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ખબુ જ આનદં અને સતંોરની લાગણી સાથ ેઅમો કાય્કશાળાના સહભાગીઓના હદયપવૂ્કક આભારી ્છીએ, જેમના સાથ 
અને સહકાર વવના આ કાય્કશાળાનુ ંઆયોજન શક્ય ન બની શકુ ંહોત.

કાય્કક્રમમા ં ઉપકસથત રહી એચઆઇસી અંતગ્કત થયેલી પ્રવવૃતિઓ વવશ ે પોતાનુ ં માગ્કદશ્કન આપવા બદલ અમે 
શ્ી વાસણભાઇ આહીર (સસંદીય સભચવ), શ્ીમવત નીમાબેન આચાય્ક (ધારાસભય, ભજુ), શ્ી તારાચદંભાઇ ્ેછડા 
(ધારાસભય, માડંવી) નો હ્રદયપવુ્કક આભાર માનીએ ્છીએ. શ્ી હકરીટભાઇ સોમપરુા (ચેરમેન, ભાડા), શ્ી અશોકભાઇ 
હાથી  (પ્રમખુ, ભજુ નગરપાલીકા) નો કાય્કશાળાના આયોજનમા ં સહયોગ તેમજ સહક્રય સહભાગીતા બદલ અમે 
આભાર વયકત કરીએ ્છીએ. 

અમે કુ.પરોવમતા રોય(હડરેકટર (આક્ક.) ડીડીએ), શ્ી હહતાથ્ક આય્ક (શહરેી પલાનર, નાસેનટ ઇનફો ટેકનોલોજીસ પ્રા. 
ભલ.), શ્ી કકલનટન વાઝ(સથાપક વી-રીસાયકલ), શ્ી સજંય ભચત્રોડા(આજીવવકા બ્રુો), શ્ી ગીતા નાકમબસન(જાગોરી), 
શ્ી સૌરભ શાહ(એકસેલ ઇનડસટ્ીઝ ભલમીટેડ), શ્ી જય શાહ(્એુમસી અમદાવાદ) ના ખબુ આભારી ્છીએ  કે જેઓએ 
વક્કશોપમા ંઆવી અને પોતાના અનભુવો વયકત કયા્ક.

દરેક વવરય જુથોને સચુનો આપવા બદલ તેમજ સમાતંરે ચાલતા સત્રોની ચાલતી કામગીરીમા ંઉપકસથત રહનેારા 
અધયક્ો અને વનષણતોનો આભાર વયકત કરીએ ્છીએ. કચ્છ એકનજવનયસ્ક અને આહકકિટેકટ એસોવસયેશન, કે્રડાઈ, પ્રો. 
હદનેશ મહતેા(સેપટ ્વુનવવસસિટી), શ્ી એ. કે. વસંઘ(સી.જી.ડબલ્.ુબી.), ખમીર, જલ સ્તોત સનેહ સવંધ્કન સવમતી, ભજુ 
વસટી એડવોકેસી ગ્પૂ, બન્ની પશ ુઉ્ેછરક માલધારી સગંઠન, ભજુ પશ ુઉ્ેછરક માલધારી સગંઠન, રેસીડેનટ વલેફેર 
એસોવસયેશન, રામદેવનગર અને ભજુ નગરપાભલકાના ચ ૂટંાયેલા પ્રવતવનવધઓના અમે આભારી ્છીએ.
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સમગ્ર કાય્કશાળા દરમયાન દરેક પ્રકારની વયવસથા અને સચુારુ આયોજન કરવા બદલ વયવસથાપક ટીમના શ્ી વનવમશ 
ગોર, શ્ીમવત નીલમ સોમપરુા, શ્ીમવત અરુણા જોશી, શ્ી વવમલ મેહતા તેમજ શ્ી ગોપાલભાઇ રીલ પણ અમારા 
આભારના હકદાર ્ેછ. 
કાય્કશાળાના સરળ આયોજનમા ંએચઆઇસીની સભય સસંથાઓ, નગરપાભલકા તેમજ ભાડાના જે કમ્કચારીઓએ પ્રસશંનીય 
સહયોગ આપયો ્ેછ તેમનો પણ આભાર સહ ઉલલેખ કરીએ ્છીએ.

કચ્છના સાસંદ શ્ી વવનોદભાઈ ચાવડાએ કાય્કશાળા દરમયાન એક સત્રમા ંઉપકસથત રહી પ્રોતસાહન સાથ ેમાગ્કદશ્કન પરંુૂ 
પાડ્ુ ંહત ુ.ં તેમજ ભવવષયમા ંશહરેના વવકાસકાયયોમા ંસાસંદ તરીકે હમંેશા સહયોગ આપવાની ખાતરી આપી હતી જે 
બદલ એમનો પણ આભાર વયકત કરીએ ્છીએ. 

આ વક્કશોપનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવથસિક સહયોગ માટે “મીઝોરીયર” આભારને પાત્ર ્ેછ. 
અંતમા ં સમગ્ર કાય્કક્રમ દરમયાન માગ્કદશ્કન પરંુુ પાડનારા એચઆઇસી સટીયહરંગ કવમટીના સભયો શ્ી અરુણભાઈ 
વચ્છરાજાની, શ્ી ઉપેનરિભાઈ ઉપાધયાય, શ્ી એમ.એચ. પીર અને શ્ીમતી ફાતમાબેન જતનો અમે ખાસ આભાર માનીએ 
્છીએ.
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્ેછલલા ંકેટલાકં વરયો નોંધપાત્ર રહા ં્ેછ જેમા ંએચઆઇસી કાય્કક્રમ દ્ારા હાથ ધરાયેલા કેટલાક વવકાસલક્ી પ્રકલપોની 
નગરપાભલકા દ્ારા નોંધ લેવાઇ ્ેછ. તેમણે આ કાયયો અપનાવી રાજય સરકાર સમક્ ભડંોળ માટે શહરેના પ્રસતાવ 
તરીકે મકુ્યા ્ેછ. આ પ્રસતાવો રાજય સરકારના સલંગન વવભાગો દ્ારા સાભંળવામા ંઆવ ેતેમજ મજૂંર કરવામા ંઆવ ેએ 
માટે ભજુ વવસતારના ધારાસભય શ્ીમવત નીમાબેન આચાય્ક અને સસંદ સભય શ્ી વવનોદભાઇ ચાવડાએ ખાસ પ્રયતનો 
કયા્ક ્ેછ. આ વરષે “શહરે પાડે સાદ”નો વવરય આગામી પાચં વર્કમા ંજે મોડેલ બનાવવામા ંઆવયા ્ેછ તેનુ ંશહરેમા ં
વયાપક પ્રમાણમા ંઅમલીકરણ થાય એ માટેની રિન્ષટ રાખી વવકાસશીલ પધધવત બનાવવાનો ્ેછ. આ મખુય પ્રકલપોના 
ત્રણ મખુય પાસાઓ ્ેછ;  જેમા ંએ સશંોધન થ્ુ ં્ેછ કે આ કાય્કક્રમોની વયવસથામા ંનાગહરકો સારી રીતે જોડાયેલા ્ેછ; 
તેઓ વવકેન્નરિત વયવસથાને પ્રોતસાહન આપે ્ેછ; પાહરકસથવતક સવંદેનશીલ ્ેછ તેમજ લઘતુિમ કાબ્કન ઉતસર્જક જેવી 
ટેકનોલોજીને પ્રોતસાહન પરંુુ  પાડે ્ેછ; તેમજ આ લાભો ઉપરાતં તેઓ વભંચત વવસતારોમા લોકોને શહરેમા ંપ્રવતન્ષઠત 
સથાન અપાવ ે્ેછ.

જે કાયયો થયા ્ેછ કે સરકાર સાથ ેવવચારણામા ં્ેછ એ નીચે મજુબ ્ેછ. 
1. જ્બુીલી કોલોનીમા ંહાથ ધરવામા ંઆવલેી વરસાદી પાણીના સગં્રહની ટેકનોલોજી ખરેખર નોંધપાત્ર રહી ્ેછ, 

જેના કારણે ભારે વરસાદની કસથવતમા ંકોલોનીમા ંપાણી ભરાવાની સમસયાનો ઉકેલ આવયો ્ેછ; તેમજ જે પાણીનો 
સગં્રહ થાય ્ેછ તેના કારણે રહવેાસીઓ માટે સથાવનક જળસ્ોતોના પાણીની ગણુવતિા સધુરી ્ેછ. આ પધધવતને 
રાજય સરકારે અપનાવી ્ેછ અને “અમતૃ” યોજના હઠેળ ૪ અનય હરચાર્જ બોરવલે બનાવાયા ્ેછ તેમજ બીજા 
તબક્ામા ંઅનય ૧૨ જેટલા હરચાર્જ બોરવલે આ જ યોજના હઠેળ બનાવવાનો પ્રસતાવ મકુાયો ્ેછ. 

2. નગરપાભલકાના સહયોગથી “ઘન કચરા વયવસથાપન” પ્રકલપમા ંઘરોઘર જઇ વવભાજીત કરેલો કચરો એકત્ર કરવો 
અને કચરો વીણનારા લોકોને જોડી વોડ્ક સતરે કચરાનો પનુ: વપરાશ કરવાની પ્રહક્રયા થઇ ્ેછ. તયારબાદ, શહરે 
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માટેની વયાપક કચરા વયવસથાપન યોજના બનાવી ‘સહજજવન’ દ્ારા ભજુ નગરપાભલકા મારફતે ‘ગજુરાત સવચ્છતા 
વમશન”ને મોકલવામા ંઆવી ્ેછ.  આ યોજના કામગીરીને સક્મ અને સવ વનભ્કર બનાવવા આવથસિક પહરકસથવતમા ં
સધુાર સચુવ ે્ેછ. 

3. વોડ્ક નબંર ૨ અને ૩ મા ંકેવી રીતે વોડ્ક ઓહફસ, વોડ્ક કવમટી અને વોડ્ક સતરના આવથસિક આયોજનમા ંનાગહરકોને 
સમાવી શકાય તેની પ્રહક્રયાને નગરપાભલકાએ સવીકારી ્ેછ. અનય ચાર વોડ્ક પણ મખુય પ્રકલપ દ્ારા બનાવાયેલી 
માગ્કદવશસિકા મજુબ અવધકૃત કરવામા ંઆવયા ્ેછ. 

4. વભંચત વવસતારના રહવેાસીઓ અને તેમની સવમવતએ “રાજીવ આવાસ યોજના” અંતગ્કત ૩૦૦ મકાનોનુ ંઅમલીકરણ 
કરી નગરપાભલકાને નવી અકસતતવમા ંઆવેલી “પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના”મા ંઅનય ૧૦૯૧ મકાનો માટેનો પ્રસતાવ 
મકુવા પ્રોતસાહન પરંુુ પાડ્ુ ં્ેછ. જેને મજુંરી આપવા અંગે રાજય સરકાર દ્ારા સહક્રય રીતે વવચારવામા ંઆવી રહુ ં્ેછ. 

દીપ પ્રગટાવીને કાય્કશાળાનુ ંઉદઘાટન કરતા મહાનભુાવો 

“આ શહરેની કાળજી લેનારા લોકો અહીં હાિર છે. શહરેી તવકા્સ માિેની તવતવધ દરખાસિો મજૂંર 
કરવામા ંઆવેલ છે અને આવિા ભતવષ્યમા ંશહરેને જીવન જીવવા ઉત્તમ બનાવવા માિે તવતવધ 
દરખાસિો મજૂંર થવાની પ્રટક્ર્યામા ંછે. હવે, ભતવષ્યમા ંભિુને મનપ્સદં પ્રવા્સન સથળ બનાવવા 
માિે અમને નાગટરકોના ્સાથ અને ્સહકારની િરૂર છે.” 
             ડો. નીમાબેન આચાય્ક

5. પ્રમખુ રીતે પશઓુની પશ ુઆશ્યસથાનમા ંવજૈ્ાવનક સારસભંાળ તેમજ શહરેને ચોખખુ ંદુધ મળી રહ ેએ માટે સલમમા ં
રહતેા પશપુાલકોને સગંહઠત કરવામા ંઆવયા હતા. રાજયમા ંઆ પ્રકલપનો સૈધધાવંતક રીતે સવીકાર કરવામા ંઆવયો 
્ેછ તેમજ તેના માટે આવથસિક ભડંોળ ઉભુ ંકરવાની પ્રહક્રયા હાથ ધરાઇ ્ેછ. 



7

કાય્કશાળાના ઉદધાટન સત્રમા ંઉપકસથત લોકો 

શ્ી વાસણભાઇ આહીર, સસંદીય સભચવ

“ભિુ શહરેમા ં્સસંથાઓ, નાગટરકો અને ્સરાકારી તવભાગો એક િીમની જેમ કા્ય્ભરિ છે અને જે 
ભતવષ્યમા ંપણ કા્ય્ભરિ રહ ેએ િરુરી છે.”

6. શહરેમા ંઅનય રાજયોમાથંી મજુરીકામની શોધમા ંસથળાતંર કરીને આવલેા લોકોનો એક સરવ ેકરવામા ંઆવયો અને 
તેમને સીંગલ વીનડો સવવસિસ મળી રહ ેએ માટેના પ્રયાસ કરવામા ંઆવયા. આ સેવામા ંભાડા આધાહરત હોસટેલની 
સગવડ, બાલકેનરિ, તેમના બાળકો માટે શાળા, રાશન તેમજ બેંકની સેવા સમાવવષટ ્ેછ. મહસેલુ વવભાગ દ્ારા હોસટેલ 
માટે જમીન ફાળવવામા ંઆવી ્ેછ તેમજ રાજય સરકાર દ્ારા આવથસિક સહાયતા માટેનો પ્રસતાવ સવીકારવામા ંઆવયો

 
7. વોડ્ક નબંર ૮મા ંવનદશ્કન કરા્ુ ં્ેછ તે મજુબ એ વોડ્કમા ંનોંધપાત્ર ફુલઝાડ અને પક્ીસનૃ્ષટની જૈવવવવવધતા ્ેછ જેનુ ં

જતન જરુરી ્ેછ તેમજ અનય વવસતારોને પણ તેમના વસવાટ માટે વવકસાવી શકાય તેમ ્ેછ. ‘ગજુરાત બાયોડાયવવસસિટી 
બોડ્ક” દ્ારા સમગ્ર શહરે માટે સમાન આયોજન કરવા માટે આમતં્રણ અપા્ુ ં્ેછ. “પીપલસ બાયોડાયવવસસિટી એકટ” 
હઠેળ આ આયોજનને કાનનુી રીતે મકુી શકાય અને નાગહરકોની એક કાનનુી સવમવતનુ ંગઠન કરી શકાય જે કાય્કને 
સક્મ બનાવ.ે 

8.  નગરપાભલકાએ ફેરીયાઓની સવમવત બનાવવાનુ ંનક્ી ક્ુું ્ેછ જેની પ્રહક્રયામા ંસહયોગ માટે એચઆઇસી આમવંત્રત 
્ેછ. અગાઉ શહરેના મનુરિા રોડ પર (જ્બુીલી સક્કલથી ભજુ હાટ સધુી) ટ્ાહફક અને ફેરીયાઓની સમસયાના વનવારણ 
શોધવા માટે આયોજન કરા્ુ ંહત ુ.ં 
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ઉપરોકત વવરયોના અનસુધંાને આ પ્રકલપ અંતગ્કત કરવામા ંઆવલેી કામગીરીનુ ંઆદાનપ્રદાન કરવા તેમજ સમજ 
ઉભી કરવા અને ભજુ ૨૦૨૨ માટે નવી રિન્ષટનુ ંમાળખુ ંતૈયાર કરવા માટે નાગહરકો, ચ ૂટંાયેલા પ્રવતવનવધઓ, સરકારી 
તતં્રો તેમજ સવકૈચ્છક સસંથાઓ દ્ારા મે, ૨૦૧૭ની ૧૨ અને ૧૩ બે હદવસની સહભાગી કાય્કશાળાનુ ંઆયોજન કરા્ુ ંહત ુ.ં 

આ બે હદવસીય વક્કશોપમા ંવવરયવાર થયેલી કામગીરી નાગહરકો, ચુટંાયેલા પ્રવતવનવધઓ, વવવવધ સરકારી વવભાગોના 
અવધકારીઓ અને સવૈકચ્છક સગંઠનો સમક્ રજૂ કરવામા ંઆવી અને તેના પર ચચા્ક કરવામા ંઆવી. એચ.આઈ.સી 
પાટ્કનર સસંથાઓ અને શહરેી વવકાસ સગંઠનો શહરેમા ંજે વવરયો પર કામગીરી કરી રહી ્ેછ તે વવરયો પર દેશના અનય 
ભાગોમાથંી કાય્કકતા્કઓએ આવી પોતાના અનભુવો અને શ્ેષઠ નમનુા રજુ કયા્ક હતા.(કાય્કશાળામા ંચચા્કયેલા વવરયો વવશ ે
વધ ુજાણવા માટે પહરવશષટ ૧ જોવા વવનતંી) 

કાય્કશાળાનુ ં ઉદઘાટન શ્ી વાસણભાઈ આહીર- સસંદીય સભચવશ્ી, શ્ીમવત નીમાબેન આચાય્ક-ધારાસભય ભજુ, શ્ી 
તારાચદંભાઈ ્ેછડા-ધારાસભય માડંવી, શ્ી હકરીટભાઈ સોમપરુા-ચેરમેન ભાડા, શ્ી અશોકભાઈ હાથી- પ્રમખુ ભજુ 
નગરપાભલકા અને અનય મહાનભુાવો દ્ારા કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં

શ્ી સદંીપભાઈ વીરમાણીએ સૌને કાય્કશાળા અંગે માહહતગાર કાય્ક હતા અને આ પ્રારંભભક સત્રમા ંશ્ી વાસણભાઈ આહીર 

કાય્કશાળામા ંઉપકસથત નાગહરકો, તતં્રના પ્રવતવનવધઓ તેમજ સામાજજક સસંથાઓના સભયો. 
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કાય્કશાળાનો હતે ુઅને એચ.આઇ.સી.ની સાથી સસંથાઓની પ્રવવૃતિઓનો પહરચય આપતા શ્ી સદંીપ વીરમાણી

અધયક્સથાને રહા હતા. શ્ી એમ. એચ. પીર સાહબે દ્ારા વક્કશોપમા ંઆવલેા તમામ મહમેાનો અને સહભાગીઓનુ ં
શાન્બદક સવાગત કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 

શ્ી ઉપેનરિભાઈ ઉપાધયાયે મહમેાનો અને સહભાગીઓનો આભાર માનતા પ્રારંભભક સત્રને વવરામ આપયો હતો. 
હાલનુ ંપ્રકાશન એ ૨ – હદવસની કાય્કશાળાની કાય્કવાહી નોંધવા તેમજ ૨૦૨૨ સધુીમા ંભજુને જીવન જીવવા ઉતિમ 
સથળ બનાવવા માટે, શહરેમા ંવહીવટી તતં્ર અને વવવવધ સસંથાઓ / સગંઠનો દ્ારા સં્ કુત રીતે હાથ ધરવામા ંઆવલેા 
નમનૂારૂપ કામગીરીને પ્રસતતુ કરવાનો એક પ્રયાસ ્ેછ.
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ભજુ એ ૧.૪૮  લાખ વસતી (વસતી ગણતરી ૨૦૧૧) ધરાવત ુ ંએક નાનુ ંશહરે ્ેછ. જેમાથંી તેનો મોટો ભાગ ૧૩૯૭૭ 
કુટંુબો ભજુના વભંચત વવસતારો (સલમ) મા ં રહ ે્ેછ. શહરેની ત્રીજા ભાગ જેટલી વસતી, શહરેના ફકત ૬% જમીન(૨૬૭ 
હકેટર) પર વસવાટ કરે ્ેછ. આ વવસતારો હજુ સભૂચત (નોહટફાય) થયેલ નથી. આમાનંા અમકુ વવસતારો ૪૦ થી ૭૦ 
વર્ક જુના ્ેછ. મતલબ કે આપણને આઝાદી મળી એ પહલેાના.

‘પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના’ અંતગ્કત કે-લીનક તેમજ હનુ્નરશાળા ફાઉનડેશન દ્ારા કરવામા ંઆવલેા સરવ ેમજુબ 
ભજુ શહરેમા ંકુલ ૭૭ વભંચત વવસતારો ્ેછ જેમા ં૪૬૧૪૦ લોકોની વસતી સાથ ેકુલ ૧૩૯૭૭ કુટંુબો વસવાટ કરે ્ેછ, જે 
શહરેની કુલ વસતીનો ૩૧%  ભાગ ્ેછ. આ વવસતારોમા ંઘર દીઠ સરેરાશ ૩.૩૦ લોકો વસવાટ કરે ્ેછ. જેમાથંી ૮૧૧૫ 
કુટંુબોમા ંમહહલાઓ નેતતૃવ ધરાવ ે્ેછ.

