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વડોદરાના રાજકારણમાાં મહહાઓની ભમૂમકા  
અતુભાઈ કાનજીભાઈ ધ્રુવ  

વંળોધક  અનુસ્નાતક યાજ્મનીતતળાસ્ત્ર તલબાગ ,  વી.યુ.ળાશ યુતનલતવિટી ,  લઢલાણ  

Abstract :  
આઝાદીના વાત દામકા ફાદ આજે જ્માયે રોકળાશીનો ામો લધુ ભજબતૂ 

ફન્મો છે , ત્મા યે ભહશરાઓએ ણ રોકળાશીને તંદુયસ્ત ફનાલલાભાં ોતાનુ ંમોગદાન 
આપયું છે . ખાવ કયીને યાજકાયણના કે્ષત્રે  તેઓ વશબાગી ફની છે. ગ્રાભ ંચામતના 
વભ્મથી ભાંડી વયંચ, મ્યુતન તવા લરટી તેભજ કોો યેળનોભાં વભ્મથી ભાંડી ભેમય 
સુધીની વત્તા પ્રાપત કયી છે તેભજ વભાજવેલા ણ કયી છે.  ફંધાયણે સ્ત્રી અને 
ુરુને વભાન અતધકાય આપમા છે યંત ુ ુરુ આતધત્મલાા વભાજભાં સ્ત્રીઓને 
આગ આલલા ખફૂ ઝઝૂભવુ ંડયું છે .  

લડોદયા શેરેથી જ વંસ્કાયી નગયી તયીકે પ્રખ્માત છે.  વય વમાજીયાલ 
ગામકલાડ (ત્રીજા) (૧૮૬૩-૧૯૩૯)નુ ં તેભાં અમલૂ્મ મોગદાન યહ્ું.  તળક્ષણ, 
ગ્રંથારમ તેભજ ખાવ કયીને  સ્ત્રી- તળક્ષણના તેઓ હશભામતી શતા.  લડોદયાભાં અત્માયે 
ણ તેભણે સ્થાેર તલતલધ વંસ્થાઓ (લચભનાફાઈ શો સ્સ્ટર, Skil l  Development  

Cent re) લગેયે શમાત છે તેભજ શજી ણ ભહશરાઓના ઉત્કષ ભા ટે વતત કાભ કયી 
યશી છે.  

પ્રસ્તુત અભ્માવભાં લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાં ભહશરાઓના મોગદાનની 
ચચાષ  કયલાભાં આલી છે .  લષ-૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ના વભમગાાભાં ભહશરાઓએ 
લડોદયા ભશાનગયા લરકાભાં કયેર કામોને તલસ્તતૃ યીતે ચચાષ  કયી છે. વંળોધનના 
ભશાળોધતનફંધના એક બાગરૂે આ વંળોધનત્ર લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાં 
ભહશરાઓના મોગદાનની સુે યે ચચાષ  કયેર છે.  
મુખ્ય શબ્દો (Keywords): મહહાઓ, રાજકારણ, વડોદરા મહાનગરપાલકા 
પ્રસ્તાવના:  
 તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની ળોધખોો , તળક્ષણનો તલકાવ તેભજ લૈચા હયક 
હયલતષનને કાયણે ભહશરાઓ તળક્ષણ, ફેન્કય, ાઈરોટ, ડ્રાઈલય, એન્ન્જતનમય, 
ડોકટય, ભેનેજય, આભ દયેક ક્ષેતે્ર ોતાનુ ં મોગદાન આી યશી છે. શલે કોઈ ણ 
ક્ષેત્રે ુરુોનો એકા તધકાય યહ્યો નથી. અને આતથિક-વાભા જજક સ્લતંત્રતા દ્વાયા 
ભહશરાળહકતને ઉજાગય કયી યશી છે.  તેભની જાગૃતતએ સ્લતંત્રતા આંદોરન, તેભજ 
અનેક ચલોભાં ોતાનું અમલૂ્મ મોગદાન આપયું છે .  
 નલા યુગની ભહશરાઓને વભજાયું કે તેભનો તલકાવ તેભના જ શાથભાં છે , 
તેથી શલે તે અફાભાંથી વફા ફની છે .  દયેક ક્ષે તે્ર ોતાના તનણષમો જાતે જ રે 
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છે .  ોતાના કુ ટંુફથી ભાંડી જાશેયકે્ષતે્ર ણ નેતતૃ્લ રઈ યશી છે.  કામદા-કાનનૂની 
વભજણ ઘયાલે છે .  
 આજની નાયી તન અને ભનથી ઊજાષનો સ્રોત ફની યશી છે. દયેક 
તલકાવક્ષેત્રભાં તેભની આમોજનળહકત, હયકલતા અને કલ્નાળહકત પ્રગટ થામ 
છે . ોતાના બુદ્ધિચાત ુમષ  અને તળક્ષણ લડે યાજકાયણના કે્ષતે્ર ણ તેભણે  અકલ્પમ 
પ્રગતત વાધી છે .  
 બાયતીમ ભહશરાઓ વાભા જજક વળહકતકયણ અલબગભ અનાલી 
યભતગભતથી ભાંડી , વ્મલવામ સુધીના દયેક કે્ષતે્ર વત્તાના વલોચ્ચ સ્થાન સુધી 
શોંચી છે .  
 યાજકાયણના કે્ષત્રે ણ ોતાના વપ નેતતૃ્લ દ્વાયા ોતાની વશબા લગતા 
લઘાયી છે. બાયતીમ ફંધાયણે ણ ૭૩ભા ફંધાયણીમ સુઘાયા દ્વાયા તેભના ભાટે 
સ્થા તનક ચ ૂંટણીઓભાં ૩૩% અનાભતની જોગલાઈ કયી તેભને પ્રોત્વાશન આપયું છે .  

