને રૂ.૧૦.૯૦૫૩ ઔયોડ નો કચય નો 
ફોજો આલળે. 



                                                                              વલઔાવ મોજના ઉદલાડા -૨૦૩૧ 

 

ઉદલાડા વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં 

 

૬.અભરીકયણ વસં્થા, લશીલટ અને આથીક રયસ્સ્થવત 

૬.૧. અભભરકયણ વસં્થા અને શમાત લશીલટ ભાખુ.ં 
૧૯૭૬ ની ઔરભ –(૬)(૧ ) અંલમે ઉદલાડા ગ્રાભ ચંામત ને વયઔાયશ્રીએ વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં તયીઔે જાશયે ઔયેર 
છે. જેને વદય અવધવનમભ શઠે નખયના વલઔાવ ભાતેના ઔામો અને પયજો ફજાલલાના શોમ છે. આ ઔાભખીયી ભાટે 
વદય અવધવનમભ શઠે સ્થાવનઔ વસં્થાના ચટુામેરા છ (૬) વભ્મો વાથે વયઔાયશ્રી ના મખુ્મ ન્ખય વનમોજઔશ્રીના 
 લરવાડ ના વભ્મ વાથે તથા પ્રાત પીવય ભી કુર આઠ(૮) વભ્મોની આમોજન વવભવત ની યચના ઔયલાની શોમ 
છે. જેની ઔાભખીયી મઔુયય થમેર ગ્રાભ ચંામત ના વલસ્તાય ભાતે આમોજીત અને વનમવભત વલઔાવ ભાતે વનણયમો રેલા 
યુતા વવવભત શોમ છે. વાથે વાથે તેના ઔામોને સ્થાવનઔ વત્તાભડંની વાભાન્મ વબાની ફશારી ભેલી જરૂયી શોમ 
છે.  
સ્થાવનઔ વત્તાભડંના લશીલટ ભાટે નીચે પ્રભાણેની વવભવતની યચના ઔયલી જરૂયી છે. 
૧ ) ઔાયોફાયી વવભવત 
૨ )નખય આમોજન વવભવત 
૩ ) આયોગ્મ વવભવત  
૪)શયેીટેઝ ઔન્ઝલેળન ઔભીટી  
 

૬.૨. સ્થાવનક વસં્થાની આવથિક રયસ્સ્થવત 
સ્થાવનઔ વસં્થાની આવથિઔ રયસ્સ્થવત જાણલા ભાટે છેલ્રા ાચં લયના આલઔ જાલઔ ના આંઔડા ધ્માને રીધેર છે. જે 
ત્રઔ ભા ંઆેર છે.  
 તભાભ વલખતો ધ્માને રેતા ંસ્થાવનઔ વત્તાભડંની આવથિઔ સ્સ્થતી એઔંદયે વાધાયણ ઔશી ળઔામ. વાભાન્મ યીતે સ્થાવનઔ 
વસં્થાની આલઔ જાલઔ મખુ્મત્ત્લે ગયલેયા ભાથંી થામ છે. વાભાન્મ યીતે વતાભડંની જે આલઔ શોમ છે. તેભાથંી ભોટો 
શીસ્વો લશીલટી કે્ષતે્ર થામ છે. જ્માયે અમઔુ શીસ્વો વભલ્ઔતોની જાલણી વલખેયે ાછ થામ છે. જ્માયે ગાણા છા 
પ્રભાને નો રશસ્વો વલઔાવ ઔાભ ાછ થામ છે. 

 

૬.૩. આલક ઉબી કયલાના વાધનો  
આલઔનો ઉમોખ નખયના વલઔાવ ભાટે ઔયી ળઔતી નથી. નખયના વલઔાવ ઔાભો ભાતે જરૂય જણામે નખયના રશતભા ં
જુદા વલસ્તાયો ભાટે ગજુયાત નખય યચના અને ળશયેી વલઔાવ અવધવનમભ -૧૯૭૬ અંલમે નખય યચના મોજના તૈમાય 
ગ્રાભ ચંામત ને વલસ્તાય વલઔાવ અવત્તાભડં નો દયજ્જો શારભા ંપ્રાપ્ત થમેર છે. અને શારભા ંનખય યચના 
ભાટે ઔયેર કચયના ૫% અંદાજીત કચયના ૫૦% ની ભમાયદાભા ંયાજ્મ વયઔાય તયપથી વશામ અનદુાન ભી ળઔે છે.આ 
અનદુાન લયભા ંફે શપ્તે ભે છે. લી મોજના ભજુંય થઈ અભર ભા ંઆવ્મે થી પ્રથભ ત્રણ લયભા ંજ ઔાભખીયી 
ઔયલાભા ંઆલે તે ભાટે ૧૦% લધ ુઅનદુાન પ્રોત્ત્વાશઔ રૂે ભે છે. જેથી તે શતે ુભાટે નખય યચના  મોજના અંલમે 



                                                                              વલઔાવ મોજના ઉદલાડા -૨૦૩૧ 

 

ઉદલાડા વલસ્તાય વલઔાવ વત્તાભડં 

 

પ્રાપ્ત જભીનો નો વલઔાવ ઔયી આલઔ ઉગબ ઔયી ળઔામ તેભ છે. આ ઉયાતં ઔેન્ર વયઔાય ની નાના અને ભધ્મભ 
ઔક્ષાના નખયોની વઔંગરત પ્રમોજના તૈમાય ઔયી મોજનાભા ંઆલયી રેલામેર વલઔાવ ઔાભો શાથ ધયી ળઔામ તેભ છે.આ 
વલસ્તાયના ભાનવનમ વવંદવભ્મ શ્રી તેભજ ધાયાવભ્મ શ્રીની વલલેઔાવધન ગ્રાટંનો ન આ મોજનાના વલઔાવ ઔાભોના 
અભગરઔયણ ભાટે ગ્રાભ ચંામત અનદુાન ભેલી ળઔે છે.તેભજ રોઔ બાખીદાયી શઠે ગ્રાભચંામત ના જાશયેશીત ભા ં
ગ્રાટં ન ભી ળઔે છે.  

     

૬.૪ અભભરકયણ ભાટેના તફક્કા 
ખટય વ્મલસ્થા તથા વાભાજીઔ વલરતોનુ ંઅભગરઔયણ ઔયલાનુ ંશોમ છે. સ્થાવનઔ વસં્થા ાણી યુલઠો તથા 
ખટયવ્મલસ્થાનુ ંઆમોજન અન્મ વાધનો દ્વાયા ઔયલાભા ંઆલત ુ ંશોઈ આમોજન મખુ્મત્ત્લે વલઔાવ ભાટે જરૂયી યસ્તા 
સગુચત નલા યસ્તા તથા સ્ત્રીટ રાઈટના ઔાભો સચુલામેર છે. જે અખાઉ જણાવ્મા પ્રભાણે અંદાજીત રૂ.૧ ૩ .૧ ૨૫૩  
ઔયોડનો કચય આખાભી દળ લયભા ંઔયલાનો થામ. જે વત્તાભડંની શારની સ્સ્થવત જોતા ંગણી મશુ્ઔેરી બયુું ઔાભ 
છે.યંત ુજરૂયી લશીલટી સધુાયણા તેભજ પ્રાપ્ત થઈ ળઔે તેલી નાણારંઔમ વલરતોનો વભતોર ઉમોખ ઔયેતો ફે 
ધાયાવબશ્રીઔે વવંદવબશ્રીની ગ્રાટં તેભજ રોઔબાખીદાયી  થી અભર થઈ ળઔે તેભ છે.    
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