ભજુ શહરેમા ંવભંચત વવસતારો માટે આવાસ અને માળખાગત સવુવધાઓ વવકસાવવા માટેનુ ંપ્રથમ ચરણ ૩ વવસતારોમા ં
૩૧૪ ઘરો માટે વર્ક ૨૦૧૩મા ં‘રાજીવ આવાસ યોજના’ અંતગ્કત શરુ કરવામા ંઆવ્ુ,ં જે હાલમા ંપણુ્કતાની આરે ્ેછ  
આ પ્રોજેકટની મખુય વવશેરતાઓ :

ઘર માભલક સચંાભલત :
લોકો દ્ારા પોતાના ઘરોનુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવ્ુ ંઅને તે પેટે તેમને પાચં તબક્ામા ંસરકાર દ્ારા ચકુવણુ ંકરવામા ં
આવ્ુ.ં જેમા ંસતંોરકારક હડઝાઈન, એક બીજાના સહકારથી ખચ્કમા ંબચાવ, જુના મટેહરયલનો વપરાશ અને લાભાથથી 
તરફથી સરેરાશ ૩૦% જેટલો ફાળો વગેરે બાબત લોકો દ્ારા સવુનવચિત કરવામા ંઆવી.

02 સલમ ફ્ી ત્સિી 
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આયોજન:
ઘરોની ગોઠવણ ફભળયા તરીકે કરવામા ંઆવી, જે સામાજજક સસુગંતી વનવચિત કરે ્ેછ. કુટંુબના વવસતતૃીકરણ સાથ ેઆ 
ઘર ઉપર બીજો એક માળ ઉમેરી શકાય ્ેછ. રાહદારીઓ કે પગપાળા તેમજ વાહન વયવહારને અલગ રીતે હડઝાઈન 
કરી ખાસ કરીને બાળકો વાહનના યાતાયાતના અડચણ વવના વવસતારમા ંકોઈ પણ જગયાએ પહોંચી શકે તેવા ઘરની 
ડીઝાઇન અને વવસતારનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્ુ.ં 

ટેકનોલોજી:
ઘરમા ંરસોડા તેમજ બાથરૂમના નીકળતા પાણીને પનુઃવપરાશ યોગય બનાવવા સડંાસના ફલવશંગના વપરાશ માટે, 
વવસતારમા ં પાણીનો સગં્રહ કરવા રીચાર્જ બોર બનાવી ભગૂભ્ક જળના પાણીની ગણુવતિામા ં સધુારો કરવા તેમજ 
વવસતારમા ંપીવાના પાણી માટે એ.ટી.એમ. મશીનની જોગવાઈઓ કરેલ ્ેછ. ભજુ શહરેમા ંજે રીતે પાણીની જરૂહરયાત 
અને વપરાશ ્ેછ, તે જોતા આ બધી જોગવાઈઓથી ભજુ માટે અંદાજે ૩૦% પાણીની બચત થઇ શકે. શરેીએ શરેીએ 
સોલાર સટ્ીટલાઈટની પણ જોગવાઈ કરેલ ્ેછ. અમકુ ઘરોમા ંઆર.સી.સી. ્છતની જગયાએ એક અનોખી ્છત જે જેને 
“કલીઓસટર ડોમ” કહવેામા ંઆવ ે્ેછ તેમજ સયુ્કતાપને અવરોધી શકે તેની ઢાળવાળી ્છતનો ઉપયોગ કરેલ ્ેછ આવી 
ટેકનોલોજી કાબ્કનના ઉતસર્જનમા ંઘટાડો કરે ્ેછ, તેમજ ગરમીમા ંઘરોમા ંઠંડક આપે ્ેછ.

છૂટી થતી જમીન :
હાલમા ં૨૬૭ હકેટર જમીન ૭૭ સલમ દ્ારા આવરી લેવાઇ ્ેછ જેમાથંી માત્ર ૧૭૭ હકેટર જમીનની મકાન બાધંવા તેમજ 
સલંગન માળખા ઉભા કરવા માટે જરુરીયાત ્ેછ અને આ રીતે ૯૦ હકેટર જમીન શહરે માટે ઉપલબધ થશ.ે (પાઇ ચાટ્ક 
જુઓ) 

રામદેવનગર વવસતારમા ંપણુ્કતા પહલેાના મકાનનુ ંમાળખુ.ં  પોતાના નવા ઘરમા ંસથાઇ થયેલા મકાન માભલક
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સામાજજક વયવસથાપન :
વવસતારના સામાજજક વવકાસ અને માળખાગત સવુવધાઓના સચંાલન માટે વવસતારના લોકોનુ ં “રેસીડેનટ વલેફેર 
એશોસીએશન” બનાવી તેની કાયદેસરની નોંધણી કરાવલે ્ેછ.

ઉપરોકત દશા્કવલે પ્રયોજન માટે આ પ્રોજેકટને આવાસ તેમજ શહરેી ગરીબી ઉપશમન મતં્રાલય, ભારત સરકાર દ્ારા 
“બેસટ પ્રેકટીસ; હબેીટેટ પલાવનંગ અને ડીઝાઇન ફોર ધ અબ્કન પરુ” તરીકે પ્રકાવશત કરવામા ંઆવલે દસતાવજેોમા ં
સમાવશે કરવામા ંઆવલે ્ેછ.

આ ઉપરાતં, સરકારશ્ીના પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના – હાઉવસંગ ફોર ઓલ અંતગ્કત ભજુના બીજા ૬ વવસતારોના 
૧૦૯૧ ઘરો માટેની દરખાસત બનાવવામા ંઆવલે ્ેછ. ભજુના વભંચત વવસતારો માટે આવાસ તેમજ માળખાગત સવુવધાઓ 
માટેની આ પ્રહક્રયા, ગરીબ લોકો માટે એક પ્રવતષઠા લાવશ ેતેમજ સાથ ેસાથ ેઅંદાજે ૯૦ હકેટર જમીન શહરેના વવકાસ 
માટે ઉપલબધ થશે.

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગ્કત ભજુ વવસતારના ૭૭ સલમ વવસતારોને નોહટફાય (સભૂચત) કરાવવુ.ં
• પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગ્કત ભજુ વવસતારના ૬ સલમ વવસતારો માટે બનાવલે ૧૦૯૧ ઘરો ની દરખાસતને 

મજુંરી અપાવવી.
• ભજુ વવસતાર માટેનો ‘હાઉવસંગ ફોર ઓલ’ પલાન ઓફ એકશન તૈયાર કરાવવો.
• હાલમા ંચાલી રહલે સલમ રીહબેીલીટેશન પ્રોજેકટના ૩૦૦ ઘરો અને માળખાગત સવુવધાઓનુ ંકામ પણૂ્ક કરાવવુ.ં

ડાયાગ્રામમા ંવવવવધ સસંથાઓનુ ંવવવવધ સતરે શુ ંયોગદાન અને ભવુમકા દશા્કવ ે્ેછ. સલમના પનુ: વવકાસ પ્છી પ્રોજેકટની જગયાએ જમીનનો 
કેવી રીતે ઉપયોગ થશ ેતે પાઇ ચાટ્કમા ંદશા્કવા્ુ ં્ેછ.
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03 સથળાિંરકિા્ભ માિે આવા્સ અને ્ેસવાઓ
ભજુ શહરેમા ં૧૦૯૮ પહરવારોના ૨૨ સથળાતંહરત સમદુાયો અને આશરે ૩૦૦ એકલા  પરુૂરો ્ેછ જે શહરેના વવવવધ 
સથળોએ ગટર, વીજળી અને પાણી જેવી આવશયક સેવાઓ વવના કામચલાઉ વસાહતોમા ંરહ ે્ેછ. તેઓ વવવવધ પ્રદેશો 
જેવાકે પડોશી રાજયો રાજસથાન, મધયપ્રદેશ અને મહારાષટ્ અને દૂરના રાજયો ભબહાર, ઉતિર પ્રદેશ અને ઓરીસા 
જેવા વવસતારોમાથંી આવ ે્ેછ તેમજ ગજુરાત રાજયના દાહોદ, ગોધરા, આણદં અને પચંમહાલ જીલલાના આહદવાસી 
પહરવારો પણ ભજૂ આવ ે્ેછ. મોટાભાગના સમદુાયો તેમના મળૂ ગામો સાથ ેમજબતૂ સબંધંો ધરાવ ે્ેછ અને ૨-૬ 
મહહનાના સમયગાળા માટે પા્છા ફરતા હોય ્ેછ.

રાન્ષટ્ય શહરેી આજીવવકા વમશન (એન.્.ુએલ.એમ.)નુ ંધયેય શહરેી ઘરવવહોણા લોકો ને આવશયક સેવાઓથી સજજ 
આવાસ પરંુૂ પાડવાનુ ં્ેછ. આવાસમા ંવસંગલ વવનડો વસસટમ દ્ારા તેમનુ ંરજીસટે્શન અને તેમને સામાજજક અને આવથસિક 
લાભો સાથ ેજોડવાનુ ંપણ પ્રયોજન ્ેછ.

અતયાર સધુીમા ંનગરપાભલકાના સહયોગથી સેત ુ(આજીવવકા બ્રુોના સહયોગથી) અને હનુ્નરશાળા દ્ારા કરવામા ં
આવલે કાય્કની રૂપરેખા : 
1. શહરેમા ંવસતા ઘર વવહોણા કુટંુબોનો ડેટાબેઝ ઉભો કરવો અને શહરેમા ંસથળાતંરકારોનુ ંયોગદાન અને તેમની 

સમસયાઓ સમજવી
2. કલેકટરશ્ી કચ્છ દ્ારા ૬૦૦ બેડની ક્મતા વાળી ઘરવવહોણા લોકોની હોસટેલ માટે જમીનની ફાળવણી
3. દરખાસત અને હડઝાઇનને નાગરપાભલકા દ્ારા રાજય સરકારને રજૂ કરવી
4. સરકારી સેવાઓનો લાભ લેવા માટે તેમને મદદ કરવા માટે સથળાતંરકારોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં

સથળાતંરીતોને શ્વમક કાડ્ક અપાવવા માટે “મકાન અને બાધંકામ શ્વમક કલયાણ બોડ્ક” અને “ગજુરાત અને સથળાતંરીત 
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મજુરો સાથ ેસકંલન કરા્ુ.ં શ્વમક કાડ્ક મજુરોને સરકાર દ્ારા ખાસ તેમના માટે બનાવલેી યોજનાનો લાભ અપાવવામા ં
ખબુ જ ઉપયોગી બને ્ેછ. 

આવાસ અને સેવાઓ ઉપરાતં બાળકોની સભંાળ અને વશક્ણ ્ેછ, અને પોતાની કમાણી સરુભક્ત રાખવી તેમની મખુય 
સમસયાઓ ્ેછ. સતત સથળાતંરના કારણે બાળકોના વશક્ણ ઉપર અવડી અસર થાય ્ેછ અને અપરૂતા વશક્ણને લીધે 
બાળકોનુ ંજીવન તો જોખમાય જ ્ેછ સાથ ેસાથ ેસમગ્ર પહરવાર ગરીબીના વવરચક્રમા ંફસાયેલ રહ ે્ેછ. મોટાભાગના 
બાળકો તેમના પહરવારની આવકને ટેકો આપવા માટે બાળ મજૂર તરીકે કામ કરે ્ેછ. તેમની પાસે તેમની કમાણી રાખવા 
માટે સરુભક્ત સથાનો ન હોવાથી, તેઓ તેમના ગામ પા્છા ના જાય તયા ંસધુી ઠેકેદારો તેમના નાણાનંે પોતાની પાસે 
રાખતા હોય  ્ેછ, આ વયવસથામા ંપણ તેમનુ ંશોરણ થાય ્ેછ.

ભજુમા ંપ્રસતાવવત ઘરવવહોણા લોકો માટેની હોસટેલ નીચે મજુબની સગવડો પરૂી પાડશ ે 
1. કાયમી આવાસો અને મળૂભતૂ સવુવધાની સાથ ેસહહયારંુ રસોડુ ંજેમા ંતેઓ પોતાનુ ંરાશન લાવી અને રસોઈ કરી 

શકે ્ેછ.
2. વવવવધ સેવાઓ પ્રદાન કરવી, જેમ કે સામાજજક સરુક્ા પેનશન, પીડીએસ, આઇસીડીએસ, ઓળખ, આવથસિક સમાવશે, 

વશક્ણ, ઘરવવહોણા લોકો માટે સસત ુ ંઆવાસ વગેરે.

લેબર 
ચોક 

આંગણવાડી પાહકિંગ એહરયા 
પહરવારો માટે 
હોમ સટે 

પહરવારો માટે 
હોમ સટે 

પરીવારો માટે 
સામહુહક રસોડુ ંઅને 

ભોજનકક્ 
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3. વદૃ્ો, વવકલાગંો તેમજ માનવસક રોગીઓ જેવા વભંચત લોકો તેમજ ઘરવવહોણા લોકોની જરુરીયાતોને પહોંચી વળવા  
માઇગ્રનટ હોસટેલમા ંઅલાયદા વવભાગોનુ ંવનમા્કણ કરવામા ંઆવ.ે 

4. હોસટેલ સખી સગંીની તરીકે ઓળખાતી મહહલાઓની સસંથા દ્ારા ચલાવવામા ંઆવશ,ે જેમા ંકચ્છ મહહલા વવકાસ 
સગંઠનનો ટેકો રહશે.ે

ભવવષયનુ ંઆયોજન 
• ઉપરોકત પ્રસતાવને મજૂંર કરાવવા માટે ભજુ નગરપાભલકા અને શહરેી વવકાસ વવભાગ સાથ ેસકંલન કરી તેનુ ં

અમલીકરણ કરવામા ંઆવશ.ે
• નગરપાભલકાને ભજુમા ંરહતેા સથળાતંરીત લોકોના રજજસટે્શન માટે કહવેામા ંઆવશ ેજેથી શહરેમા ંએવા કેટલા લોકો 

્ેછ તેની ચોક્સ માહહતી ઉપલબધ બને.   
• ભજુમા ંમજૂર સગંઠન બનાવવા માટેની પ્રહક્રયા શરુ કરવામા ંઆવશ.ે 
• કૌશલ વવકાસ માટેની તાલીમનુ ંઆયોજન. 
• ભવવષયમા ંપયા્કપત સખંયામા ંમાઇગ્રનટ હોસટેલ બનાવવા માટે સરકાર સાથ ેસકંલન કરવામા ંઆવશ ેજેથી આવા 

દરેક સથળાતંરીત પહરવારોને રહવેા માટે ્છત મળી શકે. 

માઇગ્રનટ હોસટેલની પ્રાસતાવવત સરંચના 

પહરવારો માટે 
હોમ સટે 

કનયાઓ માટે સામહુહક 
રસોડા સાથનેી હોસટેલ 

મેનેજમેનટ અને 
વસંગલ વવનડો સીસટમ 

કુમારો માટે 
સામહુહક 
રસોડુ ં

કુમારો 
માટેની 
હોસટેલ

વદૃ્ાશ્મ 
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માઇગ્રનટ હોસટેલ માટેનો આંવશક પ્રાસતાવવક પલાન
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 સથળાતંહરતો સાથ ેતેમના પ્રશ્ો અને સમસયાઓ સમજવા માટે ચચા્ક વવચારણા 
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 માઇગ્રનટ હોસટેલના પ્રાસતાવવક પ્રોજેકટનુ ંઆંતહરક માળખું
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04  તવકેન્દ્રિિ પાણી પરુવઠા માિે સથાતનક પાણી ્સ્ંસાધનનુ ંમિબિુીકરણ 
એરીડ કમ્વુનટીસ એનડ ટેકનોલોજીસ (એ.સી.ટી.) તેમજ નગરપાભલકા અને હનુ્નરશાળાના સ્ુકંત પ્રયતનો થકી 
શહરેમા ંથયેલ પાણીના કાયયોએ પ્રદવશસિત કરેલ ્ેછ કે ભજુ શહરે પોતાના પીવાના પાણી અને અનય જરૂહરયાતો માટે 
વરસાદી પાણી અને ભગૂભ્કજળના સ્તોતો પર આધાહરત આ યોજના અમલી બનાવી શકે ્ેછ, માત્ર કપરા સમયે જયારે 
ખેંચ વતા્કય તેવા સજંોગોમા ંબાહ સ્તોત જેવા કે નમ્કદા યોજના આધાહરત પરુક વયવસથા ગોઠવવી પડે. મતલબ 
કે, લાબંાગાળે સવતતં્ર અને સથાવનક સ્તોત આધાહરત ટકાઉ પાણી યોજનાને અમલી બનાવવા હાલમા ંતેમજ પરુક 
વયવસથા તરીકે નમ્કદા યોજનાનો ઉપયોગ કરી શકાય.

હાલે, ભજુ શહરેને દૈવનક ૨૭ એમ.એલ.ડી. (મીલીયન લીટર પ્રવત હદવસ) પાણીની જરૂહરયાત ્ેછ જે પૈકી ૫૬% એટલે 
૧૫ એમ.એલ.ડી. શહરેના સથાવનક સ્તોતમાથંી આપવામા ંઆવ ે્ેછ જયારે માત્ર ૪૪% એટલે ૧૨ એમ.એલ.ડી. પાણી 
નમ્કદા આધાહરત યોજનાથી મેળવવામા ંઆવ ે્ેછ.

આપને ખયાલ ્ેછ, નગરપાભલકા દ્ારા પાણી વવતરણની સેવા પેટે જે ખચ્ક ઉઠાવ ે્ેછ તે પૈકી શહરેીજનોને મોટી સબસીડી 
ઉપલબધ કરાવ ે્ેછ ? પાણી વવતરણ કરવાનો ખચ્ક પ્રવત ૧૦૦૦ હકલોલીટર એ નગરપાભલકાને રૂ. ૧૩.૫૦ /-આવી રહો 
્ેછ. જયારે શહરેીજનો એ પૈકી માત્ર રૂ. ૪/- પ્રવત કીલોલીટર પાણી વરેા પેટે ચકૂવી રહા ્ેછ. એટલે કે નગરપાભલકા 
દ્ારા શહરેીજનોને કુલલ ખચ્કના ૮૨% સબસીડી આપવામા ંઆવ ે્ેછ.

શહરેની વાવરસિક ૯૦૦૦ એમ.એલ. (વમભલયન લીટર) પાણીની જરૂહરયાત સામે વરસાદી પાણી ૮ ઘણુ ંવધારે ઉપલબધ 
્ેછ. જો આપણે આ વરસાદી પાણીને સગં્રહ કરીએ અથવા ભગૂભ્કજળ સચંય કરીએ તો શહરે હાલ જે પાણીની અ્છત 
અનભુવ ે ્ેછ તેને દુર કરી શકીએ. આપણા ભગુભ્કજળને સગં્રહ કરનાર પથથરને વધ ુતદુંરસત બનાવી શકીએ જે 
આપણને ભવવષયમા ંજરૂહરયાતના સમયે ભગૂભ્કજળ સ્તોતો દ્ારા પીવાલાયક પાણી આપી શકે. 
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આપણા વડીલોએ ભજુ શહરેની સથાપના આવા જ એક આગપાણ પથથર ઉપર કરેલ હતી જેની સીમા ૧૦૦ મી ઊંડો અને 
૧૦૦ ચો.કી.મી. ફરતે સીવમત ્ેછ અને તેમા ંસગં્રહાયેલ પાણી જો વનયવમત સગં્રહ થાય તો પીવાલાયક ઉપલબધ થઇ શકે.
આ ઉપરાતં તેઓએ આ પથથર પરથી પસાર થતી નદીઓ, વહણેને યોગય હદશા આપી, પાણી રોકવા માટેના નાના 
ચેકડેમનુ ંકામ થાય એ રીતે અંદાજે ૩૪ ચો.કી.મી.ના આવક્ેત્રના વવકાસ કરી પાણીના જળાશયોના કામ કરેલ હતા.

્ેછલા દશકમા ંશહરેમા ંથયેલ નીચે મજુબના કાયયો થકી ભવવષયમા ંઆવા કામો કરવા માટેની રણનીવત અપનાવવા 
વવશ્ાસ સપંાહદત થયો ્ેછ. 
1. જળચક્ર અને ભજૂળચક્રના વવજ્ાનની સમજ અને તેના આધાહરત શહરેનો વજૈ્ાવનક ઢબે તૈયાર કરેલ પાણીના 

સ્તોતો અંગેનો ડેટાબેઝ જે ભવવષયના આયોજનનો અભતૂપવૂ્ક અંગ બની રહશે.ે આ ઉપરાતં અંદાજે ૮૮ જેવા કુવા 
તેમજ બોરના પાણીના તળ તેમજ ગણુવતિામા ંઆવતા બદલાવને માવસક સતર પર મોનીટરીંગ ્ેછલલા ચાર વર્કથી 
કરવામા ંઆવ ે્ેછ જે ભગૂભ્કજળસ્તોત આધાહરત આયોજન માટે ખબુ જ ઉપયોગી થશે.

