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૨૦૨૦-૨૧  રયલાઇઝડ 

ફજટે સદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ 
જ.ેએન.એન.
મુ.આય.એભ 

અનાભત કુર 

ુયાાંત ફાકી ૧૯૬.૬૬ ૪.૪૧ ૬૨૪.૬૪ ૦.૦૫ ૩૦૦.૧૩ ૧૧૨૫.૮૯ 

આલક ૧૧૫૦.૫૪ ૨૯૪.૦૬ ૫૧૦.૧૮ ૨૫૬.૦૦ ૧૯૫.૦૧ ૨૪૦૫.૭૯ 
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ફાકી સસરક ૧૩૪.૭૩ ૪૬.૯૫ ૫૨૪.૨૦ ૪૩.૯૮ ૩૫૩.૪૦ ૧૧૦૩.૨૬ 

૨૦૨૧-૨૨  ડર ાફ્ટ ફજટે 

ફજટે સદય યેલન્મુ  કેીટર ગ્રાન્ટ 
જ.ેએન.એન.
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આલક ૧૨૬૭.૫૫ ૪૨૧.૧૩ ૮૬૩.૦૫ ૧.૨૫ ૧૪૪.૦૩ ૨૬૯૭.૦૧ 

કુર જભા ૧૪૦૨.૨૮ ૪૬૮.૦૮ ૧૩૮૭.૨૫ ૪૫.૨૩ ૪૯૭.૪૪ ૩૮૦૦.૨૭ 

              

ખર્ચ ૧૩૧૦.૮૫ ૪૨૩.૭૪ ૯૨૭.૦૭ ૪૫.૨૧ ૧૧૯.૯૪ ૨૮૨૬.૮૧ 

ફાકી સસરક ૯૧.૪૩ ૪૪.૩૪ ૪૬૦.૧૮ ૦.૦૨ ૩૭૭.૫૦ ૯૭૩.૪૬ 

(રૂ. કયોડ ભાાં) 
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રૂસમો કમાાંથી આલળે ? 
(ૈસા) 

ઓકટર ોમ ગ્રાન્ટ ૨૮.૦૧ 

ખાસ કામદા ભુજફની આલક ૧૬.૦૯ 

ાાંણી કય/ર્ાજચ તથા ડરે નેજ કય 
અને સપાઇ ર્ાજચ 

૧૪.૪૮ 

સાભાન્મ કય ૧૪.૨૬ 

યેલન્મુ ગ્રાન્ટ ૧૧.૭૨ 

વ્માજ તથા બાડુ ૬.૬૩ 

વ્મલસામ લેયો ૪.૦૨ 

યર્ૂયણ આલક ૨.૫૬ 

અન્મ લેયા  ૨.૨૩ 

કુર ૈસા ૧૦૦.૦૦ 

રૂસમો કમાાં જળે ? 
(ૈસા) 

ભહેકભ ખર્ચ ૫૦.૦૮ 

સનબાલણી અને ભયાભત  ૧૭.૮૨ 

પ્રાથભીક સળક્ષણ  ૧૩.૪૫ 

યેલન્મુ ફજટે ભાાંથી  તફદીર થલા 
ાત્ર ભહેસૂરી લધ 

૭.૬૩ 

સલદ્યુત ખર્ચ/રાઇટ સફર ૬.૮૮ 

રોન ર્ાજીસ 3.૭૮ 

લરહલટી ખર્ચ ૦.૩૬ 

કુર ૈસા ૧૦૦.૦૦   
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

સલગત 
૨૦૨૦-૨૧  
રયલાઇઝડ 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

ઓકટર ોમ ગ્રાન્ટ ૩૨૫.૦૦ ૩૫૫.૦૦ 

ખાસ કામદા ભુજફની આલક ૧૧૭.૫૭ ૨૦૩.૯૯ 

સાભાન્મ કય ૧૮૪.૭૦ ૧૮૦.૭૭ 

અન્મ ગ્રાન્ટ ૧૪૯.૬૧ ૧૪૮.૬૧ 

ાાંણી કય/ર્ાજચ ૯૩.૮૦ ૮૫.૫૧ 

વ્માજ તથા બાડુ ૯૩.૬૫ ૮૪.૦૯ 

ડરેનેજ કય ૫૨.૦૦ ૫૮.૦૦ 

વ્મલસામ લેયો ૫૦.૦૦ ૫૧.૦૦ 

સપાઇ કય ૩૮.૮૦ ૪૦.૦૦ 

યરૂ્યણ આલક ૨૩.૦૨ ૩૨.૪૯ 

અન્મ લેયા ૨૨.૪૦ ૨૮.૧૦ 

કુર આલક ૧૧૫૦.૫૪ ૧૨૬૭.૫૫ 
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ઓક્ટ્રોય ગ્રાન્ટ 

૨૮.૧૦ 

૩૨.૪૯ 

૪૦.૦૦ 

૫૧.૦૦ 

૫૮.૦૦ 

૮૪.૦૯ 

૮૫.૫૧ 

૧૪૮.૬૧ 

૧૮૦.૭૭ 

૨૦૩.૯૯ 

૩૫૫.૦૦ 



(રૂ. કયોડ ભાાં) 

સલગત 
૨૦૨૦-૨૧  
રયલાઇઝડ 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 
ડર ાફ્ટ  

અાંદાજ 

ભહેકભ ખર્ચ ૬૧૨.૭૪ ૬૫૬.૫૪ 

સનબાલણી અને ભયાભત  ૨૪૮.૧૨ ૨૩૩.૫૭ 

પ્રાથભીક સળક્ષણ  ૧૬૫.૪૦ ૧૭૬.૨૫ 

યેલન્મુ ફજટેભાાંથી  તફદીર  
થલા ાત્ર ભહેસૂરી લધ 

૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

સલદ્યુત ખર્ચ/રાઇટ સફર ૮૯.૨૦ ૯૦.૨૧ 

રોન ર્ાજીસ ૪૩.૩૫ ૪૯.૫૫ 

યરૂ્યણ ખર્ચ ૩.૬૭ ૪.૭૪ 

કુર ખર્ચ ૧૨૧૨.૪૮ ૧૩૧૦.૮૫ 
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૪.૭૪ 

૪૯.૫૫ 

૯૦.૨૧ 

૧૦૦.૦૦ 

૧૭૬.૨૫ 

૨૩૩.૫૭ 

૬૫૬.૫૪ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

સલગત 
૨૦૨૦-૨૧  
રયલાઇઝડ 

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 
ડર ાફ્ટ   

અાંદાજ 

જભીન લેર્ાણની આલક ૧૦૧.૫૦ ૧૫૧.૫૦ 

રોનની આલક ૧૦૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ 

યેલન્મુ ફજટે ભાાંથી તફદીર ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

અન્મ આલક ૨૫.૫૬ ૨૧.૬૩ 

ટી.ી. ઇન્રીભેન્ટર કોંટર ીબ્મુળન ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ 

બાંગાય લેર્ાણની આલક ૩.૦૦ ૩.૦૦ 

ાણી સલકાસ પાો ૧.૦૦ ૨.૦૦ 

ડરેનેજ સલકાસ પાો ૧.૦૦ ૧.૦૦ 

કુર ૨૯૪.૦૬ ૪૨૧.૧૩ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

સલગત 
૨૦૨૦-૨૧  
રયલાઇઝડ 

અાંદાજ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 
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(રૂ. કયોડ મ ાં) 
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(રૂ. કરોડ મ ાં) 
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૨૦૨૦-૨૧  રયલાઇઝડ 
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સભગ્ર સબા ઠયાવ (1) 
 

સને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીવાઆઝડ ંદાજત્ર તથા સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ  
ંદાજત્ર ંગે સભગ્ર સબા ઠયાવ ંક : ૧૫૯/તા. ૩૧-૦૩-૨૧. 

 

 ધી ગુજયાત પ્રોલીન્ ળીમર  મનુિસનનિસવર કોેયનળન ટક  ૧૯૪૯ના ધોયણ અનવુાય  
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ભા ન  કયલનયા ભા ન  સ્થામી વનિસભનિસતટ વુચલનર કય દયની દયખાસ્ત નીચન જણાલનર 
પનયપાય વશ ભંજૂય કયી અભરભાં  ભુકલા અનિસબપ્રામ છન. 

 
 અકાયણી  : 
 

 કય દય       
 લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકા દ્વાયા ક્ષનત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધનિસતનો અભર વનન 
૨૦૦૩-૦૪ ના લષથી કયલાભાં આલનર છન  જનના અભરીકયણ ધી જી. ી. ટભ. વી. ટક્  ૧૯૪૯ 
ની કરભ ૧૪૧(ફી) ની જોગલાઈ અનવુાય શારભાં વાભાન્મ કયના દય, યશનણાંક નિસભરકત ભા ન  પ્રનિસત 

ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા યશનણાંક નિસવલામની નિસભરકત ભા ન   પ્રનિસત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- છન. જન 
અન્મ ફાફતો વશ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન.  

 

 ાણી કય  
રયશિષ્ ટ ક 

 

ધી ગુજયાત પ્રોનિસલઝનર  મુનિસનનિસવર કોેયનળન ટક   ૧૯૪૯ ની કરભ ૪૫૫(૧) અંતગષત 
અનુવનિસચ “ક” ના પ્રકયણ ૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ ટટ(ટ) અનુવાયના કાે  ટરયમા આધારયત 
રઘુત્તભ ાણી કયની લડોદયા મુનિસનનિસવર કોેયનળનની દયખાસ્તનન ભંજૂયી આલાભાં આલનરી છન. 

 

ળશનયભાં આલનરી યશનણાંક ઇભાયતો ભા ન  વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ  કા) તનભનજ યશનણાંક 
નિસવલામની ઇભાયતો ભા ન  ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ  કા) પ્રભાણન રનલાભાં આલળન. 

 

યંતુ જન નિસભલ્કતો ાણી કનનકળન વાથન જોડામનરી શળન તનલી નિસભલ્કતો ભા ન  નીચન જણાવ્મા ભુજફ 
ાણી કયની ઓછાભાં ઓછી યકભ ભંજૂય કયલાની બરાભણ નન યાજ્મ વયકાય શ્રી ટ ભંજૂયી આનરી  
છન. જન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન.  

 

.
નં. 

શભરકતનો પ્રકાય 
ભીનીભભ(રઘુત્તભ) 

ાણી કય ₹ 

 તભાભ પ્રકાયની યહેણાંક શભલ્કતો ભાટે  

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝુંડા, ચારી અનન ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની 
નિસભરક્તો ભા ન  

₹ ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

૨ તભાભ પ્રકાયની શફનયહેણાકં શભલ્કતો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૦૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 
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૩ તભાભ પ્રકાયની ઔઘોશગક શભરક્તો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 
  

યંતુ જો,  જ ન તન નિસભક્લ્કતભાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉયાંતનું ાણી કનનક્ળન આલાભાં આલનર શળન તો ાણી 
કય નીચન જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધનિસત ભુજફના ગુણાંકભાં ગણલાભાં આલળન. 

 

ાણી કનેક્િનની 
સાઆઝ 

વોલ્મુભેટર ીક ધ્ધશત ભુજફના ગુણાંકની ગણત્રી 

૧ ૨⁄   ૧ 

૩ ૪⁄   ૨.૨૫ 

૧” ૪ 

૧.૫” ૯ 

૨” ૧૬ 

૩” ૩૬ 

૪” ૬૪ 

૫” ૧૦૦ 

૬” ૧૪૪ 

૭” ૧૯૬ 

૮” ૨૫૬ 

૯” ૩૨૪ 

૧૦” ૪૦૦ 

૧૨” ૫૭૬ 
 

યંતુ ટા ષભનન્ , ફશુભાી ભકાનો ભાં આનર ાણી કનનકળન ના ાણી કય ની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણન ગણતાં જન તન નિસભલ્કતના કુર મુની  વાથન બાગાકાય કયતાં જો પ્રનિસત મુનિસન  ાણી કય 
ની યકભ ઓછી થતી શળન તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ ભુજફ લવુર કયલાભાં આલળન. 
 

યંતુ જો નિસભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાંતનંુ ાણી કનનક્ળનભાં લધાયો કન  ધ ાડો કયાલળન તો તનલા 
નિસકસ્વાભાં જન તન ાણી કનનક્ળનની વાઈઝની લોલ્મુભન ર ીક ગણત્રી ભુજફ ગણલાભાં આલળન અનન તન 
ભુજ્ફ ાણી કય લવુર કયલાનો અનિસધકાય કોેયનળનનન યશનળન. 
 

ઉયોક્ત નિસલગતોનન ફાધ આવ્મા નિસવલામ કોેયનળન કોઇણ નિસભલ્કત ધાયકનન  ભી ય થી ાણી 
કનનકળન પાલળન (જો નિસભલ્કત ધાયકની ભાંગણી અધાયન  અથલા તન નિસવલામ) તો તનલા વંજોગોભાં 
લયાળ ભુજફ નક્કી થનાય ચાજષ આધાયન  તનભજ ઠયાલનર ળયતો નન આધીન ાણીનો ચાજષ 
કોેયનળન લવૂર કયી ળકળન. 
 

 ાણી ચાજજ : 
 

ધી ફી.ી.ટભ.વી. ટક્  ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ ટ ટ (ટ) ભુજફ ાણી કય દાખર કયલાનો નિસનણષમ 

રનલાભાં આલનરો છન જ નના અનુવંધાનન વયકાયશ્રી તયપથી આનર ભંજૂયી અનુવાય રઘુતભ દય ભુજફ ાણી 

કય લવુર કયલાભાં આલળન જ્માયન  યશનણાંક નિસવલામની ઇભાયતો, ઔદ્યોનિસગક લયાળ ભા નની નિસભરકતો અનન 
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કોરનજ, શોસ્ નર, ળાા, ફારભંરદય, ધભષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રભ નિસલગનયન  ભા ન , આલી નિસભરકતો જન ાણી 

કનનક્ળન વાથન જોડામનરી શોમ તનલી નિસભરકતો ભા ન  ાણી ચાજષ નીચન દળાષલનર ધોયણન મથાલત યાખલાભા ં

આલન છન 
અ.નં. કનનક્ળનની 

વાઇઝ 

ફારભંરદય, 
ધભષળાા, 
દનલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ નિસલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

કોરનજ, શોસ્ નર, 
ળાાઓનિસલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

નિસફનયશનણાંક 
(ઔદ્યોનિસગક 

શનતુઓ નિસવલામ) 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

ઔદ્યોનિસગક 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

૧ ૧ ૨⁄   ૩૯૦૦ ૪૮૭૫ ૮૦૦૦ ૧૬૦૦૦ 

૨ ૩ ૪⁄   ૮૭૭૫ ૧૦૯૬૮ ૧૮૦૦૦ ૩૬૦૦૦ 

૩ ૧” ૧૫૬૦૦ ૧૯૫૦૦ ૩૨૦૦૦ ૬૪૦૦૦ 

૪ ૧.૫” ૩૫૧૦૦ ૪૩૮૭૫ ૭૨૦૦૦ ૧૪૪૦૦૦ 

૫ ૨” ૬૨૪૦૦ ૭૮૦૦૦ ૧૨૮૦૦૦ ૨૫૬૦૦૦ 

૬ ૩ ૧૪૦૪૦૦ ૧૭૫૫૦૦ ૨૮૮૦૦૦ ૫૭૬૦૦૦ 

૭ ૪” ૨૪૯૬૦૦ ૩૧૨૦૦૦ ૫૧૨૦૦૦ ૧૦૨૪૦૦૦ 

૮ ૫” ૩૯૦૦૦૦ ૪૮૭૫૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ 

૯ ૬” ૫૬૧૬૦૦ ૭૦૨૦૦૦ ૧૧૫૨૦૦૦ ૨૩૦૪૦૦૦ 

૧૦ ૮” ૯૯૮૪૦૦ ૧૨૪૮૦૦૦ ૨૦૪૮૦૦૦ ૪૦૯૬૦૦૦ 

૧૧ ૯” ૧૨૬૩૬૦૦ ૧૫૭૯૫૦૦ ૨૫૯૨૦૦૦ ૫૧૮૪૦૦૦ 

૧૨ ૧૦” ૧૫૬૦૦૦૦ ૧૯૫૦૦૦૦ ૩૨૦૦૦૦૦ ૬૪૦૦૦૦૦ 

૧૩ ૧૨” ૨૨૪૬૪૦૦ ૨૮૦૮૦૦૦ ૪૬૦૮૦૦૦ ૯૨૧૬૦૦૦ 
 

વનન ૨૦૧૯-૨૦ થી ળશનયભાં આલનર તભાભ નિસફનયશનણાંક કોભળીમર ઔદ્યોનિસગક નિસભરકતો ભા ન  
૩ ૪⁄ “ અનન તનનાથી ભો ી વાઇઝના ાણી કનનક્ળનો ય લો ય ભી ય ફનવાડી ભશાનગયારીકા 
દ્વાયા નિસનમત કયનર નીચન દળાષવ્મા ભુજફના દયો લવુરલાભાં આલળન. 

 
 

પ્રશતભાસ ાણીનો વયાિ કોભિીમર કનેક્િનો ભાટેના ૧૦૦૦ રીટય દીઠના યેટ(રૂ.ભાં) 

શફન યહેણાંક (ઔદ્યોશગક હેતુ 
શસવામ) વયાિ ભાટે 

ઔદ્યોશગક વયાિ ભાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ નિસક.રી.વુધી પ્રનિસત 
ભાવ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૩૦ નિસક.રી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૪૫ નિસક.રી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  નિસક.નિસર. થી ૬૦ નિસક.રી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૯૦ નિસક.રી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ નિસક.રી. થી લધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 

  

યંતુ જો યશનણાંક નિસવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણન ની નિસભલ્કતના ાણી ચાજષ ની યકભ તથા ાણી 
કય ની  કાલાયી ભુજફ થતી કય ની યકભ, ત્રણ ૈકી જન લધુ થતી શળન તન કય ચાજષ લવૂર કયલાભાં 
આલળન. 
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 વોટય  ભીટય ોરીસી: 
 

ાણી ુયલઠા પ્રોજનક્  દ્વાયા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના યોજ લો ય ભી ય ોરીવી ભંજૂયી ભા નની 
ુયલણી દયખાસ્ત સ્થામી વનિસભનિસત વભક્ષ યજૂ કયતા સ્થા.વ.ઠયાલ અંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી 
આખયી નિસનણષમ ભા ન  વાભાન્મ વબાભાં વાદય કયલાભાં આલનર છન. આ ોરીવી નો વંૂણષણન 
અભર વાભાન્મ વબાના ઠયાલ ફાદ જ કયલાનો યશનળન. 

 

 વડોદયા િહેયની હદ ફહાય અેર શફન યહેણાંક હેતુ ભાટેના ાણી કનેક્િનો ંગનેો દય: 
 

શદ ફશાયના નિસફન યશનણાંક શનતુ ભા નના કનનકળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના ધંધાકીમ શનતુ 
અંગન ના કનનકળનો ભા નના વૂનિસચત ાણીના દયો ના ત્રણ ગણા રનલાનુ શારનુ ધોયણ ચારુ યાખલા 
અનિસબપ્રામ છન તનભજ શદ ફશાય આલનર કોરનજ, શોસ્ નર, ળાાઓ, ફારભંરદય, ધભષળાા, દનલસ્થાન, 
અનાથાશ્રભોનન અામનરા કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના આલી વંસ્થા ઓ અંગન ના 
કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયોના દોઢ ગણા રનખન રનલાનુ શારનુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન 
 

 વડોદયા િહેય હદ ફહાય ામેર ાણી કનેક્િન ભાટે: 
 

લડોદયા ળશનય શદ ફશાય આનર યશનણાંક શનતુ ભા ન  ાણી કનનક્ળન ના દય: 
 

કનેક્િન સાઆઝ ભીનીભભ ચાજજની યકભ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 
 

૧ ૨⁄   થી લધુની વાઇઝ ભા ન  ઉય જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધનિસતના ગુણાંકભાં થતી યકભ ભુજફ 
ાણી ચાજષ લવુર કયલાભાં આલળન. 

 

 વડોદયા િહેયની હદ ફહાય અવેર યહેણાંક શસવામના હેત ુભાટેના કનેક્િનના દય: 
 

લડોદયા ળશનય ની શદ ફશાય આનર નિસફન યશનણાંક શનતુ નિસવલામના શનતુ ભા નના  કનનક્ળન નો દય, 
ળશનયભાં યશનણાંક નિસવલામની ઇભાયતો ભા નના દય ના ત્રણ  ગણા રનખન લવૂર કયલાભાં આલળન. 

 

 કન્ઝયવન્સી ને સુયેઝ ટેક્ષઃ 
 

 ળશનયી નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગના ઠયાલ ક્રભાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી              
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અનન વઅુયનજ  નક્ષના દયોનન વયકાય શ્રી ની ભંજુયી ભનર છન. 

 

ગુજયાત ટક્  નં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ ટટ (ફી) અન્ લમન કન્ ઝયલન્ વી અનન વુઅયનઝ  નક્ષ 
નીચન ભુજફના ધોયણોટ રનલા ભંજુયી ભનર છન. આ દયો ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત 
યાખલાભાં આલન છન 
 

.નં કન્ ઝયવન્ સી ને સુયેઝ ટેક્ષ ાત્ર શભલ્ કત સાભાન્મ કય ય 
ટકાવાયી 

૧. ઝુંડા લાનિસષક ઓછાભાં 
ઓછા દય 

૨. ૨૫ ભી ય વુધીના યશનઠાણની નિસભલ્ કત અનન ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તનભજ ઓધિનિસગક શનતુ ભા ન  ઇભાયત  ફનન્ ક  ન ર ોરડીઝર ં  ગનવ સ્  નળન  યાજમ 
વયકાય કન ન્ ર વયકાયની ઓપીવ  કોભળીમર ઓરપવ  ભોફાઇર પોન  ાલય  નજય ટન્  નના  
ડીળ ટન્  નના  તદઉયાંત તભાભ પ્રકાયની દુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાકે   ગોડાઉન  
લનયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શો નર  યન સ્  ોયન     વનિસલષવ સ્  નળન  ગનયનજ  ળોમ,ભ  શનલ્ થ વનન્  ય  

૩૫% 
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જી નનળીમભ  તભાભ પ્રકાયના યુશુળન કરાવીવ   રનનગ ગ અનન લોકનળનર ગાઇડન્ વ વંસ્ થાઓ  
આનંદપ્રભોદ અનન ભનોયંજનના શનતુ ભા ન  લયાતી ઇભાયત  ભનયનજ શોર  કો મુની ી શોર  લાડી  
ા ી પ્ રો   કરફ પ્ રો   પ્રદળષન ભનદાન  નિસવનનભાગૃશ  કરફ શાઉવ  ભલ્  ીપ્ રનક્ષ થીમન ય  

ઓન ટય થીમન ય  જીભખાના  સ્ ો ષવ સ્  નડીમભ નિસલગનયન  

૪. ૨૫ ભી યથી લધુ ક્ષનત્રપલાા યશનઠાણની નિસભલ્ કત અનન ઉય ાણણાવ્ મા નિસવલામની નિસફન 
યશનઠાણની તભાભ નિસભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાં ઓછા લાનિસષક દય (ટક ભાં નિસનરદષષ્ટ કમાષ ભુજફ) ₹ ૨૪ 

 

વડોદયા િહેયની હદ ફહાય ામેરા ડરેનેજ કનેકિનો ઈય રેવાાત્ર કન્ ઝયવન્ સી સુયેઝ ટેક્ષ 
ંગેનુ ંધોયણઃ 

 

ભશાનગયાનિસરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન દીઠ લાનિસષક  
₹ ૧૦૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ ગ્રાહ્ય યાખલા અનિસબપ્રામ છન. ફશુભાી ભકાનોનાં 
કનવભાં દય મુની  દીઠ ચાજષ ગણલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

હદ ફહાયના શફનઘયગથ થું ડરેનેજ કનેકિનો ંગનેું ધોયણઃ 
 

 મનુિસનનિસવર શદ ફશાયના નિસફન ઘયગથ થું ભકાનો ભા ન  પ્રનિસત કનનકળન દીઠ લાનિસષક શારના દયન  ₹ 
૩૫૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

  વડોદયા િહેયીની હદ ફહાયના સંસ્ થાકીમ હેતુ ડરેનેજ કનકેિનો ંગનેું ધોયણઃ 
 

શદ ફશાયના વંસ્ થાકીમ શનતુ ડરન નનજ કનનકળનો ભા નના દયો પ્રનિસત કનનકળન દીઠ શારના દયન  ₹ 
૫૦૦૦/- રનખન રનલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

 પામય ટેક્ષ : 
 

ળશનયી નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠયાલ ક્રભાંક : લભન-
૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- ી. થી પામય  નક્ષના નિસનમભોની ભંજુયી ભનર છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  પામય  નક્ષના દય નીચન જણાવ્ મા ભુજફના દયન  મથાલત યાખલાભાં 
આલન છન.  

 

.નં. શવગત દય÷ 

૧. પનક યીની ઇભાયતો અનન જભીન તનભજ અન્ મ નિસભરક્ત અનન જભીનો કન  જ ન ઔદ્યોનિસગક શનતુ 
ભા ન  લયાતી શોમ 

વાભાન્મ કયના ૫% 

 

૨. શાઇયાઇઝ ઇભાયતો કન  જ નની ઉંચાઇ ૧૮ ભી યથી લધુ શોમ તનલી જભીન અનન ઇભાયતો વાભાન્મ કયના ૭% 

 

 

 શિક્ ાણ ઈકય (સયચાજજ) : 
 

તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજ્મ ત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રનિસવધ્ધ થમનરા વનન ૨૦૦૬ના 
ગુજયાત નિસલધનમક ક્રભાંક-૧૩ અનુવાય નિસળક્ષણ ઉકય (વયચાજષ) લવૂર કયલાનંુ ઠયાલનરંુ છન. નિસળક્ષણ 
ઉકય (વય ચાજષ)ની ગણતયી નીચન ભુજફ કયલાની છન. તન ભુજફ ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  શારનંુ 
ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 
 

 ૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશનણાંકના શનતુ ભા ન  અથલા લનાય   
લાનિસણજ્મ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્મલવામ અથલા ધંધો ચરાલલા નિસવલામના કોઇ શનતુથી 
ઉમોગ થતો શોમ ત્માયન  – 
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  ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન શોમ  તો 
વાભાન્મ કયના ાંચ  કાના દયન . 

  ૨)  વાભાન્મ કય ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન 
શોમ  તો વાભાન્મ કયના દળ  કાના દયન . 

  ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ  તો વાભાન્મ કયના ંદય  કા ના દયન . 
 

 ૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લનાય  લાનિસણજ્મ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્મલવામ અથલા 
ધંધો કયલાનો શનતુ ભા ન  ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયન   

                ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન શોમ  તો 
વાભાન્મ કયના દવ  કાના દયન . 

                  ૨) વાભાન્મ કય ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન 
શોમ      તો  વાભાન્મ કયના લીવ  કાના દયન . 

                 ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ  તો વાભાન્મ કયના ત્રીવ  કાના દયન . 
 

           ૨)    કોઇ જભીન  ભકાન   ૅનાભનન્  અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્મ કય આકાયલાભાં 
આવ્મો શોમ  ણ ન ા કરભ (૧) ભાં જણાલનરા ફન અથલા લઘાયન  શનતુઓ ભા ન  ટકી વાથન 
ઉ૫મોગભાં રનલાતા શોમ ત્માયન  આ કરભ શનઠનો વયચાજષ તન જભીન  ભકાન   નનાભનન્   
અથલા ભકાનના બાગ જન શનતુઓ ભા ન  ઉ૫મોગભા ંરનલાતા શોમ તન ૈકી કોઇ શનતુઓ વંફંઘભાં 
રાગુ ૫ડતા ઉંચા દયન  રનલાનો યશનળન. 

 

 સપાઆ ચાજજ : 
 

બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ ાણલણી અનિસધનિસનમભના પ્રકયણ-૨૫ ના પકયા ક્રભાંક ૫.૩.૪.૨૫ 
ભાં કોસ્  યીકલયી  અનન ૪.૩.૪ રનલી ઓપ વનની નળન  નક્ષ ભી  ટડ કોસ્  ઓપ વોરીડ લનસ્  
ભનનનજભનન્  વનિસલષવીઝ અંતગષત વોરીડ લનસ્ ની જન વનિસલષવ ુયી ાડલાભાં આલન છન. વદય નિસનમભ 
અંતગષત વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વપાઇ ચાજષ નીચન ભુજફના ધોયણન મથાલત યાખલાભાં આલન 
છન. 

સપાઇ ચાજજ હારનો દય 
૧. યશનણાંક નિસભરક્તો 

ભા ન 
  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી નિસભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 
ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

નિસભરકત ભા ન    
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 

ધયાલતી નિસભરકત ભા ન  

₹ ૨૫૦  
 
 

₹ ૫૦૦ 

 
₹ ૭૫૦ 

૨ યશનણાંક નિસવલામની 

નિસભરક્તો ભા ન    

૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી નિસભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

નિસભરકત ભા ન   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 
ધયાલતી નિસભરકત ભા ન  

₹ ૧૦૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
₹ ૧૮૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
 
₹ ૨૫૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 

 

 



સભગ્ર સબા ઠયાવ (7) 
 

 રદવાફત્તી વેયો  : 
 

લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકાના શદ નિસલસ્તાયભાં આલનર ઇભાયતો અનન નિસભલ્કતો ઉય રાઇ ગ ગ  નક્ષ 
નાખલાં કયલાભાં આલનરી દયખાસ્તનન વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી 
ભંજુયી ભનરી છન  વદય ભંજુયી અન્લમન રાઇ ગ ગ  નક્ષ નાખલા અંગન યાજ્મ વયકાયશ્રીનન દયખાસ્ત 
કયલાભાં આલનરી જનનન વયકાયશ્રીના ળ. નિસલ. અનન ળ. ગૃ. નિસલ. ઠયાલ અંક લભન 
૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી ભંજુયી ભનરી છન. વદય ભંજુયીભાં “રાઇ ગ ગ 
 નક્ષ” ના ફદરન “રદલાફત્તી લનયો” (સ્ ર ી  રાઇ   નક્ષ) ટ ભતરફના વુધાયા વરશત મુનિસનનિસવર 
કોેયનળનની દયખાસ્તનન કાભચરાઉ ભંજુયી ભનરી છન. 
  
વદય ભંજુયી આધાયન  લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકા શદભાં આલનર ઇભાયતો અનન  નિસભકલ્કતો ઉય 
રદલાફત્તી લનયો નાંખલા અંગનના નિસનમભોનન વભગ્ર વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી 
ભંજુયી ભનરી વદય ભંજુયી આધાયન  ધી જી.ી. ટભ. વી. ટક્ ની કરભ ૪૫૫ (૧) ભુજ્ફ ાણશનય 
નો ીવ પ્રનિસવધ્ધ કયી લાંધાવુચનો ભંગાલલાભાં આલનરા શતા અનન  વદય લાંધા વુચનો ઉય આખયી 
નિસનણષમ કયલા અંગનની દયખાસ્ત ભુક./વંકરન/આકાયણી/ટવ./જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. 
૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાં આલનરી  છન. જનના લાંધા વુચનો ની વુનાલણી ખાવ વભીતી 
દ્વાયા કયલાભાં આલનરી છન   યંતુ તન અંગનનો ઠયાલ અનિસનણીત છન. જનનો નિસનણષમ થમન યાજ્મ 
વયકાયશ્રીની છનલ ની ભજુંયી ભનલી અભરીકૃત કયલાભાં આલળન. 
 

 વાહન ઈયનો કય (અજીવન વાહન કય): 

 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.ટભ.વી ટક  ૧૯૪૯ શનઠ લવુર કયલાભાં આલન છન. તન વનન 
 ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  નીચન ભુજફના શારના દય મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

 

.નં. શવગત દય 

૧. સ્કુ ય  ભો ય વામકર  અનન રીચક્રી લાશનો (ફન યી 
ઓયન નડ વરશત) 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓ ોયીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડગ ગ યીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભો યકાય તથા જી ભા ન  (ફનઝીક પ્રાઇઝ)  

 (ટ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦  થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી  ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹. ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ૯ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹.  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ઉય÷ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભન ાડોય  ભીનીફવ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬.  રક તથા ભો ી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ 
પ્રકાયના લાશનો જનનો વભાલનળ અનુક્રભ નં. ૧ થી ૫ ભાં ના 
શોમ 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

  

આ ઉયાંત લાશન દીઠ  ોકન ₹. ૧૦૦/- લવૂર કયલાનું મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 



સભગ્ર સબા ઠયાવ (8) 
 

 થીમટેય ટેક્ષ : 
 

 ગુજયાત વયકાયના ંચામત અનન આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.ટભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   
/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભજુંય કયનરા થીમન ય  નક્ષ અગંનના નિસનમભો ભુજફ અનન ગુજયાત વયકાયનાં 
ંચામત શાઉવગ ગ અનન અફષન ડનલરભનન્ ના ઠયાલ અંક-ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /ી. 
/તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અનન ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.ટભ.ટન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભંજુય કમાષ પ્રભાણન તનભજ ળશનયી 
નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગ ઠયાલ ક્રભાંક : જીટપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-
૨-૨૦૦૧ અનવુાય તનભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ ભજુફ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના 
લષ ભા ન  મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

 

 ાકીંગચાજજ: 
 

ાકીંગ ચાજષ(જભીન લાય યલાના પી) બાયન  લાશનો ( રક,  રનરય, રક્ઝયી ફવ નિસલગનયન ) લાનિસષક ₹÷. 
૧૦૦૦/- પ્રનિસત લાશન રદઠ ચાજષ રનલાભાં આલન છન  તન મથાલત યાખલાભાં આલન છન. તન નિસવલામના 
લાશનો ઉય ચાજષ રનલાનો નથી. 

 

 વ્ મવસામ વેયો :  
 

 લડોદયા ભશાનગયાનિસરકાની શદભાં વ્મલવામ કયતાં નીચન જણાલનર રયનિસળષ્ટ ભુજફના 
વ્મલવામકાયો તથા રયનિસળષ્ટ-૧ ની ટન્ ર ી-૧ ભાં દળાષલનર લનતનદાયો ૈકી કનન્ર વયકાય  યાજ્મ 
વયકાય  ંચામત  કનન્ ોનભેંન્  નિસલસ્તાય તથા ાણશનય વાશવના ટકભના લનતનદાય નિસવલામના 
લનતનદાયોટ બયલાાત્ર વ્મલવામ લનયો લવુર કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા 
નો ીપીકનળન નં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા 
ભશાનગયાનિસરકાનન વુપ્રત કયલાભાં આલનરી છન. તનભજ કામદાની જોગલાઈ અનુવાય રઘુતભ અનન 
ભશત્તભ દયની ભમાષદા ભુજફ દય નક્કી કયલાની વત્તાઓ વુપ્રત થમનરી છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વ્મલવામ લનયાના દય નીચન જણાલનર અનુવુનિસચ-૧ ભુજફ શારના દયન 
મથાલત યાખલાભાં આલન છન. 

અનુવૂનિસચ - ૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અનન કરભ ૫ની ન ા કરભ(૩)] 
વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અનન યોજગાય ઉયના લનયાનો દય. 

.નં. વ્મશક્તઓનો વગજ Ç 
વ્મવસામ વેયાનો 
ભાશસક દય ₹. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કનન્ર વયકાય  ંચામતો  યાજ્મ અનન કન ન્ર વયકાયના ાણશનયક્ષનત્રના 
ઉક્રભો અનન ગ્રાં  ઇન ટઇડ વંસ્થાઓ નિસવલામના ગાયદાયો અનન લનતનદાયો જ નનો ભાનિસવક 
ગાય અથલા લનતન 

 

૧. ₹.૬૦૦૦ થી ઓછો ળુન્મ 

૨. ₹.૬૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૯૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૮૦ 

૩. ₹.૯૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૧૨૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૧૫૦ 

૪. ₹.૧૨૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ä. ₹ ૨૦૦ 

સ્ષ્ટીકયણ ૧-કોઇ ભરશના નિસવલામની કોઇ ભુદત ભા ન  કોઇ ગાય અથલા લનતનઆલાનું 

શોમ ત્માયન   ભાનિસવક ગાય અથલા લનતન  આ નોંધના શનતુ ભા ન  કોઇ ભરશના ભા ન  આનર 
અથલા આલાના ગાય અથલા લનતનની ખયનખય યકભના આધાયન  ગણલાભાં આલળન. 

 



સભગ્ર સબા ઠયાવ (9) 
 

સ્ષ્ટીકયણ.૨- કોઇ વ્મનિસક્ત કોઇ ભરશનાના અંત શનરાં ગાય અથલા લનતન ભનલનાય 
તયીકન  ફંધ થામ  ત્માયન  તન ભરશનાનો લનયો બયલાની તનની જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતન 

ઘ ાડલાભાં આલળન. 

 

  વ્મવસામ વેયાનો 
વાશષજક દય ₹. 

૨. (ક)  વોરીવી યો અનન નો યી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ₹ ૨૦૦૦ 

(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ ન્ ો) અનન દંત નિસચનિસકત્વકો(ડન ન્ ીસ્ ો) વરશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

(ગ)  આકી નક ો  ટન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ ન્ ો   નક્ષ કન્વલ્ ન્ ો  ચા ષડષ  

ટકાઉન્ ન્ ો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અનન ભનનનજભનન્  કન્વલ્ ન્ ો વરશત  નકનિસનકર અનન 
પ્રોપનળનર કન્વલ્ ન્ ો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 

 (ઘ) લીભા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૩૮(વન ૧૯૩૮ના ૪થા) શનઠ યનિસજસ્ ય થમનરા અથલા 
રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ ટજન્ ો  નિસપ્રન્વીાર ટજન્ ો  સ્નનિસળમર 

ટજન્ ો ઇન્સ્મોયન્વ ટજન્ ો અનન વલેમયો અથલા રોવ ટવનવયો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 (ચ)   નિસફલ્ડગ ગ કોન્ ર ાક યો નિસવલામના તભાભ કોં ર ાક યો. ₹ ૨૦૦૦ 

 (છ) કનિસભળન ટજન્ ો  દરારો અનન ટસ્ ન  બ્રોકયો નિસવલામના બ્રોકયો. ₹ ૨૦૦૦ 

 
(જ÷) ઓ ોભોફાઈર બ્રોકવષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઝ)    ુય ઓયન વષ અનન  ર ાલનર ટજન્   ₹ ૨૦૦૦ 

 
( ) કનફર  ી.લી. ઓયન વષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઠø)   રપલ્ભ નિસલતયકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ડ)   નિસલજ્ઞાન ટજન્વીઓના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઢ)   યુશુળન ક્રાવીવ અથલા યુશુ ોયીમર ઈન્ ીયુશુળન્વના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ત)   કોપ્મુ ય નિસળક્ષણ તારીભ અથલા કોપ્મુ ય નન લકષ  ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભેળન 

અનન ડન  ા ફનઝ વનિસલષવભાં યોકામનરી વંસ્થાના ભાનિસરકો અથલા વનલા ુયી ાડનાયાઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈલગ ગ સ્કુરના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(દù)   ભનયનજ શોર અનન ા ી પ્રો ના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વનલા ુયી ાડનાયા  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ન)   શનલ્થ ક્રફ અનન ભનોયંજન ક્રફના ભાનિસરકો.  ₹ ૨૦૦૦ 

૩. (૧) લામદા-વોદા (નિસનમભન) અનિસધનિસનમભ  ૧૯૫૨ (વનન ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા ટવોવીટળનનાં વભ્મો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૨) વીક્મોયી ી વોદા (નિસનમભન) અનિસધનિસનમભ  ૧૯૫૬ (વનન ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા સ્ ોક ટક્વચનન્જ વભ્મો.  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૩) ઓઈર ો અનન વનિસલષવ સ્ નળનોનાં ભાનિસરકો અનન કોઈણ તનલા  ન  

રનનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી ય વુધીની નિસભરકત ભા ન .  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૪) ભંુફઈ દુકાન અનન વંસ્થા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ભંુફઈના ૭૯ભા) ભાં 

વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણન રાઈવન્વ ધયાલતા નિસલદનળી દારુ લનચનાયા અનન નિસનલાવી 
શો રો અનન નિસથમન યોના ભાનિસરકો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૫) ચી  પંડોનું વંચારન કયતી વ્મનિસક્તઓ અથલા વંસ્થાઓ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(૬) ફેંનિસકંગ નિસનમભન અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૯(વનન ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાં વ્માખ્મા કમાષ 

પ્રભાણનની ફેંનિસકંગ કંનીઓ. 
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૭) ગુજયાત વશકાયી ભંડી અનિસધનિસનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજયાતના ૧૦ભા) શનઠ 

યજીસ્ ય થમનરી અથલા યજીસ્ ય થમનર શોલાનું ગણાતી વશકાયી વોવામ ીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધંધાભાં યોકામનરી યાજ્મ સ્તયની ભંડીઓ અનન 
જીલ્લા સ્તયની ભંડીઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 



સભગ્ર સબા ઠયાવ (10) 
 

  (ખ) વશકાયી વુગય પનક્ યીઓ અનન વશકાયી સ્ીનગ ગ નિસભરો. ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૮) ટસ્ ન  ટજન્ ો અથલા ટસ્ ન  બ્રોકવષ અથલા નિસફલ્ડગ ગ કોન્ ર ાક્ યો  ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૯) નિસલડીમો ારષવષ અથલા નિસલડીમો રાઈબ્રનયી અથલા તન ફન્નનના ભાનિસરકો અથલા તન ફન્નન 

બાડા  ન  આનર શોમ ત્માયન  તનનન બાડા  ન  યાખનાય.  

₹ ૨૦૦૦ 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધંધાભાં યોકામનરી બાયતીમ બાગીદાયી અનિસધનિસનમભ  

૧૯૩૨ (વનન ૧૯૩૨ના ૯ભા) શનઠ યનિસજસ્ ય થમનરી નઢી ઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

૫ કાયખાના અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણન કંની નાં 
બોગલ ન  દાયો.  

₹ ૨૦૦૦ 

૬ ભંુફઈ દુકાન અનન વંસ્થા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ભંુફઈના આળયન  ાંચથી લધુ 

કભષચાયીઓ કાભન યાખનરા શોમ તનલી વંસ્થાના ભાનિસરકો. 

₹ ૨૦૦૦ 

૭ ગુજયાત ભૂલ્મલનિસધષત લનયા અનિસધનિસનમભ  ૨૦૦૩ (વનન ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાં વ્માખ્માનિસમત કમાષ 
પ્રભાણનના લનાયી ઓ  જનભના તભાભ લનચાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓ નું કૂર લાનિસષક  નષ 
ઓલય   

 

 
(૧)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો  ળૂન્મ 

 
(૨)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૫૦૦ 

 
(૩)   ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૧૨૫૦ 

 
(૪)   ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ તો.  ₹ ૨૪૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : આ નોંધના શનતુ ભા ન   “લષ” ટ ળબ્દનો અથષ  ગુજયાત ભૂલ્મલનિસધષત લનયા 
અનિસધનિસનમભ  ૨૦૦૩ (વનન-૨૦૦૫ના ગુજયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખંડ(૩૬) ભાં 
વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણનનું લષ ટલો થળન. 

 

૮ ભો ય લાશન અનિસધનિસનમભ  ૧૯૮૮(વનન ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શનઠ બાડાની અથલા ફદરાની 

યકભ રઈનન લયાતા અથલા લાયલા ભા ન  અનુકુ ફનાલનરા  ર ાન્વો ષ  લાશનો  ફવો  
 નક્ષીઓ   રકો અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભો ય લાશનોની યભી  ધયાલતી શોમ ત્માયન . 

₹ ૨૦૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : ટકજ કુ ંુફના વભ્મો તયીકન  વાથન યશનતી અનન અરગ યભી ો ધયાલતી 
વ્મનિસક્તઓ  આ નોંધના શનતુઓ ભા ન  ટક જ વ્મનિસક્ત તયીકન  ગણાળન.  

 

૯ ભંુફઈ નાણાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અનિસધનિસનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વનન 

૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શનઠ રામવન્વ આનરા નાણાંની ધીયધાય  

₹ ૨૦૦૦ 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાં ઉલ્લનખનરી ન શોમ તનલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અથલા યોજગાય 

કયતી અનન કરભ ૩ની ન ા કરભ(૨) ના ચોથા યંતુક શનઠ જનના વંફંધભાં ાણશનયનાભંુ 

ફશાય ાડનરું શોમ તનલી વ્મનિસક્તઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૦-૨૧  યેવન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.

૧

૨

૩

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ  અંદાજત્ર :-

     સને ૨૦૨૦-૨૧ ના સ્થામી સમભમિએ ભંજુય કયેર લડોદયા ભહાનગયામરકાના યીલાઇઝડ  અંદાજત્ર ભંજુય કયલાનંુ ઠયાલલાભાં આલે છે.

ભહાનગયામરકાનંુ સને  ૨૦૨૦-૨૧ નંુ યીલાઇઝડ  ફજટે નીચે ભુજફનંુ  યહેળે.

સને ૨૦૨૦-૨૧  યેવન્મુ જભા ફાજુ  :-

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

મ્મુમનમસર કય અને દય ૪૪૧૭૦.૦૧ ૪૪૧૭૦.૦૧

સયકાય ભદદ ૪૭૪૬૦.૫૦ ૪૭૪૬૦.૫૦

ખાસ કામદા ભુજફ ૧૧૭૫૬.૫૦ ૧૧૭૫૬.૫૦

મ્મુમનમસર મભરકિભાંથી બાડંુ િથા વ્માજ ૯૩૬૪.૯૧ ૯૩૬૪.૯૧

અન્મ આલક ૨૩૦૨.૩૧ ૨૩૦૨.૩૧

કૂર ૧૧૫૦૫૪.૨૩ ૧૧૫૦૫૪.૨૩

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ભહેકભ
૬૧૨૭૩.૭૩ ૬૧૨૭૩.૭૩

મનબાલણી
૩૩૭૩૨.૦૫ ૩૩૭૩૨.૦૫

રોન ચામજિસ
૪૩૩૫.૦૦ ૪૩૩૫.૦૦

પ્રાથમભક મળક્ષણ
૧૬૫૪૦.૦૦ ૧૬૫૪૦.૦૦

કન્ટીજન્સી
૩૬૬.૭૪ ૩૬૬.૭૪

કૂર ૧૧૬૨૪૭.૫૨ ૧૧૬૨૪૭.૫૨

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ  યેવન્મુ ફજટે સભગ્ર રયમસ્થમિ
(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ખુરિી મસરક ૧૯૬૬૫.૯૦ ૧૯૬૬૫.૯૦

આભદાની ૧૧૫૦૫૪.૨૩ ૧૧૫૦૫૪.૨૩

યેલન્મુ ખચિ ૧૧૬૨૪૭.૫૨ ૧૧૬૨૪૭.૫૨

ફાકી મસરક /ખાધ ૧૮૪૭૨.૬૧ ૧૮૪૭૨.૬૧

કેીટર ફજટેભાં  િફદીર કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

ફાકી  મસરક (ભહેસૂરી) ૧૩૪૭૨.૬૧ ૧૩૪૭૨.૬૧

સને ૨૦૨૦-૨૧ નું યીવાઇઝ્ડ અંદાજત્ર િથા ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ અંદાજત્ર અંગે 

સભગ્ર સબા ઠયાવ અંક : ૧૬૦/િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧.

       કાભના કાગો જોમા. ચચાિ મલચાયણા કયી.

     લડોદયા ભહાનગયામરકાના  સને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ ફજટે અને સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ અંદાજત્ર  અંગે સ્થામી સમભમિની

બરાભણ નીચેના પેયપાય સહ ભંજૂય કયલાનુ ઠયાલલાભાં આલે છે.

સભગ્ર સબા ઠયાવ (11)



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ કેીટર ફજટે સભગ્ર રયમસ્થમિ

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ખુરિી મસરક ૪૪૦.૫૯ ૪૪૦.૫૯

જભીન લેચાણની આલક ૧૦૧૫૦.૦૦ ૧૦૧૫૦.૦૦

રોનની આલક ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

યેલન્મુ  ફજટેભાંથી િફદીર કયેર/કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

અન્મ કેીટર આલક ૪૨૫૬.૦૦ ૪૨૫૬.૦૦

કૂર આવક ૨૯૪૦૬.૦૦ ૨૯૪૦૬.૦૦

કેીટર ખચિ ૨૫૧૫૧.૧૯ ૨૫૧૫૧.૧૯

ફાકી મસરક /ખાધ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦

સભગ્ર સબા ઠયાવ (12)



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૧-૨૨  યેવન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.

૧

૨

૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ  અંદાજત્ર :-

      સને ૨૦૨૧-૨૨ ના સ્થામી સમભમિએ ભંજુય કયેર  લડોદયા ભહાનગયામરકાના ડર ાપટ  અંદાજત્રનો અભ્માસ કયી િેને કેટરાક

પેયપાય સહ ભંજુય કયલાનંુ  ઠયાલલાભાં આલે છે. સ્થામી સમભમિએ ભંજુય કયેર ભહાનગયામરકાના જભા િથા ખચિના  જણાલેર સદયોભાં

પેયપાય  કયી અંદાજત્રભાં સંફંધીિ  ફજટે સદયોની  સાભે સભગ્ર સબાએ ભંજૂય કયેર કોરભોભાં દળાિલલાભાં આલેરા છે. સને ૨૦૨૧-

૨૨ નંુ  ડર ાપટ  ફજટે નીચે ભુજફનંુ  યહેળ.ે

સને ૨૦૨૧-૨૨  યેવન્મુ જભા ફાજુ  :-

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

મ્મુમનમસર કય અને દય
૪૪૭૪૬.૪૨ ૪૪૩૩૮.૧૪

સયકાય ભદદ
૫૦૩૬૦.૫૦ ૫૦૩૬૦.૫૦

ખાસ કામદા ભુજફ
૨૦૩૯૯.૦૦ ૨૦૩૯૯.૦૦

મ્મુમનમસર મભરકિભાંથી બાડંુ િથા વ્માજ
૮૪૦૮.૬૦ ૮૪૦૮.૬૦

અન્મ આલક
૩૨૪૯.૧૧ ૩૨૪૯.૧૧

કૂર ૧૨૭૧૬૩.૬૩ ૧૨૬૭૫૫.૩૫

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ભહેકભ
૬૫૬૫૩.૫૧ ૬૫૬૫૩.૫૧

મનબાલણી
૩૨૩૭૭.૮૯ ૩૨૩૭૭.૮૯

રોન ચામજિસ
૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦

પ્રાથમભક મળક્ષણ
૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦

લહહલટી ખચિ
૪૭૩.૯૩ ૪૭૩.૯૩

કૂર ૧૨૨૨૬૦.૩૩ ૧૨૧૦૮૫.૩૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ  યેવન્મુ ફજટે સભગ્ર રયમસ્થમિ
(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ખુરિી મસરક ૧૩૪૭૨.૬૧ ૧૩૪૭૨.૬૧

આભદાની ૧૨૭૧૬૩.૬૩ ૧૨૬૭૫૫.૩૫

યેલન્મુ ખચિ ૧૨૨૨૬૦.૩૩ ૧૨૧૦૮૫.૩૩

ફાકી મસરક /ખાધ ૧૮૩૭૫.૯૧ ૧૯૧૪૨.૬૩

કેીટર ફજટેભાં  િફદીર કયલાાત્ર યકભ
૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

ફાકી  મસરક (ભહેસૂરી) ૮૩૭૫.૯૧ ૯૧૪૨.૬૩

સભગ્ર સબા ઠયાવ (13)



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

અ.

ન.ં
ફજટે કોડ સદય

સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર 

અંદાજ

વધાયો ઘટાડો

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  જભા) 

૧ A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રપ આધાયીિ સાભાન્મ કય ૧૭૪૮૭.૭૫ ૧૭૩૭૧.૨૫ ૦.૦૦ ૧૧૬.૫૦

૨ A ૦૪૦૧૧૦૭ કે્ષત્રપ આધાહયિ મભલ્કિ લેયાને સુસંગિ ાણી 

ચાજિ/કય (ભીટય મસલામ)

૮૩૨૬.૯૧ ૮૦૩૫.૧૩ ૦.૦૦ ૨૯૧.૭૮

કૂર  વધ-ઘટ ૨૫૮૧૪.૬૬ ૨૫૪૦૬.૩૮ ૦.૦૦ ૪૦૮.૨૮

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  ખર્ચ) 

૧ B ૧૪૦૧૩૦૧ પ્રાથમભક ળાા સંચારન ભાટે ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૭૫.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૭૫.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાપટ કેીટર ફજટે સભગ્ર રયમસ્થમિ

(₹ રાખભાં)

સદય
સ્થામી સમભમિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ખુરિી મસરક ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦

૪૨૧૧૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦

યેલન્મુ ફજટેભાંથી િફદીર કયલાાત્ર યકભ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

કેીટર આભદાની ૧૯૧૧૨.૫૦ ૧૯૧૧૨.૫૦

     સને ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે  રેલા ાત્ર  જુદી જુદી રાગિોના સ્થામી સમભમિએ  બરાભણ  કયેર યીમળષ્ટ-૧૦  રાગિોને લધુ ભિે  ભંજુય કયલાભાં

 આલે છે . અને િે  ભુજફ  સને ૨૦૨૧-૨૨ ભાટે રાગિો રેલાનંુ ઠયાલલાભાં આલે છે.

કેીટર ખચિ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦

ફાકી મસરક /ખાધ ૪૪૩૩.૯૦ ૪૪૩૩.૯૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ ફજટે સભગ્ર સબાએ કયેરા પેયપાયથી થિા વધાયા- ધટાડાનું ત્રક
(₹ રાખભાં)

આંિયીક બંડો/રોન ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦

કૂર આવક

સભગ્ર સબા ઠયાવ (14)



  સમગ્ર સભા  ઠરાવ (૧૫) 
 

૧) કામોની યાદી : 

 વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ની સ્થામી વમભમિએ યજુ કયેરી  કાભોની માદી કેટરાક વુધાયા વશ ભંજુય કયલાભા ં 
આલે છે  અને િે  ભુજફ વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ની કાભોની માદી પ્રમવધ્ધ કયલાનું  ઠયાલલાભા ંઆલે છે. 

 વને ૨૦૨૦-૨૧દયમ્માન અામેર નાણાંકીમ વભથથન વને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ભાટે ચારુ યાખલાનંુ 
ઠયાલલાભાં આલે છે. 

 ગાય, ેન્ળન, મનલૃમિ/ભમૈિ ફાદના ચુકલણાં, રાઇટ મફર, વયકાયી ચુકલણા ભાટે ફજટે જોગલાઇ  
અુયિી યશે ત્માયે ભાઇનવભાં  ખિલણી કયી  ચુકલણા કયલા ઠયાલલાભાં આલે છે. 

taning committee suggestions (સુચનો) during Budget resolutions 

૨) ોન અને બોંડ 
અગાઉ ભંજૂય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન વાભે ભશાનગયામરકા દ્વાયા રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન 

ભેલામેર છે. જ ે વાભે આજની િાયીખે પક્િ રૂ. ૫૮.૫૦ કયોડ ચૂકલલાના ફાકી યશે છે. મલકાવના 

કાભોની ગમિ  અટકે નશીં િથા કેંદ્ર / યાજ્મ વયકાયશ્રી ની પ્રામોજીિ મલમલધ મોજનાઓ ભાં 

ભશાનગયામરકાના પાા ની યકભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ કયોડ ની નમલન રોન રેલાની િથા અભૃિ 

મોજના ના ગે પંડીંગ ભાટે રૂ. ૨૦૦ કયોડ ની યકભ ફોંડ ફશાય ાડી ઉગલલા અંગે િથા ફી.એવ.મુ.ી 

સ્કીભ ભાટે રાબાથી પાા િથા આંિરયક પાા ભાટે ગે પંડીંગ રોન નાણાકીમ વસં્થા ાવથેી અન્મથા 

આંિયીક બંડોભાંથી રોન રેલાની દયખાસ્િને ગિ લથના ફજટેભાં ભંજૂયી આેર છે. ફજટેની 

દયખાસ્િભાં જણાવ્મા ભુજફ મલકાવના કાભો ભાટે ખુટિી યકભ ૈકી રૂ. ૩૦૦.૦૦ કયોડ ની નાણાકીમ 

વંસ્થાઓ ાવેથી રોન રઇ િથા ફી.એવ.મુ.ી સ્કીભ ભાટે રાબાથી પાા િથા આંિરયક પાા ભાટે 

ગે પંડીંગ રોન નાણાકીમ વંસ્થા ાવેથી અન્મથા આિંયીક બંડોભાંથી અને અભૃિ મોજના શેઠ 

આલાાત્ર પાા ની યકભ રૂ. ૨૦૦.૦૦ કયોડ મ્મુમનમવર ફોંડ થકી ઉગલલા અંગેની અગાઉ 

વભગ્રવબાએ આેર ભંજૂયી મથાલિ યાખી આ અંગે જરૂયી િભાભ આનુવાંમગક કામથલાશી કયલા, કયાયો 

કયલા, કમભટીઓ યચલા જરૂયી એજન્વીઓની મનભણૂંક કયલા અંગેની િભાભ વત્તા ભા. મ્મુમનમવર 

કમભળનયશ્રી ને આલાભાં આલ ેછે.  

 

૩) ફજટે ઉય આલેર કૂર ૪૧૧ દયખાસ્િો ૈકી દયખાસ્િ નં. ૧,૩૧૦ અને ૩૧૧ જનેા ઠયલ નંફય 

અનુક્રભે ૧૩૯, ૧૫૫ અને ૧૫૭ લધુ ભિે ભંજુય અને િે મવલામની દયખાસ્િો લધુ ભિે નાભંજુય કયલાભા ં

આલે છે. 

 



અ.નં. ખર્ચ
શને ૨૦૨૧-૨૨ના ળવચની 

શમમમિની ભામણ પ્રમાણે ખર્ચ

શને ૨૦૨૧-૨૨ના 

મષાનગરપામકાએ મંજુર કરે 

ખર્ચ

અ આલર્તક ખર્ત (સયકાયી ૮૦ % ર્થા ભહાનગયાલરકા 

૨૦% )

અ-૧ �કરે્યી ભહેકભનો ગાય  ખર્ત ૭૮૫૦૦૦ ૭૮૫૦૦૦
અ-૨ �કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦
અ-3 સાલતજલનક  કેલણી ૧૩૫૬૯૪૨૦૦૦ ૧૩૫૬૯૪૨૦૦૦

અ-4 ળાા સંર્ારન અંગે આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત ૧૫૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦૦

અ-૫ લધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ લલ. 0 0

અ -૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુ ૧૩૭૩૫૨૭૦૦૦ ૧૩૭૩૫૨૭૦૦૦

બ આલર્તક ખર્ત   (ભહાનગયાલરકા ૧૦૦% )

ફ-૧ �કરે્યી ભહેકભનો ગાય  ખર્ત ૧૦૩૭૦૦૦૦ ૧૦૩૭૦૦૦૦
ફ-૨ �કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત ૭૩૬૦૦૦૦ ૬૭૬૦૦૦૦

ફ-3 સાલતજલનક  કેલણી ૩૦૫૯૮૩૦૦૦ ૨૫૫૯૮૩૦૦૦

ફ-4 ળાા સંર્ારન અંગે આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત ૧૮૨૭૬૦૦૦૦ ૧૧૫૮૬૦૦૦૦

ફ-5 લધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ લલ.

બ-૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુ ૫૦૬૪૭૩૦૦૦ ૩૮૮૯૭૩૦૦૦

અ + બ નું કુ ૧૮૮૦૦૦૦૦૦૦ ૧૭૬૨૫૦૦૦૦૦

મળવય : ૩
નગર પ્રથામમક મક્ષણ શમમમિ  શને ૨૦૨૧-૨૨ ના અંદાજપત્ર  શમગ્ર શભા 

ઠરાળ  અંક:  ૧૬૩/ િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧

     નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ સલભલર્ એ ર્ેના સાભાન્મ સબા ઠયાલ અંક -૫૫/ર્ા. ૨૮-૧૦-૨૦૨૦  અન્લમે સને

૨૦૨૧-૨૨ ના યજુ કયેર અંદાજત્રને કેટરાંક પેયપાય સહ (સાભેર ત્રક ભુજફ) લધુ ભર્ે ભંજુય કયલાનંુ ઠયાલલાભાં

આલે છે.

નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ સલભલર્ના સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ ફજટે અંગે સભગ્ર સબાએ ભંજુય કયેર ખર્તનંુ  ત્રક :

શમગ્ર શભા ઠરાળ (16)



શરકારી ફાલો
મષાનગરપામકા

નો ફાલો
કૂ

૮૦% ૨૦% ૧૦૦%
૨૦% િથા ૧૦૦%  નું 

કૂ

અ આલર્તક ખર્ત (સયકાયી ૮૦ % 

ર્થા ભહાનગયાલરકા ૨૦% )

અ-૧ �કરે્યી ભહેકભનો ગાય  ખર્ત ૬૨૮૦૦૦ ૧૫૭૦૦૦ ૧૫૭૦૦૦ ૭૮૫૦૦૦

અ-૨ �કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત ૬૪૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦

અ-3 સાલતજલનક  કેલણી ૧૦૮૫૫૫૩૬૦૦ ૨૭૧૩૮૮૪૦૦ ૨૭૧૩૮૮૪૦૦ ૧૩૫૬૯૪૨૦૦૦

અ-4 ળાા સંર્ારન અંગે આલર્તક 

ઇર્ય  ખર્ત

૧૨૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦૦

અ-૫ લધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 

એડલાન્સ લલ.

અ -૧,૨,૩,૪,૫,નું  કુ ૧૦૯૮૮૨૧૬૦૦ ૨૭૪૭૦૫૪૦૦ ૦ ૨૭૪૭૦૫૪૦૦ ૧૩૭૩૫૨૭૦૦૦

બ આલર્તક ખર્ત 

(ભહાનગયાલરકા ૧૦૦% )

ફ-૧ �કરે્યી ભહેકભનો ગાય  ખર્ત ૧૦૩૭૦૦૦૦ ૧૦૩૭૦૦૦૦ ૧૦૩૭૦૦૦૦

ફ-૨ �કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત ૬૭૬૦૦૦૦ ૬૭૬૦૦૦૦ ૬૭૬૦૦૦૦

ફ-૩ સાલતજલનક  કેલણી ૨૫૫૯૮૩૦૦૦ ૨૫૫૯૮૩૦૦૦ ૨૫૫૯૮૩૦૦૦

ફ-૪ ળાા સંર્ારન અંગે આલર્તક 

ઇર્ય  ખર્ત

૧૧૫૮૬૦૦૦૦ ૧૧૫૮૬૦૦૦૦ ૧૧૫૮૬૦૦૦૦

ફ-૫ લધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 

એડલાન્સ લલ.

બ-૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુ ૦ ૦ ૩૮૮૯૭૩૦૦૦ ૩૮૮૯૭૩૦૦૦ ૩૮૮૯૭૩૦૦૦

અ + બ નું કુ ૧૦૯૮૮૨૧૬૦૦ ૨૭૪૭૦૫૪૦૦ ૩૮૮૯૭૩૦૦૦ ૬૬૩૬૭૮૪૦૦ ૧૭૬૨૫૦૦૦૦૦

મળગિ

          લડોદયા ભહાનગયાલરકાની અગાઉ નક્કી થમેર નીર્ી અનુસાય નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ સલભલર્નાં ૧૦૦ ટકા 

ખર્તલાા કાભો  કલભળનયશ્રીની ુલત ભંજુયી  ભેવ્મા ફાદ  લડોદયા ભહાનગયાલરકા ર્ીપ ઓડીટયની કરે્યીએથી ઓડીટ 

ધ્ધધ્ધર્ીથી ભંજુય કયાલીને રુ્કલણાં કયલાના  યહેળ.ે  આ ઉયાંર્ કોઇણ સદયેથી યકભ લગતપેય કયલાની જરૂયીમાર્ ઉબી થમેથી 

સભગ્રસબાની ૂલત ભંજુયી ભેલલાની યહેળ.ે       

મળવય : ૩

શને ૨૦૨૧-૨૨ નું મષાનગરપામકાએ મંજુર કરે ખર્ચનું ફાલળણી પત્ર

          લડોદયા ભહાનગયાલરકાની અગાઉ નક્કી થમેર નીર્ી અનુસાય નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ સલભલર્નાં ૧૦૦ ટકા 

ખર્તલાા કાભો  કલભળનયશ્રીની ુલત ભંજુયી  ભેવ્મા ફાદ  લડોદયા ભહાનગયાલરકા ર્ીપ ઓડીટયની કરે્યીએથી ઓડીટ 

ધ્ધધ્ધર્ીથી ભંજુય કયાલીને રુ્કલણાં કયલાના  યહેળ.ે  આ ઉયાંર્ કોઇણ સદયેથી યકભ લગતપેય કયલાની જરૂયીમાર્ ઉબી થમેથી 

સભગ્રસબાની ૂલત ભંજુયી ભેલલાની યહેળ.ે       

શમગ્ર શભા ઠરાળ (17)



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (1) 
 

સને ૨૦૨૦-૨૧ ના રીવાઆઝડ ંદાજત્ર િથા સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ  
ંદાજત્ર ંગે સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ ંક : ૩૮૪/િા. ૧૯-૦૩-૨૧. 

 

 ધી ગુજયાત પ્રોલીન્ ળીમર  મનુિસનનિસવર કોેયનળન ટક  ૧૯૪૯ના ધોયણ અનવુાય  
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ભા ન  કયલનયા ભા ન  કનિસભળનયશ્રી ટ વચુલનર કય દયની દયખાસ્ત નીચન જણાલનર 
પનયપાય વશ ભંજૂય કયી અભરભાં  ભુકલા અનિસબપ્રામ છન. 

 
 અકારણી  : 
 

 કર દર       
 લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકા દ્વાયા ક્ષનત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધનિસતનો અભર વનન 
૨૦૦૩-૦૪ ના લષથી કયલાભાં આલનર છન  જનના અભરીકયણ ધી જી. ી. ટભ. વી. ટક્  ૧૯૪૯ 
ની કરભ ૧૪૧(ફી) ની જોગલાઈ અનવુાય શારભાં વાભાન્મ કયના દય, યશનણાંક નિસભરકત ભા ન  પ્રનિસત 

ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા યશનણાંક નિસવલામની નિસભરકત ભા ન   પ્રનિસત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- છન. જન 
અન્મ ફાફતો વશ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન.  

 

 ાણી કર  
રરમિષ્ ટ ક 

 

ધી ગુજયાત પ્રોનિસલઝનર  મુનિસનનિસવર કોેયનળન ટક   ૧૯૪૯ ની કરભ ૪૫૫(૧) અંતગષત 
અનુવનિસચ “ક” ના પ્રકયણ ૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ ટટ(ટ) અનુવાયના કાે  ટરયમા આધારયત 
રઘુત્તભ ાણી કયની લડોદયા મુનિસનનિસવર કોેયનળનની દયખાસ્તનન ભંજૂયી આલાભાં આલનરી છન. 

 

ળશનયભાં આલનરી યશનણાંક ઇભાયતો ભા ન  વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ  કા) તનભનજ યશનણાંક 
નિસવલામની ઇભાયતો ભા ન  ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ  કા) પ્રભાણન રનલાભાં આલળન. 

 

યંતુ જન નિસભલ્કતો ાણી કનનકળન વાથન જોડામનરી શળન તનલી નિસભલ્કતો ભા ન  નીચન જણાવ્મા ભુજફ 
ાણી કયની ઓછાભાં ઓછી યકભ ભંજૂય કયલાની બરાભણ નન યાજ્મ વયકાય શ્રી ટ ભંજૂયી આનરી  
છન. જન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન.  

 

.
નં. 

મિકિનો પ્રકાર 
િીનીિિ(ઘુત્તિ) 

ાણી કર ₹ 

 િિાિ પ્રકારની રહેણાંક મિલ્કિો િાટે  

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝુંડા, ચારી અનન ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની 
નિસભરક્તો ભા ન  

₹ ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

૨ િિાિ પ્રકારની મફનરહેણાકં મિલ્કિો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૦૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (2) 
 

૩ િિાિ પ્રકારની ઔઘોમગક મિક્િો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નિસભરક્તો ભા ન  ₹ ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નિસભલ્કતો ભા ન  ₹ ૩૦૦૦ 
  

યંતુ જો,  જ ન તન નિસભક્લ્કતભાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉયાંતનું ાણી કનનક્ળન આલાભાં આલનર શળન તો ાણી 
કય નીચન જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધનિસત ભુજફના ગુણાંકભાં ગણલાભાં આલળન. 

 

ાણી કનેક્િનની 
સાઆઝ 

વોલ્યુિેટર ીક ધ્ધમિ િુજફના ગુણાંકની ગણત્રી 

૧ ૨⁄   ૧ 

૩ ૪⁄   ૨.૨૫ 

૧” ૪ 

૧.૫” ૯ 

૨” ૧૬ 

૩” ૩૬ 

૪” ૬૪ 

૫” ૧૦૦ 

૬” ૧૪૪ 

૭” ૧૯૬ 

૮” ૨૫૬ 

૯” ૩૨૪ 

૧૦” ૪૦૦ 

૧૨” ૫૭૬ 
 

યંતુ ટા ષભનન્ , ફશુભાી ભકાનો ભાં આનર ાણી કનનકળન ના ાણી કય ની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણન ગણતાં જન તન નિસભલ્કતના કુર મુની  વાથન બાગાકાય કયતાં જો પ્રનિસત મુનિસન  ાણી કય 
ની યકભ ઓછી થતી શળન તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ ભુજફ લવુર કયલાભાં આલળન. 
 

યંતુ જો નિસભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાંતનંુ ાણી કનનક્ળનભાં લધાયો કન  ધ ાડો કયાલળન તો તનલા 
નિસકસ્વાભાં જન તન ાણી કનનક્ળનની વાઈઝની લોલ્મુભન ર ીક ગણત્રી ભુજફ ગણલાભાં આલળન અનન તન 
ભુજ્ફ ાણી કય લવુર કયલાનો અનિસધકાય કોેયનળનનન યશનળન. 
 

ઉયોક્ત નિસલગતોનન ફાધ આવ્મા નિસવલામ કોેયનળન કોઇણ નિસભલ્કત ધાયકનન  ભી ય થી ાણી 
કનનકળન પાલળન (જો નિસભલ્કત ધાયકની ભાંગણી અધાયન  અથલા તન નિસવલામ) તો તનલા વંજોગોભા ં
લયાળ ભુજફ નક્કી થનાય ચાજષ આધાયન  તનભજ ઠયાલનર ળયતો નન આધીન ાણીનો ચાજષ 
કોેયનળન લવૂર કયી ળકળન. 
 

 ાણી ચાજજ : 
 

ધી ફી.ી.ટભ.વી. ટક્  ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ ટ ટ (ટ) ભુજફ ાણી કય દાખર કયલાનો નિસનણષમ 

રનલાભાં આલનરો છન જ નના અનુવંધાનન વયકાયશ્રી તયપથી આનર ભંજૂયી અનુવાય રઘુતભ દય ભુજફ ાણી 

કય લવુર કયલાભાં આલળન જ્માયન  યશનણાંક નિસવલામની ઇભાયતો, ઔદ્યોનિસગક લયાળ ભા નની નિસભરકતો અનન 
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કોરનજ, શોસ્ નર, ળાા, ફારભંરદય, ધભષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રભ નિસલગનયન  ભા ન , આલી નિસભરકતો જન ાણી 

કનનક્ળન વાથન જોડામનરી શોમ તનલી નિસભરકતો ભા ન  ાણી ચાજષ નીચન દળાષલનર ધોયણન મથાલત યાખલા 

અનિસબપ્રામ છન. 
 

અ.નં. કનનક્ળનની 
વાઇઝ 

ફારભંરદય, 
ધભષળાા, 
દનલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ નિસલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

કોરનજ, શોસ્ નર, 
ળાાઓનિસલગનયન  

ભા ન  (યકભ ₹) 

નિસફનયશનણાંક 
(ઔદ્યોનિસગક 

શનતુઓ નિસવલામ) 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

ઔદ્યોનિસગક 
લયાળ ભા ન  

(યકભ ₹) 

૧ ૧ ૨⁄   ૩૯૦૦ ૪૮૭૫ ૮૦૦૦ ૧૬૦૦૦ 

૨ ૩ ૪⁄   ૮૭૭૫ ૧૦૯૬૮ ૧૮૦૦૦ ૩૬૦૦૦ 

૩ ૧” ૧૫૬૦૦ ૧૯૫૦૦ ૩૨૦૦૦ ૬૪૦૦૦ 

૪ ૧.૫” ૩૫૧૦૦ ૪૩૮૭૫ ૭૨૦૦૦ ૧૪૪૦૦૦ 

૫ ૨” ૬૨૪૦૦ ૭૮૦૦૦ ૧૨૮૦૦૦ ૨૫૬૦૦૦ 

૬ ૩ ૧૪૦૪૦૦ ૧૭૫૫૦૦ ૨૮૮૦૦૦ ૫૭૬૦૦૦ 

૭ ૪” ૨૪૯૬૦૦ ૩૧૨૦૦૦ ૫૧૨૦૦૦ ૧૦૨૪૦૦૦ 

૮ ૫” ૩૯૦૦૦૦ ૪૮૭૫૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ 

૯ ૬” ૫૬૧૬૦૦ ૭૦૨૦૦૦ ૧૧૫૨૦૦૦ ૨૩૦૪૦૦૦ 

૧૦ ૮” ૯૯૮૪૦૦ ૧૨૪૮૦૦૦ ૨૦૪૮૦૦૦ ૪૦૯૬૦૦૦ 

૧૧ ૯” ૧૨૬૩૬૦૦ ૧૫૭૯૫૦૦ ૨૫૯૨૦૦૦ ૫૧૮૪૦૦૦ 

૧૨ ૧૦” ૧૫૬૦૦૦૦ ૧૯૫૦૦૦૦ ૩૨૦૦૦૦૦ ૬૪૦૦૦૦૦ 

૧૩ ૧૨” ૨૨૪૬૪૦૦ ૨૮૦૮૦૦૦ ૪૬૦૮૦૦૦ ૯૨૧૬૦૦૦ 
 

વનન ૨૦૧૯-૨૦ થી ળશનયભાં આલનર તભાભ નિસફનયશનણાંક કોભળીમર ઔદ્યોનિસગક નિસભરકતો ભા ન  
૩ ૪⁄ “ અનન તનનાથી ભો ી વાઇઝના ાણી કનનક્ળનો ય લો ય ભી ય ફનવાડી ભશાનગયારીકા 
દ્વાયા નિસનમત કયનર નીચન દળાષવ્મા ભુજફના દયો લવુરલાભાં આલળન. 

 
 

પ્રમિિાસ ાણીનો વરાિ કોિિીય કનેક્િનો િાટેના ૧૦૦૦ ીટર દીઠના રેટ(રૂ.િાં) 

મફન રહેણાંક (ઔદ્યોમગક હેિુ 
મસવાય) વરાિ િાટે 

ઔદ્યોમગક વરાિ િાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ નિસક.રી.વુધી પ્રનિસત 

ભાવ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૩૦ નિસક.રી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૪૫ નિસક.રી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  નિસક.નિસર. થી ૬૦ નિસક.રી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ નિસક.રી. થી ૯૦ નિસક.રી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ નિસક.રી. થી લધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 

  

યંતુ જો યશનણાંક નિસવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણન ની નિસભલ્કતના ાણી ચાજષ ની યકભ તથા ાણી 
કય ની  કાલાયી ભુજફ થતી કય ની યકભ, ત્રણ ૈકી જન લધુ થતી શળન તન કય ચાજષ લવૂર કયલાભાં 
આલળન. 
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 વોટર  િીટર ોીસી: 
 

ાણી ુયલઠા પ્રોજનક્  દ્વાયા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના યોજ લો ય ભી ય ોરીવી ભંજૂયી ભા નની 
ુયલણી દયખાસ્ત સ્થામી વનિસભનિસત વભક્ષ યજૂ કયતા સ્થા.વ.ઠયાલ અંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી 
આખયી નિસનણષમ ભા ન  વાભાન્મ વબાભાં વાદય કયલાભાં આલનર છન. આ ોરીવી નો વંૂણષણન 
અભર વાભાન્મ વબાના ઠયાલ ફાદ જ કયલાનો યશનળન. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અે મફન રહેણાંક હેિુ િાટેના ાણી કનેક્િનો ંગનેો દર: 
 

શદ ફશાયના નિસફન યશનણાંક શનતુ ભા નના કનનકળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના ધંધાકીમ શનતુ 
અંગન ના કનનકળનો ભા નના વૂનિસચત ાણીના દયો ના ત્રણ ગણા રનલાનુ શારનુ ધોયણ ચારુ યાખલા 
અનિસબપ્રામ છન તનભજ શદ ફશાય આલનર કોરનજ, શોસ્ નર, ળાાઓ, ફારભંરદય, ધભષળાા, દનલસ્થાન, 
અનાથાશ્રભોનન અામનરા કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયો ળશનયભાં ના આલી વંસ્થા ઓ અંગન ના 
કનનક્ળનો ભા નના ાણીના દયોના દોઢ ગણા રનખન રનલાનુ શારનુ ધોયણ મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ 
છન. 

 

 વડોદરા િહેર હદ ફહાર ાયે ાણી કનેક્િન િાટે: 
 

લડોદયા ળશનય શદ ફશાય આનર યશનણાંક શનતુ ભા ન  ાણી કનનક્ળન ના દય: 
 

કનેક્િન સાઆઝ િીનીિિ ચાજજની રકિ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 
 

૧ ૨⁄   થી લધુની વાઇઝ ભા ન  ઉય જણાલનર લોલ્મુભન ર ીક ધ્ધનિસતના ગુણાંકભાં થતી યકભ ભુજફ 
ાણી ચાજષ લવુર કયલાભાં આલળન. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અવે રહેણાંક મસવાયના હેિ ુિાટેના કનેક્િનના દર: 
 

લડોદયા ળશનય ની શદ ફશાય આનર નિસફન યશનણાંક શનતુ નિસવલામના શનતુ ભા નના  કનનક્ળન નો દય, 
ળશનયભાં યશનણાંક નિસવલામની ઇભાયતો ભા નના દય ના ત્રણ  ગણા રનખન લવૂર કયલા અનિસબપ્રામ છન. 

 

 કન્ઝરવન્સી ને સુરેઝ ટેક્ષઃ 
 

 ળશનયી નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગના ઠયાલ ક્રભાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી              
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અનન વઅુયનજ  નક્ષના દયોનન વયકાય શ્રી ની ભંજુયી ભનર છન. 

 

ગુજયાત ટક્  નં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ ટટ (ફી) અન્ લમન કન્ ઝયલન્ વી અનન વુઅયનઝ  નક્ષ 
નીચન ભુજફના ધોયણોટ રનલા ભંજુયી ભનર છન. આ દયો ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  મથાલત યાખલા 
અનિસબપ્રામ છન.  

 

.નં કન્ ઝરવન્ સી ને સુરેઝ ટેક્ષ ાત્ર મિલ્ કિ સાિાન્ય કર ર 

ટકાવારી 

૧. ઝુંડા લાનિસષક ઓછાભાં 
ઓછા દય 

૨. ૨૫ ભી ય વુધીના યશનઠાણની નિસભલ્ કત અનન ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તનભજ ઓધિનિસગક શનતુ ભા ન  ઇભાયત  ફનન્ ક  ન ર ોરડીઝર ં  ગનવ સ્  નળન  યાજમ 
વયકાય કન ન્ ર વયકાયની ઓપીવ  કોભળીમર ઓરપવ  ભોફાઇર પોન  ાલય  નજય ટન્  નના  
ડીળ ટન્  નના  તદઉયાંત તભાભ પ્રકાયની દુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાકે   ગોડાઉન  

૩૫% 
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લનયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શો નર  યન સ્  ોયન્    વનિસલષવ સ્  નળન  ગનયનજ  ળોમ,ભ  શનલ્ થ વનન્  ય  
જી નનળીમભ  તભાભ પ્રકાયના યુશુળન કરાવીવ   રનનગ ગ અનન લોકનળનર ગાઇડન્ વ વંસ્ થાઓ  
આનંદપ્રભોદ અનન ભનોયંજનના શનતુ ભા ન  લયાતી ઇભાયત  ભનયનજ શોર  કો મુની ી શોર  લાડી  

ા ી પ્ રો   કરફ પ્ રો   પ્રદળષન ભનદાન  નિસવનનભાગૃશ  કરફ શાઉવ  ભલ્  ીપ્ રનક્ષ થીમન ય  
ઓન ટય થીમન ય  જીભખાના  સ્ ો ષવ સ્  નડીમભ નિસલગનયન  

૪. ૨૫ ભી યથી લધુ ક્ષનત્રપલાા યશનઠાણની નિસભલ્ કત અનન ઉય જાણાવ્ મા નિસવલામની નિસફન 
યશનઠાણની તભાભ નિસભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાં ઓછા લાનિસષક દય (ટક ભાં નિસનરદષષ્ટ કમાષ ભુજફ) ₹ ૨૪ 

 

વડોદરા િહેરની હદ ફહાર ાયેા ડરેનેજ કનેકિનો ઈર ેવાાત્ર કન્ ઝરવન્ સી સુરેઝ ટેક્ષ 
ંગેનુ ંધોરણઃ 

 

ભશાનગયાનિસરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન ભા ન  ડરન નનજ કનનકળન દીઠ લાનિસષક  
₹ ૧૦૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ રાહાય ર યાખલા અનિસબપ્રામ છન. ફશુભાી ભકાનોનાં 
કનવભાં દય મુની  દીઠ ચાજષ ગણલાનું ધોયણ મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 
 

હદ ફહારના મફનઘરગથ થું ડરેનેજ કનેકિનો ંગનેું ધોરણઃ 
 

 મનુિસનનિસવર શદ ફશાયના નિસફન ઘયગથ થું ભકાનો ભા ન  પ્રનિસત કનનકળન દીઠ લાનિસષક શારના દયન  ₹ 
૩૫૦૦/- રનખન કન્ ઝયલન્ વી  નક્ષનંુ ધોયણ મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 

 

  વડોદરા િહેરીની હદ ફહારના સંસ્ થાકીય હેિુ ડરેનેજ કનકેિનો ંગનેું ધોરણઃ 
 

શદ ફશાયના વંસ્ થાકીમ શનતુ ડરન નનજ કનનકળનો ભા નના દયો પ્રનિસત કનનકળન દીઠ શારના દયન  ₹ 
૫૦૦૦/- રનખન રનલાનું ધોયણ મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 
 

 પાયર ટેક્ષ : 
 

ળશનયી નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠયાલ ક્રભાંક : લભન-
૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- ી. થી પામય  નક્ષના નિસનમભોની ભંજુયી ભનર છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  પામય  નક્ષના દય નીચન જણાવ્ મા ભુજફના દયન  મથાલત યાખલા 
બરાભણ છન.  

 

.નં. મવગિ દર÷ 

૧. પનક યીની ઇભાયતો અનન જભીન તનભજ અન્ મ નિસભરક્ત અનન જભીનો કન  જ ન ઔદ્યોનિસગક શનતુ 
ભા ન  લયાતી શોમ 

વાભાન્મ કયના ૫% 

 

૨. શાઇયાઇઝ ઇભાયતો કન  જ નની ઉંચાઇ ૧૮ ભી યથી લધુ શોમ તનલી જભીન અનન ઇભાયતો વાભાન્મ કયના ૭% 

 

 

 મિક્ ાણ ઈકર (સરચાજજ) : 
 

તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજ્મ ત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રનિસવધ્ધ થમનરા વનન ૨૦૦૬ના 
ગુજયાત નિસલધનમક ક્રભાંક-૧૩ અનુવાય નિસળક્ષણ ઉકય (વયચાજષ) લવૂર કયલાનંુ ઠયાલનરંુ છન. નિસળક્ષણ 
ઉકય (વય ચાજષ)ની ગણતયી નીચન ભુજફ કયલાની છન. તન ભુજફ ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  શારનંુ 
ધોયણ મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 
 

 ૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશનણાંકના શનતુ ભા ન  અથલા લનાય   
લાનિસણજ્મ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્મલવામ અથલા ધંધો ચરાલલા નિસવલામના કોઇ શનતુથી 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (6) 
 

ઉમોગ થતો શોમ ત્માયન  – 
  ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન શોમ  તો 

વાભાન્મ કયના ાંચ  કાના દયન . 
  ૨)  વાભાન્મ કય ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શજાય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન 

શોમ  તો વાભાન્મ કયના દળ  કાના દયન . 
  ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શજાય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ  તો વાભાન્મ કયના ંદય  કા ના દયન . 
 

 ૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લનાય  લાનિસણજ્મ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્મલવામ અથલા 
ધંધો કયલાનો શનતુ ભા ન  ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયન   

                ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન શોમ  તો 
વાભાન્મ કયના દવ  કાના દયન . 

                  ૨) વાભાન્મ કય ાંચવો મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ ણ ત્રણ શજાય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  ન 
શોમ      તો  વાભાન્મ કયના લીવ  કાના દયન . 

                 ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શજાય મ,નિસમા કયતાં લધાયન  શોમ  તો વાભાન્મ કયના ત્રીવ  કાના દયન . 
 

           ૨)    કોઇ જભીન  ભકાન   ૅનાભનન્  અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્મ કય આકાયલાભાં 
આવ્મો શોમ  ણ ન ા કરભ (૧) ભાં જણાલનરા ફન અથલા લઘાયન  શનતુઓ ભા ન  ટકી વાથન 
ઉ૫મોગભાં રનલાતા શોમ ત્માયન  આ કરભ શનઠનો વયચાજષ તન જભીન  ભકાન   નનાભનન્   
અથલા ભકાનના બાગ જન શનતુઓ ભા ન  ઉ૫મોગભાં રનલાતા શોમ તન ૈકી કોઇ શનતુઓ વંફંઘભાં 
રાગુ ૫ડતા ઉંચા દયન  રનલાનો યશનળન. 

 

 સપાઆ ચાજજ : 
 

બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ જાલણી અનિસધનિસનમભના પ્રકયણ-૨૫ ના પકયા ક્રભાંક ૫.૩.૪.૨૫ 
ભાં કોસ્  યીકલયી  અનન ૪.૩.૪ રનલી ઓપ વનની નળન  નક્ષ ભી  ટડ કોસ્  ઓપ વોરીડ લનસ્  
ભનનનજભનન્  વનિસલષવીઝ અંતગષત વોરીડ લનસ્ ની જન વનિસલષવ ુયી ાડલાભાં આલન છન. વદય નિસનમભ 
અંતગષત વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વપાઇ ચાજષ નીચન ભુજફના ધોયણન મથાલત યાખલા 
અનિસબપ્રામ છન.   

સપાઇ ચાજજ હાનો દર 
૧. યશનણાંક નિસભરક્તો 

ભા ન 
  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી નિસભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 
ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

નિસભરકત ભા ન    
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 

ધયાલતી નિસભરકત ભા ન  

₹ ૨૫૦  
 
 

₹ ૫૦૦ 

 
₹ ૭૫૦ 

૨ યશનણાંક નિસવલામની 

નિસભરક્તો ભા ન    

૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી નિસભરકત ભા ન   
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.ભી. વુધીનું ભા ધયાલતી 

નિસભરકત ભા ન   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 
ધયાલતી નિસભરકત ભા ન  

₹ ૧૦૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
₹ ૧૮૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 
 
₹ ૨૫૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફન ભાંથી જન લધુ થામ તન 

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (7) 
 

 રદવાફત્તી વેરો  : 
 

લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકાના શદ નિસલસ્તાયભાં આલનર ઇભાયતો અનન નિસભલ્કતો ઉય રાઇ ગ ગ  નક્ષ 
નાખલાં કયલાભાં આલનરી દયખાસ્તનન વભરાહ વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી 
ભંજુયી ભનરી છન  વદય ભંજુયી અન્લમન રાઇ ગ ગ  નક્ષ નાખલા અંગન યાજ્મ વયકાયશ્રીનન દયખાસ્ત 
કયલાભાં આલનરી જનનન વયકાયશ્રીના ળ. નિસલ. અનન ળ. ગૃ. નિસલ. ઠયાલ અંક લભન 
૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી ભંજુયી ભનરી છન. વદય ભંજુયીભાં “રાઇ ગ ગ 
 નક્ષ” ના ફદરન “રદલાફત્તી લનયો” (સ્ ર ી  રાઇ   નક્ષ) ટ ભતરફના વુધાયા વરશત મુનિસનનિસવર 
કોેયનળનની દયખાસ્તનન કાભચરાઉ ભંજુયી ભનરી છન. 
  
વદય ભંજુયી આધાયન  લડોદયા ભશાનગય ાનિસરકા શદભાં આલનર ઇભાયતો અનન  નિસભકલ્કતો ઉય 
રદલાફત્તી લનયો નાંખલા અંગનના નિસનમભોનન વભરાહ વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી 
ભંજુયી ભનરી વદય ભંજુયી આધાયન  ધી જી.ી. ટભ. વી. ટક્ ની કરભ ૪૫૫ (૧) ભુજ્ફ જાશનય 
નો ીવ પ્રનિસવધ્ધ કયી લાંધાવુચનો ભંગાલલાભાં આલનરા શતા અનન  વદય લાંધા વુચનો ઉય આખયી 
નિસનણષમ કયલા અંગનની દયખાસ્ત ભુક./વંકરન/આકાયણી/ટવ./જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. 
૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાં આલનરી  છન. જનના લાંધા વુચનો ની વુનાલણી ખાવ વભીતી 
દ્વાયા કયલાભાં આલનરી છન   યંતુ તન અંગનનો ઠયાલ અનિસનણીત છન. જનનો નિસનણષમ થમન યાજ્મ 
વયકાયશ્રીની છનલ ની ભજુંયી ભનલી અભરીકૃત કયલાભાં આલળન. 
 

 વાહન ઈરનો કર (અજીવન વાહન કર): 

 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.ટભ.વી ટક  ૧૯૪૯ શનઠ લવુર કયલાભાં આલન છન. તન વનન 
 ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  નીચન ભુજફના શારના દય મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 

 

 

.નં. મવગિ દર 

૧. સ્કુ ય  ભો ય વામકર  અનન રીચક્રી લાશનો (ફન યી 
ઓયન નડ વરશત) 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓ ોયીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડગ ગ યીક્ષા ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભો યકાય તથા જી ભા ન  (ફનઝીક પ્રાઇઝ)  

 (ટ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦  થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી  ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹. ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ૯ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹.  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ઉય÷ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભન ાડોય  ભીનીફવ ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬.  રક તથા ભો ી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ 
પ્રકાયના લાશનો જનનો વભાલનળ અનુક્રભ નં. ૧ થી ૫ ભાં ના 
શોમ 

ફનઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

  

આ ઉયાંત લાશન દીઠ  ોકન ₹. ૧૦૦/- લવૂર કયલાનું મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (8) 
 

 થીયટેર ટેક્ષ : 
 

 ગુજયાત વયકાયના ંચામત અનન આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.ટભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   
/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભજુંય કયનરા થીમન ય  નક્ષ અગંનના નિસનમભો ભુજફ અનન ગુજયાત વયકાયનાં 
ંચામત શાઉવગ ગ અનન અફષન ડનલરભનન્ ના ઠયાલ અંક-ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /ી. 
/તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અનન ફી.ી.ટભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.ટભ.ટન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભંજુય કમાષ પ્રભાણન તનભજ ળશનયી 
નિસલકાવ અનન ળશનયી ગૃશ નિસનભાષણ નિસલબાગ ઠયાલ ક્રભાંક : જીટપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-
૨-૨૦૦૧ અનવુાય તનભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ ભજુફ વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના 
લષ ભા ન  મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન.  

 

 ાકીંગચાજજ: 
 

ાકીંગ ચાજષ(જભીન લાય યલાના પી) બાયન  લાશનો ( રક,  રનરય, રક્ઝયી ફવ નિસલગનયન ) લાનિસષક ₹÷. 
૧૦૦૦/- પ્રનિસત લાશન રદઠ ચાજષ રનલાભાં આલન છન  તન મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. તન નિસવલામના 
લાશનો ઉય ચાજષ રનલાનો નથી. 

 

 વ્ યવસાય વેરો :  
 

 લડોદયા ભશાનગયાનિસરકાની શદભાં વ્મલવામ કયતાં નીચન જણાલનર રયનિસળષ્ટ ભુજફના 
વ્મલવામકાયો તથા રયનિસળષ્ટ-૧ ની ટન્ ર ી-૧ ભાં દળાષલનર લનતનદાયો ૈકી કનન્ર વયકાય  યાજ્મ 
વયકાય  ંચામત  કનન્ ોનભેંન્  નિસલસ્તાય તથા જાશનય વાશવના ટકભના લનતનદાય નિસવલામના 
લનતનદાયોટ બયલાાત્ર વ્મલવામ લનયો લવુર કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા 
નો ીપીકનળન નં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા 
ભશાનગયાનિસરકાનન વુપ્રત કયલાભાં આલનરી છન. તનભજ કામદાની જોગલાઈ અનુવાય રઘુતભ અનન 
ભશત્તભ દયની ભમાષદા ભુજફ દય નક્કી કયલાની વત્તાઓ વુપ્રત થમનરી છન. 
વનન ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભા ન  વ્મલવામ લનયાના દય નીચન જણાલનર અનુવુનિસચ-૧ ભુજફ શારના દયન 
મથાલત યાખલા અનિસબપ્રામ છન. 

અનુવૂનિસચ - ૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અનન કરભ ૫ની ન ા કરભ(૩)] 
વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અનન યોજગાય ઉયના લનયાનો દય. 

.નં. વ્યમક્િઓનો વગજ Ç 
વ્યવસાય વેરાનો 
િામસક દર ₹. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કનન્ર વયકાય  ંચામતો  યાજ્મ અનન કન ન્ર વયકાયના જાશનયક્ષનત્રના 
ઉક્રભો અનન રાહાં  ઇન ટઇડ વંસ્થાઓ નિસવલામના ગાયદાયો અનન લનતનદાયો જ નનો ભાનિસવક 
ગાય અથલા લનતન 

 

૧. ₹.૬૦૦૦ થી ઓછો ળુન્મ 

૨. ₹.૬૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૯૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૮૦ 

૩. ₹.૯૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ણ ₹.૧૨૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૧૫૦ 

૪. ₹.૧૨૦૦૦ અથલા તનથી લધુ ä. ₹ ૨૦૦ 

સ્ષ્ટીકયણ ૧-કોઇ ભરશના નિસવલામની કોઇ ભુદત ભા ન  કોઇ ગાય અથલા લનતનઆલાનું 

શોમ ત્માયન   ભાનિસવક ગાય અથલા લનતન  આ નોંધના શનતુ ભા ન  કોઇ ભરશના ભા ન  આનર 
અથલા આલાના ગાય અથલા લનતનની ખયનખય યકભના આધાયન  ગણલાભાં આલળન. 

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (9) 
 

સ્ષ્ટીકયણ.૨- કોઇ વ્મનિસક્ત કોઇ ભરશનાના અંત શનરાં ગાય અથલા લનતન ભનલનાય 
તયીકન  ફંધ થામ  ત્માયન  તન ભરશનાનો લનયો બયલાની તનની જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતન 

ઘ ાડલાભાં આલળન. 

 

  વ્યવસાય વેરાનો 
વામષજક દર ₹. 

૨. (ક)  વોરીવી યો અનન નો યી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ₹ ૨૦૦૦ 

(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ ન્ ો) અનન દંત નિસચનિસકત્વકો(ડન ન્ ીસ્ ો) વરશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

(ગ)  આકી નક ો  ટન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ ન્ ો   નક્ષ કન્વલ્ ન્ ો  ચા ષડષ  

ટકાઉન્ ન્ ો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અનન ભનનનજભનન્  કન્વલ્ ન્ ો વરશત  નકનિસનકર અનન 
પ્રોપનળનર કન્વલ્ ન્ ો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 

 (ઘ) લીભા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૩૮(વન ૧૯૩૮ના ૪થા) શનઠ યનિસજસ્ ય થમનરા અથલા 
રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ ટજન્ ો  નિસપ્રન્વીાર ટજન્ ો  સ્નનિસળમર 

ટજન્ ો ઇન્સ્મોયન્વ ટજન્ ો અનન વલેમયો અથલા રોવ ટવનવયો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 (ચ)   નિસફલ્ડગ ગ કોન્ ર ાક યો નિસવલામના તભાભ કોં ર ાક યો. ₹ ૨૦૦૦ 

 (છ) કનિસભળન ટજન્ ો  દરારો અનન ટસ્ ન  બ્રોકયો નિસવલામના બ્રોકયો. ₹ ૨૦૦૦ 

 
(જ÷) ઓ ોભોફાઈર બ્રોકવષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઝ)    ુય ઓયન વષ અનન  ર ાલનર ટજન્   ₹ ૨૦૦૦ 

 
( ) કનફર  ી.લી. ઓયન વષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઠø)   રપલ્ભ નિસલતયકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ડ)   નિસલજ્ઞાન ટજન્વીઓના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઢ)   યુશુળન ક્રાવીવ અથલા યુશુ ોયીમર ઈન્ ીયુશુળન્વના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ત)   કોપ્મુ ય નિસળક્ષણ તારીભ અથલા કોપ્મુ ય નન લકષ  ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભેળન 

અનન ડન  ા ફનઝ વનિસલષવભાં યોકામનરી વંસ્થાના ભાનિસરકો અથલા વનલા ુયી ાડનાયાઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈલગ ગ સ્કુરના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(દù)   ભનયનજ શોર અનન ા ી પ્રો ના ભાનિસરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વનલા ુયી ાડનાયા  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ન)   શનલ્થ ક્રફ અનન ભનોયંજન ક્રફના ભાનિસરકો.  ₹ ૨૦૦૦ 

૩. (૧) લામદા-વોદા (નિસનમભન) અનિસધનિસનમભ  ૧૯૫૨ (વનન ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા ટવોવીટળનનાં વભ્મો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૨) વીક્મોયી ી વોદા (નિસનમભન) અનિસધનિસનમભ  ૧૯૫૬ (વનન ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) શનઠ 

ભાન્મ થમનરા સ્ ોક ટક્વચનન્જ વભ્મો.  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૩) ઓઈર ો અનન વનિસલષવ સ્ નળનોનાં ભાનિસરકો અનન કોઈણ તનલા  ન  

રનનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી ય વુધીની નિસભરકત ભા ન .  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૪) ભંુફઈ દુકાન અનન વંસ્થા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ભંુફઈના ૭૯ભા) ભાં 

વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણન રાઈવન્વ ધયાલતા નિસલદનળી દારુ લનચનાયા અનન નિસનલાવી 
શો રો અનન નિસથમન યોના ભાનિસરકો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૫) ચી  પંડોનું વંચારન કયતી વ્મનિસક્તઓ અથલા વંસ્થાઓ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(૬) ફેંનિસકંગ નિસનમભન અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૯(વનન ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાં વ્માખ્મા કમાષ 

પ્રભાણનની ફેંનિસકંગ કંનીઓ. 
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૭) ગુજયાત વશકાયી ભંડી અનિસધનિસનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજયાતના ૧૦ભા) શનઠ 

યજીસ્ ય થમનરી અથલા યજીસ્ ય થમનર શોલાનું ગણાતી વશકાયી વોવામ ીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધંધાભાં યોકામનરી યાજ્મ સ્તયની ભંડીઓ અનન 
જીલ્લા સ્તયની ભંડીઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ (10) 
 

  (ખ) વશકાયી વુગય પનક્ યીઓ અનન વશકાયી સ્ીનગ ગ નિસભરો. ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૮) ટસ્ ન  ટજન્ ો અથલા ટસ્ ન  બ્રોકવષ અથલા નિસફલ્ડગ ગ કોન્ ર ાક્ યો  ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૯) નિસલડીમો ારષવષ અથલા નિસલડીમો રાઈબ્રનયી અથલા તન ફન્નનના ભાનિસરકો અથલા તન ફન્નન 

બાડા  ન  આનર શોમ ત્માયન  તનનન બાડા  ન  યાખનાય.  

₹ ૨૦૦૦ 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધંધાભાં યોકામનરી બાયતીમ બાગીદાયી અનિસધનિસનમભ  

૧૯૩૨ (વનન ૧૯૩૨ના ૯ભા) શનઠ યનિસજસ્ ય થમનરી નઢી ઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

૫ કાયખાના અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણન કંની નાં 
બોગલ ન  દાયો.  

₹ ૨૦૦૦ 

૬ ભંુફઈ દુકાન અનન વંસ્થા અનિસધનિસનમભ  ૧૯૪૮ (વનન ૧૯૪૮ના ભંુફઈના આળયન  ાંચથી લધુ 

કભષચાયીઓ કાભન યાખનરા શોમ તનલી વંસ્થાના ભાનિસરકો. 

₹ ૨૦૦૦ 

૭ ગુજયાત ભૂલ્મલનિસધષત લનયા અનિસધનિસનમભ  ૨૦૦૩ (વનન ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાં વ્માખ્માનિસમત કમાષ 
પ્રભાણનના લનાયી ઓ  જનભના તભાભ લનચાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓ નું કૂર લાનિસષક  નષ 
ઓલય   

 

 
(૧)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો  ળૂન્મ 

 
(૨)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૫૦૦ 

 
(૩)   ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૧૨૫૦ 

 
(૪)   ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ તો.  ₹ ૨૪૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : આ નોંધના શનતુ ભા ન   “લષ” ટ ળબ્દનો અથષ  ગુજયાત ભૂલ્મલનિસધષત લનયા 
અનિસધનિસનમભ  ૨૦૦૩ (વનન-૨૦૦૫ના ગુજયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખંડ(૩૬) ભાં 
વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણનનું લષ ટલો થળન. 

 

૮ ભો ય લાશન અનિસધનિસનમભ  ૧૯૮૮(વનન ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શનઠ બાડાની અથલા ફદરાની 

યકભ રઈનન લયાતા અથલા લાયલા ભા ન  અનુકુ ફનાલનરા  ર ાન્વો ષ  લાશનો  ફવો  
 નક્ષીઓ   રકો અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભો ય લાશનોની યભી  ધયાલતી શોમ ત્માયન . 

₹ ૨૦૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : ટકજ કુ ંુફના વભ્મો તયીકન  વાથન યશનતી અનન અરગ યભી ો ધયાલતી 
વ્મનિસક્તઓ  આ નોંધના શનતુઓ ભા ન  ટક જ વ્મનિસક્ત તયીકન  ગણાળન.  

 

૯ ભંુફઈ નાણાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અનિસધનિસનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વનન 

૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શનઠ રામવન્વ આનરા નાણાંની ધીયધાય  

₹ ૨૦૦૦ 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાં ઉલ્લનખનરી ન શોમ તનલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અથલા યોજગાય 

કયતી અનન કરભ ૩ની ન ા કરભ(૨) ના ચોથા યંતુક શનઠ જનના વંફંધભાં જાશનયનાભંુ 

ફશાય ાડનરું શોમ તનલી વ્મનિસક્તઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

  



અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૦-૨૧  યેવન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

ન.ં

૧

૨

૩

ફાકી  સસરક (ભહેસૂરી) ૧૩૬૬૯.૧૧ ૧૩૪૭૨.૬૧

ફાકી સસરક /ખાધ ૧૮૬૬૯.૧૧ ૧૮૪૭૨.૬૧

કેીટર ફજટેભાાં  તફદીર કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

આભદાની ૧૧૫૦૨૯.૨૩ ૧૧૫૦૫૪.૨૩

યેલન્મુ ખર્ચ ૧૧૬૦૨૬.૦૨ ૧૧૬૨૪૭.૫૨

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

ખુરિી સસરક ૧૯૬૬૫.૯૦ ૧૯૬૬૫.૯૦

કૂર ૧૧૬૦૨૬.૦૨ ૧૧૬૨૪૭.૫૨

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ  યેવન્મુ ફજટે સભગ્ર રયસસ્થસિ

કન્ટીજન્વી ૩૬૬.૭૪ ૩૬૬.૭૪

નનબાલણી ૩૩૬૬૦.૫૫ ૩૩૭૩૨.૦૫

પ્રાથનભક નળક્ષણ ૧૬૫૪૦.૦૦ ૧૬૫૪૦.૦૦

રોન ર્ાનજચવ ૪૩૩૫.૦૦ ૪૩૩૫.૦૦

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

ભશેકભ ૬૧૧૨૩.૭૩ ૬૧૨૭૩.૭૩

૪૭૪૬૦.૫૦

અન્મ આલક ૨૨૭૭.૩૧ ૨૩૦૨.૩૧

કૂર ૧૧૫૦૨૯.૨૩ ૧૧૫૦૫૪.૨૩

૪૪૧૭૦.૦૧ ૪૪૧૭૦.૦૧

ખાવ કામદા ભુજફ ૧૧૭૫૬.૫૦ ૧૧૭૫૬.૫૦

મ્મુનનનવર નભરકતભાાંથી બાડુાં  તથા વ્માજ ૯૩૬૪.૯૧ ૯૩૬૪.૯૧

વયકાય ભદદ ૪૭૪૬૦.૫૦

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ  અંદાજત્ર :-

   વને ૨૦૨૦-૨૧નુાં મ્મુનનનવર કનભળનયશ્રીએ યજુ કયેર યીલાઇઝ્ડ  અાંદાજત્ર જભા તથા ખર્ચનો અભ્માવ કયતા સ્થામી

વનભનતએ  તેના  જભા  તથા  ખર્ચના વદયોભાાં જરૂયી  પેયપાય કયેર છે  જ ેઅાંદાજત્રભાાં વાંફાંધીત ફજટે વદયોની વાભે સ્થામી

વનભનતની બરાભણના કોરભોભાાં દળાચલલાભાાં આલેરા છે. જભા તથા ખર્ચના  વદયોભાાં કયેરી લધ-ધટ અને પેયપાયોના કાયણે

ભશાનગયાનરકાનુાં  વને ૨૦૨૦-૨૧નુાં યીલાઇઝ્ડ  અાંદાજત્ર નીરે્ ભુજફ યશેળ.ે

સને ૨૦૨૦-૨૧  યેવન્મુ જભા ફાજુ  :-

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

મ્મુનનનવર કય અને દય

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (11)



અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

ન.ં
ફજટે કોડ સદય

મ્મુસન. 