મ્યુતન તવા લરટી, મ્યુતન તવર કોો યેળન કે કોઈણ સ્થા તનક સ્લયાજની 
ફાફતભાં વભાજ ભહશરા વભ્મો ાવે કામષક્ષભ લશીલટ, ન્મામણૂષ વ્મલસ્થા તેભજ 
યંયાગતની ઉય ભતૂભકાની આળા યાખે છે .  
 જોકે , યાજકાયણનુ ં ક્ષેત્ર ભહશરાઓ ભાટે કયી કવોટી વભાન છે. ગંદુ 
યાજકાયણ, ાટરીફદલુઓની વભસ્મા, આમાયાભ-ગમાયાભની ખેંચાખેંચી , યાજકીમ 
હુંવાત ુવંી ,  ભની, ભવલ્વ તેભજ ભેનાલય અને ોરીટીકવ, પ્રોટી તેભજ 
ઝેળનનુ ં પ્રભુત્લ ભહશરાઓ ભાટે યાજકાયણભાં આકયી વભાન કવોટી છે.  તેભ છતાં 
ોતાની તનડયતા તેભજ ખંતને કાયણે તેઓ યાજકાયણના ક્ષે તે્ર  ણ કા ઠંુ કાઢી યશી 
છે .  
 ગાંઘીજીથી ભાંડી વયદાય ટેર, યાજા યાભભોશનયામ, લગે યેએ ભહશરાઓના 
અતધકાયો તેભજ તેભના તળક્ષણ, તલકાવ, સ્ત્રીવળહકતકયણ લગેયે ભાટે વતત ખેલના 
યાખી, કાયણ કે તેઓ જાણતા શતા કે જ્માં સુઘી ભહશરાઓ આતથિક-વાભા જજક કે્ષત્રે 
યાલરંલફત યશેળે ત્માં સુઘી બાયતનો વંણૂષ  તલકાવ ળકમ નથી.  
 આઝાદી છી ભહશરાઓના ઉત્કષ ભા ટે તલતલઘ મોજનાઓ અભરભાં આલી. 
તેભને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે તલતલધ કામદા ઘડામા. છેલ્રે યાજીલ ગાંઘી દ્વાયા 
મૂભતૂ યીતે ઘડામેરો સ્થા તનક વયકાયોભાં ૩૩% અનાભતનો કામદો અનેક 
યીક્ષાઓ ાવ કયી ૧૯૯૨ભાં નયતવિંશયાલની વયકાય દયમ્માન વાય થમો અને 
૧૯૯૩ થી અભરીકૃત થમો.  
 પ્રસ્તુત અભ્માવભાં લષ ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ દયમ્માન લડોદયા 
ભશાનગયા લરકાભાં ચ ૂંટા મેરા ૭૯ ભહશરા નગયવે તલકાઓએ આેરા મોગદાનની 
અતે્ર યજૂઆત કયી છે.  ૭૯ ભહશરા વભ્મોભાંથી મદચ્છ યીતે  ૪૧ ભહશરા વભ્મોની 
રૂફરૂ મુરાકાત રીઘી શતી. તેભની મુરાકાત દયતભમાન ભેરા ભા હશતીભાંથી નીચે 
મુજફના વંળોધનનાં તાયણો તાયલલાભાં આવ્મા છે .  
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તારણો ( મનષ્કષો):  
 