2. તળાવોની પાણી સમાવવાની ક્મતા વધારવા માટે શહરેના ૪૩ તળાવોમાથંી ૧૦ તળાવોમા ંખોદકામની પ્રહક્રયા 
પણુ્ક કરવામા ંઆવી ્ેછ. 

3. જ્ભુબલી કોલોનીમા ંવરસાદી પાણીના પરુની સમસયાને હલ કરવા અને ભગૂભ્કજળ સચંય કરવા રીચાર્જ બોરવલે 
થકી અનય હરચાર્જ ટેકનોલોજીનો ઉતકૃષટ નમનુો ઉભો કરેલ ્ેછ. જેની સફળતાથી અનય ચાર પલોટમા ંભજુ નગરપાભલકા 
દ્ારા અમતૃ યોજના હઠેળ અમલીકૃત કરવામા ંઆવી ્ેછ.

4. ૧૫ શાળાઓએ વરસાદી પાણીનુ ંસગં્રહ કરી ૪.૫૫ લાખ ભલટરથી વધ ુપાણી એકત્ર ક્ુું ્ેછ. બધા બાળકો સમગ્ર વર્ક 
દરવમયાન સરુભક્ત પીવાનુ ંપાણી મેળવી રહા ્ેછ.

5. ઝપંડપટ્ી વવસતાર પૈકી ્છ વસાહતોમા ં૬૫૦ પહરવારો માટે સકંભલત વવકેન્નરિત પાણી યોજનાનુ ંઆયોજન અને 
અમલીકરણના નમનુારૂપ કાયયો થયેલ ્ેછ.

જ્બુીલી કોલોનીમા ંગ્રાઉનડ વોટર હરચાર્જનુ ંસથળ  પ્રાથવમક શાળાની ઇમારતમા ં ‘રુફ રેઇન વોટર હાવષેન્સટિંગ’ 
સીસટમની જોગવાઈ 
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 પાણી વવરે જન જાગવૃત લાવવા માટે એકટ સસંથા દ્ારા આયોજજત ભચત્રસપધા્કમા ંભાગ લેતા વવવવધ શાળાના વવદ્ાથથીઓ 

6. બદામી ્ેછલા અને જીઆઇડીસીમા ં૨૫૦  પહરવારોને આવરી લેતા વવકેન્નરિત સીવજે ટ્ીટમેનટ વસસટમની સથાપના 
કરવામા ંઆવી ્ેછ. જેમા ંગદંાપાણીનુ ંહરસાયકલ કરી પનુઃઉપયોગ કરવામા ંઆવ ે્ેછ.

7. જળ સ્તોત સનેહ સવંધ્કન સવમવત (જેએસએસએસ) જે શહરેી નાગહરકોનુ ંજળસ્તોતના સવંધ્કન હતે ુબનેલ એક સગંઠન 
્ેછ જે શહરેી જળાશયોને બચાવવા અને પનુઃ ઉપયોગી બનાવવા શહરેીજનોમા ંજાગવૃત ફેલાવવાનુ ંકાય્ક કરે ્ેછ.

8. ્છ પેરા જળઇજનેરો (સથાવનક ્વુકો) ને તાલીમ આપવામા ંઆવી ્ેછ જે વસાહતોને તેમની પાણીની સમસયાઓનો 
ઉકેલ લાવવા મદદ કરે ્ેછ.

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• નગરપાભલકા દ્ારા આપવામા ંઆવતી પાણી વવતરણની સેવા પૈકી પાણીના વરેામા ંફેર વવચારણા કરવાની જરૂર 

્ેછ જે નગરપાભલકાને સેવા આપવા માટે થતા ખચ્કને પહોંચી વળવા પરુતો હોય. આ ઉપરાતં કોલોનીઓ પોતાના 
સ્તોતનુ ંસચંાલન અને જાળવળી તેમજ વયવસથાપન કરતા થાય તે માટે તેઓને પ્રોતસાહહત કરવામા ંઆવ ેતેમજ 
નમ્કદાના પાણીને સકંટ સમયે જ ઉપયોગ થાય તેવી માગંણી કરે. 

• પાણીના વવતરણના સચુારૂ વયવસથાપન અને માળખાહકય સવુવધાઓ વોડ્ક અને કોલાનીઓમા ંવવકેન્નરિત થાય.
• પરુતા પ્રમાણમા ંહરચાર્જ બોરવલે બનાવવામા ંઆવશ ેજેથી વરસાદી પાણીનુ ંમહતિમ પ્રમાણમા ંહરચાર્જ થઇ શકે જે 

શહરેમા ંભગુભ્કજળના તળ ઉંચા લાવી શકે. 
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05 ઝીરો વેસિ ત્સિી િરફ

“ઘન કચરા વયવસથાપન” શહરેી સેવાની એક પાયાની સવુવધા ્ેછ જે મોટાભાગે નગરપાભલકા દ્ારા પરુી પાડવામા ં
આવતી હોય ્ેછ. કચરાના વયવસથાપન માટે વવવવધ સસંાધનો ઉપલબધ હોવા ્છતા ંનગરપાભલકા તેની સામાનય 
સેવાઓ સતંોરકારક રીતે પરુી પાડી શકતી નથી. આમ, ભારતના મોટાભાગના નગરો અને શહરેોમા ં કચરાના 
વધતા જતા ઢગલા સામાનય બની રહા ્ેછ. અહહં શહરેના ઘરોમા ંઉતપન્ન થતા ૬૦ ટન કચરાના વયવસથાપન માટે 
નગરપાભલકાને સહયોગ પરુો પાડવાનો એક પ્રયાસ થઇ રહો ્ેછ જેમા ંકચરાની ઉપયોભગતા વધારી શહરેના કચરો 
વીણનારા પહરવારોની આવથસિક કસથવત સધુારી તેમની જીવનશલૈીમા ંસધુાર લાવી શકાય. 

્ેછલલા ત્રણેક વરયોથી ભજુ નગરપાભલકા સાથ ેરહી સહજીવન, કે.એમ.વી.એસ., ખમીર, હનુ્નરશાળા, કચરો વવણનારા 
સમદુાયો, સખી સગંીની, પશઓુ રાખનારા માલધારીઓ વગેરે દ્ારા કરવામા ંઆવલે પ્રયાસો થકી ઉપરોકત વવરય 
માટે સારા અનભુવો રહા ્ેછ. આ અનભુવો ભજુ શહરેના સવાુંગી આયોજનમા ંઘન કચરાના વયવસથાપન માટે ચોક્સ 
મદદરૂપ થશ.ે અતયાર સધુીમા ંજે પ્રહક્રયાઓ કરવામા ંઆવી ્ેછ એ નીચે મજુબ ્ેછ. 

1. શહરેમા ં સચુારુ રીતે ઘન કચરા વયવસથાપન થાય તે માટે સવચ્છ ભારત વમશન અંતગ્કત સહજીવને ભજુ 
નગરપાભલકા સાથે મળીને ભજુ શહરે માટે ઘન કચરા વયવસથાપનનુ ંઆયોજન કરીને રાજય અને રાજય સરકારને 
મજુંરી માટે દરખાસત કરી ્ેછ. ભજુ નગરપાભલકા દ્ારા ભજુમા ંપ્રથમ ઘન કચરા વયવસથાપન કેનરિ નાગોર રોડ 
ઉપર ફાળવવામા ંઆવ્ુ ં્ેછ. જયા ંઘરે ઘરેથી એકત્ર કરેલ કચરાને કચરો વવણનાર સમદુાય દ્ારા વવભાગીકરણ 
કરી યોગય વનકાલ કરવામા ંઆવશ.ે ઘન કચરા વયવસથાપનની મખુય વવશેરતાઓ નીચે મજુબ ્ેછ.

• જે તે સથળે જ કચરાનુ ં૧૦૦ % વગથીકરણ.
• રહણેાક સતરે કલર કોડ આપેલા ડસટબીનનો મોટી માત્રામા ંઉપયોગ. 
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• ઘરોમાથંી એકત્ર કરવામા ંઆવલેા ૧૦૦% કચરો જયા ંપહોંચશ ેએવા ‘ઝીરો વસેટ સેનટર’ના સચુારુ સચંાલન માટે 
વસેટ પીકસ્ક એસોસીએશનને જોડવામા ંઆવશ.ે 

• ખાતર બનાવવા માટે ઓગષેવનક વસેટ કનવટ્કરનો ઉપયોગ. 
• જે પણ એકવત્રત તેમજ વગથીકૃત કચરો ્ેછ તેના પનુ:વપરાશ માટે કબાડીઓ સાથે સકંલન. 
2. સહજીવન અને કે.એમ.વી.એસ. દ્ારા સખી સગંીની સાથ ેમળીને ૨૦૦૯/૧૦ મા ંઆશરે ૨૨૦૦૦ કુટંુબો સાથ ેરહીને 

ડોર ટુ ડોર કચરા એકત્રીકરણ કામગીરી કરી. ખાનગી રીતે આશરે ૧૫૦૦ કુટંુબો દ્ારા રૂ. ૩૦-૫૦/- પ્રવતમાસ 
ચકૂવીને ્છકડાના માધયમથી પણ આ કામગીરી કાય્કરત ્ેછ. હાલમા ંનગપાભલકા માત્ર આ કામ માટે રૂ. ૫/- કુટંુબદીઠ 
મેળવી રહી ્ેછ, જે બતાવે ્ેછ કે આ સવવસિસને કાયમી કરવા માટે હજુ રૂ. ૨૦/- પ્રવતમાસ કુટંુબ દીઠ મેળવવા જોઈએ..

3. તબક્ાવાર ઘરે ઘરેથી કચરા એકત્રીકરણના વવવવધ અનભુવોના આધારે તથા ઘન કચરા વયવસથાપન પલાનના 
અમલીકરણના તબક્ાઓના ભાગ રૂપે હાલમા ંભજુ નગરપાભલકા દ્ારા ૧૦૦% એકાતંરે ડોર ટુ ડોર કચરા એકત્રીકરણનુ ં
કાય્ક અમલી બનાવલે ્ેછ.

4. અલગ અલગ સસંથાઓ દ્ારા ઘરેલ ુકચરાને ફરીથી અસરકારક રીતે ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તે હતેથુી ત્રણેક પ્રકારના 
તાવંત્રક નમનૂારૂપ કામો થયેલ ્ેછ. (a) ખમીર સસંથાએ ૪૦ માઇક્રોન પલાન્સટક ઝભલાનંા ઉપયોગથી સારી ગણુવતા 
ના “કેરી બેગ” તેમજ અનય ઘરેલુ ંઉતપાદનો બનાવલે ્ેછ. (b) સહજીવન દ્ારા રસોડાના કચરા ને ફરી ઉપયોગ 
મા ંલઇ” બલ-ુબીન” યોજના મારફતે લઇને ભજુ મા ંજ દૂધ નો વપેાર કરતા ંમાલધારીઓ સધુી પહુચંાડીને તેમના 
પશઓુ ના આહારમા ંમદદ કરી ્ેછ. (c) હનુ્નરશાળા એ બાધંકામ ના કચરા ને ફરી ઉપયોગ કરી આશરે ૨૫% શહરે 
ના આવા કચરા ને બાધંકામ માટે ના બલોકસ બનાવેલા ્ેછ.

5. ઉદ્ોગોને હરસાયકલ કરવા માટે કચરો પરુો પાડતા મધયસથકારોને કચરાનુ ંવવભાજન કરી પહોંચાડવા માટે સહજજવન 

ભજુ શહરેમા ં“ડોર ટુ ડોર” કચરાનુ ંએકવત્રકરણ ભીનો કચરો એકત્ર કરવા મકુાયેલુ ં બલ ુ
બીન

વપરાયેલી પલાન્સટકની કોથળીને 
રીસાઇકલ કરીને બનાવાયેલા પસ્ક અને 

બેગ. 
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ભજુ વવધાન સભા મત વવસતારના ધારાસભય શ્ી ડો. નીમાબેન આચાય્ક દ્ારા એવુ ંકહવેામા ંઆવેલ ્ેછ કે

“ ્સમગ્ર શહરેને ચોખ્ુ ંરાખવા માિે િમામ નગરિનોએ િવાબદારી લેવી િોઈએ િથા નગરપાલલકાએ એ માિે ચસુિ 
અને કડક વલણ દાખવવુ ંિોઈએ અને િો િ ્સસંથાઓ અને િેકનોલોજીનો ઉપ્યોગ અને અનભુવો કામે લાગશે.” 

દ્ારા કચરો વવણનારા સમદુાયનુ ંસગંઠન બનાવવામા ંઆવ્ુ.ં 
6. સસંથાગત કેમપસને સહજજવન અને કેએમવીએસ દ્ારા ઝીરો વસેટ સેનટરની સેવા પરુી પાડાવામા ંઆવ ે્ેછ જેમા ં

કેમપસમાથંી કચરો એકત્ર કરી તેનુ ંમલુય વધારવામા ંઆવ ે્ેછ. લાલન કોલેજ અને આમથી કેમપસ તેના ઉદાહરણો ્ેછ. 

ભજુ શહરેમા ં કચરા વયવસથાપન માટેનુ ં પ્રાસતાવવક 
મોડેલ

ઉતપન્ન થતા કચરાનુ ંવવભાગીકરણ દશા્કવતો ડાયાગ્રામ

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• નગરપાભલકાને શહરેના ઘન કચરા વયવસથાપન પલાન અમલી બનાવવા તબક્ા વાર કામગીરી હાથ ધરવામા ં

સહયોગી બનવુ.ં
• શહરેના કચરાને સારી રીતે વનકાલ કરવા પાચં કચરા વવભાગીકરણ કેનરિની જરૂહરયાત ્ેછ જેમા ંકચરો વીણનારા 

સમદુાયને જોડી કેનરિ સારી રીતે સચંાભલત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા.
• એક એનટરપ્રાઇઝ તરીકે ભગંારનો વાડો ચલાવી શકે એ માટે કચરો વીણનારાઓને સગંહઠત કરવામા ંઆવશ.ે 
• નગરપાભલકા દ્ારા રાજય સરકારની નાણાકીય સહાય દ્ારા કચરા વવભાગીકરણ કેનરિ પર રીસાયકલીંગ ફેસીલીટી 

(મશીનરી) ઉભી કરવી.
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06 શહરેમા ંપશ ુઆશ્ર્યસથાન અને દૂધ ઉતપાદન

શહરેીકરણ અને ઔદ્ોભગકરણના ્ગુમા ંખેતી અને પશપુાલન જેવા વયવસાયો સમયાતંરે ઘટતા રહા ્ેછ જેના 
પહરણામે પણુ્ક આહાર કહી શકાય એવા ંદુધના ઉતપાદનમા ંપણ ઘટાડો આવયો ્ેછ. સમાન રીતે વધતી જતી વસતીને 
કારણે દુધની જરુહરયાત વધી રહી ્ેછ. એક પ્રખયાત કહવેત ્ેછ કે, “સવસથ મન એક સવસથ શરીરમા ંરહ ે્ેછ.” લોકોના 
સવાસથય અને શહરેમા ંપશપુાલનની પ્રવવૃતિઓને ધયાનમા ંરાખીને આ એક પહલે હાથ ધરાઇ ્ેછ જેના દ્ારા નાગહરકોને 
ગણુવતિ્કુત દુધ મળી રહ ેઅને સાથે સાથ ેપશઓુ અને માલધારીઓની પહરકસથવતમા ંપણ સધુાર આવ.ે 

ભજુના વભંચત વવસતારોમા ંઆશરે આવા ૩૭૦ દૂધ ઉતપાદકો રહ ે્ેછ, જેઓની પાસે ૬૫૦૦ ગાયો, ૧૮૦૦ ભેંશો અને 
૩૦૦૦ ઘટેા ંબકરા ં્ેછ (સહજીવન ૨૦૧૩). જેમા ંગાયો જ માત્ર રોજનુ ંસરેરાશ આશરે ૧૩૦૦૦ લીટર દૂધ ઉતપાદન 
કરે ્ેછ, જે આશરે ૯૦૦૦ કુટંુબો (ભજુ શહરેના ૧૮% કુટંુબો) ને દૂધ પરંુૂ પાડે ્ેછ.
  
ગજુરાત સરકારના ગૌચર ગૌસેવા આયોગ દ્ારા ભજુ શહરે માટે સૌ પ્રથમ પશઘુરની મજુંરી મળયા બાદ એક 
પશઘુરમા ંઆશરે ૫૦૦-૭૫૦ જેટલા પશઓુના વજૈ્ાવનક ઢબે વનભાવ- રહઠેાણ માટેની સઆુયોજજત વયવસથાનો 
સમાવશે થાય તેવા બે પશઘુરનો પ્રસતાવ મજુંરી અથષે મકેુલ ્ેછ. આ પશઘુર શહરેમા ંઉપરિવી અને ખલુલા ફરતા 
પશઓુની હરેાનગવતને ઘટાડીને કચરા વયવસથાપનમા ંપણ મદદરૂપ થવાની સાથ ેશહરેના સવાુંગી વવકાસ અને 
સવચ્છતામા ંપણ ઉપયોગી થશે. આ પ્રકારના પશઘુરમા ંપશઓુને તેના માભલકના ઘરની બાજુમા ંતથા ફભળયા કે 
ઘરોના અંતમા ં રાખવામા ંઆવશ.ે જે પશઓુના રહઠેાણ અને પાણીની સવુવધાવાળા, સકૂા ઘાસચારાના સગં્રહની 
વયવસથા વાળા તથા દૂધ વચેાણની સાથ ેદૂધ ઉતપાદનોની બનાવટ અને વેચાણ થઇ શકે એવી સવુવધાથી સસુજજ 
હશ.ે ગાયના ્છાણ માથંી તેના માભલકને ગેસનુ ંઉતપાદન અને જોડાણ આપી શકાય તેવી વયવસથા ગોઠવવામા ંઆવી 
હશ.ે વધમુા ંદરેક પશપુાલકો નજીકના ગામના ખેડુતો સાથ ેતેમને જરૂરી એવા લીલા ચારા માટે પહલેેથી જ જોડાયેલા 
્ેછ, જે વયવસથાને વધ ુમજબતુ કરવામા ંઆવશ.ે
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સહજીવન તેમજ સાજતવક સસંથા દ્ારા ભજુ શહરેી માલધારીઓની આવક જાવકને સમજવા માટે એક અભયાસ હાથ ધરેલ 
જે અભયાસના અંતમા ંએવુ ંપણ જાણવા મળ્ુ ંકે આશરે ૨૦ ગાયો ધરાવતો પશપુાલક પ્રવત માસ ઓ્છામા ંઓ્છી રૂવપયા  
૨૦૦૦૦ થી ૨૫૦૦૦/- ની આવક મેળવી શકે ્ેછ. આ સવુવધા બીજાં મહતવના ંપાસાઓને આવરી લે ્ેછ, જેમ કે ચોખખા 
દૂધનુ ંઉતપાદન, દૂધનુ ંઉતપાદન કરતા પશ ુપાલકો અને તેનો ઉપયોગ કરતા ંગ્રાહકો વચચે સીધો સબધં થવાથી ડેરી 
માટે ઉભી કરવી પડતી વલે્ ુચેઇનની  જરૂહરયાત ઘટતા ંદુધના ભાવમા ંપણ ઘટાડો થશ,ે રોડ ઉપર રખડતા ંઢોરોનો 
ઉપરિવ બધં થશ,ે પશઓુના ખોરાક તરીકે આપણા રસોડાનંા ભીના કચરાનો સયુોગય ઉપયોગ થશ ેતથા પશઓુના 
સવાસથય અને જીવન વનવા્કહમા ંપણ ચોક્સ સધુારો થશ.ે ભજુ શહરેના પશધુનને ધયાનમા ંરાખીને, આવા ં૧૩ થી ૧૫ 
પશઘુરોની વયવસથાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે તો સમગ્ર શહરેની જરૂહરયાતના ૫૦% થી ૭૦% દૂધનુ ંઉતપાદન ભજુ 
શહરેમા ંજ શક્ય બની શકે.

સહજીવન, હનુ્નરશાળા અને સાજતવક જેવી ત્રણ સસંથાઓ સાથ ેમળીને “હોમસ ઇન ધ સીટી” (એચ.આઈ.સી.)કાય્કક્રમ 
અંત્કગત અમલી કરાયેલી આ કામગીરીમા ંઅતયાર સધુી નીચે મજુબ સફળતા મળી શકી ્ેછ.
1. પશઓુનો અને પશપુાલકોનો  પશપુાલન વયવસાયના સવાુંગી પાસાઓને આવરીને ખબુ જ ઊંડાણથી સવષે થયેલો 

્ેછ.
2. ૨૦૧૬મા ંઆવા આશરે ૧૧૫ પશપુાલકો દ્ારા એક પશપુાલક સગંઠન શહરે માટે રજીસટર કરવામા ંઆવ્ુ ં્ેછ. જે 

૧૧ સભયોની કારોબારી પણ ધરાવ ે્ેછ. 