કસભશનયશ્રીએ 

સુર્વેર  અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
વધાયો ઘટાડો

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  જભા) 

૧ A ૧૩૦૧૨૦૫ યસ્તા દુયસ્તી અાંગે રોકોની આલનાયી 

આલક

૧૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૧૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  ખર્ચ) 

૧ B ૦૧૦૨૩૦૨ કોમ્્મુટય ભળીનયી ખયીદલા, વોફ્ટલેય 

ખયીદલા, વોફ્ટલેય તથા પ્રોગ્રાભ 

ફનાલલા ભાટે

૧.૦૦ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦

૨ B ૦૧૧૨૩૦૧ કોમ્્મુટય ર્ાજચ, વોફ્ટલેવચ ખયીદી તથા 

નનબાલણી ભાટે

૧૦.૦૦ ૧૭.૦૦ ૭.૦૦ ૦.૦૦

૩ B ૦૯૦૧૩૦૩ યખડતાાં કુતયા તથા બૂાંડનો ત્રાવ દૂય 

કયલા, નનમાંત્રણ અાંગે, તથા નનકાર ભાટે

૫૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ B ૦૧૧૪૧૦૨ ગ્રેજ્મુઇટી ભાટે ૩૨૦૦.૦૦ ૩૩૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ B ૧૦૦૧૩૦૩ ગેવ નર્તાની નનબાલણી ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૬ B ૧૦૦૧૩૦૫ ભયેરા જાનલયો ભાટે ઇન્વીરેટય 

નનબાલણી ભાટે તથા શોનસ્ટર લેસ્ટ 

ભેનેજભેન્ટ શેઠ કર્યો બેગો કયલા ભાટે 

ડેડ ફોડીલાન બાડે રેલા ભાટે

૩૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૭ B ૧૧૦૩૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૦.૨૫ ૦.૭૫ ૦.૫૦ ૦.૦૦

૮ B ૧૧૦૬૩૦૨ વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુરની નનબાલણી ૫.૦૦ ૭.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦

૯ B ૧૨૦૨૩૧૨ મ્મુનન.કોોયેળનના લાશનોના લીભા 

ભાટેનુાં નપ્રનભમભ તથા ેટર ોર ાં 

રામવન્વ પી

૫૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ B ૧૬૦૧૩૧૯ શેયીટેજ વેરને રગત નલનલધ કાભો 

અાંગેની કાભગીયી

૧.૫૦ ૨.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૩૩૫૭.૭૫ ૩૫૭૯.૨૫ ૨૨૧.૫૦ ૦.૦૦

સને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીવાઇઝ્ડ ફજટે સ્થામી સસભસિએ કયેરા પેયપાયથી થિા વધાયા- ધટાડાનું ત્રક
(₹ રાખભાં)

કેીટર ખર્ચ ૨૫૧૫૧.૧૯ ૨૫૧૫૧.૧૯

ફાકી સસરક /ખાધ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦

યેલન્મુ  ફજટેભાાંથી તફદીર કયેર/કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

કૂર આવક ૨૯૪૦૬.૦૦ ૨૯૪૦૬.૦૦

અન્મ કેીટર આલક ૪૨૫૬.૦૦ ૪૨૫૬.૦૦

જભીન લેર્ાણની આલક ૧૦૧૫૦.૦૦ ૧૦૧૫૦.૦૦

રોનની આલક ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

સને ૨૦૨૦-૨૧ યીવાઇઝ્ડ કેીટર ફજટે સભગ્ર રયસસ્થસિ
(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

ખુરિી સસરક ૪૪૦.૫૯ ૪૪૦.૫૯

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (12)



અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૧-૨૨  યેવન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

ન.ં

૧

૨

૩

ફાકી  સસરક (ભહેસૂરી) ૮૪૫૨.૫૦ ૮૩૭૫.૯૧

ફાકી સસરક /ખાધ ૧૮૪૫૨.૫૦ ૧૮૩૭૫.૯૧

કેીટર ફજટેભાાં  તફદીર કયલાાત્ર યકભ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

આભદાની ૧૨૭૧૦૨.૭૨ ૧૨૭૧૬૩.૬૩

યેલન્મુ ખર્ચ ૧૨૨૩૧૯.૩૩ ૧૨૨૨૬૦.૩૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ  યેવન્મુ ફજટે સભગ્ર રયસસ્થસિ

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

ખુરિી સસરક ૧૩૬૬૯.૧૧ ૧૩૪૭૨.૬૧

૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦

રોન ર્ાનજચવ ૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦

કૂર ૧૨૨૩૧૯.૩૩ ૧૨૨૨૬૦.૩૩

ભશેકભ ૬૫૬૫૩.૫૧ ૬૫૬૫૩.૫૧

લહશલટી ખર્ચ ૪૭૩.૯૩ ૪૭૩.૯૩

નનબાલણી ૩૨૪૩૬.૮૯ ૩૨૩૭૭.૮૯

પ્રાથનભક નળક્ષણ

કૂર ૧૨૭૧૦૨.૭૨ ૧૨૭૧૬૩.૬૩

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

વયકાય ભદદ ૫૦૩૬૦.૫૦ ૫૦૩૬૦.૫૦

અન્મ આલક ૩૧૫૪.૧૧ ૩૨૪૯.૧૧

ખાવ કામદા ભુજફ ૧૮૩૯૯.૦૦ ૨૦૩૯૯.૦૦

મ્મુનનનવર નભરકતભાાંથી બાડુાં  તથા વ્માજ ૮૪૦૮.૬૦ ૮૪૦૮.૬૦

સને ૨૦૨૧-૨૨  યેવન્મુ જભા ફાજુ  :-

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

મ્મુનનનવર કય અને દય ૪૬૭૮૦.૫૧ ૪૪૭૪૬.૪૨

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ  અંદાજત્ર :-

   વને ૨૦૨૧-૨૨નુાં મ્મુનનનવર કનભળનયશ્રીએ યજુ કયેર ડર ાફ્ટ  અાંદાજત્ર જભા તથા ખર્ચનો અભ્માવ કયતા સ્થામી

વનભનતએ  તેના  જભા  તથા  ખર્ચના વદયોભાાં જરૂયી  પેયપાય કયેર છે  જ ેઅાંદાજત્રભાાં વાંફાંધીત ફજટે વદયોની વાભે સ્થામી

વનભનતની બરાભણના કોરભોભાાં દળાચલલાભાાં આલેરા છે. જભા તથા ખર્ચના  વદયોભાાં કયેરી લધ-ધટ અને પેયપાયોના કાયણે

ભશાનગયાનરકાનુાં  વને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં ડર ાફ્ટ  અાંદાજત્ર નીરે્ ભુજફ યશેળે.

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (13)



અ.

ન.ં

૧

૨

૩

૪

અ.

ન.ં
ફજટે કોડ સદય

મ્મુસન. 

કસભશનયશ્રીએ 

સુર્વેર  અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
વધાયો ઘટાડો

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  જભા) 

૧ A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રપ આધાયીત વાભાન્મ કય ૧૮૭૬૫.૦૦ ૧૭૪૮૭.૭૫ ૦.૦૦ ૧૨૭૭.૨૫

૨ A ૦૨૦૧૨૦૯ ઇભાયતો ફાાંધલાના યલાનાની રાગત ૧૮૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ A ૦૩૦૧૨૦૭ ફશુભાી ભકાનોભાાં પામય પાઇટીંગની 

વુનલધાના ઇન્વેક્ળનની આલક

૧૨૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૦.૦૦

૪ A ૦૪૦૧૧૦૭ ૧) કે્ષત્રપ આધાહયત નભલ્કત લેયાને 

વુવાંગત ાણી ર્ાજચ/કય (ભીટય 

નવલામ)

૯૦૮૩.૭૫ ૮૩૨૬.૯૧ ૦.૦૦ ૭૫૬.૮૪

૫ A ૧૩૦૧૨૦૫ યસ્તા દુયસ્તી અાંગે રોકોની આલનાયી 

આલક

૧૩૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૪૬૧૦૩.૭૫ ૪૬૧૬૪.૬૬ ૨૦૯૫.૦૦ ૨૦૩૪.૦૯

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેવન્મુ  ખર્ચ) 

૧ B ૦૧૦૨૩૦૨ વોફ્ટલેય ખયીદલા, વોફ્ટલેય તથા 

પ્રોગ્રાભ ફનાલલા ભાટે તેભજ ઓહપવ 

ઇનક્લભેન્ટ ખયીદી તથા નનબાલણી

૧.૦૦ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦

૨ B ૦૪૦૧૩૦૧

(હયનળષ્ટ ૫)

ાણી ુયલઠાની નનબાલણી (લોડચ) ૪૩૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ B ૦૫૦૩૩૦૩

(હયનળષ્ટ ૫)

૩) બુગબચ ગટય ઉય રે્મ્ફય ભુકલા ૩૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૪ B ૦૫૦૩૩૦૫

(હયનળષ્ટ ૫)

૪)  ડરે નેજ રાઇનની વપાઇ અને દૂયસ્તી ૩૦૬.૦૦ ૩૩૬.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ ફજટે સ્થામી સસભસિએ કયેરા પેયપાયથી થિા વધાયા- ધટાડાનું ત્રક

(₹ રાખભાં)

કેીટર ખર્ચ ૪૨૫૬૮.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦

ફાકી સસરક /ખાધ ૪૧૪૯.૯૦

કેીટર આભદાની ૧૯૦૨૨.૫૦ ૧૯૧૧૨.૫૦

૪૪૩૩.૯૦

આાંતયીક બાંડો/રોન ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦

કૂર આવક ૪૨૦૨૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦

ખુરિી સસરક ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦

યેલન્મુ ફજટેભાાંથી તફદીર કયલાાત્ર યકભ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાપટ કેીટર ફજટે સભગ્ર રયસસ્થસિ

(₹ રાખભાં)

સદય
મ્મુસન. કસભશનયશ્રીએ સુર્વેર 

અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (14)



અ.

ન.ં
ફજટે કોડ સદય

મ્મુસન. 

કસભશનયશ્રીએ 

સુર્વેર  અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
વધાયો ઘટાડો

૫ B ૦૫૦૩૩૦૭

(હયનળષ્ટ ૫)

૫)  ડરે નેજની પ્રેળય તેભજ ગ્રેલીટી

રાઇનની નનબાલણી તથા ઇન્વેક્ળન

કયાલી કાભગીયી કયાલલા તથા

ઇભયજન્વી કાભગીયી ભાટે

૧૮૫.૦૦ ૧૯૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ B ૦૬૦૮૩૧૬ ળશેયના તભાભ સ્ભળાનો ભાટે રાકડાાં,

છાણાાં નલગેયેની ખયીદી તેભજ

સ્ભળાનગૃશોની નનબાલણી (ગેવ નર્તા

વહશત)

૩૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ B ૦૬૦૮૩૧૭ ભયેરાાં જાનલયોનાાં નનકાર ભાટે

ઇનન્વનેટય,  એનનભર સ્રેડય, ફામો

ગેવ ્રાન્ટ પ્રસ્થાનત કયલા અને

નનબાલણી તેભજ ફામો ભેહડકર લેસ્ટ

ના નનકાર ભાટે.

૪૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ B ૦૬૧૧૩૦૧ આઇ.વી.ડી.એવ. પ્રોજકે્ટ અાંતગચત 

વયકાયશ્રીની ગ્રાન્ટ ઉયાાંતના ખર્ચ ભાટે.

૨૭૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૫.૦૦

૯ B ૧૦૦૧૩૦૧

(હયનળષ્ટ ૫)

૧) સ્ભળાનોની ભયાભત તથા વુધાયો-

લધાયો કયલા

૨૮.૦૦ ૩૮.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ B ૧૩૦૧૩૦૩

(હયનળષ્ટ ૫)

૩)  ઇજાયદાય ાવેથી કયેરા યસ્તાની 

નનબાલણી

૯૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ B ૧૩૦૧૩૦૭

(હયનળષ્ટ ૫)

૬)  થ્થય/ેલય બ્રોક પૂટાથ તથા 

ેલીંગ નનબાલણી અને નવભેન્ટ ત્થય 

નલગેયે ભાટે

૯૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૧૫૨૦.૦૦ ૧૪૬૧.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૨૨૫.૦૦

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૨  (કેીટર જભા) 

૧ C ૦૨૦૨૬૦૨ ગેયકામદેવય ફાાંધકાભના દાંડની આલક ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ C ૧૨૦૩૬૦૧ બાંગાય લેર્ાણની આલક ૨૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૨૬૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૦.૦૦

યેવન્મુ ફજટે બાગ-૨  (કેીટર ખર્ચ) 

૧ D ૦૩૦૧૬૦૩ નનલન ભોટી ળફલાહશની ખયીદલા ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ D ૦૫૦૩૬૨૨ વુઅયેઝનો ભાસ્ટય ્રાન તથા અન્મ 

્રાન તૈમાય કયલાના કન્વલ્ટન્ટ 

ર્ાજીવ રુ્કલલા

૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦

(₹ રાખભાં)

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (15)



અ.

ન.ં
ફજટે કોડ સદય

મ્મુસન. 

કસભશનયશ્રીએ 

સુર્વેર  અંદાજ

સ્થામી સસભસિએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
વધાયો ઘટાડો

૩ D ૦૫૦૪૬૦૨ તાલોભાાં પ્રલેળતુાં દુનત ાણી 

અટકાલલાનુાં/ડામલટચ  કયલાનુાં નેટલકચનાાં 

કાભો

૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ D ૦૯૦૧૬૦૨ યાત્રીફજાય ભાટે ૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦

૫ D ૦૯૦૧૬૦૩ ળાકબાજી ભાકેટ નલકવાલલા ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ D ૧૦૦૧૬૦૪

(હયનળષ્ટ ૫)

કબ્રસ્તાનભાાં રાઇટ તથા અન્મ વુનલધા 

લધાયલા ભાટે

૧૪.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦

૭ D ૧૧૦૨૬૦૧ નનભેટા તથા ળશેયના ફગીર્ાઓને 

્રાન્ટેળન કયલા તથા જરૂયી  વુધાયા-

લધાયા

૩૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

૮ D ૧૧૦૫૬૦૧ કોોયેળનની ખુલ્લી જગ્માઓ તેભજ 

તાલો તથા ફગીર્ાઓભાાં 

યભતગભતનાાં વાધનો તથા એડલેન્ર્ય 

એક્ટીલીટી તયીકે નલક્વાલલા

૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

૯ D ૧૨૦૪૬૧૨ વબાગૃશની ઇભાયત ફાાંધલા ૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ D ૧૨૦૪૬૧૫ ળશેયભાાં નનલન ટાઉનશોર ફનાલલા ૧૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦.૦૦

૧૧ D ૧૨૦૪૬૨૭ વ્શીકરુરનુાં આધુનનકયણ કયલા ભાટે ૧૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦.૦૦

૧૨ D ૧૩૦૩૬૦૨ લયવાદી ગટય ળાખા ભાટે ભાસ્ટય ્રાન 

ફનાલલાની કાભગીયી વુવાંગત વલે તથા 

કન્વલ્ટન્વી ભાટે

૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦

કૂર  વધ-ઘટ ૮૧૯.૦૦ ૬૨૫.૦૦ ૨૧૫.૦૦ ૪૦૯.૦૦



               વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાટેની કાભોની માદી, હયનળષ્ટ-૧૦(રાગત)  સ્થામી વનભનતએ વુર્લેર વુધાયા- લધાયા વશ

ભાંજુય યાખલા  અનબપ્રામ છે.

(₹ રાખભાં)

સ્થામી સસભસિ ઠયાવ (16)



સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (17) 
 

Standing committee suggestions (સુચનો) during Budget resolutions 

 ોન અન ેબોંડ 

અગાઉ ભંજૂય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન 

ભેલામેર છે. જ ેવાભે આજની તાયીખે પક્ત રૂ. ૫૮.૫૦ કયોડ ચૂકલલાના ફાકી યશે છે. લલકાવના 

કાભોની ગલત  અટકે નશીં તથા કેંદ્ર / યાજ્મ વયકાયશ્રી ની પ્રામોજીત લલલલધ મોજનાઓ ભાં 

ભશાનગયાલરકાના પાા ની યકભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ કયોડ ની નલલન રોન રેલાની તથા 

અભૃત મોજના ના ગે પંડીંગ ભાટે રૂ. ૨૦૦ કયોડ ની યકભ ફોંડ ફશાય ાડી ઉગલલા અંગે તથા 

ફી.એવ.મુ.ી રાબાથી પાા ભાટેની ગે પંડીંગ રોન નાણાકીમ વંસ્થા ાવેથી અન્મથા આંતયીક 

બંડોભાંથી રોન રેલાની દયખાસ્ત ને ગત લષના ફજટેભાં ભંજૂયી આેર છે. યંતુ તે ૈકી કોઇ 

રોન ભેલલાભાં આલેર નથી જથેી વદય રોન ભેલલા ભંજૂયી આલાભાં આલે છે. જથેી ફજટેની 

દયખાસ્તભાં જણાવ્મા ભુજફ લલકાવના કાભો ભાટે ખટુતી યકભ ૈકી રૂ. ૩૦૦.૦૦ કયોડ ની 

નાણાકીમ વંસ્થાઓ ાવેથી રોન રઇ અને અભૃત મોજના શેઠ આલાાત્ર પાા ની યકભ રૂ. 

૨૦૦.૦૦ કયોડ મ્મુલનલવર ફોંડ થકી ઉગલલા અંગનેી અગાઉ વાભાન્મ વબાએ આેર ભંજૂયી 

મથાલત યાખી આ અંગે જરૂયી તભાભ આનુવાંલગક કામષલાશી કયલા, કયાયો કયલા, કલભટીઓ યચલા 

જરૂયી એજન્વીઓની લનભણૂકં કયલા અંગેની તભાભ વત્તા આ કાભગીયી ૂણષ ન થામ તમાં વુધી 

મ્મુલનલવર કલભળનયશ્રી ને આલા બરાભણ છે.  

 

 

 

 

   



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (18) 

ઠરાવ 

 
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદ ભાાં આલેર તભાભ લભરકત ના લભરકતધાયકો ને પ્રલતતભાન 

વાંજોગોભાાં લભરકતલેયાના નાણાાં બયલાભાાં યાશત થામ તે શેતુથી નીચે જણાવ્મા ભુજફની યીફેટ મોજના ભાંજૂય 

કયલા અલબપ્રામ છે. 
1. ૧૫ ચો.ભી. વુધીના યશેણાાંક લભરકતોભાાં વાભાન્મ કયભાાં ૫૦ % તેભજ ાણી કયભાાં ૧૦ % નુાં 

યીફેટ ભાંજૂય કયલા અલબપ્રામ છે. 
2. ૧૫.૦૧ ચો.ભી. અને તથેી લધુના તભાભ યશેણાાંક લભરકતોભાાં વાભાન્મ કયભાાં ૧૦ % તેભજ ાણી 

કયભાાં ૧૦ % નુાં યીફેટ ભાંજૂય કયલા અલબપ્રામ છે. 
3. તભાભ પ્રકાયની લફન યશેણાાંક લભરકતોભાાં વાભાન્મ કયભાાં ૫ % તેભજ ાણી કયભાાં ૫ % નુાં યીફેટ 

ભાંજૂય કયલા અલબપ્રામ છે. 
4. તભાભ પ્રકાય ની ધાલભતક વાંસ્થાઓ જનેા લભરકતલેયા ની ગણતયી ધાલભતક વાંસ્થા તયીકે થામ છે તે 

પ્રકાયની  લભરકતોના લભરકત લેયાભાાં વાભાન્મ કયભાાં ૫૦ % તેભજ ાણી કયભાાં ૧૦ % યીફટે 

આલા અલબપ્રામ છે. 
ઉયોક્ત તભાભ પ્રકાયના યીફેટ લભરકત ધાયકો ોતાનો વને ૨૦૨૧-૨૨ નો લભરકતલેયો એડલાન્વ 

ભાાં બયે તેઓ ને આલાભાાં આલળે તેભજ ઉયોક્ત જણાલેર યીફેટ વાભાન્મ કય અને ાણી કય લવલામ ના 

અન્મ શેડ ભાાં ભલાાત્ર યશેળે નહશ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (19) 

બજટેના સૂચનો 
 

1. લડોદયા ળશેયભાાં આલેર તાલોનુાં આધુલનકીકયણ અને બ્મુટીહપકેળન કયેરુાં તે લનમત તાલોભાાં 

જરૂય જણામ તમાાં PPP ભોડરથી યીહિએળનર એલક્ટલલટી, લોટય ગેભ તથા ફોહટાંગ ની વ્મલસ્થા 

ઉબી કયલા વૂચન છે. 

2. તભાભ અફતન શેલ્થ વેન્ટયો ઉય રોશી તથા મુહયનના ફેલઝક હયોટત  નીકી ળકે તે ભાટે જરૂયી 

વ્મલસ્થા ઉબી કયલા વૂચન છે. 

3. ળશેયના લનમત કયેરા ફગીચાઓનુાં PPP ના ધોયણે આધલુનકીકયણ તથા લનબાલણી કયલા વૂચન 

છે. 

4. તાલો, ફાગ અને જાશેય યસ્તાઓ ઉય લબ્રક મુટીલરટી ઉબી કયલા વૂચન છે. 

5. શમાત સ્રોટય શાઉવનુાં નલીનીકયણ કયલા વૂચન છે. 

6. સ્ભાટત  સ્કૂરો ફનાલલા વૂચન છે. 

7. ચાય ઝોન ભાાં લધુ ચાય નલા CHC વેન્ટય ઉબા કયલા વૂચન છે. 

8. લડોદયા કોોયેળનની લભરકતોની ફાજુભાાં આલેરી ખુલ્લી જગ્માઓભાાં તથા ાણીની ટાાંકીઓ, STP 

લગેયે ની ડતય ખુલ્લી જગ્માઓ ઉય વોરય ેનર ઉબી કયી ને વૌય ઉજાત ઉતન્ન કયલા વૂચન છે. 

9. દયેક લોડતભાાં લનમત કયેર ૧ સ્કે. લકરોભીટયની એહયમાની જગ્મા વુલલધા વબય ફનાલલા આમોજન 

કયલા વૂચન છે. 

10.  પ્રતાુયા વયોલયભાાં નલીન ૧૦૦ એભ.એર.ડી. ાણી નો સ્ત્રોત ઉબો કયલા વાંગ્રશ ક્ષભતાભાાં 

લધાયો કયી ળકામ તે ભાટે DPR તૈમાય કયલા વૂચન છે. 

11.  લડોદયા ળશેય ના ભાગો ય ડાભય નો થય લધતો જામ છે તેથી એ યોડ ના ભટીહયમર નો હયમુઝ કયી 

યોડ ફનાલલાના આળમ થી ભીરય ભળીન ખયીદલા વૂચન છે. 

12.  લડોદયા ળશેયનો લલસ્તાય જ ેયીતે લધ્મો છે તે જોતા શમાત વ્શીકર ુરને ફે લલસ્તાયભાાં લલબાજીત 

કયલા વૂચન છે. 

13.  લાઘોહડમા ચોકડી થી લૃાંદાલન ચાય યસ્તા થઇ ખોહડમાયનગય, જગદીળ પયવાણ વધુી આલેર 

શાઈટેન્ળન રાઈન ને અાંડય ગ્રાઉન્ડ કયલા વૂચન છે. 

14.  ઈરેક્ળન લોડત  પ્રભાણે એડલભનીસ્ટરે હટલ લોડત નુાં યીસ્ટરક્ચયકરગ કયલા વૂચન છે. 

15. લલશ્વાલભત્રી નદીભાાં તેભજ તાલોભાાં આલતુાં ગાંદુ ાણી તાતકાલરક અવય થી ફાંધ કયલા જરૂયી 

ગરાાં બયલા વૂચન છે તથા નલવજતન તયપ અલબમાન અને ાણી ને લશેતુાં કયલા વૂચન છે. 



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (20) 

16.  લડોદયા ળશેયભાાં ઈરેક્ટર ીક વ્શીકર ચાલજિંગ સ્ટેળન ઉબા કયલા વૂચન છે. 

17. નલનાથ ભશાદેલ થી યલક્ષત લડોદયા ળશેયભાાં આલેર નલનાથ ભાંહદયોને અડીને આલેર આજુફાજુના 

લલસ્તાયોને લલકવાલલા વૂચન છે. 

18.  આયોગ્મ વેન્ટયો ય જન બાગીદાયી થી આમુ કેન્રો ળરૂ કયલા વૂચન છે. 

19.  નલીન ફનતા હડલાઇડય લાા યોડ ય હડલાઇડયની લચ્ચે પ્રાન્ટેળન કયલા વૂચન છે. 

20. નાઇટ ળેલ્ટય અને યેન ફવયેા સ્થાનો ને PPP થી ચરાલલા વૂચન છે. 

21. જનબાગીદાયીથી દયેક ઝોનભાાં ૨૪ કરાક યીડકરગ રાઇબ્રેયી કયલા વૂચન છે. 

22. ળશેયના ફાકી યશેતા ૨,૫,૯,૧૨ અને તભાભ લોડતભાાં ગેવ લફર સ્લીકાયલાની જરૂયી વ્મલસ્થા ઉબી 

કયલા વૂચન છે. 

23. ળશેય ના લલલલધ લલસ્તાયોભાાં જનબાગીદાયીથી ળાકભાકેટનુાં નલીનીકયણ કયલા વૂચન છે. 

24. આઝાદીનો અભૃત ભશોતવલ અાંતગતત થનાય કામતિભો અાંગ ેના કાભો કયલા વૂચન છે. 

25. નલીન વભાલલષ્ટ તભાભ ૭ ગાભો ઉયાાંત દયજીુયા ભુકાભે ાણીની ટાાંકી, વાં, નેટલકત  કયલા 

વૂચન છે. 

26. જાાંફુહડમાુયા – TP ૪૫-૫૦ નલીન ટાાંકીનુાં વૂચન છે. 
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લડોદયા ભશાનગયામરકાલડોદયા ભશાનગયામરકા  
વને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ અને વને ૨૦૨૧-૨૨ ના  

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર અુંગે કમભળનયશ્રીન ું મનલેદન 

 

સ્થામી વમભમિના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ : 

 જી.ી.એભ.વી એક્ટની કરભ ૯૫ શેઠ લડદયા ભશાનગયાલરકાન ું વને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ 

તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતાું ભને ઘણ આનુંદ થામ છે. 

પેબ્ર આયી ૨૦૨૧ભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ ચ ુંટણી થતા તા. ૧૦-૦૩-૨૦૨૧થી નલલન 

યચામેર ફડડના પ્રભ ખ સ્થાને એટરે કે ભેમય દે ળશેયના પ્રથભ નાગયીક ભાનનીમ ભેમયશ્રી કેમ યબાઇ યકડીમા,        

ડે. ભેમય દે લફયાજરે શ્રી નુંદાફેન જોળી તથા સ્થામી વલભલતન ું વ કાન વુંબાલા લફયાજરે અન બલી એલા ચેયભેન 

આશ્રી ડૉ. રશતેન્રબાઇ ટેર ને અલબનુંદન વાથે આલકારૂ છ ું  તથા સ્થામી વલભલતના નલલન લનભણ ુંક ાભેર અને 

અન્મ તભાભ વભ્મન ું ણ સ્લાગત કરૂ છ ું . 

વન્ ૨૦૨૦ન ું લડ વભગ્ર દેળ અને દ લનમા ભાટે કયનાને કાયણે, ડકાયરૂ યશેર છે. નાણાકીમ લડની 
ળરૂઆતથી રઈ લડના અુંત વ ધી COVID-૧૯ અને તેની અનેક લલધ અવયએ વભગ્ર ભાનલ જીલનને ક્ષ બ્ધ ફનાવમ ું 

ત વાથે વાથે વાભાજીક ભાખ  ણ તેની આડઅવયથી ભ ક્ત ન યશી ળક્મ ું. યુંત  આલી લલકટ અને અ લડ 

રયલસ્થલતભાું ણ આ ળશેયે તથા તેના નગયજનએ આ લૈલિક આપતને અલવયભાું રટી નાુંખલાભાું ઘણ રયશ્રભ 

કમો છે. સ્થાલનક સ્લયાજ્મની વુંસ્થા તયીકે ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી લલળે યશી છે અને આનુંદ એ લાતન છે કે 

વોએ વાથે ભીને લલકાવની ગદુંડી ય વતત આગેકદભ કયી છે. વન્ ૨૦૨૦ન ું લડ લલવાદન ું શત ું ત વન્ ૨૦૨૧ 

નલી આળાઓ, ઉભુંગ અને ઉત્વાશ વાથે ળરૂ થમ ું છે. કયના વુંક્રભણની લેકવીને આ ઉત્વાશભાું ઉદ્દીકન ું કાભ કમ ડ 

છે.  

કયના ભશાભાયી જલેા લૈલિક વુંકટ શલા છતાું લડદયા ભશાનગયાલરકા છેલ્લા એક લડભાું અલલયત લલકાવના 

નકળાને અડેટ કયત ું યષ્ણ  છે. નગયજનની વ લલધા, વરાભતી તથા અલનલામડ પ્રાથલભક વ લલધાઓને ધ્માનભાું યાખી 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા જ ેલલલલધ કામો શાથ ધયલાભાું આલે છે તે ૈકી ઘણાું ફધા કામો  ણડ થમા છે. લડદયા તેના 

બવમ બ તકા અને લૈબલી લતડભાનન ું અનખ  ઉદાશયણ છે. ળશેયની ઓખ વભા લલલલધ શેરયટેજ સ્થ ૈકીન ું એક 

એલ ું નગયજનન ું રયલચત વ યવાગય તાલના બ્મ ટીપીકેળન કાભ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. વ યવાગય તાલ તથા 

તેની આજ ફાજ ના લલસ્તાયની કામારટ કયી અલતતની આ ઓખને નલલનલભડત કયલાભાું આલેર છે. વ યવાગય 

તાલનાું બ્મ ટીપીકેળન ઉયાુંત તયવારી તાલન ું  બ્મ ટીપીકેળન ણ વ ચારૂ યીતે  ણડ કયલાભાું આલેર છે અન ે

તાલ પયતે યીવપેવીંગ, કાેટીંગ અન ેરાઈટીંગન ું કાભ ણ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. આ ઉયાુંત અકટા દાુંરડમા 

ફજાય બ્રીજ ઉય વરાય રૂપટની કાભગીયી ણ  ણડ થમેર છે, જ ેળશેયની વ ુંદયતાભાું લધાય કયે છે ત વાથે વાથ ે

લીજ ઉત્ાદન ણ કયે છે. ળશેયની ટર ારપક વભસ્મા શલી કયલા તથા ગુંતવમ સ્થાને વભમવય શચવચલા ળશેયભાું 

આલેર લલિાલભત્રી યેલ્લે ઓલયબ્રીજના લાઈડનીંગની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. કરાનગયીના અધતન ટાઉન 

શર વય વમાજીયાલ નગયગૃશના યીનલેળનની કાભગીયી ણ  ણડ કયલાભાું આલેર છે. નગયજનને આયગ્મ અુંગેની 

વ લલધાઓ ઉરબ્ધ થામ તે શેત થી ફાલચાલાડ લકળનલાડી તથા દુંતેિય અફડન શેલ્થ વેન્ટયની કાભગીયી ણ વ ચારૂ 

રૂે કયલાભાું આલેર છે. ળશેયીજનને  યતા પ્રભાણભાું અને  યતા પે્રળય વાથે ાણી ભી યશે તે ઉદે્દળથી વભા 

લલસ્તાયભાું વું શાઉવ તથા વભતર ઊંચાઈ ધયાલતી ટાુંકી ફનાલલાની કાભગીયી  ણડ થમેર છે. આ ઉયાુંત ખાન ય 

લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ખાતે ઈરેક્ટર  લભકેનીકર લવસ્ટભ ફેવાડલાન ું કાભ  ણડ થમેર છે. “સ્લચ્છ બાયત સ્લસ્થ 

બાયત”ના વ ત્રને અન વયીને ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ભલરન જના લનકાર અથે લડડ-૧૦ થી શરયનગય ATS વ ધી, જ ના 

ાદયા યડથી ઉલભડ વકડર વ ધી, સ્લાગત ડ પ્રેક્ષથી જ ના ાદયા યડ જુંકળન વ ધી અને શરયનગય ATS થી NEST 
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જુંકળન વ ધી નલલન ડરે નેજ નાુંખલાની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ઘન કચયાન ું 
વમલલસ્થત લનમભન થામ તે શેત થી લડદયા ભશાનગયાલરકાના લરલક્લડ સ્રજ તથા ઘન કચયાના વમલસ્થાન 

ભાટેન લલિન પ્રથભ પ્રાન્ટ BILL & MELINDA GATES FOUNDATION દ્વાયા PPP ધયણે કામાડલન્લત કયલાભાું 

આલેર છે. વ માડસ્ત ફાદ ળશેયના લલલલધ યસ્તાઓ ઉય  યતા પ્રભાણભાું પ્રકાળ ભી યશે તે શેત થી ળશેયના નલલન 

ફનાલેરા યસ્તા ઉય રાઈરટુંગની વમલસ્થા કયલાભાું આલેર છે. તેભજ યાલત્રના વભમે વ યવાગય તાલ તથા તેની 

આજ ફાજ ના લલસ્તાયને પ્રકાલળત કયલા નલલન રાઈરટુંગની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. ડરે નેજ વભસ્માના 

લનયાકયણ અથે ઉમગી એલા શાઈ પે્રળય જટેીંગ ભળીન અને વક્ળન ભળીનની ખયીદી કયલાભાું આલેર છે. લડદયા 

ળશેય ફગીચાઓની નગયી તયીકે ણ પ્રલવધ્ધ છે. આ યુંયાને જાલી યાખલા તથા પ્રદ ણ લનમુંલત્રત કયલાના 

બાગરૂે ગત્રી તાલ ખાતે તથા નાની ફાદ તાલ ખાતે નલલન ફાગ ફનાલલાભાું આલેર છે. લલળેભાું લડવય 

ખાતે અનખ ું એલ ું લડવય ટર ી મ્મ ઝીમભ અને ફાઈવીકર ટરે કના લનભાડણની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે. લડ 

દયમ્માન ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રાણીઓના સ્લાસ્્મની કાજી અથે નલલન લેટયનયી શલસ્ટર ણ ફનાલલાભાું 

આલેર છે. ળશેયભાું ટર ારપકન ું લનમભન થામ તથા નગયજનને વ આમલજત રયલશન વેલાઓ ભતી યશે એ ભાટે 

ઈન્ટીગે્રટેડ ટર ારપક ભેનેજભને્ટ લવસ્ટભ તથા જીમગ્રારપક ઈન્પભેળન લવસ્ટભ (GIS) કામાડલન્લત કયલાભાું આલેર છે.  

લડદયા ળશેયનાું નગયજનની વ ખાકાયી તથા વ લલધા અથે વને ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન લડદયા 

ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલેર કાભ જ ે શાર પ્રગલત શેઠ છે. શેલભય વકડર થી ગામ વકડર થઈ 

અકટાબ્રીજ વ ધી, અલભતનગય વકડરથી દ ભાડ ચકડી વ ધી, વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ક યાઈ ફામાવ શદ વ ધી 

તેભજ સ્ટેળન ગયનાાથી આુંફેડકય વકડર વ ધી સ્ભાટડ  યડ ફનાલલાની કાભગીયી ચાર  છે. સ્કાડા પેઝ-II, સ્ભાટડ  

લટય એનજી ઓડીટ અને અગે્રડેળન ઓપ ઈરેક્ટર – લભકેલનકર લવસ્ટભ, લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન લવસ્ટભ, યેઈન લટય 

શાલેસ્ટીંગ લવસ્ટભ, લવુંધયટ લીમયભાું ઈન્ટેક સ્ટરકચય WTP અને ટર ાન્વભીળનની કાભગીયી શાથ ધયેર છે. ઈ.આય.ી. 

પ્રજકે્ટ અને શેલ્થ ભેનેજભેન્ટ ઈન્પભેળન લવસ્ટભની કાભગીયી પ્રગલત શેથ છે. STP અગે્રડેળન, છાણી ખાતે ૫૦ 

MLD તથા ક યાઈ ખાતે ૬૦ MLD STP ની કાભગીયી, અલભતનગય ખાતે નલલન APS, ફશ ચયાજી નાગયલાડા ખાતે 

APS, ઈન્ર યી APS તથા યીટેઈનીંગ લરની કાભગીયી તથા બામરી ખાતે ૪૫ MLD, ગયલા APS થી શ્રેલણકાકડ  

વકડર, યાજીલનગય STP થી IOCL અને RIL ૬૦ MLD TVW વપ્રામ, પ્રાન્ટ તથા નેટલકડની કાભગીયી ચાર  છે. સ્ભાટડ  

સ્ટર ીટરાઈરટુંગ તથા પવાદ રાઈરટુંગની કાભગીયી ણ પ્રગલતના સ્તયે આગ ધી યશી છે. પામય વલીવીઝન ું 

અગે્રડેળન, લ ડા વશામથી ૮૧ ભીટય શાઈડર રીક એરીલેટેડ પ્રેટપભડ ખયીદલાની કાભગીયી તથા લટય ફાઉઝય, ભીની 

પામય ટેન્કય ખયીદલાની કાભગીયી તથા લાવણા-બામરી ખાતે નલલન પામય સ્ટેળન અને ાણીગટે પામય સ્ટેળન ખાતે 

સ્ટાપ કલાટવડ ફાનાલલાની કાભગીયી  ણડ થમેથી આકલસ્ભક વુંજોગભાું ત્લયીત વશામ ઉરબ્ધ થળે. ભલ્ટી ભડેર 

વીટી ટર ાન્વટડ  શફ પેઝ-૧ ીીી ધયણે, ભાુંજર ય, અટરાદયા, છાણી અને લકળનલાડી ખાતે કમ્મ લનટી શેલ્થ 

વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી તેભજ લનઝાભ યા ઝનર ટર ાન્વટડ  શફ ીીી ધયણે ફનાલલાની કાભગીયી આગ 

લધી યશી છે. આજલા તથા શયણી ખાતે ટર ારપક લનમભન અને ટર ારપક પલનડચય વાઈનજેીવ તથા પ ટાથ ફનાલલાની 

કાભગીયી ચાર  છે. છાણી તાલ તથા અટરાદયા તાલના બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી ણ આગાભી લડ દયમ્માન 

 ણડ થળે. ગેંડા વકડરથી ભનીા ચકડી વ ધી નલલન ફ્રામઓલય, અટરાદયા–ભાુંજર ય બ્રીજ સ્ટરે ન્ધનીંગની 

કાભગીયી, ભકય યા થી જાુંફ લાના યસ્તે નદી ય બ્રીજની કાભગીયી, અટરાદયાથી ભાુંજર ય ૩૬ ભીટય યડ રાઈન ય 

ભ ુંફઈ-અભદાલાદ બ્રડગેજ યેલ્લે રાઈન ય ઓલયબ્રીજ ૫૦-૫૦ ટકાના ધયણે ફનાલલાની ભશત્લની કાભગીયી ણ 

પ્રગલત શેઠ છે. લખવકરી વકડર તયપ લયવાદી ચેનરન ું કાભ તથા ઉંડેયા – ગત્રી કાુંવ ઉય આયવીવી સ્રેફની 

કાભગીયી, ભાુંજર ય ટી.ી.૧૮, એપ.ી. ૪૫ તાલ, ખડીમાય નગય તાલ તથા છાણી તાલ ખાતે ફાગ 

ફનાલલાની કાભગીયી તથા લલદેળી ક્ષીઓ તથા બાયતીમ ક્ષીઓ ભાટે લક ઈન એલલમયી, લળકાયી ક્ષીઓ તથા 

પેઝન્ટ પ્રજાલતના ક્ષીઓ ભાટે ીંજયા ફનાલલાની કાભગીયી ણ ટ ું ક વભમભાું  ણડ થળે.       
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આગાભી લે લડદયા ભશાનગયાલરકાના લલલલધ બાગ દ્વાયા નીચે ભ જફના વ લચત કાભ શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ EWS II પ્રકાયના ૧૯૦૦ આલાવ તથા ૩૫.૦૦ ચ.ભી કાેટ એયીમા 

ધયાલતી ૮૧ દ કાનન ું આમજન કયલાભાું આલનાય છે.  

 ARHC (Affordable Rental Housing Complex) મજના ભડર -૧ શેઠ યેન્ટર કભ ટર ાલન્વટ ના ૧૮૮ 

આલાવના લનભાડણની કાભગીયી કયલાભાું આલનાય છે. અને ફી.એવ.મ .ી. ના પાલલાના ફાકી શમ તેલા 

૫૬૦ આલાવન ેARHC મજના શેઠ આલયી રેલાભાું આલળે. 

 ભશાનગયાલરકાભાું નલલન વભાલલષ્ટ ફીર,બામરી, વેલાવી, લેભારી, કયડીમા, લડદરા તથા ઉંડેયા ગાભભાું 

ઉચી ટાુંકી, વું, ાણી લલતયણના નલલન નેટલકડની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 નલલન ફનનાય યડના ડીલાઇડય ઉય તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયના ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્ટરર 

રાઇરટુંગની (લ ડાના વશામ થી) કાભગીયી ણ કયલાભાું આલળે.  

 તયવારી ખાતે નલલન વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ તથા તયવારી જુંક્ળન ય નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલનાય છે. 

 આયગ્મરક્ષી વેલાઓ અુંતગડત નલલન ૪ CHC તથા ૧૨ PHC કામાડલન્લત કયલાભાું આલળે. ઉયાુંત શેલ્થ 

મ્મ ઝીમર અને ાણીગેટ સ્રટય શાઉવ ના આધ લનકીકયણની કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલનાય છે.  

 લયવાદી ાણીના વ ચારૂ લનકાર ભાટે યાજીલનગય થી વુંજમનગય વ ધી તથા વયવીમા તાલ થી ટેર ાકડ  

વ ધી નલલન લયવાદી ચેનર નાુંખલાન  આમજન છે. 

 લડદરા ખાતે નલલન વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ અને શયણી આઉટ ગ્રથ લલસ્તાયભાું ભીની વ લેઝ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ 

જલેી લલલલધ કાભગીયીઓ ણ આગાભી નાણાકીમ લડભાું શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.   

 ુંડ્યા શટર થી છાણી વ ધી, લખવકરી વકડર થી લડવય બ્રીજ વ ધી યડ કાેરટુંગ તથા વીરકટની 

કાભગીયી, વનકે્રસ્ટ એાટડભને્ટ થી શ્રીભ ગેરેક્વી ને જોડત શાઇ ટેન્ળન યડ ફનાલલાની કાભગીયી તથા 

એસ્વાય ેટર ર ુંથી ઉભા ચાય યસ્તા વ ધી ઇનય યીંગયડ ને યી-વયપેવીંગ કયલાની કાભગીયી, 

 ળશેયની લલસ્તયતી જતી લક્ષલતજને ધ્માનભાું યાખી આકલસ્ભક વભમે ત તડ વશામ ભી યશે તે શેત વય વભા 

તાલ ાવે નલલન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

 ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વુંચાલરત પ્રાણી વુંગ્રશારમભાું ભ રાકાતીઓ ભાટે કેન્ટીન તથા લલલલધ જાનલય ભાટે 

નલલન ીંજયા ફનાલલાની કાભગીયી ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 કાયેરીફાગ ગલલુંદનગય ખાતે ફામડામલલવડટી ાકડ  તથા યેરલે સ્ટેળન નજીક રેન્ડસ્કે આમરેન્ડ PPP 

ધયણે ફનાલલાન ું આમજન ણ આગાભી લડભાું કયેર છે.  

 આ ઉયાુંત નલલન વામન્વ વેન્ટય ણ લલકવાલલાભાું આલળે. 

લલળે ભાું જ ન-૨૦૨૦ ભાું યાજ્મ વયકાયના નટીપીકેળન અન વાય લડદયા ના તત્કારીન લલસ્તાયભાું નલલન 

૭ (વાત) જટેરા ગાભ ન વભાલેળ કયી ભશાનગયાલરકાની શદભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે, જભેાું લેભારી, 

કયડીમા, ઉંડેયા, વેલાવી, બામરી,  ફીર અને લડદરા ન વભાલેળ થામ છે આથી, આ લલસ્તાય ને આલયી રઇ નલલન 

લશીલટી વમલસ્થા કયલાભાું આલળે જથેી જ ેતે લલસ્તાયભાું લવતા નાગરયક ને મ્મ લનલવર વેલા ઓ વયતાથી ભી 

યશેળે. 
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ફજટેની વભીક્ષા : 

ચાર  લે ૨૦૨૦-૨૧ ભાું લભલ્કત લેયા તથા અન્મ લેયાભાું વધન લવ રાત ઝ ુંફેળ ચરાલી લેયાની આલકભાું લધાય 

ભેલેર છે. જનેા કાયણે ભશેકભ તથા લનબાલણીનાું લધતા ખચડને શચવચી લી ળકામ  છે. તેભજ યાજમ વયકાયશ્રી દ્વાયા 

લલલલધ મજનાઓ શેઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના કાયણે ભશાનગયાલરકાના લલકાવની ગલતન ેએક નલા લળખયે રઇ 

જલા વપ યષ્ણ ું છે. અને આ ગલત ચાર  યશે તેલા ઉદે્દળ વાથ ેવને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતા ભન ેઘણ આનુંદ થામ છે. 

વને ૨૦૨૦-૨૧ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યેલન્મ  ફજટે ૫ત્રક-અ તથા કેીટર ફજટે 

૫ત્રક-ફ નીચે ભ જફ છે. 

ત્રક- અ યેલન્મ  ફજટે 
(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગિ 
૨૦૨૦-૨૧ નો  

ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ નો  

યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 

નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૬૩.૪૨ ૧૯૬.૬૬ ૧૩૬.૬૯ 

ફ. યેલન્મ  આલક  ૧૨૫૭.૬૮ ૧૧૫૦.૨૯ ૧૨૭૧.૦૩ 

 વ લચત લધાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ક યેલન્મ  ખચડ  ૧૧૯૬.૦૧ ૧૧૬૦.૨૬ ૧૨૨૩.૧૯ 

કેીટર ફજટેભાું તફદીર ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

 મવરક ૭૫.૦૯ ૧૩૬.૬૯ ૮૪.૫૩ 

 

૫ત્રક - ફ. કેીટર ફજટે 
(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગિ ૨૦૨૦-૨૧ નો ભુંજ ષય 
અુંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧ નો 
યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ 
નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૨૪.૬૯ ૪.૪૧ ૪૬.૯૬ 

ફ. યેલન્મ  ફજટેભાુંથી તફદીર  ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

ક  . કેીટર આલક  ૧૭૯.૭૨ ૧૪૪.૦૬ ૧૯૦.૨૩ 

ડ. આુંતયીક બુંડ/રન ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ 

 ક ર કેીટર જભા  ૩૫૪.૪૧ ૨૯૮.૪૭ ૪૬૭.૧૯ 

 કેીટર ખચડ ૩૨૭.૭૧ ૨૫૧.૫૧ ૪૨૫.૬૮ 

 મવરક ૨૬.૭૦ ૪૬.૯૬ ૪૧.૫૧ 

 
વને ૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

લડદયા ભશાનગયાલરકા ભશેકભ, લનબાલણી અને લલકાવ કાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત છે. 

અગાઉના લોભાું લેયાની આલક અન ેતેભા લો લડ થત લધાય ાલરકાને ઘણ રાબદામી યશેર શત. 

અને સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશેતી શતી. જો કે લડ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૭ ની ઓક્ટર મની 

લતય ગ્રાુંટભાું થડક લધાય ભલા ાભેર શત. જો કે તે  યત યશેત નથી. વને ૨૦૨૦-૨૧ ના 
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યેલન્મ  આલકના રૂ. ૧૨૫૭.૬૮ કયડના અુંદાજ વાભ ેયીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૧૫૦.૨૯ કયડ થલા જઇ 

યશેર છે. જનેી વાભે યેલન્મ  ખચડ રૂ. ૧૧૯૬.૦૧ કયડના અુંદાજ વાભે રૂ. ૧૧૬૦.૨૬ કયડ જટેર થલા 

ાભળે. તેભ છતાું કેલટર ફજટેભાું રઇ જલા યેલન્મ  વયપ્રવ રૂ. ૫૦.૦૦ કયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું કેલટર ખચડ રૂ. ૩૨૭.૭૧ કયડ અુંદાજરે શત યુંત  યીલાઇઝડ કેલટર ખચડ રૂ. 

૨૫૧.૫૧  કયડ ન થલા વુંબલ છે. રનન અુંદાજ જ ેરૂ. ૧૦૦.૦૦ કયડ શત જ ેમથાલથ યાખેર છે. 

વને ૨૦૧૯-૨૦  ના ખયેખય કેલટર ખચડ રૂ. ૧૧૪.૧૧ કયડ થમેર છે .જનેી વાભ ેવને ૨૦૨૦-૨૧ 

ન યીલાઇઝડ કેલટર ખચડ રૂ. ૨૫૧.૫૧ કયડ થલા વુંબલ છે. જ ેવને ૨૦૧૯-૨૦  ના ખયેખય ખચડની 

વયખાભણી એ રૂ. ૧૩૭.૪૦ કયડ ન લધાય થલા વુંબલ છે. 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું યેલન્મ  આલક વને ૨૦૨૦-૨૧  ના યીલાઇઝડ અુંદાજની વયખાભણી એ રૂ. 

૧૧૫૦.૨૯ કયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૭૧.૦૩ કયડ થલા અુંદાજ છે. વાથ ેવાથ ે યેલન્મ  ખચડ ણ વને 

૨૦૨૦-૨૧ ના યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૧૬૦.૨૬ કયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૨૩.૧૯ કયડ થલા વુંબાલના 

છે. જથેી યેલન્મ  વયપ્રવ રૂ.  ૧૦૦.૦૦ કયડ થલાન અુંદાજ છે.  

ફ.) કેમટર ફજટે : 

ગત લોની લલકાવની ગલત ચાર  યશે તથા તેને લેગ ભે તે શેત થી જભીન લેચાણથી આલક ભેલી વને 

૨૦૨૧-૨૨ ભાું કેલટર આલક યેલન્મ  વયપ્રવ વશીત રૂ. ૪૨૦.૨૩ કયડ થલા અુંદાજ છે. અને 

કેલટર ખચડ રૂ. ૪૨૫.૬૮ કયડ થલાન અુંદાજ છે .આ કેલટર ખચડ ને શચી લલા રૂ. ૧૩૦.૦૦ 

કયડ જટેરી રન રેલાન અુંદાજ છે. 
           વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું કેમટર ખચચન ું નીચે ભ જફન ું ભ ખ્મ આમોજન અુંદાજામરે છે.  

                             રૂ. કયોડભાું 

લી.એભ.વી.ન પા ૨૨૫.૦૦ 

યડ,  ર તથા નાા ૪૪.૯૩ 

જભીન વુંાદન ૩૦.૧૦ 

વબાવદશ્રીઓની સ્લલલલેક ગ્રાુંટ ૨૮.૦૩ 

ડરેનજે ૨૩.૫૫ 

લફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર  ર ૨૨.૦૨ 

લયવાદી ગટય ૧૪.૭૫ 

ાણી  યલઠા ૧૩.૦૬ 

ાકડવ અને ગાડડન ૬.૭૬ 

આયગ્મ, ભાકેટ અને જ્ન્ભ-ભયણ ૫.૮૯ 

અલિ ળાભક ૪.૧૦ 

કભપ્મ ટયાઇઝેળન ૨.૦૨ 

સ્ટર ીટ રાઇટ ૧.૯૨ 

ક લા, તાલ, જરધાયા ૧.૯૦ 

અન્મ લલકાવ ખચડ ૧.૪૫ 

ઘન કચયાન લનકાર ૦.૨૦ 
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 સ્લમણચભ જમુંિી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી મલકાવ મોજના :  

ભાનનીમ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશેયી લલકાવ લડ - ૨૦૦૫ અન્લમ ેનગયના વુંકલરત લલકાવ ભાટે એક લલઝન 

વાથ ેલલકાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ  કયી યાજ્મના નગયભાું શાથ ધયલાના કાભ ભાટે જ ેવ ચન કયેર શતા 

તેના આધાયે ળશેયીકયણના તભાભ ાવાઓન ેઆલયી રેત  લલસ્તૃત અને રાુંફાગાાન ું આમજન નજય વભક્ષ 

યાખી “સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના” ન અભર કયલાભાું આલેર છે. 

 મ ડીી – ૫૭ (લચ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪) : 

સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત મ ડીી - ૫૭ લડ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ક ર ૧૨૦ કાભ 

ભાટે ૩૩૫.૦૪ કયડ તથા લડ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ક ર ૪૧ કાભ ભાટે ૮૪.૦૦ કયડ ભી, ક ર ૪૧૯.૦૪ 

કયડની પાલણી અન્લમે તભાભ કાભ  ણડ કયી ગ્રાુંટન ૧૦૦% ખચડ  ણડ થમેર છે. 

 મ ડીી – ૭૮ 

 આુંિયભાખાકીમ રોકમોગી વ મલધાના કાભો 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૧૨-૧૩ થી લડ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ક ર ૧૦૧૦.૩૭ કયડની પાલેર ગ્રાુંટ 

ની વાેક્ષભાું ક ર ૯૩૭.૮૯ કયડની ગ્રાુંટન ખચડ કયલાભાું આલેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે અગાઉ ૨૦૨.૧૦ કયડની ગ્રાન્ટની લશીલટી ભુંજ યી ભેલેર 

શતી યન્ત  કાભની અગ્મતતા તથા નાુંણકીમ ખચડ ને ધ્માને રેતાું, વદય ગ્રાન્ટ ને યીલાઇઝ કયી, 

૧૪૯.૬૪ કયડની પાલણી વાભે ક ર ૧૬૮.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યી અથેની દયખાસ્ત તા. 

૩૦/૦૯/૨૦૨૦ થી ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ યજ  કયેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત આુંતયભાખાકીમ રકમગી 

વ લલધાના બાગરૂે લડ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે ૧૭૬.૩૩ કયડની પાલણી વાભે ક ર ૨૨૪.૪૯ કયડની 

લશીલટી ભુંજ યી અથનેી દયખાસ્ત તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ થી ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ 

યજ  કયેર છે.  

 ળશેયી વડક મોજના 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડક મજના 

અન્લમે નલલન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંગ કયલા ભાટે લડ ૨૦૧૫-૧૬ થી લડ 

૨૦૧૯-૨૦ વ ધી ક ર ૧૬૫.૧૬ કયડની પાલેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ક ર ૧૪૭.૮૦ કયડની ગ્રાુંટન ખચડ 

કયલાભાું આલેર છે.  

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતગડત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડક મજના 

અન્લમે નલલન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંગ કયલા ભાટે લડ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે ૨૨.૬૮ 

કયડની પલણી વાભે ક ર ૩૦.૮૫ કયડની લશીલટી ભુંજ યી અથેની દયખાસ્ત તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ થી 

ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડડ  વભક્ષ યજ  કયેર.  

 આઉટગ્રોથ મલસ્િાયના મલકાવ ભાટે 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ 

ભાટે લડ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે ૭૯.૦૦ રાખની ગ્રાુંટની પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૦૦% ગ્રાુંટન ખચડ  ણડ 

થમેર છે.  
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 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ 

ભાટે લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ૨૮.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયેર છે, જ ેૈકીના કાભ પ્રગતી શેઠ છે.  

 GUDM દ્વાયા સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત આઉટગ્રથ 

લલસ્તાયભાું ૧૭.૪૫૮ ચ.કીભીના નલલન લલસ્તાયને પ્રથભ તફક્કાની ભાખાકીમ/ામાની ાણી, 

ડરે નેજ તેભજ યસ્તાની વ લલધા ભાટે ક ર ૩૫.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યીની દયખાસ્ત તા.૦૪-૦૨-

૨૦૧૯ થી ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાડણ લલબાગભાું વભક્ષ યજ  કયેર, જનેી વાભે લડદયા 

ભશાનગયાલરકા ને ાણી તેભજ ડરે નેજની વ લલધા ભાટે ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું 

આલેર છે.  

 GUDM દ્વાયા સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતગડત ાણી  યલઠા 

મજના શેઠ ૬૧.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે. 

 આગલી ઓખના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત આગલી ઓખ ેટે લડ ૨૦૧૪-૧૫, 

૨૦૧૮-૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ક ર ૨૦૯.૦૫ કયડની ગ્રાુંટ પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૮૨.૯૭ 

કયડની ગ્રાુંટન ખચડ કયલાભાું આલેર છે. 

 ફ્રામ ઓલય બ્રીજના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત ગેંડા વકડર થી ભનીા વકડર વ ધી અુંદાજ ે૩.૫ 

કી.ભી. રુંફાઇભાું ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી અથે ૨૫૫.૩૫ કયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું 

૭૬ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર છે જનેી વાેક્ષભાું ૧૦૦% ખચડ  ણડ થમેર છે. 

 સ્લલણડભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગડત ળશેયભાું નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી 

અથે ૨૭૦.૦૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું ૨૭.૦૦ કયડની ગ્રાુંટની પાલણી કયલાભાું આલેર 

છે, જ ેભ જફની કાભગીયી શાર શાથ ધયેર છે. 

 જનબાગીદાયી િથા આગણલાડીના કાભો : - 

 સ્લલણડભ જમુંતી ઉજલણી શેઠ ખાનગી વવામટીઓભાું જનબાગીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઇટ તથા 

ાણીની નીકાના રક ઉમગી કાભ ભાટે ક ર ૨૨૭.૫૭ કયડ (૭૦% પા) પાલલાભાું આલેર છે. 

આ વ લલધા ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ૧૦% અને ફાકીના ૨૦% ખાનગી વવામટેઓએ 

પા આલાન યશે છે. આ મજના શેઠ અુંદાજીત ૫૧૧૭ ખાનગી વવામટીઓ રાબાન્લીત થમેર છે. 

જનેાું કાયણે વવામાટીઓભાું સ્લચ્છતાન ું પ્રભાણ લધેર છે. તથા ળશેયીજનની વ ખાકાયીભાું ણ લધાય 

થમેર છે. 

 ક ર ૩૦૦ આુંગણલાડી ભાટે ૧૬.૭૭ કયડની ગ્રાુંટ ભુંજ ય કયેર છે. ક ર ૩૦૦ આુંગણલાડી ૈકી ૨૧૪ 

આુંગણલાડીઓનાું કાભ  ણડ થમેર છે.  

 

 લડોદયા સ્ભાટચ  વીટી : 

લડદયા ળશેય ની વભૃલધ્ધ, વુંસ્કૃલત અને સ્થાત્મ (લાયવ) ના વુંયક્ષણ અને તેના વુંલેદનળીર રયલતડન ધ્લાયા 

લડદયા ળશેય ને લામબ્રન્ટ ળશેય તયીકે લલક્વલલા ભાટે અને વભાન તથા ઝડી લલકાવ ધ્લાયા ળશેય ના નાગરયક ભાટે, 

આુંતયયાષ્ટર ીમ ક્ક્ષાની જીલનળૈરી  યી ાડલાન રલષ્ટકણ વાથે લડદયા ળશેય ના નાગરયક, નાભાુંલકત ફ લિજીલીઓ, 

એન.જી.ઓ. લલગેયે વાથે ના વ ચન/અલબપ્રામ ભેલી અત્માયે રૂ. ૨૨૧૩.૦૪ કયડ નાું ક ર-૫૪ Project GOI ભાું 

ભકરલાભાું આવમા છે. જભેાું SCM પુંડ -૯૬૯.૦૦ કયડ, CON-૩૫૫.૯૨ કયડ, PPP જભેાું સ્ભાટડવીટીના રૂ. ૯૬૯ 
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કયડભા કેન્ર વયકાયન ૫૦% પા તેભજ યાજ્મ વયકાયન ૨૫% પા અન ેલડદયા ભશાનગયાલરકાન ૨૫% 

પા બાગરૂે યાખેર છે. 

દેળબય ના ૯૮ ળશેય ને સ્ભાટડ  વીટી ફનાલલાનાું બાગરૂે લડદયા ળશેય ન વભાલેળ ફીજા યાઉન્ડભાું થમેર છે.  

 ૂણચ થમેર કાભો :  

 ITMS (Integrated Traffic Management System) કે જ ે રૂ.૨૦ કયડના ખચે સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત 

કયલાભાું આલનાય છે. ITMS પ્રજકે્ટ ળશેયના ફવ વેલા ભાટે ICT ટેકનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીન ે

ફનલાભાું આલનાય છે. જભેાું Smart Bus Station, Real Time Information Depo, LED Display, 

Driver Display Unit અને Transit Portal with Mobile application ન વભાલેળ થળે. જથેી bus ની 

Real Information ભી ળકળે. જથેી ridership ભાું લધાય થળે, નાગરયકને મગ્મ વેલા  યી ાડી 

ળકાળે.  

 GIS લવસ્ટભ રૂ. ૨૦ કયડના ખચ,ે લડદયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત કયલાભાું આલેર છે. લડદયા 

ભશાનગયાલરકાની અરગ અરગ વ લલધાઓ જલેીકે ાણી  યલઠા, વ લયેઝ, યડ, સ્ટર ીટરાઇટ, સ્ટર ભ 

લટય, ગેવ, વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, વશીક્ર ર, લલગેયે વુંફુંલધત ભારશતી વચટ અને ત્લયીત ભી ળકે 

છે. ભ ખ્મ યસ્તાઓની વપાઇ, ાણીના રીકેજ, ડરે નેજન ું ઉબયાલ ું, સ્ટર ીટ રાઇટ ફુંધ શલી, લલગેયે 

વભસ્માઓન ું Monitoring કયી ત યુંત એક્ળન રેલાભાું ભદદ થળે. લડદયા ળશેયની પ્રટીન 

જીઓગ્રારપક્રી વલે થમેર છે. 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટના બાગરૂે, ીીી ધયણના પ્રજકે્ટભાું લડદયા ળશેયભાું રૂ. ૨૦૦ કયડના ખચ ે

નાગરયક ભાટે WiFI ની વ લલધા સ્ભાટડ  ર દ્વાયા ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે. સ્ભાટડ  ર ઉય Wi-

Fi Access point, Digital Bill Board શમ છે.તથા Environment Sensor, Public Address System 

(PAS), CCTV, Emergency call box, Traffic Signal, LED લલગેયે રગાલલાન ું પ્રલીઝન છે.  

 SCADA (Supervisory control and Data acquisition) એ લવસ્ટભ રૂ. ૨૪ કયડના ખચે ફનાલલાભાું 

આલેર છે. લડદયા ળશેયના નાગરયકને ાણીન ું લલતયણ આધ લનક પ્રકાયે અને વભાન યીતે ભી ળકળ.ે 

ાણીન ું કન્ટર રીંગ અને લનમભન યીમર ટાઇભ તથા ઓટભેટીક થામ છે. ાણીન દ યઉમગથી ફચી 

ળકાળે. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો :   

 Health Management Information System કે જ ે પ્રજકે્ટ રૂ. ૨૧.૫૦  કયડના ખચે સ્ભાટડ  વીટી 

અુંતગડત કયલાભાું આલનાય છે. વદય પ્રજકે્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયના તભાભ અફડન શેલ્થ વેન્ટય તથા 

ભેડીળીન સ્ટય એક-ફીજા વાથે કનેક્ટેડ યશેળ,ે તથા દદીઓના ડેટા ડીજીટાઇઝ સ્લરૂે જલાઇ યશેળ.ે 

યાજ્મ વયકાય તથા કેન્ર વયકાયની તભાભ મજનાઓ ણ એક પ્રેટપભડ ઉય આલળે.  

 Smart Road: સ્ભાટડવીટી પ્રજકે્ટ અુંતગડત CITY યડને સ્ભાટડ  યડ તયીકે લલકવાલલાભાું આલનાય છે. 

સ્ભાટડ  યડની રડઝાઇનભાું એરીભેન્ટવન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. યડલરન્કવ-ક્રવવેક્ળન, 

શયીઝન્ટર એરાઇન્ભેન્ટ, લટીકર એરાઇન્ભને્રડ જુંકળન -એટગે્રડ જુંકળન, યડ-

ફ્રેક્ઝીફર(ભજફ તીકયણ) સ્ટરક્ચય-કરલટડ , ક્રવ ડરે નેજ લકડ , મ ટીરીટી ક્રવ ડક્ટ લગેયે, યડ 

વાઇનેજીવ, લનળાન, વરાભતી વ લલધાઓ અને અન્મ, રેન્ડસ્કે અને પ્રાન્ટેળન પ ટાથ, ફેઠક ફેન્ચ, 

ડસ્ટફીન, ફરાડડવ, યાશદાયીઓ ભાટે શેન્ડયેરીંગ લલગેયે. 

 Smart Up-gradation of water pumping stations, efficiency improvement, monitoring & 

Control of City Water Distribution Network: સ્ભાટડ  લવટી લભળનન એક ભ ખ્મ ઉદે્દળ તેની 

કાભગીયીભાું Energy efficiency ને પ્રત્વાશન આલાન છે. અગે્રડેળન થી લમ્ુંગ ભલળનયીની 

કામડક્ષભતાભાું લૃલિ થળે અને ફદરાભાું કાભગીયી અને જાલણીના ખચડભાું ફચત થળે. 
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 Smart Water Audit Project: ાણી  યલઠાના ાણી લલતયણના નેટલકડના ગ્રાઉન્ડ સ્ટયેજ રયઝલેવડ 

(જીએવઆય), ઓલય શેડટાુંકીઓ (ઓએચટી), મ્ શાઉવ અને ફ સ્ટય મ્થી ાણીના લલતયણ 

નેટલકડભાું ફટય ફ્રામ લાલ્લ, ફ્રભીટય, પે્રળય ટર ાન્વલભટય લગેયે રગાડી SCADA Phase-૨ અુંતગડત 

વું ણડ લટય ઓડીટ કયલાન ું કાભ. 

 આમોજન શેઠના ભ ખ્મ કાભો: 

 Augmentation of Water Supply: અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૭૦ કયડ. 

 Cyber Security અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૧૦ કયડ. 

 સ્ભાટડ  અગે્રડેળન ઓપ લેસ્ટ લટય ુંીગ સ્ટેળન, એપીવન્વી ઈમ્પ્ર લભને્ટ, ભનીટયીંગ, કન્ટર ર ઓપ 

“Sewage Collection Network”: અુંદાજીત કાભ ની યકભ રૂ ૨૫ કયડ. 

 

 અભૃિ મોજના : 

 અટર લભળન પય યીજ લનેળન એન્ડ અફડન ટર ાન્વપભડળન “અભૃત” મજના, દેળબયની નગયાલરકાઓ 

તથા ભશાનગયાલરકાઓભાું બાયત વયકાયશ્રી ધ્લાયા લલલલધ ભાખાકીમ વ લલધા આલા અથે જાશેય 

કયલાભાું આલેર છે. 

 અભૃત મજનાભાું નાગરયકને ીલાન ું ાણી, બ ગબડ ગટય, જલેી પ્રાથલભક વ લલધાઓ તથા લયવાદી ગટય,  

પ્રદ ણ ધટાડા અથે જાશેય રયલશનન ભશત્તભ ઉમગ તથા લફન-ભટય ટર ાન્વટડ  ભાટે વ લલધા 

લનભાડણ તથા ાકડવ-ગાડડન તથા ભનયુંજન કેન્ર ફનાલલા ભાટેના પ્રજકેટ લલગેયે કયલાભાું આલરે 

છે/આલી યશેર છે.  

 વયકાયશ્રી ધ્લાયા વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લડ ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા ભાટે ક ર રૂ.૪૫૨.૪૫ 

કયડ ના ખચે ક ર-૧૪ (ચોદ) કાભના ડી.ી.આય. ભુંજ ય કયલાભાું આલેર છે. જ ેૈકી ૮ (આઠ) કાભ 

પ્રગલત શેઠ, ૬ (છ) કાભ  ણડ થમેર છે. 

 ૂણચ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬)  

 ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજી યાભાું ગાડડન ફનાલલાન  કાભ (ગાડડન ળાખા) રૂ. ૦.૪૫ કયડ 

 શાઇ-લે વભાુંતય દયજી યા કલ્ લટડ  થી લલશ્ લાલભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાન ું કાભ (લયવાદી ગટય 

ળાખા) રૂ. ૩૪.૦૦ કયડ 

 ૂણચ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૬-૧૭)  

 યાજીલનગય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૯૦.૦૦ કયડ 

 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલકીંગ તેભજ ભીટયીંગની કાભગીયી(લટય વપ્રામ) રૂ. ૪૫.૦૦ 

કયડ 

 ટી.ી ૧૩ (નગય નુંદનલન) ભાું નભડદા કેનારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ ટરે ક 

તેભજ ીકનીક વેન્  ટય ફનાલલાની કાભગીયી (ગાડડન ળાખા) રૂ. ૨.૦૦ કયડ. 

 ેડેસ્ટરેન ગ્રેડ વેેયેટડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ (અફડન ટર ાુંન્વટડ) રૂ. ૫.૦૦ કયડ. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) 

વીંધયટ લલમયભાું ઇન્ ટેક સ્ ર્ક્ચય, ડબ્ લ્ મ .ટી.ી. અને ટર ાન્ વભીળન લલગેયેની કાભગીયી (લટય વપ્રામ) રૂ. 

૧૦૦.૦૦ કયડ 

 ક યાઇ ખાત ે નલલન એવ ટી ી (૬૦ એભ એર ડી) ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય 

પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૯૦.૦૦ કયડ 
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 ટર ાપીક લનમભન અતે્ર ટર ારપક પલનડચય, વાઇનેજીવ, પ ્ાથ (અફડન ટર ાન્ વટડ) રૂ. ૩.૦૦ કયડ. 

 ફશ ચયાજી નાગયલાડા કાુંવના લકનાયાલાા બાગભાું નલલન એ ી એવ તેભજ યીટેઇનીગ લર 

ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૧૦.૦૦ કયડ 

 ડેલરભેન્ટ ઓપ ગાડડ ન્વ  (ગાડડન ળાખા)  રૂ. ૫.૦૦ કયડ. 

 ઇન્ર યી ખાત ે આલેર એ.ી.એવ. ઓગભેન્ટેળન કયલા વાથ ે નલલન પે્રળય રાઇન નાુંખલાન ું કાભ. 

(ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૮.૬૩ કયડ (ફચત ેટે) 

 છાણી ખાત ે૫૦ એભ.એર.ડી. વ લેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તથા વભા જ ના અને નલા એ.ી.એવ. તેભજ 

ળાષ્ડીબ્રીજ એ.ી.એવ. ના અગે્રડેળન વરશત યાઇઝીંગ ભેઇનની કાભગીયી.  

 (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૬૮.૦૦ કયડ 

 અભીતનગય ખાત ે નલલન એ.ી.એવ. ફનાલી ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન 

નાુંખલાન ું કાભ. (ડરે નેજ-લયવાદી ગટય પ્રજકે્ટ ળાખા) રૂ. ૧૩.૯૨ (ફચત ેટે) 

૧) ફ્મ ચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર : 

 લડદયા ળશેય ની એક આગલી ઓખ થામ તે શેત  થી ભશાનગયાલરકાભાું વભાલલષ્ટ લલલલધ તાલની 

સ્લચ્છતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ળશેયના ૨૪ તાલની કાભગીયી  ણડ કયેર છે, ૦૨ તાલની 

કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે,  

 વ યવાગય તાલભાું ભ ખ્મત્લ ેઘાટ, ગાડડનીંગ, યેલરુંગ, શેન્ડીકે૫ યેમ્, વમ અવડ ગૅરેયી ની કાભગીયી શારભાું 

 ણડ કયેર છે.  

 લડદયા સ્ભાટડ  વીટી ડેલર૫ભેન્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત 

ળશેયના યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયભાું જન-ભશર ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્વટડ  શફ (પેઝ-૧) ની કાભગીયી 

ભાું ફવ ટભીનર પેવીરીટી ની કાભગીયી  ણડ કયેર છે. કભલળડમર પેવીરીટી ની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ 

છે.  

 લડદયા સ્ભાટડ  વીટી અુંતગડત જભીન ન ું બ ગબડ જ સ્તય ઊંચ ું રાલલા Deep water Recharge by Rain 

water Harvesting Project ક ર ચાય  ણડ કયલાભાું આલેર છે.   

 શાર ભાું અટરાદયા અને છાણી તાલની બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ઉત્તય ઝનભાું લનઝાભ યા ટર ાન્વટડ  શફ (પેઝ-૧) ની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગલત શેઠ છે. 

૨) યેલ્ લ/ેરીયીલય ઓલય બ્રીજ િથા પરામ ઓલય (બ્રીજ પ્રોજકે્ટ) :  

 લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાું શમાત લલિાલભત્રી યેલ્લે  સ્ટેળન ાવે આલેર યેલ્લે ઓલય બ્રીજના લાઇડનીંગની 

કાભગીયી રૂ. ૩૨.૦૦ કયડના ખચ ેઅને છાણી તાલના ઓલયફ્ર ભાટે નલલન કલ્લટડ  ફનાલલાન ું કાભ 

રૂ. ૧.૦૮ કયડના ખચે  ણડ કયલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા ળશેયભાું કેન્ર વયકયશ્રીની વુંસ્થા CRRI (Central Road Reaserch Institute)  ધ્લાયા લલલલધ 

ભશત્લના જુંકળન ઉય કયલાભાું આલેર ટર ાપીક વલેના અશેલાર ભ જફ લડદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા 

રૂ. ૨૨૨.૧૮ કયડના ખચે ગેંડા વકડર થી ભલના ચકડી વ ધી પરામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી શાર 

પ્રગલત શેઠ છે. વદય કાભગીયી સ્થે ૫૨% જટેરી  ણડ થમેર છે.  

 અટરાદયા ભાુંજર ય બ્રીજના યડ વાઇડભાું સ્ટરેનધનીંગની કાભગીયી રૂ. ૯.૩૪ કયડના ખચે તથા 

ભકય યા થી જાુંમ્ફ લા ગાભ તયપ જતા નદી ય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી રૂ. ૫.૪૦ કયડ ખચે કાભગીયી 

સ્થે પ્રગલત શેઠ છે.  

 અટરાદયા ભાુંજર ય યડ રાઇન ઉય ભાુંજર ય દયફાય ચકડીથી અટરાદયા જતાું ૩૬.૦૦ ભીટયની 

યડરાઇન ય ભ ુંફઇ-અભદાલાદ B.G. યેલ્લે રાઇન ઉય યેલ્લે ઓલય બ્રીજ યાજમ વયકાયશ્રી તથા યેલ્લ ે
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લલબાગ દ્વાયા ૫૦-૫૦% કસ્ટ ળેયીંગથી રૂ. ૪૦.૯૯ કયડના ખચે ફનાલલાની કાભગીયી શાર સ્થે ળરૂ 

કયેર છે.   

 ભાન. નામફ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીના અુંદાજત્ર પ્રલચનભાું યાજમભાું લધતી જતી લાશનની વુંખ્મા અને ટર ારપકના 

પ્રશ્નને ધ્માને રેતાું લાશન વમલશાય વયતાથી અને વરાભત યીતે ચારી ળકે તે શેત થી ભશાનગયાલરકા 

લલસ્તાયભાું ૫૪ અને નગયાલરકા લલસ્તાયભાું ૨૧ આભ, ક ર ૭૫ પરામ ઓલય ફનાલલાન ું આમજન 

કયેર છે. જ ે૭૫ પરામ ઓલય બ્રીજો ૈકી લડદયા ળશેયભાું ૮ પરામ ઓલય બ્રીજોની વૈધ્ધાુંલતક ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈકી શારભાું, લડદયા ળશેયભાું CRRI ધ્લાયા ડીવેમ્ફય ૨૦૨૦ ભાું કયેર વલે યીટડભાું વ્ૃુંદાલન 

ચાય યસ્તા, વયદાય એસ્ટેટ અને વુંગભ ચાય યસ્તા ય પરામ ઓલય ભાટે ફેઝ લડ ૨૦૨૦ ભ જફ 

ફનાલલા બરાભણ કયેર છે, તથા ખરડમાય નગય ચાય યસ્તા અને ભાણેક્ાકડ  જુંક્ળન ય પરામ ઓલય 

બ્રીજ ભાટે લડ ૨૦૨૩ ને ફેઝ લડ તયીકે ગણેર છે, અને કાભગીયી ફેઝ લડ ૨૦૨૦ ભાું ળરૂ કયલા 

વ ચલેર છે, તેભજ  વભા તાલ ાવે અને લાવણા ચાય યસ્તા જુંક્ળન ય પરામ ઓલય બ્રીજ ભાટે લડ 

૨૦૨૫ ને ફેઝ લડ તયીકે ગણેર છે, આલેર તભાભ ૭ (વાત) જુંક્ળન ઉય નલલન પરામ ઓલય બ્રીજની 

કાભગીયીન ું આમજન અતે્રથી શાથ ધયલાભાું આલેર છે. વદય નલલન ૭ પરામ ઓલય બ્રીજોની કાભગીયી 

ભાટે ગ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્વ ફડડ  ધ્લાયા શ . ક્ર. ભપફ/SJMMSVY/UDP ૭૮/૨૦૧૯-

૨૦/પરામ ઓલય/લડદયા/૨૦૧૯/૧૯૭૨૫ થી રૂ. ૨૭૦ કયડની પાલણી કયી વૈધ્ધાુંલતક ભુંજ યી 

આેર છે. ઉયાુંત, CRRI ધ્લાયા વ ળેન અને તયવારી જુંક્ળન ઉય અગાઉના કયેર વલે અન્લમે નલલન 

ફ્રામ ઓલય બ્રીજની કાભગીયી ભાટે અલબપ્રામ આેર છે. આભ, અુંદાજીત ક ર રૂ. ૪૦૪ કયડના ખચ ે

પરામ ઓલય બ્રીજોની કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

 લધ ભાું, ૩૦ભીટયની યસ્તા યેવા ય લડવય ગાભથી કટેિય ભશાદેલ ભુંરદય તયપ જતા યસ્તા ય નલલન 

કલ્લટડ  ફનાલલાન ું કાભ તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા કયલા / 

નલલન નાા ફનાલલાની કાભગીયી, આભ અુંદાજીત ક ર રૂ. ૧૧ કયડના ખચે આગાભી લડ નલલન 

કાભન વભાલેળ ડર ાફ્ટ ફજટે લડ ૨૦૨૧-૨૨ શેઠ કયલાભાું આલેર છે. 

આભ, ળશેયભાું શાર યેલ્લે ઓલય બ્રીજ/ કલ્લટડના અુંદાજીત રૂ. ૩૩.૦૮ કયડના કાભ  ણડ કયેર છે, ક ર રૂ. 

૨૭૭.૯૧ કયડના કાભ પ્રગલત શેઠ છે તથા ક ર રૂ. ૪૦૪ કયડના ખચે નલલન ફ્રામ ઓલય બ્રીજ 

ફનાલલાની કાભગીયી તથા નલલન વભાલલષ્ટ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા કયલા / નલલન 

નાા ફનાલલાની કાભગીયી અથે અુંદાજીત ક ર રૂ. ૧૧ કયડ ક ર ભી રૂ. ૪૧૫ કયડના ખચે આગાભી 

લે નલલન કાભન વભાલેળ ડર ાફ્ટ ફજટે લડ ૨૦૨૧-૨૨ શેઠ કયલાભાું આલેર છે. જનેાથી લનલિત 

ણે ળશેયના લલકાવભાું લધાય, ટર ારપકની અલય જલયભાું વયતા, અક્ સ્ ભાતભાું ઘટાડ, માડલયણની 

જાલણી, ઇંધણભાું ફચત,  યની રયલસ્થલતન  લનલાયણ તથા ળશેયના વાુંસ્કૃલતક, ઔધોગીક, ળૈક્ષણીક 

તેભજ લાલણજ્મક લલકાવ લલગેયેભાું ભ ખ્ મ યીતે ભદદરૂ થળે. 

૩) યોડ પ્રોજકેટ ળાખા : 

લડદયા ળશેયના લધતા જતા ળશેયીકયણ અને ટર ારપકની વ લલધા  યી ાડલા યડ પ્રજકેટ ળાખા દ્વાયા ળશેયના 

૧૮ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના શમાત યસ્તાઓને આમજન ભ જફ શા કયી તેના ઉય કાેટીંગ 

કયલાની,વેન્ટરર ડીલાઇડય તથા પ ટાથ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. તભેજ નલલન ભુંજ ય થમરે 

ટી.ી સ્કીભના ૧૮ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના યસ્તાઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. આ ૈકી 

યસ્તાઓ આમજન ભ જફ લર ટ  લરના ધયણે વલલડવ ટરે ક તથા પ ટાથ વશીત લલકવાલલાભાું આલે છે. 

તેભજ શારભાું લડદયા ળશેયની શદભાું વભાલેળ કયેર ૭ ગાભ ભાટે આઉટ ગ્રથ એયીમા ભાટેની ગ્રાન્ટભાુંથી 

યડની વ લલધા લલકવાલલાવુંદબે નલલન યસ્તાની કાભગીયી ભાટે તફકકાલાય કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલેર 

છે. 
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ળશેયના ઇનય યીંગયડ ૈકી ઉભા ચાય યસ્તાથી કરાદળડન વ ધી તથા કરાદળડન ચાય યસ્તાથી ડીભાટડ  ત્રણ યસ્તા 

વ ધીન યસ્ત યીવયપેવીંગ કયલાન  કાભ પ્રગલત શેઠ છે.તથા ાણીગેટ ાણીની ટાુંકીથી લૃદાુંલન ચાય યસ્તા, 

રયલાય ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલે તયપ , ગ રૂક  ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તાની કાભગીયી 

પ્રગલત શેઠ છે. તેભજ આય.વી.દત્ત યડન ેજોડત કચવક્રડડ  લફલ્ડીંગ થી ગેંડા વકડર તયપન ૧૮ ભીટયન યસ્ત 

ખ લ્લ કયી પ ટાથ વેન્ટરર ડીલાઇડય વાથેની કાભગીયી ૨ કયડના ખચે  ણડ કયેર છે. 

ળશેયના ભ ખ્મ આઉટય યીંગયડ ૈકી લડવય લબ્રજથી વ ળેન વકડર વ ધી અને વ ળેન વકડરથી તયવારી વકડર 

વ ધીના ૪૦ ભીટયના યીંગયડને અુંદાજ ેરૂ. ૧૬ કયડના ખચે લાઇડનીંગ કયી લર ટ  લર કયલાની કાભગીયી 

 ણડ કયલાભાું આલેર છે.એયટડ  વકડર ચાય યસ્તાથી વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તા,લૃદાુંલન ચાય યસ્તા થી ગ રૂક  

ચાય યસ્તા થઇ વભા તાલ લબ્રજ થઇ તયવારી જુંકળન વ ધીન ૪૦ ભીટયના આઉટય યીંગયડની કાભગીયી 

પ્રગલત શેઠ છે. 

યાજમ વયકાયની લલલલધ ગ્રાન્ટના કાભભાું શાર ક ર ૮૭ કાભ ૈકી ૯ કાભ રૂ. ૧૫ કયડના ખચે  ણડ કયેર છે. 

તેભજ ૧ કાભ ટેન્ડય પ્રરક્રમા શેઠ અને ફાકીના ૭૭ કાભ રૂ. ૧૫૬ કયડના ખચે પ્રગલત શેઠ છે. સ્ભાટડવીટી 

પ્રજકેટ પેઝ-૧ અુંતગડત લડદયા ળશેયના ABD લલસ્તાયભાું (૧) સ્ટેળન ગયનાા થી આુંફેડકય  વકડર  

વ ધીન  આય.વી દત્ત યડ  (૨) શેલભય  જુંકળન  થી ગામ વકડર થઇ અકટા બ્રીજ  વ ધીન  યસ્ત  (૩) 

અરકા યી  આય.વી દત્ત  યડ જુંકળન  થી  ઉલભડ વક્રડ થઇ ગામ વકડર વ ધીન ફી.ી.વી યડ  ક ર  રૂ. 

૨૧.૨૦ કયડના ખચે ફનાલલાના કાભ પ્રગલત શેઠ છે. સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ પેઝ-૨ અુંતગડત લડદયા  

ળશેયભાું ભ ખ્મ પ્રલેળ અગે્રડેળન અને બ્મ ટીરપકેળન અન્લમે  ેકેઝ ૨-એ શેઠ (૧) અભીતનગય વકડરથી 

દ ભાડ ચકડી વ ધીન વભા વાલરી યડ તથા (૨) લૃદાુંલન ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન લાઘડીમા યડ 

(૩) વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન આજલા યડ (૪) વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ફામાવ 

થઇ ક યાઇ મ્મ લન શદ વ ધીન ડબઇ યડ રૂ. ૩૭.૫૨  કયડના ખચે  લલકવાલલાભાું આલી  યશમા છે.   

સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ પેઝ -૩ અુંતગડત લડદયા ળશેયના ભ ખ્મ યસ્તાઓ (૧) ગેંડા વકડર થી ગયલા ગાભ થઇ 

મ્મ લનલવર શદ (યીરામન્વ ેટર રું) વ ધીન  ગયલા યડ  રૂ. ૨૭.૩૮ કયડના ખચે તથા  (૨) ભનીા 

ચાય યસ્તાથી યાણેિય ભશાદેલ થઇ સ્ભળાન વ ધીન લાવણા યડ અને (૩) ભતીબાઇ ટેર વકડર ત્રણ યસ્તા 

શયણી તાલથી ગદા વક્રડ થઇ ગલ્ડન ચકડી વ ધીન શયણી યડ ક ર રૂ. ૨૯.૨૭ કયડના ખચ ે

લલકવાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. આભ સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટ અુંતગડત ક ર ૧૦ કાભ ક ર રૂ. ૧૪૮.૦૬ 

કયડના ખચે લલકવાલલાન  આમજન છે.  

સ્ભાટડવીટી પ્રજકેટના આ કાભ લર ટ  લરના ધયણે લલકવાલલાના છે. આ કાભભાું યડ યીવયપેવીંગ, 

વેન્ટરર ડીલાઇડય, ાકીંગ વ લલધા, પ ટાથ, જરૂયીમાત ભ જફ લયવાદી ગટય, શટીકલ્ચય (પ્રાન્ટેળન), સ્ટર ીટ 

પલનડચય, ટર ારપક વાઇનેજીવ, લગેયે આઇટભન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે.    

આ ઉયાુંત ળશેયના ૧૮ ભીટય થી ઉયના યસ્તાઓના જુંકળન ય ટર ારપકની અલયજલયભાું વયતા ભાટે 

ટર ારપક વકડર લલકવાલલા, થભોપ્રાસ્ટ ેઇન્ટ થી ઝીબ્રા ક્રવીંગ તથા વેન્ટરર રાઇનની કાભગીયી કયલાભાું આલ ે

છે. જનેાથી લાશનવમલશાયની વ લલધા ઝડી ફનળ,ે તેભજ લાશનની લનબાલણી ખચડ તેભજ ઇંધણભાું ફચત 

થળ.ે નલલન લલકવીત લલસ્તાયન ેશમાત ટી.ી યસ્તા વાથે જોડી ળશેયીજનને યસ્તાની વ લલધા  યી ાડલાભાું 

આલળે અને લાશનથી લધતા પ્રદ ણભાું ઘટાડ થળે. 

૪) મફલ્ડીંગ પ્રોજકેટ : 

લડદયા ળશેયભાું લધતી લસ્તી તથા લધતા ક્ષેત્રપને ધ્માને નાગરયક વ લલધા કેન્ર જલેા કે ઝનર 

ઓરપવ/લડડ  ઓરપવ/ વીટી ઇન્પભેળન વેન્ટય, ળશેયના ભધ્મભ તથા ગયીફ લગડના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ 

વફુંલધત વ લલધાઓ સ્થાલનક સ્થે ભી યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના અફડન પ્રામભયી શેલ્થ 
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વેન્ટય/અફડન કમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્ટય, રિ તેભજ લલલલધ વાભાજીક પ્રવુંગ ભાટે અલતથીગૃશ/કમ્મ લનટી 

શર, ળશેયના યભતલીય  ભાટે  યભત-ગભતની વ લલધાઓ ઉરબ્ધ કયલા સ્ટડ  કમ્રેક્ષ/લસ્લલભુંગ 

 ર/સ્કેટીંગ યીંક/ટેલનવ કટડ  /રક્રકેટ સ્ટેરડમભ / ેલેલરમન, ળશેયીજનને ખાણી-ીણીની વ લલધા 

ઉરબ્ધ કયલા ભાટે યાત્રીફજાય, ળશેયના નાગરયકને અલિળભન તથા તાત્કાલરક વલેાઓન રાબ ભી યશે 

તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના પામય સ્ટેળન તેભજ પામય ના સ્ટાપ ભાટે જરૂયી આલાવ, નાટક/રક 

ડામય/ળાાઓ તથા કરેજના પુંકળન ભાટે નગયગૃશ લલગેયે ફનાલલાન  કાભ  સ્લબુંડ તેભજ યાજ્મ 

વયકાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટભાુંથી લફલ્ડીંગ પ્રજકે્ટ ળાખા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. 

રદન દમાર અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફડન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતગડત લડદયા ળશેયભાું યડ, પ ટાથ, 

યેલ્લે સ્ટેળન, ફવ સ્ટેળન, ધાલભડક જગ્માઓ તેભજ બ્રીજ નીચે ખ લ્લાભાું યશેતા ગ જયાત વયકાયશ્રીના વલ ે

ભ જફના ક ર ૪૫૩૬ ઘયલલશણા રક ભાટે જરૂયી વ લલધામ ક્ત  કામભી આલાવ ફનાલલાન  કાભ લફલ્ડીંગ 

પ્રજકે્ટ ળાખા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. 

 રોકાચણ થમરે કાભો 

 ળશેયના ભધ્મભ તથા ગયીફ લગડના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ વફુંલધત વ લલધાઓ ભી યશે તે ભાટે ક ર ૩૪ 

અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલેર છે. જ ેૈકી ક ર ૧૮ અફડન પ્રામભયી 

શેલ્થ વેન્ટયન  અગાઉ રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. ફાલચાલાડ, દુંતેિય તભેજ લકળનલાડી ખાતે રૂ. 

૨.૮૭  કયડના ખચે નલલન અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ળશેયના લિભ ઝનભાું આલેર અકટા લલસ્તાયભાું  રૂ. ૩.૮૭ કયડના ખચે  વય વમાજીનગય 

ગૃશના રયનલેળન કયલાની કાભગીયીન  રકાડણ કયલાભાું આલેર છે. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો 

 છાણી,અટરાદયા,ભાુંજર ય,લકળનલાડી ખાતે ક ર રૂ ૧૮.૨૮ કયડના ખચે નલલન અફડન કમ્મ લનટી 

શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 શયણી ખાિે ટીી ૦૧ ,એપ.ી ૧૬૦ ભાું રૂ.૧.૨૯ કયોડના ખચ ેનમલન અફચન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય 

ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 રદન દમાર અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફડન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતગડત રારફાગ, અક્ષયચક,  

લડવય, વભા તાલ લલગેયે બ્રીજ નીચે ઘયલલશણા રક ભાટે રૂ. ૯ કયડના ખચે તેભજ અટરાદયા શમાત 

જજડયીત ળેલ્ટય તડી નલલન રૂ. ૨.૪૫ કયડના ખચે  ક ર  ૯૧૫ ની  ફેડ કેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ 

ફનાલલાન  કાભ પ્રગલત શેઠ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેયભાું ઝન રદઠ ૦૮ નુંગ અફડન કમ્મ લનરટ શેલ્થ વેન્ટય ૈકી ફાકી યશેર ૪ નુંગ અફડન 

કમ્મ લનરટ શેલ્થ વેન્ટય અુંદાજ ેરૂ.૧૮ કયડના ખચે ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 ાણીગેટ ખાતે નલલન પામય સ્ટાપ ક્લાટવડ અુંદાજ ેરૂ.૬ કયડના ખચે ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 છાણી ટીી ૧૨,૧૩ તથા નલા યા ખાતે ઘયલલશણા રક ભાટે અુંદાજ ેરૂ.૯.૮૩ કયડના ખચે ક ર ૬૯૧ 

ની ફેડ કેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 

 કાયેરી ફાગ ખાતે અુંદાજ ેરૂ.૭ કયડના ખચે નલલન પામય સ્ટેળન તથા સ્ટાપ ક્લાટડવડ ફનાલલાન  કાભ 

આમજન શેઠ છે. 

 કરાનગયી લડદયાના કરાકાયને આટડ  પ્રદળડન કયલા શેત  અુંદાજ ેરૂ. ૧ કયડના ખચે  નલલન આટડ  ગેરેયી 

ફનાલલાન  કાભ આમજન શેઠ છે. 
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 ળશેયભાું  લલલલધ ૭ જગ્માઓભાું અુંદાજ ેરૂ.૦૮ કયડના ખચે  અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાન  

કાભ આમજન શેઠ છે. 

 રારફાગ ખાતે રૂ.૩ કયડના ખચે શમાત સ્લીભીંગ રન  રયનલેળન કયલાન   કાભ આમજન શેઠ છે. 

 વીટી કભાન્ડ એન્ડ કુંટર ર વને્ટય ખાતે રૂ.૩ કયડના ખચે એક્ષટેં ન્ળન  કયલાન   કાભ આમજન શેઠ છે. 

૫) એપોડેફર  શાઉવીંગ વેર અુંિગચિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y.  મોજનાઓ : 

કેન્ર વયકાય, યાજ્મ વયકાયની આલાવ મજનાઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ળશેયી ગયીફ અન ે

ઘય-લલશણાું ભાટે જ દીજ દી કેટેગયીભાું તભાભ ામાની વ લીધાઓ વશ આલાવ આલા ભાટેના લલલલધ 

પ્રજકે્ટ એપડેફર શાઉવીંગ વેર ધ્લાયા શાથ ધયલાભાું આલેર છે.   

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મોજના:  

 બાયત વયકાય દ્વાયા " વોના ભાટે ઘય “ ના અલબગભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના વને જ ન- 

૨૦૧૫ ભાું રન્ચ કયલાભાું આલેર છે. પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) ઘટક:  

 ૧)  ઇન-વીટ  સ્રભ યી-શેફીરીટેળન  (ISSR - PPP)  

ISSR ઘટક શેઠ ભશાનગયાલરકાને પ્રીભીમભ/લધાયાનાું આલાવ અને ઝ ડાુંલાવીઓને લલનાભ લ્મે તે જ 

સ્થે આલાવન રાબ પ્રાપ્ત થળે. શેઠ રૂ. ૨૫૯.૦૩  કયડના ખચે ૪૫૪૮ આલાવ ફનાલલાની ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈકી ૧૧૮૦ આલાવ  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે તેભજ ૩૩૬૮ આલાવ પ્રગલત શેઠ છે. 

૨)  એપોડેફર શાઉવીંગ ઇન ાટચનયળી (AHP) 

AHP ઘટક શેઠ ૮૭૩૮ આલાવ ફનાલલાના DPR ને અુંદાજીત રૂ.૭૨૧.૦૦ કયડ ના ખચે વયકાયશ્રી ભાુંથી 

ભુંજ યી ભેર છે. જ ેૈકી ૪૪૦૭ આલાવ પ્રગલત શેઠ છે, તેભજ ૪૩૩૧ આલાવ ટેન્ડય, લકડ  ઓડડ ય  તથા 

આમજન શેઠ છે. ૮૬૨ આલાવની પાલણી કયેર છે.  

નલલન શદ લલસ્તાયભાું વભાલલષ્ઠ ૧૬ EWS ના યીઝવડડ  પ્રટ ય ક ર ૨૭૪૮ આલાવના પ્રાન્નીંગની 

કાભગીયી આમજન શેઠ છે. 

૩)  ફેનીપીળીમયી રેડ કું ન્સ્ટરક્ળન (BLC): 

BLC ના ઘટક અન્લમે ૮૦૦ આલાવ ભાટે વમકતીગત ફાધકાભ વફવીડી ન ડી.ી.આય ને ભુંજ યી ભેર છે. 

તે ૈકી ૧૬૯ આલાવ  ણડ કયી વણી કયેર છે તેભજ ૪૯૧ આલાવ પ્રગલત શેઠ તેભજ ૧૪૦ આલાવ 

ત્રીક્ષી કયાય શેઠ છે. 

 યાજીલ આલાવ મોજના – (SLUM): 

 વદય મજના અુંતગડત ગ જયાતભાું વલડ પ્રથભ યેન્ટેડ કભ ટર ાન્ઝીટ શાઉવીંગ અુંતગતડ રૂ.૧૯.૧૩ કયડના 

ખચે છાણી અને શયણી ખાતે ક ર ૩૬૬ આલાવની કાભગીયી  ણડ કયેર છે. વદય આલાવ ને ARHC 

(એપડેફર યેન્ટર શાઉવીંગ કમ્પ્રેક્ષ)મજનાભાું રૂાુંતરયત કયલાની લનમભન વય કામડલાશી શાથ ધયેર 

છે.  

 વદય મજના અુંતગડત અુંદાજીત રૂ.૧૧૫ કયડનાું ખચે કલ્માણનગય, વમાજી યા અને તાુંદરજા ખાતે ક ર 

૧૪૬૦ આલાવની ભુંજ યી ભેલી  ણડ કયેર છે, તે ૈકી ૩૪૭ આલાવની વણી કયેર છે.  

 યાજીલ આલાવ મોજના – (AHP): 

 વદય મજના શેઠ ક ર ૧૪૭૦ (EWS) આલાવની ભુંજ યી ભેલી શતી. જ ે ૈકી ૭૮૪ આલાવની 

કાભગીયી  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે તથા ૬૮૬ આલાવની કાભગીયી શાર પ્રગલત શેઠ છે. 

 ક ર ૧૪૭૦ આલાવ ની પાલણી કયેર છે.  
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 ભ ખ્મભુંત્રી ગૃશ મોજના: 

 વદય મજના શેઠ ક ર ૫૫૦૪ (LIG, MIG) આલાવની ભુંજ યી આલાભાું આલેર શતી. જ ેૈકી ૪૮૧૧ 

આલાવની કાભગીયી  ણડ કયી રકાડણ કયેર છે, તેભજ  ૫૭૪ આલાવ  ણડતા ના આયે છે.  

 ક ર ૫૩૬૦ આલાવની પાલણી કયેર છે.  

૬) ાણી  યલઠા : 

લડદયા ળશેયભાું ીલાના ાણીની વમલસ્થા, જ વેલાઓના લલકાવ, લનમભન અને લનમુંત્રણ ભાટે ાણી  યલઠા 

લલબાગ વતત કામડયત યશે છે. ળશેયની જ ની શદ અુંદાજીત ૧૫૮ ચ. કી.ભી ભાું ૩૦ ઊંચી ટાુંકીઓ, ૬૭ બ ગબડ 

વું, ૯ ફ સ્ટીંગ સ્ટેળન અને અુંદાજીત ૧૭૩૨ કીભી રુંફાઇના ાઇ નેટલકડથી અુંદાજીત ૯૯.૪૦% લસ્તીન ું 

પ્મ રેળન લાઇવ કલયેજ થમેર છે તેભજ શારભાું ઉભયે થમેર અુંદાજીત ૬૨ ચ.કી.ભીભાું ાણીની અલલયત 

વ લલધા આલા ભાટે લલલલધ આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માનના ભશત્લનાું ૂણચ કયેર કાભો: 

 વભા ટીી-૧, પા.પ્રટ- ૫૨ ભાું ઉંચી ટાુંકી, વું, ું શાઉવ, ટર ાુંવપભડય રૂભ, કુંાઉન્ડ લૉર 

ફનાલલાન ું તથા એચ. એવ. પીડય અને ડી.આઈ. ડીરીલયી નલકા, ટીી ૧૩ ના લલસ્તાયભાું ાણીની 

નલકાન ું નેટલકડ , અટરાદયા ટાુંકીથી બ્રષ્ઢાક ભાયી થઇ યેલ્લેને વભાુંતય ટી.ી યસ્તે પ્રભ ખ હ્રદમ વ ધી પે્રળય 

વ ધાયણા અથે ાણીની નલકાનાું નેટલકડ , ડબઇ યડ થી ગાજયાલાડી ાણીની ટાુંકી વ ધી ૪૫૦ ભીભી 

ડામાની નલલન પીડય નલકા લલગેયેની તભાભ કાભગીયી  ણડ કયલાભાું આલેર છે.  

 ખાન ય WTP ખાતેના શમાત ૨૧ ભીટયના ભટય ું વેટ ઉુંયાત ૩૨.૫ ભીટય શેડનાું નલલન ું વેટ 

વશ ઇરેક્ટર ીકર લભકેલનકર લવસ્ટભ ફેવાડલાની કાભગીયી રૂ.૧.૬૪ કયડ ના ખચે તથા ૧૪ ભાું નાણાુંુંચ 

દ્વાયા ભેર વશામભાુંથી ભશીવાગય નદી ખાતે પાજર ય, યામકા, દડકા અને ઇચા ફ્રેન્ચલેર ખાતે ૩-

૩ વેટ ુંીગ ભળીનયી ૫૦ % સ્ેય ેટે ખયીદલાન ું કામડ  ણડ થમેર છે.    

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માનના ભશત્લનાું પ્રગમિ શેઠનાું કાભ 

 અભૃત મજના શેઠ લવુંધયટ ખાત ેભશીવાગય નદીભાું ઇન્ટેકલેર ફનાલી ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના WTP 

ભાયપત ે ૧૬ કી.ભી. રુંફાઇભાું ટર ાન્વલભળન રાઇન નાખી ળ ધ્ધ ાણી ળશેય વ ધી રાલલા અથ ે

રૂ.૧૬૫.૭૫/- કયડન પ્રજકે્ટ પ્રગલત શેઠ છે. 

 લનભેટા ખાતે રૂ ૬૪.૫૦ કયડના ખચે નલલન ૫૦ MLD ક્ષભતાન લટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ તથા નલલન 

પીડય નલકા નાખલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતગડત ABD લલસ્તાયભાું ઓગ્ભેન્ટેળન અને નેટલકડ  અગે્રડેળનની કાભગીયી તેભજ 

સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભને્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન 

થી એન્ડ મ ઝય વ ધીના ાણી ના નેટલકડભાું લલલલધ ઉકયણ ફેવાડી લટય ઓરડટ તેભજ એનજી 

ઓરડટ કયલાન ું કાભ રૂ.૧૨૫.૭૩ કયડ નાું ખચે કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભેન્ટ અુંતગડત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લલલલધ ષ્ડત તેભજ લટય 

ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન ખાતે ઇરેક્ટર ીકર લભકેલનકર લવસ્ટભ અગે્રડ કયલાન ું કાભ રૂ.૨૬.૫૧ કયડ નાું ખચ ે

કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ન્મ . વભા ટાુંકીથી દ ભાડ વ ધીના O. G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલકડ , નથડ શયણી 

ટાુંકીથી શયણી તેભજ દયજી યા O. G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલકડ  ની કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે.  

 ાણીગેટ ટાુંકી ઉભા ચાય યસ્તા થઇ પ્રતા વરય ચાય યસ્તા વ લણડરક્ષ્ભી એાટડભને્ટ, લાઘડીમા યડ 

૪૫૦ ભી.ભી. ડામા રાઇન થકી પે્રળય વ ધાયણાન ું કાભ, તાુંદરજા ટાુંકીથી વનપાભાડ ચાય યસ્તા વ ધી ૬૦૦ 
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ભી.ભી. ડામા પીડય રાઇન નાખલાન ું કાભ તેભજ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું આલેર ઉચી ટાુંકી ભાટે 

આુંતય-ભાખાકીમ વ લલધાઓ  યી ાડલાન  કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 વશીક્ર  ર રયવયભા ભાસ્ટય પ્રાન આધારયત નલલન બ ગબડ વમ્ ફનાલલાન  કાભ તથા નથડ શયણી/ 

તાુંદરજા/ શયીનગય/ ાણી ગેટ/ નાુંરદા તથા ક્ યાઇ ટાુંકીઓ ખાતે સ્ટયેજ લધાયલા અન્ડય ગ્રાઉન્ડ 

વુંની કાભગીયી. 

 લચ ૨૦૨૧-૨૨ ના આગાભી આમોજનો: 

 Mass Contamination ની વભસ્માને નાફ દ કયલા ળશેયના ચાયેમ ઝન ભાું આલા ાુંચ લલસ્તાયભા 

આુંતરયક રાઈન ફદરી તભાભ કનેક્ળન કોયેળનના ખચે MDPE ાઇથી ફદરલાન ું કાભ. 

 નલલન ઓ.જી. કરારી લલસ્તાયભાું ાણીન  નલલન નેટલકડ  ન  કાભ, નલલન ઓ.જી. તયવારીન  શાઇલે 

છીના લલસ્તાયભાું ાણીન  નલલન નેટલકડ  ન  કાભ, લિભ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ ગાભ 

ફીર,બામરી તથા વેલાવી ભાું ઉચી ટાુંકી, વું,ાણીન  નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું 

કાભ, ઉત્તય-લિભ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ ગાભ કયડીમા તથા ઉંડેયા ભાું ઉચી ટાુંકી, વું, ાણીન  

નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું કાભ. 

  લડ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ લેભારી ગાભ તથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું નલલન વભાલલષ્ટ લડદરા ગાભભાું 

ઉચી ટાુંકી,વું,ાણીન  નલલન નેટલકડ  તથા વુંરિ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચય વશન ું કાભ. 

 શયીનગય જુંકળન થી વ બાન યા ટાુંકી વ ધી તથા વ ળેન વકડર થી જામ્ફ આ ટાુંકી પીડય નીકા નાખલાન  

કાભ. 

 ળશેયનાું ાણી  યલઠા ળાખા શસ્તકનાું ાણીના ષ્ડત થી રઇને ાણીના લલતયણ ભથક વ ધી લટય 

ઓરડટ તથા ભનીંટયીગ અથે Instrumental તથા ઇરેક્ટર લભકેલનકર ઉકયણ (અુંદાજીત ખચડ રૂ.૧.૦ 

કયડ) તેભજ સ્ભાટડ  લટય ભેનેજભને્ટ અુંતગડત ખાન ય WTP ખાતે શમાત SCADA આધાયીત System 

(અુંદાજીત રૂ.૨.૦ કયડ) ફેવાડી Command & Control Centre ખાતે Integrate કયલાન ું કાભ 

આમજન શેઠ છે.  

૭) ડરેનેજ : 

 ૂણચ કાભો :  

લડ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન લડડ  નું. ૧૦ ની ઓપીવથી શરયનગય એ.ી.એવ. વ ધી ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી 

નલલન ડરે નેજ રાઇન નાુંખલાની કાભગીયી રૂ.૨૬.૭૫ કયડ, જ ના ાદયા યડ યાજરક્ષ્ભી થી ભલ્શાય ઇન્ટ 

થઇ ઉભી વકડર વ ધી ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ રાઇન રૂ. ૨૦.૦૦ કયડ, ઇન્ ર યી ુંમ્ ીંગ 

સ્ ટેળન અગે્રડ કયલાન ું તથા આન ાુંલગક ડરે નેજ ગે્રલીટીન ું કાભ અુંદાજીત રૂ.૮.૯૦ કયડ, સ્લાગત ડ પ્રેક્ષ 

તયપના યસ્તાના જુંકળન તયપથી યાજલી ટાલય જ ના ાદયા યડ જુંક્ળન વ ધી તાુંદરજા યડ ય નલલન ડરે નેજ 

ગ્રેલલટી રાઇન ભાઇક્રટનલરુંગ ધ્ધલતથી નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૬.૧૫ કયડ, શયીનગય એ.ી.એવ. થી લ.લડડ  

નું.૧૧ ની કચેયી થઇ ૩૦ ભી.ના યસ્તે નેસ્ટ જુંકળન ડર  ચેમ્ફય વ ધી નલલન પે્રળય રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. 

૩.૫૭ કયડના ખચે  ણડ  કયલાભાું આલેર છે. વદય તભાભ કાભગીયીથી વફુંધીત લલસ્તાયભાું ડરે નેજના પ્રશ્ન 

શર થમેર છે  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો :  

શારભાું છાણી ખાતે ૫૦ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલલન એવ.ટી.ી., વભા એ.ી.એવ. ૧ અને એ.ી.એવ. 

૨ ન ું અગે્રડેળન કયી પે્રળય રાઇનની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૯૩.૨૫ કયડ, બામરી ખાતે લ ડા વાથે 

બાગીદાયીથી અુંદાજીત રૂ.૮૫.૦૧ કયડના ખચે ૪૫ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલલન એવ.ટી.ી.,એ.ી.એવ 

અને ગ્રેલીટી રાઇન ફનાલલાન ું કાભ, આજલા યડથી  ક યાઇ (ડબઇ યડ ચાય યસ્તા) વ ધી નેળનર શાઇ-
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લેનાું વભાુંતયે નલલન ડરે નેજ નેટલકડ , MPS તથા ક યાઇ શમાત STP ાવે નલલન STP ફનાલલાની કાભગીયી 

અુંદાજીત રૂ.૭૩.૧૧ કયડના ખચે પ્રગલત શેઠ છે. આ કાભ  ણડ થલાથી વુંફુંધીત ષ્ડાલક્ષેત્રભાુંથી વ લેઝન 

લનકાર ઝડથી થળે. તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી નાગરયકને યાશત ભલાની વાથે-વાથ ે

વ લેજન ું ળ લધ્ધકયણ થળે.  

તદ્દયાુંત, ફી.ી.વી. યડ ય (ગયલા એ.ી.એવ. થી શ્રેલણક ાકડ  ચાય યસ્તા વ ધી)  ડરે નેજ રાઇનન ું કાભ 

ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નાુંખેર નલલન રાઇન વુંફુંલધત ફામરાઇન અુંદાજીત રૂ.૩૫.૮૧ કયડ, અલભત 

નગય ુંીંગ થી લવધ્ધાથડ ફુંગર વ ધી નલલન ડરે નેજ નીકા નાખલાની તથા APS ને રગત કાભગીયી રૂ. 