૧.  લષ-૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫ના વભમગાાભાં ૨૬ ભહશરા નગયવેતલકાઓ ચ ૂંટામા 
શતા. લષ-૨૦૦૬ થી ૨૦૧૦ના વભમગાાભાં ૨૮ ભહશરા નગયવેતલકાઓ 
ચ ૂંટામા શતા. જ્માયે લષ-૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫ના વભમગાાભાં ૨૫ ભહશરા 
નગયવે તલકાઓ ચ ૂંટામા શતા. આભ ત્રણ ટભષભાં કુર ૭૯ ભહશરા 
નગયવે તલકાઓ ચ ૂંટામા શતા.  

૨.  કુર ૭૯ ભહશરા નગયવે તલકાભાંથી ૪૧ ભહશરા નગયવેતલકાનો પ્રસ્ત ુત 
અભ્માવભાં મદચ્છ િતત દ્વાયા વંદ કયલાભાં આવ્મા શતા.  

  લમજૂથ પ્રભાણે જોતાં ઉયોકત ૪૧ ભહશરા નગયવેતલકા ભાંથી ૨૫-
૩૦ના લમજૂથભાં કોઈ નગયવે તલકા ન શતા. ૩૧-૪૫ના લમજૂથભાં ૨ 
(૪.૮૮%), ૩૬-૪૦ના લમજૂથભાં ૨ (૪.૮૮%) ભહશરા નગયવે તલકા , ૪૧-
૪૫ના લમજૂથભાં ૪ (૯.૭૬%) ભહશરા નગયવે તલકા તેભજ ૪૬ થી લધુ 
લમજૂથભાં વૌથી લધુ ૩૩ (૮૦.૪૮%) ભહશરા નગયવે તલકા શતા. આભ, 
જોઈ ળકામ છે કે યુલાન ભહશરાઓનો યાજકાયણ પ્રત્મેનો રગાલ ખફૂ જ 
ઓછો જોલા ભળ્મો. તેભજ ઉંભય લધલાની વાથે યાજકાયણભાં પ્રલેળનાય 
ભહશરાઓનું વંખ્માફ ણ લઘયું.  ૪૬ થી લધુ લમજૂથની ભહશરાઓ 
યાજકાયણભાં ોતાનું મોગદાન આીને વભાજને એક નવુ ં હદળાસચૂન આે 
છે .  

૩. લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાં ભોટાબાગની નગયવે તલકાઓ હશિં દુ  ઘભષ  ાતી 
શતી. ળીખ, ઈવાઈ તેભજ મુસ્સ્રભ ઘભષ ાતી ભહશરા વભ્મોનુ ં પ્રભાણ 
નહશલત શતુ.ં  

૪. જ્ઞાતત પ્રભાણે નગયવે તલકાઓનુ ં તલશ્ર્રેણ જોઈએ તો કુર ૪૧ ભહશરા 
નગયવે તલકા ભાંથી ૨૮ (૬૮.૨૯%) જનયર કેટેગયી , ૦૮ (૧૯.૫૧%) 
ઓ.ફી.વી. ભહશરા નગયવેતલકાઓ, ૦૩ (૦૭.૩૨%) અનુસલૂચત જાતત 
(એવ.વી) , તેભજ ૦૨ (૦૪.૮૮%) અનુસલૂચત જનજાતત (એવ.ટી) ભહશરા 
નગયવે તલકાઓ શતા. આભ એવ.વી./એવ.ટી.  વમુદામની ભહશરાઓએ 
યાજકીમ યીતે લધુ મોગદાન આલાની જરૂયત છે તેભ જણાયું.  