સજીવખેતી કરતા શ્ી મનોજભાઈ સોલકંીનુ ંએવુ ંકહવે ુ ં્ેછ કે

“ ભિુ શહરેના માલધારીઓ આજે ઓછા ભાવે વધ ુપૌન્ષિક દૂધ આપણને આપી રહા ંછે. િો આ 
લોકોએ દૂધ ઉતપાદન બધં કરુું િો કદાચ આપણને ફરજી્યાિ વધ ુભાવે નીચી ગણુવત્તાનુ ંદૂધ 
લેવુ ંપડશે.”

ભજુના અમનગર ખાતે મહમેાનો અને માલધારીઓ દ્ારા ‘વમલક 
કલેકશન સેનટર”નુ ંઉદ્ાટન 

સથાવનક દાતાઓના સહયોગથી પશઓુ માટે સકુા ચારાના વવતરણની ગોઠવણ 
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3. આ સગંઠન દ્ારા સકૂા ચારાની ખરીદી માટે દાતાઓ સાથે જોડાઈને કાય્કવાહી હાથ ધરાઈ ્ેછ.
4. સરહદ ડેરી સાથ ેસકંલન કરી દૂધનુ ંકલેકશન સેનટર પણ શરુ કરેલ ્ેછ. વધારાનુ ંદૂધ ડેરીમા ંઆપવાનુ ંનક્ી કરેલ 

્ેછ.
5. પ્રધાન મતં્રી આવાસ યોજનાની સાથ ેસાથ ેગૌચર ગૌ સેવા આયોગે મચછુનગરના રહવેાસીઓ તથા તેમના આશરે 

૫૦૦ મોટા પશઓુ અને ૨૦૦૦ નાના પશઓુ માટે “પશઘુર” બનાવવાની જોગવાઈને મજુંરી આપી ્ેછ.
6. આશરે ૨૫૦ પશઓુના ગૌમતૂ્રના સપલાય સામે સજીવ ખેતી કરતા ંખેડતૂો લીલો ચારો આપવા તૈયાર થયા ્ેછ.

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• શહરેમા ંશદુ્ દૂધ મળી રહ ેએ માટે દુધના પાલ્કર, દુકાનો ખોલવી અને પશ ુસગંઠન દ્ારા તેનુ ંસચંાલન થાય. 
• ખેતીવાડી માટે ગાયના મતૂ્ર અને ્છાણનો ઉપયોગ વધારીને પશપુાલન વયવસાયમા ંઆવથસિક પહરકસથવતને સધુારવી, 

તેમજ વધમુા ંઆ પદ્વત દ્ારા લીલા અને સકૂા ચારાની ઉપલબધતામા ંવધારવાનુ ંઆયોજન.
• ભજુ શહરેના પશધુન માટે સરકારની વથાણની જગયા આપવા માટેની પ્રહક્રયા હાથ ધરવી.
• ભજુ શહરે પશ ુઉ્ેછરક માલધારી સગંઠન ની કાય્ક ક્મતામા ંવધારો થાય એવી પ્રહક્રયાઓ કરવી.
• જગંલ ખાતા સાથ ેરહીને ચહરયાણ માટે કામ કરવુ.ં રખાલમા ંચરાવવા માટે કઈ રીતે પશપુાલક લઇ જઈ શકે તેનુ ં

આયોજન જગંલ ખાતા સાથે કરવુ.ં

શહરેમા ં એવનમલ હોસટેલ બનાવવા તેમજ સીધા માલધારી દ્ારા જ દુધના વવતરણની વયવસથા માટે હાથ ઉંચો કરીને સહમતી દશા્કવતા 
સહભાગીઓ. 

દૂધ લેનાર ગ્રાહકો દ્ારા જાણવા મળ્ુ ં્ેછ કે

માલધારીના ગા્યના દુધના રૂ ૫૦ પ્રતિ લીિરે આપવા િૈ્યાર છં મારા બાળકોના સવાસ્થ્ય માિે સવચછ અને શદુ્ધ દૂધ 
્બુિ િરૂરી છે. ગા્ય જે દૂધ આપી રહી છે િે હું મારી નિર ્સામે િોઈ શકંુ છં. િેથી િેની શધુધિા માિે મને તવશ્ા્સ છે.
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પ્રાસતાવવક એવનમલ હોસટેલનો કોનસેપચયુલ ડાયાગ્રામ

ખેતી માટે ખાતર બાયોગેસ પલાનટ 
ગાયનુ ં્છાણ એકત્ર કરવા 

માટેનુ ંસેનટર 
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અનય ઘરોમા ંબાયોગેસ 
પહોંચાડવાનો માગ્ક

પીવાનુ ંપાણી પશઓુ માટે શેડ વમલક ચીભલંગ 
પલાનટ 

ચારાનુ ંગોદામ વમલક પાલ્કર માલધારીઓ 
માટે હોમ સટે 
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કચ્છ મહહલા વવકાસ સગંઠન પ્રેહરત શહરેી બેહનો નુ ંસગંઠન “સખી સગંીની“ મહહલાઓ અને હકશોરીઓ ને એક મચં 
ના માધયમ થી  તેમને  યોગય તક, માગ્કદશ્કન, ઘડતર પરંુૂ પાડે ્ેછ. અલગ અલગ કાયયોના માધયમથી તેઓની 
આગેવાનીને વનખાર આપવામા ંઆવ ે્ેછ. આ સગંઠનનો મખુય ધયેય મહહલા સશકકતકરણ અને સલામતીનો ્ેછ, અને 
નીચે મજુબની કામગીરી કરે ્ેછ .

બહનેો અને તેમના પહરવારોને તેમની નાણાકીય જરૂહરયાતો માટે  સવસહાય જૂથોના ંમાધયમથી સરકારી તેમજ  
બેંકની વવવવધ યોજનાઓ સાથે એ રીતે જોડવા મા ંઆવ ે્ેછ કે જેથી  તેઓને શાહકુારો / શોરણખોરો  માથંી મકુકત 
મળે અને ધીરે ધીરે સવસહાય જૂથો પોતાના સભયો અને તેમના કંુટંુબોની સામાજજક સરુક્ા માટે વયવસથા પોતાની 
આવક માથંી જ કરે. સગંઠન દ્ારા અતયાર સધુી કુલ ૧૮૭ સવસહાય જૂથોની રચના કરવામા ંઆવી ્ેછ, જેમા ંકુલ 
૨૭૭૦ સભયો જોડાયા ્ેછ. આ જૂથો ની કુલ બચત રૂ  ૯૧,૨૧,૫૦૦/-  જેટલી થઇ ્ેછ અને કુલ રૂ ૩,૮૫,૦૦,૦૦૦/- 
જેટલુ ંઆંતહરક વધરાણ ક્ુું  ્ેછ. ઉપરાતં જરૂહરયાતમદં સભયોને મકાન બનાવવા વધરાણ અથષે અનય જગયાએથી ફંડ 
એકત્રીકરણ કરી ૧૨૬ સભયોને રૂ ૪૫,૦૦,૦૦૦/- નુ ંવધરાણ  આપેલ ્ેછ .

શહરેમા ં હહંસામકુત સલામત વાતાવરણનુ ંવનમા્કણ થાય એ માટે  “હલેલો સખી“ હલેપ લાઈન અને  “સેફટી સેનટર”ના 
માધયમથી બહનેો અને દીકરીઓને જરૂરી માહહતી/ તાલીમો  / માગ્કદશ્કન પરંુૂ પાડવામા ંઆવ ે્ેછ. બહનેોની પેરા 
લીગલની તાલીમો માટે  કોટ્ક  તેમજ વમહડએશન સેનટર સાથ ેજોડાણ કરવામા ંઆવલે ્ેછ. વવસતાર મા ંસલામતી ના ં
પ્રશ્ો માટે બહનેો સાથ ેઅસલામત જગયાઓનુ ંઆંકલન તૈયાર કરવામા ંઆવ ે્ેછ અને સલામતીના પ્રશ્ોને એહરયા અને 
વોડ્ક સવમવતના માધયમથી નગર પાભલકા/ પોલીસ તતં્ર વગેરે સામે મકૂીને યોગય પગલા લેવા માટે સવંાદ થાય ્ેછ.  
અતયાર સધુી આવી ૫૭ પેરા લીગલ બહનેો તૈયાર થઇ ્ેછ, અને કુલ  ૩૭૪  કેસો ની કામગીરી થઇ ્ેછ.
 

07 મટહલા ્સશક્િકરણ અને ્સલામિી
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શહરેના ઝપંડપટ્ી વવસતારોમા ંસરકારી યોજનાઓ માટેની જાગવૃત ઉભી થાય અને આ યોજનાઓની સેવાઓ વનયવમત 
અને ગણુવતિા સભર મળે એ માટે સખી સગંીની ની આગેવાનો દ્ારા જાગવૃત અભભયાન અને  દેખ રેખ પદ્વત વવકસાવવા 
મા ંઆવી ્ેછ. ૨૧ આંગણ વાડી, ૧૦ પ્રાથવમક શાળાઓ અને ૮ સસતા અનાજ ની દુકાનોમા ંઆ કામગીરી અતયારે ચાલે 
્ેછ.

ગરીબ વવસતારોના ંલોકોને કાયદેસરના ંરહવેા લાયક આવાસો મળી રહ ેએમાટે સગંઠન એચ.આઈ.સી. ની સાથી સસંથા “ 
હનુ્નરશાળા “ સાથ ેકામ કરે ્ેછ અને લોકો સાથે આ માટે સમાજજક પ્રહક્રયા કરવાની  જવાબદારી ઉપાડે ્ેછ. અતયાર સધુી 
આ રીતે ૧૨૬ વધરાણ આધાહરત મકાનો અને આવાસ યોજના હઠેળ ૩ વવસતારોમા ં૩૧૪ કુટંુબો માટે  મળૂભતૂ સગવડો 
સાથનેા ંમકાનોનુ ંકામ થઇ રહલે  ્ેછ.

સમાજના ંસૌથી વભંચત સમદુાયની બહનેો જેમકે કચરા એકવત્રકરણ કરતી બહનેો, દેહ વયાપાર કરતી બહનેો, સથળાતંહરત 
બહનેો વગેરેની પરીકસથવત સમજીને એમને સખી સગંીની સાથ ેજોડીને તેમને આવતી મશુકેલીઓના વનવારણ માટે પ્રયાસ 
કરવામા ંઆવ ે્ેછ. હાલે દેહ વયાપાર કરતી ૮૫ બહનેોની મલુાકાત લઇ તેમની પરીકસથતીનુ ંદસતાવજેીકરણ કરવામા ં
આવ્ ુ્ેછ. તેમને એચ.આઈ.વી-એઇડસ જેવી બીમારી સામે સલામત કરવા માટે જનરલ હોકસપટલ સાથ ેતેમના વનયવમત 
હલેથ ચેકઅપનુ ંઆયોજન કરવા મા ંઆવ ે્ેછ, તેમને આવા ગપુત રોગ સામે રક્ણ મળે એ માટે આરોગય ખાતા સાથ ે 
સકંલન કરીને સાધનોનુ ંવવતરણ કરવામા ંઆવ ે્ેછ 

ઉપરાતં સગંઠન દ્ારા શહરેની અસગંહઠત ક્ેત્રમા ંમજુરી કામ કરતી બહનેોની પહરસથવતને સમજવા માટે આણદંના 

પોતાના હહસાબો લખવામા ંવયસત સવ સહાય જુથના સભયો 
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‘ઇનસટીટ્ટુ ઓફ રૂરલ મેનેજમેનટ” સાથ ેએક ઊંડાણપવૂ્કકનો અભયાસ હાથ ધરવામા ંઆવયો ્ેછ.

આ વર્ક થી સખી સગંીનીના વવસતારોની કીશોરીઓને પણ સગંહઠત કરવાનુ ંશરુ થ્ુ ં્ેછ અને એમનો એ પ્રકારે ઉ્ેછર 
કરાય ્ેછ, કે જેથી આ નવી પેઢી  અતયાર થી જ પોતાના હક્ો અને અવધકારો ને સમજે, સમાજ સાથ ેતે માટે સવંાદ 
કરે અને ભવવષયમા ંસારા નાગહરક બને. આ રીતે હાલ મા ંકુલ ૩૦૦ હકશોરીઓનુ ંસગંઠન તૈયાર કરવામા ંઆવ્ ુ્ેછ.

ઉપરાતં સખી સગંીની દ્ારા તૈયાર થયેલ આગેવાન બહનેો એહરયા અને વોડ્ક સવમવતઓ મા ંપણ સહક્રય ભવૂમકા ભજવ ે
્ેછ .

ભવવષયનુ ંઆયોજન 
• સખી સગંીનીનો વયાપ અનય વવસતારોમા ંવધારવો અને આવથસિક અને સામાજજક રીતે સારી પહરકસથવત વાળી બહનેો 

અને વભંચત બહનેો વચચે સવંાદ અને સવંદેના ઉભી થાય એવા પ્રયતનો કરવા.
• શહરે બહનેો અને હકશોરીઓ માટે સલામત થાય એ તરફ વધારે કાય્કક્રમો /તાલીમો/ સરકારી તતં્ર સાથે જોડાણ 

કરવુ ંઅને સેનટરોના માધયમથી નક્ર કામો કરવા.
• અસગંહઠત ક્ેત્રમા ંકામ કરતી મહહલાઓની આવથસિક સધધરતા માટે સગંહઠત કરી, વનષણાતો દ્ારા વયવસાયલક્ી 

તાલીમો અપાવવી, તેમણે યોગય વયવસાયો સાથ ેજોડવા અને તેમને કાયદેસરના યોજનાકીય લાભો મળે તેવા 
પ્રયતનો કરવા.

રામદેવનગરમા ં‘રાજીવ આવાસ યોજના”ના લાભાથથીઓ સાથ ેબેઠક
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• શહરેમા ંસેકસવક્ક સાથ ેજોડાયેલી બહનેોની પહરકસથવત જાણી તેમને આરોગયના મદેુ સરુભક્ત કરવા માટે તતં્ર સાથ ે
સકંલન કરવુ.ં તેમને આ વયવસાયમાથંી મકુત કરીને અનય વયવસાયમા ંજોડવા માટે પ્રયતનો કરવા.

• શહરેમા ંથોડા સમયથી વસેલી સથળાતંહરત મહહલાઓના મદુાઓને સમજવા, એમને સખી સગંીની સગંઠનની મખુય 
ધારા સાથ ેજોડવા, એમની સલામતી અને સરુક્ાના મદેુ્ કાય્ક કરવુ.ં

• હકશોરીઓ સગંઠનનો વયાપ વધ ુવવસતારોમા ંવધારવો, સખી સગંીનીના મચં દ્ારા તેઓ ના પ્રશ્ો નો ઉચચાર કરી 
શકે અને સમાજ સાથ ેઆ અંગે સવંાદ કરી શકે એ માટે અલગ અલગ પ્રવવૃતઓ હાથ ધરવી, તેઓ પોતાનુ ંવશક્ણ 
ફરીથી શરુ કરી શકે એ પ્રકારના પ્રયતનો હાથ ધરવા.

• સરકારી પાયાની યોજનાઓ ( આંગણવાડી/ પ્રાથવમક શાળાઓ/ સસતા અનાજની દુકાનો ) ગણુવતિા સભર અને 
વનયવમત રીતે મળે એ માટે સખી સગંીનીની કેડર મારફત વધારે વવસતારોમા ંકામ કરવુ.ં

મીહટંગમા ંવવવવધ મદુ્ાઓ પર ચચા્ક કરતા સભખ સગંીવનના કેડર 
સભયો 

હકશોરી મેળામા ંગમમત સાથ ેજ્ાનની પ્રવવૃતિમા ંવયસત હકશોરીઓ  



41

લીગલ મદેુ્ તાલીમ બાદ પ્રમાણપત્ર સાથે પેરા લીગલ કેડસ્ક 
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08 ફોમ્ભલાઇલઝંગ વેદ્ડ્સ્ભ અને ટ્ાટફક મેનેિમેદ્િ

સમગ્ર વવશ્મા ંરસતાઓ/ શરેીઓએ પારંપહરક શહરેોના જીવતં સથળો રહા ્ેછ ખાસ કરીને માલસામાન, માહહતી તેમજ 
સસંકૃવતના આદાનપ્રદાન માટે મહતવપણૂ્ક મચં બનયા ્ેછ. માલ સમાનની હરેફેર એ માનવ સમદુાયના મોટા હહસસા 
માટે આજીવવકાનો એક ટકાઉ સ્તોત રહો ્ેછ. એક સથળથી બીજા સથળનુ ંજોડાણ, તેમજ પાયાગત સવુવધાઓની સેવાનુ ં
વવતરણએ શેરીઓ/ રસતાઓ દ્ારા પરૂી પાડવામા ંઆવતી અનેક સેવાઓ પૈકીની મહતવની સેવાઓ રહી ્ેછ. પરંત ુ
બદલાતા સમય સાથ ેઆદાન પ્રદાન માટેના સથાનની બદલે રસતાઓ માત્ર પાયાગત સગવડોની સેવા પરૂી પાડવાનુ ં
માધયમ બની રહા, અને ધીમે ધીમે આદાનપ્રદાનની જગયાઓ શરેી/ રસતાઓથી હટીને ખાસ સથળોએ તબદીલ થઈ, 
અને મોટર વાહનોએ આક્રમક રીતે પોતાનુ ંસથાન રસતાઓ પર લેવાનુ ંશરુ ક્ુું, અને પહરકસથવત એવી સજા્કઈ કે આજે 
આપણે કોઈ પણ શહરેના રસતાનો ખયાલ કરીએ તો, માનસપટ પર વાહનો વસવાય બીજુ ંકંઈ જ દેખાત ુ ંનથી. 

આ પહરકસથવત એ શહરેી આયોજનના ટોપડાઉન મોડેલનુ ંપહરણામ ્ેછ જેમા ંરસતાનો ઉપયોગ માત્ર વાહનો માટે ્ેછ 
જેમા ંપગે ચાલનારાઓ, ફેરીયાઓ માટે કોઇ વયવસથા રાખવામા ંનથી આવતી. વધમુા ંખાસ કરીને આવા પ્રકારનુ ં
આયોજન એવા પ્રોફેશનલસ દ્ારા કરવામા ંઆવ ે્ેછ  જેમનો ઈનજીનીયરીંગ પાસુ ંતો ખબુ જ મજબતુ હોય ્ેછ પણ 
સામાજજક વવજ્ાનમા ંતેઓ પારંગત નથી હોતા, જેના પહરણામે નીચલા સતરે “આયોજજત” અને “ભબન આયોજજત” નહહ 
પરંત ુ“વાસતવવક” શહરેી જગયાઓ વચચે સઘંર્ક પેદા થાય ્ેછ. લારીવાળા/ ફેહરયાઓ એ આ સઘંર્કમા ંઆગેસરનુ ંસથાન 
ધરાવ ે્ેછ. માત્ર ભારતમા ંજ નહહ, સમગ્ર વવશ્મા ંખાસ કરીને દભક્ણ વવશ્મા ંશરેી વવકે્રતાઓને શહરેના રસતા પરથી 
દુર કરવાએ એક સામાનય બાબત ્ેછ.