૧૪.૩૫ કયડ, ફશ ચયાજી નાગયલાડા ખાતે નલલન  APS ડરે નેજ નેટલકડ  તેભજ પે્રળય રાઇનની કાભગીયી 

અુંદાજીત રૂ.૮.૫૦ કયડ, શયણી તાલ/રીવ સ્ટેળનની ાછ આલેર ટી.ી યસ્તેથી શમાત એ.ી.એવ. 

વ ધી નલલન ડરે નેજ રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૨.૧૬ કયડ, ડબઇ યડ, ભશાનગય શેરાું ળાુંલતનગય નાકાથી 

વભા તાલ ચાય યસ્તા વ ધી નલલન ડરે નેજ ગ્રલેીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૨.૫૫ કયડ, ૨૭.૦ ભી. યડ, 

યાભલાટીકા જુંકળન થી કરાદળડન ચાય યસ્તા વ ધી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૯૧ રાખ, 

વ ય ફેકયી થી ક તયાલાડી કાુંવ તયપ નલલન ડરે નેજ નીકાની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૧.૯૭ કયડના ખચ ે

પ્રગલત શેઠ છે. વદય કાભ  ણડ થલાથી વુંરિ લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન ય લાયુંલાય બુંગાણ ડલાની 

તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાું યાશત ભળે તથા વ લેજન ઝડી લનકાર થળે. 

યાજ્મ વયકાયશ્રી ધ્લાયા ભે-૨૦૧૮ ભાું જાશેય કયલાભાું આલેર Reuse Of TWW રીવી અુંતગડત          

રૂ.૮૦.૩૦ કયડના ખચે યાજીલનગય STP થી તફક્કાલાય IOCL ને ૪૦ MLD અને રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીવને 

૨૦ MLD ભી ક ર ૬૦ MLD જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) વપ્રામ કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનના કાભો :  

અટરાદયા ખાતે શમાત STP ન ું ક્લરીટી અગે્રડેળન વશ નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત        

રૂ.૧૪૪.૮૬ કયડ, તયવારી ખાતે ૧૦૦ MLD ક્ષભતાન નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૩.૪૧ 

કયડ, ગાજયાલાડી શમાત STP ન ું ક્લરીટી અગે્રડેળન કયી ૯૩ MLD નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત    

રૂ. ૧૨૭.૫૦ કયડના ખચે કાભગીયી આમજન શેઠ છે. જનેાથી ભશાનગયાલરકા તથા લ ડા લલસ્તાયભાું 

ડરે નેજના ળ લધ્ધકયણની વ લલધાભાું લધાય થળે.  

તાુંદરજા, ભ લક્તનગય જુંક્ળનથી  ત્રકાય કરની ચાય યસ્તા તયપ ભાઇક્રટનરીંગ િલતથી નલલન ડરે નેજ    

ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૬ કયડ, વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ અગે્રડેળન કયલાન ું કાભ 

અુંદાજીત રૂ. ૬ કયડ, લડડ  નું. ૩ ભાું લાઘડીમા મ્ીગ સ્ટેળનની શમાત પે્રળય રાઇન તફક્કાલાય ફદરલાની 

કાભગીયી રૂ.૧.૫૦ કયડ, ભાુંજર ય સ્ભળાન તયપના યસ્ત ેનલલન ડરે નેજ રાઇન નાખલાન ું કાભ રૂ.૧.૦૦ કયડ, 

ડબઇ યડ, બાયત ેટર ર ુંના જુંકળનથી ડબઇ APS વ ધી નલલન ડરે નેજ નલકા નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧.૩૬ 

કયડ અને આય.ટી.ઓ. એ.ી.એવ. થી જોગણીભાતા ભુંરદય તયપ, પે્રભપ્રકાળ આશ્રભ, જરાયાભ શસ્ીટર 

જુંકળન, તેભજ ક તયાલાડી કાુંવ તયપ જરૂયીમાત ભ જફ ભાઇક્રટનરીંગ ધ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન 

નાુંખલાન ું કાભ રૂ. ૧૦ કયડના ખચેની કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

ભશાનગયાલરકાની શદભાું વભાલલષ્ટ O.G.Area ભાું ડરે નેજ વ લલધા  યી ાડલા ભાટે લેભારી ખાતે       ૧૩  

MLD ક્ષભતાન નલલન STP તથા નલલન નેટલકડના ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ.૨૦ કયડ અને ગયલા-

અુંકરડમા ટી.ી.૧ ભાું નલલન APS તથા નલલન નેટલકડના ફનાલલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ. ૭ કયડના ખચડની 

કાભગીયી આમજન શેઠ છે.  

છાણી ખાતે નલલન ફનનાય ૫૦ MLD ક્ષભતાના STP થી તફક્કાલાય GSFC ને ૩૨ MLD, GACL ને ૫ MLD 

તેભજ GIPCL ને ૫ MLD ભી ક ર ૪૨ એભ.એર.ડી. જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW)  રૂ. ૧૨૬.૫૪ 
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કયડના ખચે વપ્રામ કયલા અથે યાજ્મ વયકાયશ્રીભાું ડી.ી.આય.ભુંજ યી ભેર છે. અને શારભાું વદય 

કાભગીયી ભાટે SPV ફનાલીને કન્વલ્ટન્ટની લનભણ ુંક ભાટે કામડલાશી શેઠ છે. શારભાું TWW ન લયાળ 

ઇયીગેળન ભાટે તેભજ ડરે નેજ વપાઇ ભાટેના વાધનભાું ઉમગ કયલાભાું આલે છે 

૮) ઇરે. મભકે., વ એઝ ડીસ્ ોઝર લક્ વચ ળાખા : 

 નોંધાત્ર કાભગીયી 

 Bill & Melinda gates foundation  રાયા લડદયા ભશાનગય ાલરકાના લરકલીડ સ્રજ તથા ધન કચયા 

વમલસ્થાન ભાટે ડનેટ કયી અટરાદયા ખાતે  સ્થાલાભાું આલેર લલિના પ્રથભ પ્રાન્ટને  PPP ધયણ ે

કામડયત કયલાભાું આલેર છે. અને  અુંદાજીત ૧૦૦૦૦૦ રીટય ટર ીટેડ લેસ્ટ લટયને ગાડડનીગ તથા ડરે નેજ 

વપાઈની ભળીનયી લલગયેભાું REUSE  કયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો  

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકેટ અુંતગડત રૂ. ૩૩.૧૨ કયડના ખચે વમાજી ગાડડન STP ન ું ૮.૫ MLD થી ૧૬ MLD 

ભાું UPGRADATION કયી TERTIARY TREATMENT  કયલાન ું કાભ અન ે રૂ. ૨૧.૨ કયડના ખચે ૨૭ 

જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીગ સ્ટેળનના ભળીનયીન ું Smart energy efficient up-gradation કયલાન ું કાભ 

પ્રગલત શેઠ છે.  

 આગાભી આમોજન 

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકેટ અુંતગડત રૂ. ૬.૭૦ કયડના ખચે “ SITC for instrumentation , automation and 

SCADA system of waste water pumping station તથા sewage treatment plant ના treated 

water ના ેયાભીટય ન ું ઓનરાઈન ભનીટયીંગ કયલાન ું કાભ. 

૯) લયવાદી ગટય પ્રોજકેટ ળાખા : 

લડદયા ભશાનગય ાલરકા ધ્ લાયા ળશેયના નાગયીક ની વ લલધા ભાટે ક ર ૩૬૪.૨૭ કી.ભી. રુંફાઇભાું 

ાઇ/યેકટેં ગ્ મ રય ડરે ઇન (કરઝડ) નેટલકડ  તથા ૩૮.૬૬ કી.ભી. જટેરાું રુંફાઇભાું ાકા કાુંવ ભી ક ર 

૪૦૨.૯૩ કી.ભી. રુંફાઇભાું ાકી લયવાદી ગટયની વ લલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે. 

   પ્રગમિ શેઠના કાભો :- 

 ગત્રી ખાતે ઉંડેયા-ગત્રી કાુંવ ય અુંદાજીત રૂ. ૦.૭૧  કયડ ના ખચે આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની 

કાભગીયી તેભજ અટરાદયા તાલના ઓલય-ફ્ર ભાટે લખવકરી વકડર તયપ અુંદાજીત રૂ. ૩.૯૧  કયડ 

ના ખચે નલલન લયવાદી ચેનર ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  વદય  કાભ  ણડ થલાથી 

નાગરયકની જાશેય આયગ્મ તથા વરાભતી જલાલાની વાથે વાથે આજ -ફાજ ના લલસ્ તાયભાુંથી લયવાદી 

ાણીન  વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે. 

   આગાભી નમલન આમોજનના કાભો :- 

 યાજીલનગય નાાથી નટલયનગય થઇ ુંચળીર થી ઓડનગય નાા વુંજમનગય વ ધી ઓલય-ફ્ર 

લયવાદી ચેનર ૧૮.૦ ભીટયના યસ્ત ેફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૯.૦૦ કયડ ની કાભગીયી. 

 ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ક ર ાવથેી ૩૬.૦ ભી.ના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધી શમાત જ ના લયવાદી કાુંવના 

સ્થાને નલલન આય.વી.વી. ક્રઝડ લયવાદી ગટય ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૪.૫૦ કયડ ની કાભગીયી. 

 ટી.ફી. શલસ્ટર-વલૈમાનગય કાુંવ વાુંઇ ભુંદીય ાવે ત ટેર કાુંવના સ્થાને નલલન ચેનર ફનાલલાની 

અુંદાજીત રૂ.૧.૦૦ કયડ ની કાભગીયી. 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(19) 
 

 ઉયક્ત કાભ  ણડ થલાથી ભ ખ્ મત્ લ ેનાગરયક ની જાશેય વરાભતી તથા જાશેય આયગ્મ જલાલલાની 

વાથે વાથે ળશેયના લલલલધ લલસ્ તાયભાું ચભાવા દયમ્માન ઉયક્ત જણાલેર સ્ થ તથા આજ -ફાજ ના 

લલસ્ તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે તથા લયવાદી 

ાણીના બયાલ તથા લનકાર ન થલાની  વભસ્ માન ું લનયાકયણ થળ.ે 

૧૦) સ્ટર ીટરાઇટ મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ભાું કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી :  

 લડદયાળશેયના ક ર ૨૦ લક.ભી.ના ભ ખ્મ નલલન યસ્તા ઉય રૂ. ૫ કયડના ખચ ે ડીઝાઇન ફેઇઝડ 

વેન્ટરર/વાઇડ LED રાઇટીંગની કાભગીયી  ણડ કયેર છે.   

 ઐલતશાલવક ભાુંડલી લફલ્ડીંગ તથા ચાય દયલાજા ખાતે ડામનેભીક RGB પવાડ રાઈટીંગ કયલાન ું કાભ રુ 

૪.૯૭ કયડ ના ખચે  ણડ કયેર છે.  

  લડદયા ળશેયના ભધ્મભાું આલેર વ યવાગય તાલ પયતે ડેકયેટીલ રાઈટીંગ કયી  બ્મ ટીરપકેળન કયલાન ું રૂ 

૩.૨૨ કયડના ખચે કાભગીયી  ણડ કયેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠનાું કાભો : 

 સ્ભાટડવીટી લભળનના બાગરૂે લડદયા ળશેયભાું અકટા-દાુંરડમાફજાય બ્રીજ ય ૯૮૨ KWન વરાય PV 

રુપટ ાલય પ્રજકેટન ું  કાભ. કેીટર ખચડ : રુ ૩.૯૨ કયડ તથા ૨૦લડ  ભાટે  થનાય  લનબાલણી 

તથા વુંચારન  ખચડ: રુ. ૭.૨૪ કયડ  

 સ્ભાટડવીટી લભળનના બાગરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦ નુંગ HPSV પ્રણારીગત સ્ટર ીટરાઇટ 

પીટીંગને ફદરે  સ્ભાટડ  LED રાઇટ પીટીંગ રગાડલાન ું કાભ જને કન્ટર ર તેભજ ભનીટયીંગ ICCC ધ્લાયા  

કયી ળકાળે. (રૂ ૩૮.૩ કયડ)             

 લડદયા ળશેયભાું ૪૨૦૦૦નુંગ ૧૨૦૦ લ્મ ભેન આઉટ ટ લાા LED રાઇટ પીટીંગને ફદરી ૨૦લટના 

૨૪૦૦ લ્મ ભને આઉટ ટ લાા LED રાઇટ પીટીંગ્વ રૂ ૮.૭૮ કયડના ખચે ફદરલાન ું કાભ.  

 સ્ભાટડ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતડગ્ત ૧૬ અફડન શેલ્થ વેન્ટય ખાતે ૦૫ લકર લટની વરાય PV રુપટૉ  લવસ્ટભ 

રગાડલાન ું કાભ. 

 અમોજ્ન: 

  ભ ખ્મ યસ્તાઓ ઉય રગાડલાભાું આલનાય ૫૭લટ અને ૧૧૭લટના LED રાઇટ પીટીંગ્વભાું લધ  

લીજફચત ભેલલા ભડી યાતે્ર ડીભીંગ કયી લધ  લીજફચત કયલાભાું આલળે.                       

૧૧) મભકેનીકર મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ની મવધ્ધીઓ 

લડદયા ભશાનગયાલરકાના જ દાજ દા લલબાગની ભાુંગણી તેભજ જરુરયમાત અન વાય ૦૮ નુંગ મ ટીરીટી 

લાશન ટાટા મધ્ધા સ્લલણડભ ગ્રરાુંન્ટ અુંતગતડ રૂ. ૫૬.૬૬ રાખના ખચે ખયીદલાભાું આલરે છે. જ ેાણી  યલઠા, 

વ એઝ ળાખા તેભજ ઢય-ાટી ભાટે દફાણ ળાખાભાું પાલલાભાું આલેર છે તેભજ ૧૪ભ  નાણાુંચ ની ગ્રરાુંન્ટ 

અુંતગતડ ૦૧ નુંગ ટાટા ભેક શામડર રીક ટીય. રૂ ૧૪.૭૮ રાખના ખચે ખયીદલાભાું આલેર છે. જ ેયડ ળાખાની 

ેલચુંગ ની કાભગીયી ભાટે પાલલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ન  આમોજન  

આગાભી લડભાું કોયેળનના જ દાજ દા ઝન/લડડની ડરે નેજ ની પરયમાદન ઝડી લનકાર થામ તે શેત  થી 

તેઓની ભાુંગણી તેભજ જરુરયમાત અન વાય ૦૪ નુંગ શાઇપે્રળય જટેીંગ ભળીન, ૦૪ નુંગ વકળન ભળીન, લલગેયે 

ખયીદલાન ું આમજન છે.  
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૧૨) ટાઉન ડેલરભેન્ટ : 

ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા દ્વાયા, ફાુંધકાભ કયલા ભાટે ળશેયી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધકાભની ભુંજ યી ના કેવ ભાટે 

કભન વી.જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના લનમભને આધીન ભુંજ યી ભળ્યેથી ફાુંધકાભની રાગત લવ ર રઈ 

આલાભાું આલે છે. આભ, ગત ૨૦૧૯-૨૦ના લડ ભાટે રૂ. ૨૦૫.૨૯ કયડ લવ ર કયલાભાું આલેર શતા તથા 

લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાું નલેમ્ફય-૨૦૨૦ વ ધી રૂ. ૯૪.૨૭ કયડ લવ રલાભાું આલેર છે. ફાુંધકાભ લનમભ ભ જફ 

અતે્રથી પ્રીંથ ચેક, કું મ્રીળન વટીપીકેટ તથા ઓકમ ેળન વટીપીકેટ આલાભાું આલ ેછે. 

ગ્રીન લફલલ્ડુંગ ઇન્વેન્ટીલના અભરીકયણની ળરૂઆત કયનાયી લડદયા એ ગ જયાતન ું શેર ું ળશેય છે. લડદયા 

ભશાનગયાલરકા આ રક્ષ્મ શાુંવર કયલાભાું વક્ષભ છે. જ્માયે શૈદયાફાદભાું વીઆઈઆઈ-વશયાફજી ગદયેજ 

ગ્રીન લફઝનેવ વેન્ટયની ઇભાયતને બાયતભાું વો પ્રથભ અને પ્રલતલષ્ઠત પ્રેરટનભ ગ્રીન લફલલ્ડુંગ યેરટુંગ 

આલાભાું આવમ ું ત્માયે બાયતભાું ગ્રીન લફલલ્ડુંગ ચલ ળરૂ થઈ. ત્માયથી, બાયતભાું ગ્રીન લફલલ્ડુંગ 

ચલને લોથી જફયદસ્ત લેગ ભળ્ય છે. 

 શારભાું અભદાલાદ, લડદયા જલેા ળશેય વરક્રમ છે. ગ જયાતભાું શેરેથી જ રગબગ ૧૫૦ ગ્રીન 

લફલ્ડીંગ છે, જભેાુંથી ૨૦ લફલ્ડીંગ લડદયાભાું આલે છે. 

 જી.ડી.વી.આય જોગલાઈ (જીડીવીઆય – ૨૦૧૭, ૃષ્ઠ નુંફય: ૨૩૪) કઈણ ભાલરક અથલા 

લલકાવકતાડ, ઉજાડ કામડક્ષભ ઇભાયતન ું લનભાડણ કયે છે અને GRIHA (એકીકૃત આલાવ આકાયણી ભાટે ગ્રીન 

યેરટુંગ) અથલા અન્મ કઈ વયકાય ભાન્મ વુંસ્થા દ્વાયા પ્રભાણત્ર યજ   કયે છે, જ ેભકાન ટેન ું યેરટુંગ ફતાલે છે, તે 

યેટીંગ પ્રભાણત્ર ભ જફ, વક્ષભ ઓથરયટી દ્વાયા કેટરાકને ઈન્વેન્ટીલ તયીકે ક ર ચ કલલાાત્ર યકભભાું ૫ % 

રડસ્કાઉન્ટ તયીકે ઉજાડ કામડક્ષભ લફલલ્ડુંગ (ગ્રીન લફલલ્ડુંગ) ભાટે ચાજડાત્ર એપ.એવ.આઇ. ના દયભાું 

પ્રત્વાશન આલા ાત્ર છે.  

 ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા ધ્લાયા જી.ી.એભ.વી.એકટની કરભ ભ જફ, જી.ડી.વી.આય.ની 

જોગલાઇઓ, ટાઉન પ્રાનીંગ એકટ-૧૯૭૬ ની જોગલાઇઓ તથા વભગ્ર વબા ધ્લાયા નકકી કયલાભાું આલેર 

નીલત ભ જફ જરૂયી નટીવ આલાની કામડલાશી કયી યીભ લર ચાજડ લવ રી ફીનયલાનગી ફાુંધકાભ દ ય 

કયાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. લધ ભાું લલકેન્રી કયણના બાગરૂે વવામટીના આુંતયીક યસ્તાઓ 

યના દફાણ દ ય કયલા વુંફુંલધત  ઝન/લડડ  કક્ષાએથી કયલા અુંગે ણ યીત્ર કયલાભાું આલેર છે. 

  લડદયા ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્તાયભાું ૩૧ અુંલતભ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૮ પ્રાયું લબક ભુંજ ય ટી.ી. 

મજના, ૩૧ ભ વદ્દારૂ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૨ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે વયકાયશ્રીભાું વાદય કયેર મજના, 

૪ ટી.ી. મજનાભાું અલધકૃત અલધકાયીશ્રીની લનભણુંક ફાકી, ૫ ટી.ી. મજના વ ધાયા અથે યત આલેર, ૧ 

ટી.ી. મજના વયકાયશ્રી ધ્લાયા યીફ્મ ઝ કયેર, ૧ ટી.ી. મજના શદ યાભળડ અથે ાઠલેર, ૧ ટી.ી. 

મજનાન ઈયાદ જાશેય કયેર, ૪ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે ટાઉન પ્રાનીંગ કલભટીભાું ેન્ડીંગ, આભ, ક ર ૮૮ 

ટી.ી. મજના ૈકી પ્રાયું લબક મજના તથા ભ વદ્દારૂ ભી ક ર ૩૯ ટી.ી. મજનાને આખયી કયલાની 

કામડલાશી વયકાયશ્રી લનમ ક્ત નગય યચના અલધકાયીશ્રી ધ્લાયા જાયીભાું છે. 

ફાુંધકાભ યલાનગીની અયજી E-nagar(ઓનરાઈન ડેલરભેન્ટ યભીળન લવસ્ટભ) તથા IFP 

Portal(Online Investor Fasilator Portal) ય કયી યલાનગી આલાન ું ળતે કયેર છે. જ ે અુંતગડત 

નલેમ્ફય-૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૬૮૮૨ અયજીઓ ઓનરાઈન ભાયપતે અતે્ર યજ  થમેર છે, જભેાુંથી ક ર-૪૨૫૧ 

કેવ ભુંજ ય થમેર છે. તથા ભુંજ ય થમેર યલાનગીથી વને-૨૦૧૬થી નલેમ્ફય-૨૦ વ ધી ક ર રૂ.૮૩.૪૨ 

કયડ યકભની આલક થમેર છે.  
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૧૩) ાકચવ એન્ડ ગાડચન :  

લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લડદયા ળશેયને પ્રદ ણ ભ કત અને આયગ્મલધડક લાતાલયણ ભી  યશે ત ે

શેત થી ળશેયભાું નાગયીકને ધયઆુંગણ ેફાગ- ફગીચાની વ લલધા ભી યશે તે શેત વય કાભગીયી કયલાભાું આલ ે

છે.              

 ૂણચ કાભો   

 ગત્રી તાલ ખાતે તાલના લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલરે છે. વાથે વાથે 

તાલની આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. આ ફાગ 

૫૧,૫૨૨ સ્કલેય ભીટયભાું આલેર છે. ફાગભાું વ ુંદય રન, ઓયનાભેન્ટર છડ, લલલલધ પ્રકાયના ાભ તથા 

અરગ અરગ જાતના છડ જલેા કે ભશગની, ગ રભશય, વપ્તણી, રીભડા, ટફ ફીમા યજીઆ, કણજી, 

ફટર બ્રળ, વીલ્લય ઓક તથા કાઇજરેીમા જલેા લલલલધ લૃક્ષનાું વઘન પ્રાન્ટેળન કયલાભાું આલેર છે. 

વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૭૫૦ ભીટય જોગીંગ ટરે ક, ફાક ભાટે યભતગભતના વાધન તથા લલલલધ 

પીઝીકર પીટનેવના વાધન, પ લાયા અને વીટીંગ ભાટે ફાકડા ભ કલાભાું આલેર છે. આ તાલ 

બ્મ ટીપીકેળન તેભજ ફાગફગીચ  ફનાલલાભાું ક ર રૂ.૫,૩૬,૨૩,૩૭૦/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 બામરી ટી.ી-૦૧ ભાું આલેર પા.પ્રટ ૧૦૬ ભાું લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું 

આલેર છે. તથા વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. આ ફાગ ૩૨૦૦ સ્કલયે 

ભીટયભાું આલેર છે. ફાગભાું વ ુંદય રન, ઓયનાભને્ટર છડ, લલલલધ પ્રકાયના ાભ તથા અરગ અરગ 

જાતના લૃક્ષન ું પ્રાન્ટેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૨૦૦ ભીટય જોગીંગ ટરે ક તથા 

વીટીંગ ભાટે ફાકડા ભ કલાભાું આલેર છે.જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ.૪૦,૮૦,૭૧૯/- જટેર ખચડ થમેર 

છે.  

 લડવય ખાતે આલેર ટર ી મ્મ લઝમભની જગ્મા ય વાઇકર ટરે કની કાભગીયી રૂ. ૩૮,૯૮,૦૦૦/- ના ખચડથી 

કયલાભાું આલેર છે. લડવય ટર ી મ્મ લઝમભની જગ્મા ય વાઇકર ટરે કની ક ર રુંફાઇ ૭૮૫ ભીટય તથા 

શાઇ ૩.૫૦ ભીટયની છે. દલક્ષણ તથા લિભ લલસ્તાયના નાગરયકને  ટરે ક ય વાઇકરીંગ કયલાન 

રાબ ભળે 

 નાની ફાદ તાલ લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે તાલની 

આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ. 

૭૫,૦૦,૦૦૦/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 લનભેટાફાગન ું નલલનીકયણની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે.જભેાું ફાગની પયતે કું મ્ાઉન્ડ લર તેભજ 

ફાગભાું શટીકલ્ચયરની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે. જને ક ર રૂ.૧,૪૦,૭૮,૧૫૦/- જટેર ખચડ 

થમેર છે.  

 ભશીવાગય તાલ ખાતે લલકાવ કયલાના બાગરૂે બ્મ ટીપીકેળન કયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે તાલની 

આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાગ ફનાલી ળબાભાું લધાય કયલાભાું આલેર છે. જ ેફાગ ફનાલલાભાું ક ર રૂ. 

૨,૪૨,૬૭૪/- જટેર ખચડ થમેર છે.  

 પ્રગમિ શેઠના કાભો   

 ખડીમાયનગય તાલ ખાતે બ્મ ટીપીકેળન કયી લલકાવ કયલાના બાગરૂે રૂ. ૨૩,૯૯,૧૩૦/-ન અુંદાજ 

ફનાલી કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 

 છાણીતાલ ખાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીકેળન કયી લલકાવ કયલાના બાગરૂે રૂ. 

૫૮,૧૯,૧૬૩/-ન અુંદાજ ફનાલી કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ટી.ી. ૧૮, પા.પ્રટ-૪૫,ભાુંજર ય ખાતેના ફાગન રૂ.૧૫,૧૨,૩૦૫/-ના ખચ ે બ્મ ટીપીકેળન કયી 

ગાડડનીંગની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.    



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(22) 
 

 આગાભી આમોજન   

 કાયેરીફાગ સ્લીભીંગ ર ાવેના પ્રટભાું  રૂ. ૨૦,૦૦,૦૦૦/- ના ખચે નલલન ગાડડન ફનાલલાન ું 

આમજન  કયલાભાું આલેર છે.  

 અજીતનાથ વવામટી ાવે, કાયેરીફાગ ખાતે રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ના ખચે નલલન ગાડડન ફનાલલાન ું 

આમજન  કયલાભાું આલેર છે.  

 અગાભી લડભાું ળશેયની શદભાું લધાય થતા ળશેયના સ્ભાટડ  યડ ય ડીલાઇડય તથા યડ વાઇડ ય ધલનષ્ઠ 

પ્રાન્ટેળન કયલાન ું  આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

 કાયેરીફાગ ગલલુંદનગય ખાતે ફામડામલવડટી ાકડ  PPP(બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી)ના ધયણ ે

ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા યેરલે સ્ટેળન વાભે વીટી સ્કેલય PPP(બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી)ના ધયણે ફનાલલાન ું 

આમજન કયલાભાું આલેર છે. 

૧૪) વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશ સ્થાન :  

લડદયા ભશાનગયાલરકાના શસ્તક “શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન” ગ જયાત યાજ્મ અને લડદયા ળશેય 

ભાટેન ું એક ભશત્લન ું મડટન સ્થ છે. લડદયા ના દીઘડ રષ્ટા ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ (ત્રીજા) દ્વાયા 

ફનાલલાભાું આલેર આણ ઝ  આજ ેદેળ ના પ્રાચીન ઝ  ભા સ્થાન ધયાલે છે. આણા ઝ  ની સ્થાના વન 

૧૮૭૯ ભાું થમેર શતી અને આણું ઝ  આળયે ૪૫ એકય લલસ્તાયભાું પેરામેર છે. Central Zoo Authority 

(CZA) ના લગીકયણ ભ જફ આણું ઝ  "ભધ્મભ ઝ  - Medium Zoo" ની કેટેગયીભાું આલે છે. ઝ  ભાું ક ર ૮૭ 

પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને વયીવૃ છે. જનેી અુંદાજીત વુંખ્મા ૧૧૧૪ જાનલયની છે. શ્રી 

વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન (ઝ ) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ 

ભ જફ  નઃ લલકવાલલાની કાભગીયી શાથ ય રીધેર છે. 

 લચ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન થમેર કાભગીયી 

 ઝ  રયડેલરભને્ટના પ્રથભ તફક્કા અુંતગડત રૂ. ૬.૩૬ કયડના ખચે લાઘ, લવુંશ, રદડા અને યીંછ ભાટેના 

ક ર ાુંચ ભટ એનક્રઝય અને ઝ  ના પ્રાણીઓ ભાટે ઝ  લેટયનયી શલસ્ટર ફનાલલાની કાભગીયી  ણડ 

થમેર છે, જને ું ૧ રદવેમ્ફય ૨૦૨૦ ના યજ ગ જયાત યાજ્મ ના ભાનલનમ ભ ખ્મભુંત્રી શ્રી. ના લયદ શસ્ત ે

જાશેય જનતા ભાટે ખ લ્લ  ભ કલાભા આવમ  શત .  

 લચ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન થનાય કાભગીયી 

 આણા ઝ  ભાું ક્ષીઓની લૈલલધ્મતા અન વુંખ્માફ ખ ફ જ લધાયે છે, જથેી ઝ  રયડેલરભેન્ટના ફીજા 

તફક્કા અુંતગડત રૂ. ૧૪.૨૧ કયડના ખચે લૉક ઈન એલલમયી (ક્ષીઘય) અને લલલબન્ન પ્રજાલત ના 

ક્ષીઓ ભાટે નલલન આકડક ીંજયાઓ ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે, જભેા બાયતીમ અન ે

લલદેળી ક ના જચય ક્ષીઓ, લલલબન્ન પ્રકાય ના ટ, પેઝન્ટવ, લળકાયી ક્ષીઓ ઇત્માદી ન વભાલેળ 

કયલાભા આલળે. 

 નલલન ફની યશેર એલીમયીના આકડણભાું ઉભેય કયલા રૂ. ૫૦ રાખ ના ખચે લલલબન્ન પ્રકાયના લલદેળી 

ક્ષીઓ તફક્કાલાય ખયીદ કયલાભાું આલળે.  

 ઝ  ના નલીનીકયણ અુંતગડત ઉયક્ત તફક્કાઓ ન ું પ્રાનીંગ કન્વલ્ટન્ટ વાથે શાર ચચાડભાું છે, અને વન ે

૨૦૨૦-૨૧ ભાું CZA ની ભુંજ યી વાથે કાભગીયી શાથ ય રેલાની યશેળે. ઉયક્ત દળાડલેર કાભ ૈકીના 

અભ ક કાભ એલા છે કે જભેા CZA ની ભુંજ યીની જરૂય શતી નથી જનેા ટેં ન્ડય ની પ્રરક્રમા શાર કન્વલ્ટન્ટ 

વાથે ચચાડભાું છે. 
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 લચ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન નમલન આમોજનના કાભો 

 લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ડેલેલ્ભેન્ટ ગ્રાુંટ ની જોગલાઇ અન વાય ઝ  રયડેલેલ્ભેન્ટ ના લત્રજા તફક્કા અુંતયગત 

વેશરાણીઓ ભાટે પ્રાથભીક વ લલધાઓ જભેકે લલાન ું વ ધ્ધ ાણી, જાશેય વોચારમ અને કેન્ટીન 

ફનાલાન ું આમજન છે. 

 આણા ઝ  ના અડધા બાગ ના પ્રાલનુંગ ની રડઝાઇનવ CZA ભાું ભુંજ યી શેઠ ભ કેર છે. CZA ની ભુંજ યી 

ભમેથી અને ડેલેલ્ભને્ટ ગ્રાુંટની જોગલાઇ અન વાય લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભા લલલબન્ન પ્રકાય ની નાની જુંગરી 

લફરાડીઓ ના લુંજયા અને જ લફરાડી ન ું ીંજરુ ફનાલાન  આમજન છે.  

 ઝ  ન ભટા બાગ ન લલસ્તાય લલિાલભત્રી નદી ના કાુંઠે આલેર શઇ વ યક્ળાની રલષ્ટ એ ઘણ નફડ છે 

જણેે વ યકલળત કયલ અત્માલશ્મક છે. તેથી ઝ  ની વું ણડ ફાઉન્ડર ી ય આલેર પેન્વીંગ જ ેજગ ય ડેભેજ 

થમેર છે તેને પયીથી ાકી કયલી, લનમત સ્થ ય લવક્મરયટી લચ ટાલય ફનાલલા, ભ ખ્મ જગ ય 

લસ્ટરટ રાઇટ અને વી.વી.ટી.લી. કેભેયા રગાલાન  આમજન છે. 

૧૫) આયોગ્મ મલબાગ : 

“ડામનેભીક યીસ્ોન્વ સ્ટરે ટેજી” 

કલલડ-૧૯ ભશાભાયી યગ અને તેના વુંક્રભણ અટકામત અુંતગડત જન વ ખાકાયી અન ેઆયગ્મભમ જીલનળૈરી 

ટકાલી યાખલા લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મભાું એક અરામદી વમ શયચના ઘડલાભાું આલી. ળશેયના 

આઈ.એભ.એ., વેત ,  ખાનગી શલસ્ટર, BMDA અને અન્મ NGO તથા લવલનમય ડૉક્ટવડ, પ્રપેવવડ 

લગેયેની વાથે લનમલભત ભીટીંગન ું આમજન તથા તભાભ અન્મ લલબાગ જલેા કે, રીવ, એન્જીનીમવડ, 

ડીઝાસ્ટય લગેયે વાથેન ું વુંકરન કયી કાભગીયીન ું આમજન અને અભરીકયણ નક્કી કયલાભાું આવમ ું. 

આ વમ શયચનાના ત્રણ ભ ખ્મ આધાયસ્થુંબ નીચે ભ જફ છે. 

(૧) કલલડ કન્ટેન્ટભને્ટ 

(૨) કલલડ ડીટેકળન 

(૩) કલલડ ભેનેજભને્ટ 

 કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ :- કલલડ-૧૯ ના યગન પેરાત અટકાલલા ગ્રાઉન્ડ રેલર ય ઝનીંગ સ્ટરે ટજી 

અનાલલાભાું આલેર. જભેાું યેડ, ઓયેન્જ, મર અને ગ્રીન ઝન વાભેર કયી, શાઈયીસ્ક ઝીટીલ કેવના 

લલસ્તાયભાું ખ ફ ઝીણલટ લડક ભનીટયીંગ કયી કેવન વમા લધત અટકાલલાભાું આલેર. યેડ ઝનભાું 

યજીંદા ધયણે ઘેય-ઘેય વલરેન્વ શાથ ધયી ળુંકાસ્દ કેવને તાત્કાલરક ળધલાભાું આલેર. રીવ લલબાગ 

ધ્લાયા યેડ અને ઓયેન્જ ઝનને વતત ેટર રીંગ ની વાથવાથ ડર ન લવસ્ટભ, રકર ચેકસ્ટ, ફેયીકેટ 

લગેયેથી રકની અલય જલય અને રકડાઉનન ું ારન કયાલલાભાું આલેર. જનેે કાયણે યેડ અને ઓયેન્જ 

ઝનભાું કલલડ-૧૯ ન વમા લધ્મ નશીં અને મર (શાઈયીસ્ક) અને ગ્રીન ઝનભાું કેવને યકી ળકામા.   

 વભગ્ર યાજ્મભાું પક્ત ત્રણ ઝન (યેડ, ઓયેન્જ અને ગ્રીન) ની ભાગડદલળડકાઓન ું ારન અભરીકૃત 

શત ું. યુંત , લડદયા ળશેયભાું સ્રભ અને વેભી સ્રભ લલસ્તાયને મર ઝન તયીકે કન્ટેઈન્ટભેન્ટભાું આલયી રઈ 

વદય ઝનભાું ફાકીના ત્રણ ઝનભાુંથી થતી અલય-જલયને વું ણડણે યકી મર ઝનના શાઈયીસ્ક રકભાું 

યગન વમા અટકાલલાભાું વપતા ભેર છે.    
 યગપ્રલતકાયક ળલક્ત લધે અને કલલડન ચે ન રાગે તે અથે તભાભ ઝનભાું ભાવ રેલર ય 

શાઈડર ક્વીક્રયક્લીન, શલભમેથીક ીલ્વ અને આમ ડલેરદક ઉકાાન ું વતત લલતયણ કયલાભાું આલેર. 

 શેલ્થ સ્ટાપ, વેનેટયી લકડય, રીવ, એવ.આય.ી, ઝીટીલ કેવના ક્રઝ કન્ટેક્ટ અને શાઈયીસ્ક ગૃ 

એભ ભીને ક ર-૮,૧૭,૯૯૬ વમલકતઓને પ્રપાઈરેક્વીવ (શાઈડર ક્વી- ક્રયક્લીન) આલાભાું 

આલેર. 
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 લભલનસ્ટર ી ઓપ આમ  ધ્લાયા વ ચવમાું ભ જફ વભગ્ર ળશેયભાું લલનાભ લ્મે શલભમેથીક ીલ્વન ું લલતયણ 

કયલાભાું આલેર અને ૬ રાખથી લધ  રકને આમ ડલેરદક ઉકાા ણ આલાભાું આલેર. તભાભ રકન ું 

IT લલબાગ ધ્લાયા ક્રવ લેયીપીકેળન કયલાભાું આલેર. 

કન્ટેન્ટભેન્ટ અુંતગડત વમલકતગત યીતે દયેક ળુંકાસ્દ / ક્રઝ કન્ટેક્ટન ું આયગ્મ વેત  એ અને ટરે કીંગ 

લવસ્ટભન ઉમગ કયી તેને વ ય સ્પે્રડય તયીકે અટકાલલાભાું આલેર. તભાભ દ કાન / રાયીધાયક ભાટે શેલ્થ 

સ્ક્રીનીંગ પયજીમાત કયલાભાું આલેર અને ૧૮,૦૦૦ થી લધ  દ કાનદાયને પીટનેવ વટીપીકેટ પયજીમાત 

કયલાભાું આલેર.  

IT લલબાગ ધ્લાયા ણ તભાભ ળશેયીજનને તેઓન ેભ ઝલતા વલાર / વરાશ અથે ટર ફ્રી નુંફય શેલ્રાઈન 

ળરૂ કયલાભાું આલેર. 

 કોમલડ ડીટેકળન :- ળરૂઆતના વભમભાું કલલડ-૧૯ ના વેમ્ર  ના રેફયેટયી ખાતે ભકરલાભાું આલતા 

શતા જનેે કાયણે તેન યીટડ  આલતા ખ ફ વભમ રાગત શત કય કલભરટ ધ્લાયા યાજ્મ વયકાય ાવે 

તાત્કાલરક SSG શલસ્ટર ખાતે રેફયેટયીની ભાુંગણી કયલાભાું આલેર અને પક્ત ૪૮ કરાકભાું જ કલલડ-

૧૯ ટેસ્ટીંગ રેફયેટયી કામડયત કયલાભાું આલી. જભે જભે યગન વમા લધત ગમ તેભ તેભ જરૂયીમાત ભ જફ 

લધ  રેફયેટયી કામડયત કયલાભાું આલેર છે અને લડદયા ભશાનગયાલરકાના ક ર - ૩૪ અફડન પ્રામભયી શેલ્થ 

વેન્ટય ખાતે ણ યેીડ ટેસ્ટ કયલાભાું આલે છે. કન્ટેન્ટભેન્ટ ઝનની વાથવાથ પીલ્ડભાું ણ વઘન ભાવ 

ટેસ્ટીંગ ળરૂ કયેર જ ેૈકી જ ેનાગયીકન યીટડ  કયના ઝીટીલ આલે તેને ત તડ આઈવરેટ કયલાની પ્રરક્રમા 

શાથ ધયલાભાું આલેર. અદ્યાલ વ ધી લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું ક ર ૪ રાખ ટેસ્ટ કયલાભાું આલેર 

છે. 

વભગ્ર ળશેયભાું ળુંકાસ્દ SARI ના કેવ તાત્કાલરક આઈવરેટ થઈ ળકે તે અથે વઘન વલેરન્વની કાભગીયી 

ળરૂ કયલાભાું આલેર. વલેરન્વ ટીભભાું આયગ્મના સ્ટાપની વાથે લળક્ષકન ણ વભાલેળ કયી ૮૦૦ થી લધ  

ટીભ ધ્લાયા ળશેયને ક ર ૧૫ લાય આલયી રેલાભાું આલરે છે જભેાું ટીભ ધ્લાયા ઘયે ઘયે પયી, ટેમ્યેચય અને 

ઓલકવજન રેલર ચેક કયી જરૂય ડ્યે નજીકના ધનલુંન્તયી યથ ધ્લાયા વાયલાય આલાભાું આલે છે. ળુંકાસ્દ 

કેવના ઘય ઉય સ્ટીકય રગાલી આવાવના રકને ણ ભારશતગાય કયલાભાું આલ ેછે. ળશેયીજનને કલલડ-

૧૯ અુંગે તાત્કાલરક અને સ્થ ઉય મગ્મ તફીફી વરાશ અને વાયલાય ભી યશે તે શેત વય છેલ્લા ૦૭ 

ભરશનાથી ક ર-૩૪ ધનલુંન્તયી યથ વતત કામડયત છે.  

 કોમલડ ભેનેજભને્ટ :- ળશેયભાું કલલડ-૧૯ ની ઉત્તભ અને ઝડી વાયલાય ભી યશે તે અથે જ્માયે લડદયા 

ળશેયભાું કયનાના પક્ત ૦૯ ઝીટીલ કેવ શતા ત્માયે ૨૦૦ ફેડની વમલસ્થા કયલાભાું આલેર અને જભે જભે 

કેવભાું લધાય જણામ તેભ તેભ કયના ફેડ અને શલસ્ટરન ું તાત્કાલરક આગતરૂ વમલસ્થાન કયલાભાું 

આલેર. 

વયકાયી શલસ્ટર અને વયકાયી કલલડ કેય વેન્ટય વતત કામડયત યાખલાભાું આલેર. ખાનગી શલસ્ટરભાું 

સ્લેચ્છાએ વાયલાય રેલા ઈચ્છ ક દદીઓ ભાટે ણ ખાનગી શલસ્ટર ભાટે ચાજડ લનમત કયી તભાભ વમલસ્થા 

ઉબી કયલાભાું આલેર છે. વાયલાયના સ્થે  યતા પ્રભાણભાું ઓલકવજન, દલાઓ....... લલગેયેન અલલયત 

 યલઠ ભી યશે તે ફાફતે લનમલભત યીતે કય કલભરટ ધ્લાયા પ ડ એન્ડ ડરગ લલબાગ વાથે વતત વુંકડભાું યશીને 

વપ્રામ ભેલલાભાું આલે છે. 

કયનાના યગની વાભાન્મ અવય ધયાલતા દદીઓ ઘયે ણ વાયલાય રઈ ળકે તે ભાટે શભ ફઝેડ કલલડ કેયન ું 

વમલસ્થાન કયલાભાું આલેર. જ ે ફાફતે અફડન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટયના વલેરન્વ ઓરપવય / ભેડીકર 

ઓરપવય ધ્લાયા દદી વાથે ટેરી ભેડીવીન શેઠ દેખબા કયલાભાું આલે છે. 
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કયનાના યગની વાયલાય ભાટે દદીઓને લનમત કયલાભાું આલેર શલસ્ટર ખાતે ખારી ફેડની ભારશતી 

તાત્કાલરક ભી યશે અને તેઓ ઝડી શલસ્ટરભાું શચવચે તે શેત વય રાઈલ ટડર ફનાલલાભાું આલેર. 

વભગ્ર યાજ્મબયભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ળરૂ કયલાભાું આલેર આ પ્રથભ શેર છે. જથેી દદી 

ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી તાના ભફાઈરભાું ઉરબ્ધ ભારશતી જોઈ ળકે અને ૧૦૮ વાથે વુંકડ  કયી ઓછા 

વભમભાું વાયલાય અથે શલસ્ટર શચવચી ળકે.   

 નોલેર કોયોના લામયવ (કોમલડ-૧૯) ના વુંક્રભણને અટકાલલા ભાટે આયોગ્મ મલબાગ, લડોદયા 

ભશાનગયામરકાની િા.૨૩/રી૦૧/રી૨૦૨૦ થી વિિ મ ધ્ધના ધોયણે કયેર કામચલાશી. 

(૧) લલદેળથી  આુંતય યાજ્મ આુંતયજીલ્લાઓભાુંથી આલેર માત્રીકની વતત દેખયેખ અન્લમે  

ક ર-૫૯,૪૩૭ માત્રીકને વયકાયશ્રીની ગાઈડરાઈન ભ જફ ક્લયન્ટાઈન કયલાભાું આલેર તથા લલદેળથી આલેર 

માત્રીકના ટેસ્ટ કયલાભાું આલેર. 

 કલલડ-૧૯ ઝીટીલ આલરે વમલકતઓના વુંકડભાું આલેર (ક્રઝ કન્ટેક્ટ) ઘયના વભ્મ / અન્મ 

ભીને ક ર-૧,૨૬,૭૩૪ વમલકતઓને ક્લયન્ટાઈન કયલાભાું આલેર જ ે ૈકી ૮૨ % રકને ટેસ્ટ કયી 

ઝીટીલ આલેર વમલકતઓને આઈવરેટ કયલાભાું આલરે. શાર ૨૮૦૨ વમલકતઓ કયન્ટાઈન શેઠ 

છે. 

 આયગ્મની ટીભ અને લરવ લલબાગના વષ્ણગથી તભાભ ઝીટીલ / ક્રઝ કન્ટેક્ટ ઘયન ું 

ભનીટયીંગ કયલાભાું આલે છે. 

(૨)   લડ તૈમાયીના બાગરૂે લડદયા ળશેયભાું જ્માયે ૦૯ કેવ ઝીટીલ શતા ત્માયે ૨૦૦ ફેડની આગતયી 

વમલસ્થા કયલાભાું આલેર જભે-જભે કેવભાું લધાય જોલા ભળ્ય તેભ શલસ્ટર અને ફેડની વુંખ્માભાું લધાય 

કયલાભાું આલેર ઓક્ટફય, ૨૦૨૦ વ ધીભાું ક ર-૬,૦૦૦ ફેડ જભેાું ૩૮ શલસ્ટર વેગભેન્ટ-I, ૬૫ શલસ્ટર 

વેગભેન્ટ-II અને ૧૮ શલસ્ટર ફ્રી ફેડ (૨૦૦૦) કલલડ-૧૯ ની વાયલાય ભી યશે તે યીતે વમલસ્થાન કયલાભાું 

આલેર જનેા પરૂે લડદયા ળશેયભાું કઈ દદીને કયનાની વાયલાય અથે ફેડ ન ભી શમ તેલી કઈ ઘટના ફનેર 

નથી. 

 લડદયા ળશેયભાું ગત્રી શલસ્ટરભાું ૬૫૦૦ થી લધ  અને SSG શલસ્ટરભાું ૪૫૦૦ થી લધ  અને ખાનગી 

દલાખાનાઓભાું ૬૦૦૦ દદીઓને ઉત્તભ વાયલાય આલાભાું આલેર છે લડદયાભાું પક્ત લડદયાના જ 

નશી, યુંત  આવાવના ૦૬ જીલ્લા અને ૦૨ યાજ્મના એભ ભીને અુંદાજ ે ક ર-૪,૧૦૦ જટેરા 

દદીઓને વાયી વાયલાય આલાભાું આલી છે. 

(૩) કયના ઝીટીલ કેવ કે જભેાું દદીને દાખર થલાની જરૂય ન શમ તેલા લકસ્વાભાું દદીઓ ભાટે ક ર-૦૭ 

અરામદા Isolation Facility તૈમાય કયલાભાું આલેર જભેાું એક વાથે ૬૫૦ થી લધ  વમલકતઓને એક વાથે યાખી 

ળકામ. આ પેવીરીટીભાું અત્માય વ ધીભાું ક ર-૪૧૦૦ થી લધ  કયના ઝીટીલ દદીઓને વાયલાય આલાભાું 

આલેર છે. 

(૪) ળશેયની શલસ્ટર (વયકાયી/ખાનગી) ને કલલડ-૧૯ અુંતગડત જરૂયી ઓલકવજન વપ્રામ, લેલન્ટરેટય 

ભી યશે તે ભાટે વઘન પ્રમત્ન કયી આયગ્મ લલબાગ ધ્લાયા ળશેયભાું ૫૫૦ થી લધ  લેલન્ટરેટય ની વમલસ્થા કયલાભાું 

આલેર છે. 

(૫) વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ ભાું ળશેયભાું Inj. યેભડેવીલીય ની અછત ઉબી થમેર જનેા કાયણે કયનાના દાખર 

દદીઓને વાયલાય અટકે નશી તે ભાટે આયગ્મ લલબાગ ધ્લાયા યાતયાત Inj. યેભડેવીલીય ની વમલસ્થા કયી 

શલસ્ટરને રન ેટે અુંદાજ ેક ર-૧૪૦૦ Inj. યેભડેવીલીય  યા ાડલાભાું આલેર છે. 

(૬) પ્રચાય-પ્રવાય અને જનજાગૃલત અલબમાન :- 
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 કલલડ-૧૯ ના યગની ળરૂઆત થામ તે અગાઉથી જ જનજાગૃલત અથે ખ ફ જ ફશા પ્રભાણભાું IEC 

કયલાભાું આલેર. 

 ૫ રાખથી લધ  લત્રકાઓ, ૧૨૦ ડીજીટર ડીસ્પ્રે, FM Radio ના ભાધ્મભથી તભાભ રકને કલલડ-૧૯ 

અુંગે જાગૃતતા પેરાલલાન ું કામડ શજ  ણ ચાર  છે. 

 જાશેયભાું ભાસ્ક ન શેયનાય અને ગુંદકી / થ ુંકલા ફદર અત્માય વ ધીભાું ૩ જાશેયનાભાું પ્રલવધ્ધ કયલાભાું 

આલેર છે અન ે તેન બુંગ કયલા વાભે દુંડની જોગલાઈ કયલાભાું  

આલેર છે. 

 રકર ટીલી ચેનલ્વ, ફેનય, સ્ટય, સ્ટીકયના ભાધ્મભથી જનજાગૃલત અલબમાન શારભાું ણ અભરભાું 

છે. 

(૭) અદ્યતન તારીભ અુંતગડત ક ર-૦૬ લખત ડૉક્ટવડ અને સ્ટાપને ICMR પ્રટૉકર પ્રભાણે વાયલાયની તારીભ 

આલાભાું આલેર અને IMA, IAP આમ  ડૉક્ટય, ટીચય લગેયેને ભાલવક ફે લાય ડીજીટર ભાધ્મભ થકી તારીભ 

આલાભાું આલે છે. 

(૮) ભાઈક્ર કટેન્ટભેન્ટ ઝન અુંતગડત અુંદાજીત ૧૫૬૭ જટેરા લલસ્તાયને વઘન યેડ ઝન અુંતગડત વભાલલષ્ટ 

કયલાભાું આલેર જભેા અન્મ લલબાગ ધ્લાયા જરૂયી જીલન લનલાડશની લસ્ત ઓ ઘય ઘય વ ધી શચાડલાભાું આલેર જભેાું 

ાણી, દ ધ, પ ડ ેકે્વ, યાળનકીટ અને જરૂયી દલાઓન ું વભાલેળ થામ છે. શારના તફકે્ક લડદયા ળશેયભાું ક ર-

૧૨૧૬ ભાઈક્ર કટેન્ટભને્ટ ઝનભાું વભાલલષ્ટ છે જભેાું ક ર-૯,૪૬૬ ઘય અને ૩૫,૯૮૯ લસ્તી આલયી રીધેર છે.    

(૯) શલસ્ટરભાું જરૂયી દલાઓ / વાધન વાભગ્રી ઘટે નશી તે ભાટે આગતરૂ આમજન કયલાભાું આલેર જભેાું 

PPE Kit, N-૯૫ Mask, Hand Sanitizer, Gloves, VT….. ની લલગેયે  યતા પ્રભાણભાું ઉરબ્ધ કયાલેર છે. 

(૧૦) વલેરન્વ :- વભગ્ર ળશેય લલસ્તાયભાું ડય ટ  ડય વલે થકી અઠલારડક ધયણે ક ર-૧૫ યાઉન્ડભાું વલે કયી 

તેભાું ળુંકાસ્દ SARI ના કેવને ઓખી કાઢી તાત્કાલરક યેપયર અને આઈવરેટ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલેર 

છે. 

(૧૧) ક ર-૩૪ આયગ્મ ટીભ અને ધનલન્તયી યથ ધ્લાયા ક ર-૮,૫૨,૯૬૯ વમલકતઓને ઘયે વાયલાય ભેર છે 

જભેા ૧૬૯૬૨ ARI ના કેવ ભેર છે જનેી સ્થ ઉય વાયલાય આલાભાું આલેર ૫૮૩ જટેરા SARI કેવ ભી 

આલેર જનેે તાત્કાલરક યીપય કયલાભાું આલેર. 

(૧૨) કલલડ-૧૯ અુંતગડત ઝીટીલ / ળુંકાસ્દ ભૃત્મ ના કેવભાું SSG અને ગત્રી શલસ્ટરભાું અરામદી ડેડ 

ફડી ડીસ્ઝર ટીભ કામડયત છે તથા તભાભ પ્રાઈલેટ શલસ્ટર આયગ્મ લલબાગના કું ટર ર રૂભ ધ્લાયા વતત વુંકડભાું 

યશી થમેર ભૃત્મ ની ગાઈડરાઈન ભ જફ સ્ભળાન / કબ્રસ્તાન ય અુંલતભ લલધી કયલાભાું આલે છે. 

ક ર ટેસ્ટ - ૫,૨૬,૧૯૮ 

ટેસ્ટ ય ભીરીમન - ૨૯,૨૩૩ 

ટેસ્ટ ોઝીટીલટી - ૪.૦૩ % 

યીકલડચ  કેવ - ૧૯૬૧૭ (યીકલયી યેટ ૯૨.૩૮%) 

ક ર ોઝીટીલ કેવ - ૨૧૨૩૩             

ક ર ભૃત્મ  - ૨૩૬ (COVID – ૯૯, NON COVID – ૧૩૭) (કેવ પેટારીટી યેટ : ૧.૧૧%) 

કલીડ–૧૯ ના યગને કાફ ભાું રેલા ભાટે કલીડ–૧૯ ની ગાઇડરાઈન ભ જફ લડદયા ભશાનગયાલરકાના આયગ્મ 

લલબાગ શસ્તકના યાષ્ટર ીમ લાશક જન્મ યગ લનમુંત્રણ કામડક્રભ અુંતગડત લડદયા ભશાનગયાલરકાભાું વભાલેળ થમેર 

લલસ્તાયભાું વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) ની કાભગીયી તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ વ ધી શાથ 

ધયલાભાું આલેર શતી. વદય વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) ની કાભગીયી યજ-ે યજ  જાશેય થમેર ળુંકાસ્દ તેભજ 
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કન્પભડ કયના ઝીટીલ કેવના દદીઓના ઘયભાું તેભજ વુંફલધત વવામટીઓભાું, વયકાયી/અધડ વયકાયી તેભજ 

પ્રાઈલેટ વુંસ્થાઓભાું તેભજ કલીડ-૧૯ વુંચાલરત શસ્ીટરભાું વેનીટાઈઝેળન (Sanitization) કાભગીયી વઘનરૂે 

શાથ ધયલાભાું આલેર શતી. ઉકત વભમગાા દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાલરકાભાું વભાલેળ થમેર લલસ્તાયભાું 

કયલાભાું આલેર કાભગીયીની લલગત નીચે ભ જફ છે. 

વેનીટાઈઝેળન કાભગીયીની મલગિ. 

 

 

ઘયોની વુંખ્મા 

 

સ્થોની  

વુંખ્મા 

 

અન્મ 

જગ્માની 

વુંખ્મા 

 

ક ર 

લયામેર કેમભકર  

કામચયિ 

ટીભોની 

વુંખ્મા 

રાઈઝોર 

(મભશ્રણ ઇન 

મભરી રીટય) 

વોડડમભ શાઈો 

ક્રોયાઈડ (મભશ્રણ 

ઇન મભરી રીટય) 

ડપભીગેટ (મભશ્રણ 

ઇન મભરી રીટય) 

 

૧૨,૧૮,૯૪૯ ૧૫,૨૨૦ ૩,૦૫૭ ૧૨,૩૭,૨૨૬ ૪,૦૪,૩૯,૦૮૯ ૨,૩૦,૨૧,૫૪૮ ૧,૭૮,૭૩,૮૬૫ ૮,૩૬૮ 

 

ગત તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ દેળબયભાું કલલડ-૧૯ અુંતગડત HCW (શેલ્થ કેય લકડય) ના યવીકયણન પ્રાયુંબ 

કયલાભાું આલેર છે. લડદયા ળશેયભાું તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ ક ર-૦૬ લેક્વીનેળન વાઈટ ઉય ક ર-૬૦૦ 

શેલ્થ કેય લકડવડને કલલડ-૧૯ લેક્વીન આલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું લનમલભતયીતે નક્કી કયેર 

લેક્વીનેળન વાઈટ ઉય પેઝ-૧ ભાું તભાભ શેલ્થ કેય લકડવડને યવીકયણ અુંતગડત આલયી રેલાભાું આલળે.   

 ૂણચ કાભો   

 દભાલતીદેલી ળલુંગ વેન્ટય, ન્મામભુંરદય ખાતે Vaccination Center for International Travelers 

(Yellow Fever Vaccine Center) ન ું લનભાડણકામડ. 

 ગયલા સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી. 

 લાવણા અને ખાવલાડી સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી. 

 તભાભ UPHC ધ્લાયા Mobile Tablet થકી Family Health Survey અને પ્રદાન કયેર ભાતૃત્લ અને ફા 

કલ્માણ વેલાઓની કાભગીયી. 

 ળશેય લલસ્તાયના ફાકને “ લભળન ઈન્રધન  ” શેઠ યવીકયણ કાભગીયી. 

 જાશેય ભાગો ઉય યખડતાું ળ ઓ / ગામને ખાવલાડી, રારફાગ ઢય ડબ્ફા ઉયાુંત ખટુંફા ઢય 

ડબ્ફાભાું  યલાના શેત વય તભાભ ઢય ડબ્ફાઓને વ લલધા-વગલડથી વજ્જ. 

 શાર કામડયત ક ર-૩૪ અફડન શેલ્થ વેન્ટવડ (UPHC) ૈકી ક ર-૨૧ UPHC ન ું લનભાડણકામડ  ણડ. 

 ભયેરા જાનલયન લનકાર કયલા આધ લનક Animal Shredder પ્રસ્થાલત કયલાન ું કાભ. 

 પ્રગમિ શેઠના કાભો   

 ળશેયભાું યખડતી ગામ / ળ ઓના ળ ારકના લવલાટ / ળ ઓ યાખલાભાું આલે છે તે ભાટે લડડ  

લાઈઝ Door to Door Animal Tagging with Microchips રગાલલા અુંગેની કાભગીયી. 

 Animal Birth Control (ABC) Scheme અુંતગડત યખડતાું – કયડતાું ક તયાુંઓને નવફુંધી 

(સ્ટયીરાઈઝેળન) કયી, શડકલા લલયધી યવી (ARV) ભ કી RFID Microchips Labelling કયલાની 

કાભગીયી.  

 ક ર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાન ું કાભ. 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(28) 
 

 આગાભી આમોજન   

 લધ  ક ર-૧૨ UPHC ના લનભાડણ-ફાુંધકાભન ું આમજન.  

 ક ર-૦૪ (ચાય) નલલન UCHC લલકવાલલાન ું આમજન. 

૧૬) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :   

 લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રોજકે્ટ :  

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અને વલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ ટ રૂલ્વ ૨૦૧૬ ની 

ભાગડદલળડકા તથા ગ જયાત લેસ્ટ ટ  એનજી લરવી ૨૦૧૬ શેઠ ૧૦૦૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષભતાન લેસ્ટ ટ  

એનજી પ્રજકેટ (બ્રીક પ્રાઈલેટ ાટડનયળી ભડ શેઠ) લલકવાલલાન ું આમજન કયેર છે. વદય 

પ્રજકેટના કાયણે ખ ફ ભટા પ્રભાણભાું ઇક-ફ્રેન્ડરી પ્રવેલવુંગ અને ઘન કચયાના લનકાર દ્વાયા 

યીન્મ એફર એનજી ઉત્ન્ન કયલાભાું આલળે. પ્રજકે્ટથી ઉત્ન્ન થનાય લીજી ફાફતે ગ જયાત ઉજાડ 

લલકાવ લનગભ લર. વાથે ૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના યજ ાલય યચેઝ એગ્રીભને્ટ કયલાભાું આલેર છે. શારભાું 

યે.વ.નું.-૩૪૬, ભકય યા નલેમ્ફય-૨૦૧૮ થી ખાતે પ્રી-પ્રવેવીંગ પ્રાન્ટ કામડયત છે.  

 JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) :  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળન થકી JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) દ્વાયા ગુંદકી કયનાય ાવેથી 

બ્રીક શેલ્થ ફામરઝ તથા પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂલ્વ ૨૦૧૬ શેઠ પ્રલતફુંલધત પ્રાલસ્ટક ની 

જપ્તી તેભજ દુંડની કામડલાશી કયલાભાું આલેર છે. જભેાું રૂ. ૨.૨૮ કયડ જટેર ચાજડ લવ રલાભાું આલેર છે, 

તેભજ ૧ રાખ જટેરી નટીવ પટકાયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રાસ્ટીક લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ-૨૦૧૬   

 પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પેવીરીટી : પ્રાલસ્ટક યીવામક્રીંગ પેવીરીટી ભાટે ભે. ઇક લલઝન વ યત દ્વાયા 

પ્રાલસ્ટક લેસ્ટ પેવીરીટી ની કાભગીયી ળરૂ કયેર છે. અત્માય વ ધી ૧૦૨ ભટેર ીક ટન વીંગર મ ઝ પ્રાસ્ટીક 

કરેક્ળન કયી અને યીવાઇકર કયલાભાું આલેર છે. વદય કાભગીયી અુંતગડત અ ટરાદયા ખાતે સ્થાનય 

યીવાઇકરીંગ પેવીરીટી ન ું ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે કયલાભાું આલેર છે 

 ફામોયેભેડીએળન પ્રોજકે્ટ :  

 સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અટરાદયા લસ્થત રીગવી લેસ્ટના 

ફામયેભીડેળન પ્રજકે્ટ અુંતગડત વભગ્ર લલસ્તાયને ૪ ઝનભાું લશેચણી કયી ફામયેભેરડએળન પ્રરક્રમા દ્વાયા 

લૈજ્ઞાલનક ઢફે ૩.૭૫ ભેટર ીક ટન રીગવી લેસ્ટન લનકાર કયી, અુંદાજીત ૧૭ એકય જગ્મા ખ લ્લી કયી 

 લડલત કયેર છે. 

 તા. ૧૯/૧૨/૨૦૨૦ ના યજ યાજ્મ વયકાયશ્રીના ભ ખ્મ વલચલશ્રી અલનર ભ કીભ અને અલધક ભ ખ્મ 

વલચલશ્રી ભ કેળ  યી તેભજ કલભશ્નયશ્રી અને કરેક્ટયશ્રીએ વદય પ્રજકે્ટના લનયીક્ષણ કમાડ ફાદ વદય 

અટરાદયા લસ્થત ઘનકચયાના લનકારની વમલસ્થા લનશાી અન્મ ળશેયએ ણ લડદયા ાવેથી પે્રયણા 

રેલી જોઇએ, તેભ જણાલેર છે. તેભજ લીઝીટય ફ કભાું વદય કાભને લફયદાલેર છે.    

 અટરાદયા ખાતેની ફામયેભીડેળન પ્રજકે્ટની વપતાને ધ્માને યાખી લડદયાભશાનગય ાલરકા રાયા 

ભકય યા યે.વ.નું ૩૪૬ લસ્થત રેન્ડપીર પેઝ-૧ ના ફામયેભેડીએળન ની કાભગીયી ભાટે 

તા:૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ના યજ ઝીગ્ભા ગ્રફર એનલામય વલ્મ ળન પ્રા. રી. ને ૪ રાખ ભે.ટન રેગાવી 

લેસ્ટ ના લનકાર ભાટે કાભગીયી વલાભાું આલેર છે. વદય કાભન ું ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી 

ના લયદ શસ્તે કયલાભાું આલેર છે.વદય પ્રજકે્ટ થી ૪.૫ શેક્ટય જટેરી જભીન ખ લ્લી કયીને તેને પયીથી યી-

મ ઝ કયી ળકાળે. 
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 C & D લેસ્ટ : 

 વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ અુંતગડત લેસ્ટના પ્રવેવીંગ કયી લનકાર કયલાના બાગરૂે C&D 

લેસ્ટ કરેકળન કયી પ્રવેવ કયલાની કાભગીયી ભાટે ઇ-ખાતભ શતડ ભાનનીમ ભ ખ્મભત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે 

કયલાભાું આલેર છે. વદય કાભગીયી ના બાગરૂે એજન્વી રાયા શાર કરેકળનની કાભગીયી ળરૂ કયલાભાું 

આલેર છે. 

 સ્લચ્છ બાયિ મભળન અુંિગચિની પ્રલૃમિ : 

 તા. ૧૭  વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ ના યજ લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્ર ભદીજીના ૭૦ ભાું  જન્ભરદન લનલભત ે

નભડદાભુંત્રીશ્રી મગેળ ટેર દ્વાયા વમાજી શસ્ીટરની ભ રાકાત રઇ કોયેળનના ૨૦૦ વપાઇ વેલક 

ઉયાુંત ૩૫ ડય ટ  ડયની ગાડી, ૫ જવેીફી, ૫ ટરે ક્ટય, ૪ ડમ્ય વરશતની ભળીનયીથી વમાજી 

શસ્ીટરની વપાઇ શાથ ધયલાભાું આલેર. તેભજ “વેલા વપ્તાશ” અુંતગડત તા.૧૫ વપ્ટેમ્ફય થી ૨૦ 

વપ્ટેમ્ફય વ ધી વપાઇ અલબમાન શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત તા.૧૦ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ થી તા. ૧૬ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ ના “ગુંદકી બાયત 

છડ ખલાડીમ ું” શેઠ જાશેય/કમ્મ લનટી ળોચારમની વપાઇ, કચયાન ું વેગ્રીગેળન, વીંગર મ ઝ 

પ્રાલસ્ટકનીએ જપ્તી, પ્રાલસ્ટકના ફદરે કડા/જ્મ ટ થેરીના ઉમગને પ્રત્વાશન, ળશેયના ધાલભડક 

સ્થ,ભુંરદય,પ્રલાવન સ્થ, નદી-તાલના લલસ્તાયની વપાઇ, ળશેયના તભાભ એન્ટર ી ઇન્ટવ, ખ લ્લા 

પ્ર્વની વપાઇ, જાશેય લલસ્તાયની વપાઇ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

  સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૨૧ ના જાગૃલતના બાગરૂે સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત તા. ૪, ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 

થી ૧૮ ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ દયમ્માન સ્લચ્છ જાશેય સ્થ, સ્લચ્છ ગાફેજ લલ્નયેફર ઇન્ટવ 

(GVP)/ઓન સ્ટ/ન્મ વન્વ સ્ટ, સ્લચ્છ શલસ્ટર લલસ્તાય, સ્લચ્છ કભળીમર લલસ્તાય, ળેયી-

-ભશલ્લ-વવામટી લલસ્તાયભાું વપાઇ અલબમાન, સ્લચ્છ સ્રભ લલસ્તાય, સ્લચ્છ ડતય 

(Barren Area) લલસ્તાય, સ્લચ્છ ઔધલગક લલસ્તાય, સ્લચ્છ ભ ખ્મ યસ્તા, સ્લચ્છ ડીલાઇડય-

પ ટાથ-પરામ ઓલય બ્રીજ, સ્લચ્છ નદી અને તાલ, સ્લચ્છ ાક્વડ-ગાડડન લલસ્તાય, કભળીમર 

લલસ્તાયભાું દ કાનદાય ડસ્ટફીન યાખે તેની ઝ ુંફેળ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 ભેલેર મવધ્ધીઓ : 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત થમેર સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૨૦ ભાું લડદયા ભશાનગય 

ાલરકાને બાયતના સ્લચ્છ ળશેય ભાું ૧૦ ભ ક્રભાુંક પ્રાપ્ત કયેર છે. 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત ગાફજે ફ્રી વીટી અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકાએ 

૩ સ્ટાય પ્રાપ્ત કયેર છે. 

 બાયત વયકાય રાયા સ્લચ્છ બાયત લભળન અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકાને ODF++ જાશેય કયલાભાું 

આલેર છે.  

૧૭) અમિ ળભન અન ેિાત્કામરક વેલાઓ :  

 વને ૨૦૨૦-૨૧ ના લચના શાથ ય રેલામેર કાભો :  

કલીડ -૧૯ ભશાભાયીભાું જનજાગૃલત અથે ૨૩ કલલડ શલસ્ટર, ૦૨ નન કલલડ શલસ્ટર અને ૨૧ 

સ્ક રભાું ભકડર ીર, ૭૦ શલસ્ટરભાું આગ-અકસ્ભાતથી ફચાલ કાભગીયીની તારીભન ું આમજન, જભેાું 

રગબગ ૧૮૦૦ શલસ્ટરના કભડચાયીઓને ફચાલ કાભગીયીની પ્રાથલભક કક્ષાની તારીભન ું આમજન તેભજ 

કયના કલીડ-૧૯ ફડી ડીસ્ઝરની ૧૬૦૦ લધી કયલાભાું આલેર. આ ઉયાુંત આગ, અકસ્ભાત તેભજ 

ફચાલના ક ર ૪૭૮૪ કરની કાભગીયી કયલાભાું આલરે છે. આગ અકસ્ભાત વભમે ફશ ભાી ઈભાયતભાું 

તાત્કાલરક અને ટ ું ક વભમભાું આગ ફ ઝાલલાની કાભગીયી કયલા નુંગ- ૦૧ ૮૧ ભીટયની ઉચ્ચાઇ ધયાલતી 
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શાઇડર રીક પ્રેટપભડ, નુંગ- ૦૩ ૧૮ કે.એર.લટય ફાઉઝય તથા ૦૮-નુંગ ભીની પામય ટેન્ડય ચેવીવ તથા 

પેબ્રીકેળન વશ ખયીદ કયલા ક ર રગબગ રૂ. ૧૫/- કયડના ખચ ેનલલન લાશન ખયીદ કયલાન ું આમજન શાથ 

ધયામેર છે. ળશેયને વશેરાઈથી પામય લબ્રગેડ ખાતાની વલેાઓ  યી ાડલા ભાટે લાવણા-  બામરી પામય 

સ્ટેળન તથા ાણીગેટ પામય સ્ટેળન ખાતે સ્ટાપ ક્લાટવડ લનભાડણની પ્રરક્રમા ચાર  છે.      

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લચભાું શાથ ય રેલાનાય કાભો :   

લડદયા ળશેયના લસ્તી અને લલસ્તાયને ધ્માનભાું યાખી જાશેય જનતા ભાટે નલલન ૦૧ નુંગ એમ્બ્મ રન્વ રૂ. ૨૫ 

રાખના ખચે ખયીદ કયલાન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. ળશેયના લલકવતા લલસ્તાયને વશેરાઈથી પામય 

લબ્રગેડ ખાતાની વેલાઓ  યી ાડલા ભાટે વભા તાલ પામય સ્ટેળન તેભજ ાણીગેટ પામય સ્ટેળન ખાતે 

વેન્ટરર સ્ટય રૂભ ફનાલલા ભાટેન ું આમજન.  
૧૮) આઇ.ટી. ડીાટચભેન્ટ : 

આઇ.ટી. ળાખાની ભ ખ્મ કાભગીયીભાું લડદયાભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કમ્મ ટયાઇઝેળનની કાભગીયી 

વ આમજીત યીતે થામ તે અુંગેની નીલત નક્કી કયલાની યશે છે. આ નીલત નક્કી કયલા ફાફતે ખાતા દ્વાયા 

લલલલધ લલબાગની કમ્પ્મ ટયાઇઝેળનની જરૂયીમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટેક્નરજી આધાયે લનણડમ કયીને તેન  

અભરીકયણ કયલાન ું યશે છે. ભશાનગયાલરકાભાું આલેર કમ્પ્મ ટય વફુંલધત શાર્ડ્લેયના ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી 

કયલાભાું આલે છે. જરુયીમાત લાી જગ્માઓએ વલે કયી નલ  નેટલકડ  ઉબ  કયલ ું તથા જ ના નેટલકડન  

ભેન્ ટેનન્ વની કાભગીયી. યજ ેયજ વફ્ટે્વેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વ ધાયા કયલા તથા ઇન્ ટયનેટ નેટલકડન  ભેનેજભને્ ટ 

કયલ ું. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટન ું ભેનેજભેંટ કયલ , e-News Letter તૈમાય કયી લેફવાઇટ ઉય ભ કલા, 

પ્રટી ટેક્ષની લવ રાત ભાટે લડડ  લાઇઝ ફીર પ્રવેવ કયી પ્રીન્ ટીંગ કયી લડડ  ઓરપવભાું શચાડલા. આ 

ઉયાુંત પ્રટી ટેક્ષ અને અન્મ લેયાન ું ઓનરાઇન ભનીટયીંગ કયલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે.  

૧૯) નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમિ : 

લડદયા ભશાનગયાલરકા લડદયા ળશેયભાું લવલાટ કયતા ગયીફ ક ટ ુંફ ના ફાકના વલાાંલગ  લલકાવ ભાટે  

ળૈક્ષલણક ળાયીરયક,ફોલધ્ધક લલકાવ ક્ષભતાને અન રક્ષીને લળક્ષણ વલભલતભાું અભ્માવ કયતા ફાક ભાટે 

૧૦૦% ગ્રાન્ટ પાલી ળાાલકમ વ લલધાઓ અને ફાઉમગી વાધન વાભગ્રીની ખયીદી,ળાાની 

સ્લચ્છતા,ફાકના સ્લાસ્્મ અુંતગડત ટમરેટ,ાણીની વ લલધાઓ,પામય વેપટીની વ લલધાઓ,નલલન 

ટેકનરજી ને અન રક્ષીને સ્ભાટડ  કરાવ, નટફ ક, વી.વી.ટી.લી.કેભેયા, ભફાઇર એ રાયા ફાકને 

ઓનરાઇન N.C.R.T. અભ્માવક્રભ આધાયીત ધ.૧ થી ૮ ના ફાકને અભ્માવક્રભ ને રગત ું ફાકને ઓન 

રાઇન લળક્ષણ લગયે ન ું અગાઉના લો ભાું તાની જલાફદાયી વભજી અને ફાક ના લલકાવ ભાું પ્રમત્ન 

કયલાભાું આલેરા છે. 

જ ન-૨૦૨૦ ના ળૈક્ષલણક વત્ર ળરુ થતા કો,કક્ષાએ પાલેર યક્ભભાુંથી  નલલન પ્રલળે ભેલનાય ફાકને 

ળૈ.લકટ (સ્ક ર ફેગ,લટય ફેગ,કુંાવ ફક્ષ,ેન્વીર યફય ફ ટ ભજા ) ન ું લલતયણ કયલાભાું આલેર છે. 

વલભલતની ળાાઓભાું અુંદાજ ે ૩૩૦૦ ફાકએ નલલન પ્રલેળ ભેલેર હ્ત. 

શાર કલીડ-૧૯ કયનાની લૈલિક ભશાભાયી ચારતી શઇ, લડદયા ળશેય ભાું કયાના કલીડ-૧૯ ન ું વુંક્રભણ 

યકલા /નાફ દ કયલા લડદયા ભશાનગયાલરકા ના કામડક્રભ જલેા કે, લડદયા ળશેય ના કયના વુંક્રલભત 

નાગયીકની ચકાવણી, જરુયી દલાઓન ું લલતયણ,કયાના અુંગે જનજાગૃલત ના કામડક્રભ, તેભજ 

વયકાયશ્રી ની યેળન કાડડ  રાયા લલનાભ લ્મે અનાજ લલતયણ મજના અુંતગડત  વશ્મર ડીસ્ટન્વ વાથે  

અનાજ લલતયણ ની કાભગીયી લગેયે કામડક્રભભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાથે યશી કાભગીયી કયેર છે. જ ે

અુંગે કયના લયીમવડ તયીકે લળક્ષકને લફયદાવમા છે. 
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લડદયા ભશાનગયાલરકા રાયા ફનાલેર   વલભલતની ૩ નલલન ળાા લફલ્ડીંગ ન ું  ઇ-રકાડણ ગ .યા.ના 

ભાન.લળક્ષણ ભુંત્રીશ્રી બ ેન્રલવુંશ ચ ડાવભા રાયા કયલાભાું આલેર છે.   વલભલતની ળાાઓની આગ 

અક્સ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે ઓટભટેીક પામય ફર તથા પામય એક્ષીગ્મ ળય ફ્ર થી વ વજ્જ કયલાભાું આલેર 

છે.  વલભલતની ળાાઓ ભાું લડદયા ળશેયના અત્મુંત ગયીફ રયલાય ભાુંથી ફાક આલતા શઇ, પ્રથભલાય 

વલભલતની ળાાઓ અને ફારલાડીઓના  તભાભ ફાક ક ભાય-કન્માઓને ડરેવ તથા ફ ટ ભજા કો. 

તયપથી પાલલાભાું આલેર યક્ભ ભાુંથી ખયીદી આલાભાું આલેર છે.                                                                          

શાર વયકાયશ્રી તયપથી લજલ્લા લળક્ષણ વલભલત,લડદયા ના ૧૧ ગાભની ૧૬ ળાાઓન લડદયા નગય 

પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયાભાું વભાલેળ કયલાભાું આલેર શઇ, વદય ળાાઓ ના ફાક ભાટે ડરેવ તથા 

ફ ટ ભજા ખયીદીને આલાભાું આલનાય  છે. અને ળાાઓની આગ અકસ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે ઓટભટેીક 

પામય એક્ષીગ્મ ળય પામય ફર ખયીદીને ળાાઓને પામય ફર થી વ વજ્જ કયલાભાું આલનાય છે.  

વયકાયી ળાા શ્રેષ્ઠ ળાાના અલબગભ વાથે લલલલધ નલતય પ્રમગના રાયા ૧૨૦૩ લલદ્યાથીઓ ખાનગી 

ળાાભાુંથી લડદયા ભશાનગયાલરકા વુંચાલરત ન.પ્રા.લળ.વ.લડદયા ની ળાાઓભાું પ્રલેળ ભેલલાની 

લવલધ્ધ વાથે લારી અને વભાજના જાગૃત નાગરયક યાજકીમ આગેલાન અને વયકાયશ્રીના ઉત્તભ લનર્ણ્મો રાયા 

કો.ની ળાાને આગલ ું સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ યષ્ણ ું છે. 

નલલ યાષ્ટર ીમ લળક્ષણ લનલત અુંતગડત  લડ પ્રાથલભક લળક્ષણ પ્રાથલભક ળાાભાુંજ ળરુ કયલાના શેત  વાથે  

ગ જયાત ભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા વુંચાલરત , લડદયા નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત અભર કયનાય 

શેરી વલભલત ફને છે.            
૨૦) આકાયણી મલબાગ : 

 લડડ  ઓરપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીક યીવમ ના કાયણે કયના ની ભશાભાયી શલા 

છતાું ભાશે નલેમ્ફય-૨૦૧૯ વ ધીભાું ફજટે રક્ષ્માુંક રૂ.૪૯૧.૮૯ કયડ વાભે રૂ.૨૭૫.૦૦ કયડની આલક 

થમેરી છે જ ે૫૫.૯૧ % થામ છે. 

 વયકાયશ્રીના આત્ભલનબડય ેકેજ અુંતગડત તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ વ ધી યશેઠાણ 

લભરકતના પ્રટી ટેક્ષની યકભના ૧૦% ભ જફ યીફટે (યાશત) આલાભાું આલરે છે જ ે થકી ક ર 

૧૮૮૦૪૮ કયદાતાઓએ રાબ ભેલેર છે અને ક ર રૂ.૬૬.૭૧ કયડની આલક થમેર છે અને  ક ર 

રૂ.૪.૬૮ કયડ કયદાતાઓને લભરકત લેયાભાું યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે જ્માયે ફીન-યશેઠાણ 

લભલ્કતના પ્રટી ટેક્ષની યકભના ૨૦% ભ જફ યાશત આલાભાું આલેર જ ે થકી ક ર ૫૦૯૭૬ 

કયદાતાઓએ રાબ ભેલેર છે અને ક ર ૧૦૮.૧૧ કયડની આલક થમેર છે અને ક ર રૂ.૨૦.૧૫ કયડ 

કયદાતાઓને લભરકત લેયાભાું યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયદાતાઓને લભરકત લેયા બયલાભાું યાશત ભે અને લવ રાત ભશત્તભ 

આલે તે શેત  થી લેયાની વમાજની યકભભાું તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ વ ધી લતય 

આલાની મજના કયલાભાું આલેર શતી જ ેથકી ક ર રૂ.૧૫.૯૯ કયર્ડ્ની આલક થમેર છે અને ક ર રૂ 

૫.૫૧ કયડ વમાજની યકભન  કયદાતાઓને લતય અલાભાું આલેર છે. 

 કયદાતા પ્રટી ટેક્ષ ફેંક ઓપ ફયડા, ICICI ફેંક, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of India, Axis 

Bank અને ઇન્ર્ડ્વઇન્ડ ફેંક્ની લડદયા ળશેયભાું આલેરી ળાખાઓભાું બયાઇ કયી ળકે તેલી વમલસ્થા 

ગઠલલાભાું આલેરી છે લધ ભાું, લડૉદયા ભશાનગયારીકાની ઓપીળીમર લેફવાઇટ www.vmc.gov.in / 

www.vmcegov.in યથી કે્રડીટ/ડેફીટ કાડડ/નેટ ફેંકીંગથી , મ ીઆઇથી ણ પ્રટી ટેક્ષ બયી ળકામ 

તેલી વ લલધા ચારે છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળનભાું આજીલન લાશન કયની ભશત્તભ લવ રાત થામ તે ભાટે લાશન વમલશાય 

લલબાગ-લડદયાના વશમગ થી આયટીઓ કચેયી દ્વાયા લાશનકયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનન  

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.in/
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યજીસ્ટરેળન થામ તે પ્રકાયન  વુંકરન કયલાભાું આલેર છે અને આયટીઓ કચેયી દ્વાયા ણ આ કાભે વું ણડ 

વશકાય આલાભાું આલે છે.લધ ભાું કયદાતાઓની વ લલધા ભાટે તભાભ લડડ  કચેયીઓભાું ણ લાશનકય 

બયી ળકામ તેલી વમલસ્થા ગઠલલાભાું આલી છે.વદય વમલસ્થાને કાયણે આજીલન લાશન કયની 

લવ રાતભાું નચવધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે. નલેમ્ફય -૨૦૧૯ વ ધીભાું રૂ.૧૧.૮૫ કયડ લવ રાત 

થમેરી છે. 

 લડદયા ભશાનગયારીકાના શદ લલસ્તાયભાું ગ જયાત વયકાયશ્રીના ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાડણ 

લલબાગ, વલચલારમ ગાુંધીનગય ના નટીપીકેળન નું. KV/૫૧/૨૦૨૦/VMC/ ૯૦૨૦૧૯/૭૬૧૮-

૭૬૨૧/P તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી બામરી, વેલાવી, લેભારી, ફીર, કયડીમા, ઉંડેયા અન ે લડદરા 

ગાભના તભાભ યેલન્મ  વલે નુંફયન વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. આ તભાભ ગાભની લભરકત ની 

આકાયણી કયી લેયા ફીર તૈમાય કયલાની કાભગીયી વુંફુંલધત લડડ  કચેયીઓ દ્વાયા શાથ ઉય છે.વદય 

ફીર ફજલણી થમે થી આગાભી લડ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું અુંદાજીત ૬૦૦૦૦ લભરકતની ક ર રૂ.૨૫.૦૦ 

કયડ જટેરી આલક લધલાની ળક્મતા છે. 

 જાશેય જનતાને તાની લભરકતના લેયા ના કાભકાજ ભાટે નજીકની લડડ  કચેયીન વુંકડ  કયી ળકે અને 

કાભગીયી ન ઝડી લનકાર થામ તે શેત  થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આકાયણી ળાખાન  લલકેંરીકયણ કયી 

લરશલટી લડડ  કચેયી દ્વાયા નલલન લભરકતની આકાયણી, શમાત લભરક્તની લધાયા-ઘટાડ તેભજ લાુંધા 

અયજીઓન લનકાર થામ તે ભ જફન  આમજન કયેર છે. 

૨૧) વાભાન્મ લશીલટ મલબાગ :  

 લડદયા ભશાનગયાલરકાના લગડ-૧ થી ૪ ના અલધકાયી/કભડચાયી દ્વાયા લૈલિક ભશાભાયી COVID-૧૯ 

ના કયા વભમભાું ફજાલેર પયજો ભાટે  તભાભ અલધકાયી/ કભડચાયીને ધન્મલાદ આ  છ ું .  

 આયગ્મ લલબાગભાું યાજમ વયકાય દ્વાયા ભુંજ ય કયલાભાું આલેર ભશેકભ ઉય ૨૪૨ ભેડીકર ઓપીવય તથા 

ેયા ભેડીકર સ્ટાપની બયતી કયલાભાું આલી.  

 અલિળભન અને તાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગભાું લગડ-૨ ની ડે. ચીપ ઓરપવય(પામય)ની જગ્મા ઉય 

લનભણુંક આલાભાું આલી. તેભજ વૈલનક ભાુંથી વય વૈલનક તયીકે ક ર-૦૯ કભડચાયીઓને ફઢતી 

આલાભાું આલી તથા ખારી જગ્માઓ બયલા ભાટે જાશેયાત આી પ્રરક્રમા શાથ ધયી ૧૯ વૈલનક, તથા ૦૩ 

વફ ઓપીવયને લનભણુંક આલાભાું આલી.  

 લડ દયમ્માન ટેકનીકર વુંલગડભાું લમ લનલૃત્તીને કાયણે ખારી ડેર કામડારક ઇજનેય (વીલીર)ની ૦૨ 

જગ્મા ઉય વાભાન્મ વબા દ્વાયા ઠયાલલાભાું આલેર અલધકાયીને કામડારક ઇજનેય તયીકે ફઢતી 

આલાભાું આલી.  

 અન્મ લલબાગભાું ખારી જગ્મા બયલા ભાટે જાશેયાત આી બયતી પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે.  

 આ લડભાું ટેકનીકર તથા નન ટેકનીકર વુંલગડની ભશત્લ ણડ જગ્મા ઉય બયતી પ્રરક્રમા શાથ ધયી 

લનભણુંક આલાની કામડલાશી શાથ ધયલાભાું આલળે. 

 લગડ-૪ ભાું યજીંદાયી વપાઇ વેલકભાુંથી ક ર-૨૪૯ કભડચાયીને કામભ કયલાભાું આલેર. લમલનલૃલત્તભાું 

વપાઇ વેલકભાું લાયવાઇ શકકે ક ર-૧૦૬ કભડચાયીને લનભણુંક આલાભાું આલેર. ભમૈત વપાઇ વેલકભાું 

લાયવાઇ શકકે ક ર-૨૬ ને લનભણુંક આલાભાું આલેર તેભજ ભાનલરદન અન ે કાયાય આધાયીતભાુંથી 

ક ર-૯૦૧ કભડચાયીઓને વભગ્ર વબાના ઠયાલ અન્લમે યજીંદાયી વપાઇ વેલક તયીકે યાલલતડત કયલાભાું 

આલેર. 

 ભશાનગયાલરકાનાું ાણી  યલઠા ળાખાનાું ૦૨ અલધકાયીઓને લાલ્લનાું ભેન્મ પેક્ચયીંગ પ્રવેવ, 

કેેફીરીટીવ અને લાલ્લનાું રાઇલ ઇન્સ્ટરેળન લલગેયેની જાણકાયી ભેલલા  ના (ભશાયાષ્ટર)ખાતે 

લીઝીટ ભાટે ભકરલાભાું આલેર છે. 
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 ગ જયાત ડીઝાસ્ટય ભેનજેભને્ટ ઓથયેટી દ્વાયા આમજીત લલલલધ તારીભ કામડક્રભ જલેા કે અકસ્ભાત, 

ક દયતી કે કૃલત્રભ શનાયત વભમે તથા  ય,ધયતી કભ જલેા ફનાલ લખતે સ્લફચાલ ભાટે વાલચેતી યાખી 

ળકે તે શેત થી ભશાનગયાલરકાનાું અલધકાયી / કભડચાયીઓની ઝન રદઠ લલલલધ તારીભ કામડક્રભ મજી 

તારીભ આલાભાું આલેર છે. 

 ઇલન્ડમન યેડ ક્રવ વવામટી દ્વાયા આમજીત  “ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ કેેવીટી ફીલ્ડીંગ” અુંતગડત લલલલધ 

લડડ  કચેયીઓના નામફ કામડારક ઇજનેય તેભજ લડડ  ઓપીવયશ્રીઓને રદન-૦૨ ની તારીભ 

અુંતગડત૧૯ અલધકાયીઓને તારીભ આલાભાું આલેર છે.  

 વપાઇ કભડચાયીઓભાું વપાઇ કાભગીયી વાથે વાથે ળશેયના જાશેય સ્થએ નાગયીક તેભજ પ્રલાવીઓ 

સ્લમું સ્લચ્છતા જાલલાભાું ભદદરૂ થામ અને જાગૃલત કેલામ તે શેત થી લલલલધ લલમ આધાયીત 

તારીભ કામડક્રભભાું ક ર-૧૨૦૦ વપાઇ વેલકને "ભેડીકર કરેજ, ગત્રી, લડદયા ખાતે તારીભ આલાભાું 

આલેર છે. 

૨૨) મ .વી.ડી. પ્રોજકે્ટ : 

દીનદમા અુંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્ર ીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન(DAY-NULM) 

૧. વાભાજીક ગમિળીરિા અને વુંસ્થાગિ મલકાવ:  

મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૧૮ સ્લ-વશામ જ થની યચના કયેર છે તેભ જ ક ર  

૧૨૯  સ્લ-વશામ જ થને ક ર રૂ. ૧૨.૯૦ રાખની પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે.  

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  નલા  ૧૩૨ સ્લ-વશામ જ થની યચના કયી પયતા બુંડની વશામ આલાન ું 

આમજન છે.  

૨. ક્ષભિા વુંફુંધી િારીભ અને પ્રવેભેન્ટ દ્વાયા યોજગાય(Employment Through Skill Training & 

           Placement):  

મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૫૬ તારીભાથીઓનાના નાભાુંકન કયાલેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  નલલન  ૫૦૦ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયી તેઓને યજગાયી / સ્લ-

યજગાયી અાલલાન ું આમજન છે. 

૩. સ્લ યોજગાય કામચક્રભ (Self Employment  Program):  

 મવમધ્ધ:  જ ન-૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ વ ધી ક ર ૧૯૪ રન અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલેર છે. જભેાુંથી 

૨૧ અયજીઓ ફેંક દ્વાયા ભુંજ ય કયી રાબાથીઓને રૂ.૨૫.૩૩ રાખની રન વશામ અાલેર છે. ક ર ૫૪ સ્લ-

વશામ જ થની ફેંક દ્વાયા રૂ.૭૩.૨૮ રાખની ભ દતી લધયાણ  ભુંજ ય કયાલેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨): નલલન ૨૫૦ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલી રાબાથીઓને વમાજ કી વશામ 

આલાન ું આમજન છે. નલલન ૧૬૦   સ્લ-વશામ જ થને ભ દતી લધયાણ  કયાલલાન ું આમજન છે.   

૪.  ઘયમલશોણા ળશેયી રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

મવમધ્ધ: લડદયા ખાતે ૫ જગ્મા ય ૧૨ ળેલ્ટવડ કામડયત છે. ઉયાુંત રારફાગ લબ્રજ નીચ,ે અક્ષય ચક લબ્રજ 

નીચે, વભા તરાલ લબ્રજ નીચે, લડવય લબ્રજ નીચે તથા અટરાદયા એભ ક ર ૦૫ જગ્માએ ક ર રૂ. 

૧૯૪૧.૩૭/- રાખનાું ખચે નલલન ળેલ્ટવડ ફનાલલા અથે ડી.ી.આય. ભુંજ ય થમરે છે, કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨): લડદયા ખાતે ભશેફ ફ યા કમ્મ લનટી શર નલ યા, નલામાડડ  અભયનગય 
છાણી ટી.ી.-૧૩, છાણી જકાતનાકા ાવે જ ની ાણીની ટાુંકી ાવે એભ ૦૩ નલલન ળેલ્ટવડ રૂ.૧૦૬૮.૦૨ 
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રાખના ખચે ફનાલલાની ભુંજ યી જી.મ .એર.એભ. ગાુંધીનગય દ્વાયા ભેર છે. નલલન ળેલ્ટવડ ફનાલલાની 

કાભગીયી ટ ું ક વભમભાું ળરૂ થનાય છે.  

૫. પ્રધાનભુંત્રી સ્ટર ીટ લેન્ડવચ આત્ભમનબચય મનમધ (PM SVANidhi)  

કયનાની લૈલિક ભશાભાયીના વભમભાું ળશેયી ળેયી પેયીમાઓના યજગાયને ખ ફ જ ગુંબીય યીતે ન કળાન થમેર 

શઇ ળેયી પેયીમાઓ તેઓની આજીલલકા ભાટે તેભન વમલવામ ળરૂ કયી ળકે તે શેત થી આલાવ અને ળશેયી 

ફાફત ભુંત્રારમ દ્વાયા ળશેયી લલસ્તાયના, ળશેય ફશાયથી અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાુંથી ળશેયભાું પેયીન વમલવામ 

કયલા આલનાય અને ૨૪ ભાચડ, ૨૦૨૦ શેરા પેયીની પ્રલૃલત્ત કયતા તભાભ ળશેયી ળેયી પેરયમાઓને લકીંગ 

કેીટર રન અાલલા “PM Street Vendors AtmaNirbhar  Nidhi  (PM SVANidhi)”,  a scheme for 

Special Micro-Credit Facility  ૧૦૦ % કેન્ર  યસ્કૃત મજના રાગ  કયલાભાું આલેર છે. 

તેઓના ડી બાુંગેર યજગાય ધુંધા  ન: ળરુ કયલા ભાટે Micro-Credit Facility તયીકે અુંકે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

ની રન ૧ લડ ભાટે ૭% વમાજ કી વશામ વાથે કઈ ણ પ્રકાયની લવક્મ યીટી લગર્ આલાન  ળરૂ કયલાભાું 

આવમ  છે તથા ઓનરાઈન ડીઝીટર પ્રટેપભડનાું ભાધ્મભ દ્વાયા ચ કલણ સ્લીકાયનાયને અન્મ લધ  રૂ. 

૧૨૦૦/- કેળફેક તયીકે આલાભાું આલળે.   

મવમધ્ધ:  લડ ૨૦૧૭ ભાું ક ર ૧૧૩૫૧ ળશેયી ળેયી પેયીમાઓ વલે દયમ્માન ઓખામેર  છે. PM SVANidhi 

મજના અુંતગડત ૧૧૦૭૦ રન ની અયજી Online PM SVANidhi Portal ય વફલભટ કયલા ભાું આલેર છે જ ે

ૈકી ક ર ૮૦૦૪ રન ની અયજી sanctioned અને ક ર ૬૦૦૪ રન ની અયજી Disbursed થમેર છે. 

આમોજન (લચ ૨૦૨૧-૨૨):  લઘ  ભાું લઘ  જરૂયીમાતભુંદ ળશેયી ળેયી પેયીમાઓની ઓખ કયી તેઓની 

અયજીઓ Online PM SVANidhi Portal ય  વફલભટી કયી ફેંક ભાું ભકરાલી રાબાથીઓને રન વશામ 

આલાન ું આમજન છે. 

૬. ભ ખ્મભુંત્રી ભડશરા ઉત્કચ મોજના (MMUY): 

યાજ્મ વયકાય રાયા વભગ્ર ગ જયાતભાું ભરશરા વળલકતકયણ ને લેગ આલા ગ જયાત વયકાયશ્રી રાયા “ 

ભ ખ્મભુંત્રી ભરશરા ઉત્કડ મજના” ભાનનીમ પ્રધાનભુંત્રીશ્રી ના જન્ભરદન ે ઇ-રન્ચીંગ થકી ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી રાયા અભરભાું ભ કલાભાું આલેર છે જભેાું ળશેયી લલસ્તાય ભાું અભરીકયણ ભાટે રન રેલા ઇચ્છ ક 

૧૮ થી ૫૯ લમ જ થની ૧૦ ભરશરાઓન ું એક જ થ ફનાલી ફેંકભાું જોડાણ કયી રૂ.૧ રાખન ું વમાજ યરશત ફેંક 

લઘયાણ આલાન ું થામ છે. જ ેભાટે ગ જયાત વયકાયશ્રી રાયા લડદયા ભશાનગય ાલરકા ને ૩૫૦૦ જોઇન્ટ 

રામાલફરીટી અલનાંગ એન્ડ વેલલુંગ ગ્ર  (JLESG) ફનાલલાન રક્ષ્માુંક આલાભાું આલેર છે. 

મવમધ્ધ: વદય મજના અુંતગડત લડદયા ભશાનગય ાલરકા રાયા ૧૦ ક-ઓયેટીલ ફેંક વાથ ેMOU કયલાભાું 

આલેર છે. તથા અત્માય વ ધી ક ર ૪૯૩ જટેરા જ થની યચના કયલાભાું આલેર છે. ફાકી ની કાભગીયી પ્રગલત 

શેઠ છે. 

૨૩) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજકે્ટભાું કોોયેળન દ્વાયા આલાભાું આલિી વેલાઓ : 

આુંગણલાડીના ફાકને પટીપાઇડ ભીલ્ક અને લળુંગ રાડ : આુંગણલાડીના દયેક રાબાથી ફાકને 

આુંગણલાડી કેન્રભાું વભલાય થી ગ રુલાય વ ધી ૦૪ રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ક અને ળ ક્રલાય અને ળલનલાય ૦૨ 

રદલવ લળુંગરાડ  (ભગફ્ી અને ગ) આલાભાું આલે છે. (કયના ભશાભાયીના રીધે શાર ફુંધ છે) 

લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડી: વયકાયશ્રીની ડીઝાઇન ભ જફન  આુંગણલાડી ફાુંધકાભ ળક્મ ન શમ તેલા 

લલસ્તાયભાું ૩૬ લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડીન  લનભાડણ કયી ભ કલાભાું આલે છે. 

આઇ.વી.ડી.એવ. અફડન પ્રજકેટની કચેયી: અફડન ઘટક-૦૧ (લી.એભ.વી.  લડ) ની કચેયી લડડ-૦૯ ના 

પ્રથભ ભાે, અફડન ઘટક-૦૨ (લી.એભ.વી. લિભ) ની કચેયી લડડ-૦૬ ના પ્રથભ ભાે, અફડન ઘટક-૦૩ 
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(લી.એભ.વી. ઉત્તય) ની કચેયી લડડ-૦૭ ના પ્રથભ ભાે અને અફડન ઘટક-૦૪ (લી.એભ.વી. દલક્ષણ) ની 

કચેયી લડડ-૧૨ ના પ્રથભ ભાે કામડલન્લત કયલાભાું આલેર છે. 

વયકાયશ્રીની મોજનાઓ /રી વેલાઓ 

 યક ોણ: ૧) ૦૬ ભાવ થી ૦૩ લડના ફાકને ફાર ળલક્ત, વગબાડ ભાતાઓ અને ધાત્રી ભાતાઓન ે

ભાતૃ ળલક્ત અને લકળયઓને  ણાડ ળલક્ત ટેક શભ યેળન તયીકે વયકાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું આલે છે. ૨) 

કયના ભશાભાયીના રીધે આુંગણલાડીઓ ફુંધ શમ ૦૩ થી ૦૬ લડના ફાકને અઠલાડીમાભાું એક લકર 

વ ખડી ફનાલી ઘયે (ટેક શભ યેળન) આલાભાું આલે છે. 

ઉજલણી: ૧) આુંગણલાડી ખાતે દય ભરશને વ ણ વુંલાદભાું ણ અુંગે જન વભ દામભાું રક જાગૃલત, 

ફા ત રા રદલવભાું ફાકન  લજન અન ે લગીકયણ, યળઇ ળભાું લાનગી લનદળડન, ફા રદલવ અન ે

અન્નપ્રાળન રદલવ, અન્ન લલતયણ રદલવભાું તભાભ રાબાએથીઓને ટેક શભ યેળનન  લલતયણ,  ણાડ રદલવભાું 

લકળયીઓને ભાગડદળડન અને આઇ.એપ.એ. ગીન  લલતયણ, ભભતા રદલવભાું વગબાડ ભાતાઓ, ધાત્રી 

ભાતાઓ તેભજ ફાકન ું લજન કયલાભાું, યવી આલાભાું, ફાકને લલટાલભન ‘એ’ ીલડાલલાભાું, ક 

તત્લ અને યવીકણન ું ભહ્ત્લ વભજાલલાભાું આલે છે. ૨) લતથી બજનભાું લલસ્તાયના દાતાઓ દ્વાયા બજન 

આલાભાું આલે છે. ૩) ઉયાુંત દય લે સ્તનાન વપ્તાશ, ણ ભાવ લગેયેની ઉજલણી કયલાભાું આલે છે. 

ોણ ભાશ: વપ્ટેમ્ફય ભાવને વયકાયશ્રી દ્વાયા ણ ભાશ તયીકે ઉજલલાભાું આલેર છે, જભેાું ણ રદલવ, 

ણ ભેરા, ણ લક, પ્રબાત પેયી, લાનગી લનદળડન, ગ શ ભ રાકાત, લારી ભીટીંગ, ભરશરા ભીટીંગ, ળેયી 

નાટક, પલ્ક ળ, વામકર યેરી, યેડીમ પ્રગ્રાભ  લગેયે જલેા કામડક્રભ કયેર છે, અને ણ અુંગે જન જાગૃલત 

પેરાલેર છે. 

આુંગણલાડી ભોફાઇરલાન: ળશેય શદ લલસ્ તાયભાું નાના કેટભાું ગયીફ અને ઝ ડ૫ટ્ટી લલસ્ તાય આલેર છે, 

જમા કાભ કયતા ભજ યના ૬ ભાવ થી ૬ લડના ફાક, વગબાડ / ઘાત્રીભાતા અને લકળયીઓ શમ તેની 

નચવઘણી કયી જ ે ICDSની વેલાથી લુંચીત યશેતા શમ તેલા લલસ્ તાયને આુંગણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS 

વેલાઓથી આલયી રેલાભાું આલે છે. 

ભાિા મળોદા એલોડચ: શ્રેષ્ટ કાભગીયી ફદર આુંગણલાડી કામડકય અને ભદદનીળ ફશેનને ાયીતીક ઇનાભ 

યાજમ કક્ષાએ, લજલ્ રા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે 

આુંગણલાડી ભકાન: ૧) સ્લચ્છ અને શલા ઉજાવલા  વ લલઘામ કત આુંગણલાડીના તાન  ૧૭૦ નુંદઘય 

ભકાન છે, અને ૦૫ નુંદઘય ભકાનનાું ફાુંધકાભન ું આમજન કયેર છે, ૨) વયકાયશ્રી દ્વાયા દયેક આુંગણલાડીભાું 

પામય વેપટી કીટ ફેવાડલાભાું આલી છે, ૩) ફાુંધેરી આુંગણલાડીઓભાું ૯૩ લટય પ્મ યીપામય ડનેળનથી 

ભેલેર છે, અને ૫૫ લટય પ્મ યીપામય વયકાયશ્રીભાુંથી આલેર છે. 

વેટકોભ: વયકાયશ્રી દ્વાયા દય શેરા અને ત્રીજા ળલનલાયે વેટકભ કામડક્રભ દ્વાયા તારીભ, ભગડદળડન અન ે

લભનીટયીંગ   

પ્રધાનભુંત્રી ભાિૃ લુંદના મોજના: દુંતીના શેરા વુંતાનના જન્ભ ફદર તેને  યષ્કાય સ્લરૂે રૂ.૫૦૦૦/- 

ની વશામ (૩ તબ્ફકાભાું) આલાભાું આલે છે, જ ે મજના તા:૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી આયગ્મ લલબાગને 

તફદીર થમેર છે. 

આુંગણલાડી દત્ િક: ૧) વન પાભાડ: ૦૧ સ્ભાટડ  આુંગણલાડી ફનાલેર છે, અને ૦૨ સ્ભાટડ  આુંગણલાડી 

ફનાલલાન  પ્રાનીંગ છે, ૨) પ્રકાળ કેલભકર: એક સ્ભાટડ  આુંગણલાડી ફનાલી અને ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું 

લલલલધ પ્રલૃલતઓ, ૩) એર. એન્ટી ટી.: ૧૦ આુંગણલાડીઓભાું યભકડા, શાઇજીન કીટ અન ે લર ક્રક, 

તેભજ આુંગણલાડીઓભાું ફશાયની રખુંડની ગ્રીર, યુંગ યગાન, પીક્વચય અને પનીચય ૪) પ્રથભ પાઉન્ડેળન 
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એજ્મ કેળન ફયડા.: ૧૨૦ આુંગણલાડીઓભાું લપ્ર-સ્ક ર એજ્મ કેળન, ૫) સ્પે્રડીંગ સ્ભાઇર દ્વાયા ૧૦ 

આુંગણલાડીભાું આઉટડય રવણી આેર છે, ૫) જટેક (GETCO) દ્વાયા ૪૦ આુંગણલાડીઓભાું રવણી, 

ઝ રા અને વી.વય આલાભાું આલેર છે, ૬) ફી.વી.વી.આઇ દ્વાયા ૩૮ આુંગણલાડીઓભાું યભત ગભતના 

વાધન તેભજ વાધન ભ કલા ભાટે કફાટ આેર છે, ૭) લાસ્તલ્મ પાઉન્ડેળન દ્વાયા ૦૩ આુંગણલાડીઓભાું 

વેનેટયી નેકીન લેન્ડીંગ ભળીન અને ભાલવક સ્ટર ાલ રગતના સ્ટય રગાલલાભાું આલેર છે.  

આુંગણલાડી કામચકય અને િડેાગયની ઓનરાઇન બયિી: 

વયકાયશ્રીની વ ચના ભ જફ આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગયની બયતીઓ e-hrms.gujarat.gov.in ભાયફ્ત ે

ળરૂ કયેર છે. 

Covid-૧૯ અુંિગચિની કાભગીયીઓ /રી વેલાઓ 

ડય ટ  ડય વલે: આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગય ફશેન દ્વાયા આયગ્મ લલબાગની વ ચનાઓ અને 

વુંકરનભાું ડય ટ વય વલનેી કાભગીયી કયલાભાું આલી યશેર છે, તેભજ શલભમ ેથીક દલાઓન ું તથા 

આમ લેરદક ઉકાાન ું લલતયણ કયલાભાું આલેર છે, તેભજ ફાકને વ લણડપ્રળન ડૉઝન ું લલતયણ કયેર છે. 

ભાસ્ક ફનાલી મલિયણ: લવલણ કાભના જાણકાય આુંગણલાડી કામડકય અને તેડાગય ફશેન દ્વાયા આળયે 

૧૦૫૦ જટેરા કડાના ભાસ્ક ફનાલી લલસ્તાયભાું લલતયણ કયેર છે. 

મપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન: ૦૩ થી ૦૬ લડના ફાકને આુંગણલાડીઓ ખાતે ફરાલલાના ન શમ તેઓને 

સ્રયકાયશ્રીની વ ચના ભ જફ લપ્રસ્ક ર વારશત્મ ઘયે જ  રુ ાડલાભાું આલેર છે, અને વયકાયશ્રી દ્વાયા દય 

વભલાયે ફયે ૦૨ થી ૦૩ કરાકે ઉંફયે આુંગણલાડી કામડક્રભ દ્વાયા ટીલી, મ .ટ્ય ફ અને પેવફ કના 

ભાધ્મભથી લપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન  રુ ાડલાભાું આલે છે. 