૫. લૈલા હશત દયજ્જજાની  દષ્ટટએ જોઈએ તો, કુર ૪૧ ભહશરા નગયવેતલકા ભાંથી 
હયણીત ભહશરા નગયવેતલકાની વંખ્મા ૩૪ (૮૨.૯૨%), અહયણીત ભહશરા 
નગયવે તલકાની વંખ્મા ૦૨ (૦૪.૮૮%), તલધલા ભહશરા નગયવે તલકાની 
વંખ્મા ૦૫ (૧૨.૨૦%) શતી. આજના ુરુપ્રધાન વભાજભાં એલી ખોટી 
ભાન્મતા પ્રલતે છે કે અહયણીત તેભજ તલધલા ભહશરાઓ જાશેયકે્ષત્રથી દૂય 
યશે છે , યંત ુ આ ભાન્મતાથી તલરુિ ૦૪.૮૮% અહયણીત ભહશરા વભ્મો 
તેભજ ૧૨.૨૦% તલધલા ભહશરા નગયવેતલકા શતા . દેખીતી યીતે જ હયણીત 
ભહશરા નગયવેતલકાનુ ંપ્રભાણ લધુ ૮૨.૯૨% શતુ.ં  
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૬. લડોદયા ભશાનગયા લરકાના ભહશરા નગયવે તલકાની ળૈક્ષલણક રામકાત 
તાવતાં અક્ષયજ્ઞાન ઘયાલતા ૦૪ (૦૯.૭૬%), એવ.એવ.વી. ાવ ૦૮ 
(૧૯.૫૧%), એચ.એવ.વી. ાવ ૦૪ (૦૯.૭૬%), સ્નાતક ૧૩ 
(૩૧.૭૦%), અનુસ્નાતક ૦૭ (૧૭.૦૭%), તેભજ અન્મ ૦૫ (૧૨.૨૦%) 
ભહશરા નગયવેતલકાઓ શતા. આ યીતે સ્નાતક ભહશરા નગયવેતલકાનુ ં પ્રભાણ 
વૌથી લધુ (૩૧.૭૦%) શત ુ.ં  

૭. લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ભહશરા નગયવે તલકાઓ કમા ક્ષભાંથી આલે છે 
તેની  ૃયછા કયતાં,  વૌથી લધુ બાયતીમ જનતા ક્ષભાંથી ૩૨ (૭૮.૦૫%) 
તેભજ ફીજા ક્રભે બાયતીમ યાટરીમ કોંગે્રવ ૦૯ (૨૧.૯૫%) ભહશરા 
નગયવે તલકાઓ શતા. આભ, બાયતીમ જનતા ાટીના ભહશરા નગયવેતલકાની 
વંખ્મા લધુ શતી.  

૮. લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ભહશરા નગયવે તલકાના વ્મલવામ અંગે તાવ 
કયતાં ગ ૃહશણી અને યાજકીમ કાભગીયી ૧૮ (૪૩.૯૦%), કૃ ત વ્મલવામ ૦૧ 
(૦૨.૪૪%), નોકયી ૦૩ (૦૭.૩૨%), તેભજ અન્મ વ્મલવામ (સ્લતંત્ર ધંધો, 
વ્માલવા તમક: ડોકટય, એન્ન્જતનમય લગેયે) ૧૯ (૪૬.૩૪%) ભહશરા 
નગયવે તલકાઓ શતા. આભ, સ્લતંત્ર વ્મલવામ કયનાય ભહશરા નગયવે તલકાની 
વભ્મોની વંખ્મા વૌથી લધુ (૪૬.૩૪%) શતી.  

૯. ભતતલસ્તાયની દષ્ટટએ જોઈએ તો ફે ટભષ ભાટે ોતાના ભતતલસ્તાયભાંથી 
ચ ૂંટાઈને આલેરા વભ્મોની વંખ્મા ૦૯ શતી. કેટરાક ભતતલસ્તાયોનુ ં
ુન:વર્જન (પેયપાય) કયલાભાં આવ્યું શત ુ.ં  જેથી તેભનો ભતતલસ્તાય ફદરામો 
શતો . વભગ્ર યીતે જોતાં ૬૧ ભહશરા નગયવે તલકા વભ્મો એક ટભષ ભા ટે 
ોતાના ભતતલસ્તાયભાંથી ચ ૂંટામા શતા.  

૧૦. લડોદયા ભશાનગયાલરકાના વભગ્ર લશીલટની યીતે જોઈએ તો તેભાં દળ 
વતભતતઓ કામષયત છે , જે નીચે પ્રભાણે છે .  