ભજુના સદંભ્કમા ં: 
ભજુ એક વવસતરેલુ ંશહરે ્ેછ જેમા ંપ્રવતવયકકત રસતાઓનુ ંક્ેત્રફળ વધારે ્ેછ. ત્રીજા ભાગની વસતી  અનૌપચાહરક 
ઝપંડપટ્ીમા ંરહ ે્ેછ, જેમા ંસમાજના આવથસિક રીતે નબળા વગ્કના લોકો રહ ે્ેછ. આ અનૌપચાહરક વસાહતોમા ંરહવેાવાળા 
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લારીવાળાઓ  અને ફેહરયાઓ માટે આજીવવકા નુ ંમહતવપણૂ્ક વવકલપ ્ેછ. જો કે, વારંવાર આયોજજત શહરેના સતાવાળાઓ 
તથા લારીવાળાઓ જે ભબનઆયોજજત શહરેનો ભાગ ્ેછ  તેમની તકરાર થતી રહ ે્ેછ. જેના કારણે લારીવાળાઓ જે આવથસિક 
રીતે નબળા વગ્કના ્ેછ તેઓ  આવથસિક અને સામાજજક રીતે અસરુભક્ત થઇ જાય ્ેછ. એટલે એ જરૂરી ્ેછ કે આ  તકરાર 
ને વાસતવવકતાઓ ધયાનમા ંરાખીને અને નયાય પધધવત થી ઉકેલવામા ંઆવે અને શહરેના આયોજનમા ંતેમને વનયત 
સથાન આપવામા ંઆવ.ે

ભારત સરકારે લારીવાળા/ ફેહરયાઓના મદુ્ાઓને સબંોધવાના પ્રયાસરૂપે, કેટલાક કાનનૂી આદેશો શરૂ કયા્ક ્ેછ, જેમા ં
વનયમો, હદશા વનદદેશો, યોજનાઓ વગેરેનો સમાવશે થાય ્ેછ. રાન્ષટ્ય શહરેી આજીવવકા વમશન (NULM) ની યોજના 
હઠેળ, શહરેોમા ંલારીવાળાઓ ને ‘સગંહઠત’ કરવા માટે ઘણી પ્રવવૃતઓ દશા્કવલે ્ેછ. ‘શહરેી લારીવાળાઓ અને ફેહરયાઓ 
માટે સમથ્કન’(એસ.્.ુએસ.વી.) નામના ઘટકની સથાપના કરવામા ંઆવલે ્ેછ જે સીધો લારીવાળાઓ સાથે જોડાયેલ 
્ેછ. ભારત સરકારનો કાયદાકીય આદેશ લારીવાળાઓ માટે એક પ્રમાણભતૂ વયાખયાને અનસુરે ્ેછ, જે સપુ્રીમકોટ્ક દ્ારા 
સચૂવવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ંઅને તે નીચે મજુબ ્ેછ:

“ફેરી્યો એક એવી વ્યક્િ છે જે પોિાની પ્રવતૃત્તઓ માિે કોઇ પણ પ્રકારની સતુવધા વગર લોકોને તવતવધ ્સામાન વેંચે છે. 
કેિલાક ફેરી્યાઓ સથાઇ હો્ય છે જે ફુિપાથ અથવા જાહરે કે ખાનગી સથળ પર ચોક્ક્સ જ્ગ્યાએ બે્ેસ છે જ્યારે કેિલાક 
ફેરી્યા અસથાઇ હો્ય છે જે લારી કે પોિાના માથા પર ્સામાન લાદીને તવતવધ િ્ગ્યાએ વેંચવા નીકળે છે.” 

ભજુ શહરેમા ંફેરીયાઓની ગીચતા જ્બુીલી સક્કલથી ભજુ હાટ વચચે સવારથી સાજં દરમયાન રહતેા ફેરીયાઓના 
પ્રકાર
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NULM- શહરેી લારીવાળાનો અને ફેહરયાઓ માટે સમથ્કન(SUSV)

NULM યોજનાના SUSV ઘટક અંતગ્કત શહરેી સથાવનક સસંથાઓ (્.ુએલ.બી.) દ્ારા શહરેમા ં લારીવાળાઓ ની 
આજીવવકાના મદુ્ાઓને સબંોધવા માટેની માગ્કદવશસિકાને સપષટ કરે્ેછ. આ ઘટકનો ઉદે્શ નીચે પ્રમાણે ્ેછ:
• લારીવાળાઓનુ ં સવષેક્ણ કરવુ ંઅને તેમને ઓળખ કાડ્ક આપવુ ં
• શહરેી લારીવાલાઓની સવમવતની રચના અને તેમને સગંહઠત કરવા માટેનુ ંઆયોજન 
• શહરેમા ંવને્નડિંગ ઝોનનુ ંવવકાસ
• લારીવાળા અને ફેહરયાઓની તાલીમ અને કૌશલય વવકાસ
• આવથસિકવવકાસ માટે નાણાકીય સમાવશે
• વયવસાય માટે નાણા ની વયવસથા
• સામાજજક સરુક્ા માટેની યોજનાઓ સાથ ેજોડાણ

ગજુરાત સરકારે SUSV ઘટક હઠેળ પહલેેથી જ તેની માગ્કદવશસિકા ઘડી કાઢી ્ેછ અને અમલીકરણ સાથ ેઆગળ વધવા 
માટે રાજયભરના શહરેોને વનદદેશન ક્ુું ્ેછ. એજનસીઓને પહલેેથીજ લારીવાળાઓનુ ંસવષેક્ણને અમલમા ંમકૂવા માટે 
પેનલ કરવામા ંઆવી ્ેછ, અને પહરણામે SUSV ઘટકનો પ્રથમ ઉદે્શ પહરપણૂ્ક કયયો ્ેછ. ભજુ નગરપાભલકા હાલમા ં
શહરેવયાપી લારીવાળાઓનુ ંસવષેક્ણ અને અસથાઈ શહરેી લારીવાળાઓની સવમવતની રચના કરવા તરફ કામ કરી રહી 
્ેછ.

ભજુના જ્બુીલી માગ્ક પર ફેરીયાઓ પ્રાસતાવવક બજારના હડઝાઇવનંગ અને આયોજન પહલેા ં ફેરીયાઓ સાથ ે
ચચા્ક વવચારણા 
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એવુ ંમાનવામા ંઆવ ે્ેછ કે ભજુ લારીવાળાઓ માટે એક વધ ુસકંભલત અને યોગય શહરે તરફ આગળ વધે ્ેછ, જે શહરેની 
અનૌપચાહરક અથ્કતતં્રનો આવશયક ભાગ ્ેછ. આ સમાજમા ંતેમની મહતવપણૂ્ક ભવૂમકાને માનયતા મળવી જોઈએ અને 
તેમને વવવનમય માટેનુ ંમચં પરંુૂ પાડવુ ંજોઈએ જેના માટે તેઓનો  પણૂ્ક રીતે હક ્ેછ. ભજુ શહરેના વવકે્રતાઓને સામાજજક 
ઈનફ્ાસટ્કચર અને સેવાઓ સાથ ેજોડીને સામાજજક અને આવથસિક સલામતી માટેની જોગવાઈની રચના કરીને તેને વધ ુ
મજબતૂ કરી શકાય ્ેછ. શહરેી લારીવાળાઓ ની નબળાઈઓને સબંોધવા માટે બહપુક્ી અભભગમ જરૂરી ્ેછ. આ સદંભ્કમા ં
હાલના સઘંરયોને ધયાનમા ંરાખીને તેની ચકાસણી કરવા માટે, એક પાયલોટ પ્રોજેકટ હાથ ધરવામા ંઆવયો ્ેછ. જે શહરેના 
મહતવપણૂ્ક સથળ જુભબલી ગ્રાઉનડ સક્કલથી ભજૂહાટ સકુંલ સધુી વવસતરેલો ્ેછ. આનાથી એમની તકરારને સમજવાની 
અને કાનનૂી, ભૌવતક અને સામાજજક સીમાઓની આપેલ ફે્મમા ંઠરાવની શક્યતાઓ જોવાની તક મળશ.ે આ રસતા ઉપર 
બેઠેલા ફેરીયાઓ માટે જે પ્રસતાવ તૈયાર કરવામા ંઆવયો ્ેછ તેની વવશરેતાઓ નીચે મજુબ ્ેછ. 

સહભાગી અભભગમ સાથનેો પ્રસતાવ
1. રસતા પર જે જગયા આવલેી ્ેછ તેનુ ં૧૦૦% વયવસથાપન અને ઉપયોગ. આ માટે રુબરુ, વયસત કલાકોમા ંવાહનોની 

સખંયાનુ ંસવષેક્ણ, લારીઓ અને ફેરીયાઓની સખંયાનુ ંસવષેક્ણ તેમજ તેમની સાથ ેજોડાયેલા લોકો સાથ ેચચા્ક કરી 
સરવ ેકરવામા ંઆવયો ્ેછ. 

2. આ પ્રોજેકટ તૈયાર કરવામા ંએ બાબતનુ ંધયાન રખા્ુ ં્ેછ કે જયારે જે સથળે વેંચાણ ન થત ુ ંહોય તયારે એ જગયાનુ ં
આસપાસના લોકો બાગ બગીચા તરીકે ઉપયોગ કરી શકે. 

3. આ પ્રસતાવમા ંગ્રાહકો માટે ચાલવા તેમજ હરવાફરવાની તેમજ તેમના વાહનો ઉભા રાખવા માટેની પયા્કપત જગયા 
રાખવામા ંઆવી ્ેછ.

જ્બુીલી સક્કલથી ભજુ હાટ વચચે ફેહરયાઓ માટેના પ્રાસતાવવક પનુ:સથાપન આયોજનનુ ંરિશય. 
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હાલની પહરકસથવત : 
1. ઉપરોકત પ્રસતાવની નગરપાભલકાના હોદે્દારો સાથ ેચચા્ક કરવામા ંઆવી ્ેછ.
2. ભજુ નગરપાભલકા ટાઉન વને્નડિંગ કવમટીની રચના કરવાની પ્રહક્રયા કરી રહી ્ેછ સાથ ેસાથ ેસરકાર માનય એજનસી 

મારફત વનેડર સરવ ેકરાવી રહી ્ેછ. 

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• ભજુ નગરપાભલકા સાથ ેમળીને ટાઉન વેન્નડિંગ કવમટીની રચના કરવી.
• ભજુ શહરેમા ંવચેાણ માટેની મહતવપણૂ્ક જગયાઓ ઓળખવી અને વેન્નડિંગ પ્રવવૃતઓનો તેના આથથીક અને જગયાની 

રિષટીએ કેટલો વયાપ રહશે ેતેની ખાત્રી કરવી.
• ભજુના જુના ભાગોમા ંજયા ંરોડને પહોળા કરવાનુ ંપણ શક્ય નથી અને તયાથંી વવકે્રતાઓને અનય જગયાએ ગોઠવવાનુ ં

પણ શક્ય નથી તેવી પહરકસથવત માટે ઉપાયો શોધવા.
• વવકે્રતાઓ( લારીવાળાઓ), ફેહરયાઓ, દુકાન માભલકો, રાહદારીઓ વગેરે સટેકહોલડરો સાથ ેસવંાદ શરુ કરવો. 
• શહરેમા ંવવકે્રતાઓના અવધકારો, કાયદો અને કાનનૂી માપદંડો વગેરે માહહતીનો પ્રસાર કરવો.
• ૫. વવકે્રતાઓ (લારીવાળાઓ) અને અનય સટેકહોલડરો સાથે રસતાઓ પર જગયાની ફેર ગોઠવણ માટે ચચા્ક અને 

વક્કશોપનુ ંઆયોજન કરી તેના દ્ારા રસતા પરની તકરાર અને ભીડને ટાળવા.

જ્બુીલી સક્કલથી ભજુ હાટ વચચેના માગ્કનુ ંપ્રાસતાવવક ક્રોસ સેકશન 

જ્બુીલી સક્કલથી ભજુ હાટ વચચેના માગ્કનુ ંહાલનુ ંક્રોસ સેકશન 
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09 દેસલસર તળાવનુ ંપનુઃસજીવન 

વરયોથી તળાવોએ સમગ્ર વવશ્મા ંમાનવ વસાહતોનો મહતવપણૂ્ક હહસસો રહા ્ેછ.પાણીના મખુય સ્તોતની સાથ,ે તળાવો એ 
માનવ વસાહતો માટે સામદુાવયક સથળોની અગતયની ભવૂમકા ભજવી ્ેછ. સમદુાયો માટે તળાવો ધાવમસિક રીતે અગતયનુ ં
સથળ ધરાવે ્ેછ. વધતા જતા શહરેીકરણ અને ઔદ્ોગીકરણ તેમજ પાઈપ દ્ારા પાણી વવતરણ વયવસથાને લઈને 
પરંપરાગત રીતે ઉપયોગી એવા તળાવો તરફ શહરેીજનોમા ંઉદાસીનતા પ્રવત્કવા લાગી અને ધીરે ધીરે આ જળસ્તોતો 
કચરા ઠાલવવા માટેનુ ંસથાન અને શહરેી વવકાસના ભાગ રૂપે ઈમારતોના ઢગમા ંબદલાવવા લાગયા. દેશલસર તળાવ 
આવી જ સમસયાઓથી ઘરેાયેલ ભજુ શહરેનુ ંએક ઐવતહાવસક તળાવ ્ેછ. એ ખરેખર આચિય્કજનક ્ેછ કે પહલેા ંભજુમા ં
૮૩ તળાવો હતા જે ૨૦૧૧મા ંમાત્ર ૪૩ તળાવો નોંધાયા ્ેછ (એકટ ૨૦૧૧). તેમજ આ સખંયા ઉતિરોતર ઘટી રહી ્ેછ. 
આથી ભજુના અગ્રગણય તળાવોમાથંી એક એવા દેસલસર તળાવની હડઝાઇન અને હાઇડ્ોલોજીકલ રીતે કાયાકલપ 
કરવા માટે પસદંગી કરાઇ ્ેછ. આ એક એવુ ંઉદાહરણ ઉભુ ંકરવાનો પ્રયાસ ્ેછ કે જેના આધારે શહરેના અનય તળાવોનુ ં
સરંક્ણ થઇ શકે. 

દેશલસર તળાવ : 
દંતકથાઓ મજુબ મહારાઓશ્ી દેશલજીના સમયમા ંદેશલસર તળાવ ભજુ શહરેમા ંઆવતા યાવત્રકોને ફે્શ થવા માટે 
બનાવવામા ંઆવલેુ ંહત ુ.ં મખુયતવ ેઆ તળાવનો ઉપયોગ બકાલી સમદુાય દ્ારા તેમના જીવનવનવા્કહ અથષે પાણીની 
વવવવધ જરૂહરયાત સતંોરવા કરવામા ંઆવતો હતો. ઉપરાતં શાકભાજીના ઉતપાદન માટે પણ તેઓ આ તળાવનુ ં
પાણી વાપરતા હતા. હાલમા ં દેશલસર તળાવ તેની ફરતે ગેરકાયદેસર માનવ વસાહતો અને વવવવધ પ્રકારની 
નાની મોટી દુકાનો અને વાહન રીપેરીંગ કરવાના સવવસિસ સટેશનથી ઘરેાયેલ ્ેછ. પ્રતયક્ રીતે ગટર અને ઘન કચરાને 
તળાવમા ંફગાવવાથી તળાવનુ ંપાણી અને પયા્કવરણ પ્રદુવરત જોવા મળે ્ેછ. સામાનય રીતે તળાવની ફરતે વવકસેલ 
ગેરકાયદેસર વસાહતો તેમના પશઓુને નવડાવવા તેમજ કપડા ધોવા માટે આ પાણીનો ઉપયોગ કરે ્ેછ. ઘન કચરા 
અને ગટરના પ્રદુરણને લીધે તળાવના પાણીની ગણુવતિા જોખમી બનેલ હોઈ, પીવા માટે ઉપયોગમા ંલઇ શકાય 



50

તેમ નથી. ગેરકાયદેસર દબાણ અને પ્રદુરણના કારણે તળાવની જૈવ વવવવધતા અને પયા્કવરણ પર પણ જોખમ વધ્ુ ં
્ેછ. તળાવના એક અગતયના ભાગ પર દરરોજ શહરેના દુધાળા પશઓુને મોટા જથથામા ંલીલો ચારો આપવામા ંઆવ ે્ેછ 
જેના લીધે પણ આ તળાવનુ ંપયા્કવરણ પ્રદુવરત થાય ્ેછ. આજે પણ દેશલસર તળાવ કેટલાક દુલ્કભ પક્ીઓનુ ંરહઠેાણ 
્ેછ અને આ પક્ીઓના વસવાટને લઈને તળાવ ખબુ જ સુદંર અને રભળયામણુ ંલાગે ્ેછ. ભજુ જેવા અધ્કશષુક વવસતારમા ં
આવલે શહરેોમા ંઆખુ ંવર્ક ચોક્સ માત્રામા ંતળાવમા ંપાણી મળી રહવે ુ ંએ પશ ુપક્ી જીવો માટે જીવાદોરી સમાન ્ેછ 
અને ખબુ જ અગતયની બાબત ્ેછ.

દેશભરમા ંશહરેી સરોવરોનુ ંપ્રબળ ઘટાડો સામાનય વાત બની ગઈ ્ેછ. તેના માટેના મખુય કારણો પૈકી એક ખોટી 
માનયતા એ ્ેછ કે શહરેોના સદંભ્કમા ંસરોવરો અસબવંધત બની ગયા ્ેછ, અને તેમની ઉપયોગીતા ધીમે ધીમે ભલૂાઈ રહી 
્ેછ અને તે સામાનય રીતે કચરાના ડકમપિંગ તેમજ વધતા જતા શહરેીકરણને પહોંચી વળવા નવી વસાહતોના વનમા્કણ 
માટેની અમલુય જગયા ્ેછ. શહરેો માટે મલુયવાન સ્તોત તરીકે આ તળાવો તરફ ફરી જોવુ ંજરૂરી ્ેછ. આવા સરોવરોના 
ઘણા ંઅગતયના કાયયોને સવીકારવા અને સરંભક્ત કરવાની જરૂર ્ેછ, જે શહરેના નાગહરકો તેમજ પક્ીઓ અને પ્રાણીઓ 
માટે વધ ુઉપયોગી બનશ.ે

શહરે દ્ારા અવનયવંત્રત શોરણના કારણે શહરેી સરોવરોના અધઃપતનને રોકવા માટેનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્ુ ં ્ેછ. 

તળાવમા ંઠલવાતો કચરો 
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દેશલસર તળાવના નવીનીકરણ અને પયા્કવરણીય સરંક્ણ માટે, તળાવની મખુય પ્રવવૃતઓને સપંણૂ્ક અને ટકાઉ રીતે 
સગંહઠત કરવી કે જે શહરેને સૌંદય્કલક્ી અને ઉપયોગી સાવ્કજવનક જગયા પરૂી પાડી શકે.

પ્રસતાવના મખુય લક્ણો અને મદુ્ાઓ : 
તળાવના અગ્રભાગના વવકાસ માટે હાલમા ંતળાવની આગળ જે ધધંાકીય ગોઠવણ ્ેછ જેણે સમગ્ર વવસતાર રોકી લીધો ્ેછ 
એ મખુય સમસયા ્ેછ. અહહના દુકાનદારોની આજીવવકા આ દબાણાગ્રસત વવસતાર પર હોવાથી આ સામાજજક રાજકરણને 
પહોંચી વળવા ખબુજ સવંદેનશીલ રીતે કામ કરવાની જરુર ્ેછ. એક સચુન ્ેછ કે લેકફ્નટનો વવકાસ તબક્ાવાર અને 
સહભાગી અભભગમથી કરવામા ંઆવ.ે દરેક સતરે જોડાયેલી વયકકતઓની મજુંરી અને પ્રવતભાવો લેવામા ંઆવે જેથી 
પ્રસતાવની સવીકૃવત ઝડપથી થાય જે આ પ્રકારના પ્રકલપો માટે ખબુ જ જરુરી ્ેછ. 
તળાવની આજુબાજુ જમીનની ઉપલબધતાના આધારે તબક્ાવાર વવકાસની દરખાસત રાખવામા ં આવી ્ેછ. પ્રથમ 
તબક્ામા ંજમીનની ઉપલબધતા વનવચિત થશે જેના આધારે બીજા તબક્ામા ંબાધંકામની પ્રહક્રયા સરળ બની રહશે.ે 
એકવાર અહહં દુકાનોનુ ંબાધંકામ થઇ જાય તો દુકાન માભલકોને નવા સથળે ખસેડી શકાય અને બીજા તબક્ાની પ્રક્રીયા 
હાથ ધરી શકાય. આ પ્રહક્રયા દુકાનદારો દ્ારા સરળ રીતે સવીકાય્ક બની રહશે ેકેમ કે આ રીતે તેમના વયવસાયને ખબુ 
જ નહહવત અસર થશ.ે 

 દેશલસર તળાવ અને તેની આસપાસનુ ંરિશય
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બીજા તબક્ામા ંતળાવના સૌથી ગીચ વવસતારમા ંઆગળ વધશ.ે અહહ પ્રાસતાવવક ્ેછ કે કેટલાક વયાપારી માળખાઓને 
જેમ ્ેછ એમ રાખી, અનય દુકાનોને બીજા તબક્ામા ંઅનયત્ર ખસેડવામા ંઆવ ેપણ એ વયવસાયની સગુમતા અને 
વયાપારીઓની સવીકૃવત પર આધાહરત ્ેછ. આ પણ લેકફ્નટ માટેનુ ંમખુય સથળ ્ેછ જેથી તેનો વવકાસ પણ એક જાહરે 
જગયા તરીકે થવો જોઇએ. ઉપરોકત દશા્કવલેા પ્રસતાવના મદુ્ાઓ ઉપરાતં નીચે દશા્કવલેી પ્રહક્રયાઓ પણ પ્રસતાવના 
ભાગરુપે રહશે.ે
 
1. તળાવની ચારે તરફ પથરાયેલો વોક વ ેતળાવની સુદંરતાને વનખારે ્ેછ અને લોકોને ટહલેવા માટે ઉમદા વયવસથા 

પરુી પાડે ્ેછ. 
2. જે દુકાનો પહલેેથી ્ેછ તેને દુકાનદારોની આજીવવકાને જરા પણ અસર ન થાય એ રીતે પ્રાસતાવવક વવકાસમા ંસમાવી 

લેવાઇ ્ેછ તેમજ શહરેની જાહરે જગયા તરીકે તળાવની પાળ ઉમદા સથળ ્ેછ. 
3. દુકાનો વચચે રાખવામા ંઆવલેી બેસવાની જગયા પરથી સીધુ ંતળાવનુ ંદૃશય દૃશયમાન થાય ્ેછ. 
4. દુકાનની અગાસી/્છતનો વવકાસ બેસવા અને આસાપાસના દૃશયો જોવા માટે કરાયો ્ેછ. 
5. વોક વમેા ંથોડા થોડા અંતરે બેઠક વયવસથા. 
6. બેઠકની જગયાને સાકંળીને વેંચાણ માટેની જગયાનુ ંઆયોજન. 