વેલાબાલી વુંસ્થાઓ દ્વાયા વશામ: ૧) બાયતીમ યેલ્લે એકડભી દ્વાયા ૪૦૦ આુંગણલાડીઓ ભાટે વેનેટાઇઝય, 

ભાસ્ક અને ગ્રલઝની કીટન ું લલતયણ, ૨) પ્રકાળ કેલભકર દ્વાયા ૧૪ આુંગણલાડીઓભાું ભાસ્ક અને શેન્ડ 

ગ્રલઝન ું લલતયણ 

મલમલધ પયીપાઇ: કયના ભશાભાયી દયમ્માન વુંકલરત ફા લલકાવ લલબાગ દ્વાયા વગબાડ, ધાત્રી ભાતા, 

લકળયીઓ તથા ફાકની લલલલધ શરયપાઇઓ જલેીકે લપ્ર-સ્ક ર અુંતગડત યભકડા ફનાલલા, યુંગરી પયીપાઇ, 

તયણ ફનાલલાની શયીપાઇ, ટેક શભ યેળનભાુંથી લાનગી શયીપાઇ, લગેયેન ું આમજન કયેર છે, જભેાું લાનગી 

પયીપાઇભાું બાગ રેનાય ૧૦ સ્ધડકને અભ રન ું ગીફ્ટ શેમ્ય આલાભાું આલેર છે.  

ગત લડ થી વભગ્ર લલિભાું કયના (કલીડ-૧૯) ભશાભાયી ના રીધે દયેક દેળના અથડતુંત્ર ઉય ગુંબીય અવય 

થમેર છે અને જભેાું લડદયા ળશેય ણ અલાદ નથી. ગત નાણાુંકીમ લડના છેલ્લા ભાવભાું જાશેય રશતભાું ળશેયભાું રાગ  

કયલાભાું આલેર રક્ડાઉનના રીધે અને અન્મ કાયણવય નાણાકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦ ભાું કયલયેાની આલકભાું લડ 

૨૦૧૮-૧૯ ની વયખાભણીભાું ઘટાડ થમેર છે. ત્માય છી ણ રાુંફા વભમ વ ધી રકડાઉન ન અભર ચાર  યશેતા 

લડદયા ભશાનગયાલરકાની આલકભાું ઘટાડ થમેર શલા છતાું ળશેયના રક ને ફેઝીક વલલડલવઝ પયજીમાત યીતે  યી 

ાડલાની શલાથી યેલન્મ  ખચડભાું લધાય થમેર છે. આ લે ૨૦૨૦-૨૧ કયલયેા, ફાુંધકાભ યલાનગી, જભીન 

લભરકત, ઝ , ટ યીસ્ટ-અલતથીગૃશ, ટાઉનશર, ભાકેટ, લલગેયે ની આલક ઉય ખ ફ લલયીત અવય થમેર છે. વયકાયશ્રી 
દ્વાયા તફક્કાલાય કયલાભાું આલેર અનરકના રીધે તથા યાજ્મ વયકાય અને લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લભરકત 

લેયા ભાટે રાલલાભાું આલેર લતય સ્કીભના રીધે ભશાનગયાલરકાની આલકભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૦ ના અુંતે વ ધાય 

થમેર છે. ગત લોભાું રેલાભાું આલેર પાઇનાલન્વમર  કું ટર ર અુંગેના કેટરાુંક જરૂયી ગરાું જભે કે કલટા, પડલાયી, 

યેલન્મ  કેીટર ફજટેના કાભ, જનબાગીદાયીના કાભ ને જ ે તે વભમે સ્થલગત કયતા, તેભજ ાણી, ડરે નેજ, લયવાદી 

ગટય અને અન્મ જરૂયી કાભ જ કયલા અને ભટા કાભને ગ્રાુંટભાું કયલાના લનણડમ અને આ ફાફતે ફધાના વાથ 

વશકાયના રીધે લડદયા ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલતભાું વ ધાય થમેર છે. લડ ૨૦૨૦-૨૧ ના ળરૂઆતભાું 
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ભશાનગયાલરકા ાવે સ્લબુંડ ની વાયી એલી લવલ્લક ઉરબ્ધ શલાના કાયણે અને ઉય જણાવમા ભ જફ 

પાઇનાલન્વમર કુંટર લ્વના ગરા રેલાથી લડદયા ભશાનગયાલરકા કયના જલેી ભટી ભશાભાયીભાું ણ જરૂયી એલી 

તભાભ વ લલધા ાછ થનાય લનબાલણી ખચડ, ગાય, ેન્ળન, ઇજાયદાયના ચ કલણાું, લલગેયે લનમભીત યીતે અને 

વપતા લડક કયી ળકેર છે.  

ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લડ ૨૦૦૭ થી ઓકટર મ નાફ દ કમાડ ફાદ તેની વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટ 

આલાભાું આલે છે. નાફ દી શેરાના લોભાું ઓકટર મની આલકના વયેયાળ થતા લધાયા વાભે ઓકટર મ લતય 

ગ્રાુંટભાું લડ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ ભાું ક્રભળ: ૧૫% અને ૧૦% જલે નજીલ લધાય યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કયલાભાું આલેર 

છે. જ ેઓકટર મની આલકના અગાઉના વયેયાુંળ ૧૮.૬૫% ના લધાયા વાભે ઘણ નજીલ છે. ગાય ુંચના અભરથી 

ભશેકભ ખચડ અને લનબાલણી ખચડભાું ણ લો-લડ લધી યશેર યેલન્મ  ખચડની વાભે યેલન્મ  આલકભાું લધાય નજીલ 

યશેર છે. લધતા જતા યેલન્મ  ખચડ અને ભટા પ્રભાણભાું લલકાવના કાભ ાછ ખચડ થલાના રીધે ગત લોભાું  

ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલત ઉય થડી અવય ડેર, યુંત  વભમવય ઉય જણાવમા ભ જફ પાઇનાલન્વમર 

કુંટર રના જરૂયી ગરા મગ્મ વભમે રેતા અન ે ફધાના વાથ વશકાયથી ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ લસ્થલતભાું 

વ ધાય થમેર છે. યુંત  આ લનણડમને લગી યશેલાની શજ  ણ જરૂય જણામ છે. 

ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શેત  ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના કાયણે ળશેયભાું ખ ફ ભટા પ્રભાણભાું લલકાવનાું કાભ 

કયલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું આ કાભન લનબાલણી ખચડ ણ કયલાન થળે અને આ આલશ્ મક 

જલાફદાયી છે. વયકાયશ્રીની જ દી જ દી મજનાઓ જલેી કે AMRUT, BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, SMART 

CITY લલ. ભાું ભશાનગયાલરકાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત ટેન્ડય લપ્રલભમભ, ભશેકભ, કન્વરટન્વી તથા અન્મ ખચાડઓના 

રીધે લધ  પા આલાન થત શમ છે. લલલલધ મજના શેઠ ભશાનગયાલરકાના પાા ેટે અુંદાજ ેરૂ.૫૫૦ કયડ 

આલા ાત્ર થામ છે. આ તભાભ કાભ થકી લધી યશેર ખચડને શચવચી લલા ભાટે તથા નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ટકાલી 

યાખલા નીચે ભ જફના ગરાું રેલા જરૂયી ફને છે.  

૧) ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું દય લે ૧૫% ન લધાય તેભજ દય લે આ પ્રભાણે લધાય કયલાભાું આલે તેલી 

યજ આત અગાઉ યાજમ વયકાય વભક્ષ કયેર છે અને આ અુંગેની યજ આત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જરૂયી છે. 

૨) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા  યી ાડલાભાું આલતી વેલાઓ ાછ થતા ખચડને શચવચી લલા જ ેતે વલલડવના 

મ ઝય ચાજડભાું જરૂયી લધાય કયી તેની લવ રાત આલતા લે કયલા અુંગેન ણ લનલત લલમક લનણડમ કયલ 

જરૂયી છે.  

૩) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાું આલતા ભટા પ્રજકે્ટના કાભ વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP ધયણ ે

અથલા યેલન્મ  ફઝેડ્ ભડર ભ જફ કયલાભાું આલે.  

૪) વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ થકી નલલન ઇન્ફ્રાસ્ટરક્ચય ઊબા કયલાભાું આલે છે, છેલ્લા ૧૦ લડભાું રગબગ રૂ. ૫૭૦૦ 

કયડ ના કેીટર કાભ થમેર છે જનેા રીધે ભશાનગયાલરકાના લનબાલણી ખચડભાું ણ ખ ફ લધાય થઇ 

યશેર છે અને ભશાનગયાલરકા ાવે આલકના લવલભત વુંવાધન શઇ લનબાલણી ભાટે ણ ગ્રાુંટ ભે તે 

ફાફત ની યજ આત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જોઇએ. 

૫) દય લે ભશાનગયાલરકાની કયલેયા લવલામની આલકભાું ણ લધાય થામ તે ભ જફના કાભન ું આમજન 

કયલ ું જરૂયી છે. 

મ્મ મનમવર ફોંડ: 

 AMRUT મજના શેઠ આલાાત્ર પાાની યકભ ૈકી રૂ. ૨૦૦ કયડ વ ધીની યકભ મ્મ લનલવર ફચવડ થકી 

ઉગલલા અુંગેની દયખાસ્તને લડદયા ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબાએ લડ ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ ના 

ફજટેના ઠયાલભાું ભુંજ યી આેર છે. વાભાન્મ વબાદ્વાયા મ્મ લનલવર ફચવડ રગત તભાભ કાભગીયી કયલા અુંગનેી 

વું ણડ વત્તા મ્મ લનલવર કલભળનયશ્રીને આલાભાું આલરે છે. મ્મ લનલવર કલભળનયશ્રીને ભેર વત્તા આધાયે છેલ્લા 
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૧ લડ ભાું અતે્ર દ્વાયા લડ ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ વ ધીની ફેરેંળ ળીટ એક્ર અર ફેઝડ્ ડફર એુંટર ી લવસ્ટભ 

પ્રભાણે અને નેળનર મ્મ લનલવર એકાઉંટીંગ ભેન્મ અર પ્રભાણે તૈમાય કયાલી સ્લતુંત્ર ઓડીટય ાવે ઓડીટ કયાલી 

વટીપાઇડ કયાલેર છે. ફચવડ ભાટે ફે નાભાુંકીત કે્રડીટ યેટીંગ એજન્વી તયપથી કે્રડીટ યેટીંગની જરૂય શમ છે જનેા ભાટે 

અતે્ર થી રક્રલવર લર. તથા ઇન્ડીમા યેટીંગ એુંડ યીવચડ (રપચ) લર. ની લનભણુંક કયલાભાું આલેર અને તેઓ દ્વાયા 

કાભગીયી  ણડ કયી વકાયાત્ભક યેટીંગ ણ લડદયા ભશાનગયાલરકાને એનામત કયેર છે. રક્રલવર લર. તથા ઇન્ડીમા 

યેટીંગ એુંડ યીવચડ (રપચ) લર. દ્વાયા લડદયા ભશાનગયાલરકાને ક્રભળ: “AA/Stable”  અને “AA+/Stable” યેટીંગ 

આલાભાું આલેર છે. મ્મ લનલવર ફચવડ થકી નાણાું ઉગલલા ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રીની  લડ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. 

ફચવડ ભાટેની ભુંજ યી અુંગેની દયખાસ્ત શાર યાજ્મ વયકાય વભક્ષ ેન્ડીંગ છે. જ્માયે મ્મ લનલવર ફચવડના કાભે જરૂય એલા 

ઇંપભેળન ભેભયેંડભ તથા ડ્ય ડીરીજુંવ યીટડ  લરગર કાઉંવીર દ્વાયા તૈમાય કયલાની યશે છે તેના ભાટે એભ. લી. લકન્ની 

ર પભડ, ન્મ  રદલ્લીની લનભણ ક કયલાભાું આલેર અને કાભગીયી તેભના શાથ ઉય છે અને  ણડતાને આયે છે. યાજ્મ 

વયકાયશ્રી તયપથી મ્મ લનલવર ફચવડ ભાટેની  લડ ભુંજ યી ભેથી એકાદ ભાવની અુંદય મ્મ લનલવર ફચવડ થકી નાણાું 

ઉગલલાન રક્ષ્માુંક છે. વદય ફાફતે મ્મ લનલવર કલનળનયશ્રીને રૂ. ૨૦૦ કયડના મ્મ લનલવર ફચવડ ભાટેની જરૂયી 

તભાભ કામડલાશી, કયાય કયલા, SEBI કે અન્મ રગતની કામડલાશી કયલા ભાટેની વું ણડ વત્તા આેર છે તેને ફચવડની 

પ્રક્રીમા  ણડ થામ ત્માું વ ધી મથાલત યાખલા લલનુંતી છે. 

રોન : 

કેીટર ખચડને શચવચી લલા તથા કેંર / યાજ્મ દ્વાયા પ્રામજીત લલલલધ સ્કીભભાું ભશાનગયાલરકાન પા 

આલા ભાટે નાણાુંકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે. અગાઉ ભુંજ ય કયામેર રૂ.૩૦૦ 

કયડની રન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા છેલ્લા ૧૦ લડભાું  રૂ.૩૦૦ કયડની રન ભેલામેર છે. જ ેવાભે આજની 

તાયીખે પક્ત રૂ.૬૧ કયડ ચ કલલાના ફાકી યશે છે. લલકાવના કાભની ગલત અટકે નશીં તથા કેંર / યાજ્મ વયકાયશ્રીની 

પ્રામલજત લલલલધ મજનાઓભાું ભશાનગયાલરકાના પાાની યકભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ કયડની નલલન રન રેલા 

અુંગેની દયખાસ્તને ગત લડની ફજટેભાું ભુંજ યી ભેર છે. ફેંક / નાણાકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલા ભાટે 

યાજ્મ વયકાયશ્રીની  લડ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. ફચવડ અને રન ભાટેની ભુંજ યી અુંગનેી દયખાસ્ત શાર યાજ્મ વયકાય 

વભક્ષ ેન્ડીંગ છે. યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી ફેંક / નાણાકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન ભેલલા ભાટેની  લડ ભુંજ યી 

ભેથી આલનાય રદલવ / લો ભાટે જભે જભે રન રેલાની જરૂયીમાત ઉબી થળે તેભ ભેર ભુંજ યીની ભમાડદાભાું રન 

રેલાભાું આલળે. 

લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. મજના અુંતગડત પેઝ-૧ શેઠ રાબાથી પાા ેટે અગાઉ વને્ટરર ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા 

થકી રાબાથીઓના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન કયેર યુંત  KYCના કાયણવય પક્ત ૧૫૦ જટેરા રાબાથીઓની રન 

ભુંજ ય થમેર શતી. વદય ફાફતે જ ેતે વભમે ભા. કલભળનયશ્રીના અધ્મક્ષ સ્થાને એક કલભટીની યચના કયલાભાું આલી 

અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંડ ભાુંથી રાબાથીના નાભે રન ભેલી, રાબાથીઓની 

સ્રી છાલી, રનની લવ રાત કયલા ફાફતન લનણડમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય લનણડમ ભ જફ શાર પેઝ-૧ ના 

રાબાથીઓના નાભે આુંતરયક બુંડથી રન ભેલી રનની લવ રાતની કામડલાશી શાથ ધયેર છે. પેઝ-૩ શેઠ શ ડક 

વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે  પન્ડીગ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલેર છે, જનેી 

લવ રાતની કામડલાશી કયલાભાું આલળે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૨ શેઠ તભાભ ભકાનના અરટભેન્ટ થઇ ગમરે 

શમ પેઝ-૧ ભ જફ બલલષ્મભાું આુંતરયક બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી કામડલાશી કયલા તથા ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-

૩(ાટડ), પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાું શ ડક વુંસ્થા તથા અન્મ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ 

રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને કેટરાક લકસ્વાઓભાું જ ે તે વાઇટન ું કાભ અને એરટભેન્ટ  ણડ ન 

થમેથી લલકાવ ની કાભગીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રેલાની પયજ ડે છે તે ભાટે રનના શપ્તાની લવ રાત વું ણડ 

અરટભને્ટ થમેથી ળરૂ કયલા જરૂયી ભુંજ યી આલા લલનુંતી છે. ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧, ૨, ૩, ૪ અને ૫ ના તભાભ 

રાબાથીઓના રનની યકભ બરે શજ  રેલાની ફાકી છે. યુંત  આ તભાભ પેઝના જટેરા ભકાન એરટ થઇ ગમેર છે ત ે
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તભાભ ાવેથી રનની યકભ ૧૦ લડભાું લવ ર કયલા ભાટેની િલત નક્કી કયી, આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંકભાું તેના 

૧૨૦ ભાલવક શપ્તાના સ્લરૂે જભાું કયાલલા ભાટેની ફાયકડ લાી સ્રી તૈમાય કયાલી એપડેફર શાઉવીંગ વેરભાું 

આેર છે. ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રઇ ફી.એવ.મ .ી. પેઝ- ૩ (ાટડ) , ૪ અને ૫ રાબાથીઓની રન તેભના લતી 

શ ડક, ફેંક અથલા ત નાણાકીમ વુંસ્થા ાવે ઉય જણાલેર ભમાડદાભાું રન રેલા, અને કઇ કાયણવય રન ન ભ ે

ત ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧ અને ૨ ના રાબાથી રન પાાની યકભ જ ેયીતે આુંતરયક બુંડભાુંથી વમલસ્થા કયેરી શતી 

તે યીતે ફાકીની યકભની વમલસ્થા કયલા અુંગેની અગાઉ વાભાન્મ વબા દ્વાયા ભુંજ યી તથા તભાભ વત્તા મ્મ લનલવર 

કલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે તેને આલનાય લે ભાટે મથાલત યાખલા લલનુંતી છે. 

કય-દય પ્રસ્િાલના :  

લડદયા ળશેયના લલકાવની ગલતને આગ ધાલલા ભાટે તેભજ લલકાવના કાભના રક્ષાુંક ાય ાડલા 

લલકાવના કાભ ીીી થકી કયલા તથા લધાયાની નાણાકીમ જરૂરયમાત આુંતરયક બુંડ કે ફાષ્ણ વુંસ્થાઓ અને 

ફેન્ક ાવેથી રન ભેલીને  યી ાડલાન ું આમજન કયલાભાું આલળે. જથેી ફજટેના લે ળશેયીજન ય કઇ ણ 

જાતના કય-દય લધાયલાના વ ચન કયલાભાું આલેર નથી અને કય-દય મથાલત યાખલાભાું આલેર છે.   

વભાન અને આબાય :  

 આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે કે અત્માય વ ધીના અભાયા કામડકા દયમ્માન સ્થામી વલભલતના તભાભ 

વભ્મ તથા ચેયભેનશ્રીન વું ણડ વાથ વશકાય ભેર છે. અને શલે છી ણ વશકાય વાુંડળે તેલી અેક્ષા વાથે વોન 

આબાય વમક્ત કરુ છ .  

 લધ ભાું ભન ે જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે કે, અત્માય વ ધીના અભાયા કામડકા દયમ્માન ભેમયશ્રી, ડે. 

ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચ ુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રીઓ દ્વાયા જ ે વાથ 

વશકાય અને ભાગડદળડન વાડ્યા છે તેન  શ ું  ઋણ સ્લીકાય કરુ છ  અને આગાભી લડ દયમ્માન ણ નલલન લનભામેર 

ભેમયશ્રી, ડે. ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચ ુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રી ન આજ 

પ્રકાયે વાથ વશકાય અને ભાગડદળડન ભત ું યશેળે. લશીલટ લલબાગ તયપથી ભુંજ યી અથે યજ  કયાતી દયખાસ્ત ઉય 

ત્લયીત લનણડમ રઇ ભુંજ યી આલાના શકાયાત્ભક અલબગભના કાયણે આમજન ભ જફનાું લલકાવના કાભન ખ ફ જ 

ઝડી અભર કયી ળકામ છે. ભાયા વાથી અલધકાયીશ્રીઓ/કભડચાયીશ્રીઓ ના ટીભ લકડ  થી કામોને કામાડલન્લત કયલા 

ઉઠાલેરી જશેભત તથા લળસ્ત ભાટે શ ું  આબાય વમક્ત કરુ છ , અને આ પ્રભાણે ન વશકાય આગાભી વભમભાું ણ ભી 

યશેળે તેલી અેક્ષા યાખ  છ . જથેી કયીને લલકાવના વભ લચત આમજનનાું ધ્મેમને પ્રાપ્ત કયી ળકામ. આલી અેક્ષા 

યાખતા વને ૨૦૨૦-૨૧ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૧-૨૨ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજ યી અથ ે

યજ  કરૂ છ . જ ેઆ વો વશડ સ્લીકાયળ તેલી આળા યાખ  છ ું .  

જમ જમ ગયલી ગ જયાત... 

 

 

લડોદયા 
િા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ 

સ્લરૂ ી  (IAS) 
                                        મ્મ મનમવર કમભળનય 

ભશાનગયામરકા 
લડોદયા 

 



(₹ રાખભાાં)

અન ાં.

 નાં.
સદયો

સને 

૨૦૧૮-૧૯

 ખયેખય

સને 

૨૦૧૯-૨૦ 

ખયે ખય

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

ભાંજ ય અાંદાજ

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

રયલાઇઝ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ 

સ્થામી સમભમિ

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ  

સાભાન્મ સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

ુયાાંત ફાકી ૪૧૪૩.૪૬ ૯૯૨૫.૬૪ ૬૩૪૨.૩૮ ૧૯૬૬૫.૯૦ ૧૩૪૭૨.૬૧ ૧૩૪૭૨.૬૧ ૧૩૪૭૨.૬૧

(અ) યેલન્મ  આલક

૧ મભરકત લેયા તથા અન્મ લેયા ૪૪૦૯૪.૨૬ ૪૧૯૧૧.૦૨ ૪૫૧૬૬.૮૧ ૪૪૧૭૦.૦૧ ૪૬૭૮૦.૫૧ ૪૪૭૪૬.૪૨ ૪૪૩૩૮.૧૪

૨ યેલન્મુ ગ્ાાંટ ૪૭૨૭૨.૭૮ ૪૫૦૯૦.૩૬ ૫૦૭૭૫.૯૯ ૪૭૪૬૦.૫૦ ૫૦૩૬૦.૫૦ ૫૦૩૬૦.૫૦ ૫૦૩૬૦.૫૦

૩ ખાસ કામદા ભુજફ આલક ૧૭૧૩૧.૦૧ ૧૭૨૯૧.૦૫ ૧૮૨૮૯.૦૦ ૧૧૭૫૬.૫૦ ૧૮૩૯૯.૦૦ ૨૦૩૯૯.૦૦ ૨૦૩૯૯.૦૦

૪ મ્મુમનમસર મભરકત ભાાંથી 

વ્માજ તથા બાડુાં

૬૩૮૭.૮૪ ૬૧૫૧.૧૨ ૮૩૩૭.૩૦ ૯૩૬૪.૯૧ ૮૪૦૮.૬૦ ૮૪૦૮.૬૦ ૮૪૦૮.૬૦

૫ અન્મ આલક ૩૧૯૦.૦૨ ૨૬૭૪.૦૦ ૩૧૯૮.૮૦ ૨૩૦૨.૩૧ ૩૧૫૪.૧૧ ૩૨૪૯.૧૧ ૩૨૪૯.૧૧

યેલન્મ  આલકન  ક ર ૧૧૮૦૭૫.૯૧ ૧૧૩૧૧૭.૫૫ ૧૨૫૭૬૭.૯૦ ૧૧૫૦૫૪.૨૩ ૧૨૭૧૦૨.૭૨ ૧૨૭૧૬૩.૬૩ ૧૨૬૭૫૫.૩૫

 યાાંિ સહન ાં ક ર ૧૨૨૨૧૯.૩૭ ૧૨૩૦૪૩.૧૯ ૧૩૨૧૧૦.૨૮ ૧૩૪૭૨૦.૧૩ ૧૪૦૫૭૫.૩૩ ૧૪૦૬૩૬.૨૪ ૧૪૦૨૨૭.૯૬

યેલન્મ  ખર્ચ

૧ ભહેકભ ખર્ચ ૫૭૨૧૩.૧૮ ૫૭૬૪૫.૫૧ ૬૪૭૯૭.૯૫ ૬૧૨૭૩.૭૩ ૬૫૬૫૩.૫૧ ૬૫૬૫૩.૫૧ ૬૫૬૫૩.૫૧

૨ મનબાલણી ખર્ચ ૨૪૬૭૧.૧૯ ૨૬૮૪૦.૮૧ ૩૦૮૯૫.૯૬ ૩૩૭૩૨.૦૫ ૩૨૪૩૬.૮૯ ૩૨૩૭૭.૮૯ ૩૨૩૭૭.૮૯

૩ રોન ર્ામઝચસ ૪૪૧૦.૬૨ ૫૫૧૬.૫૫ ૫૮૭૦.૦૦ ૪૩૩૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦

૪ પ્રાથમભક મળક્ષણ ૧૪૨૭૬.૨૩ ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૭૬૦૦.૦૦ ૧૬૫૪૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦

૫ લહહલટી ખર્ચ ૨૫૭.૯૩ ૨૫૧.૩૮ ૪૩૭.૧૦ ૩૬૬.૭૪ ૪૭૩.૯૩ ૪૭૩.૯૩ ૪૭૩.૯૩

યેલન્મ  ખર્ચન  ક ર ૧૦૦૮૨૯.૧૫ ૧૦૫૧૩૪.૪૨ ૧૧૯૬૦૧.૦૧ ૧૧૬૨૪૭.૫૨ ૧૨૨૩૧૯.૩૩ ૧૨૨૨૬૦.૩૩ ૧૨૧૦૮૫.૩૩

કેીટર ફજટેભાાં તફદીર 

કયેર/કયલાાત્ર યકભ

૫૨૧૧.૮૩ ૪૧૨૦.૨૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

ક ર  ખર્ચ ૧૦૬૦૪૦.૯૮ ૧૦૯૨૫૪.૬૪ ૧૨૪૬૦૧.૦૧ ૧૨૧૨૪૭.૫૨ ૧૩૨૩૧૯.૩૩ ૧૩૨૨૬૦.૩૩ ૧૩૧૦૮૫.૩૩

ફજટે મસલામની અસાભાન્મ 

આલક-જાલકની ર્ોખ્ખી 

લધ-ઘટ

૬૨૫૨.૭૫ ૫૮૭૭.૩૫

ફાકી યેલન્મ  મસરક/ખાધ ૯૯૨૫.૬૪ ૧૯૬૬૫.૯૦ ૭૫૦૯.૨૭ ૧૩૪૭૨.૬૧ ૮૨૫૬.૦૦ ૮૩૭૫.૯૧ ૯૧૪૨.૬૩

ત્રક અ

યેલન્મ  ફજટે

ત્રક અ (41)



અ.નાં
અન ાં. 

નાં.
સદયો

સ

ન

ેે

 

૨

સને 

૨૦૧૮-૧૯

 ખયેખય

સને 

૨૦૧૯-૨૦ 

ખયે ખય

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

ભાંજ ય અાંદાજ

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

રયલાઇઝ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ 

સ્થામી સમભમિ

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

ડર ાફ્ટ અાંદાજ 

સાભાન્મ સબા

૧ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

કેીટર ુયાાંત ફાકી ૩૬.૦૩ ૭૨૮.૦૨ ૨૪૬૯.૪૮ ૪૪૦.૫૯ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૬૯૫.૪૦

(ફ) (ફ) કેીટર આલક

૧ જભીન લેર્ાણની આલક ૭૫૧.૯૫ ૭૪૧૪.૭૮ ૧૫૧૫૦.૦૦ ૧૦૧૫૦.૦૦ ૧૫૧૫૦.૦૦ ૧૫૧૫૦.૦૦ ૧૫૧૫૦.૦૦

૨ રોનની આલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦

૩
યેલન્મુ  ફજટેભાાંથી તફદીર 

કયેર/કયલાાત્ર યકભ

૫૨૧૧.૮૩ ૪૧૨૦.૨૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

૪ અન્મ કેીટર આલક ૪૨૭૮.૧૫ ૮૦૯૯.૪૭ ૨૮૨૨.૫૦ ૪૨૫૬.૦૦ ૩૮૭૨.૫૦ ૩૯૬૨.૫૦ ૩૯૬૨.૫૦

કેીટર આલકન  ક ર ૧૦૨૪૧.૯૩ ૧૯૬૩૪.૪૭ ૩૨૯૭૨.૫૦ ૨૯૪૦૬.૦૦ ૪૨૦૨૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦

 યાાંિ સહન ાં ક ર ૧૦૨૭૭.૯૬ ૨૦૩૬૨.૪૯ ૩૫૪૪૧.૯૮ ૨૯૮૪૬.૫૯ ૪૬૭૧૭.૯૦ ૪૬૮૦૭.૯૦ ૪૬૮૦૭.૯૦

કેીટર ખર્ચ

૧ કેીટર ખર્ચ ૧૦૧૦૪.૨૭ ૧૧૪૧૧.૩૮ ૩૨૭૭૧.૭૫ ૨૫૧૫૧.૧૯ ૪૨૫૬૮.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦

કેીટર ખર્ચન ાં ક ર ૧૦૧૦૪.૨૭ ૧૧૪૧૧.૩૮ ૩૨૭૭૧.૭૫ ૨૫૧૫૧.૧૯ ૪૨૫૬૮.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦

ફાકી મસરક/ખાદ્ય ૧૭૩.૬૯ ૮૯૫૧.૧૧ ૨૬૭૦.૨૩ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૧૪૯.૯૦ ૪૪૩૩.૯૦ ૪૪૩૩.૯૦

ફજટે મસલામની અસાભાન્મ 

આલક-જાલકની ર્ોખ્ખી લધ-

ઘટ

૫૫૪.૩૩ ૮૫૧૦.૫૨

ફાકી કેીટર મસરક/ખાદ્ય ૭૨૮.૦૨ ૪૪૦.૫૯ ૨૬૭૦.૨૩ ૪૬૯૫.૪૦ ૪૧૪૯.૯૦ ૪૪૩૩.૯૦ ૪૪૩૩.૯૦

ત્રક ફ

કેીટર ફજટે 
(₹ રાખભાાં) 

ત્રક ફ (42)



ઓન સોસચ ગ્ાાંટ JNNURM ગ્ાાંટ ક ર ઓન સોસચ ગ્ાાંટ JNNURM ગ્ાાંટ ક ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ મભરકત રેન્ડ એકલીઝીળન ૧૦૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦

૨ લી.એભ.એસ.એસ. પાો ૧૫૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૫૦૦.૦૦ ૨૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૫૦૦.૦૦

૩ ાણી ુયલઠા ૭૪૫.૮૦ ૧૦૫૦૦.૦૦ ૭૦૮૩.૬૮ ૧૮૩૨૯.૪૮ ૧૩૦૬.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૩૦૬.૦૦

૪ ડરે નેજ ૧૫૭૫.૦૦ ૯૦૦૦.૦૦ ૨૮૨૨.૯૮ ૧૩૩૯૭.૯૮ ૨૩૮૦.૦૦ ૧૦૪૩૬.૦૮ ૦.૦૦ ૧૨૮૧૬.૦૮

૫ યોડ ૪૬૦.૯૪ ૯૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯૬૦.૯૪ ૨૭૪૩.૦૦ ૧૧૧૦૦.૦૮ ૦.૦૦ ૧૩૮૪૩.૦૮

૬ ુરો ૫૦૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૧૫૭૧.૬૩ ૮૦૭૧.૬૩ ૧૭૫૦.૦૦ ૧૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૨૫૦.૦૦

૭ કુલા, તરાલ ૧૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦

૮ લયસાદી ગટય ૩૬૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૪૯૫૬.૫૫ ૭૮૧૬.૫૫ ૧૪૫૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૯૫૦.૦૦

૯ સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ૧૧.૦૦ ૧૬૦૦.૦૦ ૯૨૬.૧૯ ૨૫૩૭.૧૯ ૨૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૨૦.૦૦

૧૦ મફલ્ડીગ હાઉસીંગ / ફી.એસ.મુ.ી. ૮૩૪.૬૦ ૧૬૫૦૦.૦૦ ૩૬૭૧.૩૩ ૨૧૦૦૫.૯૩ ૨૧૦૨.૦૦ ૨૯૦૦૦.૦૦ ૪૨૩૨.૫૭ ૩૫૩૩૪.૫૭

મફલ્ડીગ / હાઉસીંગ ૮૩૪.૬૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૮૩૪.૬૦ ૨૧૦૨.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૬૦૨.૦૦

MGY ૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૦૦.૦૦ ૧૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૦૦૦.૦૦
RAY ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

PMAY ૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦

ફી.એસ.મુ.ી. ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૬૭૧.૩૩ ૩૬૭૧.૩૩ ૦.૦૦ ૪૨૩૨.૫૭ ૪૨૩૨.૫૭

૧૧ ાર્કસચ એન્ડ ગાડચન ૨૦૫.૬૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૫.૬૦ ૫૫૧.૨૫ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૫૧.૨૫

૧૨ ભાકેટ ૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦

૧૩ જ્નન્ભ ભયણ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૭૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૨૫

૧૪ કોમ્ુટયાઈઝેળન ૧૨૬.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૬.૨૫ ૨૦૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૫૦

૧૫ સ્ટર ીટ રાઈટ ૫૧.૦૦ ૬૦૯.૧૭ ૦.૦૦ ૬૬૦.૧૭ ૧૯૨.૦૦ ૧૦૧૫.૭૪ ૦.૦૦ ૧૨૦૭.૭૪

૧૬ પામય ૧૦૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૦૫.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૧૫૩૯.૮૯ ૦.૦૦ ૧૯૫૯.૮૯

૧૭ આયોગ્મ ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૧૧૫.૩૧ ૦.૦૦ ૪૬૫.૩૧

૧૮ સબાસદશ્રીઓ ની સ્લમલલેક ગ્ાાંટ હેઠ ના 

મલકાસના કાભો

૩૨૩૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૩૬.૦૦ ૨૮૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૦૩.૦૦

૧૯ ઈતય કાભો ૨૫.૦૦ ૧૮૦૩.૧૬ ૧૭૫.૫૦ ૨૦૦૩.૬૬ ૧૪૫.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૮૮.૨૨ ૨૯૩૩.૨૨

ક ર ૨૫૧૫૧.૧૯ ૬૧૦૬૨.૩૩ ૨૧૨૦૭.૮૬ ૧૦૭૪૨૧.૩૮ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૯૨૭૦૭.૧૧ ૪૫૨૦.૭૯ ૧૩૯૬૦૧.૯૦

ત્રક ક
સને ૨૦૨૦-૨૧ યીલાઇઝડ અાંદાજ િથા સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ અાંદાજ ભ જફ કેીટર કાભોન ાં ક ર 

(₹ રાખભાાં) 

અ.નાં. સદયો
સને ૨૦૨૦-૨૧ રયલાઇઝ અાંદાજ સને ૨૦૨૧-૨૨ ડર ાફ્ટ  અાંદાજ

ત્રક ક (43)



ભૂ પાો 

૩૦%
લધ  પાો ક ર પાો

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

૪ ૪.૧ ાણી  યલઠા ડી.ી.આય. નાં ૧ ૪૧૦૪.૮૮ ૫૬૬૭.૯૭ ૨૦૫૨.૪૪ ૮૨૦.૯૮ ૧૨૩૧.૪૬ ૧૫૬૩.૦૯ ૨૭૯૪.૫૫ ૫૬૧૭.૧૬ ૨.૬૦ ૫૬૧૯.૭૬ ૫૦.૮૧ ૦.૦૦

૪ ૪.૨
ાણી  યલઠા ડી.ી.આય. નાં ૨ 

(આજલા પ્રિા યા સ્ટરેંધનીંગ)

૨૮૭૦.૦૦ ૩૦૪૨.૧૭ ૧૪૩૫.૦૦ ૫૭૪.૦૦ ૮૬૧.૦૦ ૧૭૨.૧૭ ૧૦૩૩.૧૭ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૨૬૧૧.૪૩ ૪૩૦.૭૪ ૦.૦૦

૪ ૪.૩
ાણી  યલઠા ડી.ી.આય. નાં ૩ 

(સોસચ ઓગભેન્ટેળન પેઝ ૨)

૩૬૮૮.૦૦ ૩૮૮૦.૮૦ ૧૮૪૪.૦૦ ૭૩૭.૬૦ ૧૧૦૬.૪૦ ૧૯૨.૮૦ ૧૨૯૯.૨૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૩૭૦.૯૫ ૦.૦૦

૪ ૪.૪
ાણી  યલઠા (૨૪×૭) નો ામરોટ પ્રોજકે્ટ 

ડી.ી.આય. નાં. ૪

૬૩૪૫.૭૦ ૧૧૪૭૦.૬૧ ૩૧૭૨.૮૫ ૧૨૬૯.૧૪ ૧૯૦૩.૭૧ ૫૧૨૪.૯૧ ૭૦૨૮.૬૨ ૮૮૧૮.૪૧ ૧૯૫.૩૯ ૯૦૧૩.૮૦ ૨૬૫૨.૨૦ ૦.૦૦

૪ ૪.૫ ાણી  યલઠાનો સપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. નાં. ૫ ૨૦૫૯.૨૬ ૩૭૩૭.૨૬ ૬૦૫.૫૦ ૨૪૨.૨૦ ૧૨૧૧.૫૬ ૧૬૭૮.૦૦ ૨૮૮૯.૫૬ ૨૩૮૯.૯૭ ૧૪૮.૦૯ ૨૫૩૮.૦૬ ૧૩૪૭.૨૯ ૦.૦૦

૫ ૫.૧ સ અયેઝ ડી.ી.આય. નાં. ૧ ૧૦૫૧૪.૯૩ ૧૫૧૫૩.૭૨ ૫૨૫૭.૪૭ ૨૧૦૨.૯૮ ૩૧૫૪.૪૮ ૪૬૩૮.૭૯ ૭૭૯૩.૨૭ ૧૩૨૩૦.૯૧ ૦.૦૦ ૧૩૨૩૦.૯૧ ૧૯૨૦.૮૭ ૦.૦૦

૫ ૫.૨ સ અયેઝ ડી.ી.આય. નાં. ૨ ૬૦૫૫.૭૪ ૬૦૫૫.૭૪ ૩૦૨૭.૮૭ ૧૨૧૧.૧૫ ૧૮૧૬.૭૨ ૦.૦૦ ૧૮૧૬.૭૨ ૫૧૫૩.૬૩ ૯૦.૩૯ ૫૨૪૪.૦૨ ૯૦૨.૧૧ ૦.૦૦

૭ ૭.૧ સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડી.ી.આય. નાં. ૧ ૩૦૯૮.૫૪ ૩૩૯૪.૬૫ ૧૫૪૯.૨૭ ૬૧૯.૭૧ ૯૨૯.૫૬ ૨૯૬.૧૧ ૧૨૨૫.૬૭ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૨૪૬૮.૪૬ ૯૨૬.૧૯ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૧
ફી.એસ.મ .ી. ડી.ી.આય. નાં. ૧

(૫૩૯૨ ભકાનો)

૭૩૫૦.૪૮ ૯૨૨૮.૨૦ ૩૩૯૬.૩૪ ૧૩૫૮.૫૪ ૧૩૭૨.૯૨ ૦.૦૦ ૧૩૭૨.૯૨ ૮૭૩૮.૦૭ ૦.૦૦ ૮૭૩૮.૦૭ ૪૯૦.૧૩ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૨
ફી.એસ.મ .ી. ડી.ી.આય. નાં. ૨

(પેઝ ૨-૫૬૬૪ ભકાનો)

૧૧૪૭૭.૭૯ ૧૩૮૦૪.૫૭ ૫૫૭૧.૭૭ ૨૨૨૮.૭૦ ૧૮૨૬.૯૦ ૦.૦૦ ૧૮૨૬.૯૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૫૦૧.૫૭ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૩
ફી.એસ.મ .ી. ડી.ી.આય. નાં. ૩

(પેઝ ૩-૬૦૯૬ ભકાનો)

૧૫૫૨૪.૦૨ ૨૪૪૧૯.૦૪ ૭૪૮૨.૯૦ ૩૦૩૫.૬૦ ૨૪૯૮.૦૨ ૦.૦૦ ૨૪૯૮.૦૨ ૨૨૩૩૧.૬૮ ૯૫૮.૪૭ ૨૩૨૯૦.૧૫ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૦૮૫.૪૩

૧૨ ૧૨.૫
ફી.એસ.મ .ી. ડી.ી.આય. નાં. ૪

(પેઝ ૪-૨૩૩૬ ભકાનો)

૯૨૮૩.૫૯ ૧૦૮૧૯.૫૮ ૪૪૧૫.૩૭ ૨૧૬૨.૬૨ ૧૨૯૨.૨૭ ૦.૦૦ ૧૨૯૨.૨૭ ૮૯૮૯.૧૯ ૩૧.૮૫ ૯૦૨૧.૦૪ ૮૦૦.૦૦ ૧૩૦૪.૧૨

૧૨ ૧૨.૭
ફી.એસ.મ .ી. ડી.ી.આય. નાં. ૫

(પેઝ ૫-૨૨૦૮ ભકાનો)

૮૭૮૭.૦૫ ૧૦૨૩૮.૯૧ ૪૧૨૧.૨૧ ૨૧૦૩.૯૧ ૧૨૨૬.૦૮ ૦.૦૦ ૧૨૨૬.૦૮ ૮૩૬૫.૫૩ ૮.૯૫ ૮૩૭૪.૪૮ ૩૦૦.૦૦ ૧૮૪૩.૦૨

૧૨ ૧૨.૬

સપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. ફી.એસ.મ .ી પેઝ I (૧૫ 

આાંગણલાડી િથા સાિ કમ્ાઉન્ડ લોર કયલા ) 

ડી.ી.આય. નાં. ૫

૧૩૧.૩૭ ૧૯૫.૦૮ ૬૩.૭૭ ૩૮.૨૬ ૪૨.૦૯ ૫૦.૯૬ ૯૩.૦૫ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૧૧૫.૪૫ ૭૯.૬૩ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૪ સોશ્મો ઇકોનોમભક સલે (U.S.H.A Project) ૭.૦૦ ૬૪.૩૧ ૦.૦૦ ૮.૯૮ ૦.૦૦ ૫૫.૩૩ ૫૫.૩૩ ૬૩.૮૧ ૦.૦૦ ૬૩.૮૧ ૦.૫૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (જિેર ય-રદનેળ ભીર) ડી.ી.આય. 

નાં. ૧

૧૯૬૮.૦૦ ૨૬૭૨.૯૦ ૯૮૪.૦૦ ૩૯૩.૬૦ ૫૯૦.૪૦ ૭૦૪.૯૦ ૧૨૯૫.૩૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૬૫૫.૨૫ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (નલામાડચ  ડી- કેમફન) ડી.ી.આય. 

નાં. ૨

૧૩૯૬.૦૦ ૧૮૫૩.૦૦ ૬૯૮.૦૦ ૨૭૯.૨૦ ૪૧૮.૮૦ ૪૫૭.૦૦ ૮૭૫.૮૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૪૩૭.૪૫ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧ યેરલે ઓલય બ્રીજ (રારફાગ) ડી.ી.આય. નાં. ૧
૪૫૭૨.૦૦ ૪૯૭.૦૦ ૫૫૭૧.૧૬ ૨૨૮૬.૦૦ ૯૧૪.૪૦ ૧૩૭૧.૬૦ ૫૦૨.૧૬ ૧૮૭૩.૭૬ ૫૩૫૩.૫૫ ૦.૦૦ ૫૩૫૩.૫૫ ૨૧૭.૬૧ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરારી યેરલે ક્રોસીંગ) ડી.ી.આય. 

નાં. ૩

૪૪૩૫.૦૦ ૫૮૫૬.૦૦ ૨૨૧૭.૫૦ ૮૮૭.૦૦ ૧૩૩૦.૫૦ ૧૪૨૧.૦૦ ૨૭૫૧.૫૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૨૬૧.૩૨ ૦.૦૦

૧૩૦૩ ૧૩૦૩ લયસાદી ગટય  ડી.ી.આય. નાં. ૧ ૧૪૫૯૪.૫૬ ૨૩૯૦૮.૨૩ ૭૨૯૭.૨૮ ૨૯૧૮.૯૧ ૪૩૭૮.૩૭ ૯૩૧૩.૬૭ ૧૩૬૯૨.૦૪ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૧૬૩૧.૬૨ ૦.૦૦

૧૩૦૩ ૧૩૦૩
લયસાદી ગટય  ડી.ી.આય. નાં. ૨ 

(યીહેફીરીટેળન ઓપ કાાંસ)

૧૦૪૪૪.૭૯ ૧૦૪૪૪.૭૯ ૫૨૨૨.૪૦ ૨૦૮૮.૯૬ ૩૧૩૩.૪૪ ૦.૦૦ ૩૧૩૩.૪૪ ૭૧૧૯.૮૬ ૦.૦૦ ૭૧૧૯.૮૬ ૩૩૨૪.૯૩ ૦.૦૦

૨૨ ૨૨ ઓગભેન્ટેળન ઓપ લોટય સપ્રામ મસસ્ટભ ૧૨૩૮૫.૩૨ ૧૩૭૮૭.૦૫ ૬૧૯૨.૬૬ ૨૪૭૭.૦૬ ૩૭૧૫.૬૦ ૧૪૦૧.૭૩ ૫૧૧૭.૩૩ ૧૧૫૫૫.૩૬ ૨૬૭.૩૮ ૧૧૮૨૨.૭૪ ૨૨૩૧.૬૯ ૦.૦૦

૧૪૧૦૯૪.૦૨ ૪૯૭.૦૦ ૧૮૫૨૬૫.૭૪ ૬૮૮૯૩.૬૦ ૨૮૪૭૩.૫૦ ૩૫૪૧૧.૮૮ ૨૭૫૭૨.૬૨ ૬૨૯૮૪.૫૦ ૧૬૧૦૩૯.૮૧ ૧૭૦૩.૧૨ ૧૬૨૭૪૨.૯૩ ૨૧૦૩૨.૮૬ ૪૨૩૨.૫૭

(ફ) અન્મ ખર્ચની મલગિ

કન્સલ્ટન્સી ર્ાજીસ ૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૩૯૫.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩૯૫.૯૬ ૨૫.૦૦ ૭૯.૦૪

ભહેકભ િથા લહીલટી ર્ાજીસ ૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૧૭ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૭૮૮.૯૯ ૯૫.૭૯ ૨૮૮૪.૭૮ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૯.૧૮

ક ર  (ક) ૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૧૮૪.૯૫ ૯૫.૭૯ ૬૨૮૦.૭૪ ૧૭૫.૦૦ ૨૮૮.૨૨

ક ર  (અ) +(ફ) ૧૪૧૦૯૪.૦૨ ૪૯૭.૦૦ ૧૯૧૭૬૫.૭૪ ૬૮૮૯૩.૬૦ ૨૮૪૭૩.૫૦ ૩૫૪૧૧.૮૮ ૨૭૫૭૨.૬૨ ૬૯૪૮૪.૫૦ ૧૬૭૨૨૪.૭૬ ૧૭૯૮.૯૧ ૧૬૯૦૨૩.૬૭ ૨૧૨૦૭.૮૬ ૪૫૨૦.૭૯

ટેન્ડય લેલ્મ 
બાયિ સયકાય 

૫૦ %

ગ જયાિ 

સયકાયનો 

પાો ૨૦%

૩૦-૧૧-૨૦ સ ધી 

થમેર ખર્ચ

૩૧-૦૩-૨૦ સ ધી 

થમેર ખર્ચ

ભહાનગયામરકાનો પાો
સને ૨૦૨૧-૨૨ ભાાં 

થનાય ક ર  ખર્ચ

યકભ ₹. રાખભાાં

JNNURM  ત્રક - ડ

(અ) ભાંજૂય થમેર ડી.ી.આય.

ફજટે કોડ

૩૦-૧૧-૨૦ 

સ ધી થમેર ક ર  

ખર્ચ

સને ૨૦૨૦-૨૧ ભાાં 

થનાય ક ર  ખર્ચ
સમલચસીઝ ડી.ી.આય. યકભ

યેરલેનો 

પાો

ત્રક ડ (44)



કર દર ની દરખાસ્ત(1) 
 

કર દરની દરખાસ્ત 
 અકારણી  : 
 

 કર દર       
 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ક્ષેત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધલતનો અભર વને 
૨૦૦૩-૦૪ ના લષથી કયલાભાાં આલેર છે જનેા અભરીકયણ ધી જી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ 
ની કરભ ૧૪૧(ફી) ની જોગલાઈ અનવુાય શારભાાં વાભાન્મ કયના દય, યશેણાાંક લભરકત ભાટે પ્રલત 
ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા યશેણાાંક લવલામની લભરકત ભાટે  પ્રલત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- છે. જ ે
અન્મ ફાફતો વશ વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે.  

 

 ાણી કર  
રરશિષ્ ટ ક 

 

ધી ગુજયાત પ્રોલલઝનર મ્ મુલનલવર કોેયેળન એકટ  ૧૯૪૯ ની કરભ ૪૫૫(૧) અાંતગષત 
અનુવલચ “ક” ના પ્રકયણ ૮ અાંતગષત કરભ ૧૪૧ એએ(એ) અનુવાયના કાેટ એરયમા આધારયત 
રઘુત્તભ ાણી કયની લડોદયા મ્મુલનલવર કોેયેળનની દયખાસ્તને ભાંજૂયી આલાભાાં આલેરી છે. 

 

ળશેયભાાં આલેરી યશેણાાંક ઇભાયતો ભાટે વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ ટકા) તેભેજ યશેણાાંક 
લવલામની ઇભાયતો ભાટે ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ ટકા) પ્રભાણે રેલાભાાં આલળે. 

 

યાં તુ જ ે લભલ્કતો ાણી કનેકળન વાથે જોડામેરી શળે તેલી લભલ્કતો ભાટે નીચે જણાવ્મા ભુજફ 
ાણી કયની ઓછાભાાં ઓછી યકભ ભાંજૂય કયલાની બરાભણ ને યાજ્મ વયકાય શ્રી એ ભાંજૂયી આેરી  
છે. જ ે૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે.  

 

.
નં. 

શિકતનો પ્રકાર 
િીનીિિ(ઘુત્તિ) 

ાણી કર ₹ 

 તિાિ પ્રકારની રહેણાંક શિલ્કતો િાટે  

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝુાંડા, ચારી અને ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની 
લભરક્તો ભાટે 

₹ ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦ 

૨ તિાિ પ્રકારની શફનરહેણાકં શિલ્કતો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૨૦૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦ 

૩ તિાિ પ્રકારની ઔઘોશગક શિક્તો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની લભરક્તો ભાટે ₹ ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની લભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦ 
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યાં તુ જો,  જ ેતે લભક્લ્કતભાાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉયાાંતનુાં ાણી કનકે્ળન આલાભાાં આલેર શળે તો ાણી 
કય નીચે જણાલેર લોલ્મુભેટર ીક ધ્ધલત ભુજફના ગુણાાંકભાાં ગણલાભાાં આલળે. 

 

ાણી કનેક્િનની 
સાઆઝ 

વોલ્યુિેટર ીક ધ્ધશત િુજફના ગુણાંકની ગણત્રી 

૧ ૨⁄   ૧ 

૩ ૪⁄   ૨.૨૫ 

૧” ૪ 

૧.૫” ૯ 

૨” ૧૬ 

૩” ૩૬ 

૪” ૬૪ 

૫” ૧૦૦ 

૬” ૧૪૪ 

૭” ૧૯૬ 

૮” ૨૫૬ 

૯” ૩૨૪ 

૧૦” ૪૦૦ 

૧૨” ૫૭૬ 
 

યાં તુ એાટષભેન્ટ, ફશુભાી ભકાનો ભાાં આેર ાણી કનેકળન ના ાણી કય ની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણે ગણતાાં જ ેતે લભલ્કતના કુર મુનીટ વાથે બાગાકાય કયતાાં જો પ્રલત મુલનટ ાણી કય 
ની યકભ ઓછી થતી શળે તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ ભુજફ લવુર કયલાભાાં આલળ.ે 
 

યાં તુ જો લભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળનભાાં લધાયો કે ધટાડો કયાલળે તો તેલા 
લકસ્વાભાાં જ ેતે ાણી કનેક્ળનની વાઈઝની લોલ્મુભેટર ીક ગણત્રી ભુજફ ગણલાભાાં આલળે અને તે 
ભુજ્ફ ાણી કય લવુર કયલાનો અલધકાય કોેયેળનને યશેળે. 
 

ઉયોક્ત લલગતોને ફાધ આવ્મા લવલામ કોેયેળન કોઇણ લભલ્કત ધાયકન ે  ભીટય થી ાણી 
કનેકળન પાલળે (જો લભલ્કત ધાયકની ભાાંગણી અધાયે અથલા તે લવલામ) તો તેલા વાંજોગોભાાં 
લયાળ ભુજફ નક્કી થનાય ચાજષ આધાયે તેભજ ઠયાલેર ળયતો ને આધીન ાણીનો ચાજષ 
કોેયેળન લવૂર કયી ળકળે. 
 

 ાણી ચાજજ: 
 

ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ એ એ (એ) ભુજફ ાણી કય દાખર કયલાનો લનણષમ 

રેલાભાાં આલેરો છે જનેા અનુવાંધાને વયકાયશ્રી તયપથી આેર ભાંજૂયી અનુવાય રઘુતભ દય ભુજફ ાણી 

કય લવુર કયલાભાાં આલળે જ્માયે યશેણાાંક લવલામની ઇભાયતો, ઔદ્યોલગક લયાળ ભાટેની લભરકતો અને 

કોરેજ, શોસ્ટેર, ળાા, ફારભાંરદય, ધભષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રભ લલગેયે ભાટે, આલી લભરકતો જ ેાણી 

કનેક્ળન વાથે જોડામેરી શોમ તેલી લભરકતો ભાટે ાણી ચાજષ નીચે દળાષલેર ધોયણે મથાલત યાખલા 

અલબપ્રામ છે. 
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અ.નાં. કનેક્ળનની 
વાઇઝ 

ફારભાંરદય, 
ધભષળાા, 
દેલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ લલગેયે 

ભાટે (યકભ ₹) 

કોરેજ, શોસ્ટેર, 
ળાાઓલલગેયે 

ભાટે (યકભ ₹) 

લફનયશેણાાંક 
(ઔદ્યોલગક 

શેતુઓ લવલામ) 
લયાળ ભાટે 

(યકભ ₹) 

ઔદ્યોલગક 
લયાળ ભાટે 

(યકભ ₹) 

૧ ૧ ૨⁄   ૩૯૦૦ ૪૮૭૫ ૮૦૦૦ ૧૬૦૦૦ 

૨ ૩ ૪⁄   ૮૭૭૫ ૧૦૯૬૮ ૧૮૦૦૦ ૩૬૦૦૦ 

૩ ૧” ૧૫૬૦૦ ૧૯૫૦૦ ૩૨૦૦૦ ૬૪૦૦૦ 

૪ ૧.૫” ૩૫૧૦૦ ૪૩૮૭૫ ૭૨૦૦૦ ૧૪૪૦૦૦ 

૫ ૨” ૬૨૪૦૦ ૭૮૦૦૦ ૧૨૮૦૦૦ ૨૫૬૦૦૦ 

૬ ૩ ૧૪૦૪૦૦ ૧૭૫૫૦૦ ૨૮૮૦૦૦ ૫૭૬૦૦૦ 

૭ ૪” ૨૪૯૬૦૦ ૩૧૨૦૦૦ ૫૧૨૦૦૦ ૧૦૨૪૦૦૦ 

૮ ૫” ૩૯૦૦૦૦ ૪૮૭૫૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ 

૯ ૬” ૫૬૧૬૦૦ ૭૦૨૦૦૦ ૧૧૫૨૦૦૦ ૨૩૦૪૦૦૦ 

૧૦ ૮” ૯૯૮૪૦૦ ૧૨૪૮૦૦૦ ૨૦૪૮૦૦૦ ૪૦૯૬૦૦૦ 

૧૧ ૯” ૧૨૬૩૬૦૦ ૧૫૭૯૫૦૦ ૨૫૯૨૦૦૦ ૫૧૮૪૦૦૦ 

૧૨ ૧૦” ૧૫૬૦૦૦૦ ૧૯૫૦૦૦૦ ૩૨૦૦૦૦૦ ૬૪૦૦૦૦૦ 

૧૩ ૧૨” ૨૨૪૬૪૦૦ ૨૮૦૮૦૦૦ ૪૬૦૮૦૦૦ ૯૨૧૬૦૦૦ 
 

વને ૨૦૧૯-૨૦ થી ળશેયભાાં આલેર તભાભ લફનયશેણાાંક કોભળીમર ઔદ્યોલગક લભરકતો ભાટે 
૩ ૪⁄ “ અન ેતેનાથી ભોટી વાઇઝના ાણી કનેક્ળનો ય લોટય ભીટય ફેવાડી ભશાનગયારીકા 
દ્વાયા લનમત કયેર નીચે દળાષવ્મા ભુજફના દયો લવુરલાભાાં આલળે. 

 
 

પ્રશતિાસ ાણીનો વરાિ કોિિીય કનેક્િનો િાટેના ૧૦૦૦ ીટર દીઠના રેટ(રૂ.િાં) 

શફન રહેણાંક (ઔદ્યોશગક હેતુ 
શસવાય) વરાિ િાટે 

ઔદ્યોશગક વરાિ િાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ લક.રી.વુધી પ્રલત 

ભાવ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ લક.રી. થી ૩૦ લક.રી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ લક.રી. થી ૪૫ લક.રી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  લક.લર. થી ૬૦ લક.રી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ લક.રી. થી ૯૦ લક.રી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ લક.રી. થી લધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 

  

યાં તુ જો યશેણાાંક લવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણે ની લભલ્કતના ાણી ચાજષ ની યકભ તથા ાણી 
કય ની ટકાલાયી ભુજફ થતી કય ની યકભ, ત્રણ ૈકી જ ેલધુ થતી શળે તે કય ચાજષ લવૂર કયલાભાાં 
આલળે. 

 

 વોટર  િીટર ોીસી: 
 

ાણી ુયલઠા પ્રોજકે્ટ દ્વાયા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના યોજ લોટય ભીટય ોરીવી ભાંજૂયી ભાટેની 
ુયલણી દયખાસ્ત સ્થામી વલભલત વભક્ષ યજૂ કયતા સ્થા.વ.ઠયાલ અાંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી 



કર દર ની દરખાસ્ત(4) 
 

આખયી લનણષમ ભાટે વાભાન્મ વબાભાાં વાદય કયલાભાાં આલેર છે. આ ોરીવી નો વાંૂણષણ ે
અભર વાભાન્મ વબાના ઠયાલ ફાદ જ કયલાનો યશેળે. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અે શફન રહેણાંક હેતુ િાટેના ાણી કનેક્િનો ંગનેો દર: 
 

શદ ફશાયના લફન યશેણાાંક શેતુ ભાટેના કનેકળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશેયભાાં ના ધાંધાકીમ શેતુ 
અાંગે ના કનેકળનો ભાટેના વૂલચત ાણીના દયો ના ત્રણ ગણા રેલાનુ શારનુ ધોયણ ચારુ યાખલા 
અલબપ્રામ છે તેભજ શદ ફશાય આલેર કોરેજ, શોસ્ટેર, ળાાઓ, ફારભાંરદય, ધભષળાા, દેલસ્થાન, 
અનાથાશ્રભોને અામેરા કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશેયભાાં ના આલી વાંસ્થા ઓ અાંગે ના 
કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયોના દોઢ ગણા રેખે રેલાનુ શારનુ ધોયણ મથાલત યાખલા અલબપ્રામ 
છે. 

 

 વડોદરા િહેર હદ ફહાર ાયે ાણી કનેક્િન િાટે: 
 

લડોદયા ળશેય શદ ફશાય આેર યશેણાાંક શેતુ ભાટે ાણી કનેક્ળન ના દય: 
 

કનેક્િન સાઆઝ િીનીિિ ચાજજની રકિ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 
 

૧ ૨⁄   થી લધુની વાઇઝ ભાટે ઉય જણાલેર લોલ્મુભેટર ીક ધ્ધલતના ગુણાાંકભાાં થતી યકભ ભુજફ 
ાણી ચાજષ લવુર કયલાભાાં આલળે. 

 

 વડોદરા િહેરની હદ ફહાર અવે રહેણાંક શસવાયના હેત ુિાટેના કનેક્િનના દર: 
 

લડોદયા ળશેય ની શદ ફશાય આેર લફન યશેણાાંક શેતુ લવલામના શેતુ ભાટેના  કનેક્ળન નો દય, 
ળશેયભાાં યશેણાાંક લવલામની ઇભાયતો ભાટેના દય ના ત્રણ  ગણા રેખે લવૂર કયલા અલબપ્રામ છે. 

 

 કન્ઝરવન્સી ને સુરેઝ ટેક્ષઃ 
 

 ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી              
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અને વઅુયેજ ટેક્ષના દયોને વયકાય શ્રી ની ભાંજુયી ભેર છે. 

 

ગુજયાત એક્ટ નાં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ એએ (ફી) અન્ લમે કન્ ઝયલન્ વી અને વુઅયેઝ ટેક્ષ 
નીચે ભુજફના ધોયણોએ રેલા ભાંજુયી ભેર છે. આ દયો ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલા 
અલબપ્રામ છે.  

 

.નં કન્ ઝરવન્ સી ને સુરેઝ ટેક્ષ ાત્ર શિલ્ કત સાિાન્ય કર ર 
ટકાવારી 

૧. ઝુાંડા લાલષક ઓછાભાાં 
ઓછા દય 

૨. ૨૫ ભીટય વુધીના યશેઠાણની લભલ્ કત અને ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તેભજ ઓધિલગક શેતુ ભાટે ઇભાયત  ફેન્ ક  ેટર ોરડીઝર ાં  ગેવ સ્ ટેળન  યાજમ 
વયકાય કેન્ ર વયકાયની ઓપીવ  કોભળીમર ઓરપવ  ભોફાઇર પોન ટાલય  ેજય એન્ ટેના  
ડીળ એન્ ટેના  તદઉયાાંત તભાભ પ્રકાયની દુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાકેટ  ગોડાઉન  
લેયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શોટેર  યેસ્ ટોયન  ટ  વલલષવ સ્ ટેળન  ગેયેજ  ળોમ,ભ  શેલ્ થ વેન્ ટય  
જીમ્ નેળીમભ  તભાભ પ્રકાયના યુશુળન કરાવીવ  ટરેનગ ગ અને લોકેળનર ગાઇડન્ વ વાંસ્ થાઓ  
આનાંદપ્રભોદ અને ભનોયાંજનના શેતુ ભાટે લયાતી ઇભાયત  ભેયેજ શોર  કોમ્ મુનીટી શોર  લાડી  

૩૫% 

 



કર દર ની દરખાસ્ત(5) 
 

ાટી પ્ રોટ  કરફ પ્ રોટ  પ્રદળષન ભેદાન  લવનેભાગૃશ  કરફ શાઉવ  ભલ્ ટીપ્ રેક્ષ થીમેટય  
ઓન એય થીમેટય  જીભખાના  સ્ ોટષવ સ્ ટેડીમભ લલગેયે 

૪. ૨૫ ભીટયથી લધુ ક્ષેત્રપલાા યશેઠાણની લભલ્ કત અને ઉય ાણણાવ્ મા લવલામની લફન 

યશેઠાણની તભાભ લભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાાં ઓછા લાલષક દય (એકટભાાં લનરદષષ્ટ કમાષ ભુજફ) ₹ ૨૪ 

 

વડોદરા િહેરની હદ ફહાર ાયેા ડરેનેજ કનેકિનો ઈર ેવાાત્ર કન્ ઝરવન્ સી સુરેઝ ટેક્ષ 
ંગેનુ ંધોરણઃ 

 

ભશાનગયાલરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભાટે ડરે નેજ કનેકળન ભાટે ડરે નેજ કનેકળન દીઠ લાલષક  
₹ ૧૦૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ ગ્રાહ્ય યાખલા અલબપ્રામ છે. ફશુભાી ભકાનોનાાં 
કેવભાાં દય મુનીટ દીઠ ચાજષ ગણલાનુાં ધોયણ મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 
 

હદ ફહારના શફનઘરગથ થું ડરેનેજ કનેકિનો ંગનેું ધોરણઃ 
 

મ્ મલુનલવર શદ ફશાયના લફન ઘયગથ થુાં ભકાનો ભાટે પ્રલત કનેકળન દીઠ લાલષક શારના દયે ₹ 
૩૫૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 

 

  વડોદરા િહેરીની હદ ફહારના સંસ્ થાકીય હેતુ ડરેનેજ કનકેિનો ંગનેું ધોરણઃ 
 

શદ ફશાયના વાંસ્ થાકીમ શેતુ ડરે નેજ કનેકળનો ભાટેના દયો પ્રલત કનેકળન દીઠ શારના દયે ₹ 
૫૦૦૦/- રેખે રેલાનુાં ધોયણ મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 
 

 પાયર ટેક્ષ : 
 

ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠયાલ ક્રભાાંક : લભન-
૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- ી. થી પામય ટેક્ષના લનમભોની ભાંજુયી ભેર છે. 
વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે પામય ટેક્ષના દય નીચે જણાવ્ મા ભુજફના દયે મથાલત યાખલા 
બરાભણ છે.  

 

.નં. શવગત દર÷ 

૧. પેકટયીની ઇભાયતો અને જભીન તેભજ અન્ મ લભરક્ત અને જભીનો કે જ ેઔદ્યોલગક શેતુ 
ભાટે લયાતી શોમ 

વાભાન્મ કયના ૫% 

 

૨. શાઇયાઇઝ ઇભાયતો કે જનેી ઉંચાઇ ૧૮ ભીટયથી લધુ શોમ તેલી જભીન અને ઇભાયતો વાભાન્મ કયના ૭% 

 

 શિક્ ાણ ઈકર (સરચાજજ) : 
 

તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજ્મ ત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રલવધ્ધ થમેરા વને ૨૦૦૬ના 
ગુજયાત લલધેમક ક્રભાાંક-૧૩ અનુવાય લળક્ષણ ઉકય (વયચાજષ) લવૂર કયલાનુાં ઠયાલરુેાં છે. લળક્ષણ 
ઉકય (વય ચાજષ)ની ગણતયી નીચે ભુજફ કયલાની છે. તે ભુજફ ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે શારનુાં 
ધોયણ મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 
 

 ૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશેણાાંકના શેતુ ભાટે અથલા લેાય   
લાલણજ્મ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્મલવામ અથલા ધાંધો ચરાલલા લવલામના કોઇ શેતુથી 
ઉમોગ થતો શોમ ત્માયે – 

  ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો મ,લમા કયતાાં લધાયે ન શોમ  તો 
વાભાન્મ કયના ાાંચ ટકાના દયે. 



કર દર ની દરખાસ્ત(6) 
 

  ૨)  વાભાન્મ કય ાાંચવો મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ  તો વાભાન્મ કયના દળ ટકાના દયે. 

  ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્મ કયના ાંદય ટકા ના દયે. 
 

 ૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લેાય  લાલણજ્મ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્મલવામ અથલા 
ધાંધો કયલાનો શેતુ ભાટે ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે  

                ૧)  વાભાન્મ કય ફવો મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો મ,લમા કયતાાં લધાયે ન શોમ  તો 
વાભાન્મ કયના દવ ટકાના દયે. 

                  ૨) વાભાન્મ કય ાાંચવો મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ      તો  વાભાન્મ કયના લીવ ટકાના દયે. 

                 ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય મ,લમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્મ કયના ત્રીવ ટકાના દયે. 
 

           ૨)    કોઇ જભીન  ભકાન  ટૅનાભેન્ટ અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્મ કય આકાયલાભાાં 
આવ્મો શોમ  ણ ેટા કરભ (૧) ભાાં જણાલેરા ફે અથલા લઘાયે શેતુઓ ભાટે એકી વાથે 
ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ ત્માયે આ કરભ શેઠનો વયચાજષ તે જભીન  ભકાન  ટેનાભેન્ ટ 
અથલા ભકાનના બાગ જ ેશેતુઓ ભાટે ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ તે ૈકી કોઇ શેતુઓ વાંફાંઘભાાં 
રાગુ ૫ડતા ઉંચા દયે રેલાનો યશેળે. 

 

 સપાઆ ચાજજ : 
 

બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ ાણલણી અલધલનમભના પ્રકયણ-૨૫ ના પકયા ક્રભાાંક ૫.૩.૪.૨૫ 
ભાાં કોસ્ટ યીકલયી  અને ૪.૩.૪ રેલી ઓપ વેનીટેળન ટેક્ષ ભીટ એડ કોસ્ટ ઓપ વોરીડ લેસ્ટ 
ભેનેજભને્ટ વલલષવીઝ અાંતગષત વોરીડ લેસ્ટની જ ે વલલષવ ુયી ાડલાભાાં આલે છે. વદય લનમભ 
અાંતગષત વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે વપાઇ ચાજષ નીચે ભુજફના ધોયણે મથાલત યાખલા 
અલબપ્રામ છે.   

સપાઇ ચાજજ હાનો દર 
૧. યશેણાાંક લભરક્તો 

ભાટે 
  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી લભરકત ભાટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.ભી. વુધીનુાં ભા ધયાલતી 
લભરકત ભાટે   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 

ધયાલતી લભરકત ભાટે 

₹ ૨૫૦  
 
 

₹ ૫૦૦ 

 
₹ ૭૫૦ 

૨ યશેણાાંક લવલામની 

લભરક્તો ભાટે   

૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ 

ભા ધયાલતી લભરકત ભાટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ 

ચો.ભી. વુધીનુાં ભા ધયાલતી 

લભરકત ભાટે  
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા 

ધયાલતી લભરકત ભાટે 

₹ ૧૦૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાાંથી જ ેલધુ થામ તે 
₹ ૧૮૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાાંથી જ ેલધુ થામ તે 
 
₹ ૨૫૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાાંથી જ ેલધુ થામ તે 

 

 

 



કર દર ની દરખાસ્ત(7) 
 

 રદવાફત્તી વેરો  : 
 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના શદ લલસ્તાયભાાં આલેર ઇભાયતો અને લભલ્કતો ઉય રાઇટગ ગ ટેક્ષ 
નાખલાાં કયલાભાાં આલેરી દયખાસ્તને વભગ્ર વબા ઠયાલ અાંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી 
ભાંજુયી ભેરી છે વદય ભાંજુયી અન્લમે રાઇટગ ગ ટેક્ષ નાખલા અાંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત 
કયલાભાાં આલેરી જનેે વયકાયશ્રીના ળ. લલ. અને ળ. ગૃ. લલ. ઠયાલ અાંક લભન 
૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી ભાંજુયી ભેરી છે. વદય ભાંજુયીભાાં “રાઇટગ ગ 
ટેક્ષ” ના ફદરે “રદલાફત્તી લેયો” (સ્ટર ીટ રાઇટ ટેક્ષ) એ ભતરફના વુધાયા વરશત મ્મુલનલવર 
કોેયેળનની દયખાસ્તને કાભચરાઉ ભાંજુયી ભેરી છે. 
  
વદય ભાંજુયી આધાયે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા શદભાાં આલેર ઇભાયતો અને  લભકલ્કતો ઉય 
રદલાફત્તી લેયો નાાંખલા અાંગનેા લનમભોને વભગ્ર વબા. ઠયાલ અાંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી 
ભાંજુયી ભેરી વદય ભાંજુયી આધાયે ધી જી.ી. એભ. વી. એક્ટની કરભ ૪૫૫ (૧) ભુજ્ફ ાણશેય 
નોટીવ પ્રલવધ્ધ કયી લાાંધાવુચનો ભાંગાલલાભાાં આલેરા શતા અને  વદય લાાંધા વુચનો ઉય આખયી 
લનણષમ કયલા અાંગેની દયખાસ્ત ભુક./વાંકરન/આકાયણી/એવ./જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. 
૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાાં આલેરી  છે. જનેા લાાંધા વુચનો ની વુનાલણી ખાવ વભીતી 
દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી છે  યાં તુ તે અાંગેનો ઠયાલ અલનણીત છે. જનેો લનણષમ થમે યાજ્મ 
વયકાયશ્રીની છેલટની ભાંજુયી ભેલી અભરીકૃત કયલાભાાં આલળે. 
 

 વાહન ઈરનો કર (અજીવન વાહન કર): 

 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.એભ.વી એકટ ૧૯૪૯ શેઠ લવુર કયલાભાાં આલે છે. તે વને 
 ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે નીચે ભુજફના શારના દય મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 

 

 

.નં. શવગત દર 

૧. સ્કુટય  ભોટય વામકર  અને રીચક્રી લાશનો (ફેટયી 
ઓયેટેડ વરશત) 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટોયીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડગ ગ યીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભોટયકાય તથા જી ભાટે (ફઝેીક પ્રાઇઝ)  

 (એ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦  થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી  ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹. ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ૯ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹.  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ઉય÷ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભેટાડોય  ભીનીફવ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬. ટરક તથા ભોટી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ 
પ્રકાયના લાશનો જનેો વભાલેળ અનુક્રભ નાં. ૧ થી ૫ ભાાં ના 
શોમ 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

  

આ ઉયાાંત લાશન દીઠ ટોકન ₹. ૧૦૦/- લવૂર કયલાનુાં મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 



કર દર ની દરખાસ્ત(8) 
 

 થીયટેર ટેક્ષ : 
 

 ગુજયાત વયકાયના ાંચામત અને આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અાંક – ફી.એભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   
/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભાંજુય કયેરા થીમેટય ટેક્ષ અાંગેના લનમભો ભુજફ અને ગુજયાત વયકાયનાાં 
ાંચામત શાઉવગ ગ અને અફષન ડેલરભેન્ટના ઠયાલ અાંક-ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /ી. 
/તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અને ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.એભ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભાંજુય કમાષ પ્રભાણે તેભજ ળશેયી 
લલકાવ અને ળશેયી ગૃશ લનભાષણ લલબાગ ઠયાલ ક્રભાાંક : જીએપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-
૨-૨૦૦૧ અનવુાય તેભજ વ.વ.ઠ.અાંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ ભજુફ વને ૨૦૨૧-૨૨ ના 
લષ ભાટે મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે.  

 

 ાકીંગચાજજ: 
 

ાકીંગ ચાજષ(જભીન લાય યલાના પી) બાયે લાશનો (ટરક, ટરેરય, રક્ઝયી ફવ લલગેયે) લાલષક ₹÷. 
૧૦૦૦/- પ્રલત લાશન રદઠ ચાજષ રેલાભાાં આલે છે તે મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. તે લવલામના 
લાશનો ઉય ચાજષ રેલાનો નથી. 

 

 વ્ યવસાય વેરો :  
 

 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાાં વ્મલવામ કયતાાં નીચે જણાલેર રયલળષ્ટ ભુજફના 
વ્મલવામકાયો તથા રયલળષ્ટ-૧ ની એન્ટર ી-૧ ભાાં દળાષલેર લેતનદાયો ૈકી કેન્ર વયકાય  યાજ્મ 
વયકાય  ાંચામત  કેન્ટોનભેંન્ટ લલસ્તાય તથા ાણશેય વાશવના એકભના લેતનદાય લવલામના 
લેતનદાયોએ બયલાાત્ર વ્મલવામ લેયો લવુર કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા 
નોટીપીકેળન નાં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા 
ભશાનગયાલરકાને વુપ્રત કયલાભાાં આલેરી છે. તેભજ કામદાની જોગલાઈ અનુવાય રઘુતભ અન ે
ભશત્તભ દયની ભમાષદા ભુજફ દય નક્કી કયલાની વત્તાઓ વુપ્રત થમેરી છે. 
વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લષ ભાટે વ્મલવામ લેયાના દય નીચે જણાલેર અનુવુલચ-૧ ભુજફ શારના દયે 
મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 

અનુવૂલચ - ૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અને કરભ ૫ની ેટા કરભ(૩)] 
વ્મલવામ  વ્માાય  ધાંધો અને યોજગાય ઉયના લેયાનો દય. 

.નં. વ્યશક્તઓનો વગજ Ç 
વ્યવસાય વેરાનો 
િાશસક દર ₹. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કેન્ર વયકાય  ાંચામતો  યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયના ાણશેયક્ષેત્રના 

ઉક્રભો અને ગ્રાાંટ ઇન એઇડ વાંસ્થાઓ લવલામના ગાયદાયો અને લેતનદાયો જનેો ભાલવક 
ગાય અથલા લેતન 

 

૧. ₹.૬૦૦૦ થી ઓછો ળુન્મ 

૨. ₹.૬૦૦૦ અથલા તેથી લધુ ણ ₹.૯૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૮૦ 

૩. ₹.૯૦૦૦ અથલા તેથી લધુ ણ ₹.૧૨૦૦૦ થી ઓછો é ₹ ૧૫૦ 

૪. ₹.૧૨૦૦૦ અથલા તેથી લધુ ä. ₹ ૨૦૦ 

સ્ષ્ટીકયણ ૧-કોઇ ભરશના લવલામની કોઇ ભુદત ભાટે કોઇ ગાય અથલા લેતનઆલાનુાં 
શોમ ત્માયે  ભાલવક ગાય અથલા લેતન  આ નોંધના શેતુ ભાટે કોઇ ભરશના ભાટે આેર 
અથલા આલાના ગાય અથલા લેતનની ખયેખય યકભના આધાયે ગણલાભાાં આલળે. 

 



કર દર ની દરખાસ્ત(9) 
 

સ્ષ્ટીકયણ.૨- કોઇ વ્મલક્ત કોઇ ભરશનાના અાંત શેરાાં ગાય અથલા લેતન ભેલનાય 

તયીકે ફાંધ થામ  ત્માયે તે ભરશનાનો લેયો બયલાની તેની જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતે 

ઘટાડલાભાાં આલળે. 

 

  વ્યવસાય વેરાનો 
વાશષજક દર ₹. 

૨. (ક)  વોરીવીટયો અને નોટયી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ₹ ૨૦૦૦ 

(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ટન્ટો) અને દાંત લચલકત્વકો(ડેન્ટીસ્ટો) વરશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

(ગ)  આકીટેકટો  એન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ટન્ટો  ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટો  ચાટષડષ  

એકાઉન્ટન્ટો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અને ભેનેજભેન્ટ કન્વલ્ટન્ટો વરશત ટેકલનકર અને 
પ્રોપેળનર કન્વલ્ટન્ટો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 

 (ઘ) લીભા અલધલનમભ  ૧૯૩૮(વન ૧૯૩૮ના ૪થા) શેઠ યલજસ્ટય થમેરા અથલા 

રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ એજન્ટો  લપ્રન્વીાર એજન્ટો  સ્ેલળમર 
એજન્ટો ઇન્સ્મોયન્વ એજન્ટો અને વલેમયો અથલા રોવ એવેવયો. 

₹ ૨૦૦૦ 

 (ચ)   લફલ્ડગ ગ કોન્ટર ાકટયો લવલામના તભાભ કોંટર ાકટયો. ₹ ૨૦૦૦ 

 (છ) કલભળન એજન્ટો  દરારો અને એસ્ટેટ બ્રોકયો લવલામના બ્રોકયો. ₹ ૨૦૦૦ 

 
(જ÷) ઓટોભોફાઈર બ્રોકવષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઝ)   ટુય ઓયેટવષ અને ટર ાલેર એજન્ટ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ટ) કેફર ટી.લી. ઓયેટવષ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઠø)   રપલ્ભ લલતયકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ડ)   લલજ્ઞાન એજન્વીઓના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઢ)   યુશુળન ક્રાવીવ અથલા યુશુટોયીમર ઈન્ટીયુશુળન્વના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ત)   કોમ્પ્મુટય લળક્ષણ તારીભ અથલા કોમ્પ્મુટય નેટલકષ  ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભેળન 

અને ડેટા ફેઝ વલલષવભાાં યોકામેરી વાંસ્થાના ભાલરકો અથલા વેલા ુયી ાડનાયાઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈલગ ગ સ્કુરના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(દù)   ભેયેજ શોર અને ાટી પ્રોટના ભાલરકો  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ઘ) આાંગડીઆ અથલા કુયીમય વેલા ુયી ાડનાયા  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(ન)   શેલ્થ ક્રફ અને ભનોયાંજન ક્રફના ભાલરકો.  ₹ ૨૦૦૦ 

૩. (૧) લામદા-વોદા (લનમભન) અલધલનમભ  ૧૯૫૨ (વને ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શેઠ 

ભાન્મ થમેરા એવોવીએળનનાાં વભ્મો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૨) વીક્મોયીટી વોદા (લનમભન) અલધલનમભ  ૧૯૫૬ (વને ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) શેઠ 

ભાન્મ થમેરા સ્ટોક એક્વચેન્જ વભ્મો.  
₹ ૨૦૦૦ 

 
(૩) ઓઈર મ્ો અને વલલષવ સ્ટેળનોનાાં ભાલરકો અને કોઈણ તેલા ટે 

રેનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભીટય વુધીની લભરકત ભાટે.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૪) ભુાંફઈ દુકાન અને વાંસ્થા અલધલનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ભુાંફઈના ૭૯ભા) ભાાં 

વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે રાઈવન્વ ધયાલતા લલદેળી દારુ લેચનાયા અને લનલાવી 

શોટરો અને લથમેટયોના ભાલરકો.  

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૫) ચીટ પાંડોનુાં વાંચારન કયતી વ્મલક્તઓ અથલા વાંસ્થાઓ  ₹ ૨૦૦૦ 

 
(૬) ફેંલકાંગ લનમભન અલધલનમભ  ૧૯૪૯(વને ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ 

પ્રભાણેની ફેંલકાંગ કાંનીઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

 
(૭) ગુજયાત વશકાયી ભાંડી અલધલનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજયાતના ૧૦ભા) શેઠ 

યજીસ્ટય થમેરી અથલા યજીસ્ટય થમેર શોલાનુાં ગણાતી વશકાયી વોવામટીઓ. 
₹ ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધાંધાભાાં યોકામેરી યાજ્મ સ્તયની ભાંડીઓ અને ₹ ૨૦૦૦ 



કર દર ની દરખાસ્ત(10) 
 

જીલ્લા સ્તયની ભાંડીઓ.  

  (ખ) વશકાયી વુગય પેક્ટયીઓ અને વશકાયી સ્ીનગ ગ લભરો. ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૮) એસ્ટેટ એજન્ટો અથલા એસ્ટેટ બ્રોકવષ અથલા લફલ્ડગ ગ કોન્ટર ાક્ટયો  ₹ ૨૦૦૦ 
 

(૯) લલડીમો ારષવષ અથલા લલડીમો રાઈબ્રેયી અથલા તે ફને્નના ભાલરકો અથલા તે ફને્ન 
બાડા ટે આેર શોમ ત્માયે તેને બાડા ટે યાખનાય.  

₹ ૨૦૦૦ 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધાંધાભાાં યોકામેરી બાયતીમ બાગીદાયી અલધલનમભ  
૧૯૩૨ (વને ૧૯૩૨ના ૯ભા) શેઠ યલજસ્ટય થમેરી ેઢી ઓ. 

₹ ૨૦૦૦ 

૫ કાયખાના અલધલનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે કાંની નાાં 

બોગલટે દાયો.  

₹ ૨૦૦૦ 

૬ ભુાંફઈ દુકાન અને વાંસ્થા અલધલનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ભુાંફઈના આળયે ાાંચથી લધુ 

કભષચાયીઓ કાભે યાખેરા શોમ તેલી વાંસ્થાના ભાલરકો. 

₹ ૨૦૦૦ 

૭ ગુજયાત ભૂલ્મલલધષત લેયા અલધલનમભ  ૨૦૦૩ (વને ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાાં વ્માખ્માલમત કમાષ 
પ્રભાણેના લેાયી ઓ  જભેના તભાભ લેચાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓ નુાં કૂર લાલષક ટનષ 

ઓલય   

 

 
(૧)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો  ળૂન્મ 

 
(૨)   ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૫૦૦ 

 
(૩)   ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો. ₹ ૧૨૫૦ 

 
(૪)   ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦ થી લધુ શોમ તો.  ₹ ૨૪૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : આ નોંધના શેતુ ભાટે  “લષ” એ ળબ્દનો અથષ  ગુજયાત ભૂલ્મલલધષત લેયા 
અલધલનમભ  ૨૦૦૩ (વને-૨૦૦૫ના ગુજયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખાંડ(૩૬) ભાાં 

વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણેનુાં લષ એલો થળે. 

 

૮ ભોટય લાશન અલધલનમભ  ૧૯૮૮(વને ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શેઠ બાડાની અથલા ફદરાની 
યકભ રઈને લયાતા અથલા લાયલા ભાટે અનુકુ ફનાલેરા ટર ાન્વોટષ  લાશનો  ફવો  

ટેક્ષીઓ  ટરકો અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભોટય લાશનોની યભીટ ધયાલતી શોમ ત્માયે. 

₹ ૨૦૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : એકજ કુટુાંફના વભ્મો તયીકે વાથે યશેતી અને અરગ યભીટો ધયાલતી 

વ્મલક્તઓ  આ નોંધના શેતુઓ ભાટે એક જ વ્મલક્ત તયીકે ગણાળે.  

 

૯ ભુાંફઈ નાણાાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અલધલનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વન ે
૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શેઠ રામવન્વ આેરા નાણાાંની ધીયધાય  

₹ ૨૦૦૦ 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાાં ઉલ્લેખેરી ન શોમ તેલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધાંધો અથલા યોજગાય 
કયતી અને કરભ ૩ની ેટા કરભ(૨) ના ચોથા યાંતુક શેઠ જનેા વાંફાંધભાાં ાણશેયનાભુાં 
ફશાય ાડેરુાં શોમ તેલી વ્મલક્તઓ.  

₹ ૨૦૦૦ 

 

 

 

 

 

વડોદરા 
તા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧. 

                                       સ્વરૂ ી
 (IAS) 

                                  મ્યુશનશસ કશિિનર 
                                    િહાનગરાશકા 

વડોદરા. 

 



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

રેવન્ય  જમા 



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

૧ જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા યર્ુયણ 

આલક

A ૦૧૦૪૨૦૧ ૧) નકર કયલાની અને વયખાલલાની પી ૧૩૪૦૭ ૪.૮૮ ૨.૭૪ ૫.૦૦ ૧.૧૭ ૧.૮૩ ૩.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૦૫૩૦૧ કોોયેળન એક્ટ તથા ફીજા એક્ટ ભુજફ ગુન્શા 

દંડની યકભ અંગે

૧૮૧૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૦૧ ફેંક યોકાણનંુ વ્માજ ૨૩૧૦૩ ૩૯૮૮.૨૪ ૩૫૪૯.૯૮ ૫૫૦૦.૦૦ ૪૫૮૩.૪૮ ૨૪૧૬.૫૨ ૭૦૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૦૪ લાશન રોનનંુ વ્માજ ૨૩૧૦૬ ૬.૩૯ ૯.૪૯ ૨.૦૦ ૧.૧૬ ૦.૮૪ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

હાઉસીંગ મોજના હપ્તા

A ૦૧૦૬૨૦૭ ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૧ ૦.૫૨ ૦.૦૧ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૦૮ ૨) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ફીજા તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૨ ૦.૬૯ ૦.૪૬ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

A ૦૧૦૬૨૦૯ ૩) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ત્રીજા તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૧૦ ૪) શયણી નજીક યશેઠાણની મોજના ૨૩૫૦૫ ૦.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૫૫ ૦.૪૫ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૧૦૬૨૧૧ ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૪ ૦.૧૩ ૦.૦૧ ૦.૧૦ ૦.૦૭ ૦.૦૮ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫

A ૦૧૦૬૨૧૨ ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગિના ૨૦૦ 

લવલાટો અંગે પાાની તથા શપ્તાની યકભ

૨૩૫૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૧૩ ૭) તાંદરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 

લગિની મોજના અંગે

૨૩૫૧૦ ૦.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૧૪ ૮) શયણી વલાદ યશેઠાણોની મોજના અંગે 

પાાની યકભ

૨૩૫૦૬ ૦.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૧.૮૨ ૦.૬૮ ૨.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૧૬ ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથનાં ૧૦૮ 

લવલાટોની મોજના અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૭ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૪૧ ૦.૩૪ ૦.૭૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૧૮ ૧૨) ફુધ્ધદેલ શાઉવીંગ મોજના ૨૩૫૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૧૯ ૧૩) E.W.S./લામ્ફે શાઉવીંગ મોજનાનાં 

શપ્તાની આલક

૨૩૫૧૩ ૫૪.૦૧ ૨૭.૦૧ ૧૦૦.૦૦ ૪૯.૦૯ ૫૦.૯૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૪૪ ફેકાયુયા(ધયભુયા) મોજના અંગે જભીન 

ભશેવૂરની આલક

૨૩૫૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૨૭ ૦.૨૩ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

  યેલન્મુ જભા (2)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

A ૦૧૦૬૨૪૫ BSUP શાઉવીંગ મોજનાનાં શપ્તાની આલક ૨૩૫૧૫ ૪૮૧.૯૪ ૨૫૧.૮૦ ૨૫૦.૦૦ ૧૨૫.૧૮ ૭૪.૮૨ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૪૬ પ્રીંથ/રો કોસ્ટ ક્લાટિવિના શપ્તા/વ્માજ ની 

આલક

૨૩૫૧૬ ૦.૦૦ ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૯૮ ૦.૫૨ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

A ૦૧૦૬૨૪૭ તુરવીલાડી રો કોસ્ટ શાઉર્વંગ જભીન ભશેવૂર ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

A ૦૧૦૬૨૪૮ એપ્રેન્ટીવ ને ચૂકલેર ગાય ભાટે ભેર ગ્ાંટ ૨૩૩૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૦૬ ૩.૯૪ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૧૦૬૨૨૦ લધુ આકાયેર ગાય ૧૬૦૦૨ ૧૫.૫૯ ૩૬.૧૬ ૩૦.૦૦ ૧૫.૩૭ ૯.૬૩ ૨૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૨૧ લધુ આકાયેર ખચિ યત જભા ૧૬૦૦૩ ૧૨.૪૮ ૪.૫૪ ૨૦.૦૦ ૨.૧૬ ૨.૮૪ ૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૨૭ ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૪૯ ૦.૦૭ ૦.૨૬ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૨૮ ૨) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ફીજા  તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૦ ૦.૧૩ ૦.૭૯ ૦.૫૦ ૦.૦૫ ૦.૨૦ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૩૦ ૪) શયણી નજીક યશેઠાણની મોજના ૧૩૪૫૨ ૦.૦૩ ૦.૮૭ ૦.૫૦ ૦.૦૪ ૦.૨૧ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦
A ૦૧૦૬૨૩૧ ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૩ ૦.૨૨ ૦.૧૧ ૦.૧૦ ૦.૧૨ ૦.૦૮ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

A ૦૧૦૬૨૩૨ ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગિના ૨૦૦ 

લવલાટો તથા વંતોનગય ૨૬૦ લવલાટો 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૪ ૦.૦૩ ૦.૦૮ ૦.૧૦ ૦.૦૯ ૦.૦૬ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫

A ૦૧૦૬૨૩૩ ૭) તાંદરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 

લગિની મોજના અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૫ ૦.૨૨ ૦.૪૫ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૩૪ ૮) શયણી વલાદ યશેઠાણોની મોજના અંગે 

જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫

A ૦૧૦૬૨૩૬ ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથનાં ૧૦૮ 

લવલાટોની મોજના અંગે જભીન ભશેવુરની 

આલક

૧૩૪૫૮ ૦.૦૧ ૦.૦૩ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૩૯ એભ.જી.લી.વી.એર ની ડીોઝીટ યત જભા ૬૮૩૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૪૦ ટેરીપોનની ડીોઝીટ યત જભા ૬૮૩૦૨ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૪૨ કભિચાયીઓના લધુ આકાયેર ટેરીપોન ફીર 

યત જભા

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૩૦૧ ર્ળક્ષણ ઉકય અંગે વયકાય ભદદ ૧૮૧૩૪ ૪૭૪૬.૪૩ ૨૬૮૫.૮૮ ૩૫૦૦.૦૦ ૧૬૪૪.૭૩ ૨૧૫૫.૨૭ ૩૮૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૧ વાભાન્મ કય (જભીનો ઉયનો કય ) 

( ાછરા લોનો)

૧૦૨૦૧ ૩.૧૭ ૯.૫૩ ૫.૦૦ ૨૨.૪૩ ૪.૫૭ ૨૭.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રપ આધાયીત વાભાન્મ કય ૧૦૨૧૭ ૧૭૨૭૬.૯૬ ૧૬૩૬૬.૮૧ ૧૭૯૭૨.૦૦ ૯૮૧૪.૬૧ ૮૧૨૭.૮૯ ૧૭૯૪૨.૫૦ ૧૮૭૬૫.૦૦ ૧૭૪૮૭.૭૫ ૧૭૩૭૧.૨૫

  યેલન્મુ જભા (3)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

A ૦૧૧૦૧૦૨ લેયા લવુરાત અંગેનો દંડ ૧૦૨૧૨ ૦.૦૦ ૦.૧૨ ૦.૫૦ ૦.૨૧ ૦.૨૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૧૦૧૦૩ લેયાનંુ દંડનીમ વ્માજ ૧૦૨૦૬ ૧૨૪૬.૦૭ ૭૪૪.૫૦ ૯૦૦.૦૦ ૨૬૯.૦૦ ૨૩૧.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૪ ારતુ કુતયા યાખલાનંુ ચાજિ ૧૦૩૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

A ૦૧૧૦૧૦૫ થીમેટય ટેક્ષ ૧૦૩૦૨ ૫૭.૦૬ ૫૫.૨૩ ૬૦.૦૦ ૧.૭૧ ૮.૨૯ ૧૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૬ માંર્ત્રક લાશનો ઉયનો કય ૧૦૩૦૧ ૨૨૬૩.૧૮ ૨૧૨૧.૧૬ ૨૫૦૦.૦૦ ૧૧૮૫.૨૩ ૮૧૪.૭૭ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૯ વ્મલવામ લેયો ૧૦૨૨૦ ૪૬૮૩.૮૫ ૪૮૯૩.૩૬ ૪૭૫૦.૦૦ ૩૧૯૪.૨૬ ૧૭૦૫.૭૪ ૪૯૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૧૦ વ્મલવામ લેયાનંુ દંડનીમ વ્માજ ૧૦૨૨૩ ૯૧.૮૬ ૮૩.૪૫ ૧૦૦.૦૦ ૬૫.૩૯ ૩૪.૬૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૧ નોટીવ પી ૧૦૨૦૮ ૩૭.૦૫ ૨૬.૮૮ ૨૫.૦૦ ૩.૧૭ ૨૧.૮૩ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૨ લોયંટ પી ૧૦૨૦૭ ૩૩.૧૦ ૧.૯૦ ૫.૦૦ ૧.૦૯ ૩.૯૧ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૩ યચુયણ ૧૩૪૩૧ ૨.૭૪ ૭.૮૧ ૫.૦૦ ૮૦.૬૮ ૯.૩૨ ૯૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૪ લશીલટી ચાજિ (ચેક યીટનિ અંગેનો) ૧૩૪૪૪ ૧૬.૮૧ ૧૭.૨૦ ૨૦.૦૦ ૪.૭૮ ૩.૨૨ ૮.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૫ વાભાન્મ કય યેકોડિ  નાભપેયની આલક ૧૩૪૦૨ ૩૧૨.૨૦ ૩૦૧.૧૭ ૨૫૦.૦૦ ૧૫૧.૭૮ ૪૮.૨૨ ૨૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

A ૦૧૧૩૩૦૧ ઓક્ટર ોમ લતય ગ્ાંટની આલક ૧૮૧૪૫ ૩૨૧૬૨.૩૦ ૩૨૧૬૨.૩૦ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૧૮૭૬૧.૩૨ ૧૩૭૩૮.૬૮ ૩૨૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦

A ૦૧૧૨૨૦૧ ઇ-લેસ્ટની આલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૧૪૨૦૧ ેન્ળન યત જભા ૧૬૦૦૧ ૪૧.૯૬ ૪૫.૮૯ ૫૦.૦૦ ૪૩.૪૯ ૧૬.૫૧ ૬૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૦૧૦૮૩૦૧ આધાયકાડિની આલક ૨૩૩૩૬ ૯.૩૨ ૨૧.૮૫ ૧૦.૦૦ ૮.૪૦ ૧.૬૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

૧ જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા 

યર્ુયણનુાં કુર

૬૭૫૫૧.૮૯ ૬૩૪૩૧.૭૧ ૭૧૫૬૩.૭૧ ૪૦૦૫૫.૬૦ ૨૯૪૯૧.૯૨ ૬૯૫૪૭.૫૨ ૭૨૩૮૫.૮૭ ૭૧૧૦૮.૬૨ ૭૦૯૯૨.૧૨

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ

(૧)સાભાન્મ

A ૦૨૦૧૨૦૧ (અ) જગ્મા લાયલાની યલાના પી ૧૩૧૦૧ ૭૧.૦૩ ૫૨.૨૬ ૬૦.૦૦ ૧૦.૨૫ ૯.૭૫ ૨૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

ઇભાયત બાડુાં

A ૦૨૦૧૨૦૨ ૨.૧) દુકાનો ૧૩૧૦૩ ૧૦૪.૫૩ ૮૧.૫૯ ૧૨૫.૦૦ ૫૬.૯૧ ૧૮.૦૯ ૭૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૪ ૨.૩) સ્રભ ક્રીમયન્વનાં ભકાનો ૧૩૧૦૮ ૨.૫૪ ૧.૪૯ ૨.૫૦ ૧.૨૬ ૦.૭૪ ૨.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

A ૦૨૦૧૨૦૫ ૨.૪)ઇતય ભકાનો ૧૩૧૧૧ ૨.૦૫ ૧.૧૨ ૨.૦૦ ૭.૬૩ ૨.૩૭ ૧૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૬ ૨.૫) દ્માલતી દેલી કોભર્ળિમર વેન્ટય ૧૩૧૦૪ ૨૦.૨૨ ૧૬.૮૪ ૨૫.૦૦ ૧૧.૮૩ ૮.૧૭ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૭ જાશેયાત/શોડીગ્વ અંગેનંુ બાડંુ ૧૩૧૦૨ ૧૪૭૦.૪૬ ૧૬૬૨.૭૭ ૧૭૦૦.૦૦ ૮૮૮.૦૩ ૮૧૧.૯૭ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૮ વલેમય અને પ્રાન ભેકયની પી ૧૩૪૩૬ ૨૨.૫૪ ૩૨.૬૨ ૩૫.૦૦ ૧૨.૦૩ ૧૨.૯૭ ૨૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૯ ઇભાયતો ફાંધલાના યલાનાની રાગત ૧૩૩૦૭ ૧૬૭૩૭.૩૮ ૧૬૯૮૬.૫૬ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૬૩૯૪.૮૨ ૫૧૦૫.૧૮ ૧૧૫૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (4)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

A ૦૨૦૧૨૧૦ વ્શીકર ાર્કિંગ ચાજિ /ે એન્ડ ાકિ ૧૩૪૩૪ ૧૭.૬૦ ૧૫.૨૦ ૨૦.૦૦ ૫.૮૭ ૪.૧૩ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૧ લવલાટ મોજના અંગે કોોયેળને ફાંધેરા 

ભકાનો/દુકાનો નાભપેય કયલા અંગેનંુ ઉત્ન્ન

૧૩૪૦૨ ૭.૦૦ ૬.૨૭ ૧૦.૦૦ ૪.૪૧ ૫.૫૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૩ અકોટા સ્ટેડીમભનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૧૦૫ ૬૩.૪૨ ૧૩.૫૬ ૨૦.૦૦ ૦.૩૧ ૪.૬૯ ૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૬ રોકોને શંગાભી ઇભરા કામભી બાડેથી આલા ૧૩૧૧૭ ૨.૮૩ ૧.૮૩ ૩.૦૦ ૦.૫૭ ૦.૪૩ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૭ ભશાનગયાર્રકાના ખુલ્લા પ્રોટ ાટી પ્રોટ 

તયીકે બાડેથી આલા

૧૩૧૧૮ ૪૦.૮૭ ૨૯.૦૫ ૨૫.૦૦ ૬.૦૫ ૩.૯૫ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૯ કાયેરીફાગ સ્કેટીંગ યીંગની આલક ૧૩૧૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૦ કોમ્મુર્નકેળનના ટાલયના ઇન્સ્ટોરેળન ચાજિની 

આલક

૧૩૪૬૩ ૧.૭૦ ૬.૭૫ ૧૦.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૧.૫૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૧ કેફર કનેક્ળનનાં બાડાની આલક ૧૩૧૧૯ ૧૮૩.૨૩ ૨૭૭.૨૩ ૨૦૦.૦૦ ૧૩૩.૦૪ ૧૪૬.૯૬ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૨ અંડયગ્ાઉન્ડ/ઓલયશેડ કેફર ચાજીવની 

આલક

૧૩૧૨૨ ૨૨.૬૦ ૧૫.૮૪ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૩ કર્મ્પ્રળન વટીપીકેટની આલક ૧૩૩૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૪ ઓક્મુેળન વટીફપકેટની આલક ૧૩૩૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

A ૦૨૦૨૨૦૧ વાઇટ પ્રાન તથા નક્ળાની નકર કયલાની 

તથા વયખાલલાની પી

૧૩૪૦૭ ૧૩.૯૪ ૧૦.૬૦ ૧૫.૦૦ ૫.૨૦ ૨.૮૦ ૮.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૨૨૦૨ ર્ફલ્ડીંગ એન્ડ અધય કન્સ્ટરક્ળન વેવની 

વર્લિવ આલક

૨૩૩૨૨ ૧૦.૪૩ ૧૧.૯૮ ૧૫.૦૦ ૬.૩૨ ૩.૬૮ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૨૩૦૧ ટાઉન પ્રાર્નંગની ભશેકભ ગ્ાંટ ૧૮૧૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૧ ૧)ગાંધીનગય ગૃશનંુ બાડંુ તથા યચુયણ આલક ૧૩૧૦૫ ૨૭.૧૧ ૨૭.૯૩ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૨ ૧)વય વમાજીયાલ નગયગૃશનંુ બાડંુ તથા 

યચુયણ આલક

૧૩૧૦૫ ૧૦૫.૦૪ ૬.૨૫ ૧૧૦.૦૦ ૦.૨૪ ૧.૭૬ ૨.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૩ યાત્રી ફજાયની આલક ૧૩૧૦૫ ૧૦૯.૧૯ ૧૧૭.૦૧ ૨૦૦.૦૦ ૧૨.૩૯ ૮૭.૬૧ ૧૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૪ ંફડત ફદન દમા ઉાધ્મામ નગયગૃશનંુ બાડંુ 

તથા યચુયણ આલક

૧૩૧૦૫ ૨૨.૭૮ ૮૬.૭૬ ૭૦.૦૦ ૦.૨૪ ૧.૭૬ ૨.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

A ૦૨૦૪૨૦૧ ઓનએય ર્થમેટયનંુ બાડંુ ૧૩૧૦૫ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટનુાં કુર

૧૯૦૫૮.૫૧ ૧૯૪૬૧.૫૧ ૨૦૭૦૯.૫૫ ૭૫૫૮.૧૫ ૬૨૩૯.૬૦ ૧૩૭૯૭.૭૫ ૨૦૭૮૯.૭૫ ૨૨૭૮૯.૭૫ ૨૨૭૮૯.૭૫

  યેલન્મુ જભા (5)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

૩ જાહેય સરાભતી

A ૦૩૦૧૧૦૧ પામયટેક્ષ ૧૦૩૦૬ ૨૨૫.૩૯ ૨૩૧.૧૫ ૨૩૦.૦૦ ૧૩૪.૯૦ ૯૫.૧૦ ૨૩૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૧ પામય એન્જીનનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૦૪ ૩૦.૪૮ ૨૬.૫૪ ૩૫.૦૦ ૭.૭૧ ૧૭.૨૯ ૨૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૨ એમ્્મુરંવ ભોટયગાડીનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૦૫ ૦.૫૩ ૦.૫૧ ૧.૦૦ ૦.૩૭ ૦.૨૩ ૦.૬૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૩ ભૃતદેશલાફશનીનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૩૫ ૦.૩૭ ૦.૪૧ ૦.૫૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૬૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૪ ાણીના ટેન્કયનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૦૯ ૧૩.૮૧ ૧૭.૪૫ ૨૫.૦૦ ૫.૮૬ ૨.૧૪ ૮.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૭ ફશુભાી ભકાનોભાં પામય પાઇટીંગની 

વુર્લધાના ઇન્વેક્ળનની આલક

૨૩૩૧૩ ૧૦૨.૮૩ ૯૧.૪૪ ૧૦૦.૦૦ ૬૫.૯૯ ૩૪.૦૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૩૦૪૩૦૧ વયકાયી ભદદ ટર ાપીક ર્વગ્નર તથા અન્મ ટર ાફપક 

વુર્લધા ભાટે

૧૮૧૦૧ ૨૩૭.૩૭ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૭૮.૬૫ ૭૧.૩૫ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

૩ જાહેય સરાભતીનુાં કુર ૬૧૦.૭૮ ૩૬૭.૫૦ ૫૪૧.૫૦ ૨૯૩.૭૮ ૨૨૦.૪૨ ૫૧૪.૨૦ ૫૮૨.૦૦ ૬૫૭.૦૦ ૬૫૭.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા

(૧)સાભાન્મ

A ૦૪૦૧૧૦૧ ાણી કય/ચાજિ (ાછરા લિનો) ૧૦૨૦૫ ૨.૦૭ ૨.૫૫ ૫.૦૦ ૪.૪૨ ૦.૫૮ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૩ ૧)ભીટય ર્વલામ (ાછરા લિનો) ૧૦૨૦૪ ૧૭૨.૮૪ ૭૪.૧૨ ૨૦૦.૦૦ ૧૧૦.૧૯ ૮૯.૮૧ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૪ ૨)ભીટયથી (ાછરા લિનો) ૧૦૨૦૩ ૪.૧૬ ૪.૧૬ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૭ ૧) કે્ષત્રપ આધાફયત ર્ભલ્કત લેયાને વુવંગત 

ાણી ચાજિ/કય (ભીટય ર્વલામ)

૧૦૨૧૮ ૮૭૩૩.૩૬ ૮૨૨૪.૭૦ ૮૮૦૦.૦૦ ૪૭૮૪.૫૨ ૪૦૭૯.૨૩ ૮૮૬૩.૭૫ ૯૦૮૩.૭૫ ૮૩૨૬.૯૧ ૮૦૩૫.૧૩

A ૦૪૦૧૧૦૮ ૨)ાણી ચાજિ/કય(ભીટયથી) ૧૦૨૧૯ ૩૬૯.૭૭ ૨૮૨.૯૦ ૩૦૦.૦૦ ૧૧૦.૩૦ ૧૮૯.૭૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦
A ૦૪૦૧૧૦૨ શદ ફશાયના લોટય કનેક્ળન ભાટે ૧૦૨૧૫ ૧.૪૩ ૦.૦૦ ૧.૨૫ ૦.૦૦ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૧.૨૫
A ૦૪૦૧૧૦૫ ફાંધકાભ ાણી ૧૦૨૦૯ ૩૫.૫૬ ૪૧.૬૮ ૩૦.૦૦ ૨૦.૨૧ ૯.૭૯ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦
A ૦૪૦૧૨૦૧ ભીટય બાડાની આલક ૧૩૧૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૪૦૧૨૦૨ કનેક્ળન પી ૧૩૪૦૧ ૧૭૬.૮૮ ૭૧.૧૯ ૧૫૦.૦૦ ૫૨.૭૩ ૪૭.૨૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

A ૦૪૦૧૨૦૩ ફંધ ખોરની રાગત ૧૩૪૨૬ ૭૫.૦૦ ૨૬.૬૦ ૪૦.૦૦ ૪૯.૫૧ ૨૫.૪૯ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

A ૦૪૦૧૨૦૪ નાભપેયની રાગત ૧૩૪૦૨ ૩૫.૫૭ ૫૬.૨૮ ૫૦.૦૦ ૨૫.૫૬ ૨૪.૪૪ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૦૪૦૧૨૦૫ ઝાડ તથા ઘાવનંુ ઉત્ન્ન ૨૩૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૪૦૧૨૦૭ યચુયણ ૨૩૩૨૪ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૧ ૦.૪૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૪૦૧૨૦૮ ાણી વુયર્લઝન ચાજિ ૧૩૪૪૧ ૧૫૯.૯૭ ૩૮.૬૬ ૫૦.૦૦ ૩૦.૭૯ ૧૯.૨૧ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૦૪૦૧૨૦૯ પ્રમ્ફય રામવન્વ પી ૧૩૩૧૫ ૪૪.૨૪ ૬૨.૬૪ ૭૦.૦૦ ૪૭.૫૧ ૨૨.૪૯ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