 ૧. બ્લરક લકષ વ વતભતત  

 ૨. લોટય લકષ વ વતભતત  

 ૩. ડ્રેનેજ તેભજ સુએઝ વતભતત  

 ૪. આયોગ્મ વતભતત  

 ૫. ટાઉન પરા તનિંગ વતભતત  

 ૬. એસ્ટેટ ભે નેજભેન્ટ વતભતત  

 ૭. યીકીએળનર અને કલ્ચયર વતભતત  

 ૮. ગેવ વતભતત  

 ૯. તલઘુત વતભતત  

 ૧૦. ધાયા (રીગર) વતભતત  

૧૧. લડોદયા ભશાનગયાલરકાની તલતલઘ વતભતતઓના કામો જોઈએ તો બ્લરક 
લકષ વ વતભતત યસ્તાઓ, ુરો , ેટા ભાગો, પ્રાથતભક ળાાઓ, 
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મ્યુ.કોો યેળનની ઓહપવો ભાટે ભકાનો , મ્યુ.કોો યેળનના નોકય લગષ ભા ટે 
ભકાનો, સ્નાનાગાયો , તેભજ અન્મ વાલષજતનક ઈભાયતો ફાઘલાનું કામષ કયે 
છે .  

  લોટય લકષ વ વતભતત દયેક તલસ્તાયભાં ાણી શોંચાડલાનુ,ં  નલી 
ાઈ રાઈન નાખલાનુ,ં  તેભાં ભયાભત અને જાલણી, લાયીગૃશો ફાંઘલા, 
વાલષજતનક ીલાના ાણી ભાટેની વ્મલસ્થા, કૂલા , ફુલાયા, તાલો , 
જાળમો , ંો , નલરકાઓની દેખયેખ લગે યે કામો કયે છે.  

  ડ્રેનેજ અને સુએઝ વતભતત ભોયીઓ ફાંઘલી, તનબાલલી, ભયાભત, 
સુએઝના તનકાર ભાટે વ્મલસ્થા કયલી, નીકો , ગટયો ફનાલલી લગેયે કામો 
કયે છે.  આયોગ્મ વતભતત વયકાયી દલાખાનાની દેખયેખ, કચયાની વાપવપાઈ, 
વાલષજતનક વંડાવો , મુતયડીઓની વગલડો કયલી, લૈઘકીમ યાશત, ચેી 
યોગોનુ ં તનમંત્રણ તેભજ અટકાલ, પ્રસતૂતગૃશો , તળશુ કલ્માણ ગૃશો , વગબાષ , 
ઘાત્રી લગે યે ભહશરાઓ ભાટે તનમતભત ચેકઅ તેભજ દલાની વ્મલસ્થા, 
ાણી , ખોયાક તેભજ ઔતધઓની તાવ, જાશેય આયોગ્મ વાથે વંફંતધત 
પ્રમોગળાાઓ, દૂઘ તેભજ દૂઘની ફનાલટો, એમ્લયુરન્વ વેલા લગે યે કામો 
કયે છે.  

  ટાઉન પરા તનિંગ વતભતત ડ્રાપટ સ્કીભ તૈમાય કયલી, લાંધાઓ તલચાયભાં 
રેલા,  ડ્રાપટ સ્કીભને વયકાયભાં ભંજૂયી ભાટે ભોકરલી, ટાઉન પરા તનિંગ 
સ્કીભભાં પેયપાય, જાશેય ભકાનો ભાટે સ્થની વંદગી લગેયે કામો કયે છે.  

  એસ્ટેટ વતભતત વાલષજતનક યસ્તાનુ ં નાભકયણ, મ્યુતન.ક્લાટષ વ, સ્ટોરો , 
દુકાનો , ભા કેટ, શાથરાયી સ્ટેન્ડ, ગલ્રા એન્ડ થાયા સ્ટેન્ડ, સ્રભ ક્લાટષ વની 
પાલણી અને જાલણી તેના ત્રકો- હશવાફો તનબાલલા તેભજ 
મ્યુતન.ક તભળનયને યજૂ કયલા લગેયે કામો કયે છે.  

  યીકીએળનર અને કલ્ચયર વતભતત ખુલ્રી જગ્માઓ, ફીજી તભરકતો, 
ફાગ-ફગીચા, ઝાડો યોલા, યભતગભતના ભેદાનો , વ્મામાભળાા, ઉઘાનો , 
વંગ્રશસ્થાનો , ુયાતનસ્ભાયકોની જાલણી, ઐતતશા તવક સ્ભાયકો તનબાલલા 
લગે યે કામો કયે છે.  