દેશલસત તળાવના એક ભાગનો પ્રાસતાવવક લે આઉટ પલાન
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7. થોડા થોડા અંતરે શૌચાલય અને પીવાના પાણીની વયવસથા. 

“અમતૃ” યોજના અંતગ્કત ૪.૮ કરોડના અંદાજજત ખચ્ક સાથનેો આ પ્રસતાવ ૧૫ ઓકટોબર ૨૦૧૬ના રોજ ભજુ 
નગરપાભલકાને સોંપવામા ંઆવયો ્ેછ. 

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
ઉપરોકત પ્રસતાવનને મજુંરી મળે એ માટે સરકારી તતં્ર સાથ ેસકંલન. 

લેકફ્નટ ડેવલપમેનટનુ ંપ્રાસતાવવક મોડેલ 
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10 ભિુમા ંજૈવતવતવધિા સશુા્સન 

ભજુ શહરેમા ંલપુત થતી વનય સપંદાઓના વનવાસ સથાન આવલેા ્ેછ. જે પૈકી ભજુીયો ડુગંર, રભક્ત વન વવસતાર, 
દેશલસર તળાવ, શરદબાગ, રાજેનરિબાગ, ખારી નદી, સરુલભીટ્ વવસતાર વગેરે જૈવ વવવવધતાના મહતવના ંવવસતારો 
આવલેા ્ેછ. ભજુ શહરે એ માત્ર તેના ઈવતહાસ અને સાસંકૃવતક વારસાને લઈને નહહ પરંત ુશહરેની જૈવ વવવવધતા 
માટે પણ પ્રખયાત ્ેછ.  આજે શહરેીકરણનો વયાપ અને વવસતાર પ્રવત હદવસ વધી રહો ્ેછ. એ રીતે આપણા ભજુનો 
વવસતાર પણ વધી રહો ્ેછ, આ શહરેીકરણના કારણે ઘણા પહરસર તતં્રોમા ંપણ બદલાવ આવી રહુ ં્ેછ. જેના કારણે 
વનય સપંદાના વનવાસ સથાનો અને આવન જાવનના વવસતારોમા ંખલેલ પહોંચી રહી ્ેછ. જૈવ વવવવધતા અવધવનયમ 
૨૦૦૨મા ંતમામ વવસતારમા ંલોકોનુ ંજૈવ વવવવધતા રજીસટર અને જૈવ વવવવધતા વયવસથાપન સવમવત બને તે માટે 
કાયદાકીય પ્રાવધાન કરવામા ંઆવલે ્ેછ. આ રીતે જૈવ વવવવધતાના મહતવના સથળોની ઓળખ કરી તે વવસતારનુ ં
ભાવી આયોજન કરવામા ંઆવ ેતો તેના સરંક્ણનુ ંઆયોજન શહરેી વવસતારમા ંકરી શકાય. 

સહજીવન સસંથા દ્ારા ભજુ નગર પાભલકા , શહરેીજનો અને પયા્કવરણ પ્રેમીઓના સહયોગથી ભજુ શહરેના વોડ્ક ન.ં ૮ 
ની જૈવ વવવવધતાનુ ંપ્રાથવમક અભયાસ અને દસતાવજેીકરણની કામગીરી કરવામા ંઆવલે ્ેછ. આ વવસતારમા ંઅભયાસ 
કરવાનો ઉદેશય એ હતો કે, ભજુ શહરેમા ંવોડ્ક ન.ં ૮ મા ંરભક્ત વન વવસતાર, નદી નાળા અને વકૃ્ોનુ ંપ્રમાણ અનય 
વોડ્કની સરખામણીએ વધ ુ્ેછ. લપુત થવાના આરે આવલે વનસપવત અને વનયજીવોના વનવાસ સથાનો આ વવસતારમા ં
હોવાનુ ંજાણવા મળેલ ્ેછ. જે અભયાસના આધારે આગામી સમયમા ંનગરપાભલકા સતરે જૈવ વવવવધતા વયવસથાપન 
સવમવત અને લોકોનુ ંજૈવ વવવવધતા રજીસટર બને અને શહરેી જૈવ વવવવધતા સરંક્ણના ભાવી આયોજન અનસુાર 
અમલીકરણ થાય તો વનય સપંદાનુ ંસરંક્ણ થઇ શકે.
 
અતયાર સધુીની મખુય વસદ્દ્ઓ :
1. ભજુ શહરેના વોડ્ક ન.ં ૮ ના પ્રાથવમક અભયાસ અનસુાર તે વવસતારના જૈવ વવવવધતા સરંક્ણ માટે નકશાકરણના 

માધયમથી ભાવી આયોજન કરવામા ંઆવલે જેમા ંજૈવ વવવવધતાના સવંદેનશીલ વવસતારોની ઓળખ કરવામા ં
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વોડ્ક ન.ં ૮મા ંશોધાયેલા જૈવ વવવવધતા ધરાવતા 
વવસતારો

શ્ી અશોકભાઇ હાથી - પ્રમખુ, ભજુ નગરપાભલકા
આજે પ્યા્ભવરણમા ંપટરવિ્ભન આવી રહુ ંછે. જેમા ંખા્સ કરીને શહરેી તવસિારમા ંિોવા મળિી જૈવ 
તવતવધિાની નોંધણી અને ્સાચવણી થવી એ અગત્યની છે. આ માિે જાગતૃિ કા્ય્ભક્રમો કરી જૈવ 
તવતવધિાના મહતવ તવશે જાણકારી આપવના આ પ્રકારની કામગીરીથી નાશ પામિા વદ્્યજીવોના 
્સરંક્ષણ માિે સથાતનક લોકોએ ્સરકારી તવભાગો ્સાથે ્સહભાગી આ્યોિન કરી કામગીરી કરવી 
હોઇએ. ઉપરાિં ભિુ શહરેના િમામ વોડ્ભમા ંજૈવ તવતવધિા અંગેની કામલગરી કરવી િોઇએ, જેમા ં
નગરપાલલકા દ્ારા િમામ ્સહ્યોગની ખાિરી આપવામા ંઆવશે. 

આવી તે વવસતારમા ં વનષણાતોના વનરીક્ણ બાદ તયા ંક્યા પ્રકારના સરંક્ણના કામો થવા જોઈએ તે ભલામણો 
કરવામા ંઆવલે ્ેછ. 

2. ભજુ શહરેમા ંજૈવ વવવવધતા અંગે કામગીરી માટે ભજુ શહરે પયા્કવરણ હહમાયતી જૂથ, પયા્કવરણ પ્રેમીઓ અને 
સવકેચ્છક સસંથાના પ્રવતવનવધઓ સાથ ેશહરેી જૈવ વવવવધતાની નોંધ અને સરંક્ણની કામગીરી માટે વવચાર ગોષઠીનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવલે જેમા ંતમામ લોકોએ શહરેી જૈવ વવવવધતા સરંક્ણ માટે પોતાના મતંવયો રજુ કયા્ક હતા 
જેમા ંપ્રથમ વોડ્ક ન ં૮ ના અભયાસ અંગે જાણકારી આપવામા ંઆવી હતી. 

3. ભજુ શહરેમા ંવોડ્ક ન ં૮ ના અભયાસના આધારે જાણવા મળેલ કે, શહરેમા ંપણ ઘણી દુલ્કભ પ્રજાવતઓ હોવાના પરુાવા 
મળેલ ્ેછ. જેના આધારે તમામ વોડ્કન ુ ંઅભયાસ કરવામા ંઆવે તો વધારે માહહતી મળી શકે. વોડ્ક ન ં૮ ની જૈવ 
વવવવધતાની નોંધ અને સરંક્ણની પકુસતકાનુ ંભજુ નગરપાભલકા સાથ ેમળીને વવમોચન કરવામા ંઆવલે જેથી નગર 
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નાગહરકો અને વોડ્ક કાઉનસીલર સાથ ેવોડ્ક વાર મીહટંગ 

શ્ી નવીન બાપટ (પયા્કવરણ શાસ્તી) કહ ે્ેછ કે, 
“શહરેમા ંવસિી વધારો થવા છિા ંપણ ભિુમા ં્સમદૃ્ધ જૈવ તવતવધિા છે. આ નાગટરકોની જૈવ 
તવતવધિા પ્રત્ેયની જાગતૃિ, ્સમપ્ભણભાવ અને લગાવનુ ંપટરણામ છે. શહરેમા ંજૈવ તવતવધિાના 
્સમદૃ્ધ અને ્બુ િ ્સવેંદનશીલ તવસિારો શોધી િેના ્સરંક્ષણ માિે આ્યોિન બનાવવુ ં્બુ િ 
આવશ્યક છે.”

પાભલકા દ્ારા જૈવ વવવવધતા સરંક્ણની કામગીરીમા ંઉપયોગી થઇ શકે. જૈવ વવવવધતા અધીનીયમ ૨૦૦૨ અનસુાર 
ભજુ નગર પાભલકા દ્ારા ગજુરાત જૈવ વવવવધતા બોડ્ક સાથે સકંલન કરી જૈવ વવવવધતા વયવસથાપન સવમવત અને 
લોકોનુ ંજૈવ વવવવધતા રજીસટર બને તે માટે વવગતવાર માહહતી આપવામા ંઆવી. 

ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• ભજુમા ંબાકી રહલેા ૧૦ વોડ્કની જૈવ વવવવધતાનુ ંદસતાવેજીકરણ કરવુ ંઅને નગરપાભલકા માટે 'પીપલસ બાયોડાયવવસસિટી 

રજજસટર બનાવવુ.ં 
• શહરેની જૈવ વવવવધતાના સરંક્ણ અને વયવસથાપન માટે બાયોડાયવવસસિટી વયવસથાપન સવમવત બનાવવા માટે 

નગરપાભલકાને સહયોગ આપવો. 
• ભજુજયો ડુગંરને બાયોડાયવવસસિટી પાક્ક જાહરે કરવા માટે વહીવટ વવભાગને મદદ કરવી અને એ સદંભષે આયોજન 

તૈયાર કરવુ.ં 
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11 વોડ્ભ ્સતમતિઓ દ્ારા તવકેન્દ્રિિ શહરેી સશુા્સન

્ેછલલા કેટલાક સમયથી એવુ ંઅનભુવવામા ંઆવ્ુ ં્ેછ કે શહરેમા ંગરીબીના પ્રશ્ો, ભેદભાવ અને અનયાયના પહરબળોને 
પહોંચી વળવા માટે લોકશાહી શાસન મહતવનુ ંપાસુ ંબની રહુ ં્ેછ. વવકેન્નરિત શાસન વયવસથામા ંનાગહરકોને અસરકારક 
અને કાય્કક્મ રીતે સેવાઓ મળી રહ ેતેમજ નીવત વનમા્કણ, આયોજન, સસંાધનની ફાળવણી અને ઉપયોગ તેમજ 
સેવા વવતરણની પ્રહક્રયામા ંનાગહરકોની સહભાગીતાનો સમાવરે થાય ્ેછ. ૭૪મા બધંારણનો સધુારો શહરેી સથાવનક 
સરકારી સસંથાઓ માટે વયાપક માળખુ ંપરંુુ પાડે ્ેછ. નગરપાભલકાની બધંારણીય જોગવાઇ તેને એક સવ શાસનની 
સસંથા તરીકે કાય્ક કરવા સક્મ બનાવ ે્ેછ. શાસનમા ંલોકોની ભાગીદારી એક મહતવનો ઉદે્શય ્ેછ જેમકે શહરેની વોડ્ક 
સવમવત નાગહરકો અને ચુટંાયેલા પ્રવતવનવધઓ વચચે સથાવનક સમસયાઓના ઉકેલ માટે એક માળખાગત સવુવધા પરુી 
પાડી વનકટતા વધારે ્ેછ. તેથી વવવવધ વોડ્કમા ંલોકોના સહાકારથી સ્તી-પરુુરના પ્રવતવનવધતવનુ ંસતંલુન જાળવીને વોડ્ક 
અને વવસતારની સવમવતઓ બનાવવાની પ્રહક્રયા હાથ ધરાઇ. વોડ્ક સવમવતઓની વોડ્કમા ંઓહફસ હશ ેતેમજ વોડ્ક સવમવત 
વોડ્કના સામાજજક, આવથસિક અને માળખાહકય વવકાસનુ ંઆયોજન કરશ.ે
 
ભજુ શહરે ૧૧ વોડ્કની સકંભલત નગરપાભલકા ્ેછ. જેમાથંી વોડ્ક નબંર ૨ અને ૩ મા ંકામ કરવાની શરૂઆત કરવામા ં
આવી ્ેછ. આ બે વોડ્કમા ં૮૦ ટકા લોકો ગેરકાનનુી રહણેાકમા ંકોઇ પણ પાયાની સવુવધાઓ અને સેવાના અભાવ સાથ ે
રહતેા હતા. બે વોડ્કને પાયલોટ તરીકે લેવા માટે આ એક મખુય કારણ હત ુ.ં પહરવારોની નોંધપાત્ર સખંયા સોશયલ 
વસકરુીહટ સકીમમા ંઉમેરાઇ જ નહોતી જેને કારણે તેમના માટે જ બનેલી યોજનાઓથી તેઓ વભંચત હતા. 

વોડ્ક ન.ં૨ મા ં કુલ ૪૩ વવસતારોમા ં૪૦૦૩ જેટલા પહરવારો વસવાટ કરી રહા ્ેછ. જેની વસતી ૧૬૮૫૨ ્ેછ. આ 
વવસતારોમાથંી કુલ ૧૩ નાગહરકોની વોડ્ક કવમટી બનાવવામા ંઆવી ્ેછ. આવી જ રીતે વોડ્ક ન.૩ મા ંકુલ ૧૨૭૨૨ 
ની વસતી ્ેછ. જેમા ંનગરપાભલકાના ંપ્રમખુશ્ીની હાજરીમા ં૧૫ નાગહરકોની વોડ્ક કવમટીનુ ંગઠન કરવામા ંઆવલે ્ેછ.
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આ સવમવતઓના ગઠન માટે જે રણનીવત અપનાવી ્ેછ એ નીચે મજુબ ્ેછ
• વોડ્ક સવમતીઓની રચના ં લોકશાહી પ્રહક્રયા અને વનયમોને આવધન તેમજ નગરપાભલકાના પ્રમખુ અને મખય 

અવધકારીની ઉપકસથવતમા ંકરવામા ંઆવી હતી.
• વોડ્ક સવમવત દ્ારા પ્રાથવમક રીતે ઉપલબધ માહહતી અને સથાવનક રહવેાસીઓના અભયાસના આધારે વોડ્ક આયોજન 

તૈયાર કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 
• શહરેી લોકો માટેની સરકારી યોજનાઓ, જી.આર. અને સબવંધત સેવાઓ માટે માહહતી વમત્ર કેનરિ ઉભા કરવામા ં

આવયા ્ેછ.  

વોડ્ક કવમટીની ઉપલબધીઓ
1. સૌ પ્રથમ વખત વોડ્ક ન.ં ૨ ના ંદરેક ઘરની માહહતીના ંઆધારે કોમ્ટુરાઇઝ નકશાઓ બનાવવામા ંઆવલે ્ેછ. આ 

્.ુપી.એસ.એસ. ડેટાબેઝ ઓન લાઇન પ્રાપત ્ેછ. જે આયોજન બનાવવામા ંઉપયોગમા ંલેવાય ્ેછ તેમજ વનયમીત 
રીતે અપડેટ કરવામા ંઆવશ.ે

2. ૮૦% લોકોને આધારકાડ્ક ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવલે ્ેછ. વોડ્ક સવમવત દ્ારા વધૃ સહાય, વવધવા પેનશન, રાશનકાડ્ક 
વગેરે જેવા સબવંધત કામો માટે સકંલન કરવામા ંઆવ્ુ ં્ેછ.

3. નાણાકીય વર્ક ૨૦૧૬/૧૭ માટે વોડ્ક આયોજન અને બજેટ તૈયાર કરવામા ંઆવલે ્ેછ. વોડ્ક ૨ અને ૩ ના ંઆયોજન 
અને બજેટને સતાવાર રીતે નગરપાભલકામા ંઆપવામા ંઆવલે ્ેછ. આયોજન અંતગ્કત મોટા ભાગના ં કામોનો 
નગરપાભલકા દ્ારા અમલ કરવામા ંઆવલે ્ેછ.

4. વોડ્ક સવમતીઓના ં વનરીક્ણના ંપહરણામે રસતા, ગટર, રોડ લાઇટ, પ્રાથાવમક શાળા, શૌચાલય સહહતના કામોની 
ગણુવતામા ંસધુારો થયો ્ેછ.

વોડ્ક ન.ં ૩ મા ંલોકશાહહ પધધવતથી ચુટંાયેલા વોડ્ક કમીહટના 
સભયો 

વોડ્ક ન.ં ૩ મા ંવોડ્ક ઓહફસનુ ંઉદ્ાટન કરતા ભજુ નગરપાભલકાના પ્રમખુ
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ભજુના ંદરેક વોડ્ક મા ંવોડ્ક સવમતીનુ ંગઠન થવુ ંજોઇએ, જે નગરસેવકો અને નાગહરકોને ખબુ જ મદદરૂપ થશ ેજેથી 
તેમના ંકાય્કમા ંસરળતા ઉભી થશ.ે

વોડ્ક સભા:
વોડ્ક ન ં૨ ની વોડ્ક કવમટી દ્ારા વોડ્ક સભાનુ ંઆયોજન ૧૭.૧૨.૨૦૧૬ ના ંરોજ વોડ્ક સભાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે 
જેમા ંભજુ નગર સેવા સદનના ચીફ ઓફીસર, કારોબારી ચેરમેન અનય વોડ્કના ંનગર સેવકો અને વોડ્ક ના ં૨૫૦ જેટલા 
નાગહરકો હાજર રહા હતા. વોડ્ક સભામા ંગત વર્કમા ંનગરપાભલકા દ્ારા કરવામા ંઆવલેા કામોનો હહસાબ વોડ્ક ના ંનગર 

વોડ્ક ન.ં ૨ મા ંશખે ફભળયા વોડ્ક કમીહટની દેખરેખમા ંચાલી રહલે ુ ં
રસતાનુ ંમરંમત કામ 

વોડ્ક ન.ં ૩ના ભગતવાડી વવસતારમા ંપાણી વવતરણની લાઇન માટે ચાલી 
રહલે ુ ંખોદકામ

 ‘’અમે વોડ્ભ ન-ં૨ની વોડ્ભ કતમિી દ્ારા િૈ્યાર કરવામા ંઆવેલ વાત્ષિક આ્યોિનથી ઘણુ ંતશખ્યા છીએ. 
અમે ભિુના ંિમામ વોડ્ભ માિે આ આ્યોિન પ્રટક્ર્યા અને પધધતિ અપનાવવાનો તનણ્ભ્ય ક્યયો છે. 
આ આ્યોિનથી તવસિાર અને વસિીના ંઆધારે િમામ વોડ્ભ માિે વાિબી રીિે બજેિ ફાળવવામા ં
મદદ મળશે”
                નગરપાભલકાનામખુય અવધકારીશ્ી શ્ી ચાડંપપા સાહબે 

‘’ભિુના ંદરેક વોડ્ભમા ંવોડ્ભ ્સતમતિનુ ંગઠન થવુ ંિોઈએ, જે કાઉકદ્્સલરને ્બૂ મદદરૂપ થશે અને 
િેમનુ ંકા્ય્ભ ્બૂ ઝડપી અને કા્ય્ભક્ષમ બનશે.”