A ૦૪૦૧૩૦૧ ઇયીગેળન વેવ તથા લોટય યેટ અંગે વયકાય 

ભદદ

૧૮૧૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા યેલન્મુ આલકનુાં કુર ૯૮૧૦.૯૭ ૮૮૮૫.૪૮ ૯૭૧૭.૨૫ ૫૨૩૫.૭૫ ૪૫૨૦.૨૫ ૯૭૫૬.૦૦ ૧૦૦૨૬.૧૦ ૯૨૬૯.૨૬ ૮૯૭૭.૪૮

  યેલન્મુ જભા (6)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

૫ કન્ઝયલન્સી

A ૦૫૦૧૧૦૧ ડરે નેજ કય (ાછરા લોનો) ૧૦૨૧૩ ૨.૩૬ ૧૦૩.૬૪ ૩.૦૦ ૧૬.૫૦ ૦.૫૦ ૧૭.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૦૫૦૧૧૦૪ કન્ઝયલન્વી તથા વુઅયેઝ કય 

(ચારુ લિનો)

૧૦૨૨૧ ૪૭૦૨.૭૨ ૪૫૬૭.૮૬ ૫૧૫૦.૦૦ ૨૭૩૯.૪૫ ૨૧૪૩.૫૦ ૪૮૮૨.૯૫ ૫૪૪૬.૯૫ ૫૪૪૬.૯૫ ૫૪૪૬.૯૫

A ૦૫૦૧૧૦૫ કન્ઝયલન્વી તથા વુઅયેઝ કય 

(ાછરા લોનો)

૧૦૨૨૨ ૪૩૮.૦૪ ૩૪૨.૨૪ ૩૦૦.૦૦ ૧૯૨.૪૯ ૧૦૭.૫૧ ૩૦૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

A ૦૫૦૧૧૦૨ શદ ફશાયના ડરે નેજ કનેક્ળન ભાટે ૧૦૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

A ૦૫૦૧૧૦૩ જાજરૂ લેયો ૧૦૨૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

A ૦૫૦૧૨૦૧ યચુયણ ૨૩૩૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૫૦૧૨૦૫ ખાનગી કાયખાનાના ભરીન જના વેમ્ર 

તાવલાની આલક

૧૩૩૨૦ ૬.૬૮ ૯.૧૭ ૧૦.૦૦ ૫.૬૯ ૪.૩૧ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૫૦૧૨૦૬ ગંદા ાણીનંુ ળુર્િકયણ કમાિ ફાદ લેચાણ થકી 

થતી આલક

૧૫૬૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ગાંદા(સ્રેજ) ાણીનુાં ઉત્ન્ન ૦.૦૦

A ૦૫૦૨૨૦૧ ભેરા ાણીનંુ ઉત્ન્ન તથા તે રગતની આલક ૨૩૨૧૨ ૨.૩૧ ૨.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

A ૦૫૦૨૨૦૨ ભેરા ખાતયનંુ ઉત્ન્ન ૨૩૨૧૩ ૫.૪૨ ૫.૦૬ ૬.૦૦ ૨.૯૫ ૩.૦૫ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦
A ૦૫૦૩૨૦૧ ખાનગી ડરે નેજ વપાઇ ૧૩૪૧૭ ૨.૧૨ ૨.૯૫ ૩.૦૦ ૦.૨૫ ૨.૭૫ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦
A ૦૫૦૩૨૦૨ વોવમટીના ૧૦૦% ના ખચે ડરે નેજ નાંખલાના 

કાભે આલેર વુયર્લઝન એજન્વી તથા 

કન્ટીજન્વી ેટે થમેર આલક

૧૩૪૧૧ ૮૧.૨૭ ૩૫.૫૧ ૫૦.૦૦ ૧૭.૨૭ ૧૨.૭૩ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૦૫૦૩૨૦૩ ચેમ્ફય જોડાણની કાભગીયીનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૧૦ ૧૮૭.૨૫ ૧૪૭.૩૬ ૧૮૦.૦૦ ૭૩.૨૯ ૨૬.૭૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૮૦.૦૦ ૧૮૦.૦૦ ૧૮૦.૦૦

૫ કન્ઝયલન્સીનુાં કુર ૫૪૨૮.૧૮ ૫૨૧૬.૩૪ ૫૭૧૩.૦૫ ૩૦૪૭.૮૯ ૨૩૦૪.૧૧ ૫૩૫૨.૦૦ ૬૦૬૦.૦૦ ૬૦૬૦.૦૦ ૬૦૬૦.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી

પૂડ સેફ્ટી એક્ટ ૨૦૦૬ અન્લમે ખોયાક 

ળાખાની આલક

A ૦૬૦૧૨૦૪ યજીસ્ટરેળન પી ૧૩૩૨૩ ૫.૯૬ ૪.૫૫ ૫.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૬૫ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦
A ૦૬૦૧૨૦૫ રામવન્વ પી ૧૩૩૨૪ ૧૩૫.૪૦ ૧૦૫.૫૫ ૧૦૦.૦૦ ૨.૮૦ ૨.૨૦ ૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦
A ૦૬૦૧૨૦૬ રામવન્વ તથા યજીસ્ટરેળન ન કયાલનાય 

ાવેથી લવુર કયલાભાં આલે તેની આલક

૧૩૩૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૧૮ ૦.૨૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૦૬૦૧૨૦૭ નર્વિંગ શોભ અને શોર્સ્ટર 

(ફોમ્ફે નર્વિંગ  શોભ એક્ટ૧૯૪૯)

૧૨.૦૬ ૮.૪૪ ૧૦.૦૦ ૪.૩૨ ૫.૬૮ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (7)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

A ૦૬૦૧૨૦૮ રેફોયેટયી અને કરીનીક 

(ફોમ્ફે નર્વિંગ  શોભ એક્ટ૧૯૪૯)

૧.૧૫ ૦.૫૯ ૧.૦૦ ૦.૨૭ ૦.૭૩ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૬૦૨૨૦૧ ર્્રક શેલ્થ રેફોયેટયીભાં વેમ્ર 

તાવલાની આલક

૧૩૪૩૩ ૩૫.૭૩ ૧૮.૫૭ ૨૮.૦૦ ૭.૭૮ ૭.૨૨ ૧૫.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦

A ૦૬૦૨૨૦૨ ેથોરોજીકર રેફોયેટયીનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૩૮ ૨.૦૪ ૨.૨૭ ૪.૦૦ ૦.૬૦ ૦.૪૦ ૧.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

A ૦૬૦૩૨૦૧ ભત્સ્મ ઉદ્યોગ ભાટે ળશેયના તાલો બાડે 

આલાભાં આલે તેની આલક

૧૩૪૬૪ ૯.૫૮ ૩.૭૫ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૦૬૦૫૨૦૧ ર્લદેળ પ્રલાવ અથે ઇન્ટયનેળનર લેર્ક્વન 

વટીફપકેટ આલા અંગેની આલક

૧૩૪૦૬ ૦.૦૬ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૩ ૦.૦૭ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

ઢોય ડબ્ફાનુાં ઉત્ન્ન

A ૦૬૦૬૨૦૧ ૧)ખોયાકી ૨૩૩૧૯ ૧.૩૦ ૧.૩૮ ૩.૦૦ ૧.૮૦ ૧.૨૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૦૬૦૬૨૦૨ ૨)દંડની આલક ૧૩૩૦૨ ૧.૧૭ ૪.૪૪ ૬.૦૦ ૨.૦૭ ૨.૯૩ ૫.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

A ૦૬૦૬૨૦૩ ૩)યચુયણ ૨૩૩૨૩ ૦.૨૮ ૦.૩૧ ૦.૫૦ ૦.૪૫ ૦.૧૫ ૦.૬૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૬૦૬૨૦૪ ૪)લશીલટ ચાજિ ૧૩૩૦૫ ૭.૦૭ ૭.૧૪ ૧૦.૦૦ ૧૦.૧૦ ૪.૯૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી નુાં કુર ૨૧૪.૦૨ ૧૫૯.૩૨ ૧૭૧.૬૦ ૩૦.૫૯ ૨૬.૮૧ ૫૭.૪૦ ૧૭૬.૬૦ ૧૭૬.૬૦ ૧૭૬.૬૦

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

A ૦૭૦૧૧૦૧ વપાઇ ચાજિ (ચારંુ લિનો) ૧૩૪૩૯ ૩૬૪૮.૮૫ ૩૫૬૮.૦૩ ૩૭૩૦.૦૦ ૨૨૬૬.૧૫ ૧૪૬૩.૮૫ ૩૭૩૦.૦૦ ૩૮૩૦.૦૦ ૩૮૩૦.૦૦ ૩૮૩૦.૦૦

A ૦૭૦૧૧૦૨ વપાઇ ચાજિ (ાછરા લોનો) ૧૩૪૬૨ ૧૭૧.૧૧ ૨૩૫.૫૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૪૨.૨૪ ૭.૭૬ ૧૫૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦

A ૦૭૦૨૨૦૧ કંોસ્ટ પ્રાન્ટનાં બાડાની આલક ૧૩૧૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૭ ઘન કર્યાના પ્રનકારનુાં ઉત્ન્ન ૩૮૧૯.૯૬ ૩૮૦૩.૫૪ ૩૮૮૨.૦૦ ૨૪૦૮.૩૯ ૧૪૭૨.૧૧ ૩૮૮૦.૫૦ ૪૦૦૧.૦૦ ૪૦૦૧.૦૦ ૪૦૦૧.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ

A ૦૮૦૧૨૦૧ એક્વ-યે-મુર્નટભાં એક્વ યે કાઢલાનો ચાજિ ૧૩૪૧૪ ૩.૯૩ ૩.૪૯ ૫.૦૦ ૨.૩૬ ૧.૧૪ ૩.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૮૦૧૨૦૩ લૈદ્યીમ યાશત ભેલલા કેવ કાઢલાની પી ૧૩૪૧૮ ૦.૦૦ ૧.૩૩ ૧.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૭ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૮૦૩૩૦૨ પેર્ભરી લેલ્પેય સ્કીભની લશીલટી ખચિ અંગે 

ભનાય વયકાય ભદદ

૧૮૧૧૧ ૩૭૯.૬૮ ૨૦૬.૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર ૩૮૩.૬૧ ૨૧૧.૦૦ ૨૦૬.૦૦ ૨.૩૯ ૨૦૧.૨૧ ૨૦૩.૬૦ ૨૦૫.૫૦ ૨૦૫.૫૦ ૨૦૫.૫૦

૯ ભાકેટ કતરખાના

A ૦૯૦૧૨૦૧ ૧) ભાકેટની આલક ૧૩૧૧૩ ૮૩.૦૨ ૮૨.૭૨ ૧૪૦.૦૦ ૪૩.૦૧ ૩૧.૯૯ ૭૫.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

A ૦૯૦૧૨૦૨ ૨)કતરખાનાની આલક ૧૩૧૧૪ ૬.૨૧ ૫.૫૧ ૭.૦૦ ૧.૬૭ ૧.૩૩ ૩.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦

૯ ભાકેટ કતરખાનાનુાં કુર ૮૯.૨૩ ૮૮.૨૩ ૧૪૭.૦૦ ૪૪.૬૮ ૩૩.૩૨ ૭૮.૦૦ ૧૪૭.૦૦ ૧૪૭.૦૦ ૧૪૭.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી

A ૧૦૦૧૨૦૧ ૧)જન્ભભયણની નોંધણી ૧૩૪૧૫ ૨.૧૯ ૨.૨૬ ૩.૦૦ ૦.૮૫ ૨.૧૫ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૧૦૦૧૨૦૩ ૩)જન્ભ ભયણ નોંધણી નકર કયલાની તથા 

વયખાલલાની પી

૧૩૪૦૭ ૬૧.૫૨ ૬૦.૩૬ ૫૦.૦૦ ૩૭.૪૭ ૨૨.૫૩ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

A ૧૦૦૧૨૦૪ ૩)રગ્ન નોંધણી અંગે લશીલટી ચાજિ ની આલક ૦.૯૫ ૧.૦૨ ૧.૦૦ ૦.૩૧ ૦.૬૯ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી નુાં કુર ૬૪.૬૬ ૬૩.૬૪ ૫૪.૦૦ ૩૮.૬૩ ૨૫.૩૭ ૬૪.૦૦ ૬૪.૦૦ ૬૪.૦૦ ૬૪.૦૦

૧૧ ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન,અપ્રતપ્રથગૃહો 

 અને સ્લીપ્રભાંગુર

A ૧૧૦૧૨૦૧ ફગીચાઓ થકી આલનાય આલક

(ીીી ધોયણે)

૧૩૨૦૭ ૨૬.૦૮ ૨૬.૬૦ ૩૨.૦૦ ૪.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૧૨૦૨ પ્રેનેટોયીમભ તથા વામન્વ ાકિ નંુ ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૮ ૧૦.૧૦ ૧૩.૦૬ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૧૧૦૧૨૦૩ ફગીચાના ઝાડ પૂર છોડ શયાજીથી લેચાણ 

તથા કંુડાનંુ બાડંુ

૧૩૨૦૧ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૧૧૦૧૨૦૪ એમ્પી ર્થમેટયનંુ બાડંુ ૧૩૧૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૧૧૦૨૨૦૧ ે એન્ડ ાકિ  પી ૧૩૪૩૪ ૩૪.૧૩ ૩૯.૪૪ ૩૫.૦૦ ૦.૯૩ ૪.૦૭ ૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

A ૧૧૦૨૨૦૨ એન્ટર ી પી ૧૩૨૦૬ ૨.૦૩ ૫.૨૨ ૭.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ નિમેટા અિે સ્કલ્પચર 
પાકક

A ૧૧૦૩૨૦૧ જાનલયો ર્લગેયેના દાનનંુ ઉત્ન્ન ૨૩૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

A ૧૧૦૩૨૦૨ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનની એન્ટર ી પી ૧૩૨૦૫ ૧૪૮.૧૬ ૧૨૨.૮૦ ૧૭૫.૦૦ ૨.૦૯ ૨૭.૯૧ ૩૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

A ૧૧૦૪૨૦૧ ફપલ્ભ ળુટીંગનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૯ ૦.૪૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૪૦ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

A ૧૧૦૪૨૦૨ જોમ ટરેનનાં ઇજાયાનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૨૧૩ ૨૬.૩૮ ૧૯.૫૦ ૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦

અપ્રતપ્રથગૃહનુાં બાડુાં

A ૧૧૦૫૨૦૨ ૨)વમાજીફાગ, રારફાગ તથા  કોમ્મુનીટી 

શોરનંુ બાડંુ

૧૩૧૦૬ ૫૫.૮૯ ૬૬.૬૨ ૬૦.૦૦ ૬.૫૮ ૧૮.૪૨ ૨૫.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૩ ૩)વયદાયફાગ અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧.૮૩ ૨.૨૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૪ ૪)ઇન્રુયી અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૧.૯૫ ૧૩.૦૯ ૧૩.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૫ ૫)પ્રેભાનંદ વંસ્કાય કેન્ર ૧૩૧૦૬ ૫.૦૫ ૫.૨૨ ૫.૦૦ ૧.૦૪ ૦.૪૬ ૧.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૬ ૬)અકોટા અર્તર્થગ્ુશ ૧૩૧૦૬ ૧૧.૩૯ ૧૧.૬૧ ૧૫.૦૦ ૨.૧૬ ૦.૬૯ ૨.૮૫ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૭ ૭)ર્નઝાભુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૮.૮૭ ૫.૮૭ ૬.૦૦ ૦.૩૬ ૦.૬૪ ૧.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૮ ૮)વુબાનુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૩.૩૨ ૧૩.૪૯ ૧૭.૦૦ ૧.૫૦ ૦.૯૫ ૨.૪૫ ૧૭.૦૦ ૧૭.૦૦ ૧૭.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૯ ૯)ભાંજરુય અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૨૨.૭૭ ૧૯.૭૧ ૨૫.૦૦ ૨.૮૬ ૨.૪૦ ૫.૨૬ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

  યેલન્મુ જભા (9)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

A ૧૧૦૫૨૧૩ ૧૧)ફદલાીુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૦.૬૮ ૯.૫૭ ૧૦.૦૦ ૦.૫૧ ૧.૪૯ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૧૧૦૫૨૧૪ ૧૨) ડર ોની આલક (ટુયીસ્ટ) ૧.૫૬ ૧.૦૭ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૧ રારફાગ સ્લીર્ભંગુરનંુ  ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૨ ૩૬.૬૦ ૧૭.૪૭ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૨ વયદાયફાગ સ્લીર્ભંગુરનંુ  ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૨ ૨૨.૭૧ ૧૭.૪૦ ૩૪.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૪ યાજીલગાંધી સ્લીર્ભંગુરનંુ  ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૨ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૫ કાયેરીફાગ  સ્લીર્ભંગુરનંુ  ઉત્ન્ન ૧૩૨૦૨ ૪૪.૧૧ ૩૨.૬૧ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

૧૧ ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન,અપ્રતપ્રથગૃહો 

 અને સ્લીપ્રભાંગુરનુાં કુર

૪૯૪.૬૨ ૪૪૫.૭૦ ૫૭૭.૭૫ ૨૩.૪૩ ૧૦૩.૫૩ ૧૨૬.૯૬ ૫૨૩.૮૦ ૫૨૩.૮૦ ૫૨૩.૮૦

૧૨ જાહેયકાભો

(૧)સાભાન્મ

A ૧૨૦૧૨૦૧ કોન્ટર ાક્ટયનો દંડ ૨૩૩૦૫ ૧૬૪.૩૪ ૨૫૬.૩૨ ૨૦૦.૦૦ ૧૨૨.૬૯ ૭૭.૩૧ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૧૨૦૧૨૦૨ યચુયણ ૨૩૩૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૨૦૧૨૦૩ ટેન્ડય પી ૧૩૩૦૯ ૪૮.૪૮ ૭૦.૦૬ ૫૦.૦૦ ૪૯.૩૭ ૨૫.૬૩ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

A ૧૨૦૨૨૦૧ ળશેયી ફવ વેલાના ઇજાયા તથા ફવ સ્ટેન્ડ 

ઉયની જાશેયાત અંગેની આલક

૧૩૪૬૧ ૫૯.૭૩ ૬૪.૪૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦ ૭૨.૦૦ ૭૨.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

A ૧૨૦૩૨૦૧ સ્ટોયની આલક ૨૩૨૦૩ ૦.૧૫ ૦.૮૭ ૧.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૪૬ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૨૦૪૨૦૧ કોન્ટર ાક્ટયની યજીસ્ટરેળન પી ૧૩૩૧૧ ૮.૧૮ ૯.૫૩ ૧૦.૦૦ ૪.૯૭ ૫.૦૩ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

૧૨ જાહેયકાભો નુાં કુર ૨૮૦.૮૮ ૪૦૧.૧૮ ૩૧૬.૦૦ ૧૭૭.૦૭ ૧૮૧.૪૩ ૩૫૮.૫૦ ૩૬૭.૦૦ ૩૬૭.૦૦ ૩૬૭.૦૦

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, તાલ, 

લયસાદી ગટય

(૧)સાભાન્મ

A ૧૩૦૧૨૦૧ ૨)ાર્કિંગ ચાજિ ૧૩૪૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
A ૧૩૦૧૨૦૨ ૩)યોડ યોરય ર્લગેયે ભળીનનંુ બાડંુ ૧૩૧૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦
A ૧૩૦૧૨૦૪ વોવામટીઓના યસ્તાના વુયર્લઝન તથા 

કન્ટીજન્વી ચાજીવ

૧૩૪૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૫ યસ્તા દુયસ્તી અંગે રોકોની આલનાયી આલક ૨૩૩૧૪ ૧૩૮.૭૯ ૧૪૧.૭૪ ૧૩૦.૦૦ ૭૪.૩૨ ૭૫.૬૮ ૧૫૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦
A ૧૩૦૧૨૦૬ ગેવ ચયીની દુયસ્તી અંગે આલનાયી આલક 

તથા ફીજુ કીયકો ઉત્ન્ન

૨૩૩૧૫ ૧૦.૬૩ ૨.૭૯ ૧૦.૦૦ ૧૩.૦૫ ૧.૯૫ ૧૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૭ ગેન્ટર ી ગેટની આલક ૫૪.૩૨ ૪૦.૩૫ ૧૦૦.૦૦ ૩૬.૭૪ ૧૮.૨૬ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૮ લેન્ડય યેજીસ્ટરેળનની આલક ૫.૪૦ ૪.૮૦ ૪.૦૦ ૧.૯૫ ૧.૦૫ ૩.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, તાલ, 

લયસાદી ગટય નુાં કુર

૨૦૯.૧૪ ૧૮૯.૬૮ ૨૪૫.૦૦ ૧૨૬.૦૬ ૯૭.૪૪ ૨૨૩.૫૦ ૨૦૧.૧૦ ૨૨૧.૧૦ ૨૨૧.૧૦

  યેલન્મુ જભા (10)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૨ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૧-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

ફજટે કોડ

૧૪ જાહેય પ્રળક્ષણ

A ૧૪૦૧૩૦૧ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણ ભાટે વયકાયની ભદદ ૧૮૧૩૬ ૯૭૪૭.૦૦ ૧૦૦૩૬.૦૦ ૧૧૪૨૫.૪૯ ૬૨૨૮.૦૦ ૪૫૭૨.૦૦ ૧૦૮૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦

૧૪ જાહેય પ્રળક્ષણ નુાં કુર ૯૭૪૭.૦૦ ૧૦૦૩૬.૦૦ ૧૧૪૨૫.૪૯ ૬૨૨૮.૦૦ ૪૫૭૨.૦૦ ૧૦૮૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦

૧૫ યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા ગુભાસ્તાધાયા

૧)રામસન્સ પી

A ૧૫૦૧૨૦૧ કોો. એક્ટ તથા ેટા કામદાઓ ભુજફ 

(શોકવિ ાવ)

૧૩૩૧૦ ૩૯.૩૪ ૩૬.૪૨ ૪૦.૦૦ ૮.૨૫ ૬.૭૫ ૧૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૧૫૦૧૨૦૨ આયોગ્મ યલાના ૧૩૩૦૬ ૨.૫૦ ૨.૧૬ ૫.૦૦ ૧.૩૦ ૧.૨૦ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ગુભાસ્તાધાયાની આલક

A ૧૫૦૨૨૦૩ યજીસ્ટરેળન અને યીન્મુઅર પી ૧૩૩૦૩ ૨૮.૯૫ ૩૩.૬૦ ૩૦.૦૦ ૧૧.૧૪ ૧૩.૮૬ ૨૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦
A ૧૫૦૪૨૦૧ એન્રોચભેન્ટની આલક ૨૩૩૧૬ ૫૪.૯૬ ૨૨.૫૬ ૫૦.૦૦ ૮.૮૯ ૨૬.૧૧ ૩૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
A ૧૫૦૪૨૦૨ ફેંડનંુ ઉત્ન્ન ૧૩૪૪૭ ૦.૪૬ ૦.૨૬ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

૧૫ યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા 

ગુભાસ્તાધાયાનુાં કુર

૧૨૬.૨૧ ૯૫.૦૦ ૧૨૫.૫૦ ૨૯.૫૮ ૪૮.૦૨ ૭૭.૬૦ ૧૩૫.૫૦ ૧૩૫.૫૦ ૧૩૫.૫૦

૧૬ યર્ુયણ

A ૧૬૦૨૨૦૧ ર્પ્રન્ટીંગ પ્રેવભાંથી આલનારુ ઉત્ન્ન ૨૩૨૧૫ ૨૦.૦૭ ૨૯.૫૧ ૩૫.૦૦ ૨૯.૯૫ ૨૦.૦૫ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૧૬૦૨૨૦૪ પોભિનંુ લેચાણ ૨૩૨૧૦ ૨૩.૨૯ ૪૨.૨૯ ૩૦.૦૦ ૧૦.૯૪ ૪.૦૬ ૧૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૧ યચુયણ ૨૩૩૧૮ ૧૩૮.૨૨ ૧૮૮.૨૯ ૧૦૦.૦૦ ૬૩.૮૦ ૩૬.૨૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૨ ભાફશતી અર્ધકાય યત્લેની આલક ૨૩૩૨૦ ૦.૩૫ ૦.૪૫ ૦.૫૦ ૦.૩૩ ૦.૧૭ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૧૬૦૩૨૦૩ ભશાનગયાર્રકાને ભેર દાનની આલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૪ ગેવ ર્લબાગની ફાકી યકભ યત જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૫ ભાફશતી અર્ધકાય વર્લિવની આલક ૧.૧૨ ૦.૬૩ ૧.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૧૮ ૦.૨૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૬ યજીસ્ટરેળન પી- એભ.જી.લામ. ળો ૩.૧૫ ૦.૫૫ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૧૬ યર્ુયણનુાં કુર ૧૮૬.૨૦ ૨૬૧.૭૨ ૩૭૨.૫૦ ૧૦૫.૦૪ ૧૧૧.૬૬ ૨૧૬.૭૦ ૪૩૭.૫૦ ૪૩૭.૫૦ ૪૩૭.૫૦

યેલન્મુ આલકનુાં એકાંદય કુર ૧૧૮૦૭૫.૮૬ ૧૧૩૧૧૭.૫૫ ૧૨૫૭૬૭.૯૦ ૬૫૪૦૫.૦૩ ૪૯૬૪૯.૨૦ ૧૧૫૦૫૪.૨૩ ૧૨૭૧૦૨.૭૨ ૧૨૭૧૬૩.૬૩ ૧૨૬૭૫૫.૩૫

  યેલન્મુ જભા (11)



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

રેવન્ય  ખર્ચ



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

૧ વાભાન્મ કયબાય અને કયની લવુરાત

૧)વાભાન્મ કાયબાય

૧૦૧ મ્મુપ્રનપ્રવર વેકે્રટયીની ઓડપવ

B ૦૧૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧) ૨૨૩.૬૨ ૨૩૭.૮૭ ૨૬૨.૦૦ ૧૭૩.૦૮ ૬૧.૪૮ ૨૩૪.૫૬ ૨૫૩.૩૨ ૨૫૩.૩૨ ૨૫૩.૩૨

ભશેકભનુાં કુર ૨૨૩.૬૨ ૨૩૭.૮૭ ૨૬૨.૦૦ ૧૭૩.૦૮ ૬૧.૪૮ ૨૩૪.૫૬ ૨૫૩.૩૨ ૨૫૩.૩૨ ૨૫૩.૩૨

B ૦૧૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૭.૩૪ ૬.૭૧ ૧૬.૧૦ ૨.૯૧ ૧૩.૧૯ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૭.૩૪ ૬.૭૧ ૧૬.૧૦ ૨.૯૧ ૧૩.૧૯ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦

૩)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૧૦૧૩૦૧ આશતથ્મ બથ્થું ૩૪૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૧૦૧૩૦૨ આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ ૩૪૮૦૨ ૨.૨૦ ૧.૬૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૦૧૦૧૩૦૩ ર ઇશન્ડમા ભેમવસ કાઉશન્વર પી ૩૪૮૦૫ ૦.૦૦ ૦.૨૬ ૦.૩૦ ૦.૨૪ ૦.૦૬ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૧૦૧૩૦૪ વદસ્મોને ભાનદ લેતન, સ્ટેળનયી તથા શભટીંગ 

એરાઉન્વ આલા

૩૪૮૦૩ ૧૨૬.૭૫ ૧૨૮.૯૦ ૧૫૦.૦૦ ૭૮.૨૩ ૭૧.૭૭ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૫ વદસ્મોને ટેરીપોન અંગે ભાનદ લેતન ૩૪૮૦૭ ૬.૯૯ ૬.૪૮ ૮.૦૦ ૪.૭૮ ૩.૨૨ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૬ કાનુની વરાશ તથા લકીર પી ૩૪૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૧૦૧૩૦૭ શલશલધ કશભટીના અધ્મક્ષોની રૂભો શલ.ને 

એયકશન્ડળન રગાલલા તથા શનબાલણી ભાટે

૬૦૯૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૮ કોમ્પ્મુટય/ઝેયોક્ષ ભળીન ખયીદલા તથા 

શનબાલણી ભાટે

૬૦૯ 
ખર્ચ િભાણે

૦.૩૬ ૦.૩૦ ૧.૦૦ ૦.૨૨ ૦.૭૮ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૯ ખાતાકીમ લડાના શભટીંગ તથા અશતશથ ખર્સ ૩૪૮૦૮ ૦.૧૨ ૦.૧૧ ૦.૧૨ ૦.૦૮ ૦.૦૪ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૧૨

B ૦૧૦૧૩૧૦ ભેમયશ્રીના અશધકાયભાં ગુજયાતી દૈશનક 

વાભશમકો શલગેયેભાં જાશેયાત તથા ળુબેચ્છા 

વંદેળા આલા

૩૪૧૦૩ ૧.૫૫ ૨.૩૦ ૪.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૧ શોદે્દદાયો, વબાવદો તથા અશધકાયી-

કભસર્ાયીના ળૈક્ષશણક પ્રલાવ તથા વેશભનાય 

શલ. ભાટે

૩૪૮૦૪ ૦.૦૦ ૦.૪૧ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ડડસ્ક્રીળનયી ગ્રાાંટ

B ૦૧૦૧૩૧૨ ભેમય વાશેફની/એડશભનીસ્ટરે ટયશ્રીની 

રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૨.૧૬ ૧.૮૧ ૨.૨૫ ૧.૦૯ ૧.૧૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫

B ૦૧૦૧૩૧૩ ડે.ભેમયશ્રીની રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ ૩૪૮૧૦ ૧.૯૯ ૧.૮૪ ૨.૦૦ ૦.૯૬ ૧.૦૪ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૪ સ્થામી વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 

ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૧.૬૮ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૦.૯૪ ૧.૩૧ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫

B ૦૧૦૧૩૧૫ શલશલધ વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 

ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૦.૫૦ ૦.૩૭ ૧.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૭૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

 યેલન્મુ ખર્ચ   (24)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૧૦૧૩૧૬ શલયોધ ક્ષના નેતા ભાટે ૩૪૮૧૦ ૧.૯૯ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૧.૦૯ ૦.૯૧ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૭ વત્તાધાયી ક્ષના નેતા ભાટે ૩૪૮૧૦ ૧.૯૯ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૯૦ ૧.૧૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૯ વબાખંડ યીનોલેળન ભાટે ૩૮૨૦૧ ૦.૯૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૧૩૨૦ લોડસ  વશભશતના વદસ્મોને ભાનદ લેતન ૩૦૬૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૪૯.૧૯ ૧૫૦.૭૨ ૨૦૦.૦૭ ૮૯.૧૩ ૯૯.૪૪ ૧૮૮.૫૭ ૨૦૦.૦૭ ૨૦૦.૦૭ ૨૦૦.૦૭

મ્મુપ્રનપ્રવર વેકે્રટયીની ઓડપવનુાં કુર ૩૮૦.૧૫ ૩૯૫.૩૦ ૪૭૮.૧૭ ૨૬૫.૧૨ ૧૭૪.૧૧ ૪૩૯.૨૩ ૪૬૯.૪૯ ૪૬૯.૪૯ ૪૬૯.૪૯

૧૦૨ ર્ીપ ઓડીટયની ઓડપવ

B ૦૧૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં -૨ તથા ૧૬૭ થી ૧૭૦)

૩૩૮.૩૨ ૩૧૮.૭૬ ૩૮૬.૦૦ ૨૨૭.૩૪ ૮૦.૬૫ ૩૦૭.૯૯ ૩૩૨.૬૩ ૩૩૨.૬૩ ૩૩૨.૬૩

ભશેકભનુાં કુર ૩૩૮.૩૨ ૩૧૮.૭૬ ૩૮૬.૦૦ ૨૨૭.૩૪ ૮૦.૬૫ ૩૦૭.૯૯ ૩૩૨.૬૩ ૩૩૨.૬૩ ૩૩૨.૬૩

B ૧૦૨૨૦૧-

૨૦૫

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૧૨ ૦.૯૨ ૩.૧૬ ૦.૮૪ ૨.૩૨ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૧૨ ૦.૯૨ ૩.૧૬ ૦.૮૪ ૨.૩૨ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬

B ૦૧૦૨૩૦૧ શનબાલણી અને દુયસ્તી  કોમ્પ્મુટય ભળીનોની  

શનબાલણી અને તે રગત જરૂયી વાધન વાભગ્ી 

ખયીદલા

૩૮૯૦૧ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૨૩૦૨ કોમ્પ્મુટય ભળીનયી ખયીદલા, વોફ્ટલેય 

ખયીદલા, વોફ્ટલેય તથા પ્રોગ્ાભ ફનાલલા ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૦.૪૭ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૭૪ ૧.૨૬ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૨૩૦૩ કભસર્ાયીને ફશાયની વંસ્થાભાં ટરે શનંગભાં 

ભોકરલા ભાટે

૩૦૬૦૭ ૦.૩૦ ૦.૭૩ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૮૪ ૦.૭૩ ૪.૦૦ ૦.૭૪ ૨.૨૬ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

ર્ીપ ઓડીટયની ઓડપવનુાં કુર ૩૪૦.૨૮ ૩૨૦.૪૧ ૩૯૩.૧૬ ૨૨૮.૯૨ ૮૫.૨૩ ૩૧૪.૧૫ ૩૩૮.૭૯ ૩૩૯.૭૯ ૩૩૯.૭૯

૧૦૩ મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની 

ઓડપવ(વચનર)

B ૦૧૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ(ગાય તથા બથ્થા) 

(શળડ્યુર નં - ૩)

૧૯.૨૦ ૨૦.૭૩ ૨૪.૦૦ ૧૩.૬૧ ૪.૦૫ ૧૭.૬૬ ૧૯.૦૭ ૧૯.૦૭ ૧૯.૦૭

B ૦૧૦૩૧૦૨ યજા ેન્ળન પાો ૩૦૬૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૯.૨૦ ૨૦.૭૩ ૨૬.૦૦ ૧૩.૬૧ ૬.૦૫ ૧૯.૬૬ ૨૧.૦૭ ૨૧.૦૭ ૨૧.૦૭

B ૦૧૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૧૧ ૨.૨૦ ૦.૦૦ ૧.૨૦ ૧.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૧૧ ૨.૨૦ ૦.૦૦ ૧.૨૦ ૧.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૩૩૦૧ લૈદ્યકીમ વાયલાય ૩૦૩૦૬ ૧.૪૦ ૦.૦૩ ૨.૦૦ ૦.૭૧ ૧.૨૯ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૧.૪૦ ૦.૦૩ ૨.૦૦ ૦.૭૧ ૧.૨૯ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવ 

(વચનર)નુાં કુર

૨૦.૬૦ ૨૦.૮૭ ૩૦.૨૦ ૧૪.૩૨ ૮.૫૪ ૨૨.૮૬ ૨૫.૨૭ ૨૫.૨૭ ૨૫.૨૭
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૦૪ ૪)મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવ

B ૦૧૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં -૪,૮,૯,૧૧, ૪૪)

૩૩૫.૨૪ ૨૮૧.૩૭ ૩૫૪.૦૦ ૨૧૦.૩૯ ૭૫.૮૨ ૨૮૬.૨૧ ૩૦૮.૯૫ ૩૦૮.૯૫ ૩૦૮.૯૫

અન્મ ભશેકભ ખર્ચ

B ૦૧૦૪૧૦૨ ડે. મ્પમુ.કશભળનયશ્રીના ેન્ળન તથા રીલ વેરેયી 

પાો

૩૦૬૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૩૫.૨૪ ૨૮૧.૩૭ ૩૫૬.૦૦ ૨૧૦.૩૯ ૭૬.૮૨ ૨૮૭.૨૧ ૩૦૯.૯૫ ૩૦૯.૯૫ ૩૦૯.૯૫

B૦૧૦૪૨૦૧   -

 ૨૦૬

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૫૮ ૨.૨૨ ૬.૯૨ ૧.૭૧ ૧.૯૮ ૩.૬૯ ૭.૫૭ ૭.૫૭ ૭.૫૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૫૮ ૨.૨૨ ૬.૯૨ ૧.૭૧ ૧.૯૮ ૩.૬૯ ૭.૫૭ ૭.૫૭ ૭.૫૭

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૧૦૪૩૦૧ યેકોડસના જુના દફ્તયો વુયશક્ષત યાખલા ૩૪૪૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૧૦૪૩૦૨ ડે.કશભળનયશ્રીના લૈદ્યકીમ વાયલાય ભાટે ૩૦૩૦૬ ૦.૦૦ ૦.૭૯ ૩.૦૦ ૦.૫૦ ૧.૫૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૦૧૦૪૩૦૩ ઇશવલભેન્ટ અને વાધનો ખયીદલા તથા 

શનબાલણી

૩૮૯
 ખર્ચ િભાણે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૪૩૦૪ ખાવ તાવ અંગેની પી ભાટે ૩૪૨૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૬ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૧૦૪૩૦૫ ખાતાની યીક્ષા તથા જગ્માની બયતી ભાટેની 

યીક્ષા ભાટે યીક્ષક વુયલાઇઝય શલ. ખર્સ ભાટે 

તથા કન્વરટન્ટ ર્ાજીવ રુ્કલલા ભાટે(ભુખ્મ 

ળાખા)

૩૪૪૧૨ ૫.૦૮ ૫.૮૫ ૨૦.૦૦ ૧૪.૭૫ ૬૦.૨૫ ૭૫.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૦૧૦૪૩૦૬ મ્પમુશન.કોો.ના કભસર્ાયીને ઉત્કૃષ્ટ કાભગીયી 

ભાટે પ્રોત્વારશત કયલા પ્રોત્વાશન ઇનાભ 

આલા ભાટે(ભુખ્મ ળાખા)

૩૦૪૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૧૦૪૩૦૭ ઝેયોક્ષ ભાટે ૩૮૯૦૩ ૬.૦૧ ૫.૭૯ ૯.૦૦ ૨.૩૪ ૬.૬૬ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦

B ૦૧૦૪૩૦૮ કભસર્ાયી ભાટે લશીલટી ટરે શનંગ ભાટે 

(૧)કોોયેળનભાં ટરે શનંગ આલા ભાટે 

(ભુખ્મ ળાખા)

૩૪૪૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૧૦૪૩૦૯ ફશાયની વંસ્થાભાં ટરે શનંગભાં ભોકરલા 

ભાટે(ભુખ્મ ળાખા) તથા નોશભનેળન પી અદા 

કયલા

૩૪૪૧૫ ૩.૭૧ ૨.૫૭ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૧૦૪૩૧૦ કશભળનયશ્રી વાશેફની રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ ૩૪૮૧૦ ૦.૭૧ ૦.૮૬ ૨.૦૦ ૦.૧૬ ૧.૮૪ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૫.૫૫ ૧૫.૯૪ ૬૬.૮૦ ૧૭.૭૫ ૯૨.૦૫ ૧૦૯.૮૦ ૩૭.૫૫ ૩૭.૫૫ ૩૭.૫૫

મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવનુાં કુર ૩૫૨.૩૭ ૨૯૯.૫૩ ૪૨૯.૭૨ ૨૨૯.૮૫ ૧૭૦.૮૫ ૪૦૦.૭૦ ૩૫૫.૦૭ ૩૫૫.૦૭ ૩૫૫.૦૭

 યેલન્મુ ખર્ચ   (26)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૦૫ ૫) કામદા ખાતુ

B ૦૧૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૨) ૭૨.૫૯ ૬૪.૯૨ ૭૭.૦૦ ૫૧.૮૩ ૧૭.૫૦ ૬૯.૩૩ ૭૪.૮૮ ૭૪.૮૮ ૭૪.૮૮

B ૦૧૦૫૧૦૨ અકસ્ભાત અંગે લતયની તભાભ વ્મલસ્થા 

કયલા ભાટે

૩૦૬૧૭ ૦.૦૦ ૪.૩૧ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

B ૦૧૦૫૧૦૩ કોટસના રુ્કાદા ભુજફ રુ્કલલા ાત્ર થતી 

દંડનીમ વ્માજ કોમ્પેન્ળન તથા એરયમવસની યકભ 

રુ્કલલા ભાટે

૩૦૬૦૮ ૦.૫૦ ૦.૧૬ ૦.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૩.૦૯ ૬૯.૩૯ ૧૧૭.૬૦ ૫૧.૮૩ ૨૮.૧૦ ૭૯.૯૩ ૧૧૫.૪૮ ૧૧૫.૪૮ ૧૧૫.૪૮

B ૦૧૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૦૦ ૧.૦૫ ૬.૬૦ ૦.૩૯ ૪.૧૧ ૪.૫૦ ૭.૬૦ ૭.૬૦ ૭.૬૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૦૦ ૧.૦૫ ૬.૬૦ ૦.૩૯ ૪.૧૧ ૪.૫૦ ૭.૬૦ ૭.૬૦ ૭.૬૦

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૫૩૦૧ દાલા તથા પરયમાદો શલગેયે ભાટે ૩૪૨૦૧ ૧૨૪.૭૧ ૧૫૪.૯૫ ૨૧૦.૦૦ ૩૫.૩૧ ૧૭૪.૬૯ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૧૨૪.૭૧ ૧૫૪.૯૫ ૨૧૦.૦૦ ૩૫.૩૧ ૧૭૪.૬૯ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

કામદા ખાતાનુાં કુર ૧૯૮.૮૦ ૨૨૫.૩૯ ૩૩૪.૨૦ ૮૭.૫૩ ૨૦૬.૯૦ ૨૯૪.૪૩ ૩૩૩.૦૮ ૩૩૩.૦૮ ૩૩૩.૦૮

૧૦૬ ભુખ્મ ડશવાફનીળની ઓડપવ

B ૦૧૦૬૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૩) ૫૫૨.૩૪ ૩૭૧.૯૨ ૪૪૧.૦૦ ૨૮૧.૧૧ ૧૨૮.૩૩ ૪૦૯.૪૪ ૪૪૨.૧૯ ૪૪૨.૧૯ ૪૪૨.૧૯

ભશેકભનુાં કુર ૫૫૨.૩૪ ૩૭૧.૯૨ ૪૪૧.૦૦ ૨૮૧.૧૧ ૧૨૮.૩૩ ૪૦૯.૪૪ ૪૪૨.૧૯ ૪૪૨.૧૯ ૪૪૨.૧૯

B ૦૧૦૬૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૧.૮૩ ૪.૮૭ ૧૬.૪૫ ૭.૧૭ ૨૪.૨૮ ૩૧.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૧.૮૩ ૪.૮૭ ૧૬.૪૫ ૭.૧૭ ૨૪.૨૮ ૩૧.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૬૩૦૧ કેળ ઇન ટર ાન્ઝીટના લીભાનંુ શપ્રભીમભ ૩૪૬૧૨ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૧૦૬૩૦૨ કોોયેળનના કભસર્ાયીના ર્ારુ વશલસવે  અલવાન 

થામ તેને ખાવ ભદદ આલા

૩૦૪૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૧૦૬૩૦૩ વયકાયશ્રીભાં યજૂ કયલા ભાટેનાં જુદા જુદા પોભસ 

ખયીદલા

૩૪૮૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૧૦૬૩૦૪ કન્વરટન્ટ ર્ાજીવ  રુ્કલલા ૩૪૨૦૨ ૦.૭૦ ૪.૨૨ ૫.૦૦ ૪.૪૩ ૦.૫૭ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૧૦૬૩૦૫ ફેંક ર્ાજીવ રુ્કલલા ૫૪૦૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૧૦૬૩૦૭ કોોયેળનના તભાભ ખાતાએ રીધેરી ાછરી 

તવરભાતનો જભા ખર્સ

૫૭૪૦૬ ૦.૦૦ ૭૧૯.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૧૦૬૩૦૯ રશવાફી ળાખા ભાટે કોમ્પમુટય, શપ્રન્ટય, વોફ્ટલેય 

તથા તે અંગેની લસ્તુ ખયીદલા

૬૦૯૦૧ ૦.૫૧ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૧૦૬૩૧૦ ાછરા લસનો ખર્સ ૫૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૬૩૧૨ વયકાયી તથા ફાકી ટેક્ષના રુ્કલલા ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૧.૨૩ ૭૨૪.૦૩ ૧૭.૧૫ ૪.૪૩ ૪૨.૭૨ ૪૭.૧૫ ૧૭.૧૫ ૧૭.૧૫ ૧૭.૧૫

ભુખ્મ ડશવાફનીળની ઓડપવનુાં કુર ૫૬૫.૪૦ ૧૧૦૦.૮૨ ૪૭૪.૬૦ ૨૯૨.૭૧ ૧૯૫.૩૩ ૪૮૮.૦૪ ૪૭૫.૭૯ ૪૭૫.૭૯ ૪૭૫.૭૯

 યેલન્મુ ખર્ચ   (27)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૦૭ ૭)જ્મુડડળીમર ભેજીસ્ટરે ટ(પસ્ટચ  ક્રાવ) 

મ્મુપ્રન.કોટચની ઓડપવ

B ૦૧૦૭૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૪) ૧૪.૪૬ ૧૮.૩૮ ૨૧.૦૦ ૧૪.૫૯ ૫.૨૨ ૧૯.૮૧ ૨૧.૩૯ ૨૧.૩૯ ૨૧.૩૯

ભશેકભનુાં કુર ૧૪.૪૬ ૧૮.૩૮ ૨૧.૦૦ ૧૪.૫૯ ૫.૨૨ ૧૯.૮૧ ૨૧.૩૯ ૨૧.૩૯ ૨૧.૩૯

B ૦૧૦૭૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫

જ્મુડડળીમર ભેજીસ્ટરે ટ(પસ્ટચ  ક્રાવ) 

મ્મુપ્રન.કોટચની ઓડપવનુાં કુર

૧૪.૪૬ ૧૮.૩૮ ૨૧.૮૫ ૧૪.૫૯ ૬.૦૭ ૨૦.૬૬ ૨૨.૨૪ ૨૨.૨૪ ૨૨.૨૪

૧૦૮ ૮)ર્ુાંટણી અને લસ્તી ગણતયી ખાતુાં

ર્ુાંટણી ખાતુાં

B ૦૧૦૮૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૫) ૧૩.૮૯ ૧૩.૧૯ ૧૬.૦૦ ૧૦.૧૦ ૩.૬૩ ૧૩.૭૩ ૧૪.૮૩ ૧૪.૮૩ ૧૪.૮૩

ભશેકભનુાં કુર ૧૩.૮૯ ૧૩.૧૯ ૧૬.૦૦ ૧૦.૧૦ ૩.૬૩ ૧૩.૭૩ ૧૪.૮૩ ૧૪.૮૩ ૧૪.૮૩

B ૦૧૦૮૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૧ ૦.૦૬ ૦.૪૦ ૦.૦૫ ૦.૧૯ ૦.૨૪ ૦.૩૯ ૦.૩૯ ૦.૩૯ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૧ ૦.૦૬ ૦.૪૦ ૦.૦૫ ૦.૧૯ ૦.૨૪ ૦.૩૯ ૦.૩૯ ૦.૩૯

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૮૩૦૧ રંુ્ટણી ખાતુ ૫૭૪૦૩ ૯.૧૧ ૨૧.૭૭ ૬૭૨.૦૦ ૬.૬૬ ૩૧.૩૪ ૩૮.૦૦ ૬૭૨.૦૦ ૬૭૨.૦૦ ૬૭૨.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૯.૧૧ ૨૧.૭૭ ૬૭૨.૦૦ ૬.૬૬ ૩૧.૩૪ ૩૮.૦૦ ૬૭૨.૦૦ ૬૭૨.૦૦ ૬૭૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ

લસ્તી ગણતયી ખાતુાં

B ૦૧૦૮૩૦૨ વેન્વવની કાભગીયી અંગેનો ખર્સ ૫૭૪૦૧ ૦.૬૯ ૧.૯૭ ૨૦.૦૦ ૦.૯૮ ૯.૦૨ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૧૦૮૩૦૪ આધાયકાડસ  વંફંશધત ખર્સ ૫૭૪૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

લસ્તી ગણતયી ખાતા પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૦.૬૯ ૧.૯૭ ૨૧.૦૦ ૦.૯૮ ૧૦.૦૨ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ તથા લસ્તી ગણતયી ખાતા પ્રલળે 

ખર્ચ નુાં કુર

૯.૮૦ ૨૩.૭૪ ૬૯૩.૦૦ ૭.૬૪ ૪૧.૩૬ ૪૯.૦૦ ૬૮૩.૦૦ ૬૮૩.૦૦ ૬૮૩.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ તથા લસ્તી ગણતયી ખાતાનુાં કુર ૨૩.૮૦ ૩૬.૯૯ ૭૦૯.૪૦ ૧૭.૭૯ ૪૫.૧૮ ૬૨.૯૭ ૬૯૮.૨૨ ૬૯૮.૨૨ ૬૯૮.૨૨

૧૦૯ ૯)ટેરીપોન ખાતુ

B ૦૧૦૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૬) ૨૦.૧૬ ૧૮.૬૪ ૨૧.૦૦ ૧૨.૦૫ ૪.૦૪ ૧૬.૦૯ ૧૭.૩૭ ૧૭.૩૭ ૧૭.૩૭

ભશેકભનુાં કુર ૨૦.૧૬ ૧૮.૬૪ ૨૧.૦૦ ૧૨.૦૫ ૪.૦૪ ૧૬.૦૯ ૧૭.૩૭ ૧૭.૩૭ ૧૭.૩૭

B ૦૧૦૯૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

૩) પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૯૩૦૧ ટેરીપોન કનેવળન તથા ી.ફી.એવવ. 

શનબાલણી તથા ભોફાઇર ફીરના રુ્કલણાં ભાટે

૩૮૯૦૪ ૮.૫૫ ૧૧.૦૬ ૧૫.૦૦ ૭.૬૪ ૭.૩૬ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૧૦૯૩૦૨ ઇ.ી.એ.ફી. એક્ષ્રે્ન્જ ખયીદલા તથા 

શનબાલણી

૬૦૯૦૪ ૨.૯૪ ૨.૮૯ ૪.૦૦ ૦.૮૧ ૧.૧૯ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૧૧.૪૯ ૧૩.૯૫ ૧૯.૦૦ ૮.૪૫ ૮.૫૫ ૧૭.૦૦ ૧૯.૦૦ ૧૯.૦૦ ૧૯.૦૦

ટેરીપોન ખાતાનુાં કુર ૩૧.૬૫ ૩૨.૫૯ ૪૦.૦૫ ૨૦.૫૦ ૧૨.૬૪ ૩૩.૧૪ ૩૬.૪૨ ૩૬.૪૨ ૩૬.૪૨

વભાન્મ કાયબાયનુાં કુર ૧૯૨૭.૫૧ ૨૪૫૦.૨૮ ૨૯૧૧.૩૫ ૧૧૭૧.૩૩ ૯૦૪.૮૪ ૨૦૭૬.૧૭ ૨૭૫૪.૩૭ ૨૭૫૫.૩૭ ૨૭૫૫.૩૭

૧૧૦ ૨)કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ 

અને એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)

B ૦૧૧૦૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫) ૬૫.૧૬ ૬૨.૩૧ ૭૨.૦૦ ૪૭.૭૯ ૧૬.૦૪ ૬૩.૮૩ ૬૮.૯૪ ૬૮.૯૪ ૬૮.૯૪

SCH-17 

to 29, 172, 

174

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૭ થી 

૨૯,૧૭૨,૧૭૪)

૨૪૬૨.૮૧ ૨૩૭૫.૬૯ ૨૭૯૫.૦૦ ૧૮૪૮.૦૧ ૭૦૩.૧૨ ૨૫૫૧.૧૩ ૨૭૫૫.૨૩ ૨૭૫૫.૨૩ ૨૭૫૫.૨૩

SCH-30 

to 40, 148, 

173, 175

કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૩૦ 

થી ૪૦,૧૪૮,૧૭૩,૧૭૫)

૨૭૧૪.૦૦ ૨૬૩૦.૭૭ ૩૦૯૫.૦૦ ૨૦૭૫.૪૭ ૮૨૫.૫૦ ૨૯૦૦.૯૭ ૩૧૩૩.૦૪ ૩૧૩૩.૦૪ ૩૧૩૩.૦૪

SCH-162 

to 165

કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૬૨ 

થી ૧૬૫)

૫૧૧.૫૩ ૫૦૨.૬૧ ૫૯૨.૦૦ ૩૭૮.૬૨ ૧૨૮.૭૫ ૫૦૭.૩૭ ૫૪૭.૯૬ ૫૪૭.૯૬ ૫૪૭.૯૬

ભશેકભનુાં કુર ૫૭૫૩.૫૦ ૫૫૭૧.૩૮ ૬૫૫૪.૦૦ ૪૩૪૯.૮૯ ૧૬૭૩.૪૧ ૬૦૨૩.૩૦ ૬૫૦૫.૧૭ ૬૫૦૫.૧૭ ૬૫૦૫.૧૭

B૦૧૧૦૨૦૧- 

૨૧૮

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૫૧.૯૩ ૫૧.૧૪ ૯૪.૦૫ ૩૧.૫૮ ૪૬.૫૮ ૭૮.૧૬ ૮૫.૦૬ ૮૫.૦૬ ૮૫.૦૬ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૫૧.૯૩ ૫૧.૧૪ ૯૪.૦૫ ૩૧.૫૮ ૪૬.૫૮ ૭૮.૧૬ ૮૫.૦૬ ૮૫.૦૬ ૮૫.૦૬

૨)કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 

એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)

૫૮૦૫.૪૩ ૫૬૨૨.૫૨ ૬૬૪૮.૦૫ ૪૩૮૧.૪૭ ૧૭૧૯.૯૯ ૬૧૦૧.૪૬ ૬૫૯૦.૨૩ ૬૫૯૦.૨૩ ૬૫૯૦.૨૩

૧૧૧ ૩)આકાયણી ળાખા
B ૦૧૧૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૧ થી ૪૨) ૩૭૪.૭૮ ૩૫૩.૩૧ ૪૨૩.૦૦ ૨૩૪.૬૩ ૭૪.૬૧ ૩૦૯.૨૪ ૩૩૩.૯૮ ૩૩૩.૯૮ ૩૩૩.૯૮

ભશેકભનુાં કુર ૩૭૪.૭૮ ૩૫૩.૩૧ ૪૨૩.૦૦ ૨૩૪.૬૩ ૭૪.૬૧ ૩૦૯.૨૪ ૩૩૩.૯૮ ૩૩૩.૯૮ ૩૩૩.૯૮

B ૦૧૧૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૩૭ ૦.૧૫ ૦.૮૯ ૦.૦૪ ૦.૭૫ ૦.૭૯ ૦.૮૯ ૦.૮૯ ૦.૮૯ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૩૭ ૦.૧૫ ૦.૮૯ ૦.૦૪ ૦.૭૫ ૦.૭૯ ૦.૮૯ ૦.૮૯ ૦.૮૯

પ્રલળે ખર્ચ
ફીજા કયોનુાં તેભજ રાગતનુાં યીપાંડ

B ૦૧૧૧૩૦૧ લેયા તથા અન્મ આલેર આલકનંુ 

યીપંડ(યીલોલ્લીંગ પંડનો પાો)

૫૭૫૦૫ ૧૭૫.૦૦ ૨૧૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

B ૦૧૧૧૩૦૪ ભકાનોની આકાયણી અંગે વલે કયલા તથા 

કન્વરટન્વી પી ભાટે

૩૪૨૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૧૧૩૦૫ લેયા લવુરાત ભાટે રોકઅદારત મોજલા તથા 

શભલ્કતોની શયાજી લેલ્મુએળન ર્ાજસ તેભજ 

એવળન પી નક્કી કયલા ભાટે

૩૪૨૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૧૭૫.૦૦ ૨૧૫.૦૦ ૨૦૨.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦

આકાયણીનુાં કુર ૫૫૦.૧૫ ૫૬૮.૪૬ ૬૨૫.૮૯ ૪૩૪.૬૭ ૧૨૭.૩૬ ૫૬૨.૦૩ ૫૮૬.૮૭ ૫૮૬.૮૭ ૫૮૬.૮૭

આકાયણી, આયોગ્મ અને એન્જી.નુાં કુર ૬૩૫૫.૫૮ ૬૧૯૦.૯૮ ૭૨૭૩.૯૪ ૪૮૧૬.૧૪ ૧૮૪૭.૩૬ ૬૬૬૩.૫૦ ૭૧૭૭.૧૦ ૭૧૭૭.૧૦ ૭૧૭૭.૧૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૧૨ ૪)આઇ.ટી પ્રલબાગ

B ૦૧૧૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૩) ૧૫૦.૬૬ ૧૫૮.૪૪ ૧૮૮.૦૦ ૧૨૧.૦૯ ૪૬.૨૪ ૧૬૭.૩૩ ૧૮૦.૭૨ ૧૮૦.૭૨ ૧૮૦.૭૨

B ૦૧૧૨૧૦૨ કોમ્પ્મુટય વશલસવીવ અંગેની ફશાયની 

વંસ્થાને રુ્કલણી

(રીઝ રાઇન તેભજ નેટલકસની રગત વશ)

૩૦૬૧૫ ૧૧૪.૪૪ ૭૩.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૩.૧૬ ૩૬.૮૪ ૫૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૬૫.૧૦ ૨૩૧.૪૪ ૨૯૮.૦૦ ૧૩૪.૨૫ ૮૩.૦૮ ૨૧૭.૩૩ ૨૯૦.૭૨ ૨૯૦.૭૨ ૨૯૦.૭૨

B ૦૧૧૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૮૩ ૦.૭૫ ૧.૮૫ ૦.૪૩ ૧.૦૨ ૧.૪૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૮૩ ૦.૭૫ ૧.૮૫ ૦.૪૩ ૧.૦૨ ૧.૪૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૧૧૨૩૦૧ કોમ્પ્મુટય ર્ાજસ, વોફ્ટલેવસ ખયીદી તથા 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૯૦૧ ૦.૬૩ ૧૬.૯૦ ૨૦.૦૦ ૪.૩૨ ૧૨.૬૮ ૧૭.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૧૧૨૩૦૨ કોમ્પ્મુટય સ્ટેળનયી, વીડી, ટે્વ, શપ્રન્ટય 

યીફન શલ.

૩૪૪૦૫ ૪૯.૩૨ ૧૯.૨૨ ૩૦.૦૦ ૪.૩૬ ૨૫.૬૪ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૧૧૨૩૦૩ કોમ્પ્મુટય, શપ્રન્ટય ભળીનોની શનબાલણી ૩૮૯૦૧ ૯.૧૦ ૧૪.૭૬ ૨૦.૪૦ ૧૩.૩૫ ૭.૦૫ ૨૦.૪૦ ૨૦.૫૦ ૨૦.૫૦ ૨૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

 પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૯.૦૫ ૫૦.૮૮ ૭૦.૪૦ ૨૨.૦૩ ૪૫.૩૭ ૬૭.૪૦ ૭૫.૫૦ ૭૫.૫૦ ૭૫.૫૦

આઇ.ટી પ્રલબાગ નુાં કુર ૩૨૪.૯૮ ૨૮૩.૦૭ ૩૭૦.૨૫ ૧૫૬.૭૧ ૧૨૯.૪૭ ૨૮૬.૧૮ ૩૬૮.૦૭ ૩૬૮.૦૭ ૩૬૮.૦૭

૧૧૩ ૫)ઓક્ટર ોમ

B ૦૧૧૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૦ ૦.૦૭ ૩.૨૫ ૦.૦૩ ૩.૨૨ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૦ ૦.૦૭ ૩.૨૫ ૦.૦૩ ૩.૨૨ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫

ઓક્ટર ોમનુાં કુર ૦.૧૦ ૦.૦૭ ૩.૨૫ ૦.૦૩ ૩.૨૨ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫

૧૧૪ ૬)ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટી તથા ઇતય 

ભશેકભ ખર્ચ

ેન્ળન તથા  ગે્રજ્મુઇટી

B ૦૧૧૪૧૦૧ (અ) ેન્ળન ભાટે ૩૦૫૦૨ ૧૫૪૨૩.૦૬ ૧૫૧૯૮.૦૬ ૧૬૫૦૦.૦૦ ૧૨૧૯૮.૯૨ ૪૨૦૧.૦૮ ૧૬૪૦૦.૦૦ ૧૭૦૦૦.૦૦ ૧૭૦૦૦.૦૦ ૧૭૦૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૨ (ફ) ગ્ેજ્મુઇટી ભાટે ૩૦૫૦૧ ૨૪૦૨.૧૩ ૩૨૫૨.૬૩ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૧૪૧.૯૧ ૧૨૦૮.૦૯ ૩૩૫૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૩ ેન્ળનના અભુક રશસ્વાનંુ યોકડભાં રૂાંતય કયી 

ઉચ્ર્ક યકભ રુ્કલલા ભાટે

૩૦૫૦૩ ૨૩૬૯.૪૪ ૨૬૯૯.૯૨ ૩૧૦૦.૦૦ ૧૭૧૮.૧૦ ૧૦૮૧.૯૦ ૨૮૦૦.૦૦ ૨૮૦૦.૦૦ ૨૮૦૦.૦૦ ૨૮૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૪ શનલૃત થતા કભસર્ાયી ના શક યજાના રુ્કલણા 

ભાટે

૩૦૫૦૪ ૧૧૭૮.૬૯ ૧૫૬૬.૭૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૯૧૩.૯૪ ૫૮૬.૦૬ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૫ કભસર્ાયીને યજા પ્રલાવ યાશતનો રાબ આલા ૧૫.૧૨ ૨૩.૭૫ ૪૦.૦૦ ૫.૭૩ ૯૪.૨૭ ૧૦૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૭ ેન્ળનયોને ગાયંર્ ભુજફ તપાલતની યકભ 

રુ્કલલા ભાટે

૩૦૫૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટી  નુાં કુર ૨૧૩૮૮.૪૪ ૨૨૭૪૧.૧૩ ૨૪૧૯૦.૦૦ ૧૬૯૭૮.૬૦ ૭૧૮૧.૪૦ ૨૪૧૬૦.૦૦ ૨૪૩૬૫.૦૦ ૨૪૩૬૫.૦૦ ૨૪૩૬૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

ઇતય ભશેકભ ખર્ચ

B ૦૧૧૪૧૦૬ કભસર્ાયીને જ ેતે લખતે ૭ભાં ગાય ંર્ના 

તપાલતની યકભ રુ્કલલા ભાટે

૩૦૬૦૮ ૧૨૭.૧૮ ૧૬.૫૧ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૮ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ ળીડ્યુરભાં યકભ ખૂટે તો 

વયબય કયલા ભાટે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૯ રેફય લેલ્પેય ફોડસ ને ભાશરકી પાાની યકભ 

રુ્કલલા

૩૦૪૧૧ ૧.૬૯ ૧.૬૨ ૪.૦૦ ૦.૭૮ ૧.૨૨ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

B ૦૧૧૪૧૧૦ ર્ારુ વશલસવ દયશભમાન અલવાન ાભેર 

કભસર્ાયીના લાયવદાયને ઉચ્ર્ક યકભ રુ્કલલા 

ભાટે

૩૦૪૦૮ ૨૪૭.૦૦ ૨૪૨.૦૩ ૩૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ઇતય ભશેકભ ખર્ચનુાં કુર ૩૭૫.૮૭ ૨૬૦.૧૬ ૩૪૪.૦૦ ૨૦૦.૭૮ ૧૩૬.૨૨ ૩૩૭.૦૦ ૩૪૪.૦૦ ૩૪૪.૦૦ ૩૪૪.૦૦

 ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટી તથા ઇતય ભશેકભ 

ખર્ચનુાં કુર

૨૧૭૬૪.૩૧ ૨૩૦૦૧.૨૯ ૨૪૫૩૪.૦૦ ૧૭૧૭૯.૩૮ ૭૩૧૭.૬૨ ૨૪૪૯૭.૦૦ ૨૪૭૦૯.૦૦ ૨૪૭૦૯.૦૦ ૨૪૭૦૯.૦૦

કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 

એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)  આઇ.ટી પ્રલબાગ અને 

ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટીનુાં કુર

૨૮૪૪૪.૯૭ ૨૯૪૭૫.૪૧ ૩૨૧૮૧.૪૪ ૨૨૧૫૨.૨૬ ૯૨૯૭.૬૭ ૩૧૪૪૯.૯૩ ૩૨૨૫૭.૪૨ ૩૨૨૫૭.૪૨ ૩૨૨૫૭.૪૨

૧   વભાન્મ કાયબાય અને કયની લવુરાત નુાં 

કુર

૩૦૩૭૨.૪૮ ૩૧૯૨૫.૬૯ ૩૫૦૯૨.૭૯ ૨૩૩૨૩.૫૯ ૧૦૨૦૨.૫૦ ૩૩૫૨૬.૦૯ ૩૫૦૧૧.૭૯ ૩૫૦૧૨.૭૯ ૩૫૦૧૨.૭૯

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ

૨૦૧ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ

B ૦૨૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૫) ૪૩૯.૨૭ ૪૨૬.૩૬ ૫૦૨.૦૦ ૩૨૦.૫૩ ૧૧૫.૯૬ ૪૩૬.૪૯ ૪૭૧.૪૧ ૪૭૧.૪૧ ૪૭૧.૪૧

SCH-46 અકોટા સ્ટેરડમભ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં - ૪૬)

૧૦.૪૧ ૧૦.૯૬ ૧૨.૦૦ ૭.૭૫ ૩.૩૭ ૧૧.૧૨ ૧૨.૦૧ ૧૨.૦૧ ૧૨.૦૧

ભશેકભનુાં કુર ૪૪૯.૬૮ ૪૩૭.૩૨ ૫૧૪.૦૦ ૩૨૮.૨૮ ૧૧૯.૩૩ ૪૪૭.૬૧ ૪૮૩.૪૨ ૪૮૩.૪૨ ૪૮૩.૪૨

B૦૨૦૧૨૦૧   -

 ૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૭૯ ૧.૫૯ ૪.૬૦ ૧.૦૦ ૧.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૭૯ ૧.૫૯ ૪.૬૦ ૧.૦૦ ૧.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫ ૨.૯૫

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૨૦૧૩૦૧ ડર ોઇંગનો વાભાન ૩૪૪૧૭ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૨૦૧૩૦૨ શફનખેતી ઉમોગનો કય શલળે ધાયાની યકભ 

બયાઇ

૩૪૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૨૦૧૩૦૩ અકોટા સ્ોટસવ કોમ્પ્રેક્ષની શનબાલણી તથા 

દુયસ્તી કયલા ભાટે

૩૮૩૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

 યેલન્મુ ખર્ચ   (31)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૨૦૧૩૦૪ નશલન નવળા ખયીદલા તથા ટરેવીંગ કયલા ભાટે ૫૭૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૨૦૧૩૦૬ દફાણ ખાતાની કાભગીયી અંગે અનાશધકૃત ાકા 

દફાણો ખવેડલાના કાભે જરૂરયમાત પ્રભાણે 

વાધનો ભળીનો ખયીદલા તથા બાડા ભાટે

૩૪૩૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૨૦૧૩૦૭ ટી.ી સ્કીભો પાઇનર થતા શેરાની 

વોવામટી બયેરો શલકાવપાો ભજયે આલા 

ભાટે

૫૭૫૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૨૦૧૩૦૮ ટી.ી સ્કીભો પાઇનર થતા શેરાની 

વોવામટી બયેરો ઇન્રીભેન્ટ કોન્ટર ીબ્મુળનભાં 

ભજયે આલા

૫૭૫૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૨૦૧૩૦૯ ટી.ી સ્કીભો, નોન ટી.ી સ્કીભની જભીનો 

ભકાનો શયાજીથી લેર્લાના કાભે નામફ નગય 

શનમોજન અથલા કન્વરટન્ટ ાવે બાલ નક્કી 

કયલા (૨% ભુલ્માંકન પી)

૩૪૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૮.૨૫ ૦.૦૦ ૫.૦૫ ૫.૦૫ ૮.૨૫ ૮.૨૫ ૮.૨૫

પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટનુાં 

કુર

૪૫૦.૪૭ ૪૩૯.૧૬ ૫૨૬.૮૫ ૩૨૯.૨૮ ૧૨૬.૩૩ ૪૫૫.૬૧ ૪૯૪.૬૨ ૪૯૪.૬૨ ૪૯૪.૬૨

૨૦૨ ૨)ટાઉન ડેલરભેન્ટ

B ૦૨૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૭ થી ૫૦) ૫૪૨.૬૯ ૫૩૨.૪૧ ૬૧૫.૦૦ ૪૧૮.૧૭ ૧૫૨.૪૦ ૫૭૦.૫૭ ૬૧૬.૨૧ ૬૧૬.૨૧ ૬૧૬.૨૧

અન્મ ભશેકભ ખર્ચ

B ૦૨૦૨૧૦૨ વયકાયશ્રી તયપથી પ્રશત શનમુશવત ય આલતા 

કભસર્ાયીના ેન્ળન અને રીલ વેરેયીના પાાની 

યકભ

૩૦૬૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૨૦૨૧૦૭ પ્રલય નગય શનમોજકશ્રીની કરે્યી ૩૦૬૨૮ ૦.૦૦ ૧૭૩.૬૪ ૨૭૫.૦૦ ૨૧૯.૬૪ ૫૫.૩૬ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૫૪૨.૬૯ ૭૦૬.૦૫ ૮૯૦.૦૫ ૬૩૭.૮૧ ૨૦૭.૮૧ ૮૪૫.૬૨ ૮૯૧.૨૬ ૮૯૧.૨૬ ૮૯૧.૨૬

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૩ ટાઉન ડેલરભેન્ટ ખર્ચ િભાણે ૦.૨૭ ૦.૩૬ ૦.૯૦ ૦.૦૬ ૦.૮૪ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૪ ફાંધકાભ યલાનગી ળાખા ખર્ચ િભાણે ૦.૦૭ ૦.૦૪ ૦.૮૬ ૦.૧૦ ૦.૭૬ ૦.૮૬ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૫ ટાઉન ્રાનવસ રપવ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૬ શનબસમતા ળાખા ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૯ પ્રલય નગય શનમોજકશ્રીની કરે્યી ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૮૦ ૦.૦૦ ૫.૮૦ ૫.૮૦ ૫.૮૦ ૫.૮૦ ૫.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૪૭ ૦.૪૦ ૭.૯૧ ૦.૧૬ ૭.૭૫ ૭.૯૧ ૮.૦૬ ૮.૦૬ ૮.૦૬

 યેલન્મુ ખર્ચ   (32)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૩)પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૨૦૨૩૦૧ અન્મ વયકાયી વંસ્થા ાવે ટી.ી સ્કીભો સ્કેન 

કયાલલાના ખર્સ ભાટે

૫૭૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૧ ૦.૯૯ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૦૨૦૨૩૦૨ ટી.ી. સ્કીભો ભાટે ડર ોઇંગનો વાભાન ખયીદલા 

અને ટાઉન ડેલરભેન્ટ  તથા ટી.ી. રપવના 

એભોશનમા શપ્રન્ટીંગ ભળીનોની તથા નવળાના 

ભાઉશન્ટગ ભાટે તથા સ્ટોન તથા ખીટી 

ખયીદલા ભાટે

૩૪૪૧૮ ૦.૦૮ ૦.૦૪ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૨૦૨૩૦૩ ભકાનોને શનબસમ કયલાના કાભ તથા ફીન 

યલાનગી ફાંધકાભો તોડલા ભાટે

૫૭૪૧૧ ૬.૭૦ ૩.૨૬ ૨૭.૦૦ ૧.૪૨ ૩૨.૫૮ ૩૪.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૨૦૨૩૦૪ ડર ાફ્ટ ટી.ી. સ્કીભો ફનાલલા ભાટે તથા શદ 

શલસ્તાયભાં વભાશલષ્ટ ગાભોની ભાણી, યેકોડસ, 

રડભાકેળન શલ. ભાટે

૫૭૪૧૮ ૦.૦૦ ૪.૮૯ ૫૦.૦૦ ૧૬.૯૬ ૩૩.૦૪ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૦૨૦૨૩૦૫ ફાંધકાભ યલાનગી યેકોડસ  

ડીઝીટરાઇઝડ/કોમ્પ્મુટયાઇઝડ કયલા ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૧.૧૪ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૬.૭૮ ૯.૩૩ ૮૮.૦૦ ૧૮.૩૯ ૭૨.૧૧ ૯૦.૫૦ ૯૫.૫૦ ૯૫.૫૦ ૯૫.૫૦

ટાઉન ડેલરભેન્ટનુાં કુર ૫૪૯.૯૪ ૭૧૫.૭૮ ૯૮૫.૯૬ ૬૫૬.૩૬ ૨૮૭.૬૭ ૯૪૪.૦૩ ૯૯૪.૮૨ ૯૯૪.૮૨ ૯૯૪.૮૨

૨૦૩ ૩)ગાાંધીનગય ગૃશ તથા વય 

વમાજીયાલનગય ગૃશ

B ૦૨૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૨ ) ૨૨.૧૫ ૨૧.૯૪ ૨૫.૦૦ ૧૭.૧૫ ૬.૪૦ ૨૩.૫૫ ૨૫.૪૪ ૨૫.૪૪ ૨૫.૪૪

SCH-53 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૩) ૭.૯૯ ૬.૮૯ ૮.૦૦ ૫.૧૫ ૨.૦૦ ૭.૧૫ ૭.૭૨ ૭.૭૨ ૭.૭૨

B ૦૨૦૩૧૦૨ કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ વય વમાજી-

યાલનગય ગૃશ (શળડ્યુર નં - ૧૭૮)

૨૧.૪૩ ૨૨.૩૧ ૨૬.૦૦ ૧૪.૩૯ ૪.૯૧ ૧૯.૩૦ ૨૦.૮૪ ૨૦.૮૪ ૨૦.૮૪

ભશેકભનુાં કુર ૫૧.૫૭ ૫૧.૧૪ ૫૯.૦૦ ૩૬.૬૯ ૧૩.૩૧ ૫૦.૦૦ ૫૪.૦૦ ૫૪.૦૦ ૫૪.૦૦

B ૦૨૦૩૨૦૧-

૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૬૧.૬૦ ૫૨.૬૪ ૭૦.૬૫ ૧૩.૯૫ ૨૧.૩૦ ૩૫.૨૫ ૭૦.૬૭ ૭૦.૬૭ ૭૦.૬૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૬૧.૬૦ ૫૨.૬૪ ૭૦.૬૫ ૧૩.૯૫ ૨૧.૩૦ ૩૫.૨૫ ૭૦.૬૭ ૭૦.૬૭ ૭૦.૬૭

ગાાંધીનગયગૃશ પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૨૦૩૩૦૧ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૦.૬૪ ૩.૯૫ ૫.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૯૮ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૦.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૨૦૩૩૦૩ ગાંધીનગયગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૦.૮૮ ૧.૧૩ ૩.૦૦ ૨.૭૮ ૦.૨૨ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૪ ગાંધીનગયગૃશ લોટય કુરય રૂભ એયકંડીળન, 

એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૭ ૯.૯૨ ૯.૦૮ ૧૦.૦૦ ૧.૬૫ ૮.૩૫ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

વય વમાજીયાલનગય ગૃશ પ્રનબાલણી અને 

દુયસ્તી

B ૦૨૦૩૩૦૫ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૮.૭૩ ૧૧.૦૧ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૬ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૦.૫૦ ૧.૨૦ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૭ વય વમાજીયાલનગયગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૬.૭૬ ૦.૫૭ ૧૦.૦૦ ૭.૨૬ ૨.૭૪ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૮ વય વમાજીયાલનગય ગૃશના લોટય કુરય રૂભ, 

એયકંડીળન, એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૭ ૩.૮૦ ૧.૨૭ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ાંડડત ડદનદમાર ઉાદ્યામ નગય ગૃશ (આજલા 

ટાઉન શોર)

B ૦૨૦૩૩૦૯ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૯.૬૧ ૫૨.૨૨ ૩૫.૦૦ ૧૨.૧૩ ૧૭.૮૭ ૩૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૨૦૩૩૧૦ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૦૨૦૩૩૧૧ ંરડત રદનદમાર ઉાદ્યામ નગય ગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૨.૫૨ ૪.૯૪ ૫.૦૦ ૪.૮૮ ૨.૬૨ ૭.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૨૦૩૩૧૨ ંરડત રદનદમાર ઉાદ્યામ નગય ગૃશના લોટય 

કુરય રૂભ, એયકંડીળન, એવી ્રાન્ટની 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૪૩.૭૩ ૮૫.૩૭ ૧૦૬.૭૫ ૨૮.૭૨ ૪૯.૭૮ ૭૮.૫૦ ૧૦૩.૦૦ ૧૦૩.૦૦ ૧૦૩.૦૦

ગાાંધીનગય ગૃશ તથા વય વમાજીયાલનગય ગૃશનુાં 

કુર

૧૫૬.૯૦ ૧૮૯.૧૫ ૨૩૬.૪૦ ૭૯.૩૬ ૮૪.૩૯ ૧૬૩.૭૫ ૨૨૭.૬૭ ૨૨૭.૬૭ ૨૨૭.૬૭

૨૦૪ ૪)ડદક ઓન પ્રથમેટય તથા આટચ  ગેરેયી
B ૦૨૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૪ ) ૪.૦૦ ૪.૮૪ ૬.૦૦ ૩.૨૪ ૧.૨૦ ૪.૪૪ ૪.૭૯ ૪.૭૯ ૪.૭૯

ભશેકભનુાં કુર ૪.૦૦ ૪.૮૪ ૬.૦૦ ૩.૨૪ ૧.૨૦ ૪.૪૪ ૪.૭૯ ૪.૭૯ ૪.૭૯

B ૦૨૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૪૧ ૦.૭૬ ૦.૯૧ ૦.૨૮ ૦.૨૭ ૦.૫૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧
કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૪૧ ૦.૭૬ ૦.૯૧ ૦.૨૮ ૦.૨૭ ૦.૫૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૨૦૪૩૦૧ રદક ન શથમેટય તથા આટસ  ગેરેયીની 

શનબાલણી

૩૮૩૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

ડદક ઓન પ્રથમેટય તથા આટચ  ગેરેયીનુાં કુર ૪.૪૧ ૫.૬૦ ૭.૪૧ ૩.૫૨ ૧.૭૨ ૫.૨૪ ૫.૫૪ ૫.૫૪ ૫.૫૪

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ નુાં કુર

૧૧૬૧.૭૨ ૧૩૪૯.૬૯ ૧૭૫૬.૬૨ ૧૦૬૮.૫૨ ૫૦૦.૧૦ ૧૫૬૮.૬૨ ૧૭૨૨.૬૫ ૧૭૨૨.૬૫ ૧૭૨૨.૬૫

૩ જાશેય વરાભતી

૩૦૧ ૧)અપ્રિળાાંપ્રત ળાખા

B ૦૩૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૫ ) ૧૨૨૬.૫૩ ૧૨૮૭.૧૪ ૧૫૧૬.૦૦ ૧૦૦૫.૬૧ ૩૫૨.૬૭ ૧૩૫૮.૨૮ ૧૪૬૬.૯૫ ૧૪૬૬.૯૫ ૧૪૬૬.૯૫

B ૦૩૦૧૧૦૨ કોન્ટર ાવટથી ડર ાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો ખર્સ ૩૦૬૧૪ ૭૭.૬૭ ૮૦.૪૬ ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૮૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૩૦૪.૨૦ ૧૩૬૭.૬૦ ૧૬૧૬.૦૦ ૧૦૫૬.૪૮ ૪૫૨.૬૭ ૧૪૫૮.૨૮ ૧૫૬૬.૯૫ ૧૫૬૬.૯૫ ૧૫૬૬.૯૫

 યેલન્મુ ખર્ચ   (34)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૩૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૭.૭૮ ૧૮.૫૮ ૨૪.૮૦ ૧૩.૯૭ ૧૧.૭૬ ૨૫.૭૩ ૨૫.૮૦ ૨૫.૮૦ ૨૫.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૭.૭૮ ૧૮.૫૮ ૨૪.૮૦ ૧૩.૯૭ ૧૧.૭૬ ૨૫.૭૩ ૨૫.૮૦ ૨૫.૮૦ ૨૫.૮૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૩૦૧૩૦૧ એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, ભૃતદેશલારશની, 

પામય એન્જીન ભાટે સ્ેયાટસ  તથા શનબાલણી

૩૮૮૦૧ ૩૪.૭૫ ૪૪.૯૯ ૩૫.૦૦ ૧૭.૩૪ ૧૭.૬૬ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૨ ઇનાભ તથા અશિ શનયોધક વપ્તાશ ભાટે ૩૦૪૦૩ ૦.૧૨ ૦.૧૧ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦

B ૦૩૦૧૩૦૩ અશિળભન કભસર્ાયી ભાટે કલ્માણ શનશધ ૩૦૪૦૭ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૩૦૧૩૦૪ પ્રાથશભક વાયલાય ભાટે દલા તથા યરુ્યણ 

ભારવાભાન ખયીદલા

૪૯૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫

B ૦૩૦૧૩૦૫ પામય એન્જીન, એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, 

ભૃતદેશલારશની ભાટે નશલન ટામય ટ્યુફ ખયીદલા 

ભાટે (સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૮૦૧ ૭.૯૮ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૬.૫૫ ૩.૪૫ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૭ એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, ભૃતદેશલારશની, 

પામય એન્જીનની ફોડી ફાંધલા, યંગયોગાન 

કયલા તથા દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૧૯.૭૪ ૧૯.૫૮ ૨૦.૦૦ ૫.૯૦ ૧૪.૧૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૮ લાશનો ભાટે ફેટયી ખયીદલા, ફેટયી ર્ાજસય, ઝાડ 

કાલાનંુ ભળીન સ્રેફ કટય ભળીન વામયનો 

તથા ઇતય વાધન ખયીદલા તથા શનબાલણી ભાટે

૩૮૭૦૧ ૨.૨૭ ૫.૩૮ ૫.૦૦ ૨.૭૫ ૨.૨૫ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૯ શાઇડર ોરીક ્રેટપોભસની શનબાલણી ૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૧૬.૨૯ ૮.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૦ ડર ામ કેશભકલ્વ ાલડય તથા પોભ કમ્પાઉન્ડ 

ખયીદલા

૫૭૪૧૭ ૩.૮૪ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૧ લામયરેવ વેટ લોકીટોકી તથા ઇશવલભેન્ટની 

શનબાલણી

૩૮૯૧૪ ૭.૦૦ ૮.૭૫ ૭.૫૦ ૪.૦૩ ૨.૯૭ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૨ કોોયેળનના અન્મ અશધકાયી ભાટેના 

લોકીટોકી ભાટેની શનબાલણી

૩૮૯૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

B ૦૩૦૧૩૧૩ પામય સ્ટેળનોભાં વુધાયા-લધાયા યંગયોગાન શલ. 

ભાટે

૩૮૨૦૧ ૨૪.૩૪ ૯.૮૨ ૨૫.૦૦ ૪.૭૪ ૨૦.૨૬ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૪ રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ગ્ાંટભાંથી ખયીદલાભાં 

આલનાય વાધન વાભગ્ીના વશલસવ ર્ાજસના 

રુ્કલણા ભાટે

૫૯૧૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૩૦૧૩૧૫ નશલન ટરે શનંગ વેન્ટય ભાટે વાધનો તથા અન્મ 

કાભગીયી ભાટે

૩૮૭૨૦ ૦.૦૦ ૦.૬૨ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૦૦.૫૪ ૧૦૬.૧૧ ૧૧૮.૨૬ ૪૧.૮૧ ૧૧૩.૪૫ ૧૫૫.૨૬ ૧૧૭.૭૬ ૧૧૭.૭૬ ૧૧૭.૭૬

અપ્રિળાાંપ્રત ળાખાનુાં કુર ૧૪૨૨.૫૨ ૧૪૯૨.૨૯ ૧૭૫૯.૦૬ ૧૧૧૨.૨૬ ૫૭૭.૮૮ ૧૬૩૯.૨૭ ૧૭૧૦.૫૧ ૧૭૧૦.૫૧ ૧૭૧૦.૫૧
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૩૦૨ ૨)ડદલાફત્તી યોળનાઇ

B ૦૩૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૯) ૯૦૯.૦૩ ૭૮૪.૯૮ ૯૨૩.૦૦ ૫૫૨.૨૦ ૧૯૦.૬૭ ૭૪૨.૮૭ ૮૦૨.૩૦ ૮૦૨.૩૦ ૮૦૨.૩૦

SCH-60 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં - ૬૦) ૧૫.૪૪ ૧૪.૧૫ ૧૯.૦૦ ૬.૮૨ ૨.૪૦ ૯.૨૨ ૯.૯૬ ૯.૯૬ ૯.૯૬

ભશેકભનુાં કુર ૯૨૪.૪૭ ૭૯૯.૧૩ ૯૪૨.૦૦ ૫૫૯.૦૨ ૧૯૩.૦૭ ૭૫૨.૦૯ ૮૧૨.૨૫ ૮૧૨.૨૫ ૮૧૨.૨૫

B ૦૩૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૩૭ ૦.૯૨ ૬.૦૨ ૦.૪૨ ૫.૧૦ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૩૭ ૦.૯૨ ૬.૦૨ ૦.૪૨ ૫.૧૦ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ૫.૫૨

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૩૦૨૪૦૧ સ્ટર ીટ રાઇટ ભાટે લયામેરી શલદુ્યત ળશવતનો 

ખર્સ

૪૩૧૦૩ ૧૩૪૦.૬૩ ૧૩૪૯.૮૯ ૧૩૦૦.૦૦ ૮૭૧.૦૨ ૫૦૩.૯૮ ૧૩૭૫.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૧ સ્ટર ીટ રાઇટની શનબાલણી ૩૯૨૦૬ ૪૩.૧૮ ૨૧.૯૧ ૫૦.૦૦ ૧૪.૩૪ ૩૫.૬૬ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૯૨૦૬ ૩.૪૮ ૨.૦૩ ૧૫.૦૦ ૦.૮૮ ૪.૧૨ ૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૩ યસ્તા યેાભાં ટર ારપક નડતયરૂ થતાં 

ભશાનગયાશરકનાં ઇરેવટર ીક થાંબરા ખવેડલા 

ભાટે(લોડસ)

૩૯૨૦૪ ૦.૮૬ ૦.૦૦ ૭.૫૦ ૦.૦૦ ૬.૧૦ ૬.૧૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૩૦૨૩૦૪ જી.ઇ.ફીભાં રાઇનર્ાજસની તથા ભીટય ર્ાજસની 

યકભ

૩૪૨૦૬ ૫.૭૫ ૯.૭૫ ૧૦.૦૦ ૧.૬૬ ૩.૩૪ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૨૪૦૨ મ્પમુ.કોો. ની ઇભાયતો અંગે લયાતી શલદુ્યત 

ળશવતના ફીરોના ખર્સ

૪૩૧૦૩ ૩૫.૦૯ ૪૩.૫૬ ૪૫.૦૦ ૨૫.૭૯ ૧૯.૨૧ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૫ ટુલ્વ અને ઇશવલભેન્ટ ખયીદલા ૬૦૭૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૬ શલદુ્યત ખાતાની લવુરાત ભાટે દાલા તથા 

પરયમાદ તથા કોમ્પન્વેળન રુ્કલાલા ખર્સ ભાટે

૩૪૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૦૩૦૨૩૦૭ કોોયેળનની ભાશરકીના શલદુ્યત ંોની 

શનબાલણી તથા ઇભાયતોની ઇરેવટર ીક રાઇટની 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૨૧૩ ૦.૦૦ ૩.૩૫ ૪.૦૦ ૦.૦૫ ૩.૯૫ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૮ લસ ઉજલણી તથા યોળનાઇ ભાટે ૩૯૨૦૫ ૨૦.૮૬ ૨૯.૧૪ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦
B ૦૩૦૨૩૦૯

સ્ટર ીટરાઇટની વેલાનંુ ખાનગીકયણ કયલા ભાટે
૩૯૨૦૮ ૫૭૩.૮૭ ૪૯૩.૯૪ ૬૦૦.૦૦ ૩૪૯.૬૨ ૩૬૩.૩૮ ૭૧૩.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૧૫ જુના શલદુ્યત ખાતાની ઇરેવટર ીક ડ્યુટીની ફાકી 

યકભના રુ્કલણા ભાટે

૩૪૨૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૩૦૨૩૧૬ મ્પમુ.કોો. ની ઇભાયતોભાં ઇરેવટર ીકર વુધાયા-

લધાયા કયલા

૩૯૨૦૬ ૬.૭૯ ૧.૭૨ ૨૦.૦૦ ૪.૭૧ ૫.૨૯ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૧૭ લડોદયા ભશાનગયાશરકાના શસ્તક ઇભાયત 

અને રપવો ભાટે વી.વી.ટી.લી કેભેયાની 

શનબાલણી

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૦૩૦.૫૧ ૧૯૫૫.૨૯ ૨૦૮૯.૫૫ ૧૨૬૮.૦૭ ૯૫૮.૫૮ ૨૨૨૬.૬૫ ૧૭૭૪.૫૫ ૧૭૭૪.૫૫ ૧૭૭૪.૫૫

ડદલાફત્તી યોળનાઇનુાં કુર ૨૯૫૭.૩૫ ૨૭૫૫.૩૪ ૩૦૩૭.૫૭ ૧૮૨૭.૫૧ ૧૧૫૬.૭૫ ૨૯૮૪.૨૬ ૨૫૯૨.૩૨ ૨૫૯૨.૩૨ ૨૫૯૨.૩૨
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૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૩૦૪ ૪)યાશદાયી વલરત ભાટે યસ્તાઓ ઉય 

પ્રવિર થાાંબરા ભુકલા અને ટર ાડપક 

વુધાયણા ભાટે

ટર ાડપક પ્રવિર તથા બ્રીન્કવચ તથા ટર ાડપક કેલણી 

તથા વાઇન ફોડચ  તથા પ્રલદ્યુત ફીરો ભાટે

B ૦૩૦૪૩૦૧ (અ)ઇરેવટર ીકર કાભ ભાટે ૩૯૨૦૧ ૩.૬૨ ૨.૪૯ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૪૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૯૨૦૧ ૧.૪૧ ૨.૧૬ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦
B ૦૩૦૪૩૦૩ (ક) યસ્તાના કાભો ભાટે ૩૯૨૦૧ ૧૦૫.૮૬ ૬૫.૦૯ ૧૫૦.૦૦ ૪૨.૧૫ ૧૦૭.૮૫ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૦૩૦૪૩૦૪
વમાજીગંજ સ્ટેળન શલસ્તાયની ુન:વ્મલસ્થા 

તેભજ વુધાયણા ભાટે

૫૭૪૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

 યાશદાયી વલરત  અને ટર ાડપક વુધાયણા નુાં કુર ૧૧૦.૮૯ ૬૯.૭૪ ૧૬૬.૦૦ ૪૨.૧૫ ૧૧૫.૩૫ ૧૫૭.૫૦ ૧૬૨.૫૦ ૧૬૨.૫૦ ૧૬૨.૫૦

૩ જાશેય વરાભતીનુાં કુર ૪૪૯૦.૭૬ ૪૩૧૭.૩૭ ૪૯૬૨.૬૩ ૨૯૮૧.૯૨ ૧૮૪૯.૯૮ ૪૭૮૧.૦૩ ૪૪૬૫.૩૩ ૪૪૬૫.૩૩ ૪૪૬૫.૩૩

૪ ાણી ુયલઠા

B ૦૪૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં  ૬૧ થી ૭૫) ૧૨૫૫.૭૭ ૧૧૮૪.૨૮ ૧૩૯૨.૦૦ ૮૭૭.૯૪ ૨૯૯.૭૪ ૧૧૭૭.૬૮ ૧૨૭૧.૯૦ ૧૨૭૧.૯૦ ૧૨૭૧.૯૦

SCH-76 to 81 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં ૭૬ થી ૮૧) ૧૫૨૩.૨૪ ૧૫૧૦.૩૬ ૧૮૦૦.૦૦ ૧૦૬૪.૫૫ ૪૬૭.૫૦ ૧૫૩૨.૦૫ ૧૬૫૪.૬૧ ૧૬૫૪.૬૧ ૧૬૫૪.૬૧

SCH-82 to 85 ભશી ઇન્ટેક લેર મોજના 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં- ૮૨ થી ૮૫)

૨૬૯.૫૯ ૨૪૭.૦૦ ૨૯૧.૦૦ ૧૭૯.૯૬ ૬૩.૮૨ ૨૪૩.૭૮ ૨૬૩.૨૮ ૨૬૩.૨૮ ૨૬૩.૨૮

SCH-86 વેલાવી ગોત્રી ફોરયંગ

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૮૬)

૮૪.૯૯ ૭૫.૪૬ ૮૯.૦૦ ૫૨.૧૩ ૧૮.૭૯ ૭૦.૯૨ ૭૬.૫૯ ૭૬.૫૯ ૭૬.૫૯

SCH-87 એરડળનર વીટી એન્જીશનમય વાશેફની કરે્યી 

કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં-૮૭)

૭.૭૭ ૭.૮૧ ૯.૦૦ ૩.૦૭ ૦.૭૩ ૩.૮૦ ૪.૧૧ ૪.૧૧ ૪.૧૧

ભશેકભનુાં કુર ૩૧૪૧.૩૬ ૩૦૨૪.૯૧ ૩૫૮૧.૦૦ ૨૧૭૭.૬૫ ૮૫૦.૫૯ ૩૦૨૮.૨૪ ૩૨૭૦.૫૦ ૩૨૭૦.૫૦ ૩૨૭૦.૫૦

B ૦૪૦૧૨૦૧  -

 ૨૦૬

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૯.૭૩ ૧૦.૦૧ ૧૧.૮૧ ૫.૫૪ ૬.૦૭ ૧૧.૬૧ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વીનુાં કુર ૯.૭૩ ૧૦.૦૧ ૧૧.૮૧ ૫.૫૪ ૬.૦૭ ૧૧.૬૧ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૪૦૧૩૦૧ ાણી ુયલઠાની શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૬૦૧ ૩૪૫.૭૦ ૪૧૬.૫૧ ૩૬૦.૦૦ ૨૭૯.૦૮ ૨૪૦.૯૨ ૫૨૦.૦૦ ૪૩૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

B ૦૪૦૧૩૦૨ ાઇ તથા રપટીંગ્વ તથા ખયીદી તથા સ્ટોય 

ખયીદી (લોડસ)

૩૮૬૦૧ ૯.૮૦ ૧.૭૩ ૧૦.૫૦ ૪.૧૦ ૧૧.૪૦ ૧૫.૫૦ ૧૦.૫૦ ૧૦.૫૦ ૧૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

B ૦૪૦૧૩૦૩ શેન્ડંની શનબાલણી (ભુખ્મ ખાતુ)ં ૩૮૬૦૪ ૧.૫૪ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૦૪ ભીટયોની દુયસ્તી ભાટે ૩૮૬૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૪૦૧૩૦૫ લયશેડ ટેન્કો / ફુસ્ટીંગ સ્ટેળન ભાટે લયાતા 

વરોયીનના ખર્સ ભાટે

૩૮૬૦૯ ૨૮.૮૯ ૨૨.૭૦ ૩૨.૦૦ ૧૭.૫૩ ૧૭.૪૭ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (37)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

ડયપ્રળષ્ટ ૪ ળશેયની જુદી જુદી ઓલયશેડ ટેન્ક ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-1 (૧)શનબાલણી ૩૮૬૦૩ ૩૪૫.૨૦ ૪૬૮.૪૨ ૫૨૫.૫૦ ૨૪૮.૩૯ ૩૬૦.૩૧ ૬૦૮.૭૦ ૫૯૭.૫૦ ૫૯૭.૫૦ ૫૯૭.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-2 (૨)સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-3 (૩)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૧૮૯૦.૧૪ ૨૦૩૮.૫૮ ૨૧૧૧.૦૦ ૧૬૬૯.૯૮ ૫૪૨.૦૨ ૨૨૧૨.૦૦ ૨૨૩૦.૦૦ ૨૨૩૦.૦૦ ૨૨૩૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

ળશેયના જુદા જુદા સ્થોએ આલેરા 

ટ્યુફલેરોની પ્રનબાલણી તથા ઇરેક્ટર ીક 

ફીરોની ર્ુકલણી ભાટે

B ૦૪૦૧૩૧૦ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૬ ૧૩.૪૩ ૧૧.૪૧ ૨૦.૦૦ ૮.૫૩ ૧૫.૪૭ ૨૪.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૦૩ (ફ) રાઇટ ફીરો ૪૩૧૦૩ ૫૫.૦૨ ૬૦.૦૯ ૭૦.૦૦ ૫૧.૪૮ ૪૮.૫૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૧ (અ) આજલા ાણી ુયલઠા  શનબાલણી ૩૮૬૧૧ ૩૫.૫૪ ૩૭.૭૦ ૩૦.૦૦ ૨૮.૧૦ ૨૧.૯૦ ૫૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૦૪ (ફ) શલદુ્યત ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૧૫.૪૭ ૨૧.૬૮ ૨૨.૦૦ ૨૫.૧૨ ૧૦.૮૮ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૨ (અ) શનભેટા રપલ્ટયેળન ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૫ ૧૧૮.૮૩ ૧૯૬.૭૬ ૨૦૦.૦૦ ૧૬૯.૪૦ ૧૩૦.૬૦ ૩૦૦.૦૦ ૨૨૫.૦૦ ૨૨૫.૦૦ ૨૨૫.૦૦

B  ૦૪૦૧૩૧૩ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૭૦૫ ૧૪.૯૯ ૭.૪૨ ૧૦.૦૦ ૯.૧૦ ૧૦.૯૦ ૨૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૪ પ્રતાુયા તાલ આવોજ શલશ્વાશભત્રી પીડયની 

શનબાલણી તથા અન્મ ખર્સ

૩૮૬૦૭ ૪.૩૯ ૫.૪૦ ૧૫.૦૦ ૫.૫૩ ૩૪.૪૭ ૪૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ભશી નદી ાણી ુયલઠા પ્રનબાલણી (પાજરુય 

કુલો)

B ૦૪૦૧૩૧૫ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૧૫ ૨૨.૧૬ ૧૦.૨૩ ૧૫.૦૦ ૧૦.૧૫ ૩૫.૮૫ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૬ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૪૦૧૪૦૫ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૬૫૨.૮૮ ૬૮૪.૪૦ ૬૯૦.૦૦ ૫૩૭.૯૭ ૧૭૨.૦૩ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૭ ભશી નદી યોમલ્ટી ર્ાજસ તથા ાનભ ડેભ ાણી 

ર્ાજસ નો રશસ્વો

૫૪૯૦૧ ૨૦.૫૬ ૮૨.૨૪ ૬૫.૦૦ ૪૬.૨૬ ૧૮.૭૪ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૮ ભશીવાગય ખાતે આલેર ઇન્ટેકલેર તેભજ 

ફ્રેંર્લેરની  આજુફાજુ રે્નર ોન્ડ ાા કયલા  

તથા તેની શનબાલણી

૩૮૬૧૦ ૪૪.૬૩ ૧૫.૭૨ ૩૦.૦૦ ૧૬.૩૫ ૧૩.૬૫ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

ોઇર્ા કુલા

B ૦૪૦૧૩૩૦ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૮ ૨૩.૯૫ ૧૧.૬૬ ૧૫.૦૦ ૧૧.૭૬ ૩૭.૨૪ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦

B ૦૪૦૧૩૩૧ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૪૦૧૪૧૧ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૬૭૦.૫૫ ૭૫૭.૩૧ ૭૯૦.૦૦ ૪૨૧.૬૩ ૩૪૮.૩૭ ૭૭૦.૦૦ ૭૭૦.૦૦ ૭૭૦.૦૦ ૭૭૦.૦૦

યામકા દોડકા કુલા નાં -૨,૩

B ૦૪૦૧૩૪૫ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૮ ૮૨.૪૭ ૧૩૪.૧૧ ૧૫૦.૦૦ ૨૫.૫૬ ૧૭૪.૪૪ ૨૦૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૪૬ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૪૦૧૪૧૭ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૧૨૪૫.૯૪ ૧૨૭૮.૯૪ ૧૩૨૫.૦૦ ૬૯૬.૨૨ ૮૦૩.૭૮ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (38)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૪૦૧૩૫૦ ળશેયના શલશલધ શલસ્તાયોભાં ાણીની 

નશકા/ંશંગ સ્ટેળનોભાં લાલ્લ રગાલલા ભાટે 

(લોડસ)

૩૮૬૦૧ ૩૭.૪૮ ૫૫.૮૩ ૭૭.૦૦ ૨૯.૭૮ ૭૭.૭૨ ૧૦૭.૫૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

B ૦૪૦૧૩૫૧ (અ)શયણી એયોટસ  વં શનબાલણી ૩૮૬૧૨ ૧.૭૧ ૧.૬૬ ૨.૦૦ ૦.૭૮ ૩.૨૨ ૪.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૪૦૧૪૧૯ (ફ)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૩૧.૬૪ ૨૭.૪૩ ૩૫.૦૦ ૨૪.૦૧ ૧૨.૯૯ ૩૭.૦૦ ૩૭.૦૦ ૩૭.૦૦ ૩૭.૦૦

B ૦૪૦૧૩૫૬ કોમ્પમુનીટી સ્ટેન્ડ ોસ્ટ ફનાલલા, ખાકુલા 

શલગેયે વશ

૩૮૬૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫

B ૦૪૦૧૩૫૭ શમાત ટાંકીના શવશલર લકસના દુયસ્તી તથા 

વપાઇના કાભો ભાટે

૩૮૬૦૩ ૪૨.૫૫ ૨૯.૮૫ ૩૦.૦૦ ૧૧.૩૫ ૩૮.૬૫ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૬૪ ાણીની લાયંલાય રીકેજ  થતી રાઇનોની 

દુયસ્તીના પેશિકેળન કાભ ભાટે

૩૮૬૦૧ ૧.૯૫ ૧૨.૩૨ ૩૦.૦૦ ૮.૬૬ ૨૧.૩૪ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૯૧ ાણીની અછતના વભમે ટેન્કયો ભાયપત ાણી 

શલતયણ કયલા ભાટે

૩૮૬૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૬.૨૦ ૩૮.૮૦ ૪૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

ખાનુય લોટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

B ૦૪૦૧૩૮૨ (અ) વયકાયશ્રીભાં ાણીર્ાજસના રુ્કલણા ભાટે ૩૫૦.૪૦ ૧૨૯૪.૭૫ ૮૫૦.૦૦ ૧૧૫૫.૨૩ ૩૪૪.૭૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૮૪ (અ)શનબાલણી ૭૪.૦૮ ૮૫.૬૧ ૧૦૮.૦૦ ૭૬.૫૮ ૬૩.૪૨ ૧૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૩૩ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૨૧૩.૯૨ ૨૬૯.૦૭ ૨૭૫.૦૦ ૨૧૭.૮૪ ૧૫૨.૧૬ ૩૭૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૭૫ ળશેયના તભાભ ફુસ્ટયોની શનબાલણી ૩૮૬૧૭ ૭૪.૩૮ ૬૭.૫૧ ૭૫.૦૦ ૪૫.૧૬ ૫૪.૮૪ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૩૬ (ક)ફુસ્ટયોના ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૪૯.૫૭ ૫૧.૯૦ ૬૦.૦૦ ૪૬.૪૮ ૧૮.૫૨ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૬૫૧૯.૭૬ ૮૧૫૮.૯૮ ૮૦૭૬.૫૦ ૫૯૦૪.૩૧ ૩૮૮૩.૬૪ ૯૭૮૭.૯૫ ૮૯૮૧.૫૦ ૯૦૧૧.૫૦ ૯૦૧૧.૫૦

૪ ાણી ુયલઠાનુાં કુર ૯૬૭૦.૮૫ ૧૧૧૯૩.૯૦ ૧૧૬૬૯.૩૧ ૮૦૮૭.૫૦ ૪૭૪૦.૩૦ ૧૨૮૨૭.૮૦ ૧૨૨૬૩.૯૬ ૧૨૨૯૩.૯૬ ૧૨૨૯૩.૯૬

૫ કન્ઝયલન્વી

૫૦૧ ાંીંગ સ્થાનો

B ૦૫૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૮૮) ૫૧૨.૭૯ ૪૨૮.૮૮ ૫૦૬.૦૦ ૨૯૮.૫૯ ૧૦૨.૬૪ ૪૦૧.૨૩ ૪૩૩.૩૩ ૪૩૩.૩૩ ૪૩૩.૩૩

SCH-89 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં -૮૯) ૨૪૭.૯૬ ૨૫૬.૩૬ ૨૯૯.૦૦ ૧૯૬.૯૯ ૬૮.૬૩ ૨૬૫.૬૨ ૨૮૬.૮૭ ૨૮૬.૮૭ ૨૮૬.૮૭

SCH-90 રેફોયેટયી વુલેઝ અંગેનંુ ભશેકભ 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૦)

૭૭.૨૦ ૫૭.૩૪ ૬૮.૦૦ ૪૪.૪૮ ૧૬.૭૭ ૬૧.૨૫ ૬૬.૧૫ ૬૬.૧૫ ૬૬.૧૫

ભશેકભનુાં કુર ૮૩૭.૯૫ ૭૪૨.૫૮ ૮૭૩.૦૦ ૫૪૦.૦૬ ૧૮૮.૦૪ ૭૨૮.૧૦ ૭૮૬.૩૪ ૭૮૬.૩૪ ૭૮૬.૩૪

B૦૫૦૧૨૦૧  - 

૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૯૯ ૧.૨૨ ૨.૮૦ ૦.૨૫ ૧.૩૭ ૧.૬૨ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૯૯ ૧.૨૨ ૨.૮૦ ૦.૨૫ ૧.૩૭ ૧.૬૨ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૨.૭૨

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૧૩૦૧ ઇર તથા જાયો શલગેયે ખયીદલા ૩૮૭૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (39)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

ડયપ્રળષ્ટ-૬ ળશેયના જુદાજુદા ાંીગ સ્ટેળનો(એ.ી.એવ.) ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬ (અ) (અ)શનબાલણી ૩૮૫૦૩ ૩૦૨.૩૯ ૩૪૭.૯૬ ૪૫૪.૪૦ ૧૬૦.૦૬ ૩૯૬.૬૪ ૫૫૬.૭૦ ૫૧૫.૫૦ ૫૧૫.૫૦ ૫૧૫.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ફ) (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) ૩૮૫૦૩ ૦.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૩૩ ૦.૧૭ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ક) (ક)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૭૦૨.૫૬ ૭૦૫.૦૫ ૭૬૮.૫૦ ૪૪૨.૦૬ ૩૪૬.૭૪ ૭૮૮.૮૦ ૮૦૭.૨૦ ૮૦૭.૨૦ ૮૦૭.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

B ૦૫૦૧૩૨૮ ંીંગ સ્ટેળનોના ભકાનોની દુયસ્તી ભાટે ૩૮૫૦૩ ૦.૧૦ ૩.૫૯ ૨૫.૦૦ ૨.૨૨ ૨૨.૭૮ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૫૦૧૩૨૯ ઇન્વેવળન પી ૩૪૨૧૨ ૦.૦૦ ૧.૮૬ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૫૦૧૩૩૦ વુલેઝ રેફોયેટયીભાં કેશભકલ્વ તથા ગ્રાવલેય 

ખયીદલા તથા શનબાલણી તથા વાધનો (સ્ટોય 

ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૫૦૪ ૯.૬૬ ૪.૫૨ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૦૧૫.૨૦ ૧૦૬૩.૦૩ ૧૨૫૮.૬૦ ૬૦૪.૬૭ ૭૭૧.૮૩ ૧૩૭૬.૫૦ ૧૩૫૮.૨૦ ૧૩૫૮.૨૦ ૧૩૫૮.૨૦

ાંીગ સ્થાનનુાં કુર ૧૮૫૪.૧૪ ૧૮૦૬.૮૩ ૨૧૩૪.૪૦ ૧૧૪૪.૯૮ ૯૬૧.૨૪ ૨૧૦૬.૨૨ ૨૧૪૭.૨૬ ૨૧૪૭.૨૬ ૨૧૪૭.૨૬

૫૦૨ ૨)વુલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

B ૦૫૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં -૯૧) ૧૮૩.૩૦ ૧૭૦.૮૦ ૧૯૯.૦૦ ૧૨૭.૦૩ ૪૧.૨૫ ૧૬૮.૨૮ ૧૮૧.૭૪ ૧૮૧.૭૪ ૧૮૧.૭૪

SCH-92 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં -૯૨) ૩૬.૫૫ ૩૮.૧૫ ૪૫.૦૦ ૩૦.૯૪ ૧૦.૯૩ ૪૧.૮૭ ૪૫.૨૨ ૪૫.૨૨ ૪૫.૨૨

ભશેકભનુાં કુર ૨૧૯.૮૫ ૨૦૮.૯૫ ૨૪૪.૦૦ ૧૫૭.૯૭ ૫૨.૧૮ ૨૧૦.૧૫ ૨૨૬.૯૬ ૨૨૬.૯૬ ૨૨૬.૯૬

B ૦૫૦૨૨૦૧-

૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૨૧ ૦.૫૮ ૨.૫૦ ૦.૩૧ ૦.૯૯ ૧.૩૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૨૧ ૦.૫૮ ૨.૫૦ ૦.૩૧ ૦.૯૯ ૧.૩૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૨૩૦૧ ઇર તથા જાયો શલગેયે ખયીદલા ૩૮૭૧૯ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૬૨ ૦.૩૮ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

ડયપ્રળષ્ટ-૬ ળશેયના જુદા જુદા વુલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ડ) (અ)શનબાલણી ૩૮૫૦૩ ૫૮૨.૪૨ ૮૫૧.૮૭ ૯૭૧.૦૦ ૪૧૯.૦૦ ૪૪૧.૫૦ ૮૬૦.૫૦ ૧૦૬૭.૦૦ ૧૦૬૭.૦૦ ૧૦૬૭.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ઇ) (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૫૦૩ ૦.૦૦ ૦.૮૦ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ઉ) (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૬૯૦.૬૧ ૭૩૪.૬૬ ૯૭૦.૦૦ ૪૬૯.૭૪ ૩૩૭.૨૬ ૮૦૭.૦૦ ૧૧૩૨.૦૦ ૧૧૩૨.૦૦ ૧૧૩૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૬ 

B ૦૫૦૨૩૪૨ લોટય શપ્રલેન્ળન એન્ડ કન્ટર ોર ોલ્મુળન વેવ 

એવટ ૧૯૮૭ ભુજફ વયકાયશ્રીભાં બયલા ભાટે

૫૭૪૨૭ ૮.૨૬ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૫૦૨૩૪૩ (અ)ટેમ્પયયી ંોની શનબાલણી ૩૮૫૦૫ ૧૫.૮૯ ૨૧.૫૯ ૧૫.૦૦ ૧૩.૪૦ ૧૧.૬૦ ૨૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૫૦૨૪૨૧ (ક)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી(લોડસ) ૪૩૧૦૩ ૩૭.૮૩ ૩૪.૦૯ ૬૩.૦૦ ૧૫.૦૮ ૨૯.૯૨ ૪૫.૦૦ ૫૮.૦૦ ૫૮.૦૦ ૫૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૩૩૫.૦૧ ૧૬૪૪.૦૧ ૨૦૩૬.૫૦ ૯૧૭.૮૪ ૮૨૫.૯૬ ૧૭૪૩.૮૦ ૨૨૯૪.૫૦ ૨૨૯૪.૫૦ ૨૨૯૪.૫૦

અટરાદયા પ્મોયીડપકેળન પ્રાન્ટનુાં કુર ૧૫૫૬.૦૭ ૧૮૫૩.૫૪ ૨૨૮૩.૦૦ ૧૦૭૬.૧૨ ૮૭૯.૧૩ ૧૯૫૫.૨૫ ૨૫૨૩.૯૬ ૨૫૨૩.૯૬ ૨૫૨૩.૯૬
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૫૦૩ ૩)બુગબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ 

કનેક્ળન

1)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૩૩૦૧ (અ)લોડસ  દ્વાયા ગટયની શનબાલણી ભાટે ૩૮૫૦૧ ૩૭.૮૭ ૪૦.૦૧ ૪૫.૦૦ ૨૫.૬૩ ૧૬.૩૭ ૪૨.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૨ (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) ૩૮૫૦૧ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૧.૪૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૧૫ ૧.૧૫ ૧.૧૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૩ (અ)લોડસ  દ્વાયા બુગબસ ગટયની ઉય રે્મ્પફય 

ભુકલા તથા તેની વાથે જોડાણ કયલા (લોડસ)

૩૮૫૦૨ ૧૨.૦૦ ૨૪.૧૪ ૩૫.૦૦ ૨૦.૪૩ ૨૯.૫૭ ૫૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૪ (ફ) સ્ટોય ખયીદી(લોડસ) ૩૮૫૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૫ (અ)લોડસ  દ્વાયા ડરે નેજ રાઇનોની વપાઇ ભાટે 

શનબાલણી (લોડસ)

૩૮૫૦૧ ૨૬૬.૦૫ ૨૯૮.૧૪ ૨૬૬.૦૦ ૨૧૬.૮૪ ૧૮૯.૧૬ ૪૦૬.૦૦ ૩૦૬.૦૦ ૩૩૬.૦૦ ૩૩૬.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૬ (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) ૩૮૫૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૭ (અ) ડરે નેજની પ્રેળય તેભજ ગ્ેલીટી રાઇનની 

શનબાલણી તેભજ ઇન્વેવળન કયાલી કાભગીયી 

કયાલલા તથા ઇભયજન્વી કાભગીયી ભાટે (લોડસ)

૩૮૫૦૧ ૧૪૦.૩૩ ૧૪૧.૦૧ ૧૬૦.૦૦ ૯૯.૫૬ ૧૧૫.૪૪ ૨૧૫.૦૦ ૧૮૫.૦૦ ૧૯૫.૦૦ ૧૯૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૮ (ફ)સ્ટોય ખયીદી ૩૮૫૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૯ ડરે નેજ રાઇનોની વપાઇ ભાટે ટેમ્પયયી ઇરેકટર ીક 

તથા રડઝર ંો કોન્ટર ાવટથી ર્રાલલા ભાટે 

(લોડસ)

૩૮૫૦૧ ૪૭.૧૩ ૩૫.૯૮ ૪૫.૦૦ ૩૫.૪૭ ૨૯.૦૩ ૬૪.૫૦ ૫૬.૦૦ ૫૬.૦૦ ૫૬.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

બુગબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ 

કનેક્ળનનુાં કુર

૫૦૩.૩૮ ૫૩૯.૫૩ ૫૫૩.૫૦ ૩૯૭.૯૩ ૩૮૧.૬૨ ૭૭૯.૫૫ ૬૩૧.૨૫ ૬૭૬.૨૫ ૬૭૬.૨૫

૫૦૪ ૪)વાલચજપ્રનક જાજરૂ અને ેળાફખાના

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૪૩૦૧ ખડકી ર્ારી અને આરદલાવી, ઝૂડટ્ટી 

શલસ્તાયના તથા ઇતય કોોયેળન શલસ્તાયના 

જાજરૂ અને ભુતયડીની શનબાલણી, ભયાભત 

તથા ઇરેવટર ીક રાઇટ તથા કનેવળન ભાટે(લોડસ)

૩૮૪૦૯ ૩.૧૭ ૦.૦૧ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૬.૧૦ ૬.૧૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૫૦૪૩૦૨ વુરબ વૌર્ારમ ભાટે જરૂયી વુશલધા આલા ભાટે ૫૭૪૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

વાલચજપ્રનક જાજરૂ અને ેળાફખાનાનુાં કુર ૩.૧૭ ૦.૦૧ ૫.૨૦ ૦.૦૦ ૬.૩૦ ૬.૩૦ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૫.૨૦

૫ કન્ઝયલન્વીનુાં કુર ૩૯૧૬.૭૬ ૪૧૯૯.૯૧ ૪૯૭૬.૧૦ ૨૬૧૯.૦૩ ૨૨૨૮.૨૯ ૪૮૪૭.૩૨ ૫૩૦૭.૬૮ ૫૩૫૨.૬૮ ૫૩૫૨.૬૮
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી

૬૦૧ ૧)વાભાન્મ દેખયેખ (ભુખ્મ ળાખા)

B ૦૬૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩ થી ૯૫) ૩૦૦.૪૧ ૨૬૦.૦૯ ૩૦૫.૦૦ ૧૮૭.૨૯ ૬૭.૨૪ ૨૫૪.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૦૦.૪૧ ૨૬૦.૦૯ ૩૦૫.૦૦ ૧૮૭.૨૯ ૬૭.૨૪ ૨૫૪.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૦૬૦૧૨૦૧  - 

૨૦૯

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૩.૦૭ ૩.૨૨ ૮.૦૮ ૧.૧૧ ૬.૫૭ ૭.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૩.૦૭ ૩.૨૨ ૮.૦૮ ૧.૧૧ ૬.૫૭ ૭.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૬૦૧૩૦૧ (અ)આયોગ્મ વંગ્શસ્થાન ભાટે ૩૮૩૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૩ ખોયાકભાં થતી બેવે અટકાલલા નભુના રેલા 

તથા ભારવાભાન ભાટે

૫૭૪૦૯ ૬.૪૯ ૨.૫૯ ૧૫.૦૦ ૦.૪૪ ૪.૫૬ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૯૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૧૩૦૪ શાઉવશકીંગની કાભગીયી ૪૯૨૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૫ કુોણ ભુકત લડોદયા અને એનીશભમા ભુવત 

લડોદયા ભશાશબમાન અંતગસત  ખયીદી

૪૯૨૧૯ ૧૬.૯૯ ૦.૫૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૨૩.૪૮ ૩.૧૫ ૫૦.૨૦ ૦.૪૪ ૩૯.૭૬ ૪૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

વાભાન્મ દેખયેખનુાં કુર ૩૨૬.૯૬ ૨૬૬.૪૬ ૩૬૩.૨૮ ૧૮૮.૮૪ ૧૧૩.૫૭ ૩૦૨.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૨ ૨)રેફોયેટયી

B ૦૬૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૬) ૯૭.૦૨ ૯૬.૬૨ ૧૧૩.૦૦ ૭૧.૨૪ ૨૬.૦૦ ૯૭.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-97 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૭) ૪૮.૫૭ ૫૨.૫૬ ૫૯.૦૦ ૩૮.૭૫ ૧૩.૭૮ ૫૨.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૪૫.૫૯ ૧૪૯.૧૮ ૧૭૨.૦૦ ૧૦૯.૯૯ ૩૯.૭૮ ૧૪૯.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૦૬૦૨૨૦૧  - 

 ૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૨૩ ૧.૭૦ ૪.૯૩ ૧.૫૭ ૩.૮૭ ૫.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૨૩ ૧.૭૦ ૪.૯૩ ૧.૫૭ ૩.૮૭ ૫.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

વાધનો ઓજાયો ખયીદલા

B ૦૬૦૨૩૦૧ (અ) ેથોરોજીકર રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૪ ૦.૪૬ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૨ (ફ) શબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૦.૦૦ ૦.૭૨ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૦૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૫ ેથોરોજીકર રેફોયેટયીના વાધનોની 

શનબાલણી

૩૮૭૧૬ ૦.૯૬ ૩.૦૧ ૩.૫૦ ૦.૭૬ ૨.૭૪ ૩.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

દલા તથા કેપ્રભકલ્વ ખયીદલા

B ૦૬૦૨૩૦૩ (અ)ેથોરોજીકર રેફોયેટયી ૩૮૯૧૧ ૩.૮૬ ૪.૭૨ ૭.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૬૦૨૩૦૪ (ફ) શબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૦.૦૦ ૨.૯૭ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૭૫ ૫.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૦૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૬ ભેરડકર કાડસ  ધાયકોને મુશનક ભેરડકર 

કાડસ(સ્ભાટસ  કાડસ) ભાટે

૪૯૨૧૫ ૦.૮૯ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૯ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫.૭૫ ૧૧.૪૨ ૨૧.૦૦ ૦.૮૦ ૨૨.૯૫ ૨૩.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રેફોયેટયીનુાં કુર ૧૫૨.૫૭ ૧૬૨.૩૦ ૧૯૭.૯૩ ૧૧૨.૩૬ ૬૬.૬૦ ૧૭૮.૯૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૩ ૩)એન્ટીરાલચર પ્રલબાગ મોજના
B ૦૬૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૮) ૧૭૨.૧૬ ૧૭૫.૪૩ ૨૦૮.૦૦ ૧૪૧.૬૩ ૪૮.૮૯ ૧૯૦.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-99 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૯) ૨૬૭.૮૫ ૨૧૩.૮૧ ૨૪૭.૦૦ ૧૫૧.૧૯ ૫૩.૫૮ ૨૦૪.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૩૧૦૨ ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  ભાનલરદનના ખર્ાસ ભાટે ૪૯૨૧૬ ૩૦૪.૪૪ ૪૬૯.૬૦ ૫૫૦.૦૦ ૨૬૬.૫૦ ૨૮૩.૫૦ ૫૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૧૦૭ ભાાં ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૭૪૪.૪૫ ૮૫૮.૮૪ ૧૦૦૫.૦૦ ૫૫૯.૩૨ ૩૮૫.૯૬ ૯૪૫.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૨૫ ૦.૪૧ ૦.૮૧ ૦.૧૭ ૦.૬૯ ૦.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૨૫ ૦.૪૧ ૦.૮૧ ૦.૧૭ ૦.૬૯ ૦.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૬૦૩૩૦૧ ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  તથા અન્મ તભાભ 

કાભગીયી ભાટે

૪૯૨૦૪ ૨૦૬.૧૪ ૫૯.૦૯ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૩૩૦૨ પોગીંગ ભળીનની શનબાલણી ૩૮૭૦૯ ૯.૫૧ ૪.૩૭ ૧૨.૦૦ ૧.૩૬ ૧૦.૬૪ ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૩૩૦૩ ભેરેયીમા વલેરન્વ વાયલાય તેને રગતો ઇતય 

ખર્સ

૪૯૨૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૩૩૦૪ સ્લીંગ પોભ ભળીન તથા અન્મ વાધનો રયેય 

કયલા ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૬૦૭૧૦ ૨.૮૬ ૦.૪૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૧૮.૫૧ ૬૩.૯૧ ૧૧૯.૦૦ ૧.૩૬ ૧૧૭.૬૪ ૧૧૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

એન્ટીરાલચર મોજનાનુાં કુર ૯૬૩.૨૧ ૯૨૩.૧૬ ૧૧૨૪.૮૧ ૫૬૦.૮૫ ૫૦૪.૨૯ ૧૦૬૫.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૪ ૪)ક્ષમ પ્રનલાયણ
B ૦૬૦૪૩૦૧ ક્ષમ શનલાયણ અંગે એવવ-યે ભળીનની 

શનબાલણી ખર્સ

૩૮૭૧૧ ૪.૪૪ ૬.૫૮ ૧૦.૦૦ ૩.૬૮ ૨.૩૨ ૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૪૩૦૨ મ્પમુ.કોો.ના વપાઇઅ કાભદાયો અને ર્ોથા 

લગસના કભસર્ાયી તથા ક્ષમના દદીના 

ૌષ્ટીક આશાય અને દલા

૪૯૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૧ ભાાં ભજચ

ક્ષમ પ્રનલાયણનુાં કુર ૪.૪૪ ૬.૫૮ ૧૧.૦૦ ૩.૬૮ ૩.૩૨ ૭.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૫ પ્રલસ્તૃત યોગ િપ્રતયક્ષણ કોરેયા ફી.વી.જી. 