  ગેવ વતભતત ગેવને રગતાં કામો જેભ કે ઓ.એન.જી.વી.ભાંથી ગેવનો 
તનમતભત ુયલઠો ભે તેલી વ્મલસ્થા કયલી, પીડય રાઈનો, શોલ્ડય સ્ટેળનો, 
નલા ગેવ જોડાણો આલા તથા તેનું કામષક્રભ વંચારન કયવું લગેયે કામો 
કયે છે.  

  તલઘુત વતભતત જી.ઈ.ફી. ાવેથી તનમતભત તલઘુત ુયલઠો ભેલલો, 
ગ્રાશકોને લીજ જોડાણો આલાં,  તલઘુત મંત્રોની ભયાભત તેભજ જાલણી, 
પીડયોની દેખયેખ, જાશેય યોળની, વાલષજતનક ઈભાયતો તેભજ યસ્તાઓભાં 
રાઈટીંગની વ્મલસ્થા, ળેયીઓભાં દીલાફત્તી, સ્રીટ રાઈટ લગે યે કામો કયે છે .  
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  ધાયા વતભતત, કોો યેળનને રગતી ઘાયાકીમ ફાફતો,  ભા હશતી , 
દસ્તાલેજો , દાલાઓનો ફચાલ, તે ભાટે એડલોકેટની ેનરની યચના લગે યે 
કામો કયે છે.  

મવ મવઘ સમમમતઓમાાં મહહાઓની સાંખ્યા :  
  ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ દયમ્માન ઉયોકત વતભતતઓભાં ભહશરા 

નગયવે તલકાની બગીદાયી નીચે મુજફ યશી શતી.  
બ્લરક લકષ વ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૨, ઉાધ્મક્ષા-૦૪, વભ્મો-૧૫, 

કુર-૨૧; લોટય લકષ વ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૧, ઉાધ્મક્ષા-૦૬, વભ્મો-૨૪, 
કુર-૩૧; ડ્રે નેજ તેભજ સુએઝ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૩, ઉાધ્મક્ષા-૦૨, વભ્મો-
૧૬, કુર-૨૧; આયોગ્મ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૨, ઉાધ્મક્ષા-૦૩, વભ્મો-૨૩, 
કુર-૨૮; ટાઉન પરા તનિંગ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૧, ઉાધ્મક્ષા-૦૧, વભ્મો-૧૬, 
કુર-૧૮; એસ્ટેટ ભેનેજભેન્ટ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૬, ઉાધ્મક્ષા-૦૪, વભ્મો-
૧૭, કુર-૨૭; યીકીએળનર અને કલ્ચયર વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૩, 
ઉાધ્મક્ષા-૦૫, વભ્મો-૨૪, કુર-૩૨; ગેવ વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૧, 
ઉાધ્મક્ષા-૦૩, વભ્મો-૧૭, કુર-૨૧; તલઘુત વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૩, 
ઉાધ્મક્ષા-૦૮, વભ્મો-૧૨, કુર-૨૩; ધાયા (રીગર) વતભતત: અધ્મક્ષા-૦૩, 
ઉાધ્મક્ષા-૦૩, વભ્મો-૦૯, કુર-૧૫; આ પ્રભાણે તલતલઘ વતભતતઓભાં 
ભહશરા નગયવેતલકાની વંખ્મા શતી.  

ઉપસાંહાર:  
 આ યીતે લડોદયા ભશાનગયા લરકાભાં ભેમય તયીકે ફે,  તેભજ ડેપયુટી ભેમય 
તયીકે વાત વભ્મોએ કાભ કયુું છે . નગયવે તલકાઓએ આત્ભતલશ્વાવ, નીડયતા તેભજ 
ખંતથી લડોદયા ળશેયના તલકાવને રગતાં કામો કયેર છે.  તળક્ષણ, રોકજાગૃતત તેભજ 
વયકાય-વભાજ દ્વાયા પ્રો ત્વાશનને કાયણે ભહશરા વભ્મો ગ્રાભ ંચામત, તાલુકા 
ંચામત અને જજલ્રા ંચામત, નગયાલરકા તેભજ તલતલઘ ભશાનગયાલરકાભાં 
ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપત કયુું  છે તેભજ તલકાવના કાભો કયી નાભ કભામા છે. ૩૩% ભહશરા 
અનાભતના ફંધાયણીમ સુઘાયા છી, ભહશરાઓ યાજકીમ કે્ષત્રે  વતત તલકાવના ંથે 
છે , તેભાં કોઈ ફેભત નથી.  
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