     શ્ીમવત હમેલતાબેન ગોર. પવૂ્ક પ્રમખુશ્ીભજુ નગરપાભલકા
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સેવક રોશનબેન ત્રાયાએ આપેલ, નવા મજુંર કામોની માહહતી આઇશબુેન સમાએ આપેલ, તેમજ વોડ્કન ુ ંતૈયાર થયેલ 
આયોજન સલુેમાનભાઇ હીંગોરજાએ રજુ કરેલ. જે બધી બાબતોથી નાગહરકો માહહતગાર બનયા હતા.

ક્મતાવધ્કન :
નગરપાભલકાના ંનવા ચુટંાયેલા નગરસેવકોને પોતાના ંકામમા ંસરળતા થાય તેમની આવડતમા ંવધારો થાય અને વધ ુ
સારી રીતે માહહતી સભર કામ કરી શકે તે માટે નગર સેવકો અને વોડ્ક કવમટી માટે તાલીમો કરવામા ંઆવલે જેમા ં૨૭ 
જેટલા નગરસેવકો અને ૧૮ જેટલા વોડ્ક કવમટીના ંસદસયોએ લાભ લીધેલો. તાલીમમા ંનગરસેવકોને બધંારણ મજુબ 
તેમની જવાબદારી અને ભવુમકા, વવકેન્નરિત શાસન વયવસથા તેમજ નગરપાભલકાની પ્રવવૃતિઓ વવશ ેમાહહતગાર કરવામા ં
આવયા હતા. 

વોડ્ક ઓહફસની ભવુમકા : 
1. વોડ્ક નબંર ૨ અને ૩ મા ંવોડ્ક ઓહફસ બનાવવામા ંઆવી ્ેછ. આ વોડ્ક ઓહફસ દ્ારા નીચે મજુબની સેવાઓ પરુી 

પાડવામા ંઆવ ે્ેછ. 
2. વોડ્ક ઓહફસમા ંવોડ્ક સવમવતની માવસક વમટીંગ મળતી હોય ્ેછ જેમા ંસવમવતના સભયો તેમના વવસતારના પ્રશ્ો અને 

પોતાના વવસતારમા ંજે વવકાસલક્ી કામગીરી કરવાની ્ેછ તેની ચચા્ક કરે ્ેછ.

વોડ્ક ન.ં ૨ની વોડ્ક ઓહફસમા ંઅબ્કન સેત ુદ્ારા આયોજજત કેમપમા ંઆધાર કાડ્ક બનાવવા આવલેા લોકો
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3. વોડ્કના સામાજજક આવથસિક અને માળખાહકય વવકાસ માટે વોડ્ક સવમવત વોડ્ક ઓહફસમા ંવમટીંગ કરે ્ેછ અને નાણાહકય 
જોગવાઇઓ સાથને ુ ંઆયોજન ઘડે ્ેછ. 

4. વોડ્ક ઓહફસ એક એવો મચં ્ેછ જયા ંવોડ્કના નાગહરકો ચુટંાયેલા નગરસેવકો અને નગરપાભલકાના કમ્કચારીઓ સમક્ 
પોતાની સમસયાઓની રજૂઆત કરે ્ેછ તેમજ વોડ્કના વવકાસ માટે સચુનો આપે ્ેછ. 

5. વોડ્ક ઓહફસ પર સરકાર દ્ારા ગરીબોના કલયાણ માટે ઘોવરત યોજનાની માહહતી પરુી પાડવામા ંઆવ ે્ેછ તેમજ 
ગહરબોને તેનો લાભ મળે એ માટે પણ સહયોગ આપે ્ેછ. 

ભવવષયની હદશા:
• વોડ્ક કાઉનસીલર અને નગરપાભલકા સાથ ેસકંલન કરવુ ંજેથી દરેક વોડ્કમા ંવોડ્ક સવમવતની રચના થઇ શકે. 
• વોડ્ક સવમવતને વોડ્કન ુ ંઆયોજન અને બજેટ તૈયાર કરવામા ંસહયોગ આપવો. 
• દરેક વોડ્કમા ંવોડ્ક ઓહફસની રચના કરવી જેથી જાહરે સેવાઓ પરુી પાડવામા ંતેમજ વવકેન્નરિત આયોજન અને 

શાસનને શહરેમા ંપ્રોતસાહન પરંુુ પાડી શકાય. 
• નગપાભલકાના ટેકસ કલેકશનમા ંવદૃ્દ્ કરવા માટે વોડ્ક ઓહફસ દ્ારા વરેા ઉઘરાવવામા ંઆવ ેએ માટે નગરપાભલકા 

સાથ ેસકંલન કરવુ.ં 

નગરપાભલકાના અવધકારીઓ, વોડ્ક કાઉનસીલરો અને નાગહરકો સમક્ વોડ્ક પલાન રજૂ કરતા વોડ્ક કમીટીના સભય 
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“ભજુ બોલે ્ેછ” દ્ારા ૨૬ જાન્આુરી ૨૦૧૫ના રોજ આયોજજત કાય્કક્રમમા ં૨૬મી જાન્આુરી, ૨૦૦૧ના ભકંુપમા ંમતૃ્ ુપામેલા લોકોને મીણબતિી 
સાથ ેશ્દ્ાજંભલ આપતા નાગહરકો. 
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12 ભિુના નાગટરકોનો પોિીકો મચં ‘ભિુ બોલે છે’

શહરેોમા ંજોવા મળ્ુ ં્ેછ કે વવવવધ પ્રદેશો, ધમયો અને સસંકૃવતના લોકો શહરેોમા ંઆવ ે્ેછ અને પોતાના ભરણપોરણ 
માટે કામ કરે ્ેછ તેમજ શહરે અને દેશના વવકાસમા ંસહભાગી બને ્ેછ. વધતી જતી વસતીને કારણે શહરેોમા ંહમેશા ં
રહણેાક, પાણી અને સવચ્છતાની અ્છત સજા્કય ્ેછ. પરંત ુઆવા શહરેી વવસતારોમા ંવવચારોના આદાનપ્રદાન તેમજ 
સચુન, ભવ પ્રવતભાવ રજૂ કરવા માટેના અવકાશની પણ કમી ્ેછ. આપણી લોકશાહી પ્રહક્રયામા ંવોડ્ક કાઉનસીલર, 
ધારાસભય કે સસંદ સભયો નાગહરકો દ્ારા દર પાચં વરષે ચુટંાય ્ેછ પણ નાગહરકો સરકાર સાથ ેસીધો સવંાદ કરી શકે 
એવી વયવસથા ભાગયે જ જોવા મળે ્ેછ. 
આ અહસેાસ સાથ ેભજુના નાગહરકોના પોવતકા મચં તરીકે “ભજુ બોલે ્ેછ” નામે એક નવી પહલે નીચે દશા્કવલેા હતેઓુ 
સાથ ેહાથ ધરાઇ. 
• શહરેને લગતા વવવવધ મદુ્ાઓ પર નાગહરકો તેમના ભાવ પ્રવતભાવનુ ંએક મેક સાથ ેઆદાનપ્રદાન કરે.
• આ મચં દ્ારા તતં્રો નાગહરકોના સચુનો અને પ્રવતભાવો જાણે તેમજ એજ રીતે આ માધયમે તતં્ર નાગહરકોને સદેંશ 

પહોંચાડે તેમજ અપેક્ાઓ મકુી શકે ્ેછ. 
• આ મચં ભજુના ઇવતહાસ, વારસા અને સસંકૃવતનો સપંટુ હશ ેજે માત્ર ભજુના નાગહરકો માટે જ નહહં પરંત ુબહારથી 

આવતા લોકોને પણ ઉપયોગી બની રહશે.ે 

શહરેમા ંચાલતી વવવવધ પ્રવવૃતિઓની માહહતી આ મચં દ્ારા પરુી પાડવામા ંઆવ ે્ેછ જેમા ંક્યાકં ને ક્યાકં નાગહરકોનુ ં
જીવન જોડાયેલુ ં હોય, તેમજ નાગહરકો પોતાના વવચારો, સચુનો અને પ્રવતભાવો આપી શકે એ માટેનો ખલુલો 
મચં પરુોઓ પાડે ્ેછ. હાલમા ં૬૦૦ જેટલા નાગહરકો આ મચં (www.bhujbolechhe.org) સાથ ેજોડાયેલા ્ેછ. આ 
વબેસાઇટનુ ંફેસબકુ પેઇજ પણ ્ેછ જેમા ં૮,૫૦૦ થી વધ ુફોલોવસ્ક જોડાયેલા ્ેછ જેમા ંમાત્ર ભારત જ નહહ દુવનયાના 
અનય દેશોના નાગહરકો પણ ્ેછ. આ વબેસાઇટમા ંશહરેના વભંચત વવસતારોમા ંરહતેા એવા લોકોના અનભુવો અને 
પ્રવતભાવો મકુવામા ંઆવે ્ેછ જે ઇનટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. બીબીસી ટીમ તેઓને વનયવમત રીતે રુબરુ 
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મળી વવકાસના સદંભ્કમા ંતેમના રોજજંદા અનભુવોનુ ંઆલેખન કરે ્ેછ. બીબીસીના મખુય વવભાગો નીચે મજુબ ્ેછ : 
1. બલોગ/અવર વોઇસ(આપણો અવાજ) : અહહં નાગહરકો પોતાનો બલોગ ધરાવ ે્ેછ જેમા ંતેઓ શહરે માટે પોતાના 

અનભુવો અને પ્રવતભાવો મકેુ ્ેછ. તેઓ શહરેમા ં વવકાસ સદંભષે ચાલતી રોજજંદી પ્રહક્રયા વવશે લેખ પણ લખે ્ેછ. 
નાગહરકો, ઔપચાહરક તેમજ અનૌપચાહરક સગંઠનો, શાળા, કોલેજ તેમજ અનય સથંાઓ તેમની વાત તેમજ શહરે 
માટે સકારાતમક અભભગમ સાથ ેકરેલા પ્રયતનો વવશ ેલખે ્ેછ. અનય નાગહરકો લેખકોની પોસટ પર પ્રવતભાવો આપે 
્ેછ તેમજ ચચા્ક કરી શકે ્ેછ. 

2. કનસન્ક મેનેજમેનટ : આ એક અનય સવતતં્ર વવભાગ ્ેછ જેમા ંનાગહરકો તેમની સમસયાઓ મકેુ ્ેછ જે તેમના વવસતારમા ં
પ્રાથવમક સવુવધાઓ અને સેવાઓ, સરુક્ા કે સવચ્છતાના મદુ્ાઓના સદંભ્કમા ં હોઇ શકે. નગરપાભલકા, પોલીસ, 
ઇલેકટ્ીસીહટ બોડ્ક જેવા લાગતા વડગતા તતં્ર આ માધયમે વનયવમત પણે નાગહરકોના મતંવયો મેળવી તેમની સેવામા ં
સધુાર લાવી શકે તેમજ નાગહરકોએ ઉઠાવલેા પ્રશ્ોનુ ંસતવરે વનરાકરણ લાવી શકે તેમ ્ેછ. 

બીબીસી વેબસાઈટ નો સક્રીનશોટ
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3. ઇનફોમષેશન (માહહતી વમત્ર) : આ એક એવો વવભાગ ્ેછ જેમા ંભજુ શહરેની માહહતી જેવી કે ઇવતહાસ, શહરેમા ંરહતેી 
જ્ાવતઓ, આરોગય, વશક્ણ અને સામાજજક સરુક્ા જેવી સરકારી યોજનાઓની માહહતી, વાહન વયવહાર સબંધંી 
માહહતી તેમજ વવવવધ સપંકયો ઉપલબધ ્ેછ જેનો નાગહરકો ઉપયોગ કરી શકે. 

બીબીસી દ્ારા થયેલી અનય પહલે : 
1. બીબીસી દ્ારા શહરેમા ંલાબંા સમયથી વસતી જ્ાવતઓનુ ંદસતાવજેીકરણ કરવામા ંઆવ ે્ેછ જેમણે સામાજજક, આવથસિક 

તેમજ  પયા્કવરણીય સદંભ્કમા ંશહરેને સમદૃ્ બનાવ્ુ ંહોય. આ દસતાવેજમા ંતેઓ શહરેમા ંક્યારે આવયા, એમની 
સસંકૃવત, રીતહરવાજો, સામાજજક માળખુ ંવગેરે દશા્કવવામા ંઆવ ે્ેછ. બીબીસી ભજુની ૮૪ જ્ાવતઓનુ ંદસતાવેજીકરણ 
કરવા ઇચ્ેછ ્ેછ જેમાથંી ૧૨ જ્ાવતઓનુ ં દસતાવજેીકરણ થ્ુ ં ્ેછ અને સીદી તેમજ કોલી સમાજની પકુસતકા પણ 
પ્રકાવશત થઇ ્ેછ.

 ‘વલડ્ક હહેરટેજ  ડે’ વનવમતિ ેભજુના મલુયવાન ઐવતહાવસક સથળ રામકંુડની સફાઇ સાથ ેશણગાર કરતા શાળાના બાળકો
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2. શહરેના સમદૃ્ ઇવતહાસ અને સસંકૃવતને ્છતી કરતા અનેક ઐવતહાવસક સમારકો, ઐવતહાસીક સથળો અને ઇમારતો 
ભજુમા ંઆવલેી ્ેછ. જો કે, તેમાનંી મોટાભાગની ઇમારતો તતં્રના ઓરમાયા વત્કનને કારણે ખબુ જ દયનીય હાલતમા ં
્ેછ. આથી, આ તમામ ઐવતહાવસક સથળો અને ઇમારતોનુ ંદસતાવેજીકરણ કરી તેની માહહતી બીબીસી વબેસાઇટ પર 
મકુવામા ંઆવી ્ેછ જેથી લોકોમા ંજાગવૃત આવ ેઅને નોંધપાત્ર સમારકોનુ ંસરંક્ણ થાય. સમાતંરે વવદ્ાથથીઓ અને 
નાગહરકોને જાગતૃ કરવા બીબીસીના બેનર તળે સમયાતંરે હહેરટેજ અને નેચર વોકનુ ંઆયોજન થતુ ંરહ ે્ેછ. 

3. બીબીસી શહરેમા ં વભંચત વવસતારના લોકો, રખડતા પશ ુ પક્ીઓના કલયાણ માટે વન:સવાથ્ક ભાવ ે સેવા કરતા 
સવયસંેવકોને શોધી તેમને સનમાવનત કરે ્ેછ. શહરે માટે તેમણે કરેલી સેવાઓનુ ંદસતાવજેીકરણ થ્ુ ં્ેછ અને બીબીસી 
વબેસાઇટ પર મકુા્ુ ં્ેછ. 

4. એચઆઇસી પ્રકલપ અંતગ્કત થતી દરેક પ્રવવૃતિઓ અને વનદશ્કનો આ સચંાર માધયમ દ્ારા આવરી લેવામા ંઆવ ે
્ેછ. બીબીસી ટીમ સથાવનક અખબારમા ંસમાચારો, લેખો પ્રકાવશત કરાવે ્ેછ તેમજ સથાવનક ટીવી ચેનલમા ંપ્રવસદ્ 
કરવા માટે સકંલન કરે ્ેછ. આવા જ એક પ્રયાસરુપે શહરેમા ંખરેખર સઘંર્ક કરીને આગળ આવલેી ૫૦ મહહલાઓની 
હહકકતો સથાવનક સમાચારપત્ર “કચ્છવમત્ર”મા ંકોલમ તરીકે પ્રવસદ્ થઇ ્ેછ. “જેડલ” નામે પ્રકાવશત થતી આ પવુતસિ દર 
મગંળવારે આવ ે્ેછ. 

ખારીનદીમા ંસવચ્છતા અભભયાનમા ંજોડાયેલા ભજુના નાગહરકો શાળાના બાળકોને ભજુના ઐવતહાવસક સમારકોની માહહતી આપતા ભજુના વડીલ 
નાગહરક
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ભવવષયનુ ંઆયોજન : 
• આગામી સમયમા ંનાગહરકો, સમાજજક સસંથાઓ, તતં્ર, વવદ્ાથથીઓ, વયવસાયકારો આ માધયમનો ઉપયોગ કરે અને 

શહરેના કલયાણ માટે સહભાગી પ્રયતનો કરે એ રીતે બીબીસીનુ ંઆયોજન કરવુ.ં
• શહરેના ઐવતહાવસક વારસાના સરંક્ણ માટે નાગહરકો જાગતૃ થાય અને એ સદંભષે સલંગન તતં્રનો સપંક્ક કરે. 

સીદી અને કોલી સમાજના ઇવતહાસ, હરતહરવાજો અને કચ્છ સાથનેા જોડાણ વવશનેી પકુસતકા
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પરીતશષિ  
01  કા્ય્ભશાળાની ્સમ્યપત્રક અને તવ્્યાન્ુસાર ્સત્રો
શહરેપાડે સાદ, ભજુ વવઝન ૨૦૨૨, વવકેન્નરિત વવકાસ ની કેડીએ
તારીખ :   ૧૨ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૭
સથળ :   ડોસાભાઇ ધરમશાળા, ‘કચ્છવમત્ર’ પ્રેસની બાજુમા,ં ભજુ. 
પ્રથમ ટદવ્સ (૧૨મી મે)  

કાયયક્રમ સમયત્રક 

હરેાડે સાદ, ભજુ વળઝન ૨૦૨૨, વળકેન્દ્રિત વળકાસ ની કેડીએ 

 તારીખ : ૧૨ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૭ 

સ્થલ : ડોસાભાઇ ધરમાલા, 'કચ્છવમત્ર' પે્રસની બાજુમાાં, ભજુ.  

પ્રથમ દદળસ (૧૨મી મે)   
સમય કાયયક્રમ  સાંગ્ન વ્યક્તત 
03.30-03.35 સ્લાગત અને દી પ્રાગટ્ય  શ્રી એભ. એચ. ીય  
03.35-03.40 અતતથીઓન ું વન્ભાન   
03:40 – 03:50 લર્કળોની રૂયેખા  શ્રી વુંદીબાઈ તલયભાની  
03:50 – 03:55 ભ જ ળશયેની અવુંગઠીત ભહશરાઓની 

હયસ્સ્થતત અંગેના  અશલેારની 
પ સ્સ્તર્ાન ું તલભોચન. (ભશભેાનોના શસ્તે)  

શ્રી અલ્ર્ાફેન જાની            

03:55 – 04:20 પ્રાવુંગગર્ ઉદફોધન  શ્રી તનભાફેન આચામક(ધાયાવભ્મ, ભ જ), શ્રી 
હર્યીટ્બાઇ વોભપ યા (ચેયભેનશ્રી, બાડા),  શ્રી 
અળોર્બાઇ શાથી (પ્રમ ખશ્રી, ભ જ 
નગયાગરર્ા)  

04:20 – 04:30 અધ્મક્ષીમ ઉદફોધન  શ્રી લાવણબાઈ આશીય (વુંવદીમ વગચલ)  
04:30 – 04:35 આબાયદળકન શ્રી ઉેન્રબાઈ ઉાધ્મામ  
હરેી આયોજન  
04:35 – 04:55 ટ્રાન્ઝીટ્ ઓહયએન્ટે્ડ ડેલરોભેન્ટ્ 

ોરીવી અને હદલ્શીની રે્ળ સ્ટ્ડી  
શ્રી યોભીતા યોમ (ડે. ડીયેક્ટ્ય(આહર્િ.)  
હદલ્શી ડેલરોભેન્ટ્ ઓથોયીટ્ી 

04:55 – 05:10 ચચાક  
05:10 – 05.30 શભીયવય રેર્ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન  શ્રી વુંજમ ઇશ્વયબાઇ દેવાઇ 

ભાવ ર્ન્વલ્ટ્ન્ટ્,ભ જ  
05.30 – 05:45 ચચાક  
05:45 – 06:15 આલ્ાશાય  

 
 

દ્વિતીય દદળસ (૧૩ મી મે) 
સમય કાયયક્રમ  
10:00 – 10:50  હયલાઈઝ્ડ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન, ભ જ (૨૦૨૫) 

 
(શ્રી હશતાથક આમક, નાવેન્ટ્ ઇન્પો. ટે્ર્. 
પ્રા.રી.- અભદાલાદ) 

10:50 – 11.00  ચચાક  
સત્ર ૧   સત્ર ૨ 
11:00 – 11:30 ભ જભા શ ઘય દ્વાયા દૂધ ઉત્ાદનને પ્રોત્વાશન સ્ત્રી વળસ્ક્તર્યણ અને વરાભતત 
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કાયયક્રમ સમયત્રક 

હરેાડે સાદ, ભજુ વળઝન ૨૦૨૨, વળકેન્દ્રિત વળકાસ ની કેડીએ 

 તારીખ : ૧૨ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૭ 

સ્થલ : ડોસાભાઇ ધરમાલા, 'કચ્છવમત્ર' પે્રસની બાજુમાાં, ભજુ.  