ટર ીર ોપ્રરમો લેક્ળીનેળન તથા પ્રત્રગુણી 

યવી ભુકલા

યોગિપ્રતયક્ષણ

B ૦૬૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૦૦) ૪૪.૫૭ ૪૫.૯૩ ૫૪.૦૦ ૩૨.૫૩ ૧૧.૧૫ ૪૩.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 ભશેકભનુાં કુર ૪૪.૫૭ ૪૫.૯૩ ૫૪.૦૦ ૩૨.૫૩ ૧૧.૧૫ ૪૩.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (43)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૬૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૨ ૦.૨૩ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૨ ૦.૨૩ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યોગિપ્રતયક્ષણનુાં કુર ૪૪.૫૭ ૪૫.૯૩ ૫૪.૨૫ ૩૨.૫૫ ૧૧.૩૮ ૪૩.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફી.વી.જી.ટર ીર ોપ્રરમો લેપ્રક્વનેળન

B ૦૬૦૫૧૦૨ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૦૧) ૫૩.૬૨ ૪૫.૪૨ ૫૪.૦૦ ૩૩.૦૩ ૧૧.૫૫ ૪૪.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૫૩.૬૨ ૪૫.૪૨ ૫૪.૦૦ ૩૩.૦૩ ૧૧.૫૫ ૪૪.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૫૨૦૨ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૬૦૫૩૦૧ ટી.એ.ફી ટર ીર ોશરમો,ફી.વી.જી તથા અન્મ 

લેશવવનેળનો ભાટે તથા તેને રગતા કામસ ભાટે

૪૯૨૦૫ ૧૩.૫૪ ૧૩.૧૨ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૬ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૩.૫૪ ૧૩.૧૨ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફી.વી.જી.ટર ીર ોપ્રરમો લેપ્રક્વનેળનનુાં કુર ૬૭.૨૧ ૫૮.૫૪ ૭૯.૩૮ ૩૩.૦૩ ૨૧.૯૩ ૫૪.૯૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રલસ્તૃત યોગ િપ્રતયક્ષણ કોરેયા ફી.વી.જી. 

ટર ીર ોપ્રરમો લેક્ળીનેળન તથા પ્રત્રગુણી યવી 

ભુકલાનુાં કુર

૧૧૧.૭૮ ૧૦૪.૪૭ ૧૩૩.૬૩ ૬૫.૫૮ ૩૩.૩૧ ૯૮.૮૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૬ ૬)ઢોયડફા ખાતુ

B ૦૬૦૬૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૪.૦૭ ૪.૩૮ ૭.૧૫ ૩.૧૬ ૧.૯૯ ૫.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૪.૦૭ ૪.૩૮ ૭.૧૫ ૩.૧૬ ૧.૯૯ ૫.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૬૦૬૩૦૧ ઢોય ડફાની ભયાભત ૩૮૨૧૧ ૦.૦૦ ૪.૭૯ ૨૫.૦૦ ૧૭.૫૭ ૭.૪૩ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૩ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૬૩૦૨ કોોયેળન ઢોયોના ડફાના ઘાવ તથા ઢોયોના 

યરુ્યણ ખર્સ ભાટે તથા ઢોયોના ત્રાવ દુય 

કયલાના તભાભ ખર્સ ભાટે વગલડો તથા નંફયીંગ 

ભાટે  ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૫૭૪૦૫ ૭૯.૫૧ ૧૭૯.૦૨ ૧૫૦.૦૦ ૮૪.૯૬ ૮૫.૦૪ ૧૭૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૭૯.૫૧ ૧૮૩.૮૧ ૧૭૫.૦૦ ૧૦૨.૫૩ ૯૨.૪૭ ૧૯૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ઢોયડફા ખાતાનુાં કુર ૮૩.૫૮ ૧૮૮.૧૯ ૧૮૨.૧૫ ૧૦૫.૬૯ ૯૪.૪૬ ૨૦૦.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૭ પ્રબકુ્ષક િપ્રતફાંધક

B ૦૬૦૭૩૦૧ શબકુ્ષક પ્રશતફંધક ધાયા અંગે કોોયેળને 

આલાનો પાો

૫૧૧૦૫ ૩૯.૧૮ ૫૪.૦૯ ૫૫.૦૦ ૪૮.૩૦ ૬.૭૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

પ્રબકુ્ષક િપ્રતફાંધક ધાયાનુાં કુર ૩૯.૧૮ ૫૪.૦૯ ૫૫.૦૦ ૪૮.૩૦ ૬.૭૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તીનુાં કુર ૧૬૮૧.૭૨ ૧૭૦૫.૨૫ ૨૦૬૭.૮૦ ૧૦૮૫.૩૦ ૮૨૨.૨૫ ૧૯૦૭.૫૫ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૬૦૮ આયોગ્મ ળાખા

B ૦૬૦૮૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩, ૯૩/૧) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૨ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦

B ૦૬૦૮૧૦૩ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૫, ૯૫/૧ થી 

૯૫/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬૮.૬૪ ૭૬૮.૬૪ ૭૬૮.૬૪

B ૦૬૦૮૧૦૪ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૬, ૯૬/૧ થી 

૯૬/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૩૬.૭૩ ૮૩૬.૭૩ ૮૩૬.૭૩

B ૦૬૦૮૧૦૫ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૭, ૯૭/૧ થી 

૯૭/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬૮.૬૪ ૭૬૮.૬૪ ૭૬૮.૬૪

B ૦૬૦૮૧૦૬ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૮, ૯૮/૧ થી 

૯૮/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૩૬.૭૩ ૮૩૬.૭૩ ૮૩૬.૭૩

B ૦૬૦૮૧૦૭ ભાનલ-વંળાધન  ખર્સ ૪૯૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ B૦૬૦૩૧૦૨ ભજચ

ભશેકભનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૨૯.૩૪ ૪૨૨૯.૩૪ ૪૨૨૯.૩૪

B૦૬૦૮૨૦૧  - 

 ૨૫૮

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨.૭૯ ૬૨.૭૯ ૬૨.૭૯ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨.૭૯ ૬૨.૭૯ ૬૨.૭૯

વાધનો ઓજાયો ખયીદલા તથા  પ્રનબાલણી

B ૦૬૦૮૩૦૧ આયોગ્મ ખાતા ભાટે ભેડીકર ઈવલીભેન્્વ 

વાધન-વાભગ્ી, જરૂયી યી-એજન્ટવ, 

વોલ્મુળન્વ, ડીસ્ોઝલ્વ, એવવ યે   રપલ્મ્પવ / 

ેવસ, ઇવીજી ેવસ  શલગેયેની ખયીદી.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૫૦ ૩.૫૦ ૩.૫૦ B૦૬૦૨૩૦૧ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૨ આયોગ્મ ખાતા ભાટે વાધનોની શનબાલણી અને 

દુયસ્તી.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ B૦૬૦૨૩૦૫/B૦૬૦

૪૩૦૧/B૦૮૦૧૩૦૭

/B૦૮૦૨૩૦૧

ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૩ આયોગ્મ ખાતાની શલશલધ કાભગીયી – કામસરભ 

ભાટે લાશનો બાડે યાખલા.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ B૦૮૦૧૩૧૩ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૪ આયોગ્મ ખાતા અને તે શેઠની શલશલધ 

કરે્યીભાં દૂયસ્તી કયલા અને શલદુ્યતનો વાભાન 

ખયીદલા ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ B૦૮૦૧૩૦૫/B૦૮૦

૧૩૦૯

ભજચ

દલા તથા કેપ્રભકલ્વ ખયીદલા

B ૦૬૦૮૩૦૫ આયોગ્મ ખાતા ભાટે દલા (આમુ), 

ઉબોજ્મ (Consumable), યેશડ શકટ, 

વેશનટાઇઝય શલગેયેની ખયીદી.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ B૦૬૦૧૩૦૫/B૦૬૦

૨૩૦૩/B૦૮૦૧૩૦૬

/B૦૮૦૧૩૦૮/B૦૮

૦૧૩૧૦ ભજચ

 યેલન્મુ ખર્ચ   (45)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૬૦૮૩૦૬ આયોગ્મ ખાતા ભાટે જરૂયી તભાભ યવી ખયીદી 

અને લેવવીનેળન કાડસ  શલગેયે કાભગીયી ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ B૦૬૦૫૩૦૧ ભજચ

ભેડડકર  યી-એમ્ફવચભેન્ટ

B ૦૬૦૮૩૦૭ ભેડીકર યી-એમ્પફવસભેન્ટ ભાટે કભસર્ાયી દ્વાયા 

યજુ થમેર ભેડીકર ફીરોના રૂ્કલણા ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૦૧/B૦૮૦

૧૩૦૩ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૮ ભાન્મ શોશસ્ટરો, રેફોયેટયી શલગેયેના ફીરો 

ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૦૨ ભજચ

અન્મ પ્રનબાલણી ખર્ચ

B ૦૬૦૮૩૦૯ ભેડીકર સ્ભાટસ  કાડસ  ભાટે. ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ B૦૬૦૨૩૦૬ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૦ શાઉવશકીંગની કાભગીયી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૬૦૧૩૦૪ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૧ લડોદયા ભશાનગયાશરકાના તભાભ 

અશધકાયીશ્રી, કભસર્ાયીશ્રીની આયોગ્મ 

તાવ, ન્મુટર ીળન (ોણ) તેભજ આકશસ્ભક 

ખર્સને શોંર્ી લલા ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૬૦૪૩૦૨ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૨ ભેમયશ્રી વુર્લે તે દદીને ભદદ આલા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ B૦૮૦૧૩૧૨ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૩ વબાવદશ્રી તથા ભાજી વબાવદશ્રીને શાટસ  

વજસયી, કેન્વય, શકડની જલેા જીલરેણ યોગોભાં 

વાયલાય ભાટે રૂ. ૪ રાખ વુધીની વશામ વાયલાય

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૧૪ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૪ આયોગ્મ શલબાગ દ્વાયા શાથ ધયાતા જન-

જાગૃશત, પ્રર્ાય પ્રવાય કામસરભ તેભજ IEC 

Activity  ભાટે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ B૦૮૦૨૩૦૨/B૦૮૦

૩૩૦૧/

B૦૮૦૩૩૦૩ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૫ યાષ્ટર ીમ લાશક જ્ન્મ યોગ શનમંત્રણ (NVBDCP) 

કાભગીયી ભાટે પોગીંગ અને અન્મ ભળીનો, 

કેભીકલ્વ, ઑઈર, ેસ્ટીવાઈડ્વ, વાધનો, 

ઑજાયો, વાભગ્ી શલગેયેની ખયીદી અને 

શનબાલણી ેટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ B૦૬૦૩૩૦૧/B૦૬૦

૩૩૦૨/

B૦૬૦૩૩૦૩/B૦૬૦

૩૩૦૪ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૨૩.૫૦ ૨૧૨૩.૫૦ ૨૧૨૩.૫૦

આયોગ્મ ભુખ્મ ળાખાનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૪૧૫.૬૩ ૬૪૧૫.૬૩ ૬૪૧૫.૬૩

૬૦૮ જ્ન્ભ ભયણ ળાખા

B ૦૬૦૮૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪/૨) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૬ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦

B ૦૬૦૮૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૭૫ ૩૫.૭૫ ૩૫.૭૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧
કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૭૫ ૩૫.૭૫ ૩૫.૭૫
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૬૦૮૩૧૬ ળશેયના તભાભ સ્ભળાનો ભાટે રાકડાં, છાણાં 

શલગેયેની ખયીદી તેભજ સ્ભળાનગૃશોની 

શનબાલણી (ગેવ શર્તા વરશત)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ B૧૦૦૧૩૦૨/B૧૦૦

૧૩૦૨/B૧૦૦૧૩૦૩

/B૧૦૦૧૩૦૬ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૭ ભયેરાં જાનલયોનાં શનકાર ભાટે ઇશન્વનેટય,  

એશનભર સ્રેડય, ફામો ગેવ ્રાન્ટ પ્રસ્થાશત 

કયલા અને શનબાલણી તેભજ ફામો ભેરડકર 

લેસ્ટ ના શનકાર ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ B૧૦૦૧૩૦૫ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૮ જન્ભ ભયણ નોંધણીની આલક યાજ્મ વયકાયભાં 

જભા કયાલલા ભાટે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ B૧૦૦૧૩૦૮ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૧૫૫.૦૦ ૧૫૫.૦૦

જ્ન્ભ ભયણ ળાખાનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૯.૭૫ ૨૮૯.૭૫ ૨૮૯.૭૫

૬૦૯ ખોયાક ળાખા

B ૦૬૦૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩/૨) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૧.૨૦ ૨૪૧.૨૦ ૨૪૧.૨૦ ૯૫ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૧.૨૦ ૨૪૧.૨૦ ૨૪૧.૨૦

B ૦૬૦૯૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫

B ૦૬૦૯૩૦૧ ખોયાક ળાખા ભાટે નભૂના રેલા તેભજ શલશલધ 

કાભગીયી ભાટે જરૂય જણામ તે ખયીદી.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ B૦૬૦૧૩૦૩ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ખોયાક ળાખાનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૨.૫૫ ૨૫૨.૫૫ ૨૫૨.૫૫

૬૧૦ પ્રબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી
B ૦૬૧૦૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩/૩) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૮૦.૬૦ ૯૬ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૮૦.૬૦

B ૦૬૧૦૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૭૨ ૪.૭૨ ૪.૭૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૭૨ ૪.૭૨ ૪.૭૨

B ૦૬૧૦૩૦૧ બ્રીક શેલ્થ રેફોયેટયી તેભજ NABL અંતગસત 

વાધનો, ઑજાયો, ગ્રાવલેય, કેભીકર, 

યીએજન્ટ શલગેયેની ખયીદી અને શનબાલણી ેટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૬૦૨૩૦૨/B૦૬૦

૨૩૦૪ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦.૩૨ ૧૯૦.૩૨ ૧૯૦.૩૨

૬૧૧ વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના (ICDS)

B ૦૬૧૧૩૦૧ આઇ.વી.ડી.એવ. પ્રોજવેટ અંતગસત 

વયકાયશ્રીની ગ્ાન્ટ ઉયાંતના ખર્સ ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૧ ભજચ
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૬૧૧૩૦૨ આંગણલાડી કેન્રોભાં આલાભાં આલતા ુયક 

ોણ આશાયના ફીરો અને લાશન વ્મલશાયના 

રુ્કલણા ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૨ ભજચ

B ૦૬૧૧૩૦૩ આંગણલાડીના કુોશત ફાકોને આલાભાં 

આલતા ફ્રેલડસ  શભલ્ક તેભજ તેને રગત અન્મ 

ખર્સ ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૨૩૫.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૩/B૦૮૦

૫૩૦૬/

B૦૮૦૫૩૦૮ ભજચ

વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના (ICDS)નુાં 

કૂર

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૧૫.૦૦ ૨૯૦.૦૦ ૨૯૦.૦૦

૬૧૨ ભાકેટ અને ઢોયડબ્ફા

B ૦૬૧૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪/૧) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૨૬,૧૨૭ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦

B ૦૬૧૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૮૨ ૧૦.૮૨ ૧૦.૮૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૮૨ ૧૦.૮૨ ૧૦.૮૨

B ૦૬૧૨૩૦૧ ળશેય શલસ્તાયના તભાભ ભાકેટોની શનબાલણી, 

દૂયસ્તી રગત કાભગીયી.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ B૦૯૦૧૩૦૧/B૦૯૦

૧૩૦૨ 

ભજચ

B ૦૬૧૨૩૦૨ યખડતાં કૂતયાં અને બુંડ/ળુના ત્રાવ 

શનમંત્રણ પ્રોગ્ાભ અંગેની કાભગીયી ભાટેનો 

તભાભ ખર્સ.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ B૦૯૦૧૩૦૩ 

ભજચ

B ૦૬૧૨૩૦૩ ઢોય ડબ્ફા ભાટે શનબાલણી અને દુયસ્તી તેભજ 

ઘાવર્ાયા, એશનભર ટેશગંગ, RFID, દલા, 

શલળે કાભગીયી ભાટેનો તભાભ ખર્સ.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ B૦૬૦૬૩૦૧/B૦૬૦

૬૩૦૨ 

ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦

ભાકેટ અને ઢોયડબ્ફાનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯૬.૪૨ ૪૯૬.૪૨ ૪૯૬.૪૨

૬૧૩ રેફય લેલ્પેય ળાખા

B ૦૬૧3૩૦૧ રેફય લેલ્પેય ળાખા (ાઠ્ય ૂસ્તકો, ભેગેઝીન, 

વારશત્મ ખયીદી, શળષ્મલૃશત્ત અને અન્મ વાભગ્ી 

આલા), સ્ટાપ લેલ્પેય – ળીલણ લગસ 

એવટીલીટી - રદવ્માંગ નાગરયકોને વુશલધા 

આલા તેભજ જરૂયી તે કાભગીયી ભાટે.

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ B૧૬૦૩૩૦૩/B૧૬૦

૩૩૦૪/B૧૬૦૩૩૦૫

/B૧૬૦૩૩૦૬/B૧૬

૦૩૩૦૯/B૧૬૦૩૩૧

૨ ભજચ

રેફય લેલ્પેય ળાખાનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તીનુાં કૂર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૧૦૨.૬૭ ૭૯૩૭.૬૭ ૭૯૩૭.૬૭
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

૭૦૧ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

B ૦૭૦૧૧૦૧ યસ્તા વપાઇનંુ કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૦૨)

૧૦૮૯૭.૬૦ ૧૦૮૨૩.૭૪ ૧૨૨૦૩.૦૦ ૮૫૦૩.૧૫ ૩૦૬૫.૯૫ ૧૧૫૬૯.૧૦ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૧૨૪૯૪.૬૨

ભશેકભનુાં કુર ૧૦૮૯૭.૬૦ ૧૦૮૨૩.૭૪ ૧૨૨૦૩.૦૦ ૮૫૦૩.૧૫ ૩૦૬૫.૯૫ ૧૧૫૬૯.૧૦ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૧૨૪૯૪.૬૨

2) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૧૩૦૧ ઝાડંુ, ટોરા શલ.( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%) 

(લોડસ)

૪૯૩૦૧ ૩૭.૬૪ ૩૯.૪૦ ૬૫.૦૦ ૨૧.૪૯ ૪૩.૫૧ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૭૦૧૩૦૨ દુગંધનાળક દલા જલેી કે શબ્રર્ીંગ ાલડય 

રપનાઇર ટ્યુગોન ખયીદલા ( સ્ટોય ખયીદી 

૧૦૦%) (લોડસ)

૪૯૩૦૪ ૨૪૦.૮૬ ૨૪૪.૧૯ ૪૧૦.૦૦ ૨૫૩.૨૭ ૧૫૧.૭૩ ૪૦૫.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૭૮.૫૦ ૨૮૩.૫૯ ૪૭૫.૦૦ ૨૭૪.૭૬ ૧૯૫.૨૪ ૪૭૦.૦૦ ૪૭૫.૦૦ ૪૭૫.૦૦ ૪૭૫.૦૦

યસ્તા વપાઇનુાં કુર ૧૧૧૭૬.૧૦ ૧૧૧૦૭.૩૩ ૧૨૬૭૮.૦૦ ૮૭૭૭.૯૧ ૩૨૬૧.૧૯ ૧૨૦૩૯.૧૦ ૧૨૯૬૯.૬૨ ૧૨૯૬૯.૬૨ ૧૨૯૬૯.૬૨

૭૦૨ ૨)કર્યો ઉઠાલલાનો ખર્ચ

B ૦૭૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૦૩) ૫૭.૦૩ ૫૭.૦૫ ૬૬.૦૦ ૪૬.૨૮ ૧૭.૯૨ ૬૪.૨૦ ૬૯.૩૩ ૬૯.૩૩ ૬૯.૩૩

SCH-104 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નંફય-૧૦૪) ૬.૩૯ ૬.૯૨ ૮.૦૦ ૫.૪૨ ૧.૯૪ ૭.૩૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૩.૪૨ ૬૩.૯૭ ૭૪.૦૦ ૫૧.૭૦ ૧૯.૮૬ ૭૧.૫૬ ૬૯.૩૩ ૬૯.૩૩ ૬૯.૩૩

B ૦૭૦૨૨૦૨ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટની કન્ટીજન્વી ખર્ચ િભાણે ૦.૯૧ ૨.૯૧ ૬.૦૦ ૧.૩૫ ૨.૦૫ ૩.૪૦ ૫.૧૦ ૫.૧૦ ૫.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૭૦૨૨૦3 ભોફાઇર કોટસ  કન્ટીજન્વી ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૯૧ ૨.૯૧ ૬.૪૦ ૧.૩૫ ૨.૩૦ ૩.૬૫ ૫.૪૦ ૫.૪૦ ૫.૪૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૨૩૦૧ લોડસભાં ભુકલાભાં આલેર કન્ટેનયોની દુયસ્તી 

કયલા

૪૯૩૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૭૦૨૩૦૩ કન્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભસ શનબાલણી ભાટે (લોડસ) ૬૦૪૦૯ ૦.૦૦ ૧.૧૬ ૨૦.૦૦ ૦.૨૨ ૭.૨૮ ૭.૫૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૭૦૨૩૦૪ નશલન શાથરાયી, શાથગાડા,  કન્ટેનય તથા 

ડસ્ટફીન ખયીદલા અને ફેવાડલા

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%) (લોડસ)

૬૦૮૧૫ ૮.૬૮ ૫.૯૧ ૩૩.૦૦ ૩.૮૩ ૩૩.૧૭ ૩૭.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૭૦૨૩૦૫ શાથગાડા, શાથરાયી તથા વપાઇને રગતી 

ભળીનયીની શનબાલણી તથા રયેયીંગ ભાટે 

(લોડસ)

૩૮૮૦૧ ૭.૬૪ ૨૦.૩૦ ૧૩.૫૦ ૪.૮૭ ૧૯.૬૩ ૨૪.૫૦ ૧૩.૫૦ ૧૩.૫૦ ૧૩.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૦૭૦૨૩૦૭ શલશલધ સ્થોએ આલેર કર્યા ુયાણ કેન્રો 

ભાટે એપ્રોર્ યસ્તા તથા પ્રાથશભક વુશલધા

૩૮૪૦૧ ૨૨.૨૯ ૯.૮૧ ૨૫.૦૦ ૮.૨૦ ૧૬.૮૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૭૦૨૩૦૯ ઘન કર્યાના લૈજ્ઞાશનક ઢફે શનકાર અંગે રોક-

જાગૃશત કેલલા

૩૮૫૦૯ ૦.૩૬ ૦.૯૨ ૫.૦૦ ૧.૪૨ ૧.૦૮ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૭૦૨૩૧૦ ડોય-ટુ-ડોય કર્યો ઇજાયા દ્વાયા ઉાડલા 

અંગેની કાભગીયી ભાટે

૪૯૩૦૫ ૪૦૮૯.૫૮ ૩૫૦૦.૮૫ ૪૫૦૦.૦૦ ૧૯૩૪.૬૯ ૨૦૬૫.૩૧ ૪૦૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૧ (A) રૂલ્વ ૨૦૧૬ અનુવાય લૈજ્ઞાશનક 

ધ્ધશતથી કર્યો ુયાણ કયલા અંગેની કાભગીયી 

ભાટે

૩૮૫૦૯ ૩૭૭.૮૪ ૧૯૪.૫૪ ૨૫૦.૦૦ ૧૭૫.૪૪ ૨૨૪.૫૬ ૪૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૧(B) (B) સ્લચ્છ બાયત શભળન શેઠ લડોદયા 

ભશાનગયાશરકાનો પાો

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૨ લાશનો બાડે યાખલા ભાટે ૩૪૩૦૫ ૦.૦૦ ૨૯.૬૬ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૪૫૦૬.૩૯ ૩૭૬૩.૧૫ ૪૮૯૭.૫૦ ૨૧૨૮.૬૭ ૨૯૧૮.૮૩ ૫૦૪૭.૫૦ ૪૩૯૭.૫૦ ૪૩૯૭.૫૦ ૪૩૯૭.૫૦

કર્યો ઉઠાલલાનુાં કુર ૪૫૭૦.૭૨ ૩૮૩૦.૦૩ ૪૯૭૭.૯૦ ૨૧૮૧.૭૨ ૨૯૪૦.૯૯ ૫૧૨૨.૭૧ ૪૪૭૨.૨૩ ૪૪૭૨.૨૩ ૪૪૭૨.૨૩

૭૦૩ ૩)છાંટકાલ

૩)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૩૩૦૧ લોટય ટેન્કયો ભાટે સ્ેયાટસ  દુયસ્તી તથા 

યંગયોગાન (પામય ળાખા)

૩૮૮૦૧ ૨૮.૮૫ ૩૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૧૭.૧૨ ૧૭.૮૮ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૭૦૩૩૦૨ ટામય ટ્યુફ ખયીદલા (ંર્ય ભાટે) ૩૮૮૦૧ ૦.૭૬ ૦.૦૬ ૧.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૭૫ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૯.૬૧ ૩૫.૦૬ ૩૧.૦૦ ૧૭.૩૭ ૧૮.૬૩ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦

છાંટકાલનુાં કુર ૨૯.૬૧ ૩૫.૦૬ ૩૧.૦૦ ૧૭.૩૭ ૧૮.૬૩ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦

૭ ઘન કર્યાના પ્રનકારનુાં કુર ૧૫૭૭૬.૪૩ ૧૪૯૭૨.૪૨ ૧૭૬૮૬.૯૦ ૧૦૯૭૭.૦૦ ૬૨૨૦.૮૧ ૧૭૧૯૭.૮૧ ૧૭૪૭૭.૮૬ ૧૭૪૭૭.૮૬ ૧૭૪૭૭.૮૬

૮ લૈદ્યકીમ વાયલાય

૮૦૧ ૧)દલાખાના
B ૦૮૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૦૬ થી ૧૦૭)

૬૩૯.૬૧ ૬૧૮.૯૯ ૭૨૨.૦૦ ૪૬૩.૩૪ ૧૬૩.૭૭ ૬૨૭.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૩૯.૬૧ ૬૧૮.૯૯ ૭૨૨.૦૦ ૪૬૩.૩૪ ૧૬૩.૭૭ ૬૨૭.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૦૮૦૧૨૦૧   -

 ૨૦૪

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૩.૫૩ ૧૮.૯૩ ૧૯.૪૧ ૧૧.૩૧ ૮.૧૦ ૧૯.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૩.૫૩ ૧૮.૯૩ ૧૯.૪૧ ૧૧.૩૧ ૮.૧૦ ૧૯.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૧૩૦૧ સ્ટાપ રડસ્ેન્વયીની દલા જાયો ખયીદલા 

તથા કભસર્ાયીને લૈદ્યકીમ વાયલાય તથા 

દલાના ફીરો

૩૦૩૦૬ ૭૫૨.૨૬ ૭૫૯.૯૯ ૭૦૦.૦૦ ૬૨૯.૮૦ ૨૨૦.૨૦ ૮૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૭ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૨ સ્ટાપને ટર ીટભેન્ટ ભાટે દલાખાનાના ફીરો ભાટે ૩૦૩૦૬ ૩૯૬.૧૩ ૬૪૫.૨૬ ૪૦૦.૦૦ ૩૯૭.૧૬ ૮૦૨.૮૪ ૧૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૮ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૩ સ્ટાપને સ્ેશળમર ભેરડકર વાયલાય ભાટે ૩૦૩૦૬ ૩૩.૭૫ ૫૫.૭૮ ૫૦.૦૦ ૩૦.૭૩ ૧૯.૨૭ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૭ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૫ કોોયેળનના દલાખાનાભાં દુયસ્તી કયલા અને 

શલદુ્યતનો વાભાન ખયીદલા ભાટે

૩૮૨૦૬ ૪.૭૫ ૫.૩૭ ૧૦.૦૦ ૨.૪૦ ૨.૬૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૪ ભાાં ભજચ
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

અપ્રધક આયોગ્મ અભરદાયની કર્ેયી

B ૦૮૦૧૩૦૬ (અ) દલા ૪૯૨૦૬ ૧૦૩.૦૨ ૧૧૧.૬૪ ૧૨૦.૦૦ ૩૫.૫૦ ૮૪.૫૦ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૭ (ફ) ભારવાભાન / જાયો ૪૯૨૦૬ ૩.૮૭ ૩.૫૯ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૮ (ક) આઇ. આય. દલાની ખયીદી ૪૯૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૯ લોડસ  દીઠ ાટસટાઇભ દલાખાના/અફસન શેલ્થ 

વેન્ટય નશલન ળરૂ કયલા

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૪ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૦ આમુલેદીક તથા શોશભમોેશથક યાશત દલાખાના 

ભાટે ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૪૯૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૨ ભેમયશ્રી વુર્લે તે દદીને ભદદ આલા ૪૯૨૦૮ ૧૬.૨૦ ૭.૭૫ ૨૫.૦૦ ૭.૦૦ ૧૮.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૩ આયોગ્મરક્ષી કામસરભ ભાટે લાશનો બાડે યાખલા ૩૪૩૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૩ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૪ વબાવદશ્રી તથા ભાજી વબાવદશ્રીને શાટસ  

વજસયી, કેન્વય, શકડની જલેા જીલરેણ યોગોભાં 

વાયલાય ભાટે રૂ. ૪ રાખ વુધીની વશામ વાયલાય

૪૯૨૦૮ ૧૦.૨૮ ૫.૪૪ ૨૦.૦૦ ૧૬.૪૬ ૧૩.૫૪ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૩૨૦.૨૬ ૧૫૯૪.૮૨ ૧૩૪૪.૫૦ ૧૧૧૯.૦૫ ૧૧૮૦.૪૫ ૨૨૯૯.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

દલાખાનાનુાં કુર ૧૯૭૩.૪૦ ૨૨૩૨.૭૪ ૨૦૮૫.૯૧ ૧૫૯૩.૭૦ ૧૩૫૨.૩૨ ૨૯૪૬.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૨ ૨)ર્ેી યોગ અટકાલલા અને 

યક્તપ્રપ્રતમાઓ ભાટે

B ૦૮૦૨૩૦૧ રે્ી યોગ અટકાલલા તથા તેના શનમંત્રણ ભાટે

જરૂયી વાધનો ખયીદલા, તેની શનબાલણી કયલા

તથા અશસ્થય ભગજલાાની વાયલાય તથા

યવતશશતમા રદન ઊજલલા ભાટે તથા એઇડવ

અને જાશતમ યોગ અંગે થનાય ખર્સ ભાટે

૪૯૨૦૯ ૨૧.૫૫ ૩.૮૭ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૨૩૦૨ જનજાગૃશત અશબમાન ભાટે પ્રર્ાય પ્રવાય ભાટે ૪૯૧૨૬ ૯.૬૬ ૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

ર્ેી યોગ અટકાલલા અને યક્તપ્રપ્રતમાનુાં કુર ૩૧.૨૧ ૩.૮૭ ૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૩ ૩)પેપ્રભરી લેલ્પેય બ્મુયો

B ૦૮૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦૮) ૫૪.૯૫ ૪૧.૯૯ ૪૪.૦૦ ૧૬.૮૦ ૫.૬૬ ૨૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૫૪.૯૫ ૪૧.૯૯ ૪૪.૦૦ ૧૬.૮૦ ૫.૬૬ ૨૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૩૩૦૧ પેશભરી લેલ્પેય પ્રર્ાય અને શબ્રવીટી સ્ેશ્મર 

શભટીંગ પેશભરી ઉજલણી ડે એજ્મુકેળન અને 

શબ્રવીટી ભરટયીમર તથા કન્ટીજન્વી ભાટે

૪૯૨૧૦ ૦.૩૮ ૦.૫૧ ૧.૦૦ ૦.૦૯ ૦.૯૧ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૩૩૦૨ વાધનો, જાયો, પશનસર્ય શફશલ્ડંગ તથા 

એજ્મુકેળન એઇડવ

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૮૦૩૩૦૩ પેશભરી લેલ્પેય પ્રોત્વાશન કુટંુફ કલ્માણ અંગે 

તથા ુરૂ તથા સ્ત્રીના વ્મંશધકયણ અંગે 

થનાય ખર્સ

૪૯૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૩૮ ૦.૫૧ ૨.૧૦ ૦.૦૯ ૨.૦૧ ૨.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પેપ્રભરી લેલ્પેય બ્મુયોનુાં કુર ૫૫.૩૩ ૪૨.૫૦ ૪૬.૧૦ ૧૬.૮૯ ૭.૬૭ ૨૪.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૪ ૪)ળશેયી વાભુડશક પ્રલકાવ મોજના

B ૦૮૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦૯) ૩૭.૪૨ ૩૪.૦૯ ૪૦.૦૦ ૨૬.૬૨ ૮.૪૦ ૩૫.૦૨ ૩૭.૮૨ ૩૭.૮૨ ૩૭.૮૨

SCH-111 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૧૧) ૯૭.૮૨ ૯૮.૯૭ ૧૧૮.૦૦ ૭૮.૪૮ ૨૮.૦૪ ૧૦૬.૫૨ ૧૧૫.૦૪ ૧૧૫.૦૪ ૧૧૫.૦૪

ભશેકભનુાં કુર ૧૩૫.૨૪ ૧૩૩.૦૬ ૧૫૮.૦૦ ૧૦૫.૧૦ ૩૬.૪૪ ૧૪૧.૫૪ ૧૫૨.૮૬ ૧૫૨.૮૬ ૧૫૨.૮૬

B ૦૮૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૬૬ ૩.૩૯ ૩.૨૦ ૨.૩૨ ૧.૬૩ ૩.૯૫ ૩.૨૦ ૩.૨૦ ૩.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૬૬ ૩.૩૯ ૩.૨૦ ૨.૩૨ ૧.૬૩ ૩.૯૫ ૩.૨૦ ૩.૨૦ ૩.૨૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૪૩૦૪ ફી.ી.એર./ઘય શલશોણા ના વલે ભાટે તથા 

નાઇટ ળેલ્ટય ની ભયાભત અન્લમે  વયકાયશ્રીની 

ગ્ાંટ ઉયાંત ખર્સ ભાટે

૪૯૧૨૦ ૨૬.૩૦ ૯૧.૬૩ ૧૦૦.૦૦ ૭૭.૧૮ ૨૨.૮૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૬.૩૦ ૯૧.૬૩ ૧૦૦.૦૦ ૭૭.૧૮ ૨૨.૮૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ળશેયી વાભુડશક પ્રલકાવ મોજના નુાં કુર ૧૬૪.૨૦ ૨૨૮.૦૮ ૨૬૧.૨૦ ૧૮૪.૬૦ ૬૦.૮૯ ૨૪૫.૪૯ ૨૫૬.૦૬ ૨૫૬.૦૬ ૨૫૬.૦૬

૮૦૫ ૫)વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના

B ૦૮૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૫૩૦૧ અક્ષમાત્ર મોજના ભાટે વયકાયશ્રીની ગ્ાંટ 

ઉયાંતના ખર્સ ભાટે

૨૦.૦૨ ૨૫.૫૭ ૩૫.૦૦ ૩.૩૯ ૩૧.૬૧ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૧ ભાાં ભજચ
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૦૮૦૫૩૦૨ તાયાભંડ ટરસ્ટ આંગણલાડી કેન્રોભાં 

આલાભાં આલતા ુયક ોણ આશાયના 

ફીરોના રુ્કલણા ભાટે

૪૯૨૧૭ ૨૦.૭૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૪.૫૧ ૦.૪૯ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૨ ભાાં ભજચ

B૦૮૦૫૩૦૩ આંગણલાડીના ફાકોને આલાભાં આલતા 

ફ્રેલડસ  શભલ્કના ફીરના રુ્કલણા ભાટે (ફયોડા 

ડેયી)

૧૭૦.૬૨ ૧૦૬.૯૧ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૫૩૦૬ કુોશત ભુવત લડોદયા પ્રોજવેટ ભાટે ૩૦.૮૦ ૩૦.૬૦ ૩૫.૦૦ ૨.૧૬ ૭.૮૪ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

B૦૮૦૫૩૦૮ આંગણલાડીના કેન્રોભાં ભોફાઇર ફીરના 

રુ્કલણા ભાટે

૭.૬૪ ૪.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૪૯.૭૮ ૧૬૭.૬૬ ૨૭૫.૦૦ ૧૦.૦૬ ૧૩૯.૯૪ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજનાનુાં કુર ૨૪૯.૭૮ ૧૬૭.૬૬ ૨૭૬.૦૦ ૧૦.૦૬ ૧૪૦.૪૪ ૧૫૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૬ પેપ્રભરી લેલ્પેય વેન્ટય

ડયપ્રળષ્ટ ૭
(SCH)

કુટંુફ કલ્માણ કેન્રોનો ભશેકભ ખર્સ (શળડ્યુર 

નં- ૧૧૨ થી ૧૨૪)

૩૪૧.૨૧ ૩૧૦.૦૯ ૩૧૨.૩૦ ૨૦૬.૫૫ ૯૦.૮૬ ૨૯૭.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

ભશેકભનુાં કુર ૩૪૧.૨૧ ૩૧૦.૦૯ ૩૧૨.૩૦ ૨૦૬.૫૫ ૯૦.૮૬ ૨૯૭.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

ડયપ્રળષ્ટ ૭ ળશેયના તભાભ કુટુાંફ કલ્માણ કેન્રો ડયપ્રળષ્ટ ૭

P-7-1

સ્ેશળમર શભટીંગ પેશભરી ડે ઉજલણી 

એજ્મુકેળન અને શબ્રવીટી ભરટયીમર તથા 

કન્ટીજન્વી

૪૯૨૧૦ ૦.૮૧ ૦.૯૯ ૨.૮૧ ૦.૨૦ ૨.૬૭ ૨.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

P-7-2
કુટંુફ કલ્માણ અંગે ુરૂ યેળનના 

વ્મંશધકયણ તથા આંકડી અંગે થનાય ખર્સ

૪૯૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

P-7-3 રાઇટ ફીર ૪૩૧૦૩ ૪.૦૪ ૪.૩૪ ૬.૫૫ ૩.૨૧ ૨.૧૪ ૫.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૪.૮૫ ૫.૩૩ ૯.૯૧ ૩.૪૧ ૫.૩૬ ૮.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પેપ્રભરી લેલ્પેય વેન્ટયનુાં કુર ૩૪૬.૦૬ ૩૧૫.૪૨ ૩૨૨.૨૧ ૨૦૯.૯૬ ૯૬.૨૨ ૩૦૬.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૧૯ પ્રલકરાાંગ ભાટે વાંકપ્રરત પ્રળક્ષણ 

(ી.આઇ.ઇ.ડી)

B ૦૮૧૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૫) ૨૨.૦૭ ૧૧.૮૬ ૧૪.૦૦ ૦.૬૮ ૦.૨૬ ૦.૯૪ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ૧.૦૧

ભશેકભનુાં કુર ૨૨.૦૭ ૧૧.૮૬ ૧૪.૦૦ ૦.૬૮ ૦.૨૬ ૦.૯૪ ૧.૦૧ ૧.૦૧ ૧.૦૧

B ૦૮૧૯૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૮

ી.આઇ.ઇ.ડી. િોજકે્ટનુાં કુર ૨૨.૦૭ ૧૧.૮૬ ૧૪.૦૮ ૦.૬૮ ૦.૩૩ ૧.૦૧ ૧.૦૯ ૧.૦૯ ૧.૦૯

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર ૨૮૪૨.૦૫ ૩૦૦૨.૧૩ ૩૦૩૭.૫૦ ૨૦૧૫.૮૯ ૧૬૭૯.૮૬ ૩૬૯૫.૭૫ ૨૫૭.૧૫ ૨૫૭.૧૫ ૨૫૭.૧૫
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૯ ભાકેટ/કતરખાના

B ૦૯૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૬) ૪૩.૨૮ ૪૪.૨૨ ૫૨.૦૦ ૩૫.૨૪ ૧૨.૭૩ ૪૭.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-127 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૭) ૧૫૫.૧૧ ૧૫૧.૭૯ ૧૭૬.૦૦ ૧૧૭.૪૭ ૪૨.૪૪ ૧૫૯.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૯૮.૩૯ ૧૯૬.૦૧ ૨૨૮.૦૦ ૧૫૨.૭૧ ૫૫.૧૭ ૨૦૭.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૯૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૮૪ ૧.૩૬ ૨.૨૫ ૦.૭૮ ૧.૪૭ ૨.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૮૪ ૧.૩૬ ૨.૨૫ ૦.૭૮ ૧.૪૭ ૨.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૯૦૧૩૦૧ શારના ભાકેટો તથા કતરખાનાભાં વુધાયો-

લધાયો કયલા

૩૮૨૦૭ ૪.૬૬ ૪.૦૪ ૫.૦૦ ૧.૮૨ ૧.૧૮ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૯૦૧૩૦૨ ાંર્ ળેયીમાલાા બાગનંુ ખંડેયાલ ભાકેટભાં 

આમોજન કયી વુધાયા-લધાયા કયલા

૩૮૨૦૭ ૦.૦૦ ૦.૫૮ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૯૦૧૩૦૩ યખડતાં કુતયા તથા બૂંડનો ત્રાવ દૂય કયલા, 

શનમંત્રણ અંગે, તથા શનકાર ભાટે

૪૯૨૧૨ ૧૪૨.૧૩ ૬૬.૬૮ ૧૫૦.૦૦ ૩૨.૩૨ ૫૭.૬૮ ૯૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૨ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૪૬.૭૯ ૭૧.૩૦ ૧૫૭.૦૦ ૩૪.૧૪ ૫૯.૮૬ ૯૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૯ ભાકેટ કતરખાનાનુાં કુર ૩૪૭.૦૨ ૨૬૮.૬૭ ૩૮૭.૨૫ ૧૮૭.૬૩ ૧૧૬.૫૦ ૩૦૪.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ જન્ભ-ભયણ નોંધણી

B ૧૦૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૮) ૨૦૧.૭૭ ૧૬૬.૯૨ ૧૯૪.૦૦ ૧૧૮.૦૭ ૩૯.૧૧ ૧૫૭.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-129 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૯) ૮.૧૩ ૮.૪૦ ૧૦.૦૦ ૬.૭૦ ૨.૫૮ ૯.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૦૯.૯૦ ૧૭૫.૩૨ ૨૦૪.૦૦ ૧૨૪.૭૭ ૪૧.૬૯ ૧૬૬.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૧૦૦૧૨૦૧ -  

 ૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૬.૯૪ ૧૮.૭૪ ૨૩.૮૦ ૧૧.૮૨ ૧૧.૯૬ ૨૩.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૬.૯૪ ૧૮.૭૪ ૨૩.૮૦ ૧૧.૮૨ ૧૧.૯૬ ૨૩.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૦૦૧૩૦૧ સ્ભળાનોની ભયાભત તથા વુધાયો-લધાયો કયલા 

તથા ગેવ આધારયત શર્તા ફનાલલા તથા 

નશલન કાસ્ટ આમનસ શર્તા ભાટે તથા 

સ્ભળાનોને કમ્પાઉન્ડ લોર કયલા તથા નલા 

જુના સ્ભળાનોભાં વુશલધા આલા, સ્ભળાનોને 

એપ્રોર્ યોડ કયલા ભાટે (લોડસ)

૩૮૨૦૯ ૫.૮૩ ૧૨.૪૮ ૨૪.૦૦ ૧૨.૦૦ ૨૨.૫૦ ૩૪.૫૦ ૨૮.૦૦ ૩૮.૦૦ ૩૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૦૦૧૩૦૨ શફનલાયવી ભૃતદેશના અંશતભ શલશધ ભાટે ૫૭૪૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૩ ગેવ શર્તાની શનબાલણી ૩૮૨૦૯ ૧૪.૭૦ ૩.૬૬ ૧૫.૦૦ ૭.૨૭ ૭.૭૩ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૦૦૧૩૦૪ કિસ્તાનભાં રાઇટ તથા અન્મ વુશલધા લધાયલા 

ભાટે (લોડસ)

૩૮૨૧૨ ૧૨.૪૯ ૬.૮૬ ૧૪.૦૦ ૭.૫૩ ૮.૪૭ ૧૬.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૦૦૧૩૦૫ ભયેરા જાનલયો ભાટે ઇન્વીરેટય શનબાલણી ભાટે 

તથા શોશસ્ટર લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ શેઠ કર્યો 

બેગો કયલા ભાટે ડેડ ફોડીલાન બાડે રેલા ભાટે

૪૯૨૦૨ ૩૦.૮૫ ૨૬.૧૫ ૪૦.૦૦ ૨૭.૫૦ ૭.૫૦ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૭ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૬ અંશતભ શલશધ ભાટે આકશસ્ભક પ્રવંગે જરાઉ 

રાકડા ુયા ાડલા તેભજ સ્ભળાનો ભાટે ભાર 

વાભાનો ખયીદલા તથા શનબાલણી ભાટે

૫૭૪૧૩ ૯.૦૧ ૧.૭૩ ૧૫.૦૦ ૩.૨૫ ૧.૭૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૮ જન્ભ ભયણ નોંધણીની આલક યાજ્મ વયકાયભાં 

જભા કયાલલા ભાટે

૫૭૪૩૭ ૨૦.૭૨ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૭.૫૩ ૨.૪૭ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૮ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૯૩.૬૦ ૫૦.૮૮ ૧૨૮.૧૦ ૭૫.૦૮ ૫૦.૫૨ ૧૨૫.૬૦ ૪૨.૦૦ ૫૨.૦૦ ૫૨.૦૦

૧૦ જન્ભ-ભયણ નોંધણીનુાં કુર ૩૨૦.૪૪ ૨૪૪.૯૪ ૩૫૫.૯૦ ૨૧૧.૬૭ ૧૦૪.૧૭ ૩૧૫.૮૪ ૪૨.૦૦ ૫૨.૦૦ ૫૨.૦૦

૧૧ જાશેય ફગીર્ા િાણી વાંગ્રશસ્થાન, 

અપ્રતપ્રથગૃશ અને સ્લીભીંગુર

૧૧૦૧ ૧)વમાજીફાગ

B ૧૧૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૦) ૧૭૦.૦૮ ૧૬૮.૨૯ ૧૯૮.૦૦ ૧૩૫.૦૯ ૪૫.૪૮ ૧૮૦.૫૭ ૧૯૫.૦૨ ૧૯૫.૦૨ ૧૯૫.૦૨

SCH-134 આજલા-શનભેટા ગાડસન 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૪)

૩૧૧.૦૬ ૩૦૦.૯૫ ૩૫૯.૦૦ ૨૧૯.૨૭ ૭૧.૯૫ ૨૯૧.૨૨ ૩૧૪.૫૨ ૩૧૪.૫૨ ૩૧૪.૫૨

SCH-7 ટુરયસ્ટ રપવનુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં- 

૭)

૨૭.૭૮ ૨૩.૧૦ ૨૪.૦૦ ૧૩.૬૧ ૫.૩૮ ૧૮.૯૯ ૨૦.૫૧ ૨૦.૫૧ ૨૦.૫૧

SCH-135 ટુરયસ્ટ રપવનંુ (અશતશથગૃશો અંગેનંુ) ભશેકભ  

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૫)

૧૬૬.૫૮ ૧૫૫.૭૩ ૧૮૪.૦૦ ૧૧૩.૦૪ ૩૬.૮૧ ૧૪૯.૮૫ ૧૬૧.૮૪ ૧૬૧.૮૪ ૧૬૧.૮૪

SCH-136 વયદાય લલ્લબબાઇ ્રેનેટોયીમભ

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૬)

૨૮.૬૯ ૨૯.૬૮ ૩૫.૦૦ ૨૨.૯૧ ૮.૦૫ ૩૦.૯૬ ૩૩.૪૩ ૩૩.૪૩ ૩૩.૪૩

SCH-137 વમાજીફાગ  

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૭)

૧૧૬.૦૪ ૧૨૮.૯૫ ૧૫૦.૦૦ ૮૧.૧૩ ૨૭.૩૬ ૧૦૮.૪૯ ૧૧૭.૧૭ ૧૧૭.૧૭ ૧૧૭.૧૭

ભશેકભનુાં કુર ૮૨૦.૨૩ ૮૦૬.૭૦ ૯૫૦.૦૦ ૫૮૫.૦૫ ૧૯૫.૦૩ ૭૮૦.૦૮ ૮૪૨.૪૮ ૮૪૨.૪૮ ૮૪૨.૪૮

B૧૧૦૧૨૦૧  - 

૨૦૪

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૧૩ ૧.૩૯ ૩.૦૪ ૦.૮૪ ૧.૬૦ ૨.૪૪ ૨.૯૪ ૨.૯૪ ૨.૯૪ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૧૩ ૧.૩૯ ૩.૦૪ ૦.૮૪ ૧.૬૦ ૨.૪૪ ૨.૯૪ ૨.૯૪ ૨.૯૪

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૧૩૦૧ ફી, ઝાડ, ભારવાભાન, યેતી શલગેયે ખયીદલા ૩૮૩૦૧ ૪.૮૬ ૩.૯૬ ૫.૦૦ ૧.૨૪ ૩.૭૬ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૧૦૧૩૦૨ શવશલર, શોટીકલ્ર્ય, ઇરેવટર ીક, શભકેશનકર 

શલગેયે કાભોની શનબાલણી ભાટે તથા નશલન 

કાભો ભાટે

૩૮૩૦૧ ૨૦.૪૭ ૩૬.૩૨ ૪૦.૦૦ ૨.૦૧ ૩૨.૯૯ ૩૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૩ ફાગની રાઇટોભાં વુધાયો લધાયો કયલા ૩૮૩૦૧ ૧૧.૦૨ ૭.૨૮ ૧૫.૦૦ ૦.૦૯ ૫.૯૧ ૬.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૪
નવસયીનાં શલકાવ ભાટે વુશલધા તથા ળેડવ ભાટે

૩૮૩૦૧ ૫.૬૦ ૪.૬૫ ૧૦.૦૦ ૧.૬૭ ૫.૩૩ ૭.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૫ (અ)્રેનેટોયીમભ અંગે  શનબાલણી તથા 

સ્ેયાટસવ ખયીદલા તથા આકાળ દળસન વરફને 

શલકવાલલા

૩૮૩૦૮ ૦.૦૨ ૦.૧૬ ૫.૦૦ ૦.૧૪ ૦.૮૬ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૪૦૧ (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૬.૬૮ ૫.૪૭ ૧૦.૦૦ ૧.૫૫ ૦.૯૫ ૨.૫૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૭ એયકન્ડીળન ્રાન્ટના  રયનોલેળન તથા 

શનબાલણી

૩૮૩૦૮ ૦.૦૦ ૩.૮૧ ૪.૫૦ ૧.૧૫ ૦.૮૫ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૮ વયદાય ટેર ખગોર ઉદ્યાન (વામન્વ ાકસ) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૧૩૦૯ વમાજીફાગ રપવ તથા ટર ારપક વેન્ટય 

શલવવાલલા તથા નશલન વાધનો ખયીદલા તથા 

લરશલટી વંર્ારન અને શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૧૬ ૧.૨૮ ૧.૨૪ ૩.૦૦ ૧.૬૫ ૧.૩૫ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૪૦૨ વમાજીફાગ રપવ તથા ટર ારપક વેન્ટયના 

લીજી ફીરોની યકભ રુ્કલલા ભાટે

૪૩૧૦૩ ૦.૭૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૫૩ ૦.૪૭ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૦.૬૪ ૬૨.૮૯ ૯૩.૭૫ ૧૦.૦૩ ૫૨.૫૭ ૬૨.૬૦ ૯૦.૨૫ ૯૦.૨૫ ૯૦.૨૫

વમાજીફાગનુાં કુર ૮૭૨.૦૦ ૮૭૦.૯૮ ૧૦૪૬.૭૯ ૫૯૫.૯૨ ૨૪૯.૨૦ ૮૪૫.૧૨ ૯૩૫.૬૭ ૯૩૫.૬૭ ૯૩૫.૬૭

૧૧૦૨ ૨)જાશેય ફગીર્ા (ઇતય ફાગ)
B ૧૧૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૮) ૩૯૨.૦૩ ૩૩૭.૭૭ ૩૯૨.૦૦ ૨૫૪.૪૪ ૭૦.૮૫ ૩૨૫.૨૯ ૩૫૧.૩૧ ૩૫૧.૩૧ ૩૫૧.૩૧

SCH-139 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૯) ૩૧૨.૭૩ ૨૯૮.૩૨ ૩૫૦.૦૦ ૨૨૬.૮૭ ૯૧.૨૬ ૩૧૮.૧૩ ૩૪૩.૫૮ ૩૪૩.૫૮ ૩૪૩.૫૮

ભશેકભનુાં કુર ૭૦૪.૭૬ ૬૩૬.૦૯ ૭૪૨.૦૦ ૪૮૧.૩૧ ૧૬૨.૧૧ ૬૪૩.૪૨ ૬૯૪.૮૯ ૬૯૪.૮૯ ૬૯૪.૮૯

B ૧૧૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૨૬ ૦.૧૪ ૦.૫૫ ૦.૩૪ ૦.૨૧ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૨૬ ૦.૧૪ ૦.૫૫ ૦.૩૪ ૦.૨૧ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૨૩૦૧ ફાગભાં રોન દુયસ્તી કયલા તથા ખાતય, ફી, 

ઝાડ ખયીદલા

૩૮૩૦૧ ૨.૯૬ ૨.૫૧ ૮.૦૦ ૨.૫૯ ૫.૪૧ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૨ શલશ્રાંતી સ્થાન ફાગફગીર્ા યસ્તા ઉય 

છારૂ, યેતી શલગેયે નાંખલા

૩૮૩૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૩ ળશેયના તભાભ ફાગો ભાટે શવશલર શોટીકલ્ર્ય, 

ઇરેવટર ીક, શભકેનીક શલગેયે કાભોની શનબાલણી

૩૮૩૦૧ ૪૯.૧૯ ૪૯.૦૭ ૭૦.૦૦ ૨૪.૯૭ ૪૫.૦૩ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૪ ઇતય ફાગોભાં રાઇટની વુશલધા કયલા ૩૮૩૦૧ ૮.૦૨ ૫.૬૪ ૧૦.૦૦ ૧.૨૮ ૫.૭૨ ૭.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૫ ફાકડા યંગયોગાન કયલા તથા દુયસ્ત કયલા ૩૮૩૦૧ ૦.૩૪ ૧.૦૯ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (56)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૧૦૨૩૦૬ ળશેયના શલશલધ ભાગસ ઉય લૃક્ષો યોલા તથા 

યક્ષણ કયલા ીંજયા ખયીદલા તથા દુયસ્તી કયલા 

તથા ઝાડોની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૧ ૦.૦૦ ૧૧૯.૨૮ ૧૫૦.૦૦ ૭૫.૮૫ ૭૪.૧૫ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૭ યભત ગભતના વાધનો ખયીદલા તથા દુયસ્તી ભાટે ૪૯૧૦૫ ૭.૯૬ ૯.૫૮ ૮.૦૦ ૨.૧૨ ૫.૮૮ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૮ (અ)ળશેયના તભાભ પૂલાયાની શનબાલણી તથા 

દુયસ્તી

૩૮૩૧૯ ૧.૨૩ ૨.૬૬ ૫.૦૦ ૧.૫૪ ૩.૪૬ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૧૦૨૪૦૧ (ફ) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૨૩.૨૪ ૨૪.૨૬ ૩૦.૦૦ ૧૮.૯૨ ૧૧.૦૮ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૯ ટર ારપક આઇરેન્ડને વુળોશબત કયલા ભાટે ૪૯૧૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૨૩૧૦ ળુબ પ્રવંગો અને વત્કાય પ્રવંગોએ ડેકોયેળન ભાટે ૩૯૨૦૫ ૨.૧૬ ૨.૧૬ ૨.૫૦ ૦.૩૦ ૦.૭૦ ૧.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૧ (અ) શનભેટા તથા ળશેયના તભાભ ફગીર્ાની 

શનબાલણી

૩૮૩૦૧ ૦.૦૩ ૨.૪૬ ૭.૫૦ ૦.૨૩ ૪.૭૭ ૫.૦૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૩ (ફ) શનભેટા તથા ળશેયના તભાભ ફગીર્ાના 

દયેક પાઉન્ટનની શનબાલણી

૩૮૩૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૧૧૦૨૪૦૨ (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૩૩ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૧૧૦૨૩૧૨ પપૂર પ્રદળસન તથા સ્ધાસ મોજલા ભાટે ૪૯૧૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૪ ળશેયના તભાભ ફાગોની શોટીકલ્ર્ય શનબાલણી 

(કોન્ટર ાવટથી)

૩૮૩૦૧ ૭૨.૯૪ ૧૮૦.૪૩ ૩૦૦.૦૦ ૮૬.૬૨ ૧૬૩.૩૮ ૨૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૬૮.૦૭ ૩૯૯.૫૦ ૬૦૦.૬૦ ૨૧૪.૪૨ ૩૨૭.૭૮ ૫૪૨.૨૦ ૫૯૯.૭૦ ૫૯૯.૭૦ ૫૯૯.૭૦

ઇતય ફાગનુાં કુર ૮૭૩.૦૯ ૧૦૩૫.૭૩ ૧૩૪૩.૧૫ ૬૯૬.૦૭ ૪૯૦.૧૦ ૧૧૮૬.૧૭ ૧૨૯૫.૧૪ ૧૨૯૫.૧૪ ૧૨૯૫.૧૪

૧૧૦૩ ૨)િાણી વાંગ્રશસ્થાન

B ૧૧૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૦) ૩૯.૪૧ ૫૩.૨૪ ૬૩.૦૦ ૬૪.૨૬ ૧૫.૮૨ ૮૦.૦૮ ૮૬.૪૯ ૮૬.૪૯ ૮૬.૪૯

SCH-141 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૧) ૧૨૯.૨૮ ૧૨૦.૫૩ ૧૩૯.૦૦ ૮૬.૮૧ ૨૯.૫૫ ૧૧૬.૩૬ ૧૨૫.૬૭ ૧૨૫.૬૭ ૧૨૫.૬૭

SCH-142 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૨) ૪.૭૪ ૪.૭૫ ૬.૦૦ ૪.૦૩ ૧.૬૧ ૫.૬૪ ૬.૦૯ ૬.૦૯ ૬.૦૯

ભશેકભનુાં કુર ૧૭૩.૪૩ ૧૭૮.૫૨ ૨૦૮.૦૦ ૧૫૫.૧૦ ૪૬.૯૮ ૨૦૨.૦૮ ૨૧૮.૨૫ ૨૧૮.૨૫ ૨૧૮.૨૫

B ૧૧૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૮૦ ૨.૬૨ ૨.૭૮ ૨.૦૧ ૧.૦૨ ૩.૦૩ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૮૦ ૨.૬૨ ૨.૭૮ ૨.૦૧ ૧.૦૨ ૩.૦૩ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૩૩૦૧ (અ) ખોયાક અને ભારવાભાન ભાટે ૩૯૧૦૩ ૭૮.૧૦ ૮૧.૮૯ ૧૦૦.૦૦ ૬૧.૨૪ ૫૩.૭૬ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૯૧૦૩ ૦.૫૩ ૦.૨૫ ૦.૭૫ ૦.૦૨ ૦.૭૩ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

B ૧૧૦૩૩૦૩ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનનાં જાનલયો ભાટે દલા તથા 

વાધનો તેનજ લસ્તુ ખયીદલા

૩૯૧૦૩ ૧.૯૭ ૧.૯૮ ૨.૦૦ ૦.૬૬ ૧.૩૪ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૪ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનનાં ીંજયાની શનબાલણી 

તથા આજુફાજુના શલકાવ ભાટે

૩૮૩૧૨ ૦.૫૬ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૧૧ ૦.૮૯ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (57)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૧૦૩૩૦૫ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનની ુન:યર્ના કયલા તથા 

શારના ઝું  ભા વુધાયા લધાયા કયલા

૩૮૪૧૫ ૫.૧૫ ૩.૮૭ ૨૦.૦૦ ૪.૭૭ ૨૦.૨૩ ૨૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૬ પ્રાણી વંગ્શ સ્થાન ભાટે શોશસ્ટર, ,ોસ્ટ 

ભોટસભ રૂભ તથા રેફોયેટયી ભાટે

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૩૩૦૭ ક્ષી તથા પ્રાણી ખયીદલા ૬૧૧૦૨ ૦.૫૦ ૧.૯૪ ૫૦.૦૦ ૨.૧૦ ૪૭.૯૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૮ આજલા ઝુરોજીકર ાકસભાં ક્ષી તથા 

પ્રાણીનંુ સ્થાંતય કયલા

૩૯૧૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૯ આજલા ઇરેવટર ીક ફીર ૪૩૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૮૬.૮૧ ૯૧.૪૩ ૧૭૬.૮૦ ૬૯.૯૦ ૧૨૬.૯૧ ૧૯૬.૮૧ ૧૮૭.૦૧ ૧૮૭.૦૧ ૧૮૭.૦૧

િાણી વાંગ્રશસ્થાનનુાં કુર ૨૬૨.૦૪ ૨૭૨.૫૭ ૩૮૭.૫૮ ૨૨૭.૦૧ ૧૭૪.૯૧ ૪૦૧.૯૨ ૪૦૯.૫૪ ૪૦૯.૫૪ ૪૦૯.૫૪

૧૧૦૫ ૫)અપ્રતપ્રથગૃશ

B ૧૧૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૧૪૪) ૪૪.૩૭ ૪૨.૦૭ ૫૧.૦૦ ૨૫.૦૫ ૮.૬૮ ૩૩.૭૩ ૩૬.૪૩ ૩૬.૪૩ ૩૬.૪૩

ભશેકભનુાં કુર ૪૪.૩૭ ૪૨.૦૭ ૫૧.૦૦ ૨૫.૦૫ ૮.૬૮ ૩૩.૭૩ ૩૬.૪૩ ૩૬.૪૩ ૩૬.૪૩

B ૧૧૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૫૩૦૨ પ્રેભાનંદ વંસ્કાય કેન્રની શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૦૧ ૦.૦૪ ૦.૨૫ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૧૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૫૩૦૩ વયદાયફાગ અશતશથગૃશની શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૫૦ ૦.૦૩ ૦.૧૭ ૦.૨૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૪૦૧ ળશેયના તભાભ અશતશથગૃશના લીજી ફીરોના 

ખર્સ ભાટે

૪૩૧૦૩ ૧૧.૩૬ ૧૨.૨૨ ૧૩.૦૦ ૬.૩૨ ૬.૬૮ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦

B ૧૧૦૫૩૦૪ ઇન્રુયી અશતશથગૃશભાં વુશલધા ભાટે તથા 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૨૧૦ ૦.૦૪ ૦.૦૨ ૦.૫૦ ૦.૦૫ ૦.૧૫ ૦.૨૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B૧૧૦૫૩૦૫ તયવારી કોમ્પમુશનટી શોરની શનબાલણી તથા 

વુધાયા લધાયા કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૩૦૬ રારફાગ ફતક ાવેના અશતશથગૃશભાં વાધનો 

ખયીદલા

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૨૦ ૦.૭૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૩૦૭ અકોટા, શયણી, વુબાનુયા, ભાંજરુય, 

શનઝાભુયા શલગેયે અશતશથગૃશોની શનબાલણી 

ભાટે

૩૮૨૧૦ ૧.૮૯ ૦.૬૯ ૫.૦૦ ૧.૫૧ ૧.૪૯ ૩.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૧૦૫૩૦૯ વમાજીફાગ અશતશથગૃશ ૧,૨,૩ તથા રોન ભાટે 

ભારવાભાન તથા તેની શનબાલણી અને વુધાયો 

કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૭૦ ૦.૮૯ ૧.૫૦ ૦.૫૧ ૦.૯૯ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૫૩૧૦ ળયદનગય અશતશથગૃશ (તયવારી)ની શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૨૨ ૦.૧૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (58)



(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૧૦૫૩૧૧ તભાભ અશતશથગૃશોભાં રોનની શનબાલણી 

દુયસ્તી ભાટે

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૧૦૫૩૧૩ કાુુયા છત્રશત શળલાજી અશતશથગૃશની 

શનબાલણી

૩૮૨૧૦ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૧૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૫૩૧૪ તભાભ અશતશથગૃશોભાં ગેવ કનેવળનની વગલડ 

કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

B ૧૧૦૫૩૧૫ રદલાીુયા અશતશથગૃશ શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૪.૬૩ ૦.૫૧ ૧.૫૦ ૦.૩૪ ૦.૪૧ ૦.૭૫ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૫૩૧૬ તભાભ  અશતશથગૃશ શાઉવકીશંગ ૩૮૨૧૦ ૦.૪૯ ૧૪.૭૭ ૨૦.૦૦ ૬.૦૧ ૩.૯૯ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૫૩૧૭ ખોરડમાયનગય કોમ્પમુશનટી શોર શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૯.૬૮ ૨૯.૩૩ ૪૫.૦૦ ૧૫.૩૭ ૧૫.૦૮ ૩૦.૪૫ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦

અપ્રતપ્રથગૃશોનુાં કુર ૬૪.૦૬ ૭૧.૪૦ ૯૬.૦૦ ૪૦.૪૨ ૨૩.૭૬ ૬૪.૧૮ ૮૨.૪૩ ૮૨.૪૩ ૮૨.૪૩

૧૧૦૬ ૬)સ્લીભીંગ ુર તથા ફોટીંગ ક્રફ

B ૧૧૦૬૧૦૧ રારફાગ સ્લીભીંગ ુર 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૧)

૪૮.૦૮ ૪૫.૨૫ ૫૪.૦૦ ૩૫.૨૯ ૧૩.૨૫ ૪૮.૫૪ ૫૨.૪૩ ૫૨.૪૩ ૫૨.૪૩

SCH-132 વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુર 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૨)

૪૩.૬૩ ૪૪.૧૧ ૫૦.૦૦ ૩૫.૫૮ ૧૧.૫૧ ૪૭.૦૯ ૫૦.૮૬ ૫૦.૮૬ ૫૦.૮૬

SCH-133 યાજીલગાંધી સ્લીભીંગ ુર કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૩૩)

૯.૦૦ ૮.૫૫ ૧૦.૦૦ ૭.૨૨ ૨.૮૪ ૧૦.૦૬ ૧૦.૮૬ ૧૦.૮૬ ૧૦.૮૬

SCH-179 કાયેરીફાગ સ્લીભીંગ ુર કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૭૯)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૦૦.૭૧ ૯૭.૯૧ ૧૧૪.૦૦ ૭૮.૦૯ ૨૭.૬૦ ૧૦૫.૬૯ ૧૧૭.૧૫ ૧૧૭.૧૫ ૧૧૭.૧૫

B૧૧૦૬૨૦૧  - 

૨૦૫

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨૫.૨૨ ૨૫.૧૧ ૩૯.૨૦ ૮.૫૩ ૧૩.૭૨ ૨૨.૨૫ ૩૬.૨૫ ૩૬.૨૫ ૩૬.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨૫.૨૨ ૨૫.૧૧ ૩૯.૨૦ ૮.૫૩ ૧૩.૭૨ ૨૨.૨૫ ૩૬.૨૫ ૩૬.૨૫ ૩૬.૨૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૬૩૦૧ રારફાગ સ્લીભીંગુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૭.૭૦ ૪.૮૬ ૨૦.૦૦ ૦.૦૯ ૧.૪૧ ૧.૫૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૨ વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૦.૪૨ ૦.૧૧ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૩ યાજીલગાંધી સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૪.૨૮ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૪.૮૨ ૫.૧૮ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૪ કાયેરીફાગ  સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૦.૫૭ ૦.૦૭ ૫.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૯૫ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૨.૯૭ ૫.૦૪ ૬૫.૦૦ ૪.૯૬ ૧૫.૦૪ ૨૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

સ્લીભીંગુરનુાં કુર ૧૩૮.૯૦ ૧૨૮.૦૬ ૨૧૮.૨૦ ૯૧.૫૮ ૫૬.૩૬ ૧૪૭.૯૪ ૨૧૮.૪૦ ૨૧૮.૪૦ ૨૧૮.૪૦

૧૧ ફગીર્ા, િાણી વાંગ્રશસ્થાન, અપ્રતપ્રથગૃશો 

અને સ્લીભીંગુરનુાં કુર

૨૨૧૦.૦૯ ૨૩૭૮.૭૪ ૩૦૯૧.૭૨ ૧૬૫૧.૦૦ ૯૯૪.૩૩ ૨૬૪૫.૩૩ ૨૯૪૧.૧૮ ૨૯૪૧.૧૮ ૨૯૪૧.૧૮
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૨ જાશેય કાભો

૧૨૦૧ ૧)વાભાન્મ દેખયેખ
B ૧૨૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૧૪૫થી  ૧૪૭) ૩૪૨.૫૭ ૩૩૧.૨૨ ૩૯૪.૦૦ ૨૪૫.૬૯ ૮૩.૨૪ ૩૨૮.૯૩ ૩૫૫.૨૪ ૩૫૫.૨૪ ૩૫૫.૨૪

B ૧૨૦૧૧૦૨ શાઉશવંગ ળાખા કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-

૧૪૯)

૭૪.૫૨ ૭૬.૩૮ ૮૮.૦૦ ૬૩.૯૬ ૨૩.૩૪ ૮૭.૩૦ ૯૪.૨૯ ૯૪.૨૯ ૯૪.૨૯

ભશેકભનુાં કુર ૪૧૭.૦૯ ૪૦૭.૬૦ ૪૮૨.૦૦ ૩૦૯.૬૫ ૧૦૬.૫૮ ૪૧૬.૨૩ ૪૪૯.૫૩ ૪૪૯.૫૩ ૪૪૯.૫૩

B ૧૨૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૮૧ ૦.૬૬ ૨.૨૦ ૦.૩૩ ૧.૮૭ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૧૨૦૧૨૦૨ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ  (શાઉશવંગ ળાખા) ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૮૧ ૦.૬૬ ૨.૪૧ ૦.૩૩ ૨.૦૮ ૨.૪૧ ૨.૪૧ ૨.૪૧ ૨.૪૧

વાભાન્મ દેખયેખનુાં કુર ૪૧૭.૯૦ ૪૦૮.૨૬ ૪૮૪.૪૧ ૩૦૯.૯૮ ૧૦૮.૬૬ ૪૧૮.૬૪ ૪૫૧.૯૪ ૪૫૧.૯૪ ૪૫૧.૯૪

૧૨૦૨ લકચળો તથા વ્શીકરુર

B ૧૨૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૫૦ થી ૧૫૨)

૬૫૫.૧૮ ૫૭૬.૭૦ ૬૭૯.૦૦ ૪૫૩.૧૦ ૧૩૬.૨૧ ૫૮૯.૩૧ ૬૩૬.૪૫ ૬૩૬.૪૫ ૬૩૬.૪૫

SCH-153 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૩) ૯૫.૨૯ ૭૭.૭૧ ૯૦.૦૦ ૫૮.૨૩ ૨૦.૧૭ ૭૮.૪૦ ૮૪.૬૭ ૮૪.૬૭ ૮૪.૬૭

B ૧૨૦૨૧૦૨ કોન્ટર ાવટથી ડર ાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો ખર્સ ૩૦૬૧૪ ૩૩૧.૩૪ ૪૪૧.૮૨ ૫૦૦.૦૦ ૨૯૯.૮૮ ૩૫૦.૧૨ ૬૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૦૮૧.૮૧ ૧૦૯૬.૨૩ ૧૨૬૯.૦૦ ૮૧૧.૨૧ ૫૦૬.૪૯ ૧૩૧૭.૭૦ ૧૨૨૧.૧૨ ૧૨૨૧.૧૨ ૧૨૨૧.૧૨

B૧૨૦૨૨૦૧  - 

 ૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૪.૧૬ ૩.૭૯ ૬.૮૫ ૨.૮૯ ૪.૧૬ ૭.૦૫ ૭.૦૫ ૭.૦૫ ૭.૦૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૪.૧૬ ૩.૭૯ ૬.૮૫ ૨.૮૯ ૪.૧૬ ૭.૦૫ ૭.૦૫ ૭.૦૫ ૭.૦૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી/લકચળો અાંગેનો ખર્ચ

B ૧૨૦૨૩૦૧ લકસળો ભળીનયી દુયસ્તી કયલા જોઇતો 

ભારવાભાન ેટર ોર શલગેયે ભંગાલલા તથા યેમ્પની 

દુયસ્તી શલગેયે કયલા ભાટે લકસળો ળાખાની 

ભોટયો ભાટે ેટર ોર તથા રાગલાડી વાભાન ભાટે.

૩૮૭૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૨૦૨૩૦૨ લકસળોની ભળીનયી તથા શશથમાય ખયીદલા ૬૦૭૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૨ ૦.૦૩ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૨૦૨૩૦૩ મ્પમુ. કોોયેળનના લાશનોની શનબાલણી અને 

દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૬૦.૦૦ ૭૪.૦૮ ૫૦.૦૦ ૪૭.૧૬ ૨૭.૮૪ ૭૫.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૪ યોડયોરય ેલય ભળીન અને  રડઝર એન્જીન 

ં, ફુરડોઝય શલગેયે, સ્ેયાટસ  ભાટે સ્.ે ભાટે

૩૮૮૦૧ ૪૮.૯૦ ૫૯.૭૩ ૫૦.૦૦ ૨૨.૭૯ ૩૨.૨૧ ૫૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૨૦૨૩૦૫ મ્પમુ.કોોયેળનના લાશનોની ફેટયી ખયીદલા તથા 

રયેયીંગ કયલા

૩૮૮૦૧ ૫.૫૬ ૧૬.૩૪ ૫.૦૦ ૨.૧૮ ૯.૮૨ ૧૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

લકચળોનુાં કુર ૧૧૪.૪૭ ૧૫૦.૧૭ ૧૦૫.૭૫ ૭૨.૩૫ ૭૦.૪૦ ૧૪૨.૭૫ ૧૧૫.૭૫ ૧૧૫.૭૫ ૧૧૫.૭૫

વ્શીકરુર અાંગેનો ખર્ચ

B ૧૨૦૨૩૦૬ ભોટયોની મોગ્મતા ભાટે પ્રભાણત્ર ભેલલા 

તથા ભોટય અકસ્ભાત પંડના પાા ભાટે

૩૪૨૦૮ ૩.૬૯ ૧.૪૦ ૫.૦૦ ૦.૬૬ ૪.૩૪ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૭ લાશનોની વશલસવીંગ ની કાભગીયી ભાટે ઇર  

ગ્ીવ તથા દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૧૩.૫૬ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૮ ેટર ોરં અને રડઝર ંની શનબાલણી 

રામવન્વ પી તથા લેટ તથા ભેનેજભેન્ટ પી ભાટે

34203 ૦.૦૭ ૦.૧૧ ૦.૨૦ ૦.૦૫ ૦.૧૫ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

B ૧૨૦૨૩૦૯ મ્પમુશન.કોોયેળનના લાશનો ભાટે રડઝર તથા 

ેટર ોરના ખર્સ ભાટે

૪૩૧૦૨ ૮૯૩.૧૪ ૭૯૨.૮૬ ૧૦૦૦.૦૦ ૫૧૪.૩૨ ૪૮૫.૬૮ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૦ મ્પમુશન.કોોયેળનના અશધકાયી કભસર્ાયીને 

ેટર ોર તથા ઇર આલા

૩૦૩૦૪ ૧૧૩.૨૪ ૮૮.૪૭ ૧૦૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૧ લાશનો ભાટે ટામય ટ્યુફ ખયીદલા અને  

રયભોશલ્ડંગ કયલા

૩૮૮૦૧ ૭.૯૪ ૧૦.૨૮ ૨૦.૦૦ ૫.૪૭ ૮૯.૫૩ ૯૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૨ મ્પમુશન.કોોયેળનના લાશનોના લીભા ભાટેનંુ 

શપ્રશભમભ તથા ેટર ોર ં રામવન્વ પી

૩૪૬૦૮ ૬૨.૫૫ ૯.૨૪ ૭૦.૦૦ ૨.૬૧ ૫૭.૩૯ ૬૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૩ લાશનોની દુયસ્તી અંગે સ્ેયાટસ  ખયીદલા ૩૮૮૦૧ ૫૯.૦૨ ૫૧.૯૪ ૫૦.૦૦ ૨૭.૪૭ ૨૨.૫૩ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૪ લાશનો બાડે યાખલા ભાટે ૩૪૩૦૫ ૨૪૫.૫૮ ૨૫૯.૧૩ ૩૦૦.૦૦ ૧૭૯.૩૪ ૨૨૦.૬૬ ૪૦૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૬ ળશેયી ફવ વેલાના ઇજાયા અંગેનો ખર્સ ૩૪૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

B ૧૨૦૨૩૧૭ લોટય કુરય રૂભ એયકંડીળન ભળીનની 

શનબાલણી તથા દુયસ્તી ભાટે

૩૮૯૦૫ ૩.૫૮ ૩.૭૧ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૮ શલશલધ લાશનોની શનબાલણી ભાટે ૩૮૮૦૧ ૫૮૦.૫૪ ૬૬૯.૬૮ ૬૦૦.૦૦ ૫૯૪.૧૧ ૨૦૫.૮૯ ૮૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

વ્શીકરુરનુાં કુર ૧૯૮૨.૯૧ ૧૮૮૬.૮૨ ૨૧૮૫.૨૫ ૧૪૦૪.૦૩ ૧૧૭૧.૨૨ ૨૫૭૫.૨૫ ૨૩૩૫.૨૫ ૨૩૩૫.૨૫ ૨૩૩૫.૨૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૦૯૭.૩૮ ૨૦૩૬.૯૯ ૨૨૯૧.૦૦ ૧૪૭૬.૩૮ ૧૨૪૧.૬૨ ૨૭૧૮.૦૦ ૨૪૫૧.૦૦ ૨૪૫૧.૦૦ ૨૪૫૧.૦૦

લકચળો તથા વ્શીકરુરનુાં કુર ૩૧૮૩.૩૫ ૩૧૩૭.૦૧ ૩૫૬૬.૮૫ ૨૨૯૦.૪૮ ૧૭૫૨.૨૭ ૪૦૪૨.૭૫ ૩૬૭૯.૧૭ ૩૬૭૯.૧૭ ૩૬૭૯.૧૭

૧૨૦૩ સ્ટોવચ

B ૧૨૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૪) ૧૬૨.૯૪ ૧૬૪.૨૧ ૧૯૩.૦૦ ૧૧૬.૮૧ ૩૯.૩૬ ૧૫૬.૧૭ ૧૬૮.૬૭ ૧૬૮.૬૭ ૧૬૮.૬૭

SCH-155 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૫) ૫૦.૪૬ ૪૮.૪૭ ૫૭.૦૦ ૨૬.૯૩ ૬.૬૦ ૩૩.૫૩ ૩૬.૨૧ ૩૬.૨૧ ૩૬.૨૧

ભશેકભનુાં કુર ૨૧૩.૪૦ ૨૧૨.૬૮ ૨૫૦.૦૦ ૧૪૩.૭૪ ૪૫.૯૬ ૧૮૯.૭૦ ૨૦૪.૮૮ ૨૦૪.૮૮ ૨૦૪.૮૮

B ૧૨૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૯૬ ૧.૬૨ ૪.૧૦ ૧.૩૨ ૨.૭૮ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૯૬ ૧.૬૨ ૪.૧૦ ૧.૩૨ ૨.૭૮ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

પ્રલળે ખર્ચ

B ૧૨૦૩૩૦૨ ાછરા લસના ેશન્ડગ ફીરોની રુ્કલણી કયલા 

ભાટે તેભજ સ્ટોવસ યીલોલ્લીંગ પંડના જભા તથા 

ખર્સ ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૩ (અ) જુદા જુદા શલબાગો ભાટે ડરેવ ફુટ અંર,  

યેઇન કોટ , ગયભ કોટ, જવી શલગેયે ેટે યોકડ 

યકભ રુ્કલલા ભાટે

૩૦૪૦૧ ૧૨.૩૦ ૦.૯૬ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૪ (ફ) જુદી જુદી રપવોની કન્ટીજન્વીભાંથી 

ડરેવની તફદીર કયેર યકભ (રયશળષ્ટ-૩)

૩૦૪૦૧ ૯૧.૨૩ ૧૧.૬૪ ૮૪.૬૫ ૩૫.૨૬ ૫૬.૭૭ ૯૨.૦૩ ૮૩.૭૦ ૮૩.૭૦ ૮૩.૭૦ ડયપ્રળષ્ટ-૩

B ૧૨૦૩૩૦૫ આકશસ્ભક ખયીદી ભાટે તથા ભાર વાભાન 

ટેસ્ટીંગ ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૬ જુદી જુદી રપવો ભાટે તફદીર કયેર 

પશનસર્યની યકભ (રયશળષ્ટ-૩)

૬૧૦૦૧ ૧૨.૧૬ ૭.૪૯ ૫૧.૦૮ ૩.૦૭ ૩૮.૪૪ ૪૧.૫૧ ૪૫.૯૬ ૪૫.૯૬ ૪૫.૯૬ ડયપ્રળષ્ટ-૩

B ૧૨૦૩૩૦૭ સ્ટોવસ ખાતાના શફશલ્ડંગ શનબાલણી ભયાભત 

તથા લે િીજ ભાટે

૩૮૨૦૧ ૫.૪૨ ૧.૮૦ ૧૦.૦૦ ૦.૨૪ ૦.૭૬ ૧.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૮ જાશેય શયાજી ભાટે વળનયને યકભ રુ્કલલા 

ભાટે તથા ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટને રુ્કલલા ભાટે

૩૪૨૧૫ ૦.૭૪ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૧૨૧.૮૫ ૨૧.૮૯ ૧૫૪.૭૩ ૩૮.૫૭ ૧૦૨.૪૭ ૧૪૧.૦૪ ૧૯૩.૬૬ ૧૯૩.૬૬ ૧૯૩.૬૬

સ્ટોવચનુાં કુર ૩૩૭.૨૧ ૨૩૬.૧૯ ૪૦૮.૮૩ ૧૮૩.૬૩ ૧૫૧.૨૧ ૩૩૪.૮૪ ૪૦૨.૬૪ ૪૦૨.૬૪ ૪૦૨.૬૪

૧૨૦૪ ૪)ઇભાયત પ્રફપ્રલ્ડાંગ ળાખા

B ૧૨૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૬) ૬૬.૧૦ ૬૬.૦૭ ૭૮.૦૦ ૫૧.૮૪ ૧૭.૬૫ ૬૯.૪૯ ૭૫.૦૫ ૭૫.૦૫ ૭૫.૦૫

ભશેકભનુાં કુર ૬૬.૧૦ ૬૬.૦૭ ૭૮.૦૦ ૫૧.૮૪ ૧૭.૬૫ ૬૯.૪૯ ૭૫.૦૫ ૭૫.૦૫ ૭૫.૦૫

B ૧૨૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૩૭ ૧.૨૬ ૩.૪૦ ૧.૨૭ ૧.૬૮ ૨.૯૫ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૩૭ ૧.૨૬ ૩.૪૦ ૧.૨૭ ૧.૬૮ ૨.૯૫ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ૩.૪૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૨૦૪૩૦૧ કોો.ની પ્રાથશભક ળાાના ભકાનોભાં વુધાયા 

લધાયા કયલા (લોડસ)

૩૮૨૦૫ ૭૭.૯૬ ૩૦.૮૭ ૯૦.૦૦ ૩૭.૭૭ ૬૨.૨૩ ૧૦૦.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૨ કોો.ના ભકાનોની દુયસ્તી વુધાયો લધાયો કયલા ૩૮૨૦૧ ૨૨૧.૧૦ ૧૪૬.૩૦ ૨૧૦.૦૦ ૧૦૦.૮૦ ૧૪૯.૨૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૩ ખંડેયાલ ભાકેટના ભકાનભાં દુયસ્તી તથા વુધાયો 

લધાયો કયલા

૩૮૨૦૧ ૩૪.૬૯ ૫૩.૨૩ ૧૫૦.૦૦ ૧૦.૯૧ ૩૯.૦૯ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૧૨૦૪૩૦૫ સ્રભ વલાટસવસ દુયસ્તી કયલા ભાટે લોડસ  દ્વાયા ૩૮૨૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૬ કભસર્ાયીને બાડે આેર કોોયેળનના 

ભકાનોભાં વુધાયો કયલા (લોડસ)

૩૮૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૩૧ ૦.૩૧ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૮ કોભશળસમર વેન્ટયની શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૨૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૬ ૦.૯૬ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૨૦૪૩૦૯ ફાંધકાભ ખાતા ભાટે ટુલ્વ ઇશવલભેન્ટ તથા 

અન્મ વાભાન ભાટે ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦ 

ટકા)(લોડસ)

૩૮૭૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૦ ળશેયના કોમ્પમુશનટી શોર તથા ટરેનીંગ વેન્ટયની 

શનબાલણી ભાટે (લોડસ)

૩૮૨૧૦ ૦.૪૮ ૦.૧૨ ૧.૭૫ ૦.૦૦ ૧.૨૦ ૧.૨૦ ૧.૬૫ ૧.૬૫ ૧.૬૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૧ વબાગૃશભાં તથા કરે્યીભાં વુધાયા લધાયા કયલા ૩૮૨૦૧ ૪.૨૯ ૫.૬૮ ૧૦.૦૦ ૧.૧૭ ૩.૮૩ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૨ મ્પમુ. કોોયેળનની ખુલ્લી જભીનને કમ્પાઉન્ડ 

લોર કયલા તથા પેન્વીંગ કયલા (લોડસ)

૩૮૪૧૭ ૨૩.૪૫ ૧૯.૩૫ ૪૦.૦૦ ૨.૦૨ ૩૭.૯૮ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૩ ઐશતશાશવક ઇભાયતોની જાલણી કયલા(ખાતા 

દ્વાયા) ભાંડલી તથા ર્ાય દયલાજા ભાટે

૩૮૨૦૭ ૦.૯૬ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૪ રદક ન એય શથમેટય દુયસ્તી તથા વુધાયા 

લધાયા કયલા

૩૮૩૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૫ મ્પમુ.અશતશથગૃશ/ઇભાયતોની શનબાલણી ભાટે 

(ઝોન)

૩૮૨૧૦ ૧૫.૫૫ ૧૬.૩૩ ૪૫.૦૦ ૮.૫૧ ૨૬.૪૯ ૩૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૭ શાઉશવંગ શપ્તા યીપંડ આલા ૫૭૫૧૫ ૦.૫૨ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૮ ઘરડમા દુયસ્તી ગાય તથા ભારવાભાન ભાટે ૩૪૪૧૨ ૩.૬૨ ૧.૨૮ ૫.૦૦ ૧.૨૪ ૩.૭૬ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૨૦૪૩૨૦ નશલન સ્ોટસવ કોમ્પરેક્ષ શનબાલણી ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૩૮૨.૬૨ ૨૭૩.૧૬ ૫૮૭.૪૫ ૧૬૨.૪૨ ૩૪૨.૮૦ ૫૦૫.૨૨ ૫૮૨.૩૫ ૫૮૨.૩૫ ૫૮૨.૩૫

ઇભાયતોનુાં કુર ૪૫૦.૦૯ ૩૪૦.૪૯ ૬૬૮.૮૫ ૨૧૫.૫૩ ૩૬૨.૧૩ ૫૭૭.૬૬ ૬૬૦.૮૦ ૬૬૦.૮૦ ૬૬૦.૮૦

૧૨ જાશેયકાભોનુાં કુર ૪૩૮૮.૫૫ ૪૧૨૧.૯૫ ૫૧૨૮.૯૪ ૨૯૯૯.૬૨ ૨૩૭૪.૨૮ ૫૩૭૩.૯૦ ૫૧૯૪.૫૫ ૫૧૯૪.૫૫ ૫૧૯૪.૫૫

૧૩ યસ્તા, ુરો, પૂટાથ, કુલા, તાલ, 

જરધાયા અને લયવાદી ગટય

(સ્ટોવચ લોટય ડરેઇન)

૧૩૦૧ ૧)યસ્તા, ુરો, પૂટાથ

B ૧૩૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૭) ૭૪.૪૧ ૭૭.૭૨ ૯૨.૦૦ ૫૯.૭૧ ૧૮.૪૫ ૭૮.૧૬ ૮૪.૪૨ ૮૪.૪૨ ૮૪.૪૨

ભશેકભનુાં કુર ૭૪.૪૧ ૭૭.૭૨ ૯૨.૦૦ ૫૯.૭૧ ૧૮.૪૫ ૭૮.૧૬ ૮૪.૪૨ ૮૪.૪૨ ૮૪.૪૨

B૧૩૦૧૨૦૧-

૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૦૪ ૧.૩૧ ૪.૬૫ ૦.૬૬ ૪.૬૬ ૫.૩૨ ૫.૬૫ ૫.૬૫ ૫.૬૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૦૪ ૧.૩૧ ૪.૬૫ ૦.૬૬ ૪.૬૬ ૫.૩૨ ૫.૬૫ ૫.૬૫ ૫.૬૫

૨)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૩૦૧૩૦૧ ેર્લકસ, સ્ીડ િેકય તથા ભારવાભાન ભાટે 

અને દુયસ્તી (લોડસ  ભાટે)

૩૮૪૦૧ ૬૭૯.૬૨ ૬૯૪.૭૯ ૭૬૫.૦૦ ૩૪૭.૫૮ ૫૭૨.૪૨ ૯૨૦.૦૦ ૭૭૫.૦૦ ૭૭૫.૦૦ ૭૭૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૩૦૧૩૦૨ ભુખ્મ યસ્તા,  ટી.ી યસ્તા તથા એવ.ટી. 