પ્રથમ દદળસ (૧૨મી મે)   
સમય કાયયક્રમ  સાંગ્ન વ્યક્તત 
03.30-03.35 સ્લાગત અને દી પ્રાગટ્ય  શ્રી એભ. એચ. ીય  
03.35-03.40 અતતથીઓન ું વન્ભાન   
03:40 – 03:50 લર્કળોની રૂયેખા  શ્રી વુંદીબાઈ તલયભાની  
03:50 – 03:55 ભ જ ળશયેની અવુંગઠીત ભહશરાઓની 

હયસ્સ્થતત અંગેના  અશલેારની 
પ સ્સ્તર્ાન ું તલભોચન. (ભશભેાનોના શસ્તે)  

શ્રી અલ્ર્ાફેન જાની            

03:55 – 04:20 પ્રાવુંગગર્ ઉદફોધન  શ્રી તનભાફેન આચામક(ધાયાવભ્મ, ભ જ), શ્રી 
હર્યીટ્બાઇ વોભપ યા (ચેયભેનશ્રી, બાડા),  શ્રી 
અળોર્બાઇ શાથી (પ્રમ ખશ્રી, ભ જ 
નગયાગરર્ા)  

04:20 – 04:30 અધ્મક્ષીમ ઉદફોધન  શ્રી લાવણબાઈ આશીય (વુંવદીમ વગચલ)  
04:30 – 04:35 આબાયદળકન શ્રી ઉેન્રબાઈ ઉાધ્મામ  
હરેી આયોજન  
04:35 – 04:55 ટ્રાન્ઝીટ્ ઓહયએન્ટે્ડ ડેલરોભેન્ટ્ 

ોરીવી અને હદલ્શીની રે્ળ સ્ટ્ડી  
શ્રી યોભીતા યોમ (ડે. ડીયેક્ટ્ય(આહર્િ.)  
હદલ્શી ડેલરોભેન્ટ્ ઓથોયીટ્ી 

04:55 – 05:10 ચચાક  
05:10 – 05.30 શભીયવય રેર્ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન  શ્રી વુંજમ ઇશ્વયબાઇ દેવાઇ 

ભાવ ર્ન્વલ્ટ્ન્ટ્,ભ જ  
05.30 – 05:45 ચચાક  
05:45 – 06:15 આલ્ાશાય  

 
 

દ્વિતીય દદળસ (૧૩ મી મે) 
સમય કાયયક્રમ  
10:00 – 10:50  હયલાઈઝ્ડ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન, ભ જ (૨૦૨૫) 

 
(શ્રી હશતાથક આમક, નાવેન્ટ્ ઇન્પો. ટે્ર્. 
પ્રા.રી.- અભદાલાદ) 

10:50 – 11.00  ચચાક  
સત્ર ૧   સત્ર ૨ 
11:00 – 11:30 ભ જભા શ ઘય દ્વાયા દૂધ ઉત્ાદનને પ્રોત્વાશન સ્ત્રી વળસ્ક્તર્યણ અને વરાભતત 

કાયયક્રમ સમયત્રક 

હરેાડે સાદ, ભજુ વળઝન ૨૦૨૨, વળકેન્દ્રિત વળકાસ ની કેડીએ 

 તારીખ : ૧૨ અને ૧૩ મે, ૨૦૧૭ 

સ્થલ : ડોસાભાઇ ધરમાલા, 'કચ્છવમત્ર' પે્રસની બાજુમાાં, ભજુ.  

પ્રથમ દદળસ (૧૨મી મે)   
સમય કાયયક્રમ  સાંગ્ન વ્યક્તત 
03.30-03.35 સ્લાગત અને દી પ્રાગટ્ય  શ્રી એભ. એચ. ીય  
03.35-03.40 અતતથીઓન ું વન્ભાન   
03:40 – 03:50 લર્કળોની રૂયેખા  શ્રી વુંદીબાઈ તલયભાની  
03:50 – 03:55 ભ જ ળશયેની અવુંગઠીત ભહશરાઓની 

હયસ્સ્થતત અંગેના  અશલેારની 
પ સ્સ્તર્ાન ું તલભોચન. (ભશભેાનોના શસ્તે)  

શ્રી અલ્ર્ાફેન જાની            

03:55 – 04:20 પ્રાવુંગગર્ ઉદફોધન  શ્રી તનભાફેન આચામક(ધાયાવભ્મ, ભ જ), શ્રી 
હર્યીટ્બાઇ વોભપ યા (ચેયભેનશ્રી, બાડા),  શ્રી 
અળોર્બાઇ શાથી (પ્રમ ખશ્રી, ભ જ 
નગયાગરર્ા)  

04:20 – 04:30 અધ્મક્ષીમ ઉદફોધન  શ્રી લાવણબાઈ આશીય (વુંવદીમ વગચલ)  
04:30 – 04:35 આબાયદળકન શ્રી ઉેન્રબાઈ ઉાધ્મામ  
હરેી આયોજન  
04:35 – 04:55 ટ્રાન્ઝીટ્ ઓહયએન્ટે્ડ ડેલરોભેન્ટ્ 

ોરીવી અને હદલ્શીની રે્ળ સ્ટ્ડી  
શ્રી યોભીતા યોમ (ડે. ડીયેક્ટ્ય(આહર્િ.)  
હદલ્શી ડેલરોભેન્ટ્ ઓથોયીટ્ી 

04:55 – 05:10 ચચાક  
05:10 – 05.30 શભીયવય રેર્ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન  શ્રી વુંજમ ઇશ્વયબાઇ દેવાઇ 

ભાવ ર્ન્વલ્ટ્ન્ટ્,ભ જ  
05.30 – 05:45 ચચાક  
05:45 – 06:15 આલ્ાશાય  

 
 

દ્વિતીય દદળસ (૧૩ મી મે) 
સમય કાયયક્રમ  
10:00 – 10:50  હયલાઈઝ્ડ ડેલરોભેન્ટ્ પ્રાન, ભ જ (૨૦૨૫) 

 
(શ્રી હશતાથક આમક, નાવેન્ટ્ ઇન્પો. ટે્ર્. 
પ્રા.રી.- અભદાલાદ) 

10:50 – 11.00  ચચાક  
સત્ર ૧   સત્ર ૨ 
11:00 – 11:30 ભ જભા શ ઘય દ્વાયા દૂધ ઉત્ાદનને પ્રોત્વાશન સ્ત્રી વળસ્ક્તર્યણ અને વરાભતત 

(શ્રી નીતા ખ ફચુંદાણી, વશજીલન અને શ્રી 
આહદત્મ તવિંગ, હ ન્નયળાા)  

અર ણા જોી-જજજ્ઞા ગોય, વગખ વુંગગની 

11:30—11:40 ચચાક 
11:40—11:50 તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  
11:50 – 12:૦5 તલરે્ન્દ્ન્રત ઘન ર્ચયા વ્મલસ્થાન – ગોઆના 

વુંદબકભાું  
(શ્રી ક્રીન્ટ્ન લાઝ, પાઉન્ડય  
લી-વાઈર્ર વાઉથ ગોઆ)  

 ચચાક 

12:05—12:15 ઘન ર્ચયા વ્મલસ્થાન સ ધાયણા 
-શ્રી જમ ળાશ, ય એભવી,અભદાલાદ  

તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ 

12.15-12.30 ચચાક સ્ત્રી વરાભતત 
-શ્રી ગીતા નામ્બફવન, જાગોયી. 
  

12:30 – 12:40 ભ જભાું ઘન ર્ચયા વ્મવ્સ્થાનના પ્રમાવો  
(શ્રી ધભેળ અંતાણી, વશજજલન) 
(શ્રી ઘટ્ીત રશરે , ખભીય)  

12.40 – 12.50 રે્ન્દ્ન્રત અને તલરે્ન્દ્ન્રત ર્ચયા વ્મવ્સ્થાન  
-શ્રી વૌયબ ળાશ, એક્વેર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ  

12:50—01:00 ચચાક  ચચાક  
01:00 – 01:10 તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  
01:10 – 02:00 બોજન તલયાભ  
 સત્ર૧ સત્ર ૨  
02:00 – 02:30 ઓનય ડ્રીલન શાઉતવિંગ 

-શ્રી ર ેળ હ યભાડે, હ ન્નયળાા 
વેલ્ટ્ય પોય શોભરેવ એન્ડ ઓગેનાઇઝીંગ 

સ્ટ્રીટ્ લેન્ડવક -શ્રી હદનેળ ચાયણ, શ્રી ર્યભણ 
ભાયલાડા, શ્રી આહદત્મ તવિંઘ 

02:30—2:45 ચચાક ચચાક 
02:45—3:15 લોટ્ય તલઝન પોય ભ જ વીહટ્ 

-શ્રી મોગેળ જાડેજા, એક્ટ્ 
ભાઇગ્રન્ટ્ રેફય એન્ડ એડતભનીસ્ટે્રળન  
-શ્રી વુંજમ ગચત્રોડા, આજીતલર્ા બ્ય યો 

03:15—3:30 ચચાક તેભજ તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ ચચાક તેભજ તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ 
03:30 – 04:00  ચા તલયાભ  ચા તલયાભ  
04:00 – 04:45  ળશયેી ળાવન વ્મલસ્થાભાું જનબાગીદાયી 

(શ્રી તલશ્રાભ લાઘેરા અને ભીનાક્ષી ચૌશાણ  
ફામોડામલતવિટ્ી ર્ન્ઝલેળન  
-શ્રી ુંર્જ જોી, વશજજલન  

04:45 – 05:00 ચચાક ચચાક  
05:00 – 06:00 આગની હદળા/યસ્તો 
06:00 – 06:05  આબાય લીધી  
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(શ્રી નીતા ખ ફચુંદાણી, વશજીલન અને શ્રી 
આહદત્મ તવિંગ, હ ન્નયળાા)  

અર ણા જોી-જજજ્ઞા ગોય, વગખ વુંગગની 

11:30—11:40 ચચાક 
11:40—11:50 તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  
11:50 – 12:૦5 તલરે્ન્દ્ન્રત ઘન ર્ચયા વ્મલસ્થાન – ગોઆના 

વુંદબકભાું  
(શ્રી ક્રીન્ટ્ન લાઝ, પાઉન્ડય  
લી-વાઈર્ર વાઉથ ગોઆ)  

 ચચાક 

12:05—12:15 ઘન ર્ચયા વ્મલસ્થાન સ ધાયણા 
-શ્રી જમ ળાશ, ય એભવી,અભદાલાદ  

તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ 

12.15-12.30 ચચાક સ્ત્રી વરાભતત 
-શ્રી ગીતા નામ્બફવન, જાગોયી. 
  

12:30 – 12:40 ભ જભાું ઘન ર્ચયા વ્મવ્સ્થાનના પ્રમાવો  
(શ્રી ધભેળ અંતાણી, વશજજલન) 
(શ્રી ઘટ્ીત રશરે , ખભીય)  

12.40 – 12.50 રે્ન્દ્ન્રત અને તલરે્ન્દ્ન્રત ર્ચયા વ્મવ્સ્થાન  
-શ્રી વૌયબ ળાશ, એક્વેર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ  

12:50—01:00 ચચાક  ચચાક  
01:00 – 01:10 તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ  
01:10 – 02:00 બોજન તલયાભ  
 સત્ર૧ સત્ર ૨  
02:00 – 02:30 ઓનય ડ્રીલન શાઉતવિંગ 

-શ્રી ર ેળ હ યભાડે, હ ન્નયળાા 
વેલ્ટ્ય પોય શોભરેવ એન્ડ ઓગેનાઇઝીંગ 

સ્ટ્રીટ્ લેન્ડવક -શ્રી હદનેળ ચાયણ, શ્રી ર્યભણ 
ભાયલાડા, શ્રી આહદત્મ તવિંઘ 

02:30—2:45 ચચાક ચચાક 
02:45—3:15 લોટ્ય તલઝન પોય ભ જ વીહટ્ 

-શ્રી મોગેળ જાડેજા, એક્ટ્ 
ભાઇગ્રન્ટ્ રેફય એન્ડ એડતભનીસ્ટે્રળન  
-શ્રી વુંજમ ગચત્રોડા, આજીતલર્ા બ્ય યો 

03:15—3:30 ચચાક તેભજ તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ ચચાક તેભજ તનષ્ણાતો દ્વાયા ટ્ીપ્ણીઓ 
03:30 – 04:00  ચા તલયાભ  ચા તલયાભ  
04:00 – 04:45  ળશયેી ળાવન વ્મલસ્થાભાું જનબાગીદાયી 

(શ્રી તલશ્રાભ લાઘેરા અને ભીનાક્ષી ચૌશાણ  
ફામોડામલતવિટ્ી ર્ન્ઝલેળન  
-શ્રી ુંર્જ જોી, વશજજલન  

04:45 – 05:00 ચચાક ચચાક  
05:00 – 06:00 આગની હદળા/યસ્તો 
06:00 – 06:05  આબાય લીધી  
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વર્ક ૨૦૦૮મા ંનાગહરકોનુ ંએક જુથ સામાજજક સસંથા સાથ ેભજુના ગ્રામીણ વવસતારોમા ંકાય્કરત ્ેછ જે એક ભજુના નાગહરક તરીકે 
તેમના પોતાની સહભાગીતા અને યોગદાન પર પ્રકાશ પાડે ્ેછ, તેના દ્ારા “હોમસ ઇન ધ સીહટ” પ્રકલપનો ઉદ્ભવ થયો. સવયસંેવક 
તરીકે સૌ પ્રથમ પોતાના વવસતારમા ંજયા ંતેઓ રહ ે્ેછ તયા ંશહરેની સખુાકારી માટે પોતાની વનપણુતાનુ ંયોગદાન આપ્ુ,ં જે પહલે 
હવ ેવવસતરી ્ેછ અને હવ ેઅનેક નાગહરકોને ભજુને માનવીય અને રાજીખશુીથી રહવેા લાયક બનાવવા માટેની તક આપી ્ેછ. 

આ પ્રકલપની પહલે પાચં સવયસંેવી સસંથાઓ જેનો ઉલલેખ પ્છી કરીશુ,ં તેમના દ્ારા નીચે આપેલા વસદ્ાતંો સાથ ેકરવામા ંઆવી 
્ેછ. 
1. વવકેન્નરિત લોકશાહીને પ્રોતસાહન આપી નાગહરકો એવો સમાજ બનાવ ેકે જે વવકાસના પહરબળો પર અંકુશ મેળવી શકે તેમજ 

સેવાઓ, અસક્યામતો, સવુવધાઓ અને ભવવષય માટે તેમના આસપાસ જોડાણ કરી શકે. 
2. એ પ્રસથાવપત કરવુ ંકે જે પ્રહક્રયાઓ થઇ રહી ્ેછ તે પયા્કવરણીય અને પહરકસથવત પ્રમાણે યોગય ્ેછ. 
3. સમાનતા માટે કામ કરવુ ં જેમા ં ગરીબો, મહહલાઓ, સથળાતંરકારો, સમાજ દ્ારા તર્છોડાયેલાઓ તેમજ પ્રાણીઓ જેવા 

વભંચતોના સશકકતકરણને પ્રાધાનય અપાય. 

એક દાયકા દરમયાન, ઉપરોકત ત્રણ વસદ્ાતંોના આધારે નાગહરકોને સગંહઠત કરવા તેમજ શહરે માટે ઉભા કરાયેલા વનદશ્કનોનુ ં
રાજય દ્ારા સસંથાહકયકરણ અને સવીકૃવત થાય એવી રણનીવત બનાવવામા ંઆવી. આ કાય્કક્રમ શહરેના નામાહંકત નાગહરકો, 
સસંથાના પ્રવતવનવધઓ તેમજ સલમનુ ં પ્રવતવનવધતવ કરતા લોકોની બનેલી એક સવમવત દ્ારા કરવામા ંઆવ ે ્ેછ. આ કાય્કક્રમ 
મહતવના મદુ્ાઓ પર કામ કરવા તેમજ સામાજજક સગંઠનોને જવાબદારી ઉઠાવવા માટે ફેલોશીપનો પ્રસતાવ આપે ્ેછ. “ધ સીહટ 
કોલસ” (શહરે પાડે સાદ)નો દ્દ્વાવરસિક કાય્કક્રમ પ્રકલપ અંતગ્કત શહરેમા ંઉભા થયેલા વનદશ્કનો અને થઇ રહલેી પવવૃતિઓ રજૂ કરે 
્ેછ. એચઆઇસી પ્રકલપે કેટલાક નાગહરકોને ઔપચાહરક કે અનૌપચાહરક રીતે સગંહઠત થવામા ંસહયોગ આપયો ્ેછ જેમ કે વોડ્ક 
અને વવસતાર સવમતીઓ, વવસતાર વવકાસ સગંઠનો, પાણીની સમસયા આધાહરત “જલ સ્ોત સનેહ સવંધ્કન સવમવત જેવા સગંઠનો, 

“હોમ્સ ઇન ધ ્સીટિ” પ્રકલપ તવશે 
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પશપુાલન અને દુધ ઉતપાદન પર કાય્કરત માલધારી સગંઠન, મહહલાઓનુ ં વવશાળ સગંઠન “સભખ સગંીવન, ફેરીયાઓનુ ંસગંઠન 
તેમજ સથળાતંરકારોના સમહુની રચના કરવામા ંઆવી. 

આ પ્રકલપે પાણી અને ગદંા પાણીના વયવસથાપન, હાઉસીંગ અને ઘન કચરા વયવસથાપન માટે તકનીહક ઉકેલો વવકસાવયા ્ેછ તેમજ 
માહહતી અને આધાર ઉપલબધ કરાવવા માટે ઇનફોમષેશન ટેકનોલોજી આધાહરત માહહતી વયવસથાપન અને સચંાર તકવનકનો ઉપયોગ 
કરે ્ેછ. પ્રારંભભક સહભાગી અને તેમના ભજુમા ંથયેલા ંકાયયો નીચે મજુબ ્ેછ : 

્સહજિવન એ હાલમા ંએચઆઇસી પ્રકલપનુ ંમખુય કાયા્કલય ્ેછ જે શહરેમા ંઘન કચરા વયવસથાપન, પશધુન વયવસથાપન તેમજ 
શહરેી જૈવવવવવધતાના મદુ્ાઓ પર કાય્કરત ્ેછ. (http://www.sahjeevan.org)

એટરડ કોમરતુનિી્સ એદ્ડ િેકનોલોજી(એકટ) વવકેન્નરિત જળવયવસથા પર કાય્કરત ્ેછ જેમા ંરુફ વોટર હાવષેન્સટિંગ, ભગુભ્ક વયવસથાપન 
અને હરચાર્જ ટેકનોલોજી, તળાવ વયવસથાપન, વોટરશેડા વયવસથાપનનો સમાવેર થાય ્ેછ. (http://act-india.org)

્ેસત ુઅલભ્યાન તવકેન્દ્રિિ શા્સન વયવસથાનુ ંક્મતાવધ્કન કરી, માહહતી પરુી પાડવી, વોડ્ક ઓહફસ, વોડ્ક સવમતી તેમજ આયોજન 
બનાવવામા ંઅને સથળાતંરકારો જેવા વભંચતોને સગંહઠત કરવામા ંવનપણુતા ધરાવે ્ેછ. (http://www.kutchabhiyan.org) 

કચછ મટહલા તવકા્સ સગંઠન ગરીબ મહહલાઓને સગંહઠત કરીને તેમની આજીવવકા પર કામ કરે ્ેછ, સલંગન કાય્કક્રમોમા ંમહહલાઓની 
ભાગીદારી સવુનવચિત કરવી, ઓળખ સવુનવચિત કરવી, સભખ સગંીની બચત અને વધરાણની વવસતતૃ પ્રવવૃતિને સહયોગ કરે ્ેછ, હફમેલ 
સેકસ વક્કસ્ક અને હકશોરીઓને સરુક્ાના મદેુ્ જાગતૃ કરવામા ંઆવ ે્ેછ.  (http://kmvs.org.in)

હનુ્નરશાળા ફાઉદ્ડેશન સલમ હાઉસીંગ અને સેવાઓ, સથળાતંરીતો માટે આશ્યસથાનની  હડઝાઇન બનાવવી, શરેી અને ફેહરયાઓ માટે 
આયોજન, તળાવ વવકાસ, શહરેી આયોજન, પશધુન માટે આશ્યસથાન અને વસેટ વોટર ટેકનોલોજી પર કાય્કરત ્ેછ. (http://www.
hunnarshala.org)

એચઆઇસી કાય્કક્રમ સજજવ ખેતી આધાહરત સસંથા “સાજતવક” તેમજ ગજુરાતના કચ્છ પ્રદેશની હસતકળા, વારસો અને સસંકૃવતને 
ટકાવી રાખતા મચં “ખમીર” સાથ ેપણ કામ કરે ્ેછ. (http://www.khamir.org)