ર્ારતી શોમ તેલા યસ્તાની શનબાલણી (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૧૮૩.૩૯ ૨૨૪.૦૫ ૨૧૫.૦૦ ૧૨૧.૧૮ ૧૫૩.૮૨ ૨૭૫.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૩ ઇજાયદાય ાવેથી કયેરા યસ્તાની શનબાલણીના 

કાભો (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૪૭.૧૪ ૭૩.૯૮ ૧૦૦.૦૦ ૨૩.૨૧ ૧૦૬.૭૯ ૧૩૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૪ દફાણો દુય કયી ખુલ્લા કયેરા યસ્તા કયલા 

ભાટે(લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૨.૨૬ ૪.૮૧ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૩.૦૦ ૨૩.૦૦ ૨૩.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૬ ળશેયભાં જરૂય જણામ ત્માં વેન્ટરર રડલાઇડયની 

શનબાલણી કયલા (લોડસ)

૩૮૪૧૧ ૯.૫૧ ૫.૪૭ ૪૫.૦૦ ૫.૪૫ ૩૫.૫૫ ૪૧.૦૦ ૪૩.૦૦ ૪૩.૦૦ ૪૩.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૭ થ્થયના પૂટાથ તથા ેલીંગ શનબાલણી અને 

વીભેન્ટ ત્થય શલગેયે ભાટે (લોડસ)

૩૮૪૦૪ ૮૦.૧૫ ૧૦૨.૦૭ ૯૫.૦૦ ૪૭.૮૨ ૧૦૭.૧૮ ૧૫૫.૦૦ ૯૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૮ યોડની ભોટયો યોરયો શાથગાડા તથા શાથરાયી 

શલગેયે દુયસ્તી (લોડસ)

૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૩૦ ૦.૦૦ ૧.૩૦ ૧.૩૦ ૧.૮૦ ૧.૮૦ ૧.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૯ યસ્તા દુયસ્ત કયલા ભાટે શશથમાય ખયીદલા (લોડસ) ૩૮૪૦૧ ૦.૩૩ ૦.૦૧ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૦ યસ્તાના/શફશલ્ડંગના નાભના શપ્રકાસ્ટ ારટમા 

ભુકલા (લોડસ)

૩૮૪૧૫ ૦.૮૯ ૦.૨૫ ૧.૬૦ ૦.૩૪ ૩.૭૬ ૪.૧૦ ૧.૬૦ ૧.૬૦ ૧.૬૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૨ (અ)શયણી શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૪ ૪.૧૫ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૪ (ક) શયણી શોટભીક્ષ રાઇટ રડઝર ઇર 

ખયીદલા

૪૩૧૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૩૦૧૪૦૧ (ડ) શયણી શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૨.૮૪ ૧.૮૬ ૨.૦૦ ૧.૦૯ ૦.૯૧ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૯ (અ) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૪ ૨૭.૫૦ ૨૩.૮૦ ૫૦.૦૦ ૨.૯૫ ૨૭.૦૫ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૩૦૧૩૨૧ (ક) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટ રાઇટ રડઝર 

ઇર ખયીદલા

૪૩૧૦૨ ૮૯.૩૦ ૮૬.૬૬ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

B ૧૩૦૧૪૦૨ (ડ) અટરાદયા શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૩.૪૩ ૪.૧૩ ૧૦.૦૦ ૨.૦૧ ૨.૯૯ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૫ રેફય એવટ ભુજફ યજીસ્ટરેળન પી બયલા ભાટે  

તથા અન્મ કામદાકીમ જોગલાઇ ભુજફ

૩૪૨૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૧૩૦૧૩૧૬ ઇન્ડસ્ટર ીમર એસ્ટેટનાં યસ્તાની શનબાલણી 

(લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૦.૦૦ ૧.૯૪ ૯.૫૦ ૦.૦૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૭ ીના તયાા કયલા (લોડસ) ૩૮૭૦૭ ૪.૮૬ ૧૨.૩૧ ૧૧.૦૦ ૫.૪૬ ૮.૨૯ ૧૩.૭૫ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૮ નશલન ાણીની તથા ડરે નેજ રાઇનોની ર્યી 

ૂયલા (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૨૭.૨૨ ૪૭.૮૦ ૪૫.૦૦ ૨૩.૪૯ ૨૧.૫૧ ૪૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

ુરો તથા નાાની પ્રનબાલણી

B ૧૩૦૧૩૦૫ ુરો દુયસ્તી, નાાની શનબાલણી તથા િીજ 

વેફ્ટી રડટ ભાટે

૩૮૪૦૩ ૨૪.૪૪ ૬.૨૬ ૩૦.૦૦ ૦.૨૫ ૨૯.૭૫ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૧ જુદા જુદા સ્થાનોએ આલેરા ગયનાા અંગે 

શનબાલણી ખર્સના લેસ્ટનસ યેલ્લે આલા ભાટે

૩૮૪૦૮ ૨.૨૫ ૦.૬૯ ૧૦.૦૦ ૨.૨૬ ૭.૭૪ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૧૮૯.૨૮ ૧૨૯૦.૮૮ ૧૫૨૬.૫૦ ૫૮૩.૦૯ ૧૧૮૪.૪૬ ૧૭૬૭.૫૫ ૧૫૦૮.૯૫ ૧૫૨૮.૯૫ ૧૫૨૮.૯૫

યસ્તા, ુરો, અને પૂટાથનુાં કુર ૧૨૬૫.૭૩ ૧૩૬૯.૯૧ ૧૬૨૩.૧૫ ૬૪૩.૪૬ ૧૨૦૭.૫૭ ૧૮૫૧.૦૩ ૧૫૯૯.૦૨ ૧૬૧૯.૦૨ ૧૬૧૯.૦૨

૧૩૦૨ ૨)નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયા

B ૧૩૦૨૩૦૧ કુલા તાલોની દુયસ્તી તથા શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૪૦૫ ૧૩૦.૩૭ ૧૧૧.૧૮ ૧૧૦.૦૦ ૬૨.૩૧ ૯૧.૬૯ ૧૫૪.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયાનુાં કુર ૧૩૦.૩૭ ૧૧૧.૧૮ ૧૧૦.૦૦ ૬૨.૩૧ ૯૧.૬૯ ૧૫૪.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

૧૩૦૩ ૩)લયવાદી ગટય

B ૧૩૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૫૯ ૦.૫૯ ૦.૯૯ ૦.૯૯ ૦.૯૯ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૫૯ ૦.૫૯ ૦.૯૯ ૦.૯૯ ૦.૯૯

૨)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૩૦૩૩૦૧ ળશેયભાં આલેરી તભાભ લયવાદી ગટયો અને 

કાંવોની શનબાલણી (લોડસ)

૩૯૩૦૧ ૪૧૬.૪૩ ૫૧૬.૮૦ ૪૫૦.૦૦ ૩૪૪.૪૬ ૨૪૦.૫૪ ૫૮૫.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

B ૧૩૦૩૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૯૩૦૧ ૭.૫૧ ૨.૪૭ ૧૦.૫૦ ૧.૭૭ ૩.૭૩ ૫.૫૦ ૨૦.૫૦ ૨૦.૫૦ ૨૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૪૨૩.૯૪ ૫૧૯.૨૭ ૪૬૦.૫૦ ૩૪૬.૨૩ ૨૪૪.૨૭ ૫૯૦.૫૦ ૪૮૦.૫૦ ૪૮૦.૫૦ ૪૮૦.૫૦

લયવાદી ગટયનુાં કુર ૪૨૩.૯૪ ૫૧૯.૪૭ ૪૬૧.૭૪ ૩૪૬.૨૩ ૨૪૪.૮૬ ૫૯૧.૦૯ ૪૮૧.૪૯ ૪૮૧.૪૯ ૪૮૧.૪૯

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ુરો, કુલા, તાલ, 

જરધાયા સ્ટોભચ લોટય લયવાદી ગટયનુાં કુર

૧૮૨૦.૦૪ ૨૦૦૦.૫૬ ૨૧૯૪.૮૯ ૧૦૫૨.૦૦ ૧૫૪૪.૧૨ ૨૫૯૬.૧૨ ૨૨૦૦.૫૧ ૨૨૨૦.૫૧ ૨૨૨૦.૫૧

૧૪ જાશેય પ્રળક્ષણ

B ૧૪૦૧૩૦૧ ૧)પ્રાથશભક ળાા વંર્ારન ભાટે ૪૯૧૧૭ ૧૪૨૭૬.૨૩ ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૭૬૦૦.૦૦ ૯૫૪૮.૪૬ ૬૯૯૧.૫૪ ૧૬૫૪૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦

૧૪ જાશેય પ્રળક્ષણનુાં કુર ૧૪૨૭૬.૨૩ ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૭૬૦૦.૦૦ ૯૫૪૮.૪૬ ૬૯૯૧.૫૪ ૧૬૫૪૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૭૬૨૫.૦૦

૧૫ યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગુભાસ્તાધાયા

૧૫૦૨ ૨) દુકાન તથા ગુભાસ્તાધાયા ઓડપવ

B ૧૫૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૮) ૭૫.૧૪ ૭૫.૧૧ ૮૮.૦૦ ૧૪.૭૭ ૦.૩૦ ૧૫.૦૭ ૧૬.૨૭ ૧૬.૨૭ ૧૬.૨૭

ભશેકભનુાં કુર ૭૫.૧૪ ૭૫.૧૧ ૮૮.૦૦ ૧૪.૭૭ ૦.૩૦ ૧૫.૦૭ ૧૬.૨૭ ૧૬.૨૭ ૧૬.૨૭

B ૧૫૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૪૮ ૦.૫૩ ૦.૯૮ ૦.૦૪ ૦.૯૪ ૦.૯૮ ૦.૯૮ ૦.૯૮ ૦.૯૮ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૪૮ ૦.૫૩ ૦.૯૮ ૦.૦૪ ૦.૯૪ ૦.૯૮ ૦.૯૮ ૦.૯૮ ૦.૯૮

દુકાન તથા ગુભાસ્તાધાયાનુાં કુર ૭૫.૬૨ ૭૫.૬૪ ૮૮.૯૮ ૧૪.૮૧ ૧.૨૪ ૧૬.૦૫ ૧૭.૨૫ ૧૭.૨૫ ૧૭.૨૫
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

૧૫૦૪ ૪)પ્રવક્મુયીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખા

B ૧૫૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૬૦) ૩૮૭.૮૦ ૩૩૫.૭૦ ૩૯૩.૦૦ ૨૩૭.૩૨ ૮૨.૯૦ ૩૨૦.૨૨ ૩૪૫.૮૪ ૩૪૫.૮૪ ૩૪૫.૮૪

B ૧૫૦૪૧૦૨ પ્રાઇલેટ શવવમોયીટી કભસર્ાયીના ગાય ખર્સ 

ભાટે

૩૦૬૧૩ ૧૮૩૭.૨૧ ૧૪૯૬.૮૮ ૧૬૦૦.૦૦ ૭૩૭.૭૬ ૧૧૬૨.૨૪ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦

B ૧૫૦૪૧૦૩ શવવમુયીટી ળાખા ભાટે ડે્મુટેળન ઉય રીધેરા 

ોરીવ કભસર્ાયીના ગાય તથા તપાલતની 

યકભ રુ્કલલા

૩૦૬૧૩ ૦.૦૦ ૪૦૧.૧૩ ૬૦૦.૦૦ ૩૨૫.૪૭ ૨૨૪.૫૩ ૫૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૨૨૫.૦૧ ૨૨૩૩.૭૧ ૨૫૯૩.૦૦ ૧૩૦૦.૫૫ ૧૪૬૯.૬૭ ૨૭૭૦.૨૨ ૨૪૪૫.૮૪ ૨૪૪૫.૮૪ ૨૪૪૫.૮૪

B ૧૫૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૭૧ ૦.૬૯ ૧.૫૫ ૦.૪૧ ૧.૧૪ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૭૧ ૦.૬૯ ૧.૫૫ ૦.૪૧ ૧.૧૪ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૫૦૪૩૦૧ ફેન્ડની શનબાલણી, દુયસ્તી, નશલન લાંજીત્રોની 

ખયીદી, સ્ેશળમર ડરેવ તથા  આનુવાંશગક  ખર્સ 

ભાટે

૩૮૩૧૧ ૦.૫૬ ૦.૦૩ ૧.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૩૪ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૫૦૪૩૦૨ દફાણ ળાખા ભાટે વાધનવાભગ્ી, શનબાલણી 

અને  અનુવાંશગક ખર્સ ભાટે

૩૦૪૦૧ ૧.૩૦ ૧.૩૧ ૧૫.૦૦ ૦.૫૭ ૪.૪૩ ૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૧૫૦૪૩૦૩ ટરેઝયી ભાટે તેભજ બયણા વાથે યશેનાય લોર્ભેન 

ભાટે શશથમાય ખયીદલા

૬૦૭૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧.૮૬ ૧.૩૪ ૧૬.૦૫ ૦.૭૩ ૪.૮૨ ૫.૫૫ ૧૬.૦૫ ૧૬.૦૫ ૧૬.૦૫

પ્રવક્મુયીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખાનુાં કુર ૨૨૨૭.૫૮ ૨૨૩૫.૭૪ ૨૬૧૦.૬૦ ૧૩૦૧.૬૯ ૧૪૭૫.૬૩ ૨૭૭૭.૩૨ ૨૪૬૩.૪૪ ૨૪૬૩.૪૪ ૨૪૬૩.૪૪

૧૫૦૫ ૫) પ્રલજીરન્વ ળાખા
B૧૫૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૬૧) ૧૪.૨૫ ૧૬.૨૫ ૧૭.૦૦ ૧૮.૬૪ ૪.૧૮ ૨૨.૮૨ ૨૪.૬૪ ૨૪.૬૪ ૨૪.૬૪

ભશેકભનુાં કુર ૧૪.૨૫ ૧૬.૨૫ ૧૭.૦૦ ૧૮.૬૪ ૪.૧૮ ૨૨.૮૨ ૨૪.૬૪ ૨૪.૬૪ ૨૪.૬૪

B૧૫૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫

પ્રલજીરન્વ ખાતાનુાં કુર ૧૪.૨૫ ૧૬.૨૫ ૧૭.૩૫ ૧૮.૬૪ ૪.૫૩ ૨૩.૧૭ ૨૪.૯૯ ૨૪.૯૯ ૨૪.૯૯

૧૫ યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગુભાસ્તાધાયા 

તથા પ્રલજીરન્વ ખાતાનુાં કુર

૨૩૧૭.૪૫ ૨૩૨૭.૬૩ ૨૭૧૬.૯૩ ૧૩૩૫.૧૪ ૧૪૮૧.૩૯ ૨૮૧૬.૫૩ ૨૫૦૫.૬૮ ૨૫૦૫.૬૮ ૨૫૦૫.૬૮

૧૬ ી.આય.ઓ તથા િેવ પ્રલબાગ

૧૬૦૧ ી.આય.ઓ પ્રલબાગ

B ૧૬૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૬) ૩૯.૦૬ ૨૬.૮૭ ૩૨.૦૦ ૩૫.૧૪ ૧૩.૦૭ ૪૮.૨૧ ૫૨.૦૬ ૫૨.૦૬ ૫૨.૦૬

ભશેકભનુાં કુર ૩૯.૦૬ ૨૬.૮૭ ૩૨.૦૦ ૩૫.૧૪ ૧૩.૦૭ ૪૮.૨૧ ૫૨.૦૬ ૫૨.૦૬ ૫૨.૦૬

B ૧૬૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૬૦૧૩૦૧ વાલસજનીક વંસ્થા તથા અખાડાને ભદદ 

આલા.

૫૧૧૦૩ ૦.૧૦ ૩.૬૩ ૫.૦૦ ૦.૩૦ ૯.૭૦ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૨ ૨૬ જાન્મુઆયી તથા ૧૫ ગષ્ટની ઊજલણી ૪૯૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૫૮ ૦.૮૦ ૦.૨૧ ૦.૫૯ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૮૦

B ૧૬૦૧૩૦૪ ર ઇશન્ડમા ઇન્સ્ટીટ્યુટ પ રોકર વેલ્પ 

ગલભેન્ટને ભદદ આલા.

૫૧૧૦૭ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૫ પામય એકેડેભી ભાટે એર.એવ.જી.ડી.ને આશથસક 

વશામ આલા ભાટે

૫૧૧૦૭ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૬ ુય યાશત તથા ઇતય ખર્સ ભાટે ૫૭૪૧૬ ૦.૦૦ ૧.૦૬ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૭ આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ ભાટે ૩૪૪૦૩ ૧૦.૭૪ ૯.૦૩ ૧૨.૦૦ ૭.૬૬ ૪.૩૪ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૯ પૈમાઝખાન સ્ભૃશત વભાયોશ ભાટે ૪૯૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

B ૧૬૦૧૩૧૧ વ્માખ્માન ભાા ભાટે ૩૪૪૧૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૧૧ ૦.૩૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૬૦૧૩૧૩ કોો.કભસર્ાયી, વબાવદશ્રી ભાટે યભત પ્રલૃશત ૩૦૪૦૯ ૧૪.૫૧ ૧૦.૭૬ ૨૫.૦૦ ૧૧.૦૬ ૧૩.૯૪ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૪ રદવ્માંગ ફાકો ભાટે પાલણી ૪૯૧૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૧૬૦૧૩૧૫ વેશભનાય, લકસળો, પ્રેઝન્ટેળન મોજલા ભાટે ૩૪૪૦૯ ૧.૧૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૬ શભરન વભાયંબ મોજલા ૪૯૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫

B ૧૬૦૧૨૦૨ જાશેયાત ખર્સ ભાટે ૩૪૧૦૩ ૧૯૮.૩૦ ૮૯.૫૩ ૧૪૦.૦૦ ૫૫.૫૦ ૮૪.૫૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૮ વંસ્કાય કામસરભ મોજલા ૪૯૧૦૪ ૩૦૮.૬૮ ૩૮૧.૫૦ ૩૪૦.૦૦ ૧૯૨.૨૭ ૨૪૭.૭૩ ૪૪૦.૦૦ ૩૪૦.૦૦ ૩૪૦.૦૦ ૩૪૦.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૯ શેયીટેજ વેરને રગત શલશલધ કાભો અંગેની 

કાભગીયી

૧.૮૬ ૨.૯૧ ૧૦.૦૦ ૦.૩૯ ૧.૬૧ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૨૦ આઝાદીના અભૃત ભશોત્વલ અંતગસત થનાય ખર્સ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૩૯.૩૨ ૫૦૩.૩૫ ૫૫૩.૩૫ ૨૬૭.૫૦ ૩૮૦.૮૫ ૬૪૮.૩૫ ૫૪૮.૩૫ ૫૪૮.૩૫ ૫૪૮.૩૫

ી.આય.ઓ.પ્રલબાગનુાં કુર ૫૭૮.૩૮ ૫૩૦.૩૮ ૫૮૬.૦૪ ૩૦૨.૬૪ ૩૯૪.૩૪ ૬૯૬.૯૮ ૬૦૦.૮૩ ૬૦૦.૮૩ ૬૦૦.૮૩

૧૬૦૨ િેવ પ્રલબાગ

B ૧૬૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦) ૮૮.૬૦ ૮૭.૩૦ ૧૦૨.૦૦ ૫૮.૧૨ ૨૦.૯૩ ૭૯.૦૫ ૮૫.૩૭ ૮૫.૩૭ ૮૫.૩૭

ભશેકભનુાં કુર ૮૮.૬૦ ૮૭.૩૦ ૧૦૨.૦૦ ૫૮.૧૨ ૨૦.૯૩ ૭૯.૦૫ ૮૫.૩૭ ૮૫.૩૭ ૮૫.૩૭

B ૧૬૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૮૭ ૨.૧૧ ૨.૮૦ ૧.૦૮ ૦.૯૭ ૨.૦૫ ૨.૮૦ ૨.૮૦ ૨.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૮૭ ૨.૧૧ ૨.૮૦ ૧.૦૮ ૦.૯૭ ૨.૦૫ ૨.૮૦ ૨.૮૦ ૨.૮૦

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૬૦૨૩૦૧ પ્રેવ ળાખાની ખયીદી તથા છાભણી ૩૪૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૨૩૦૨ ખાતા ભાટે સ્ટેળનયી ખર્સ ૩૪૪૦૨ ૪૦.૧૨ ૧૬.૭૫ ૬૪.૦૭ ૧૭.૨૬ ૪૪.૪૬ ૬૧.૭૨ ૭૯.૩૦ ૭૯.૩૦ ૭૯.૩૦ ડયપ્રળષ્ટ ૨ 

B ૧૬૦૨૩૦૩ ખાતા ભાટે છાભણી ખર્સ ૩૪૪૦૧ ૪૧.૩૦ ૪૫.૦૫ ૯૭.૮૭ ૩૨.૧૨ ૪૩.૦૯ ૭૫.૨૧ ૧૦૨.૫૪ ૧૦૨.૫૪ ૧૦૨.૫૪ ડયપ્રળષ્ટ ૨ 
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

B ૧૬૦૨૩૦૪ ડામયી તથા પ્રોજવેટ ફુક અંગેનો ખર્સ ૩૪૪૦૧ ૫૯.૦૩ ૨૯.૪૮ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૬૦૨૩૦૫ પ્રેવ ળાખાની શનબાલણી તથા નશલન ભળીનયી 

ખયીદલા

૩૮૭૧૫ ૧૧.૧૧ ૨.૯૦ ૩૦.૦૦ ૧.૩૪ ૪.૬૬ ૬.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૫૧.૫૬ ૯૪.૧૮ ૨૪૬.૯૪ ૫૦.૭૨ ૯૩.૭૧ ૧૪૪.૪૩ ૨૬૧.૮૪ ૨૬૧.૮૪ ૨૬૧.૮૪

િેવ પ્રલબાગનુાં કુર ૨૪૨.૦૩ ૧૮૩.૫૯ ૩૫૧.૭૪ ૧૦૯.૯૨ ૧૧૫.૬૧ ૨૨૫.૫૩ ૩૫૦.૦૧ ૩૫૦.૦૧ ૩૫૦.૦૧

૧૬૦૩ ઇતય પ્રલબાગ  

B ૧૬૦૩૩૦૧ અણધામાસ ખર્સ ભાટે ૫૭૪૩૩ ૧.૩૦ ૯.૫૩ ૧૦.૦૦ ૨.૦૧ ૭.૯૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૬૦૩૩૦૨ મ્પમુ.કોોના કભસર્ાયીના અલવાન વભમે 

આશથસક વશામ આલા

૩૦૪૦૮ ૦.૬૮ ૦.૫૦ ૫૦.૦૦ ૮.૨૩ ૨૧.૭૭ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૬૦૩૩૦૩ શરયજન ફારલાડી ભાટે તથા શરયજન 

ફાકોને ાઠ્ય ુસ્તક આલા ભાટે

૪૯૧૧૫ ૦.૪૧ ૦.૬૧ ૦.૭૦ ૦.૬૩ ૦.૦૭ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૪ ુસ્તકો ભેગેઝીન અન્મ વારશત્મની ખયીદી ૩૪૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૫ મ્પમુશનશવર કોોયેળનના કભસર્ાયી ભાટેની 

કલ્માણ પ્રલુશત (સ્ટાપ લેલ્પેય એશવટલીટી) 

કયલા ભાટે

૩૦૪૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૬ શળલણ લગસ તથા ટરે શનંગ વેન્ટયની શનબાલણી 

અને અન્મ ખર્સ

૫૭૪૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૮ ભરશરા તથા ફાકોના ઉત્થાન ભાટે ૪૯૧૨૪ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૬૦૩૩૦૯ ાશરકાના વપાઇ વેલક કભસર્ાયીના ફાકોને 

ઉચ્ર્ત્તય અભ્માવ ભાટે શળષ્મલૃશત્ત આલા 

(શલદ્યાથી દીઠ રૂ. ૫૦૦/- રેખે લધુભાં લધુ 

કભસર્ાયી દીઠ રૂ. ૧૦૦૦/-)

૩૦૪૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૧૨ ળશેયના રદવ્માંગ  નાગયીકોને વુશલધા આલા ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B૧૬૦૩૩૧૪ ગેવ પ્રોજવેટ તભાભ રુ્કલણા ભાટે ખર્ચ િભાણે ૩.૦૨ ૪.૨૪ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ઇતય પ્રલબાગનુાં કુર ૫.૫૩ ૧૪.૮૮ ૬૭.૯૫ ૧૦.૮૭ ૩૫.૩૩ ૪૬.૨૦ ૬૫.૫૦ ૬૫.૫૦ ૬૫.૫૦

૧૬ ી.આય.ઓ.તથા િેવ પ્રલબાગનુાં કુર ૮૨૫.૯૪ ૭૨૮.૮૫ ૧૦૦૫.૭૩ ૪૨૩.૪૩ ૫૪૫.૨૮ ૯૬૮.૭૧ ૧૦૧૬.૩૫ ૧૦૧૬.૩૫ ૧૦૧૬.૩૫

૧૭ રોન ર્ાજીવ

૧૭૦૫ ૫) શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ 

ાવેથી રીધેરી રોન

B૧૭૦૫૫૦૧ ૧) નશલન રોન અંગે પ્રથશભક લશીલટી ખર્સ 

તેભજ તેના વ્માજ ખર્સ ભાટે

૫૪૩૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડવે'૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૧-

ફજટે કોડ

૨૦૨૨નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેરો અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૧-૨૨નો ભાંજુય કયેરો 

અાંદાજ

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 

ઇન્રાસ્ટરક્ર્ય ભાટે રોન

B૧૭૦૫૫૨૧ ૧)વ્માજ ૫૩૫૧૧ ૧૧૪૭.૧૩ ૭૭૩.૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૬૯.૨૬ ૦.૭૪ ૭૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૧૭૦૫૫૨૨ ૨)શપ્તો ૮૮૬૧૧ ૨૩૭૭.૯૨ ૨૨૧૨.૩૪ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૨૮૬.૫૦ ૧૩.૫૦ ૧૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 

BSUP ભાટે રોન

B૧૭૦૫૫૨૩ ૧)વ્માજ ૫૩૫૧૨ ૧૪૯.૦૬ ૨૭૨.૭૫ ૭૭૫.૦૦ ૫૦૫.૧૦ ૧૬૪.૯૦ ૬૭૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦

B૧૭૦૫૫૨૪ ૨)શપ્તો ૮૮૬૧૨ ૬૮૦.૦૦ ૮૪૫.૫૮ ૧૧૭૫.૦૦ ૯૬૮.૩૨ ૧૮૧.૬૮ ૧૧૫૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦

વ્માજનુાં કુર ૧૨૯૬.૧૯ ૧૦૪૫.૯૩ ૯૭૫.૦૦ ૫૭૪.૩૬ ૧૬૫.૬૪ ૭૪૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦

શપ્તાનુાં કુર ૩૦૫૭.૯૨ ૩૦૫૭.૯૨ ૨૪૭૫.૦૦ ૨૨૫૪.૮૨ ૧૯૫.૧૮ ૨૪૫૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦ ૬૬૦.૦૦

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ 

કોોયેળનની રોનનુાં કુર

૪૩૫૪.૧૧ ૪૧૦૩.૮૫ ૩૪૭૫.૦૦ ૨૮૨૯.૧૮ ૩૮૦.૮૨ ૩૨૧૦.૦૦ ૧૩૦૫.૦૦ ૧૩૦૫.૦૦ ૧૩૦૫.૦૦

૧૭૦૮ ૮)નેળનર શાઉપ્રવાંગ ફેંક રોન

B ૧૭૦૮૫૦૭ ૧)વ્માજ ૫૩૭૦૪ ૧૦.૪૧ ૩.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૧૭૦૮૫૦૮ ૨)શપ્તો ૮૮૯૦૪ ૪૬.૧૦ ૨૮.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭૧૦ અનાભત પાંડ રોન

B ૧૭૧૦૫૦૧ ૧)વ્માજ ૫૩૭૦૫ ૦.૦૦ ૬૯૨.૯૬ ૧૪૦.૦૦ ૭૧.૭૦ ૭૮.૩૦ ૧૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

B ૧૭૧૦૫૦૨ ૨)શપ્તો ૮૮૯૦૫ ૦.૦૦ ૬૮૭.૦૪ ૨૨૫.૦૦ ૧૦૮.૩૦ ૧૧૬.૭૦ ૨૨૫.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

૧૭૧૧ લી.એભ.વી ફોન્ડ

B ૧૭૧૧૫૦૧ લી.એભ.વી ફોન્ડ અંગે થનાય 

કન્વરટન્વી/વંરિ ખર્સ

૩૪૨૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩.૫૪ ૪૬.૪૬ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૭૧૧૫૦૨ વ્માજ ૫૩૧૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

B ૧૭૧૧૫૦૩ શપ્તો ૮૮૧૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

લી.એભ.વી ફોન્ડનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૩૦.૦૦ ૩.૫૪ ૪૬.૪૬ ૭૫૦.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦

તભાભ િકાયની રોનના

િાથપ્રભક ર્ાજચનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫.૦૦ ૩.૫૪ ૬૬.૪૬ ૭૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

વ્માજનુાં કુર ૧૩૦૬.૬૦ ૧૭૪૨.૭૭ ૨૧૧૫.૦૦ ૬૪૬.૦૬ ૨૪૩.૯૪ ૧૦૯૦.૦૦ ૧૭૨૦.૦૦ ૧૭૨૦.૦૦ ૧૭૨૦.૦૦

શપ્તાનુાં કુર ૩૧૦૪.૦૨ ૩૭૭૩.૭૮ ૩૭૦૦.૦૦ ૨૩૬૩.૧૨ ૩૧૧.૮૮ ૩૧૭૫.૦૦ ૩૧૬૦.૦૦ ૩૧૬૦.૦૦ ૩૧૬૦.૦૦

૧૭ રોન તથા લી.એભ.વી ફોન્ડનુાં કુર ૪૪૧૦.૬૨ ૫૫૧૬.૫૫ ૫૮૭૦.૦૦ ૩૦૧૨.૭૨ ૬૨૨.૨૮ ૪૩૩૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦ ૪૯૫૫.૦૦

યેલન્મુ ખર્ચનુાં એકાંદય કુર ૧૦૦૮૨૯.૧૫ ૧૦૫૧૩૪.૪૨ ૧૧૯૬૦૧.૦૧ ૭૨૫૮૦.૪૨ ૪૩૦૧૭.૯૭ ૧૧૬૨૪૭.૫૨ ૧૨૨૩૧૯.૩૩ ૧૨૨૨૬૦.૩૩ ૧૨૧૦૮૫.૩૩
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ જમા 



( ₹ ાખમાાં ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦ થી 

નવે'૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

C કેપીટ આવક

C ૦૧૦૬૬૦૧ યેલન્મુ ફજટેભ ાંથી કેપટર ફજટે ેટે તફદીર 

કયેર યકભ

૫૨૧૧.૮૩ ૪૧૨૦.૨૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૨૨૧૯.૯૩ ૨૭૮૦.૦૭ ૫૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

C ૦૧૦૬૬૦૭ અનક્રેઇમ્ડ ડીોઝીટ મ્મુપનપવર પાંડ ખ તે 

તફદીર

૮૦૭.૧૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

C ૦૧૦૬૬૦૮ ગે પાંડીંગની રોનની આલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦

C ૦૧૦૬૬૦૯ લુડ /અન્મ તયપથી પલક વન  ક ભો ભ ટે ભેર 

પ  ની યકભ

૨૬૯૩.૯૪ ૧૬.૫૫ ૦.૦૦ ૩૬૧.૯૭ ૩૩૮.૦૩ ૭૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૧ (અ) જભીન લેચ ણ (ફ્રી શોલ્ડ) ૬૦૧૦૧ ૫૯૯.૧૮ ૭૨૮૯.૧૪ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૯૧૮.૨૨ ૯૦૮૧.૭૮ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૨ (ફ)જભીન લેચ ણ (રીઝ શોલ્ડ) ૬૦૧૦૨ ૧૫૨.૭૭ ૧૨૫.૬૪ ૧૫૦.૦૦ ૧૨૧.૦૦ ૨૯.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૩ દુક નો ળોીંગ વેન્ટય પલગેયેનુાં લેચ ણ ૬૦૧૦૪ ૦.૦૦ ૬૦૬૮.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૪ ટી.ી સ્કીભોન  ઇન્રીભેન્ટ કોન્ટર ીબ્મુળન ૧૩૪૧૩ ૩૭૫.૫૪ ૧૬૨૮.૨૪ ૧૨૦૦.૦૦ ૯૦૨.૧૭ ૨૯૭.૮૩ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૭ વયક યશ્રી ધ ય ધોયણ ભુજફ અનપધકૃત 

ફ ાંધક ભને ક મદેવય કયલ  અાંગેની 

આલક(ઇમ્ેક્ટ પી)

૨૩૩૨૫ ૫૩.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૮ સ્રભ ક્લ ટટવટનુાં લેચ ણ ૬૦૨૧૪ ૦.૭૧ ૦.૦૨ ૦.૫૦ ૦.૧૯ ૦.૩૧ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

C ૦૨૦૧૬૧૧ ૯૯ લટન  બ ડ  ટેથી આેર પભલ્કતોન  

પિભીમભ તથ  બ ડ ની આલક

૬૦૧૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

C ૦૨૦૨૬૦૧ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  યીભુલર ચ જટની આલક ૨૩૩૧૭ ૨.૯૦ ૧.૦૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

C ૦૨૦૨૬૦૨ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  દાંડની આલક ૨૩૩૧૧ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૪૨.૬૧ ૭.૩૯ ૫૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

C ૦૪૦૧૬૦૧  ણી પલક વનો પ ો ૧૩૪૨૦ ૧૪૯.૫૨ ૩૦૪.૫૬ ૨૦૦.૦૦ ૩૮.૪૦ ૬૧.૬૦ ૧૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

C ૦૪૦૧૬૦૨  ણી તથ  ડરે નેજન  ફોગવ કનેક્ળનોને 

યેગ્મુરય ઇઝડ કયલ  અાંગેની આલક

૨૩૩૨૯ ૨.૭૮ ૭.૪૨ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

C ૦૫૦૧૬૦૧ ડરે નેજ પલક વ પ ો ૧૩૪૨૫ ૯૯.૧૪ ૭૨.૧૨ ૧૦૦.૦૦ ૪૫.૯૩ ૫૪.૦૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

C ૧૧૦૧૬૦૧ ફ ગફગીચ ન  કેીટર ખચટની યકભ લૃક્ષ યોણ 

અન ભતભ ાંથી તફદીર કયલ  અાંગેની આલક

૨૩૩૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

સમગ્ર સભા

એકાઉન્ટ 

કોિ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

ખરેખર જમા
સને ૨૦૨૦-૨૧ નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખરેખર જમા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેપીટ  જમા

શેરો

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજૂર કરેો  

અાંદાજ

બજટે કોિ ડહસાબના સદરો

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ
સ્થાયી સપ્રમપ્રિ

રેવન્યુ કેપીટ જમા  (118)



( ₹ ાખમાાં ) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦ થી 

નવે'૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સમગ્ર સભા

એકાઉન્ટ 

કોિ

અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

ખરેખર જમા
સને ૨૦૨૦-૨૧ નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખરેખર જમા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેપીટ  જમા

શેરો

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજૂર કરેો  

અાંદાજ

બજટે કોિ ડહસાબના સદરો

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ
સ્થાયી સપ્રમપ્રિ

C ૧૨૦૧૬૦૧ કોોયેળનની લવલ ટ મોજન  શેઠ ફ ાંધેર 

ભક નોભ ાં કયેર અનપધકૃત ફ ાંધક ભ અાંગેન  

દાંડની લવુર ત

૨૩૩૧૨ ૦.૪૮ ૦.૮૨ ૧.૦૦ ૧.૧૨ ૦.૮૮ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

C ૧૨૦૩૬૦૧ બાંગ ય લેચ ણની આલક ૨૩૨૦૧ ૯૨.૩૬ ૦.૧૬ ૨૦૦.૦૦ ૪૨.૩૪ ૨૫૭.૬૬ ૩૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

C ૧૩૦૧૬૧૦ ળશેયભ ાં આલેર ત લો અને ફગીચ ઓન  

બ્મુટીફપકેળન કયી તેન  પયતે ખ ણી- ણીન  

સ્ટોરો ઊબ કયી જાશેય શય જીથી બ ડ  ટે 

આલ 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

કેપીટ આવકનુાં કુ ૧૦૨૪૧.૯૩ ૧૯૬૩૪.૪૭ ૩૨૯૭૨.૫૦ ૪૬૯૩.૮૮ ૨૪૭૧૨.૧૨ ૨૯૪૦૬.૦૦ ૪૨૦૨૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦ ૪૨૧૧૨.૫૦

રેવન્યુ કેપીટ જમા  (119)



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ ખર્ચ 



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

(અ)

૧ સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસુરાિ

D ૦૧૦૬૬૦૪ કેીટર કાભો ભાટે વયકાયશ્રીની ગ્ાાંટ વાભે ખુટતી 

યકભ ભાટે  આલાનો પાો*

૭૫૬૦૬ ૨૬૫.૫૮ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૭૭૦.૨૩ ૧૨૨૯.૭૭ ૩૦૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦

D ૦૧૦૬૬૦૫ કેન્દ્ર/ યાજ્મ વયકાયની વલવલધ મોજનાઓની  

ગ્ાાંટ વાભે કોોયેળન દ્વાયા આલાનો 

પાો*(N.U.R.M., BSUP, RAY, MGSM, MGY, 

PMAY, Smart City, AMRUT, RCC Road 

વલગેયે)

૭૫૬૦૭ ૩૬૪૮.૬૩ ૮૬૧૪.૫૩ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૨૩૭.૬૬ ૧૨૨૬૨.૩૪ ૧૨૫૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦

D ૦૧૦૮૬૦૧ ચૂટણી ખાતા ભાટે ઇરેક્ટટર ોવનક વાધનો ખયીદલા ૬૦૭૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૦૧૧૨૬૦૧ ઇ-ગલનનન્દ્વ પ્રોજકે્ટટના બાગરૂે તથા 

ભશાનગયાવરકાના ખાતાઓ ભાટે કોમ્પ્મુટવન, 

વોફ્ટલેય, વાંફાંવધત-આઇટભ અને વાધનો, 

G.I.S., E.R.P. વવસ્ટભ વલક્ટવાલલા તથા 

ખયીદલા.

૬૦૯૦૧ ૫૬.૫૭ ૧૪.૭૯ ૨૫૦.૦૦ ૧૫.૧૬ ૧૦૯.૮૪ ૧૨૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૦૧૧૨૬૦૨ ઇ-ગલનનન્દ્વ પ્રોજકે્ટટના બાગરૂે તથા 

ભશાનગયાવરકાના ઝોન વલબાગો ભાટે 

કોમ્પ્મુટવન, વોફ્ટલેય, વાંફાંવધત-આઇટભ વલગેયે 

ખયીદલા.

૬૦૯૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

A* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧ સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસુરાિ ૩૯૭૦.૭૮ ૮૬૨૯.૩૨ ૧૧૨૮૧.૫૦ ૨૦૨૩.૦૫ ૧૩૬૧૩.૨૦ ૧૫૬૩૬.૨૫ ૨૨૭૨૧.૫૦ ૨૨૭૨૧.૫૦ ૨૨૭૨૧.૫૦

૨ પ્રભલ્કિ રેન્ડ એપ્રવલપ્રિળન અને ભેનેજભેન્ટ 

િથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ

D ૦૨૦૧૬૦૧ NURM મોજના અાંતગનત સ્રભ વલસ્તાયના 

ઝુાંડાલાવીઓને તાવકદની પ્રાથવભક વુવલધા

ખર્ચ 

િભાણે

૦.૯૯ ૩.૨૭ ૧૦.૦૦ ૪.૮૭ ૫.૧૩ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૨૦૧૬૦૨ જભીન વાંાદન કયલા ભાટે ૬૦૧૦૩ ૫૧૮.૭૪ ૯૧.૮૮ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૧૬.૨૩ ૮૮૩.૭૭ ૧૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

B* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ પ્રભલ્કિ રેન્ડ એપ્રવલપ્રિળન અને ભેનેજભેન્ટ 

િથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટનુાં કુર

૫૧૯.૭૩ ૯૫.૧૫ ૩૦૧૦.૦૦ ૧૨૧.૧૦ ૮૮૮.૯૦ ૧૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦

કેીટર ખચનના અાંદાજત્રભાાં *વનળાનીલાી આઇટભ વાભે દળાનલેર અાંદાજની યકભ ભશાનગયાવરકાએ રોન 

અથલા ગ્ાાંટ વાભે આલા ાત્ર પાાની યકભની જોગલાઇ શોમ છે.

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (124)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

૩ જાહેય સરાભિી

૨)પામય પ્રિગેડ

D ૦૩૦૧૬૦૩ નવલન ભોટી ળફલાહશની ખયીદલા ૬૦૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૦૩૦૧૬૦૪ પામય વિગેડ ભાટે નવલન લાશનો તથા અન્દ્મ 

વાધનો ખયીદલા

૬૦૮૦૧ ૦.૪૩ ૦.૪૧ ૨૦૦.૦૦ ૨.૮૪ ૪૭.૧૬ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૦૩૦૧૬૦૫ નવલન પામય સ્ટેળન ભાટે ઇભાયતો ફાાંધલા તથા 

વુવલધા તથા સ્ટાપ ક્ટલાટનવન ભાટે

ખર્ચ 

િભાણે

૦.૩૦ ૧.૫૮ ૨૫૦.૦૦ ૧૪.૫૧ ૩૫.૪૯ ૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

C* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પામય પ્રિગેડનુાં કુર ૦.૭૩ ૧.૯૯ ૪૬૦.૦૦ ૧૭.૩૫ ૮૭.૬૫ ૧૦૫.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦

૨)સ્ટર ીટ રાઇટ

D ૦૩૦૨૬૦૪ ભોડેર યોડના બાગરૂે તથા ળશેયનાાં ભુખ્મ યસ્તા 

ઉય વેન્દ્ટરર રાઇટીંગ કયલા

૬૧૨૦૭ ૨૪૪.૮૮ ૪૩.૭૪ ૨૦૦.૦૦ ૫.૯૫ ૧૯.૦૫ ૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૩૦૨૬૦૫ ળશેયના યાજભાગો ઉય ટર ાપીક વવગ્નર કયલા ૬૧૨૦૧ ૦.૫૬ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૩૦૨૬૦૭ ઓટોભેટીક વસ્લચીંગ કયલા ૬૧૨૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧.૩૭ ૩.૬૩ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૩૦૨૬૦૮ ઐવતશાવવક ભકાનોનુાં રાઇટીંગ કયલા ૬૧૨૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૦૩૦૨૬૦૯ સ્ટર ીટરાઇટના એનજી વેવલાંગ/વોરાય એનજી 

ભાટે જરૂયી વુધાયા-લધાયા કયલા

૬૧૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૦૩૦૨૬૧૦ ળશેયી ગયીફ અને આવથનક યીતે છાત વલસ્તાયના 

વલકાવ ભાટેના યોડ ઉય રાઇટીંગના કાભો

૬૧૨૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૦૩૦૨૬૧૧ ળશેય પયતે આઉટય યીંગ યોડ ઉય વેન્દ્ટરર 

રાઇટીંગ કયલાના કાભ ભાટે

૬૧૨૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૦૩૦૨૬૧૪ ખાંડેયાલ ભાકેટ વફલ્ડીંગભાાં નવલન વલરતો ઊબી 

કયલા તથા જરૂયી વુધાયા-લધાયા કયલા

ખર્ચ 

િભાણે

૩.૩૨ ૨.૬૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૩૪.૦૨ ૧૫૭.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ટર ીટ રાઇટનુાં કુર ૨૧૪.૭૪ -૧૧૧.૩૩ ૨૪૬.૦૦ ૭.૩૨ ૪૩.૬૮ ૫૧.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦

૩ જાહેય સરાભિીનુાં કુર ૨૧૫.૪૭ -૧૦૯.૩૪ ૭૦૬.૦૦ ૨૪.૬૭ ૧૩૧.૩૩ ૧૫૬.૦૦ ૬૦૨.૦૦ ૬૧૨.૦૦ ૬૧૨.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

૪ ાણી ુયલઠા

D ૦૪૦૧૬૦૧ ળશેયી ગયીફોના ભકાનોને ાણીના જોડાણ 

આલા (લોડન)

૬૦૬૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫

D ૦૪૦૧૬૦૩ નવલન ભીટય ખયીદલા ૬૦૬૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

D ૦૪૦૧૬૦૪ ફુસ્ટય/શેન્દ્ડાં ટ્યુફલેર કયલા ભાટે ૬૦૬૦૪ ૧૦.૭૦ ૨.૪૩ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૦૫ નભનદા મોજનાભાાંથી ાણી ભેલલા તથા અન્દ્મ 

સ્ત્રોત ઊબા કયલા તથા આજલા વનભેટા 

લડોદયાની મોજના રગત તભાભ કાભગીયી

૬૦૬૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

D ૦૪૦૧૬૧૧ ાણીની ટાાંકીઓના ાંો ફદરલા તેભજ 

ઇરેક્ટટર ીકર ઇન્દ્સ્ટોરેળનના વુધાયા લધાયા 

ભાટે(ઇરેક્ટટર ીકર-વભકેવનકર)

૬૦૬૦૩ ૪૪.૪૩ ૫૬.૭૭ ૧૦૦.૦૦ ૭.૮૩ ૪૨.૧૭ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૧૨ ાણીની નવકઓની વલવળષ્ટ વનબાલણી કયલા 

ભાટે

૬૦૬૦૧ ૧૧૨.૩૦ ૧૮૪.૬૩ ૨૦૦.૦૦ ૧૧૭.૦૭ ૧૩૨.૯૩ ૨૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૧૯ ભશી નદીભાાંથી તથા કેનારભાાંથી ાણી 

ભેલલાના વાંરગ્નના કાભો (પીલ્ટયેળન ્રાન્દ્ટ 

ફનાલલા)

૬૦૬૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૨૭ અછતની હયવસ્થતીભાાં ાણી ુયલઠો વનબાલલા 

ભાટે નલા ટ્યુફલેર ફનાલલા તથા ઇતય 

કાભગીયી ભાટે

૬૦૬૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૧.૪૩ ૧૩.૫૭ ૩૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૪૦૧૬૩૧ ળશેયભાાં નવલન ઓલયશેડ ટાાંકી ફનાલલા ૬૦૬૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૩૩ ાણી વલતયણની એભ.એવ.ાઇની નવકાઓ 

જનેી રાઇપ ૂયી થઇ ગઇ શોમ તેલી જુની રાઇનો 

ફદરલા ભાટે તથા નવલન રાઇન નાાંખલા ભાટે

૬૦૬૦૧ ૩.૩૪ ૨૦.૧૮ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૪૦૧૬૪૦ ાણી ુયલઠા પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૦૬૦૧ ૧૦૦૮.૬૩ ૩૨૯.૫૩ ૧૦૦૦.૦૦ ૨૭.૭૩ ૭૨.૨૭ ૧૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૩ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૬૦૧ ૬૬.૦૮ ૧૧.૨૬ ૧૦૦.૦૦ ૧૫.૨૪ ૧૯.૭૬ ૩૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૪ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના ાણી ુયલઠાના કાભો.

૬૦૬૦૧ ૪૭.૫૬ ૭.૨૩ ૧૦૦.૦૦ ૨.૬૫ ૯૭.૩૫ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૯ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના છાત વલસ્તાયના 

આાંતહયક યસ્તે ૧૦૦% ાણીની વુવલધાના કાભો

૬૦૬૦૧ ૬૪.૯૨ ૪૨.૯૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૫.૫૬ ૮૪.૪૪ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૦૪૦૧૬૫૦ ાણી ુયલઠા ભાસ્ટય ્રાન તૈમાય કયલા 

કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ ચાજીવ ચુકલલા

૬૧૭૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૫૧ ઝોનર કક્ષાએઅ કયલાના ાણીની પ્રાથવભક 

વુવલધા ભાટે રાઇન સ્ટરેનચનીંગ કયલાનુાં કાભ 

(૧૦૦ ભીટય રાઇનની ભમાનદાભાાં કયલાનુાં કાભ)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

M* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૫૫૨.૨૫ ૩૪૨.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા નુાં કુર ૮૦૫.૭૧ ૩૧૨.૫૩ ૧૮૩૧.૦૦ ૨૦૭.૫૧ ૫૩૮.૨૯ ૭૪૫.૮૦ ૧૩૦૬.૦૦ ૧૩૦૬.૦૦ ૧૩૦૬.૦૦

૫ કન્િયલન્સી

D ૦૫૦૧૬૦૩ એનજી ઓહડટ આધાયે ળશેયના જુદા જુદા ાંીંગ 

સ્ટેળનો ઉય ાંો ફદરલા તેભજ ઇરેક્ટટર ીક 

વભકેવનકર ઇન્દ્સ્ટોરેળનના વુધાયા-લધાયા ભાટે, 

નવલન ાંો ફેવાડલા તેભજ વુલેઝ ટર ીટભેન્દ્ટ 

્રાન્દ્ટના યીલેવન્દ્ાંગનુાં કાભ.

૬૦૫૦૮ ૨૭.૮૪ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૧૬૦૪ ડી.જી.વેટ શોઇસ્ટ તથા ડીઝર ાંો ખયીદલા ૬૦૫૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૧૬૧૦ ાંીંગ સ્ટેળનો ઉય ફ્રો ભેઝયભેન્દ્ટ ભાટે ફ્રો 

ભીટય ફેવાડલા

૬૦૫૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૦૫૦૩૬૦૭ આકવસ્ભક બાંગાણના કાયણે કયલાાત્ર ડરે નેજ 

કેીટર પ્રોજકે્ટટ ભાટે

૬૦૫૦૯ ૧૨૧.૦૨ ૩૬૫.૪૮ ૨૦૦.૦૦ ૧૪૨.૬૯ ૪૦૭.૩૧ ૫૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

D ૦૫૦૩૬૦૯ ડરે નેજ પ્રોજકે્ટટનાાં કાભો ૬૦૫૦૧ ૧૦૦.૮૩ ૪૧૫.૦૧ ૨૦૦૦.૦૦ ૩૯.૨૯ ૭૧૦.૭૧ ૭૫૦.૦૦ ૧૪૫૦.૦૦ ૧૪૫૦.૦૦ ૧૪૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૨ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૫૦૧ ૧૧૬.૧૭ ૯.૭૫ ૧૦૦.૦૦ ૬.૭૯ ૪૩.૨૧ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૩ ળશેયનાાં વભતોર વલકાવ ભાટે ળશેયી ગયીફ અને 

આવથનક યીતે છાત   વલસ્તાયનાાં ડરે નેજના કાભો

૬૦૫૦૧ ૩૬.૬૯ ૩૨.૩૨ ૧૦૦.૦૦ ૮.૯૦ ૪૧.૧૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૮ વલશ્વાવભત્રી નદી યીવેક્ટળનીંગ તથા 

યીઝુલીનેળનનાાં કયલાના કાભ ભાટે

૬૦૪૨૧ ૦.૦૦ ૩૮.૭૫ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૦૫૦૩૬૨૧ ઝોનર ક્ટક્ષાએ કયલાના છાત વલસ્તાયના 

આાંતહયક યસ્તે ૧૦૦% ડરે નેજની વુવલધાના કાભો

૬૦૫૦૧ ૫૦.૭૫ ૫૧.૮૬ ૧૦૦.૦૦ ૨૪.૭૭ ૪૫.૨૩ ૭૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૦૫૦૩૬૨૨ વુઅયેઝનો ભાસ્ટય ્રાન તથા અન્દ્મ ્રાન 

તૈમાય કયલાના કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ ચાજીવ ચુકલલા

૬૧૭૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (127)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૦૫૦૪૬૦૧ નવલન જાશેય ળૌચારમ ફનાલલા 

(ઝોન દ્વાયા)

૩.૩૨ ૩.૧૭ ૨૫.૦૦ ૧.૬૬ ૧૮.૩૪ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૫૦૪૬૦૨ તાલોભાાં પ્રલેળતુાં દુવત ાણી 

અટકાલલાનુાં/ડામલટન  કયલાનુાં નેટલકનનાાં કાભો

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

E* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૪૫.૨૧ ૬.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ કન્િયલન્સીનુાં કુર ૩૧૧.૪૧ ૯૦૯.૬૯ ૨૭૫૫.૦૦ ૨૨૪.૧૦ ૧૩૫૦.૯૦ ૧૫૭૫.૦૦ ૨૩૫૫.૦૦ ૨૩૮૦.૦૦ ૨૩૮૦.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને િાંદુયસ્િી  

D ૦૬૦૧૬૦૧ ૧)આયોગ્મ વલબાગ ભાટે જરૂયી અદ્યતન વાધનો 

ખયીદલા, ફેવાડલા તથા લાશનો ખયીદલા

૬૦૭૦૪ ૦.૦૦ ૪૧.૬૬ ૬૦.૦૦ ૪.૧૨ ૪૫.૮૮ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને િાંદુયસ્િીનુ કુર ૦.૦૦ ૪૧.૬૬ ૬૦.૦૦ ૪.૧૨ ૪૫.૮૮ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર  

D ૦૭૦૨૬૦૨ કન્દ્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભન ફનાલલા ૬૦૪૨૨ ૩.૭૬ ૦.૫૭ ૨૦.૦૦ ૪.૭૮ ૬.૨૨ ૧૧.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકારનુાં કુર ૩.૭૬ ૦.૫૭ ૨૦.૦૦ ૪.૭૮ ૬.૨૨ ૧૧.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ  

D ૦૮૦૧૬૦૩ અફનન શેલ્થ વે ન્દ્ટય ફાાંધલા ૬૦૨૨૪ ૦.૨૩ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

F * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૨.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર -૨.૪૯ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

૯ ભાકેટ અને કિરખાના

D ૦૯૦૧૬૦૨ યાત્રીફજાય ભાટે ૬૦૨૧૩ ૦.૫૫ ૧૬.૮૨ ૫૦.૦૦ ૧.૪૩ ૮.૫૭ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૯૦૧૬૦૩ ળાકબાજી ભાકેટ વલકવાલલા ૬૦૨૧૩ ૧.૨૧ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૦૯૦૧૬૦૪ ભચ્છી ભાકેટ ૬૦૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

D ૦૯૦૧૬૦૫ સ્રોટય શાઉવને નવલન ફનાલલા અને સ્થાાંતય 

કયલા તેભજ ભયેર જાનલયોનો વનકાર કયલા

૬૦૨૧૬ ૨૨.૫૯ ૧૫.૧૨ ૫૦.૦૦ ૧૬.૮૧ ૩૮.૧૯ ૫૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૯ ભાકેટ અને કિરખાનાનુાં કુર ૨૪.૩૫ ૩૧.૯૪ ૧૬૫.૦૦ ૧૮.૨૪ ૭૧.૭૬ ૯૦.૦૦ ૧૬૫.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

૧૦ જન્ભ ભયણ િથા રગ્ન નોંધણી
D ૧૦૦૧૬૦૧ શમાત સ્ભળાનો અદ્યતન ફનાલલા તથા નવલન 

સ્ભળાનો ફનાલલા તથા વલવલધ વુવલધા ભાટે

૬૦૨૦૯ ૧૧.૯૯ ૧૩.૧૩ ૮૫.૦૦ ૧૯.૮૨ ૬૫.૧૮ ૮૫.૦૦ ૬૦.૨૫ ૬૦.૨૫ ૬૦.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫

D ૧૦૦૧૬૦૪ કિસ્તાનભાાં રાઇટ તથા અન્દ્મ વુવલધા લધાયલા 

ભાટે

૬૦૨૧૫ ૦.૪૮ ૧૩.૮૫ ૧૪.૦૦ ૫.૩૫ ૯.૬૫ ૧૫.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

૧૦ જન્ભ ભયણ િથા રગ્ન નોંધણી નુાં કુર ૧૨.૪૭ ૨૬.૯૮ ૯૯.૦૦ ૨૫.૧૭ ૭૪.૮૩ ૧૦૦.૦૦ ૭૪.૨૫ ૭૦.૨૫ ૭૦.૨૫

૧૧ જાહેય ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન, 

અપ્રિપ્રથગૃહ અને સ્લીપ્રભાંગુર

D ૧૧૦૧૬૦૧ ્રેનેટોયીમભભાાં ખયીદી તથા જરૂયી વુધાયા-

લધાયા

૬૦૭૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૧૦૧૬૦૨ વયદાય ટેર ખગો ઉદ્યાન(વામન્દ્વ ાકન) ૬૦૩૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

D ૧૧૦૧૬૦૩ વામન્દ્વ વીટી ૬૦૩૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૧૧૦૨૬૦૧ વનભેટા તથા ળશેયના ફગીચાઓને ્રાન્દ્ટેળન 

કયલા તથા જરૂયી  વુધાયા-લધાયા

૬૦૩૦૧ ૨૬૩.૨૯ ૯૨.૫૭ ૩૦૦.૦૦ ૮.૪૭ ૯૧.૫૩ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૧૧૦૩૬૦૨ વમાજીફાગ ઝુઓરોજીકર ાકન  તૈમાય કયલા

તથા ળશેય ઝુ ભાટે

૬૦૩૨૧ ૨૫૯.૯૫ ૨૩.૯૬ ૨૦૦.૦૦ ૪.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૧૧૦૫૬૦૧ કોોયેળનની ખુલ્લી જગ્માઓ તેભજ તાલો તથા 

ફગીચાઓભાાં યભતગભતનાાં વાધનો તથા 

એડલેન્દ્ચય એક્ટટીલીટી તયીકે વલક્ટવાલલા

૬૦૩૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧.૮૯ ૨૩.૧૧ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૧૦૬૬૦૧ ળશેયના વલવલધ વલસ્તાયભાાં  નવલન વસ્લભીંગુર 

તથા ફાકો ભાટે વસ્લભીંગુર ફનાલલા તથા 

શમાત વસ્લભીંગુર ભાાં વુધાયા લધાયા

૬૦૩૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૯ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૧૦૬૬૦૩ વસ્લભીંગુરભાાં નવલન ાં વેટ તથા વાધનો 

વલગેયે ખયીદલા

૨.૯૮ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૩.૮૬ ૧૬.૧૪ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

G* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૨૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ જાહેય ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન, 

અપ્રિપ્રથગૃહ અને સ્લીપ્રભાંગુરનુ કુર

૫૨૬.૨૨ -૧૬૮.૧૮ ૭૭૭.૨૫ ૧૮.૨૨ ૧૮૭.૩૮ ૨૦૫.૬૦ ૬૭૬.૨૫ ૫૫૧.૨૫ ૫૫૧.૨૫

૧૨ જાહેયકાભો
૧)હાઉસીંગ ળાખા

D ૧૨૦૧૬૦૩ કેન્દ્ર/યાજ્મ વયકાયની મોજનાઓના ભકાનો ભાટે

ઇન્દ્રાસ્ટરક્ટચય ડેલર કયલા તથા જભીન પ્રાવિ

ભાટે

૬૦૨૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

હાઉસીંગનુ કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

વ્હીકરુર અાંગેનો ખર્ચ

D ૧૨૦૨૬૦૧ ભેમય, કવભશ્નય, ડે્મુટી ભેમય, સ્ટે. કવભહટના

ચેયભેન ભાટે લાશનો ખયીદલા

૬૦૮૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૨ કોોયેળનના જુદા જુદા વલબાગો ભાટે લાશનો

ખયીદલા ભાટે

૬૦૮૦૧ ૯૬.૨૦ ૩૮.૯૯ ૪૦.૦૦ ૯.૦૩ ૫.૯૭ ૧૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૩ જટેીંગ ભળીન, વક્ટળન ભળીન, ડમ્પય પ્રેળય

એસ્કેલેટય ાલય ફકેટ અને વુય વકય તથા

ભીરય ભળીનની ખયીદી ભાટે

૬૦૭૨૦ ૮.૬૨ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૪ વબા ળાખા ભાટે લાશન ખયીદલા ૬૦૮૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૫ અફનન /ભાવ ટર ાન્દ્સ્ોટનના ભાસ્ટય ્રાન તથા તે

રગતના ખચન ભાટે

ખર્ચ 

િભાણે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

વ્હીકરુરનુ કુર ૧૦૪.૮૨ ૩૮.૯૯ ૧૧૦.૦૦ ૯.૦૩ ૬૦.૯૭ ૭૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦

૪)ઇભાયિ પ્રફપ્રલ્ડાંગ ળાખા

D ૧૨૦૪૬૦૧ વીટી મ્પમુવઝમભ ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૧૨૦૪૬૦૩ નવલન ળાાના ભકાનો ફાાંધલા તથા શમાત 

ળાાના ભકાનોભાાં વુધાયા-લધાયા કયલા(ઝોન)

૬૦૨૦૫ ૧૦૦.૫૯ ૪૨.૫૫ ૧૭૫.૦૦ ૪૪.૦૩ ૫૫.૯૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૫ નવલન અવતવથગૃશ ફનાલલા તથા શમાત 

અવતવથગૃશને અદ્યતન કયલા

૬૦૨૦૧ ૨૯.૯૧ ૧૧.૨૦ ૨૬૫.૦૦ ૪.૩૯ ૫૫.૬૧ ૬૦.૦૦ ૨૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૫ (A)નવલન અવતવથગૃશ ફનાલલા ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

(B)શમાત અવતવથગૃશોભાાં વુધાયા લધાયા 

કયલા ભાટે

૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૮ ભશાનગયાવરકાના જુદા જુદા વલબાગોની 

શમાત ઇભાયતોભાાં વુધાયા લધાયા કયલા

૬૦૨૦૧ ૫૭.૦૩ ૮૮.૭૪ ૪૮૫.૦૦ ૪૪.૨૨ ૧૬૨.૭૮ ૨૦૭.૦૦ ૪૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૯ ઝોનર ઓહપવ ફનાલલા ૬૦૨૦૧ ૨૨૭.૨૦ ૬૭.૬૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૭ ૨૪.૯૩ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૦૯ (A)ભશાનગયાવરકાના જુદા જુદા વલબાગો 

ભાટે નવલન ઇભાયતો ફાાંધલા

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૦ લોડન  ઓહપવ ફનાલલા તથા શમાત લોડન  

ઓહપવભાાં વુધાયા-લધાયા કયલા

૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ D ૧૨૦૪૬૦૮ 

ભાાં ભજન

D ૧૨૦૪૬૧૨ વબાગૃશની ઇભાયત ફાાંધલા ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૫ ળશેયભાાં નવલન ટાઉનશોર ફનાલલા ૬૦૨૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૧૨૦૪૬૧૬  નગયગૃશભાાં જરૂયી વુધાયા-લધાયા કયી અદ્યતન 

કયલા

૬૦૩૦૭ ૦.૦૦ ૪૩.૩૫ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૭ શમાત નાગયીક વુવલધા કેન્દ્ર વલક્ટવાલલા તથા 

નવલન નાગયીક વુવલધા કેન્દ્ર ભાટે

૬૦૩૧૩ ૦.૨૫ ૦.૫૬ ૧૦.૦૦ ૦.૧૧ ૧૯.૮૯ ૨૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૧ હદક ઓન એય વથમેટય રગત ખચન ૬૦૨૨૩ ૦.૩૨ ૨.૯૮ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૫ ખુલ્લી જભીનો તથા કોોયેળનની ઇભાયતોને 

કમ્પાઉન્દ્ડ લોર કયલા

૬૦૨૦૩ ૧૦૪.૦૬ ૯૦.૨૮ ૨૨૫.૦૦ ૫૦.૯૬ ૯૪.૦૪ ૧૪૫.૦૦ ૨૨૫.૦૦ ૨૨૫.૦૦ ૨૨૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૨૭ વ્શીકરુરનુાં આધુવનકયણ કયલા ભાટે ૬૦૨૧૨ ૭.૮૩ ૧.૭૫ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૮ નવલન સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષ/સ્કેટીંગ યીંગ ફનાલલા 

અને શમાત સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષભાાં વુધાયા-લધાયા 

કયલા

૬૦૩૦૯ ૯.૦૫ ૮.૮૧ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૦ ભેમયશ્રી, કવભશ્નયશ્રી તથા ડે. કવભશ્નયશ્રીના 

ફાંગરા ભાટે

૬૦૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૧ ળશેયના ચાય ઐવતશાવવક દયલાજા તથા 

ભાાંડલીના યીનોલેળન ભાટે

૬૦૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૩ આાંગણલાડીના ભકાનો ફાાંધલા તેભજ ગ્ાાંટ વાભે 

આલાનો પાો

૬૦૨૨૫ ૩.૩૧ ૫.૧૦ ૭૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૩૪ કોમ્પમુનીટી શોર ફાાંધલા ૬૦૨૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૫ શેયીટેજ વેરના વફવલ્ડાંગના ફાાંધકાભ ભાટે ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૯ ખાંડેયાલ ભાકેટ નલુાં વફવલ્ડાંગ ફાાંધલા(ાાંચ 

ળેયીમા ભાકેટ)

૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૨૦૪૬૪૦ વપાઇ કાભદાય આલાવ મોજના ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

H* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૭૬.૦૬ ૨૩.૮૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ઇભાયિ પ્રફપ્રલ્ડાંગનુ કુર ૪૬૩.૪૯ ૩૩૯.૦૩ ૨૨૪૧.૦૦ ૧૪૩.૭૮ ૬૨૦.૭૨ ૭૬૪.૫૦ ૨૦૯૧.૦૦ ૧૯૯૧.૦૦ ૧૯૯૧.૦૦

૧૨ જાહેય કાભોનુાં કુર ૫૬૮.૩૧ ૩૭૮.૦૨ ૨૩૫૨.૦૦ ૧૫૨.૮૧ ૬૮૧.૭૯ ૮૩૪.૬૦ ૨૨૦૨.૦૦ ૨૧૦૨.૦૦ ૨૧૦૨.૦૦

૧૩ યસ્િા,ુરો, પૂટાથ, કુલા, િાલ, 

જરધાયા અને લયસાદી ગટય

(સ્ટર ોભ લોટય ડરેઇન)

૧)યસ્િા, ુરો, પૂટાથ

િોજવેટ રેલરનાાં કાભો

D ૧૩૦૧૬૦૫ ળશેય પયતો આઉટય યીંગ યોડ કયલા ૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (131)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૧૩૦૧૬૧૨ યોડ યોરય તથા ેલય ખયીદલા તથા નવલન 

શોટભીક્ષ ્રાન્દ્ટ ભાટે તથા આવપાલ્ટ સ્ેમય 

ખયીદલા અને વફવલ્ડાંગ ભાટે ટેસ્ટીંગ રેફોયેટયી 

ભાટે.

૬૦૭૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૧૭ વરવક્ટલડ વીરકોટ કયલા ભાટે ૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૫ તભાભ યસ્તાઓના કાચા બાગ ાકા WBM 

કયલા તથા ળશેયના યસ્તા કાયેટીંગ કયી તૈમાય 

કયલા

૬૦૪૦૧ ૧.૮૫ ૮.૭૮ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૬ યસ્તાઓ જરૂયી શોાઇના કયી વેન્દ્ટરર 

હડલાઇડય પૂટાથ કયલા

(ઝોન દીઠ રૂ. ૭૫.૦૦ રાખ)

૬૦૪૧૭ ૯૪.૩૯ ૨.૨૧ ૩૦૦.૦૦ ૩૬.૯૦ ૩.૧૦ ૪૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૮ ૧૮ ભીટય કે તેથી લધુ શોાઇલાા WBM 

યસ્તાઓને કાયેટીંગ કયલા

૬૦૪૦૧ ૬.૩૫ ૧૯.૭૭ ૧૦૦.૦૦ ૩.૧૩ ૩૧.૮૭ ૩૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૧ અભદાલાદ લડોદયા એક્ષપ્રેવ-લે ના જોડતા યોડ 

ભાટે

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૩ યોડ પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૦૪૦૧ ૧૧૭૯.૫૮ ૫૭૩.૪૨ ૧૫૦૦.૦૦ ૩૫.૫૫ ૪૬૪.૪૫ ૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૧૩૦૧૬૩૫ ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના વલકાવ ભાટેના યોડ પ્રોજકે્ટટના કાભો

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ુરો, નાા િથા ટર ાપીકના કાભો

D ૧૩૦૧૬૧૩ ળશેયના યસ્તા ઉય વેન્દ્ટરર હડલાઇડય કયલા અને 

વગ્લ્વ તથા કરય કયલા

૬૦૪૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫.૫૭ ૧૯.૪૩ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૧૬ નવલન ુરો તથા નવલન નાા કયલા ૬૦૪૦૮ ૩.૧૬ ૨૭.૮૯ ૭૫૦.૦૦ ૧.૭૮ ૨૯૮.૨૨ ૩૦૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૧૩૦૧૬૧૮ શમાત ફ્રામ ઓલય િીજ તથા નાા શોા 

કયલા

૬૦૪૧૮ ૧૪૪.૪૧ ૩.૮૧ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૧૩૦૧૬૧૯ યેલ્લે રાઇન નીચેના નાા શોા કયલા ૬૦૪૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ કાભોની માદી 

D ૧૩૦૧૬૨૦ અકોટા-દાાંહડમાફજાય, લડવય અને નલામાડન  

કેફીન ાવે (એપ્રોચ યોડ વહશત) તથા 

જતેરુય ફ્રામ ઓલય િીજ તથા અાંડયાવ ભાટે

૬૦૪૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૨ જાંક્ટળન સ્થે ટર ાપીક વકનર કયલા ૬૦૪૧૨ ૧૫.૨૪ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૭ વેન્દ્ટરર હડલાઇડય પૂટાથ કયલા ૬૦૪૧૭ ૪.૫૪ ૪.૩૧ ૧૦.૦૦ ૨.૪૧ ૭.૫૯ ૧૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (132)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૧૩૦૧૬૨૯ ાવકિંગ સ્ોટ ડેલર કયલા ભાટે ૬૦૪૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૩૦૧૬૪૫ સ્કામ લોક તૈમાય કયલા તથા તેના વાંરગ્ન કાભો 

ભાટે

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૩૦૧૬૪૬ યોડ વાઇડ પવનનચય તૈમાય  કયલા  તથા  વુળોબન 

કયલા

૬૦૪૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

િોનર કક્ષાએ કયલાના યોડના કાભો

D ૧૩૦૧૬૦૨ (અ)ળશેયભાાં વલવલધ વલસ્તાયોભાાં આલેર ૧૨ 

ભી. થી ૩૦ ભી. વુધીની શોાઇ ધયાલતા 

તભાભ ભેટર ગ્ાઉટેડ યસ્તાઓ ય કાયેટીંગ 

કયલા(ઝોન)

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૪.૫૩ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૧૬૧૪ (ફ)ળશેયના તથા ટી.ી. સ્કીભના યસ્તા 

સ્ટરે ન્દ્ધનીંગ કયલા

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૧૬૨૧ યસ્તાયેાભાાં આલતા ઇરેક્ટટર ીકના થાાંબરા 

ખવેડલા ભાટે

૬૦૪૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૬ ળશેયના વભતોરન વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૪૦૧ ૭૩૦.૩૩ ૨૮૧.૮૮ ૫૦૦.૦૦ ૪૮.૫૧ ૨૫૧.૪૯ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૧૬૩૭ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના યોડના કાભો

૬૦૪૦૧ ૩૩૨.૬૬ ૧૪૨.૬૨ ૩૦૦.૦૦ ૨૩.૦૭ ૧૨૬.૯૩ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

I * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૧૪૨.૨૫ ૧૩૧૯.૮૮ ૭૩૪.૦૬ ૦.૦૦ ૭૩૪.૦૬

યસ્િાનુાં કુર ૧૩૭૦.૨૬ -૨૫૦.૬૬ ૪૮૦૭.૦૦ -૫૭૭.૧૪ ૧૫૩૮.૦૮ ૯૬૦.૯૪ ૪૪૯૩.૦૦ ૪૪૯૩.૦૦ ૪૪૯૩.૦૦

૨)કુલા, િાલ, જરધાયા, લાલ

D ૧૩૦૨૬૦૧ ળશેયના તભાભ તાલના તથા લાલોનુાં 

આધુવનકયણ ભાટે

૬૦૪૦૫ ૧૪૮.૮૫ ૮૮.૮૭ ૨૦૫.૦૦ ૨૬.૦૯ ૮૮.૯૧ ૧૧૫.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

J * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૧૨.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુલા, િાલ, જરધાયાનુ કુર ૧૪૮.૮૫ ૭૬.૮૧ ૨૦૫.૦૦ ૨૬.૦૯ ૮૮.૯૧ ૧૧૫.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦

3) લયસાદી ગટય  

D ૧૩૦૩૬૦૨ લયવાદી ગટય ળાખા ભાટે ભાસ્ટય ્રાન 

ફનાલલાની કાભગીયી વુવાંગત વલે તથા 

કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે

૬૧૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૧૩૦૩૬૦૪ લયવાદી ગટય પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૧૪૦૧ ૨૨૭.૬૬ ૧૧.૮૪ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૫૦ ૧૯૯.૫૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૩૬૦૭ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૧૪૦૧ ૫૪.૮૭ ૩૪.૭૬ ૨૦૦.૦૦ ૧૫.૯૨ ૫૪.૦૮ ૭૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (133)



(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

D ૧૩૦૩૬૦૮ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના લયવાદી ગટયના કાભો

૬૧૪૦૧ ૩૫.૨૯ ૨૨.૩૫ ૨૦૦.૦૦ ૧૧.૬૭ ૫૮.૩૩ ૭૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૩૬૧૪ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના લયવાદી ગટયના ભીવીંગ 

રીંકના કાભો

૬૧૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૪.૮૪ ૫.૧૬ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ કાભોની માદી  

K* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૩.૯૨ ૩.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લયસાદી ગટયનુ કુર ૩૧૩.૯૦ ૬૫.૯૧ ૧૪૭૫.૦૦ ૩૨.૯૩ ૩૨૭.૦૭ ૩૬૦.૦૦ ૧૪૭૫.૦૦ ૧૪૫૦.૦૦ ૧૪૫૦.૦૦

૧૩ યસ્િા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, િાલ, 

જરધાયા અને લયસાદી ગટયનુ કુર

૧૮૩૩.૦૧ -૧૦૭.૯૪ ૬૪૮૭.૦૦ -૫૧૮.૧૨ ૧૯૫૪.૦૬ ૧૪૩૫.૯૪ ૬૧૫૮.૦૦ ૬૧૩૩.૦૦ ૬૧૩૩.૦૦

૧૮ સબાસદશ્રીઓની સ્લપ્રલલેક ગ્રાાંટ હેઠના 

ળહેયી પ્રલકાસના કાભો
D ૧૮૦૧૬૦૧ ઇરેક્ટળન લોડન  ભુજફ પોડલાયી(ઇરેક્ટળન લોડન  

દીઠ ૪૦ રાખ)

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૧૪૯.૪૮ ૧૭૦.૨૧ ૭૬૦.૦૦ ૩૦.૨૮ ૭૨૯.૭૨ ૭૬૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૨ ચારુ લનના વબાવદશ્રીઓના વૂચન ભુજફના 

તેભના ભત વલસ્તાયના (કોટાના કાભો ભાટે) 

(વબાવદશ્રી દીઠ રૂ. ૧૭ રાખ ભુજફ)

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૫૩૩.૨૪ ૫૦૭.૦૮ ૧૨૯૨.૦૦ ૪૨.૦૭ ૫૫૭.૯૩ ૬૦૦.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૪ (ફ)વબાવદશ્રીઓના ાછરા લોના સ્ીર 

ઓલયના કાભો ભાટે

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૨૪૩.૨૪ ૩૨૨.૦૬ ૨૦૦.૦૦ ૫૪૭.૯૨ ૪૫૨.૦૮ ૧૦૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૫ સ્રભ, ચારી તથા ગયીફ છાત વલસ્તાયભાાં 

પ્રાથવભક વુવલધાના કાભો ભાટે

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૭ (અ)ાછરા લોના પોડલાયી ફજટેના સ્ીર 

ઓલયના કાભો ભાટે.

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૧૨૧.૯૨ ૨૫૧.૯૫ ૨૦૦.૦૦ ૩૨૨.૨૫ ૧૭૭.૭૫ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૧ ભેમયશ્રીના વૂચન ભુજફના વલકાવના કાભો ભાટે કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૭૩.૫૨ ૫૮.૪૨ ૧૦૦.૦૦ ૬૬.૬૯ ૩૩.૩૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૪ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના પ્રાથવભક વુવલધાના કાભો કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૭૧.૬૧ ૨૯.૯૧ ૧૦૦.૦૦ ૯૭.૭૧ ૫૨.૨૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૫ નવલન વભાવલષ્ટ વલસ્તાયોભાાં પ્રાથવભક 

વુવલધાઓ ુયી ાડલા

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૩૮.૩૮ ૨૯.૧૪ ૧૫૦.૦૦ ૬.૭૭ ૧૧૮.૨૩ ૧૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

L * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ સબાસદશ્રીઓની સ્લપ્રલલેક ગ્રાાંટ હેઠના 

ળહેયી પ્રલકાસના કાભોનુાં કુર

૧૨૧૦.૩૯ ૧૩૬૮.૭૭ ૨૮૦૩.૦૦ ૧૧૧૩.૬૯ ૨૧૨૨.૩૧ ૩૨૩૬.૦૦ ૨૮૦૩.૦૦ ૨૮૦૩.૦૦ ૨૮૦૩.૦૦
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(₹ રાખભાાં)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિર'૨૦ થી 

નલે'૨૦

ડડસ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રિ સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને 

ફજટે કોડ

ખયેખય ખર્ચ
સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અાંદાજ

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૧-૨૨ નુાં કેીટર ખર્ચ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભાંજૂય કયેરો  

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૦-૨૧

ફ્મુર્યીસ્ટીક પ્રાનીંગ સેર

D ૧૮૦૧૬૧૮ ફ્મુચયીસ્ટીક પ્રોજકે્ટટ કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૯૧.૯૨ ૪૫.૪૭ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૯ ફ્મુચયીસ્ટીક પ્રોજકે્ટટના કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે કેપ્રટર કાભ 

િભાણે
૩૦.૧૪ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

N* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૬.૯૧ ૪૩.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફ્મુર્યીસ્ટીક પ્રાનીંગ સેરનુાં કુર ૧૦૫.૧૫ ૨.૨૧ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૬ ૫.૦૬ ૧૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

કેીટર ખર્ચનુાં એકાંદય કુર ૧૦૧૦૪.૨૭ ૧૧૪૧૧.૩૮ ૩૨૭૭૧.૭૫ ૩૪૧૯.૪૦ ૨૧૭૨૧.૯૧ ૨૫૧૫૧.૧૯ ૪૨૫૬૮.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૪૨૩૭૪.૦૦
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ ગ્ાુંટ

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર



 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

અ કેપટર ગ્રન્ટ

૧ ધરયરસભ્મની ગ્રન્ટ GE ૦૧

પુરાાંત  બાકી ૭૮૮.૩૨ ૯૯૭.૦૧ ૮૧૯.૨૮ ૯૦૬.૫૨ ૬૦૬.૫૨ ૬૦૬.૫૨ ૬૦૬.૫૨

જમા ૬૨૪.૫૪ ૬૨૦.૪૮ ૫૦૦.૦૦ ૧૨૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૪૧૫.૮૫ ૭૧૦.૯૭ ૮૦૦.૦૦ ૩૮૧.૯૫ ૪૧૮.૦૫ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

બાકી સિક ૯૯૭.૦૧ ૯૦૬.૫૨ ૫૧૯.૨૮ ૬૦૬.૫૨ ૩૦૬.૫૨ ૩૦૬.૫૨ ૩૦૬.૫૨

૨ ભનોયું જન કય GE ૦૫

પુરાાંત  બાકી ૭૨૦.૨૯ ૬૦૨.૫૫ ૫૮૦.૬૩ ૬૪૪.૬૭ ૬૮૪.૬૭ ૬૮૪.૬૭ ૬૮૪.૬૭

જમા ૦.૦૦ ૩૩૩.૬૧ ૨૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૭.૭૪ ૨૯૧.૪૯ ૫૭૦.૨૯ ૭૦.૨૧ ૮૯.૭૯ ૧૬૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

બાકી સિક ૬૦૨.૫૫ ૬૪૪.૬૭ ૨૪૦.૩૪ ૬૮૪.૬૭ ૨૮૪.૬૭ ૨૮૪.૬૭ ૨૮૪.૬૭

૩ ભનોયું જન કય (ળહેયી ગયીફ ભરટેની 

ગ્રન્ટ)
GE ૨૮

પુરાાંત  બાકી ૪૧૪.૪૦ ૩૬૦.૮૦ ૨૭૭.૧૮ ૩૫૭.૫૭ ૩૦૭.૫૭ ૩૦૭.૫૭ ૩૦૭.૫૭

જમા ૦.૦૦ ૨૫.૪૬ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ખર્ચ ૫૩.૬૦ ૨૮.૬૯ ૧૮૦.૦૦ ૧૪.૧૨ ૪૫.૮૮ ૬૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

બાકી સિક ૩૬૦.૮૦ ૩૫૭.૫૭ ૧૧૭.૧૮ ૩૦૭.૫૭ ૧૯૭.૫૭ ૧૯૭.૫૭ ૧૯૭.૫૭

૪ સુંસદસભ્મ (યરજસબર)ની ગ્રન્ટ GE ૦૭

પુરાાંત  બાકી ૧૮.૪૯ ૧૮.૪૯ ૦.૦૦ ૧૮.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮.૪૯ ૧૮.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧૮.૪૯ ૧૮.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ સુંસદસભ્મ (રોકસબર)ની ગ્રન્ટ GE ૧૦

પુરાાંત  બાકી ૩૯૫.૮૧ ૨૧૩.૬૨ ૨૬૩.૬૧ ૨૨૧.૧૩ ૧૭૧.૧૩ ૧૭૧.૧૩ ૧૭૧.૧૩

જમા ૨૫૮.૬૫ ૧૯૨.૧૫ ૨૦૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૪૪૦.૮૪ ૧૮૪.૬૪ ૩૦૦.૦૦ ૪૮.૧૬ ૫૧.૮૪ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

બાકી સિક ૨૧૩.૬૨ ૨૨૧.૧૩ ૧૬૩.૬૧ ૧૭૧.૧૩ ૭૧.૧૩ ૭૧.૧૩ ૭૧.૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

ગ્રાન્ટ બજટેના જમા કોમમાાં દાચળે રકમમાાં* સનાનીળાલી ગ્રાન્ટ િામે મહાનગરપાસકા  ફાલો  આપળાપાત્ર 

હોય છે.  તેથી િદર આઇટમો િામેદાચળેી રકમ એ મહાનગરપાસકનો તબદી કરે ફાલો તથા િરકારશ્રીમાાંથી 

મલળાપાત્ર ગ્રાન્ટની રકમ મલી કુ નાણાાંકીય જોગળાઇની રકમ દાચળે છે.

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૬ ગુંદર પલસ્તરયની લરતરલયણીમ સ ધરયણર 

મોજનર
GE ૧૧

પુરાાંત  બાકી ૬.૮૦ ૬.૮૦ ૦.૦૦ ૬.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬.૮૦ ૬.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૬.૮૦ ૬.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ કોમ્્મ ટયરઇઝેળન  ગ્રન્ટ GE ૧૨

પુરાાંત  બાકી ૨.૩૪ ૨.૩૪ ૦.૦૦ ૨.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૩૪ ૨.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨.૩૪ ૨.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ દળભરું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૧૪

પુરાાંત  બાકી ૮.૧૦ ૮.૧૦ ૦.૦૦ ૪.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૩.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૪.૦૫ ૪.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૮.૧૦ ૪.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૯ ટર રપીક-સલરત અુંગે GE ૨૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ કેફર ટી.લી. ભરટેની ગ્રન્ટ GE ૨૯

પુરાાંત  બાકી ૧૦૭.૮૪ ૧૦૭.૮૪ ૫૭.૮૫ ૯૫.૮૮ ૧૫.૮૮ ૧૫.૮૮ ૧૫.૮૮

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૧૧.૯૬ ૫૭.૮૫ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૧૫.૮૮ ૧૫.૮૮ ૧૫.૮૮

બાકી સિક ૧૦૭.૮૪ ૯૫.૮૮ ૦.૦૦ ૧૫.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ સેંન્રરર  ઝ    ઓથોયીટી ગ્રન્ટ GE ૩૦

પુરાાંત  બાકી ૨.૧૫ ૨.૧૫ ૦.૦૦ ૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૧૫ ૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨.૧૫ ૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૧૨ સોરીિ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ અુંગેની ગ્રન્ટ GE ૩૫

પુરાાંત  બાકી ૯૮.૧૭ ૯૮.૧૭ ૪૮.૧૭ ૯૮.૧૭ ૪૮.૧૭ ૪૮.૧૭ ૪૮.૧૭

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૮.૧૭ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૪૮.૧૭ ૪૮.૧૭ ૪૮.૧૭

બાકી સિક ૯૮.૧૭ ૯૮.૧૭ ૦.૦૦ ૪૮.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩ અપગમરયભરું  નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ* GE ૩૬

પુરાાંત  બાકી ૩૮૧.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૫.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૮૭.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૪ વ્મલસરમ લેયર GE ૩૮

પુરાાંત  બાકી ૫૩૧૫.૧૬ ૪૩૩૨.૪૪ ૫૨૩૨.૪૫ ૭૩૪૪.૮૩ ૬૯૪૪.૮૩ ૬૯૪૪.૮૩ ૬૯૪૪.૮૩

જમા ૦.૦૦ ૪૪૫૦.૨૬ ૨૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૯૮૨.૭૨ ૧૪૩૭.૮૭ ૪૦૦૦.૦૦ ૧૨૯૯.૦૭ ૧૨૦૦.૯૩ ૨૫૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૪૩૩૨.૪૪ ૭૩૪૪.૮૩ ૩૩૩૨.૪૫ ૬૯૪૪.૮૩ ૫૦૪૪.૮૩ ૫૦૪૪.૮૩ ૫૦૪૪.૮૩

૧૫ નેર્યર કેરરભીટી અુંગેની ગ્રન્ટ 

(૦૪-૦૫)
GE ૩૯

પુરાાંત  બાકી ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧

બાકી સિક ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૬ ક દયતી આપત પનલરયણ અુંગે ગ્રન્ટ 

(૦૫-૦૬)
GE ૪૧

પુરાાંત  બાકી ૨.૧૯ ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૧.૬૪

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૫૫ ૦.૦૦ ૧.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૧.૬૪

બાકી સિક ૧.૬૪ ૧.૬૪ ૦.૦૦ ૧.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ પનભચ ગ જયરત ગ્રન્ટ,ટોમરેટ ફોક્ષ ગ્રુંટ 

અને ભહરત્ભર ગરુંધી સ્લચ્છતર પભળન
GE 48, 

GE 85 & 

GE 86

પુરાાંત  બાકી ૨૭૨.૮૦ ૧૨૮.૪૦ ૧૪૭.૩૬ ૯૬.૯૮ ૪૮.૨૫ ૪૮.૨૫ ૪૮.૨૫

જમા ૦.૦૦ ૧૩૮.૯૭ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૩૧ ૦.૦૦ ૧૦૦.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૪૪.૪૦ ૧૭૦.૩૯ ૧૯૭.૩૬ ૩૫.૩૮ ૧૧૩.૬૬ ૧૪૯.૦૪ ૪૮.૨૫ ૪૮.૨૫ ૪૮.૨૫

બાકી સિક ૧૨૮.૪૦ ૯૬.૯૮ ૦.૦૦ ૪૮.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૧૮ * સ્લપણચભ જમુંપત ભ ખ્મભુંત્રી ળહેયી પલકરસ 

મોજનર ગ્રન્ટ (બરગ-૧ અને ૨) અને  

સ્ેળીમર  િોજકેટ

GE ૫૦ & 

GE ૬૧

 યરુંત  ફરકી

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ -૩૦.૮૩ ૧૩૦.૧૯ ૦.૦૦ -૩૨.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૧૨૦૨૦.૮૪ ૭૦૬૫.૬૦ ૮૮૦૩.૬૯ ૯૮૬૫.૦૮ ૭૪૯૮.૦૮ ૭૪૯૮.૦૮ ૭૪૯૮.૦૮

ક ર  યરુંત  ફરકી ૧૧૯૯૦.૦૧ ૭૧૯૫.૭૯ ૮૮૦૩.૬૯ ૯૮૩૨.૩૭ ૭૪૯૮.૦૮ ૭૪૯૮.૦૮ ૭૪૯૮.૦૮

જભર

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૧૯૫.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨.૭૧ ૩૨.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૧૮૦૧૧.૨૮ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૯૮૮૫.૦૪ ૭૭૪૭.૯૬ ૧૭૬૩૩.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦

ક ર જભર ૧૩૬૯૫.૫૮ ૧૮૦૧૧.૨૮ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૯૮૮૫.૦૪ ૭૭૮૦.૬૭ ૧૭૬૬૫.૭૧ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦

ખર્ચ

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૩૪.૫૬ ૧૬૨.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૧૮૪૫૫.૨૪ ૧૫૨૧૧.૮૦ ૨૨૦૦૦.૦૦ ૮૬૧૦.૧૩ ૧૧૩૮૯.૮૭ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦

ક ર ખર્ચ ૧૮૪૮૯.૮૦ ૧૫૩૭૪.૭૦ ૨૨૦૦૦.૦૦ ૮૬૧૦.૧૩ ૧૧૩૮૯.૮૭ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦

ફરકી પસરક

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૧૩૦.૧૯ -૩૨.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૭૦૬૫.૬૦ ૯૮૬૫.૦૮ ૧૮૦૩.૬૯ ૭૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮

કૂર ફરકી પસરક ૭૧૯૫.૭૯ ૯૮૩૨.૩૭ ૧૮૦૩.૬૯ ૭૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮ ૨૪૯૮.૦૮

સ્લપણચભ જમુંપત ભ ખ્મભુંત્રી ળહેયી પલકરસ 

મોજનર ગ્રન્ટ (બરગ-૨) C
GE ૬૧

૧૮  એ આુંગણલરિી GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી -૨૩૮.૭૨ ૧૯.૯૨ ૦.૦૦ ૧૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાસકાનો ફાલો જમા ૩૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૬૬.૩૬ ૬.૬૪ ૦.૦૦ ૧૪.૦૪ ૦.૦૦ ૨૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧૯.૯૨ ૧૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ ફી યોિ યીસયપેસીંગની ગ્રન્ટ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૧૪૯૭.૪૦ ૩૭૩.૯૯ ૦.૦૦ ૫૭.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૨૩.૪૧ ૩૧૬.૭૦ ૦.૦૦ ૫૫.૪૨ ૧.૮૭ ૫૭.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩૭૩.૯૯ ૫૭.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાસકા

નો ફાલો

કેપટર ગ્રુંટ  (153)



 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૧૮ સી સિક મોજનર GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૭૬૨.૪૭ ૧૩૯૬.૧૧ ૨૬૦૩.૫૯ ૨૫૮૮.૮૫ ૨૩૫૬.૮૫ ૨૩૫૬.૮૫ ૨૩૫૬.૮૫

જમા ૨૭૧૬.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૧૩૪.૦૦ ૧૧૩૪.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૮૨.૩૬ ૨૩૦૭.૨૬ ૩૬૦૦.૦૦ ૧૩૨૯.૫૭ ૧૧૭૦.૪૩ ૨૫૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૧૩૯૬.૧૧ ૨૫૮૮.૮૫ ૨૦૦૩.૫૯ ૨૩૫૬.૮૫ ૧૬૫૬.૮૫ ૧૬૫૬.૮૫ ૧૬૫૬.૮૫

૧૮ િી આઉટ ગ્ોથ એડયમર ગ્રુંટ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૭૯.૦૦ ૨૭.૪૦ ૦.૦૦ ૨૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯

જમા ૦.૦૦ ૨૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૧.૬૦ ૨૭.૫૧ ૦.૦૦ ૨૧૬.૮૬ ૭૮૩.૧૪ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯

બાકી સિક ૨૭.૪૦ ૨૭૯૯.૮૯ ૦.૦૦ ૧૭૯૯.૮૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ ઇ ફ્રરમ ઓલયપિજ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૭૬૦૦.૦૦ ૪૭૨૨.૪૬ ૩૯૨૨.૪૬ ૩૬૭૨.૬૨ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮૭૭.૫૪ ૩૭૪૯.૮૪ ૬૦૦૦.૦૦ ૯૭૨.૬૨ ૦.૦૦ ૯૭૨.૬૨ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૪૭૨૨.૪૬ ૩૬૭૨.૬૨ ૨૯૨૨.૪૬ ૨૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦

૧૮ એપ યોિ યીેયીંગ ગ્રટ ૨૦૧૭-૧૮ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૨૭૧.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૪૭.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૯૯ ૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૧૯.૦૬ ૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ -૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ જી યીલયફ્રન્ટ િેલલ્ભેન્ટ

(ી.ી.ી. તથર સયકરયશ્રીની ગ્રન્ટ) GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

બાકી સિક ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ એર્ લૉટય િોજકે્ટ (પનભેટર)  (અગરઉ 

અડિયણ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૪૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૪૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાસકા

નો ફાલો

કેપટર ગ્રુંટ  (154)



 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૧૮ આઇ આઉટ ગ્ોથ એડયમર ગ્રુંટ 

(લૉટય +િરેનેજ)(GUDM)(રૂ. ૨૭ 

કયોિ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

જમા ૬૭૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૨૫.૦૦ ૨૦૨૫.૦૦ ૨૦૨૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૯૨૫.૦૦ ૯૨૫.૦૦ ૯૨૫.૦૦

૧૮ જે લૉટય િોજકે્ટ (GUDM)(રૂ. ૬૧ કયોિ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૦૫૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦

જમા ૧૫૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦

૧૮ કે અટરરદયર ભરુંજર ય યેરલે ઓલય પિજ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

૧૯ િેસ્ટીનેળન િેલલ્ભેન્ટની ગ્રન્ટ 

(િલરસન)
GE ૭૧

પુરાાંત  બાકી ૨૩૪.૬૯ ૨૨૨.૨૨ ૦.૦૦ ૨૧૫.૯૨ ૨૦૦.૯૨ ૨૦૦.૯૨ ૨૦૦.૯૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૨.૪૭ ૬.૩૦ ૦.૦૦ ૪.૫૧ ૧૦.૪૯ ૧૫.૦૦ ૨૦૦.૯૨ ૨૦૦.૯૨ ૨૦૦.૯૨

બાકી સિક ૨૨૨.૨૨ ૨૧૫.૯૨ ૦.૦૦ ૨૦૦.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૦ તેયભરું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૫૪

પુરાાંત  બાકી ૨૮૫.૧૬ ૨૨૬.૪૪ ૦.૦૦ ૨૧૩.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૮.૭૨ ૧૨.૭૧ ૦.૦૦ ૬.૦૩ ૨૦૭.૭૦ ૨૧૩.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨૨૬.૪૪ ૨૧૩.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૧ ભરગચ સ ધરયણરું ગ્રન્ટ GE ૫૯

પુરાાંત  બાકી -૧૦.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૧૬.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૨ સ્લચ્છ બરયત પભળન GE ૮૨

પુરાાંત  બાકી ૬૦૧.૦૦ ૨૧૫૯.૪૮ ૩૭૫૯.૪૮ ૨૨૯૩.૦૦ ૧૦૪૩.૦૦ ૧૦૪૩.૦૦ ૧૦૪૩.૦૦

જમા ૨૫૭૩.૦૦ ૧૪૦૧.૭૫ ૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦

ખર્ચ ૧૦૧૪.૫૨ ૧૨૬૮.૨૩ ૩૫૦૦.૦૦ ૬૦૦.૮૩ ૬૪૯.૧૭ ૧૨૫૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦

બાકી સિક ૨૧૫૯.૪૮ ૨૨૯૩.૦૦ ૧૭૫૯.૪૮ ૧૦૪૩.૦૦ ૧૩૬૮.૦૦ ૧૩૬૮.૦૦ ૧૩૬૮.૦૦

૨૩ ૧૪ભ ું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૭૪

પુરાાંત  બાકી ૬૭૪૩.૬૫ ૮૪૭૫.૬૩ ૧૦૮૯૩.૫૪ ૧૧૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮

જમા ૩૯૮૧.૦૦ ૬૪૨૦.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨૪૯.૦૨ ૩૫૭૬.૭૨ ૬૦૦૦.૦૦ ૨૧૫૨.૯૮ ૨૮૪૭.૦૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૬૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮

બાકી સિક ૮૪૭૫.૬૩ ૧૧૩૧૯.૬૮ ૪૮૯૩.૫૪ ૬૩૧૯.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૪ ૧5ભ ું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૮૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૦૦.૦૦ ૨૬૦૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૮૦૦૦.૦૦ ૮૦૦૦.૦૦ ૮૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૪૭૦૦.૦૦ ૪૭૦૦.૦૦ ૪૭૦૦.૦૦

૨૫ જ.ભ.ફી.ખે.અને પસર્રઇ દય ની ગ્રુંટ GE  ૮૧

પુરાાંત  બાકી ૫૦.૭૮ ૪૧.૨૨ ૦.૦૦ ૪૧.૨૨ ૩૯.૦૯ ૩૯.૦૯ ૩૯.૦૯

જમા ૪૦.૮૨ ૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭.૮૭ ૧૭.૮૭ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

ખર્ચ ૫૦.૩૮ ૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦

બાકી સિક ૪૧.૨૨ ૪૧.૨૨ ૦.૦૦ ૩૯.૦૯ ૫.૦૯ ૫.૦૯ ૫.૦૯

૨૬ અફચન હેલ્થ સેન્ટયની ગ્રન્ટ GE ૭૩

પુરાાંત  બાકી ૯૮૬.૮૨ ૮૮૪.૦૫ ૧૧૦૯.૪૧ ૭૦૨.૯૩ ૨.૯૩ ૨.૯૩ ૨.૯૩

જમા ૦.૦૦ ૩૭.૫૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૦૨.૭૭ ૨૧૮.૬૨ ૧૧૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૬ ૫૯૯.૯૪ ૧૧૦૦.૦૦ ૫૦૨.૯૩ ૫૦૨.૯૩ ૫૦૨.૯૩

બાકી સિક ૮૮૪.૦૫ ૭૦૨.૯૩ ૧૦૦૯.૪૧ ૨.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેીટર ગ્રન્ટ(અ)ન ું કૂર

 યરુંત  ફરકી ૪૩૯૬૨.૧૫ ૩૯૩૯૯.૭૨ ૪૩૪૦૪.૯૫ ૫૦૩૧૫.૮૨ ૩૭૮૭૩.૭૧ ૩૭૮૭૩.૭૧ ૩૭૮૭૩.૭૧

જભર ૨૬૪૮૪.૬૦ ૪૦૬૩૨.૨૩ ૩૩૨૨૦.૦૦ ૧૫૭૧૪.૩૫ ૧૪૧૦૩.૫૩ ૨૯૦૩૨.૮૮ ૪૦૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૧૦૪૭.૦૩ ૨૯૭૧૬.૧૩ ૫૭૮૧૫.૩૧ ૧૬૩૧૨.૦૯ ૨૫૧૫૩.૬૬ ૪૧૪૭૪.૯૯ ૫૭૮૬૫.૯૭ ૫૭૮૬૫.૯૭ ૫૭૮૬૫.૯૭

ફરકી પસરક ૩૯૩૯૯.૭૨ ૫૦૩૧૫.૮૨ ૧૮૮૦૯.૬૪ ૩૭૮૭૩.૭૧ ૨૦૦૦૭.૭૪ ૨૦૦૦૭.૭૪ ૨૦૦૦૭.૭૪
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

ફ કભીટેિ ગ્રુંટ         

૨૭ ળહેયી સરભ ડહક પલકરસ સેલર મોજનર 

U.C.D.
GE ૦૨

પુરાાંત  બાકી ૧.૬૬ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૬૬ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૬૬ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૮ સુંકપરત ફર  પલકરસ સેલર મોજનર 

I.C.D.S. GE ૦૩

પુરાાંત  બાકી ૧૬૦૬.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૪.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૪૪૨.૮૦ ૩૨૮.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૪૯.૭૪ ૨૭૩.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૪.૯૦ ૫૪.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૫૪.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૯ નરની ફર્ત  મોજનર GE ૦૪

પુરાાંત  બાકી ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૦ નેહરુ યોજ્ગરય મોજનર GE ૦૬

પુરાાંત  બાકી ૩.૦૫ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૫ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩.૦૫ ૩.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૧ આુંફેિકય જ્મુંપત ગ્રન્ટ GE ૧૩

પુરાાંત  બાકી ૨.૯૩ ૨.૯૩ ૦.૦૦ ૨.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૯૩ ૨.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨.૯૩ ૨.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેપટર ગ્રુંટ  (157)



 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૩૨ ડદકયી મોજનર ગ્રન્ટ GE ૧૫

પુરાાંત  બાકી ૩.૧૫ ૨.૭૩ ૧.૮૩ ૨.૨૭ ૧.૭૭ ૧.૭૭ ૧.૭૭

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૪૨ ૦.૪૬ ૧.૮૩ ૦.૧૦ ૦.૪૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

બાકી સિક ૨.૭૩ ૨.૨૭ ૦.૦૦ ૧.૭૭ ૧.૨૭ ૧.૨૭ ૧.૨૭

૩૩ ખરસ ળરર આયોગ્મ તરસની ગ્રન્ટ GE ૧૭

પુરાાંત  બાકી ૩.૪૮ ૩.૪૮ ૦.૦૦ ૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૪૮ ૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩.૪૮ ૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૪ A સ્વ્ચ્છતર અપબમરન GE ૨૨

પુરાાંત  બાકી ૧.૮૧ ૧.૮૧ ૦.૦૦ ૧.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૮૧ ૧.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૮૧ ૧.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૫ આઇ.ી.ી. આઇ. GE ૨૩

પુરાાંત  બાકી ૪.૧૪ ૪.૧૪ ૦.૦૦ ૪.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૧૪ ૪.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૪.૧૪ ૪.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૬ સીટીઝન ર્રટચ ય GE ૨૫

પુરાાંત  બાકી ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૭ સેંન્સસ GE ૨૬

પુરાાંત  બાકી ૧૬.૫૦ ૧૪.૪૬ ૧૪.૪૬ ૨૩.૯૮ ૨૧.૨૭ ૨૧.૨૭ ૨૧.૨૭

જમા ૦.૦૦ ૧૧.૯૧ ૨૫.૦૦ ૪૭.૨૯ ૦.૦૦ ૪૭.૨૯ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ખર્ચ ૨.૦૪ ૨.૩૯ ૩૯.૪૬ ૨૪.૫૦ ૨૫.૫૦ ૫૦.૦૦ ૪૬.૨૭ ૪૬.૨૭ ૪૬.૨૭

બાકી સિક ૧૪.૪૬ ૨૩.૯૮ ૦.૦૦ ૨૧.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૩૮ સ્લચ્છ ગ જયરત સ્લસ્થ ગ જયરત GE ૩૩

પુરાાંત  બાકી ૦.૯૩ ૦.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૯૩ ૦.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૯૩ ૦.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૯ હ િકો આય. એન્િ િી. ગ્રન્ટ GE ૩૪

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૦ હીેટરઇઝ-ફી અુંગેની તરરીભ GE ૩૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૧ B ગ જયરત કરભદરય પલકરસ GE ૨૨

પુરાાંત  બાકી ૧૭.૪૭ ૧૭.૪૭ ૦.૦૦ ૧૭.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭.૪૭ ૧૭.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧૭.૪૭ ૧૭.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૨ C નલયરત્રી સ્લચ્છતર અપબમરન GE ૨૨

પુરાાંત  બાકી ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૩ D હેલ્થ િોટેકળન ગ્રુંટ GE ૨૨

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેપટર ગ્રુંટ  (159)



 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૪૪ ફરરીકર સભૃપધધ મોજનર GE ૫૩

પુરાાંત  બાકી ૩.૪૩ ૩.૫૮ ૩.૪૩ ૩.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૪૩ ૦.૦૦ ૩.૫૯ ૩.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩.૫૮ ૩.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૫ ઉમ્ભીદ મોજનર GE ૫૫

પુરાાંત  બાકી ૫૧.૫૮ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧

જમા ૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧

બાકી સિક ૫૫.૦૧ ૫૫.૦૧ ૦.૦૦ ૫૫.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૬ ખેર ભહરક ુંબ GE ૫૬

પુરાાંત  બાકી ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૮.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨

બાકી સિક ૬૮.૧૨ ૬૮.૧૨ ૦.૦૦ ૬૮.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૭ પનભચ ળહેય (IEC)ઘટક  ગ્રન્ટ GE ૫૭

પુરાાંત  બાકી ૧.૪૭ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૪૭ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૮ સયદરય યરજ્મ લહીલટ ગ્રન્ટ GE ૪૯

પુરાાંત  બાકી ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨

બાકી સિક ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૯ એન.એ.ફી.એર. ગ્રન્ટ  બ્રીક હેલ્થ
GE ૫૮

પુરાાંત  બાકી ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૫૦ ભડહરર જાગૃપત GE ૬૦

પુરાાંત  બાકી ૧.૨૬ ૧.૬૬ ૨.૦૬ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૬ ૦.૦૦ ૨.૦૬ ૨.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૬૬ ૧.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૨ મ .આઇ. િી. ગ્રન્ટ GE ૬૮

પુરાાંત  બાકી ૯૪.૧૮ ૮૯.૫૭ ૮૯.૫૮ ૮૮.૦૬ ૮૯.૫૮ ૮૯.૫૮ ૮૯.૫૮

જમા ૪.૦૩ ૧૨.૩૧ ૧૦.૦૦ ૧૩.૬૦ ૦.૦૦ ૧૩.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮.૬૪ ૧૩.૮૨ ૩૫.૦૦ ૧૭.૪૭ ૧૭.૫૩ ૩૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિક ૮૯.૫૭ ૮૮.૦૬ ૬૪.૫૮ ૮૯.૫૮ ૩૯.૫૮ ૩૯.૫૮ ૩૯.૫૮

૫૩ મ્મ ઝીમભ  ગ્રન્ટ GE ૭૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૭ યરષ્ટ્ર ીમ તહેલરય ઉજલણી ગ્રન્ટ GE ૮૦

પુરાાંત  બાકી ૨૫૦.૦૦ ૨૬.૪૯ ૦.૦૦ ૩૬.૮૯ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩

જમા ૦.૨૦ ૧૩.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨૩.૭૧ ૨.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૬૬ ૨૩.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨૬.૪૯ ૩૬.૮૯ ૦.૦૦ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩

૫૮ તુંગ ભહોત્સલ GE ૭૨

પુરાાંત  બાકી ૫.૨૯ ૧૫.૧૭ ૦.૦૦ ૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૧૨ ૮.૫૮ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૫૯ ૧૬.૫૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

બાકી સિક ૧૫.૧૭ ૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૯ ગ જયરત અફચન રરઇલરી હ િ ભીળન GE ૮૪

પુરાાંત  બાકી ૧૪૦.૧૬ ૬૧.૪૨ ૧૪૬.૪૨ ૮૧૧.૪૨ ૩૫૧.૪૨ ૩૫૧.૪૨ ૩૫૧.૪૨

જમા ૧૨.૮૮ ૮૦૨.૯૬ ૪૦.૦૦ ૨૪.૮૫ ૧૫.૧૫ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

ખર્ચ ૯૧.૬૨ ૫૨.૯૬ ૯૦.૧૬ ૧૮૨.૧૫ ૩૧૭.૮૫ ૫૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

બાકી સિક ૬૧.૪૨ ૮૧૧.૪૨ ૯૬.૨૬ ૩૫૧.૪૨ ૧૪૧.૪૨ ૧૪૧.૪૨ ૧૪૧.૪૨

૬૦ સ્ભરટચ  સીટી ની ગ્રુંટ GE ૭૬

પુરાાંત  બાકી ૧૨૭.૯૮ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૨૭.૯૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૧-૨૨ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપિર'૨૦ થી  

નલેમ્ફય '૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

સને ૨૦૨૦-૨૧ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

૬૧ ઇ આય સી ની ગ્રુંટ (પરમય) GE  ૭૭

પુરાાંત  બાકી ૧૧.૦૬ ૪.૩૧ ૯.૯૯ ૯૨.૦૪ ૪૨.૦૪ ૪૨.૦૪ ૪૨.૦૪

જમા ૧૦૮.૭૦ ૧૧૦.૨૭ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૫.૪૫ ૨૨.૫૪ ૧૫.૦૦ ૩૩.૯૩ ૪૧.૦૭ ૭૫.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

બાકી સિક ૪.૩૧ ૯૨.૦૪ ૧૪.૯૯ ૪૨.૦૪ ૨૨.૦૪ ૨૨.૦૪ ૨૨.૦૪

૬૨ ક્રોક્રોિરઇર રકચ GE  ૭૯

પુરાાંત  બાકી ૨૧.૬૯ ૨૧.૬૯ ૦.૦૦ ૨૧.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૬૯ ૨૧.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨૧.૬૯ ૨૧.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૩ કલ્ર્ય િોગ્રભ (મોગ ડદલસ) GE  83

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કભીટેિ ગ્રન્ટ(ફ)ન ું ક ર

 યરુંત  ફરકી ૨૪૪૫.૧૩ ૪૦૮.૦૨ ૧૫૮૪૧.૩૩ ૧૩૧૦.૦૨ ૬૪૪.૩૬ ૬૪૪.૩૬ ૬૪૪.૩૬

જભર ૫૮૨.૫૯ ૧૨૭૮.૬૯ ૪૭૮૪૩.૨૮ ૯૫.૭૫ ૪૦.૫૫ ૧૩૬.૩૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦

ખર્ચ ૨૬૧૯.૭૦ ૩૭૬.૬૯ ૪૯૯૩૩.૩૩ ૨૫૮.૧૫ ૫૬૪.૫૬ ૮૨૪.૮૮ ૬૦૧.૮૨ ૬૦૧.૮૨ ૬૦૧.૮૨

ફરકી પસરક ૪૦૮.૦૨ ૧૩૧૦.૦૨ ૧૩૭૫૧.૨૮ ૬૪૪.૩૬ ૨૧૭.૫૪ ૨૧૭.૫૪ ૨૧૭.૫૪
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ક ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ

૫૪ ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (EWS) GE ૬૯/૧

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૭૮૬૫.૯૧

બાયત વયકાયનો પાો ૧૧૦૨.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૨૦૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૩૮૩.૬૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૬૪૮.૮૩

રાબાથીનો પાો ૪૪૧૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૯૭૪૯.૯૪

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૦૨૯.૯૮ ૦.૦૦ ૨૬૩૮.૭૧ ૪૧૦.૯૯ ૪૧૦.૯૯ ૪૧૦.૯૯

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૮૯૪.૬૦ ૦.૦૦ ૮૯૪.૬૦ ૦.૦૦ ૨૦૭.૯૦ ૨૦૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૨૨૩૬.૫૦ ૦.૦૦ ૨૨૩૬.૫૦ ૦.૦૦ -૩૧.૫૦ -૩૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૩૮૩.૬૧ ૩૮૩.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લધાયાનો ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૧૬૩૭.૯૫ ૧૬૩૭.૯૫ ૦.૦૦ ૧૦.૮૮ ૧૦.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૨૯૩૯.૮૫ ૨૪૫.૨૭ ૩૧૮૫.૧૨ ૭૧.૩૩ ૪૨૮.૬૭ ૫૦૦.૦૦ ૭૨૪.૮૮ ૭૨૪.૮૮ ૭૨૪.૮૮

પોભમ પી ની આલક ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૩૫.૩૨ ૩૫.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૬૦૭૫.૯૫ ૨૩૦૨.૧૫ ૮૩૭૮.૧૦ ૭૧.૩૩ ૬૨૦.૯૫ ૬૯૨.૨૮ ૭૨૪.૮૮ ૭૨૪.૮૮ ૭૨૪.૮૮

ખર્મ ૪૯૨૬.૯૨ ૫૫૨.૯૫ ૫૪૭૯.૮૭ ૧૩૬૯.૪૬ ૧૫૩૦.૫૪ ૨૯૦૦.૦૦ ૧૧૩૫.૮૭ ૧૧૩૫.૮૭ ૧૧૩૫.૮૭

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૧૧૯.૦૫ ૧૪૦.૪૭ ૨૫૯.૫૨ ૧૩.૭૨ ૬.૨૮ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૫૦૪૫.૯૭ ૬૯૩.૪૨ ૫૭૩૯.૩૯ ૧૩૮૩.૧૮ ૧૫૩૬.૮૨ ૨૯૨૦.૦૦ ૧૧૩૫.૮૭ ૧૧૩૫.૮૭ ૧૧૩૫.૮૭

ફાકી તવરક ૧૦૨૯.૯૮ ૨૬૩૮.૭૧ ૨૬૩૮.૭૧ ૪૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૫૪ ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ (LIG)
GE ૬૯/૨

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૧૫૦૯.૩૪

બાયત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૪૯૬૮.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૦૫૬.૯૭

રાબાથીનો પાો ૫૪૦૫૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૬૦૦૮૧.૯૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ -૩૧૭૪.૦૭ ૦.૦૦ ૧૦૧૯.૭૦ ૧૮૫૯.૯૦ ૧૮૫૯.૯૦ ૧૮૫૯.૯૦

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૫૯૨૮.૦૦ ૦.૦૦ ૫૯૨૮.૦૦ ૦.૦૦ -૯૬૦.૦૦ -૯૬૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લધાયાનો ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૨૫૦.૦૦ ૧૦૫૬.૯૭ ૧૩૦૬.૯૭ ૦.૦૦ -૨૫૦.૦૦ -૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB

રાબાર્થીનો પાો ૪૩૦૫૫.૨૫ ૫૮૫૯.૬૪ ૪૮૯૧૪.૮૯ ૧૯૪૦.૨૩ ૧૨૫૯.૭૭ ૩૨૦૦.૦૦ ૧૯૪૨.૧૧ ૧૯૪૨.૧૧ ૧૯૪૨.૧૧

પોભમ પી ની આલક ૨૮.૭૬ ૦.૮૫ ૨૯.૬૧ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૧૧૦.૭૯ ૧૧૦.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૪૯૨૬૨.૦૧ ૭૦૨૮.૨૫ ૫૬૨૯૦.૨૬ ૧૯૪૦.૪૩ ૪૯.૭૭ ૧૯૯૦.૨૦ ૧૯૪૨.૧૧ ૧૯૪૨.૧૧ ૧૯૪૨.૧૧

ખર્મ ૫૦૯૫૦.૯૯ ૨૩૨૪.૦૬ ૫૩૨૭૫.૦૫ ૪૨૭.૨૬ ૪૭૨.૭૪ ૯૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૧૪૮૫.૦૯ ૫૧૦.૪૨ ૧૯૯૫.૫૧ ૨૦૪.૧૪ ૪૫.૮૬ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૫૨૪૩૬.૦૮ ૨૮૩૪.૪૮ ૫૫૨૭૦.૫૬ ૬૩૧.૪૦ ૫૧૮.૬૦ ૧૧૫૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

ફાકી તવરક -૩૧૭૪.૦૭ ૧૦૧૯.૭૦ ૧૦૧૯.૭૦ ૧૮૫૯.૯૦ ૧૩૦૨.૦૧ ૧૩૦૨.૦૧ ૧૩૦૨.૦૧
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૫૪ ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (MIG) GE ૬૯/૩

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૦૬૫.૩૧

બાયત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૦૭૨૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૦૭૨૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૩૫૯.૫૮ ૦.૦૦ ૧૫૮૦.૯૭ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૦૨.૩૯

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લધાયાનો ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૫૯૭૬.૫૮ ૭૭૨.૮૨ ૬૭૪૯.૪૦ ૪૦૯.૮૦ ૩૯૦.૨૦ ૮૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

પોભમ પી ની આલક ૮.૦૪ ૦.૮૪ ૮.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૪૬.૨૩ ૪૬.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૫૯૮૪.૬૨ ૮૧૯.૮૯ ૬૮૦૪.૫૧ ૪૦૯.૮૦ ૩૯૦.૨૦ ૮૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ખર્મ ૪૦૬૨.૩૨ ૪૧૫.૯૩ ૪૪૭૮.૨૫ ૯૮૧.૮૫ ૨૧૮.૧૫ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૫૬૨.૭૨ ૧૮૨.૫૭ ૭૪૫.૨૯ ૭૮.૫૮ ૦.૦૦ ૭૮.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૪૬૨૫.૦૪ ૫૯૮.૫૦ ૫૨૨૩.૫૪ ૧૦૬૦.૪૩ ૨૧૮.૧૫ ૧૨૭૮.૫૮ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૧૩૫૯.૫૮ ૧૫૮૦.૯૭ ૧૫૮૦.૯૭ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૦૨.૩૯

૫૪ ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (ી.ી.ી.) GE ૬૯/૪

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૨૦૩.૬૮

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૮૫૬૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૫૬૭.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૫૦૩૩.૮૦ ૦.૦૦ -૮૬૩.૩૦ ૮૬.૭૦ ૮૬.૭૦ ૮૬.૭૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૫૭૨૩.૦૨ ૦.૦૦ ૫૭૨૩.૦૨ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૫૭૨૩.૦૨ ૦.૭૦ ૫૭૨૩.૭૨ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

ખર્ચ ૬૮૯.૨૨ ૫૮૯૭.૮૦ ૬૫૮૭.૦૨ ૨૯.૧૬ ૨૦.૮૪ ૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૫૦૩૩.૮૦ -૮૬૩.૩૦ -૮૬૩.૩૦ ૮૬.૭૦ ૧૮૬.૭૦ ૧૮૬.૭૦ ૧૮૬.૭૦

ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ લશીલટી અને ભશેકભ 

ખર્ચ GE ૬૯/૫
૯૫.૬૬ ૧.૪૯ ૯૭.૧૫ ૨.૯૨ ૭.૦૮ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

ભુખ્મભંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટનું કુર GE ૬૯

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૭૪૬૪૪.૨૪

બાયત વયકાયનો પાો ૧૧૦૨.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૭૧૭૩.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૩૮૩.૬૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૭૦૫.૮૦

રાબાથીનો પાો ૬૯૧૮૭.૦૦

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૮૫૬૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૯૧૧૮.૯૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦
૪૨૪૯.૨૯ ૦.૦૦ ૪૭૪૨.૨૦ ૪૩૭૫.૩૮ ૩૪૫૯.૯૮ ૩૪૫૯.૯૮ ૩૪૫૯.૯૮

બાયત સયકાયનો પાો જભા
૮૯૪.૬૦ ૦.૦૦ ૮૯૪.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૭.૯૦ ૨૦૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા
૮૧૬૪.૫૦ ૦.૦૦ ૮૧૬૪.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૯૯૧.૫૦ -૯૯૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા
૦.૦૦ ૩૮૩.૬૧ ૩૮૩.૬૧ ૧૩૩.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લધાયાનો ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા
૨૫૦.૦૦ ૨૬૯૪.૯૨ ૨૯૪૪.૯૨ ૨૭૦૫.૮૦ ૦.૦૦ -૨૩૯.૧૨ -૨૩૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો
૫૧૯૭૧.૬૮ ૬૮૭૭.૭૩ ૫૮૮૪૯.૪૧ ૭૦૦૫.૦૦ ૨૪૨૧.૩૬ ૨૦૭૮.૬૪ ૪૫૦૦.૦૦ ૪૧૬૬.૯૯ ૪૧૬૬.૯૯ ૪૧૬૬.૯૯

પોભમ પી ની આલક
૪૧.૮૦ ૧.૬૯ ૪૩.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૫.૦૦ ૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી)
૦.૦૦ ૧૯૨.૩૪ ૧૯૨.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો
૫૭૨૩.૦૨ ૦.૦૦ ૫૭૨૩.૦૨ ૯૮૧.૩૬ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા
૬૭૦૪૫.૬૦ ૧૦૧૫૦.૨૯ ૭૭૧૯૫.૮૯ ૧૪૨૧૭.૬૦ ૨૪૨૧.૫૬ ૨૦૬૦.૯૨ ૪૪૮૨.૪૮ ૪૭૬૬.૯૯ ૪૭૬૬.૯૯ ૪૭૬૬.૯૯

ખર્મ
૬૦૬૨૯.૪૫ ૯૧૯૦.૭૪ ૬૯૮૨૦.૧૯ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૨૮૦૭.૭૩ ૨૨૪૨.૨૭ ૫૦૫૦.૦૦ ૫૬૩૫.૮૭ ૫૬૩૫.૮૭ ૫૬૩૫.૮૭

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ
૨૧૬૬.૮૬ ૮૩૩.૪૬ ૩૦૦૦.૩૨ ૦.૦૦ ૨૯૬.૪૪ ૫૨.૧૪ ૩૪૮.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુર ખર્ચ
૬૨૭૯૬.૩૧ ૧૦૦૨૪.૨૦ ૭૨૮૨૦.૫૧ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૩૧૦૪.૧૭ ૨૨૯૪.૪૧ ૫૩૯૮.૫૮ ૫૬૩૫.૮૭ ૫૬૩૫.૮૭ ૫૬૩૫.૮૭

ફાકી તવરક
૪૨૪૯.૨૯ ૪૩૭૫.૩૮ ૪૩૭૫.૩૮ ૩૯૫૯.૮૦ ૩૪૫૯.૨૮ ૨૫૯૧.૧૦ ૨૫૯૧.૧૦ ૨૫૯૧.૧૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૫૫ યાજીલ ગાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ 

(િી.ી. આય. યેન્ટટેિ ટર ાન્ટઝીટ) રૂ. ૧૭૫૯.૬૮ રાખ 

િર ો મુનીટ છી -૧૨૯૩.૨૭ રાખ)
GE ૬૨/૧

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૭૦.૮૧

બાયત વયકાયનો પાો ૫૬૭.૨૨

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૯૭.૦૫

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૧૫.૫૪

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૭૩૩.૫૯

રાબાથીનો પાો ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૯૧૩.૪૦

ુયાાંત  ફાકી -૪૪૩.૧૮ ૩૩૬.૩૮ ૪૨૯.૨૩ ૪૨૯.૨૩ ૪૨૯.૨૩

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૪૫૩.૭૮ ૦.૦૦ ૪૫૩.૭૮ ૦.૦૦ ૧૧૩.૪૪ ૧૧૩.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૩૧૭.૬૪ ૦.૦૦ ૩૧૭.૬૪ ૦.૦૦ ૭૯.૪૧ ૭૯.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૨૧૫.૫૪ ૨૧૫.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૭૩૩.૫૯ ૭૩૩.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૭૭૧.૪૨ ૯૪૯.૧૩ ૧૭૨૦.૫૫ ૦.૦૦ ૧૯૨.૮૫ ૧૯૨.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૨૧૪.૬૦ ૧૬૯.૫૭ ૧૩૮૪.૧૭ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

ફાકી તવરક -૪૪૩.૧૮ ૩૩૬.૩૮ ૩૩૬.૩૮ ૪૨૯.૨૩ ૨૭૯.૨૩ ૨૭૯.૨૩ ૨૭૯.૨૩
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

યાજીલ ગાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ

(વશકાય નગય,એકતા નગય)

ટેન્ટિયની યકભ રૂ. ૧૬૧૬૯.૪૫  રાખ
GE ૬૨/૨

વશકાયનગય GE ૬૨/૨

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૫૨૬.૩૮

બાયત વયકાયનો પાો ૧૨૦૫.૨૪

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૭૯૫.૪૬

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૦૮.૫૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૪૨૧.૩૬

કુર (ટેન્ટિય) ૩૫૩૦.૫૭

ુયાાંત  ફાકી -૪૧૭.૬૫ -૪૪૫.૪૯ ૩૨.૧૪ ૩૨.૧૪ ૩૨.૧૪

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૨૪૩.૦૨ ૦.૦૦ ૧૨૪૩.૦૨ ૦.૦૦ -૩૭.૭૮ -૩૭.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૮૨૦.૪૦ ૦.૦૦ ૮૨૦.૪૦ ૦.૦૦ -૨૪.૯૪ -૨૪.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૧૦૮.૫૧ ૧૦૮.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૧૬.૦૪ ૧૧૪.૯૭ ૧૩૧.૦૧ ૨૪.૧૫ ૧૨૬૬.૨૦ ૧૨૯૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૪૧૦.૧૩ ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૦૭૯.૪૬ ૬૩૩.૬૧ ૨૭૧૩.૦૭ ૨૪.૧૫ ૧૨૦૩.૪૮ ૧૨૨૭.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૪૯૭.૧૧ ૬૬૧.૪૫ ૩૧૫૮.૫૬ ૩૧૨.૬૬ ૪૩૭.૩૪ ૭૫૦.૦૦ ૩૨.૧૪ ૩૨.૧૪ ૩૨.૧૪

ફાકી તવરક -૪૧૭.૬૫ -૪૪૫.૪૯ -૪૪૫.૪૯ ૩૨.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

એકતાનગય GE ૬૨/૩

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૫૨૬.૩૮

બાયત વયકાયનો પાો ૨૧૦૨.૫૬

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૩૮૭.૬૯

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૦૦.૮૭

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૮૬૨.૨૮

રાબાથીનો પાો ૩૨૭૮.૭૩

કુર (ટેન્ટિય) ૭૮૩૨.૧૩

ુયાાંત  ફાકી ૯૪૮.૧૨ ૧૩૨૩.૬૯ ૫૧૨.૫૫ ૫૧૨.૫૫ ૫૧૨.૫૫

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૬૮૨.૦૨ ૦.૦૦ ૧૬૮૨.૦૨ ૦.૦૦ ૪૨૦.૫૪ ૪૨૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૧૧૧૦.૧૬ ૦.૦૦ ૧૧૧૦.૧૬ ૦.૦૦ ૨૭૭.૫૩ ૨૭૭.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૨૦૦.૮૭ ૨૦૦.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો જભા ૨૪૦૦.૦૦ ૧૪૭૧.૪૯ ૩૮૭૧.૪૯ ૦.૦૦ -૩૦૦૯.૨૧ -૩૦૦૯.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ INTER FUND RCB,GEN 

GRANT, DEPOSIT & 

MAIN
રાબાર્થીનો પાો ૪૨.૫૨ ૧૦૩.૭૬ ૧૪૬.૨૮ ૨૧.૬૦ ૨૪૭૮.૪૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૫૨૩૪.૭૦ ૧૭૭૬.૧૨ ૭૦૧૦.૮૨ ૨૧.૬૦ ૧૬૭.૨૬ ૧૮૮.૮૬ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫

ખર્ચ ૪૨૮૬.૫૮ ૧૪૦૦.૫૫ ૫૬૮૭.૧૩ ૬૦૪.૧૪ ૩૯૫.૮૬ ૧૦૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૯૪૮.૧૨ ૧૩૨૩.૬૯ ૧૩૨૩.૬૯ ૫૧૨.૫૫ ૪૪૫.૦૦ ૪૪૫.૦૦ ૪૪૫.૦૦

સ્રભ પી તવટી પ્રાન GE ૬૨/૪

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૩૫.૦૭

બાયત વયકાયનો પાો ૧૩૫.૦૭

ગુજયાત વયકાયનો પાો

ભશાનગયાતરકાનો પાો

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો

રાબાથીનો પાો

કુર (ટેન્ટિય) ૧૩૫.૦૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૫.૧૧ ૦.૦૦ ૧૫.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૩૨.૬૨ ૩૨.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૦૨.૪૫ ૧૫.૧૧ ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૩૨.૬૨ ૩૨.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૭.૩૪ ૦.૦૦ ૮૭.૩૪ ૦.૦૦ ૪૭.૭૩ ૪૭.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક ૧૫.૧૧ ૧૫.૧૧ ૧૫.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યાજીલ ગાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ લશીલટી અને 

ભશેકભ ખર્ચ
GE ૬૨/૫

૩૯.૨૯ ૦.૧૬ ૩૯.૪૫ ૦.૦૦ -૩૯.૪૫ -૩૯.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

યાજીલ ગાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટનું કૂર GE ૬૨

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૬૩૫૮.૬૪

બાયત વયકાયનો પાો ૪૦૧૦.૦૯

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૫૮૦.૨૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૫૨૪.૯૨

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૫૯૫.૮૭

રાબાથીનો પાો ૪૭૦૦.૦૯

કુર (ટેન્ટિય) ૧૩૪૧૧.૧૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૬૩.૧૧ ૦.૦૦ ૫૦.૪૮ ૦.૦૦ ૧૧૯૦.૨૪ ૯૭૩.૯૨ ૯૭૩.૯૨ ૯૭૩.૯૨

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૩૪૮૧.૨૭ ૦.૦૦ ૩૪૮૧.૨૭ ૩૨.૬૪ ૦.૦૦ ૫૨૮.૮૨ ૫૨૮.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૨૨૪૮.૨૦ ૦.૦૦ ૨૨૪૮.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૫૨૪.૯૨ ૫૨૪.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો જભા ૨૪૦૦.૦૦ ૨૨૦૫.૦૮ ૪૬૦૫.૦૮ ૪૪૯.૫૫ ૦.૦૦ -૩૦૦૯.૨૧ -૩૦૦૯.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૫૮.૫૬ ૨૧૮.૭૩ ૨૭૭.૨૯ ૨૯૯૧.૫૩ ૪૫.૭૫ ૩૭૪૪.૬૦ ૩૭૯૦.૩૫ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૪૧૦.૧૩ ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૮૧૮૮.૦૩ ૩૩૫૮.૮૬ ૧૧૫૪૬.૮૯ ૩૪૭૩.૭૨ ૪૫.૭૫ ૧૫૯૬.૨૧ ૧૬૪૧.૯૬ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫ ૬૩૨.૪૫

ખર્ચ ૮૧૨૪.૯૨ ૨૨૩૧.૭૩ ૧૦૩૫૬.૬૫ ૩૫૨૪.૨૦ ૯૧૬.૮૦ ૯૪૧.૪૮ ૧૮૫૮.૨૮ ૮૮૨.૧૪ ૮૮૨.૧૪ ૮૮૨.૧૪

ફાકી તવરક ૬૩.૧૧ ૧૧૯૦.૨૪ ૧૧૯૦.૨૪ ૦.૦૦ ૬૫૪.૭૩ ૯૭૩.૯૨ ૭૨૪.૨૩ ૭૨૪.૨૩ ૭૨૪.૨૩

૫૬ િધાનભંત્રી આલાવ મોજના GE ૭૮

વમાજીુયા EWS ૩૦૮ આલાવ ટી.ી. 1 

એપ.ી. ૧૨૬
PMAY ૦૯

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૮૬૦.૦૫

બાયત વયકાયનો પાો ૪૬૨.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૪૬૨.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૨.૦૫

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૭૪.૪૦

રાબાથીનો પાો ૯૨૪.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૯૩૪.૪૫

ુયાાંત  ફાકી ૩૬૦.૭૩ ૦.૦૦ ૨૩૭.૮૦ ૧૯૩.૮૫ ૧૯૩.૮૫ ૧૯૩.૮૫

બાયત સયકાયનો પાો ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૫ ૧૨.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૧૧૨.૬૦ ૧૧૨.૬૦ ૪.૭૫ ૨૯૫.૨૫ ૩૦૦.૦૦ ૫૧૧.૪૦ ૫૧૧.૪૦ ૫૧૧.૪૦

જભા ૩૬૯.૬૦ ૧૧૨.૬૦ ૪૮૨.૨૦ ૪.૭૫ ૭૫૧.૩૦ ૭૫૬.૦૫ ૬૯૬.૨૦ ૬૯૬.૨૦ ૬૯૬.૨૦

ખર્મ ૮.૮૭ ૨૩૫.૫૩ ૨૪૪.૪૦ ૩૭૨.૯૪ ૪૨૭.૦૬ ૮૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૬૦.૭૩ ૨૩૭.૮૦ ૨૩૭.૮૦ ૧૯૩.૮૫ ૩૯૦.૦૫ ૩૯૦.૦૫ ૩૯૦.૦૫
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

શયણી EWS-૨ ૪૦૦ આલાવ ટી.ી. ૧ એપ.ી. 

૧૩૮
PMAY ૦૧૦

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૫૯૨.૬૬

બાયત વયકાયનો પાો ૬૦૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૬૦૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૧૯૨.૬૬

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૨૨૦૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૪૫૯૨.૬૬

ુયાાંત  ફાકી ૪૮૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૪.૯૧ ૧૫.૦૯ ૧૫.૦૯ ૧૫.૦૯

બાયત સયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૯૯૨.૬૬ ૯૯૨.૬૬ ૯૯૨.૬૬

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૦.૦૦ -૬૫.૦૦ -૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૨૮૩.૬૦ ૨૮૩.૬૦ ૫૭.૨૦ ૧૦૪૨.૮૦ ૧૧૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૪૮૦.૦૦ ૩૪૮.૬૦ ૮૨૮.૬૦ ૫૭.૨૦ ૧૬૫૭.૮૦ ૧૭૧૫.૦૦ ૧૭૩૨.૬૬ ૧૭૩૨.૬૬ ૧૭૩૨.૬૬

ખર્મ ૦.૦૦ ૮૬૩.૫૧ ૮૬૩.૫૧ ૮૬૩.૯૦ ૮૦૧.૧૦ ૧૬૬૫.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૪૮૦.૦૦ -૩૪.૯૧ -૩૪.૯૧ ૧૫.૦૯ ૫૪૭.૭૫ ૫૪૭.૭૫ ૫૪૭.૭૫

ગોત્રી EWS-૨ ૫૩૨ આલાવ ટી.ી. ૬૦ 

એપ.ી. ૧૨૩,૧૨૫ અને ૧૯૨
PMAY ૦૧૪

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૨૬૮.૫૯

બાયત વયકાયનો પાો ૭૯૮.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૭૯૮.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૭૬.૫૯

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૫૯૬.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૨૬૮.૫૯

ુયાાંત  ફાકી ૬૩૮.૪૦ ૦.૦૦ ૩૭૦.૨૦ ૭૦૨.૫૯ ૭૦૨.૫૯ ૭૦૨.૫૯

બાયત સયકાયનો પાો ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬.૫૯ ૭૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૭૬.૨૦ ૭૬.૨૦ ૭.૬૦ ૧૦૯.૮૦ ૧૧૭.૪૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૬૩૮.૪૦ ૭૬.૨૦ ૭૧૪.૬૦ ૭.૬૦ ૮૨૪.૭૯ ૮૩૨.૩૯ ૬૧૯.૨૦ ૬૧૯.૨૦ ૬૧૯.૨૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૩૪૪.૪૦ ૩૪૪.૪૦ ૧૭૫.૧૯ ૩૨૪.૮૧ ૫૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૬૩૮.૪૦ ૩૭૦.૨૦ ૩૭૦.૨૦ ૭૦૨.૫૯ ૬૨૧.૭૯ ૬૨૧.૭૯ ૬૨૧.૭૯
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

વમાજીુયા - ૧ EWS ૩૫૦ આલાવ 

એપ.ી.૧૧૯,૧૨૪
PMAY 

૦૧૧/૧

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૦૮૨.૬૨

બાયત વયકાયનો પાો ૫૨૫.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૫૨૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૭૦.૦૮

રાબાથીનો પાો ૧૦૫૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૨૧૭૦.૦૮

ુયાાંત  ફાકી ૩૬૫.૦૧ ૦.૦૦ ૨૬૪.૬૫ ૨૩૪.૭૩ ૨૩૪.૭૩ ૨૩૪.૭૩

બાયત સયકાયનો પાો ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૩૧૫.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૦૮ ૭૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૪૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૦૮ ૭૦.૦૮ ૯૩૦.૦૦ ૯૩૦.૦૦ ૯૩૦.૦૦

ખર્મ ૫૪.૯૯ ૧૦૦.૩૬ ૧૫૫.૩૫ ૩૨.૨૨ ૬૭.૭૮ ૧૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૬૫.૦૧ ૨૬૪.૬૫ ૨૬૪.૬૫ ૨૩૪.૭૩ ૬૬૪.૭૩ ૬૬૪.૭૩ ૬૬૪.૭૩

અકોટા તાંદજા EWS ૧૮૦ આલાવ ટી.ી. ૨૨ 

એપ.ી.૧૫૭,૩૦૬

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૬૮.૫૦

બાયત વયકાયનો પાો ૨૭૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૭૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૮૮.૫૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨.૫૯

રાબાથીનો પાો ૫૪૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૧૭૧.૦૯

ુયાાંત  ફાકી ૨૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૪.૦૦ ૩૨૪.૦૦ ૩૨૪.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

અકોટા તાંદજા - ૧ EWS ૪૯૨ આલાવ 

ટી.ી. ૨૧ એપ.ી.૧૧૯,૧૦૪

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૧૫૮.૪૮

બાયત વયકાયનો પાો ૭૩૮.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૭૩૮.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૦૬.૪૮

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૪૭૬.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૧૫૮.૪૮

ુયાાંત  ફાકી ૫૯૦.૪૦ ૦.૦૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦

બાયત સયકાયનો પાો ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૪૨.૮૦ ૪૪૨.૮૦ ૪૪૨.૮૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૪૨.૮૦ ૪૪૨.૮૦ ૪૪૨.૮૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૪૮ ૨૦૬.૪૮ ૨૦૬.૪૮

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૫૯૦.૪૦ ૦.૦૦ ૫૯૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૯૨.૦૮ ૧૫૯૨.૦૮ ૧૫૯૨.૦૮

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૯૦.૪૦ ૧૧૮૨.૪૮ ૧૧૮૨.૪૮ ૧૧૮૨.૪૮

વમાજીુયા - ૧ EWS ૧૬૦ આલાવ 

એપ.ી.૧૦૧

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૮૧.૨૯

બાયત વયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૨૧.૨૯

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૪૮૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૦૮૧.૨૯

ુયાાંત  ફાકી ૧૯૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૧.૨૯ ૧૨૧.૨૯ ૧૨૧.૨૯

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૧૯૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૯.૨૯ ૬૦૯.૨૯ ૬૦૯.૨૯

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૫૦૧.૨૯ ૫૦૧.૨૯ ૫૦૧.૨૯
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

વમાજીુયા - ૧ EWS ૨૨૪ આલાવ 

એપ.ી.૧૦૫

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૪૯૨.૫૭

બાયત વયકાયનો પાો ૩૩૬.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૩૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૭૧.૭૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૬૭૨.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૫૧૫.૭૧

ુયાાંત  ફાકી ૨૬૮.૮૦ ૦.૦૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૧.૭૧ ૧૭૧.૭૧ ૧૭૧.૭૧

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૨૬૮.૮૦ ૦.૦૦ ૨૬૮.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭૪.૯૧ ૮૭૪.૯૧ ૮૭૪.૯૧

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૮.૮૦ ૪૪૩.૭૧ ૪૪૩.૭૧ ૪૪૩.૭૧

વમાજીુયા - ૧ EWS ૮૮ આલાવ એપ.ી.૧૦૦

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૬૭૦.૫૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૩૨.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૩૨.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૪૨.૫૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૨૬૪.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૬૭૦.૫૦

ુયાાંત  ફાકી ૧૦૫.૬૦ ૦.૦૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦

બાયત સયકાયનો પાો ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૨.૫૦ ૧૪૨.૫૦ ૧૪૨.૫૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦

જભા ૧૦૫.૬૦ ૦.૦૦ ૧૦૫.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૬૪.૯૦ ૫૬૪.૯૦ ૫૬૪.૯૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૫.૬૦ ૨૭૦.૫૦ ૨૭૦.૫૦ ૨૭૦.૫૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

શયણી EWS -૨ ૫૮ આલાવ ટી.ી. ૧ 

એપ.ી.૮૮

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૯૭.૬૧

બાયત વયકાયનો પાો ૮૭.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૮૭.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૪.૬૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૩૧૯.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૪૯૭.૬૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૬૧ ૪.૬૧ ૪.૬૧

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૮.૬૧ ૪૨૮.૬૧ ૪૨૮.૬૧

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૮.૬૧ ૧૨૮.૬૧ ૧૨૮.૬૧

વુબાનુયા  EWS -૨ ૨૬૪ આલાવ ટી.ી. ૨ 

એપ.ી.૧૦૫,૬૩૦,૬૩૧,૬૩૫

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૨૭૭.૨૭

બાયત વયકાયનો પાો ૩૯૬.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૯૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૩૩.૨૭

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૪૫૨.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૨૨૭૭.૨૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૮૦ ૨૧૬.૮૦ ૨૧૬.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩.૨૭ ૩૩.૨૭ ૩૩.૨૭

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૬.૮૦ ૩૧૬.૮૦ ૧૩૨૫.૨૭ ૧૩૨૫.૨૭ ૧૩૨૫.૨૭

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૮૦ ૫૪૨.૦૭ ૫૪૨.૦૭ ૫૪૨.૦૭
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

અટરાદયા EWS -૨ ૧૯૦૦ આલાવ 

એપ.ી.૫૮૫,૫૮૬

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૭૧૫૭.૩૧

બાયત વયકાયનો પાો ૨૮૫૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૮૫૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૦૦૭.૩૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૦૪૫૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૭૧૫૭.૩૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૮૦.૦૦ ૧૪૮૦.૦૦ ૧૪૮૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૭.૩૧ ૧૦૦૭.૩૧ ૧૦૦૭.૩૧

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૮૦.૦૦ ૨૨૮૦.૦૦ ૬૪૨૭.૩૧ ૬૪૨૭.૩૧ ૬૪૨૭.૩૧

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૮૦.૦૦ ૫૪૦૭.૩૧ ૫૪૦૭.૩૧ ૫૪૦૭.૩૧

તાંદજા EWS -૨ ૬૮ આલાવ ટી.ી. ૨૨ 

એપ.ી.૫૨,૧૦૦

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૮૭૦.૨૩

બાયત વયકાયનો પાો ૧૦૨.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૦૨.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૯૨.૨૩

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૩૭૪.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૭૦.૨૩

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૨.૪૦ ૩૨૨.૪૦ ૩૨૨.૪૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૪૦ ૨૨.૪૦ ૨૨.૪૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

ગોત્રી EWS  ૪૪૦ આલાવ ટી.ી. ૬૦ 

એપ.ી.૧૮૯

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૦૩૪.૬૧

બાયત વયકાયનો પાો ૬૬૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૬૬૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૯૪.૬૧

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૬૨૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૦૩૪.૬૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૮.૦૦ ૪૨૮.૦૦ ૪૨૮.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૩૯૬.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૨૮.૦૦ ૫૨૮.૦૦ ૧૭૯૨.૦૦ ૧૭૯૨.૦૦ ૧૭૯૨.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૮.૦૦ ૭૨૦.૦૦ ૭૨૦.૦૦ ૭૨૦.૦૦

દંતેશ્વય EWS- ૧ ૨૭૭ આલાવ ટી.ી. ૩ 

એપ.ી.૭૬૪,૭૬૫,૭૬૬

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૬૭૭.૧૮

બાયત વયકાયનો પાો ૪૧૫.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૪૧૫.૫૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૫.૧૮

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૮૩૧.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૬૭૭.૧૮

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૪૦ ૩૩૨.૪૦ ૩૩૨.૪૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૨૪૯.૩૦ ૨૪૯.૩૦ ૨૪૯.૩૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૨૪૯.૩૦ ૨૪૯.૩૦ ૨૪૯.૩૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૪૦ ૩૩૨.૪૦ ૧૦૯૮.૬૦ ૧૦૯૮.૬૦ ૧૦૯૮.૬૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૪૦ ૮૩૧.૦૦ ૮૩૧.૦૦ ૮૩૧.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

લાયતવમા વંજમનગય EWS- ૧ ૭૯૬ આલાવ 

યે.વ.નં ૩૮૪

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૯૬૦૫.૦૯

બાયત વયકાયનો પાો ૧૧૯૪.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૧૯૪.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૪૮૨૯.૦૯

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૨૩૮૮.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૯૬૦૫.૦૯

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૯૫૫.૨૦ ૯૫૫.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૭૧૬.૪૦ ૭૧૬.૪૦ ૭૧૬.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૭૧૬.૪૦ ૭૧૬.૪૦ ૭૧૬.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૯૫૫.૨૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૨૪૩૨.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦

િધાનભંત્રી આલાવ મોજના 
(HFAPOA +DEMAND ASSMENT SURVYE)

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૯.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૩૫.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૪.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૪૯.૦૦

ુયાાંત  ફાકી -૪૩.૪૫ ૦.૦૦ -૪૭.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૩.૪૫ ૪.૩૧ ૪૭.૭૬ ૦.૦૦ ૧.૨૪ ૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક -૪૩.૪૫ -૪૭.૭૬ -૪૭.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાંટ   (191)



વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

િધાનભંત્રી આલાવ મોજના (BLC)

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૧.૨૪

બાયત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૧.૨૪

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી -૪.૪૯ ૦.૦૦ -૭.૨૬ ૬.૯૮ ૬.૯૮ ૬.૯૮

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૨૪ ૨૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૨૪ ૨૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪.૪૯ ૨.૭૭ ૭.૨૬ ૧.૯૯ ૫.૦૧ ૭.૦૦ ૬.૯૮ ૬.૯૮ ૬.૯૮

ફાકી લસરક -૪.૪૯ -૭.૨૬ -૭.૨૬ ૬.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

િધાનભંત્રી આલાવ મોજના (IEC)

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાંટ   (192)



વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

િધાનભંત્રી આલાવ મોજના 

(PPP IN SITU REDEVLOPMENT)AIP-1

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૭૧૭.૨૫

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૨૭૧૭.૨૫

કુર (ટેન્ટિય) ૨૭૧૭.૨૫

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૮૨૬.૬૭ ૦.૦૦ ૪૬૮.૬૫ ૨૦૯.૦૭ ૨૦૯.૦૭ ૨૦૯.૦૭

રાબાર્થીનો પાો ૧.૦૪ ૪૦.૪૨ ૦.૦૦ ૪૦.૪૨ ૦.૦૦ ૪૦.૪૨ ૪૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૨૭૧૬.૨૧ ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૮૪૦.૪૨ ૦.૦૦ ૮૪૦.૪૨ ૦.૦૦ ૩૪૦.૪૨ ૩૪૦.૪૨ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩.૭૫ ૩૫૮.૦૨ ૩૭૧.૭૭ ૩૨૫.૧૨ ૨૭૪.૮૮ ૬૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૮૨૬.૬૭ ૪૬૮.૬૫ ૪૬૮.૬૫ ૨૦૯.૦૭ ૨૦૯.૦૭ ૨૦૯.૦૭ ૨૦૯.૦૭

૫૬ િધાનભંત્રી આલાવ મોજના નું કૂર GE ૭૮

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૬૨૮૨.૦૫

બાયત વયકાયનો પાો ૯૮૪૦.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૯૮૨૬.૭૪

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૮૩૦૨.૦૮

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૪૭.૦૭

રાબાથીનો પાો ૨૬૬૩૬.૦૦

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૨૭૧૭.૨૫

કુર (ટેન્ટિય) ૫૭૪૬૯.૬૪

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૩૯૯૫.૬૭ ૦.૦૦ ૮૬૫૫.૨૩ ૨૬૩૪.૧૭ ૬૧૫૨.૫૧ ૬૧૫૨.૫૧ ૬૧૫૨.૫૧

બાયત સયકાયનો પાો ૧૬૪૦.૪૦ ૦.૦૦ ૧૬૪૦.૪૦ ૪૦૦૪.૬૦ ૦.૦૦ ૨૯૮૫.૨૦ ૨૯૮૫.૨૦ ૫૩૩૨.૫૦ ૫૩૩૨.૫૦ ૫૩૩૨.૫૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૬૪૦.૪૦ ૧૦.૦૦ ૧૬૫૦.૪૦ ૩૯૮૭.૬૦ ૦.૦૦ ૨૯૭૧.૪૪ ૨૯૭૧.૪૪ ૫૩૩૨.૫૦ ૫૩૩૨.૫૦ ૫૩૩૨.૫૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૨.૬૪ ૩૦૨.૬૪ ૨૬૭૯.૮૩ ૨૬૭૯.૮૩ ૨૬૭૯.૮૩

ભહાનગયાલરકાનો લધાયાનો પાો ૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૪૮ ૭૯.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૪૦.૪૨ ૪૭૨.૪૦ ૫૧૨.૮૨ ૬૦૦૦.૦૦ ૬૯.૫૫ ૧૪૮૮.૨૭ ૧૫૫૭.૮૨ ૮૪૨૫.૪૦ ૮૪૨૫.૪૦ ૮૪૨૫.૪૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૪૧૨૧.૨૨ ૫૪૭.૪૦ ૪૬૬૮.૬૨ ૨૫૬૫૦.૪૩ ૬૯.૫૫ ૮૧૨૭.૦૩ ૮૧૯૬.૫૮ ૨૨૨૭૦.૨૩ ૨૨૨૭૦.૨૩ ૨૨૨૭૦.૨૩

ખર્મ ૧૨૫.૫૫ ૧૯૦૮.૯૦ ૨૦૩૪.૪૫ ૨૫૪૭૦.૦૦ ૧૭૭૧.૩૬ ૨૯૦૬.૮૮ ૪૬૭૮.૨૪ ૧૪૦૧૧.૯૮ ૧૪૦૧૧.૯૮ ૧૪૦૧૧.૯૮

ફાકી લસરક ૩૯૯૫.૬૭ ૨૬૩૪.૧૭ ૨૬૩૪.૧૭ ૧૮૦.૪૩ ૫૨૨૦.૧૫ ૬૧૫૨.૫૧ ૧૪૪૧૦.૭૬ ૧૪૪૧૦.૭૬ ૧૪૪૧૦.૭૬
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૨૪ અભૃત મોજના GE ૭૫ પ્રોજકે્ટ 

૧ દયજીુયા થી તલશ્વાતભત્રી SWD

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૪૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૦૨૩.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૧૪૭.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૯૩૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૧૦૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી -૨૧૧.૦૬ -૨૮૮.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૯૨૩.૭૫ ૦.૦૦ ૯૨૩.૭૫ ૦.૦૦ ૯૯.૨૫ ૯૯.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૦૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૧૦૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૧૧૧.૨૭ ૧૧૧.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૯૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૮.૬૭ ૭૮.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૮૮૯.૪૮ ૦.૦૦ ૨૮૮૯.૪૮ ૦.૦૦ ૨૮૯.૧૯ ૨૮૯.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૧૦૦.૫૪ ૭૭.૬૩ ૩૧૭૮.૧૭ ૦.૪૬ ૦.૦૪ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક -૨૧૧.૦૬ -૨૮૮.૬૯ -૨૮૮.૬૯ ૨૮૯.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ વમાજી ૂયા ગાિચન

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૫.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૯.૨૬

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૭.૨૬

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૧૧.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૭.૫૨

ુયાાંત  ફાકી -૯.૫૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૨.૦૬ ૭.૨૦ ૧૯.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૪.૦૧ ૩.૨૫ ૭.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૭.૦૭ ૧૦.૪૫ ૩૭.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૬.૫૭ ૦.૨૫ ૩૬.૮૨ ૦.૪૬ ૦.૨૪ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક -૯.૫૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૩ ESR,GSR,WATER METER AT GIDC & 

VASANA
ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૫૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૨૨૨.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૩૭૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૧૧૧૧.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૭૦૩.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૪૬.૪૨ ૩૪૬.૪૨ ૩૪૬.૪૨

બાયત સયકાયનો પાો ૧૨૨૧.૮૪ ૦.૦૦ ૧૨૨૧.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૩૬૯.૯૪ ૦.૦૦ ૧૩૬૯.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૨૮૪.૪૪ ૧૮૦.૩૬ ૪૬૪.૮૦ ૦.૦૦ ૬૪૬.૨૦ ૬૪૬.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૮૭૬.૨૨ ૧૮૦.૩૬ ૩૦૫૬.૫૮ ૦.૦૦ ૬૪૬.૪૨ ૬૪૬.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૨૮૭૬.૨૨ ૧૮૦.૩૬ ૩૦૫૬.૫૮ ૧.૨૦ ૨૯૮.૮૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૪૬.૪૨ ૩૪૬.૪૨ ૩૪૬.૪૨

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૪૬.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ યાજીલ નગય ( ૭૮ MLD) STP

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૯૦૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૨૯૨૧.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૩૨૭૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૬૫૫.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૮૫૧.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૬૭.૨૯ ૮.૩૭ ૪.૪૩ ૪.૪૩ ૪.૪૩

બાયત સયકાયનો પાો ૨૯૨૦.૬૬ ૦.૦૦ ૨૯૨૦.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૩૪ ૦.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૨૭૪.૨૮ ૦.૦૦ ૩૨૭૪.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૭૨ ૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૨૬૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૮૮૪૯.૯૪ ૦.૦૦ ૮૮૪૯.૯૪ ૦.૦૦ ૧.૦૬ ૧.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૮૭૮૨.૬૫ ૫૮.૯૨ ૮૮૪૧.૫૭ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૪.૪૩ ૪.૪૩ ૪.૪૩

ફાકી લસરક ૬૭.૨૯ ૮.૩૭ ૮.૩૭ ૪.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૫ પુટાથ અને ગે્રિ વેયેટય

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૫૩.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૭૧.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૧૩૯.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૪૬૩.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૩૨.૨૩ ૬૫.૫૩ ૬૫.૫૩ ૬૫.૫૩

બાયત સયકાયનો પાો ૮૬.૫૯ ૫૭.૭૩ ૧૪૪.૩૨ ૦.૦૦ ૮.૬૮ ૮.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૯૭.૦૯ ૬૪.૭૩ ૧૬૧.૮૨ ૦.૦૦ ૯.૧૮ ૯.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૪૮.૫૬ ૦.૦૦ ૪૮.૫૬ ૦.૦૦ ૯૦.૪૪ ૯૦.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૩૨.૨૪ ૧૨૨.૪૬ ૩૫૪.૭૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૩૦ ૧૦૮.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૨૩૨.૨૪ ૯૦.૨૩ ૩૨૨.૪૭ ૨૭.૭૮ ૪૭.૨૨ ૭૫.૦૦ ૬૫.૫૩ ૬૫.૫૩ ૬૫.૫૩

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૩૨.૨૩ ૩૨.૨૩ ૬૫.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫-અ છાણી ગાિચન

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૮૭.૯૩

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૩૫.૧૭

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૫૩.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૭૬.૧૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૪૮.૬૪ ૩૭.૯૫ ૩૭.૯૫ ૩૭.૯૫

બાયત સયકાયનો પાો ૫૫.૧૭ ૩૨.૭૬ ૮૭.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૮.૬૯ ૧૬.૪૮ ૩૫.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧૩.૬૯ ૦.૦૦ ૧૩.૬૯ ૦.૦૦ ૩૯.૩૧ ૩૯.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૮૭.૫૫ ૪૯.૨૪ ૧૩૬.૭૯ ૦.૦૦ ૩૯.૩૧ ૩૯.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૮૭.૫૫ ૦.૬૦ ૮૮.૧૫ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૩૭.૯૫ ૩૭.૯૫ ૩૭.૯૫

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૪૮.૬૪ ૪૮.૬૪ ૩૭.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૬ કુયાઇ  ( ૬૦ MLD) STP

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૯૦૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૨૪૧૨.૯૨

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૨૭૦૫.૪૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૧૯૪.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૭૩૧૨.૩૨

ુયાાંત  ફાકી ૧૦૭૪.૨૫ ૩૩૦.૪૦ ૩૦.૪૦ ૩૦.૪૦ ૩૦.૪૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૪૪૭.૭૫ ૯૬૫.૧૭ ૨૪૧૨.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૬૨૩.૨૪ ૧૦૮૨.૧૬ ૨૭૦૫.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

જભા ૩૦૭૦.૯૯ ૨૦૪૭.૩૩ ૫૧૧૮.૩૨ ૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

ખર્મ ૧૯૯૬.૭૪ ૨૭૯૧.૧૮ ૪૭૮૭.૯૨ ૪૪૨.૪૭ ૫૫૭.૫૩ ૧૦૦૦.૦૦ ૮૩૦.૪૦ ૮૩૦.૪૦ ૮૩૦.૪૦

ફાકી લસરક ૧૦૭૪.૨૫ ૩૩૦.૪૦ ૩૩૦.૪૦ ૩૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ ફશુર્યાજી નલીન APS

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૨૬૯.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૩૦૨.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૪૫.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૧૬.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૫૬ ૨૧૬.૫૬ ૨૧૬.૫૬

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૧૬૧.૫૯ ૧૬૧.૫૯ ૧૨૦.૭૯ ૦.૦૦ ૧૨૦.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૧૮૧.૧૮ ૧૮૧.૧૮ ૧૦૭.૭૩ ૧૩.૦૯ ૧૨૦.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૪૯.૦૬ ૨૦.૯૯ ૭૦.૦૫ ૦.૦૦ ૧૭૪.૯૫ ૧૭૪.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૪૯.૦૬ ૩૬૩.૭૬ ૪૧૨.૮૨ ૨૨૮.૫૨ ૧૮૮.૦૪ ૪૧૬.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૯.૦૬ ૩૬૩.૭૬ ૪૧૨.૮૨ ૮૨.૦૯ ૧૧૭.૯૧ ૨૦૦.૦૦ ૨૧૬.૫૬ ૨૧૬.૫૬ ૨૧૬.૫૬

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૮ ટર ાડપક વફતધંત કાભો

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૯૯.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૧૧.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૯૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૦૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૨૭ ૨૦૬.૨૭ ૨૦૬.૨૭

બાયત સયકાયનો પાો ૧૯.૮૦ ૦.૦૦ ૧૯.૮૦ ૩૯.૬૦ ૩૯.૬૦ ૭૯.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૨.૨૦ ૦.૦૦ ૨૨.૨૦ ૪૪.૪૦ ૪૪.૪૦ ૮૮.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૮૮.૨૭ ૮૮.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૪૩.૭૩ ૦.૦૦ ૪૩.૭૩ ૮૪.૦૦ ૧૭૨.૨૭ ૨૫૬.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૩.૭૩ ૦.૦૦ ૪૩.૭૩ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૦૬.૨૭ ૨૦૬.૨૭ ૨૦૬.૨૭

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૯ ફાગ-ફગીર્ાનું ુન: તલકાવ

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૬૫.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૮૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૧૫૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૫૦૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૩૨.૪૫ ૩૨.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૭.૫૫ ૧૧૭.૫૫ ૧૧૭.૫૫

જભા ૦.૦૦ ૧૦૨.૪૫ ૧૦૨.૪૫ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૧૧૭.૫૫ ૧૧૭.૫૫ ૧૧૭.૫૫

ખર્મ ૦.૦૦ ૧૦૨.૪૫ ૧૦૨.૪૫ ૧૦૩.૨૩ ૧૪૬.૭૭ ૨૫૦.૦૦ ૧૪૭.૫૫ ૧૪૭.૫૫ ૧૪૭.૫૫

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૧૦ લોટય તલમય લકચ  તવંધ યોટ

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૦૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૩૩૦૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૩૭૩૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૩૦૦૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૬૫૭૫.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૬૬૦૫.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૫૯૩.૯૭ ૯૩.૯૭ ૯૩.૯૭ ૯૩.૯૭

બાયત સયકાયનો પાો ૬૬૦.૦૦ ૨૬૪૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૭૭૦.૦૦ ૨૯૬૦.૦૦ ૩૭૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૨૧૪.૨૦ ૧૮૪૦.૫૫ ૨૦૫૪.૭૫ ૧૨૭.૬૬ ૧૫૭૨.૩૪ ૧૭૦૦.૦૦ ૫૮૨૦.૨૫ ૫૮૨૦.૨૫ ૫૮૨૦.૨૫

જભા ૧૬૪૪.૨૦ ૭૪૪૦.૫૫ ૯૦૮૪.૭૫ ૧૨૭.૬૬ ૧૫૭૨.૩૪ ૧૭૦૦.૦૦ ૫૮૨૦.૨૫ ૫૮૨૦.૨૫ ૫૮૨૦.૨૫

ખર્મ ૧૬૪૪.૨૦ ૬૮૪૬.૫૮ ૮૪૯૦.૭૮ ૧૭૦૯.૫૩ ૪૯૦.૪૭ ૨૨૦૦.૦૦ ૫૩૧૪.૨૨ ૫૩૧૪.૨૨ ૫૩૧૪.૨૨

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૫૯૩.૯૭ ૫૯૩.૯૭ ૯૩.૯૭ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

૧૧ છાણી ( ૫૦ MLD) STP

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૬૮૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૨૨૪૪.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૨૫૧૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૦૪૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૫૨૫.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૯૩૨૫.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૯૩.૯૬ ૧૨૯૭.૯૬ ૧૨૯૭.૯૬ ૧૨૯૭.૯૬

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૪૪૮.૮૦ ૪૪૮.૮૦ ૮૯૭.૬૦ ૦.૦૦ ૮૯૭.૬૦ ૮૯૭.૬૦ ૮૯૭.૬૦ ૮૯૭.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૫૦૩.૨૦ ૫૦૩.૨૦ ૧૦૦૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૬.૪૦ ૧૦૦૬.૪૦ ૧૦૦૬.૪૦ ૧૦૦૬.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૩૮.૮૮ ૦.૦૦ ૩૮.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

જભા ૩૮.૮૮ ૯૫૨.૦૦ ૯૯૦.૮૮ ૧૯૦૪.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦૪.૦૦ ૩૪૦૪.૦૦ ૩૪૦૪.૦૦ ૩૪૦૪.૦૦

ખર્મ ૩૮.૮૮ ૭૫૮.૦૪ ૭૯૬.૯૨ ૩૯૩.૬૮ ૪૦૬.૩૨ ૮૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૧૯૩.૯૬ ૧૯૩.૯૬ ૧૨૯૭.૯૬ ૧૭૦૧.૯૬ ૧૭૦૧.૯૬ ૧૭૦૧.૯૬
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

૧૨ ઇન્ટરાુયી APS

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૬૯૫.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૨૨૯.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૨૫૭.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૨૦૯.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૯૬.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૭૯૧.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૪૫.૯૦ ૪૫.૯૦ ૧૯૪.૭૧ ૦.૦૦ ૧૯૪.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૫૧.૪૬ ૫૧.૪૬ ૧૯૪.૭૧ ૧૦.૮૩ ૨૦૫.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૯ ૧૪૪.૦૯ ૦.૦૦ ૧૬૦.૯૧ ૧૬૦.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૨૪૧.૪૫ ૨૪૧.૪૫ ૩૮૯.૪૨ ૧૭૧.૭૪ ૫૬૧.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૨૪૧.૪૫ ૨૪૧.૪૫ ૩૮૯.૬૮ ૧૭૧.૪૮ ૫૬૧.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩ અભીત નગય APS

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૪૯૪.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૪૫૯.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૫૧૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૪૧૮.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૩૯૨.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૬૫ ૩૫.૬૫ ૩૫.૬૫

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૮.૧૩ ૦.૦૦ ૯૮.૧૩ ૩૬૦.૮૭ ૩૬૦.૮૭ ૩૬૦.૮૭

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭.૫૨ ૦.૦૦ ૮૭.૫૨ ૪૨૭.૪૮ ૪૨૭.૪૮ ૪૨૭.૪૮

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૫.૬૫ ૦.૦૦ ૧૮૫.૬૫ ૯૮૮.૩૫ ૯૮૮.૩૫ ૯૮૮.૩૫

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૯.૬૫ ૮૦.૩૫ ૧૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૬૫ ૫૨૪.૦૦ ૫૨૪.૦૦ ૫૨૪.૦૦
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વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

અભૃત મોજનાનું કૂર GE ૭૫

ભંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૭૪૩૪.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૪૬૦૪.૧૧

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૬૩૨૬.૮૩

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૧૩૨૪૫.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૯૧૯૬.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૫૩૩૭૧.૯૪

ુયાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૯૨૦.૯૮ ૦.૦૦ ૪૮૯૭.૯૧ ૯૧૯.૫૮ ૨૩૬૫.૧૪ ૨૩૬૫.૧૪ ૨૩૬૫.૧૪

બાયત વયકાયનો પાો ૭૩૪૭.૬૨ ૪૪૦૯.૧૫ ૧૧૭૫૬.૭૭ ૧૪૨૮.૫૨ ૧૪૫૦.૮૩ ૧૬૩.૦૩ ૧૬૧૩.૮૬ ૧૨૫૮.૪૭ ૧૨૫૮.૪૭ ૧૨૫૮.૪૭

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૮૨૧૫.૧૮ ૪૮૮૨.૪૬ ૧૩૦૯૭.૬૪ ૧૪૫૭.૪૩ ૧૪૮૦.૭૬ ૩૧૪.૫૫ ૧૭૯૫.૩૧ ૧૪૩૩.૮૮ ૧૪૩૩.૮૮ ૧૪૩૩.૮૮

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૪૨૪૬.૫૬ ૨૨૧૮.૪૪ ૬૪૬૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૨૭.૬૬ ૩૫૫૧.૦૯ ૩૬૭૮.૭૫ ૮૪૩૭.૮૦ ૮૪૩૭.૮૦ ૮૪૩૭.૮૦

જભા ૧૯૮૦૯.૩૬ ૧૧૫૧૦.૦૫ ૩૧૩૧૯.૪૧ ૪૩૮૫.૯૫ ૩૦૫૯.૨૫ ૪૦૨૮.૬૭ ૭૦૮૭.૯૨ ૧૧૧૩૦.૧૫ ૧૧૧૩૦.૧૫ ૧૧૧૩૦.૧૫

ખર્ચ ૧૮૮૮૮.૩૮ ૧૧૫૧૧.૪૫ ૩૦૩૯૯.૮૩ ૫૨૦૦.૦૦ ૩૨૨૦.૨૩ ૨૪૨૨.૧૩ ૫૬૪૨.૩૬ ૧૦૬૬૯.૩૩ ૧૦૬૬૯.૩૩ ૧૦૬૬૯.૩૩

ફાકી તવરક ૯૨૦.૯૮ ૯૧૯.૫૮ ૯૧૯.૫૮ ૪૦૮૩.૮૬ ૭૫૮.૬૦ ૨૩૬૫.૧૪ ૨૮૨૫.૯૬ ૨૮૨૫.૯૬ ૨૮૨૫.૯૬

૫૧ ખાનગી વોવામટીભાં આય.વી.વી. યોિ, સ્ટર ીટ 

રાઇટ/ાણીની રાઇન  રોકબાગીદાયથી કયલાના  

કાભ
GE ૬૩

ુયાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૦૨૩.૧૧ ૦.૦૦ ૧૯૧૮.૪૬ ૧૬૩૮.૯૫ ૯૬૮.૯૫ ૯૬૮.૯૫ ૯૬૮.૯૫

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૦.૦૦ -૧૪.૯૯ ૦.૦૦ ૬૭૩.૯૨ ૭૮૯.૭૬ ૩૯.૭૬ ૩૯.૭૬ ૩૯.૭૬

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૦.૦૦ ૧૦૦૩.૫૫ ૦.૦૦ ૧૧૯૨.૫૬ ૧૦૭૬.૫૫ ૯૦૬.૫૫ ૯૦૬.૫૫ ૯૦૬.૫૫

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૦.૦૦ ૩૪.૫૫ ૦.૦૦ ૫૧.૯૮ -૨૨૭.૩૬ ૨૨.૬૪ ૨૨.૬૪ ૨૨.૬૪

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૯૩૯૩.૬૭ ૨૫૦૯.૫૦ ૩૧૯૦૩.૧૭ ૪૮૫૦.૦૦ ૬૨.૬૪ ૩૭૭.૩૬ ૪૪૦.૦૦ ૭૨૩૦.૦૦ ૭૨૩૦.૦૦ ૭૨૩૦.૦૦

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૧૯૯૪૪.૦૦ ૨૨૨૧.૧૦ ૨૨૧૬૫.૧૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૬૦૩૯.૬૭ ૨૮૭.૯૮ ૬૩૨૭.૬૫ ૨૫૦.૦૦ ૫૯.૦૧ ૨૦.૯૯ ૮૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૩૪૧૦.૦૦ ૦.૪૨ ૩૪૧૦.૪૨ ૬૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૬૩ ૬.૩૭ ૧૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

કેતટર ગ્રાંટ   (201)



વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય જભા 

તથા ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્માન

૨૦૧૯-૨૦ 

અંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડિવ'ે૨૦ થી 

ભાર્ચ'૨૧
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કતભશ્નયશ્રી એ 

ભંજૂય કયેર 

અંદાજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભંજૂય કયેર 

અંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલાઇઝિ 

અંદાજ

ખર્ચ ૨૮૩૭૦.૫૬ ૧૮૯૩.૬૬ ૩૦૨૬૪.૨૨ ૫૫૦૫.૦૦ ૪૧૩.૬૩ ૬૯૬.૩૭ ૧૧૧૦.૦૦ ૨૯૬૦.૦૦ ૨૯૬૦.૦૦ ૨૯૬૦.૦૦

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૧૯૯૫૮.૯૯ ૧૪૧૬.૩૫ ૨૧૩૭૫.૩૪ ૪૩૦૦.૦૦ ૩૧૦.૯૦ ૪૩૯.૧૦ ૭૫૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૫૦૩૬.૧૨ ૨૧૪.૯૮ ૫૨૫૧.૧૦ ૫૬૦.૦૦ ૪૫.૮૮ ૨૦૪.૧૨ ૨૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૩૩૭૫.૪૫ ૨૬૨.૩૩ ૩૬૩૭.૭૮ ૬૪૫.૦૦ ૫૩.૨૨ ૪૬.૭૮ ૧૦૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૬૩ ૬.૩૭ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ફાકી તવરક ૧૦૨૩.૧૧ ૧૬૩૮.૯૫ ૧૬૩૮.૯૫ ૧૨૬૩.૪૬ ૯૬૮.૯૫ ૫૨૩૮.૯૫ ૫૨૩૮.૯૫ ૫૨૩૮.૯૫

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ -૧૪.૯૯ ૭૮૯.૭૬ ૭૮૯.૭૬ ૩૭૩.૯૨ ૩૯.૭૬ ૩૦૩૯.૭૬ ૩૦૩૯.૭૬ ૩૦૩૯.૭૬

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૧૦૦૩.૫૫ ૧૦૭૬.૫૫ ૧૦૭૬.૫૫ ૮૮૨.૫૬ ૯૦૬.૫૫ ૧૬૦૬.૫૫ ૧૬૦૬.૫૫ ૧૬૦૬.૫૫

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૩૪.૫૫ -૨૨૭.૩૬ -૨૨૭.૩૬ ૬.૯૮ ૨૨.૬૪ ૫૭૨.૬૪ ૫૭૨.૬૪ ૫૭૨.૬૪

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

લશીલટી ખર્ચ કયલા GE ૬૩/૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૩૧.૩૪ ૭૯.૨૪ ૭૯.૯૬ ૪.૯૬ ૪.૯૬ ૪.૯૬

જભા ૪૭૫.૦૦ ૧૧૬.૯૦ ૫૯૧.૯૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્મ ૪૪૩.૬૬ ૬૮.૨૮ ૫૧૧.૯૪ ૧૨૯.૨૪ ૫૧.૪૯ ૨૩.૫૧ ૭૫.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૧.૩૪ ૭૯.૯૬ ૭૯.૯૬ ૦.૦૦ ૪.૯૬ ૨૪.૯૬ ૨૪.૯૬ ૨૪.૯૬

ગ્રાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ(ક)નું કૂર

ુયાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૦૨૮૩.૫૦ ૦.૦૦ ૨૦૩૪૩.૫૨ ૧૦૮૩૮.૨૮ ૧૩૯૨૫.૪૬ ૧૩૯૨૫.૪૬ ૧૩૯૨૫.૪૬

જભા ૧૨૯૦૩૨.૮૮ ૨૮૧૯૩.૦૦ ૧૫૭૨૨૫.૮૮ ૫૨૬૨૭.૭૦ ૫૬૫૮.૭૫ ૧૬૧૯૦.૧૯ ૨૧૮૪૮.૯૪ ૪૬૧૨૯.૮૨ ૪૬૧૨૯.૮૨ ૪૬૧૨૯.૮૨

ખર્ચ ૧૧૮૭૪૯.૩૮ ૨૭૬૩૮.૨૨ ૧૪૬૩૮૭.૬૦ ૫૪૮૨૮.૪૪ ૯૪૭૭.૬૮ ૯૨૮૪.૭૮ ૧૮૭૬૨.૪૬ ૩૪૨૩૯.૩૨ ૩૪૨૩૯.૩૨ ૩૪૨૩૯.૩૨

ફાકી તવરક ૧૦૨૮૩.૫૦ ૧૦૮૩૮.૨૮ ૧૦૮૩૮.૨૮ ૧૮૧૪૨.૭૮ ૧૩૯૨૪.૭૬ ૨૫૮૧૫.૯૬ ૨૫૮૧૫.૯૬ ૨૫૮૧૫.૯૬

કુર ગ્રાન્ટટ તેયીજ(અ+ફ+ક)

ુયાંત  ફાકી ૫૧૪૪૮.૧૭ ૫૦૦૯૧.૨૪ ૬૪૧૪૪.૧૯ ૬૨૪૬૪.૧૨ ૬૨૪૬૪.૧૨ ૫૨૪૧૯.૯૧ ૫૨૪૧૯.૯૧ ૫૨૪૧૯.૯૧

જભા ૬૪૨૧૧.૯૩ ૭૦૧૦૩.૯૨ ૮૫૪૪૯.૨૩ ૨૧૪૬૮.૮૫ ૩૦૩૩૪.૨૭ ૫૧૦૧૮.૧૨ ૮૬૩૦૪.૮૨ ૮૬૩૦૪.૮૨ ૮૬૩૦૪.૮૨

ખર્ચ ૬૪૧૫૩.૩૯ ૫૭૭૩૧.૦૪ ૧૧૨૯૪૮.૬૪ ૨૬૦૪૭.૯૨ ૩૫૦૦૩.૦૦ ૬૧૦૬૨.૩૩ ૯૨૭૦૭.૧૧ ૯૨૭૦૭.૧૧ ૯૨૭૦૭.૧૧

ફાકી તવરક ૫૧૫૦૬.૭૧ ૬૨૪૬૪.૧૨ ૩૬૬૪૪.૭૮ ૫૭૮૮૫.૦૫ ૫૨૪૧૯.૯૧ ૪૬૦૧૭.૬૨ ૪૬૦૧૭.૬૨ ૪૬૦૧૭.૬૨

કેતટર ગ્રાંટ   (202)



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

JNNURM ગ્ાુંટ 



૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

૪.૧ ૧ રણી  યલઠર ડી.ી.આય. નું ૧    

ભુંજૂય થમેર યકભ ૪૧૦૪.૮૮

બરયત વયકરયનો પરો ૨૦૫૨.૪૪

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૮૨૦.૯૮

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૨૩૧.૪૬

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૫૬૩.૦૯

ક ર ૫૬૬૭.૯૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૨૦ ૨૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૦૫૨.૫૨ ૦.૦૦ ૨૦૫૨.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૮ -૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૮૨૦.૯૮ ૦.૦૦ ૮૨૦.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૭૬૮.૮૬ ૦.૦૦ ૨૭૬૮.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૬૯ ૨૫.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૬૪૨.૩૬ ૦.૦૦ ૫૬૪૨.૩૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૬૧ ૨૫.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૬૧૭.૧૬ ૦.૦૦ ૫૬૧૭.૧૬ ૦.૦૦ ૨.૬૦ ૪૮.૨૧ ૫૦.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૫.૨૦ ૨૫.૨૦ ૨૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૨.૬૦ -૨૨.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪.૨ ૨ રણી  યલઠર ડી.ી.આય. નું ૨ 

(આજલર િતર યર સ્ટરેંધનીંગ)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૨૮૭૦.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૧૪૩૫.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૫૭૪.૦૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૮૬૧.૦૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૭૨.૧૭

ક ર ૩૦૪૨.૧૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૧૪૦.૯૭ ૦.૦૦ ૨૩૮.૦૬ ૧૪૦.૯૭ ૧૪૦.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૨૩૩.૯૯ ૦.૦૦ ૧૨૩૩.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૦૧ ૨૦૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૬૩૧.૩૨ ૦.૦૦ ૬૩૧.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૫૭.૩૨ -૫૭.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૮૮૭.૦૯ ૦.૦૦ ૮૮૭.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૬.૦૮ ૧૪૬.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૭૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૨૭૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૯.૭૭ ૨૮૯.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૨૬૧૧.૪૩ ૨૩૮.૦૬ ૦.૦૦ ૪૩૦.૭૪ ૪૩૦.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૧૪૦.૯૭ ૧૪૦.૯૭ ૧૪૦.૯૭ ૦.૦૦ ૧૪૦.૯૭ -૧૪૦.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૪.૩ ૩ રણી  યલઠર ડી.ી.આય. નું ૩ 

(વોવચ ઓગભેન્ટેળન પેઝ ૨)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૩૬૮૮.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૧૮૪૪.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૭૩૭.૬૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૧૦૬.૪૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૯૨.૮૦

ક ર ૩૮૮૦.૮૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૫૪.૭૦ ૦.૦૦ ૨૨૮.૫૦ ૨૫૪.૭૦ ૨૫૪.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૮૫૧.૫૫ ૦.૦૦ ૧૮૫૧.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૭.૫૫ -૭.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૭૩૭.૬૦ ૦.૦૦ ૭૩૭.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૧૭૫.૪૦ ૦.૦૦ ૧૧૭૫.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૩.૮૦ ૧૨૩.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૩૭૬૪.૫૫ ૦.૦૦ ૩૭૬૪.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૬.૨૫ ૧૧૬.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૨૨૮.૫૦ ૦.૦૦ ૩૭૦.૯૫ ૩૭૦.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૫૪.૭૦ ૨૫૪.૭૦ ૨૫૪.૭૦ ૦.૦૦ ૨૫૪.૭૦ -૨૫૪.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪.૪ ૪ રણી  યલઠર (૨૪×૭) નો રમરોટ 

િોજકે્ટ ડી.ી.આય. નું. ૪

ભુંજૂય થમેર યકભ ૬૩૪૫.૭૦

બરયત વયકરયનો પરો ૩૧૭૨.૮૫

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૧૨૬૯.૧૪

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૯૦૩.૭૧

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૧૨૪.૯૧

ક ર ૧૧૪૭૦.૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૪૮.૯૭ ૦.૦૦ ૧૨૪૨.૧૯ ૩૩૫.૭૩ ૩૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૩૭૯.૬૩ ૦.૦૦ ૨૩૭૯.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯૩.૨૨ ૭૯૩.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૩૭૧.૬૦ ૦.૦૦ ૧૩૭૧.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૧૦૨.૪૬ -૧૦૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૫૩૧૫.૯૧ ૮૭.૦૦ ૫૪૦૨.૯૧ ૧૨૧૨.૭૧ ૦.૦૦ ૧૬૨૫.૭૧ ૧૬૨૫.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૦૬૭.૧૪ ૮૭.૦૦ ૯૧૫૪.૧૪ ૧૨૧૨.૭૧ ૦.૦૦ ૨૩૧૬.૪૭ ૨૩૧૬.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૮૧૮.૧૭ ૦.૨૪ ૮૮૧૮.૪૧ ૨૪૫૪.૯૦ ૧૯૫.૩૯ ૨૪૫૬.૮૧ ૨૬૫૨.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૪૮.૯૭ ૩૩૫.૭૩ ૩૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૧૪૦.૩૪ -૧૪૦.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૪.૫ ૫ રણી  યલઠરનો વપ્રીભેન્ટયી 

ડી.ી.આય. નું. ૫

ભુંજૂય થમેર યકભ ૨૦૫૯.૨૬

બરયત વયકરયનો પરો ૬૦૫.૫૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૪૨.૨૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૨૧૧.૫૬

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૬૭૮.૦૦

ક ર ૩૭૩૭.૨૬

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૩૫.૭૧ ૦.૦૦ ૨૦૬.૨૯ -૧૩૫.૭૧ -૧૩૫.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૪૨.૧૯ ૦.૦૦ ૨૪૨.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૬૩.૩૧ ૩૬૩.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૬૩.૫૧ ૦.૦૦ ૧૬૩.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૮.૬૯ ૭૮.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૮૪૮.૫૬ ૦.૦૦ ૧૮૪૮.૫૬ ૭૪૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૪૧.૦૦ ૧૦૪૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૨૫૪.૨૬ ૦.૦૦ ૨૨૫૪.૨૬ ૭૪૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૮૩.૦૦ ૧૪૮૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૩૮૯.૯૭ ૦.૦૦ ૨૩૮૯.૯૭ ૯૪૭.૨૯ ૧૪૮.૦૯ ૧૧૯૯.૨૦ ૧૩૪૭.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૧૩૫.૭૧ -૧૩૫.૭૧ -૧૩૫.૭૧ ૦.૦૦ -૨૮૩.૮૦ ૨૮૩.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫.૧ ૬ વ અયેઝ ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૦૫૧૪.૯૩

બરયત વયકરયનો પરો ૫૨૫૭.૪૭

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૧૦૨.૯૮

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૩૧૫૪.૪૮

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૬૩૮.૭૯

ક ર ૧૫૧૫૩.૭૨

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૯૩૩.૬૭ ૦.૦૦ ૧૮૭૨.૬૭ ૯૩૩.૬૭ ૯૩૩.૬૭ ૧.૯૪ ૧.૯૪ ૧.૯૪

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૨૫૭.૪૭ ૦.૦૦ ૫૨૫૭.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૧૦૨.૮૪ ૦.૦૦ ૨૧૦૨.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૪ ૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૬૮૦૪.૨૭ ૦.૦૦ ૬૮૦૪.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૮૯.૦૦ ૯૮૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૪૧૬૪.૫૮ ૦.૦૦ ૧૪૧૬૪.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૮૯.૧૪ ૯૮૯.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩૨૩૦.૯૧ ૦.૦૦ ૧૩૨૩૦.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૨૦.૮૭ ૧૯૨૦.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૯૩૩.૬૭ ૯૩૩.૬૭ ૯૩૩.૬૭ ૧૮૭૨.૬૭ ૯૩૩.૬૭ -૯૩૧.૭૩ ૧.૯૪ ૧.૯૪ ૧.૯૪ ૧.૯૪
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૫.૨ ૭ વ અયેઝ ડી.ી.આય. નું. ૨

ભુંજૂય થમેર યકભ ૬૦૫૫.૭૪

બરયત વયકરયનો પરો ૩૦૨૭.૮૭

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૧૨૧૧.૧૫

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૮૧૬.૭૨

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

ક ર ૬૦૫૫.૭૪

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૭૪૭.૬૦ ૦.૦૦ ૭૬૮.૬૦ ૫૮૧.૧૦ ૫૮૧.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૩૦૨૭.૮૬ ૦.૦૦ ૩૦૨૭.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૨૧૧.૧૬ ૦.૦૦ ૧૨૧૧.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૪૯૫.૭૨ ૦.૦૦ ૧૪૯૫.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૧.૦૦ ૩૨૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૭૩૪.૭૪ ૦.૦૦ ૫૭૩૪.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૧.૦૧ ૩૨૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૪૯૮૭.૧૪ ૧૬૬.૪૯ ૫૧૫૩.૬૩ ૭૬૮.૬૦ ૯૦.૩૯ ૮૧૧.૭૨ ૯૦૨.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૭૪૭.૬૦ ૫૮૧.૧૧ ૫૮૧.૧૦ ૦.૦૦ ૪૯૦.૭૧ -૪૯૦.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭.૧ ૮ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ ૩૦૯૮.૫૪

બરયત વયકરયનો પરો ૧૫૪૯.૨૭

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૬૧૯.૭૧

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૯૨૯.૫૬

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૨૯૬.૧૧

ક ર ૩૩૯૪.૬૫

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૫૯૧.૬૪ ૦.૦૦ ૪૨૬.૨૪ ૫૯૧.૬૪ ૫૯૧.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૫૪૯.૨૭ ૦.૦૦ ૧૫૪૯.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૬૧૯.૭૬ ૦.૦૦ ૬૧૯.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૫ -૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૮૯૧.૦૭ ૦.૦૦ ૮૯૧.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૪.૬૦ ૩૩૪.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૩૦૬૦.૧૦ ૦.૦૦ ૩૦૬૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૪.૫૫ ૩૩૪.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૨૪૬૮.૪૬ ૪૨૬.૨૪ ૦.૦૦ ૯૨૬.૧૯ ૯૨૬.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૫૯૧.૬૪ ૫૯૧.૬૪ ૫૯૧.૬૪ ૦.૦૦ ૫૯૧.૬૪ -૫૯૧.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૨.૧ ૯ ફી.એવ.મ .ી. ડી.ી.આય. નું. ૧

(૫૩૯૨ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૭૩૫૦.૪૮

બરયત વયકરયનો પરો ૩૩૯૬.૩૪

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૧૩૫૮.૫૪

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૩૭૨.૯૨

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

રરબરથીનો પરો ૩૧૦૦.૪૦

ક ર ૯૨૨૮.૨૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૫૭૬.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૮૦.૩૪ ૫૮૦.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૩૩૯૬.૩૪ ૦.૦૦ ૩૩૯૬.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૩૫૮.૫૪ ૦.૦૦ ૧૩૫૮.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૩૭૨.૯૨ ૦.૦૦ ૧૩૭૨.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૩૧૮૭.૦૦ ૩.૬૧ ૩૧૯૦.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૫૬ -૯૦.૭૭ -૯૦.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૩૧૪.૮૦ ૩.૬૧ ૯૩૧૮.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૫૬ -૯૦.૭૭ -૯૦.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૭૩૭.૯૨ ૦.૧૫ ૮૭૩૮.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯૦.૧૩ ૪૯૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૫૭૬.૮૮ ૫૮૦.૩૪ ૫૮૦.૩૪ ૦.૦૦ ૫૮૦.૯૦ -૫૮૦.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૨.૨ ૧૦ ફી.એવ.મ .ી. ડી.ી.આય. નું. ૨

(પેઝ ૨-૫૬૬૪ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૧૪૭૭.૭૯

બરયત વયકરયનો પરો ૫૫૭૧.૭૭

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૨૨૮.૭૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૮૨૬.૯૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

રરબરથીનો પરો ૪૧૭૭.૨૦

ક ર ૧૩૮૦૪.૫૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૩૦૭૩.૭૫ ૦.૦૦ ૩૦૧.૫૭ -૩૦૫૨.૮૭ -૩૦૫૨.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૫૭૧.૭૬ ૦.૦૦ ૫૫૭૧.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૨૨૮.૭૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૮.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૧ -૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૭૫૮.૯૦ ૨.૦૦ ૧૭૬૦.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૬.૦૦ ૬૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૬૬૯.૮૮ ૧૮.૮૮ ૬૮૮.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૩૪૮૭.૯૯ ૩૪૮૮.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૦૨૨૯.૨૫ ૨૦.૮૮ ૧૦૨૫૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૩૫૫૩.૯૯ ૩૫૫૪.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૩૦૧.૫૭ ૦.૦૦ ૫૦૧.૫૭ ૫૦૧.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૩૦૭૩.૭૫ -૩૦૫૨.૮૭ -૩૦૫૨.૮૭ ૦.૦૦ -૩૦૫૨.૪૨ ૩૦૫૨.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

JNNURM   ગ્રુંટ  (236)



૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૨.૩ ૧૧ ફી.એવ.મ .ી. ડી.ી.આય. નું. ૩

(પેઝ ૩-૬૦૯૬ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૫૫૨૪.૦૨

બરયત વયકરયનો પરો ૭૪૮૨.૯૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૩૦૩૫.૬૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૨૪૯૮.૦૨

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

રરબરથીનો પરો ૧૧૪૦૨.૫૨

ક ર ૨૪૪૧૯.૦૪

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૬૩૫.૬૪ ૦.૦૦ ૧૩૦.૦૧ -૧૮૦૭.૩૩ -૧૮૦૭.૩૩ ૧૦૮૫.૪૩ ૧૦૮૫.૪૩ ૧૦૮૫.૪૩

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૭૪૮૨.૮૮ ૦.૦૦ ૭૪૮૨.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૩૦૩૫.૬૦ ૦.૦૦ ૩૦૩૫.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૪૬૦.૪૪ ૧૧.૦૦ ૨૪૭૧.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬.૫૮ ૨૬.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૬૫૪૦.૯૧ ૪૯૫.૪૫ ૭૦૩૬.૩૬ ૧૮૬૧.૬૧ ૧૧.૭૩ ૪૩૫૪.૪૩ ૪૩૬૬.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૦.૦૦ ૪૯૮.૦૭ ૪૯૮.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૯૫૧૯.૮૩ ૧૦૦૪.૫૨ ૨૦૫૨૪.૩૫ ૧૮૬૧.૬૧ ૧૧.૭૩ ૪૩૮૧.૦૩ ૪૩૯૨.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૧૫૫.૪૭ ૨૧૭૬.૨૧ ૨૨૩૩૧.૬૮ ૧૪૮૦.૦૦ ૯૫૮.૪૭ ૫૪૧.૫૩ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૦૮૫.૪૩ ૧૦૮૫.૪૩ ૧૦૮૫.૪૩

બાકી લસક -૬૩૫.૬૪ -૧૮૦૭.૩૩ -૧૮૦૭.૩૩ ૫૧૧.૬૨ -૨૭૫૪.૦૭ ૩૮૩૯.૫૦ ૧૦૮૫.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૨.૪ ૧૨ વોશ્મો ઇકોનોતભક વલે 

(U.S.H.A Project)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૭.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૦.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૮.૯૮

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૫.૩૩

ક ર ૬૪.૩૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૮.૯૮ ૦.૦૦ ૮.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૫૫.૩૩ ૦.૦૦ ૫૫.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૬૪.૩૧ ૦.૦૦ ૬૪.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૬૩.૮૧ ૦.૦૦ ૬૩.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ -૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૨.૫ ૧૩ ફી.એવ.મ .ી. ડી.ી.આય. નું. ૪

(પેઝ ૪-૨૩૩૬ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૯૨૮૩.૫૯
બરયત વયકરયનો પરો ૪૪૧૫.૩૭
ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૧૬૨.૬૨
ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૨૯૨.૨૭
લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦
રરબરથીનો પરો ૨૯૪૯.૩૨
ક ર ૧૦૮૧૯.૫૮

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૪૪૨.૪૩ ૦.૦૦ ૬૦.૫૫ -૧૧૮૬.૦૨ -૧૧૮૬.૦૨ ૧૩૦૪.૧૨ ૧૩૦૪.૧૨ ૧૩૦૪.૧૨
ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૪૪૧૫.૩૬ ૦.૦૦ ૪૪૧૫.૩૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૮૬૫.૨૭ ૦.૦૦ ૧૮૬૫.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૭.૩૫ ૨૯૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૦૩૬.૬૪ ૩૧.૦૦ ૧૦૬૭.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૪.૬૩ ૨૨૪.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૧૮૪.૬૨ -૩.૪૫ ૧૮૧.૧૭ ૧૨૬૪.૭૦ ૨.૦૮ ૨૭૬૬.૦૭ ૨૭૬૮.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૦.૦૦ ૨૭૩.૭૩ ૨૭૩.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૭૫૦૧.૮૯ ૩૦૧.૨૮ ૭૮૦૩.૧૭ ૧૨૬૪.૭૦ ૨.૦૮ ૩૨૮૮.૦૬ ૩૨૯૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
ખર્ચ ૮૯૪૪.૩૨ ૪૪.૮૭ ૮૯૮૯.૧૯ ૧૩૦૦.૦૦ ૩૧.૮૫ ૭૬૮.૧૫ ૮૦૦.૦૦ ૧૩૦૪.૧૨ ૧૩૦૪.૧૨ ૧૩૦૪.૧૨

બાકી લસક -૧૪૪૨.૪૩ -૧૧૮૬.૦૨ -૧૧૮૬.૦૨ ૨૫.૨૫ -૧૨૧૫.૭૯ ૨૫૧૯.૯૧ ૧૩૦૪.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
૧૨.૫ ૧૪ ફી.એવ.મ .ી. ડી.ી.આય. નું. ૫

(પેઝ ૫-૨૨૦૮ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૮૭૮૭.૦૫
બરયત વયકરયનો પરો ૪૧૨૧.૨૧
ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૧૦૩.૯૧
ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૨૨૬.૦૮
લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો

રરબરથીનો પરો ૨૭૮૭.૭૧
ક ર ૧૦૨૩૮.૯૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૪૪૭.૭૨ ૦.૦૦ ૪૦.૨૯ -૯૬૨.૧૩ -૯૬૨.૧૩ ૧૮૪૩.૦૨ ૧૮૪૩.૦૨ ૧૮૪૩.૦૨
ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૪૧૨૧.૨૦ ૦.૦૦ ૪૧૨૧.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૭૬૨.૩૩ ૦.૦૦ ૧૭૬૨.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૪૧.૫૮ ૩૪૧.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૯૬૯.૬૫ ૨૯.૦૦ ૯૯૮.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૭.૪૩ ૨૨૭.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૪૨.૮૬ ૨૦૮.૭૨ ૨૫૧.૫૮ ૧૪૪૪.૮૫ ૨૮.૬૪ ૨૫૦૭.૪૯ ૨૫૩૬.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૦.૦૦ ૨૬૯.૬૪ ૨૬૯.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૬૮૯૬.૦૪ ૫૦૭.૩૬ ૭૪૦૩.૪૦ ૧૪૪૪.૮૫ ૨૮.૬૪ ૩૦૭૬.૫૧ ૩૧૦૫.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
ખર્ચ ૮૩૪૩.૭૬ ૨૧.૭૭ ૮૩૬૫.૫૩ ૧૪૦૦.૦૦ ૮.૯૫ ૨૯૧.૦૫ ૩૦૦.૦૦ ૧૮૪૩.૦૨ ૧૮૪૩.૦૨ ૧૮૪૩.૦૨

બાકી લસક -૧૪૪૭.૭૨ -૯૬૨.૧૩ -૯૬૨.૧૩ ૮૫.૧૪ -૯૪૨.૪૪ ૨૭૮૫.૪૬ ૧૮૪૩.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૨.૬ ૧૫ વપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. ફી.એવ.મ .ી 

પેઝ I (૧૫ આુંગણલરડી તથર વરત 

કમ્રઉન્ડ લોર કયલર ) ડી.ી.આય. નું. ૫

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૩૧.૩૭

બરયત વયકરયનો પરો ૬૩.૭૭

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૩૮.૨૬

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૨.૦૯

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૦.૯૬

ક ર ૧૯૫.૦૮

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮.૫૬ ૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૬૩.૭૭ ૦.૦૦ ૬૩.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૫.૪૯ ૦.૦૦ ૨૫.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૭૭ ૧૨.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૫૪.૭૫ ૦.૦૦ ૫૪.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૮.૩૦ ૩૮.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૪૪.૦૧ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૧.૦૭ ૫૧.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૬૩ ૭૯.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૮.૫૬ ૨૮.૫૬ ૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૨૮.૫૬ -૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧.૧ ૧૬ યેરલે ઓલય બ્રીજ (જતેર ય-ડદનેળ 

ભીર) ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૯૬૮.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૯૮૪.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૩૯૩.૬૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૯૦.૪૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૭૦૪.૯૦

ક ર ૨૬૭૨.૯૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૩૩૬.૩૫ ૦.૦૦ ૩૧૮.૯૦ ૩૩૭.૩૫ ૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૯૮૪.૦૦ ૦.૦૦ ૯૮૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૩૯૩.૬૦ ૦.૦૦ ૩૯૩.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૯૭૬.૪૦ ૧.૦૦ ૯૭૭.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૭.૯૦ ૩૧૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૩૫૪.૦૦ ૧.૦૦ ૨૩૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૭.૯૦ ૩૧૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૩૧૮.૯૦ ૦.૦૦ ૬૫૫.૨૫ ૬૫૫.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૩૩૬.૩૫ ૩૩૭.૩૫ ૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૩૩૭.૩૫ -૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૩૦૧.૨ ૧૭ યેરલે ઓલય બ્રીજ (નલરમરડચ  ડી- કેતફન) 

ડી.ી.આય. નું. ૨

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૩૯૬.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૬૯૮.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૭૯.૨૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૧૮.૮૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૫૭.૦૦

ક ર ૧૮૫૩.૦૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૨૦૬.૯૧ ૨૩૦.૫૪ ૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૬૯૮.૦૦ ૦.૦૦ ૬૯૮.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૭૯.૨૦ ૦.૦૦ ૨૭૯.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૬૬૮.૮૯ ૦.૦૦ ૬૬૮.૮૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૯૧ ૨૦૬.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૬૪૬.૦૯ ૦.૦૦ ૧૬૪૬.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૯૧ ૨૦૬.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૨૦૬.૯૧ ૦.૦૦ ૪૩૭.૪૫ ૪૩૭.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૩૦.૫૪ ૨૩૦.૫૪ ૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૨૩૦.૫૪ -૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧.૩ ૧૮ યેરલે ઓલય બ્રીજ (રરરફરગ) 

ડી.ી.આય. નું. ૧

િોજકે્ટ કોસ્ટ ૫૦૬૯.૦૦

ફરદ યેરલેનો પરો ૪૯૭.૦૦

ભુંજૂય થમેર યકભ ૪૫૭૨.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૨૨૮૬.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૯૧૪.૪૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૩૭૧.૬૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૦૨.૧૬

ક ર ૫૫૭૧.૧૬

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૯.૩૬ ૦.૦૦ ૨૨૧.૩૯ -૨૧.૭૭ -૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૨૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૯૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૯૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૯૩૧.૯૩ ૦.૦૦ ૧૯૩૧.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૫૮.૧૭ -૫૮.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રેલ્ળેનો ફાલો ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૬.૧૫ ૨૯૬.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૩૩૧.૭૮ ૦.૦૦ ૫૩૩૧.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૯.૩૮ ૨૩૯.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૩૫૧.૧૪ ૨.૪૧ ૫૩૫૩.૫૫ ૨૨૧.૩૯ ૦.૦૦ ૨૧૭.૬૧ ૨૧૭.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૧૯.૩૬ -૨૧.૭૭ -૨૧.૭૭ ૦.૦૦ -૨૧.૭૭ ૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

JNNURM   ગ્રુંટ  (240)



૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૩૦૧.૪ ૧૯ યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરરરી યેરલે ક્રોવીંગ) 

ડી.ી.આય. નું. ૩

િોજકે્ટ કોસ્ટ ૪૪૩૫.૦૦

ફરદ યેરલેનો પરો ૦.૦૦

ભુંજૂય થમેર યકભ ૪૪૩૫.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૨૨૧૭.૫૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૮૮૭.૦૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૩૩૦.૫૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૪૨૧.૦૦

ક ર ૫૮૫૬.૦૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૧૨૮.૧૬ -૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૯૯૫.૭૯ ૦.૦૦ ૧૯૯૫.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૧.૭૧ ૨૨૧.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૮૮૭.૦૧ ૦.૦૦ ૮૮૭.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૧ -૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૫૮૩.૭૨ ૦.૦૦ ૨૫૮૩.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૭.૭૮ ૧૬૭.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૪૬૬.૫૨ ૦.૦૦ ૫૪૬૬.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૮૯.૪૮ ૩૮૯.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૧.૩૨ ૨૬૧.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૧૨૮.૧૬ -૧૨૮.૧૬ -૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ -૧૨૮.૧૬ ૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૩.૧ ૨૦ લયવરદી ગટય  ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૪૫૯૪.૫૬

બરયત વયકરયનો પરો ૭૨૯૭.૨૮

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૯૧૮.૯૧

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૩૭૮.૩૭

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૯૩૧૩.૬૭

ક ર ૨૩૯૦૮.૨૩

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૧૧૪૨.૧૭ ૬૯૧.૪૯ ૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૭૨૯૭.૨૮ ૦.૦૦ ૭૨૯૭.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૯૧૮.૯૨ ૦.૦૦ ૨૯૧૮.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૧ -૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૨૭૫૧.૯૦ ૦.૦૦ ૧૨૭૫૧.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૪૦.૧૪ ૯૪૦.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૨૯૬૮.૧૦ ૦.૦૦ ૨૨૯૬૮.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૪૦.૧૩ ૯૪૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૧૧૪૨.૧૭ ૦.૦૦ ૧૬૩૧.૬૨ ૧૬૩૧.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૬૯૧.૪૯ ૬૯૧.૪૯ ૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૬૯૧.૪૯ -૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૩૦૩.૨ ૨૧ લયવરદી ગટય  ડી.ી.આય. નું. ૨ 

(યીશેફીરીટેળન ઓપ કરુંવ)

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૦૪૪૪.૭૯

બરયત વયકરયનો પરો ૫૨૨૨.૪૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૦૮૮.૯૬

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૩૧૩૩.૪૪

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૦.૦૦

ક ર ૧૦૪૪૪.૭૯

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૨૬૨.૩૪ ૦.૦૦ ૨૯૪૪.૬૯ ૨૧૪૨.૫૮ ૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૧૭૫.૮૧ ૦.૦૦ ૫૧૭૫.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૬.૫૯ ૪૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૯૮૬.૩૮ ૦.૦૦ ૧૯૮૬.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૨.૫૮ ૧૦૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૧૦૦.૨૫ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૩૩.૧૯ ૧૦૩૩.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૨૬૨.૪૪ ૦.૦૦ ૯૨૬૨.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૮૨.૩૫ ૧૧૮૨.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૭૦૦૦.૧૦ ૧૧૯.૭૬ ૭૧૧૯.૮૬ ૨૯૪૪.૬૯ ૦.૦૦ ૩૩૨૪.૯૩ ૩૩૨૪.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૨૬૨.૩૪ ૨૧૪૨.૫૮ ૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૨૧૪૨.૫૮ -૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૨ ઓગભેન્ટેળન ઓપ લોટય વપ્રરમ તવસ્ટભ

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૨૩૮૫.૩૨

બરયત વયકરયનો પરો ૬૧૯૨.૬૬

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૪૭૭.૦૬

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૩૭૧૫.૬૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૧૪૦૧.૭૩

ક ર ૧૩૭૮૭.૦૫

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૮૬૪.૪૭ ૦.૦૦ ૧૪૮૩.૭૪ ૪૬૭.૬૯ ૪૬૭.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૫૭૩.૩૯ ૦.૦૦ ૫૫૭૩.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧૯.૨૭ ૬૧૯.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૪૭૭.૦૭ ૦.૦૦ ૨૪૭૭.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૧ -૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૩૫૧૮.૫૯ ૪૫૪.૦૦ ૩૯૭૨.૫૯ ૫૯૮.૭૪ ૦.૦૦ ૧૧૪૪.૭૪ ૧૧૪૪.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૧૫૬૯.૦૫ ૪૫૪.૦૦ ૧૨૦૨૩.૦૫ ૫૯૮.૭૪ ૦.૦૦ ૧૭૬૪.૦૦ ૧૭૬૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૦૭૦૪.૫૮ ૮૫૦.૭૮ ૧૧૫૫૫.૩૬ ૨૦૮૨.૪૮ ૨૬૭.૩૮ ૧૯૬૪.૩૧ ૨૨૩૧.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૮૬૪.૪૭ ૪૬૭.૬૯ ૪૬૭.૬૯ ૦.૦૦ ૨૦૦.૩૧ -૨૦૦.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

૧૬.૧ કન્વલ્ટન્વી ર્રજીવ

ભુંજૂય થમેર યકભ ૦.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો ૦.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૦.૦૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૩૫૦૦.૦૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૮૦.૫૮ ૦.૦૦ ૭૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૭૯.૦૪ ૭૯.૦૪ ૭૯.૦૪

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૩૪૭૬.૫૪ ૦.૦૦ ૩૪૭૬.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૪૬ ૨૩.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૩૪૭૬.૫૪ ૦.૦૦ ૩૪૭૬.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૪૬ ૨૩.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૩૯૫.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩૯૫.૯૬ ૭૦.૫૮ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૭૯.૦૪ ૭૯.૦૪ ૭૯.૦૪

બાકી લસક ૮૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૦.૦૦ ૮૦.૫૮ -૧.૫૪ ૭૯.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૬.૨ ભશેકભ તથર લશીલટી ર્રજીવ

ભુંજ ય થમેર યકભ ૦.૦૦

બરયત વયકરયનો પરો જભર ૦.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો જભર ૨૩.૧૭

ભશરનગયરતરકરનો પરો જભર ૩૦૦૦.૦૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૩૭.૩૩ ૦.૦૦ ૨૨.૬૭ -૧૨૩.૩૫ -૧૨૩.૩૫ ૮૪.૧૮ ૮૪.૧૮ ૮૪.૧૮

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૩.૧૭ ૦.૦૦ ૨૩.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૪૮૧.૪૭ ૧૬૧.૦૦ ૨૬૪૨.૪૭ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૭.૫૩ ૩૫૭.૫૩ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૫૦૪.૬૪ ૧૬૧.૦૦ ૨૬૬૫.૬૪ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૭.૫૩ ૩૫૭.૫૩ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

ખર્ચ ૨૬૪૧.૯૭ ૧૪૭.૦૨ ૨૭૮૮.૯૯ ૧૪૭.૬૭ ૯૫.૭૯ ૫૪.૨૧ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૯.૧૮ ૨૦૯.૧૮ ૨૦૯.૧૮

બાકી લસક -૧૩૭.૩૩ -૧૨૩.૩૫ -૧૨૩.૩૫ ૦.૦૦ -૨૧૯.૧૪ ૩૦૩.૩૨ ૮૪.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૧-૨૨ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૦-

૨૧ ખયેખય 

જભર તથર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ 

અુંતતત

૨૦૧૯-૨૦ 

દયમ્મરન

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

એતિર'૨૦ થી 

નલ'ે૨૦

ડડવ'ે૨૦ થી 

ભરર્ચ'૨૧
ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ળેયો

                               લડોદયર ભશરનગયરતરકર વને 

ફજટે કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. રરખભરું

િોજકે્ટ અુંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ

૨

અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૦-૨૧ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કતભશ્નયશ્રી એ 

ભુંજૂય કયેર અુંદરજ

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો ભુંજૂય 

કયેર અુંદરજ

JNNURM ગ્રુંટન ું એકુંદય ક ર

ક ર  ભુંજૂય થમેર ડી.ી.આય. ની વુંખ્મર ૨૨

ભુંજૂય થમેર યકભ ૧૪૭૫૯૪.૦૨

બરયત વયકરયનો પરો ૬૮૮૯૩.૬૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો ૨૮૪૯૬.૬૭

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૧૯૧૧.૮૮

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૨૭૫૭૨.૬૨

રરબરથીનો પરો ૨૪૪૧૭.૧૫

ભુંજૂય થમેર ડી.ી.આય. ની ક ર  કોસ્ટ ૧૯૧૭૮૮.૯૧

 યરુંત ફરકી ૦.૦૦ ૯૯૪.૩૬ ૦.૦૦ ૧૧૯૨૬.૦૩ ૫.૩૦ ૦.૦૦ ૫.૩૦ ૪૩૯૭.૭૩ ૪૩૯૭.૭૩ ૪૩૯૭.૭૩

બરયત વયકરયનો પરો જભર ૬૬૬૫૫.૦૬ ૦.૦૦ ૬૬૬૫૫.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૩૮.૫૪ ૨૨૩૮.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો જભર ૨૭૮૨૩.૦૪ ૦.૦૦ ૨૭૮૨૩.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૭૩.૬૪ ૬૭૩.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો જભર ૫૯૩૮૫.૨૦ ૭૭૬.૦૦ ૬૦૧૬૧.૨૦ ૨૬૭૭.૪૫ ૦.૦૦ ૯૩૨૩.૩૦ ૯૩૨૩.૩૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

યેરલેનો પરો જભર ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૬.૧૫ ૨૯૬.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રરબરથીનો પરો જભર ૧૦૬૨૫.૨૭ ૭૨૩.૨૧ ૧૧૩૪૮.૪૮ ૪૫૭૧.૧૬ ૪૩.૪૬ ૧૩૦૨૫.૨૧ ૧૩૦૬૮.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનરભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૧૦૪૧.૪૪ ૧૦૪૧.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૬૪૬૮૯.૪૨ ૨૫૪૦.૬૫ ૧૬૭૨૩૦.૦૬ ૭૨૪૮.૬૧ ૪૩.૪૬ ૨૫૫૫૬.૮૩ ૨૫૬૦૦.૨૯ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

ખર્ચ ૧૬૩૬૯૫.૦૬ ૩૫૨૯.૭૦ ૧૬૭૨૨૪.૭૬ ૧૬૬૭૯.૯૫ ૧૭૯૮.૯૧ ૧૯૪૦૮.૯૫ ૨૧૨૦૭.૮૬ ૪૫૨૦.૭૯ ૪૫૨૦.૭૯ ૪૫૨૦.૭૯

ફરકી તવરક ૯૯૪.૩૬ ૫.૩૧ ૫.૩૦ ૨૪૯૪.૬૮ -૧૭૫૦.૧૫ ૬૧૪૭.૮૮ ૪૩૯૭.૭૩ ૧.૯૪ ૧.૯૪ ૧.૯૪
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

અનામત ફુંડ  



સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

૧ ૨ ટકાની અનામિ ૯૨૩૦૧

પુરાાંત બાકી ૨૪૮૮.૯૮ ૪૧૭૭.૧૦ ૨૪૭૭.૧૦ ૩૪૭૩.૧૭ ૩૪૭૩.૧૭ ૨૯૭૩.૧૭ ૨૯૭૩.૧૭ ૨૯૭૩.૧૭

જમા ૨૫૮૦.૯૬ ૨૧૦૯.૭૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૦૫૩.૨૭ ૪૪૬.૭૩ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૮૯૨.૮૪ ૨૮૧૩.૬૩ ૨૫૦૦.૦૦ ૯૮૨.૯૦ ૧૦૧૭.૧૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૧૭૭.૧૦ ૩૪૭૩.૧૭ ૧૪૭૭.૧૦ ૩૫૪૩.૫૪ ૨૯૭૩.૧૭ ૨૪૭૩.૧૭ ૨૪૭૩.૧૭ ૨૪૭૩.૧૭

૨ ૩ ટકાની અનામિ ૯૨૩૦૨

પુરાાંત બાકી ૬૯૮૮.૪૨ ૭૬૦૫.૯૪ ૬૫૦૫.૮૬ ૬૮૦૧.૪૨ ૬૮૦૧.૪૨ ૬૬૦૧.૪૨ ૬૬૦૧.૪૨ ૬૬૦૧.૪૨

જમા ૧૩૪૯.૫૩ ૧૨૯૧.૮૨ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૦૩૦.૫૨ ૨૬૯.૪૮ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૭૩૨.૦૧ ૨૦૯૬.૩૪ ૨૦૦૦.૦૦ ૫૩૯.૫૧ ૯૬૦.૪૯ ૧૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૭૬૦૫.૯૪ ૬૮૦૧.૪૨ ૬૦૦૫.૮૬ ૭૨૯૨.૪૩ ૬૬૦૧.૪૨ ૬૧૦૧.૪૨ ૬૧૦૧.૪૨ ૬૧૦૧.૪૨

૩ ૫ ટકાની અનામિ ૯૨૩૧૬

પુરાાંત બાકી ૨૨૪૮.૬૮ ૨૫૨૮.૨૦ ૨૮૨૮.૨૦ ૨૬૫૯.૮૦ ૨૬૫૯.૮૦ ૨૮૫૯.૮૦ ૨૮૫૯.૮૦ ૨૮૫૯.૮૦

જમા ૫૬૫.૬૨ ૬૦૮.૬૩ ૭૦૦.૦૦ ૩૭૧.૬૩ ૩૨૮.૩૭ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮૬.૧૦ ૪૭૭.૦૩ ૫૦૦.૦૦ ૧૬૧.૬૭ ૩૩૮.૩૩ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૫૨૮.૨૦ ૨૬૫૯.૮૦ ૩૦૨૮.૨૦ ૨૮૬૯.૭૬ ૨૮૫૯.૮૦ ૩૦૫૯.૮૦ ૩૦૫૯.૮૦ ૩૦૫૯.૮૦

૪ ઇિર અનામિ ૯૨૩૦૩

પુરાાંત બાકી ૧૫૦૮.૯૧ ૧૬૨૬.૨૮ ૨૧૨૬.૨૭ ૨૧૫૮.૦૫ ૨૧૫૮.૦૫ ૨૪૫૮.૦૫ ૨૪૫૮.૦૫ ૨૪૫૮.૦૫

જમા ૩૯૦.૭૧ ૮૨૧.૧૬ ૨૦૦.૦૦ ૩૩૨.૨૮ ૧૬૭.૭૨ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૭૩.૩૪ ૨૮૯.૩૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૮.૯૭ ૧૮૧.૦૩ ૨૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૬૨૬.૨૮ ૨૧૫૮.૦૫ ૨૧૭૬.૨૭ ૨૪૭૧.૩૬ ૨૪૫૮.૦૫ ૨૫૦૮.૦૫ ૨૫૦૮.૦૫ ૨૫૦૮.૦૫

૫ અપ્રગનાાંિીની અનામિ ૯૨૩૦૯

પુરાાંત બાકી ૬૫.૪૪ ૬૭.૩૭ ૬૨.૩૮ ૮૦.૦૭ ૮૦.૦૭ ૯૦.૦૭ ૯૦.૦૭ ૯૦.૦૭

જમા ૧૭.૯૮ ૧૬.૯૦ ૧૫.૦૦ ૧૩.૮૩ ૬.૧૭ ૨૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

ખર્ચ ૧૬.૦૫ ૪.૨૦ ૨૦.૦૦ ૧.૦૫ ૮.૯૫ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

બાકી સિલક ૬૭.૩૭ ૮૦.૦૭ ૫૭.૩૮ ૯૨.૮૫ ૯૦.૦૭ ૮૫.૦૭ ૮૫.૦૭ ૮૫.૦૭

૬ એ.ટી.સી. અનામિ ૯૨૩૧૧

પુરાાંત બાકી ૫.૮૩ ૫.૮૩ ૦.૦૦ ૫.૮૩ ૫.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૮૩ ૫.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૫.૮૩ ૫.૮૩ ૦.૦૦ ૫.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  
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સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૭ પબ્ીક હેલ્થ  ેબોરેટરી ૯૨૩૧૨

પુરાાંત બાકી ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ મીટર અનામિ ૯૨૩૧૩

પુરાાંત બાકી ૧.૦૨ ૧.૦૨ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૮૦ ૦.૮૨ ૦.૮૨ ૦.૮૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૨ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૨૨ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

બાકી સિલક ૧.૦૨ ૦.૮૦ ૦.૬૦ ૦.૮૮ ૦.૮૨ ૦.૬૨ ૦.૬૨ ૦.૬૨

૯ ઓકટર ોય અનામિ ૯૨૩૨૦

પુરાાંત બાકી ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ ટેીફોન અનામિ ૯૨૩૨૨

પુરાાંત બાકી ૭૨.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૮.૮૨ ૭૨.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૭.૮૨ ૬૭.૮૨ ૬૭.૮૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

બાકી સિલક ૭૨.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૫.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૭.૮૨ ૬૪.૮૨ ૬૪.૮૨ ૬૪.૮૨

૧૧ પબ્ીક હેલ્થ એન્ી. ેબોરેટરી ૯૨૩૨૭

પુરાાંત બાકી ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૨ ળૃક્ષરોપણ અનામિ ૯૨૩૨૮

પુરાાંત બાકી ૪૨૬૪.૮૭ ૬૧૯૨.૬૯ ૭૯૪૨.૭૧ ૮૪૧૩.૫૧ ૮૪૧૩.૫૧ ૧૦૪૧૩.૫૧ ૧૦૪૧૩.૫૧ ૧૦૪૧૩.૫૧

જમા ૨૦૭૨.૭૨ ૨૨૫૯.૦૩ ૨૦૦૦.૦૦ ૧૫૭૫.૩૩ ૯૨૪.૬૭ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૪૪.૯૦ ૩૮.૨૨ ૫૦૦.૦૦ ૪૭.૨૮ ૪૫૨.૭૨ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૬૧૯૨.૬૯ ૮૪૧૩.૫૧ ૯૪૪૨.૭૧ ૯૯૪૧.૫૬ ૧૦૪૧૩.૫૧ ૧૧૯૧૩.૫૧ ૧૧૯૧૩.૫૧ ૧૧૯૧૩.૫૧
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સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૧૩ ગેસ અનામિ ૯૨૩૨૯

પુરાાંત બાકી ૦.૭૧ ૦.૩૨ ૦.૮૧ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫

જમા ૨.૩૪ ૧.૪૦ ૪.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૯૭ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

ખર્ચ ૨.૭૩ ૧.૩૭ ૩.૫૦ ૦.૩૫ ૦.૬૫ ૧.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

બાકી સિલક ૦.૩૨ ૦.૩૫ ૧.૩૧ ૦.૦૩ ૦.૩૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫

૧૪ અન્ય અનામિ

પુરાાંત બાકી ૩૧૦૧.૭૪ ૪૪૭૭.૨૪ ૪૮૨૮.૩૭ ૪૯૭૪.૯૧ ૪૯૭૪.૯૧ ૬૯૭૪.૯૧ ૬૯૭૪.૯૧ ૬૯૭૪.૯૧

જમા ૧૪૭૪.૪૦ ૧૦૮૨.૩૯ ૧૦૦૦.૦૦ ૨૨૭.૫૨ ૨૭૭૨.૪૮ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૯૮.૯૦ ૫૮૪.૭૨ ૫૦૦.૦૦ ૫૩.૮૧ ૯૪૬.૧૯ ૧૦૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૪૭૭.૨૪ ૪૯૭૪.૯૧ ૫૩૨૮.૩૭ ૫૧૪૮.૬૨ ૬૯૭૪.૯૧ ૭૧૭૪.૯૧ ૭૧૭૪.૯૧ ૭૧૭૪.૯૧

૧૫ અનપેડ અનામિ (પગાર/પેન્ન) ૯૨૩૩૦

પુરાાંત બાકી ૮૦.૦૯ ૮૦.૦૯ ૭૮.૦૯ ૭૯.૨૩ ૭૯.૨૩ ૫૯.૨૩ ૫૯.૨૩ ૫૯.૨૩

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૮૬ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૯.૨૩ ૫૯.૨૩ ૫૯.૨૩

બાકી સિલક ૮૦.૦૯ ૭૯.૨૩ ૨૮.૦૯ ૭૯.૨૩ ૫૯.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૬ ળહીળટી ર્ાજચ અનામિ ૯૨૩૪૨

પુરાાંત બાકી ૩૯૧.૪૨ ૫૪૯.૧૭ ૭૪૬.૬૧ ૮૧૧.૬૦ ૮૧૧.૬૦ ૯૩૬.૬૦ ૯૩૬.૬૦ ૯૩૬.૬૦

જમા ૧૮૬.૫૧ ૨૮૭.૬૪ ૨૦૦.૦૦ ૯૭.૪૩ ૫૨.૫૭ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮.૭૬ ૨૫.૨૧ ૫૦.૦૦ ૫.૨૬ ૧૯.૭૪ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૫૪૯.૧૭ ૮૧૧.૬૦ ૮૯૬.૬૧ ૯૦૩.૭૭ ૯૩૬.૬૦ ૧૦૮૬.૬૦ ૧૦૮૬.૬૦ ૧૦૮૬.૬૦

૧૭ િસમાિ જમા ખર્ચ માટેની અનામિ ૯૨૩૪૩

પુરાાંત બાકી ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ આજળા ઝુઓોીક પાકચની અનામિ ૯૨૩૪૫

પુરાાંત બાકી ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૪.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 અનામિ ફાંડ (262)



સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૧૯ કમચર્ારીને કરે દાંડ

(ગુજરાિ કામદાર કલ્યાણ બોડચ)

૯૨૩૫૦

પુરાાંત બાકી ૦.૨૯ ૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૨ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૨૯ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૦ કમચર્ારી ફાલો (ગુજરાિ કામદાર કલ્યાણ 

બોડચના કાયદા મુજબ)

૯૨૩૫૧

પુરાાંત બાકી ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૮૪ ૦.૮૧ ૧.૧૨ ૦.૩૯ ૦.૫૧ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦

ખર્ચ ૦.૪૨ ૧.૨૩ ૧.૧૨ ૦.૩૯ ૦.૫૧ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦

બાકી સિલક ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૧ ળેરા રીળોલ્ળીંગ ફાંડની અનામિ ૯૨૩૫૩

પુરાાંત બાકી ૬૫.૪૮ ૩૯.૧૬ ૫૪.૧૬ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧

જમા ૧૭૫.૦૦ ૨૧૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૧.૩૨ ૨૦૬.૮૫ ૨૦૦.૦૦ ૧૬૬.૦૬ ૮૩.૯૪ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૩૯.૧૬ ૪૭.૩૧ ૫૪.૧૬ ૮૧.૨૫ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧

૨૨ ઓકટર ોય રીફાંડની રીળોલ્ળીંગ ફાંડની અનામિ ૯૨૩૫૪

પુરાાંત બાકી ૪૫.૮૫ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૪૫.૮૫ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૫.૮૫ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૫.૮૫ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૩ ઘર દીઠ કાર્રો ઉઠળળા માટેની  અનામિ ૯૨૩૫૫

પુરાાંત બાકી ૨૩.૫૪ ૨૩.૬૨ ૧૩.૭૧ ૨૩.૬૨ ૨૩.૬૨ ૧૮.૭૨ ૧૮.૭૨ ૧૮.૭૨

જમા ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩.૮૧ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૮.૭૨ ૧૮.૭૨ ૧૮.૭૨

બાકી સિલક ૨૩.૬૨ ૨૩.૬૨ ૦.૦૦ ૨૩.૬૨ ૧૮.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 અનામિ ફાંડ (263)



સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૨૪ માાંડળી ગેટ રીસ્ટોરેન માટે

(બી. ઓ.બી.)

૯૨૩૫૬

પુરાાંત બાકી ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૫ ડોનેન બોકસ (સયાીબાગમાાં) ૯૨૩૫૮

પુરાાંત બાકી ૧૧.૧૨ ૧૧.૬૨ ૧૨.૧૨ ૧૧.૯૩ ૧૧.૯૩ ૧૨.૪૩ ૧૨.૪૩ ૧૨.૪૩

જમા ૦.૫૦ ૦.૩૧ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૧.૬૨ ૧૧.૯૩ ૧૨.૬૨ ૧૧.૯૩ ૧૨.૪૩ ૧૨.૯૩ ૧૨.૯૩ ૧૨.૯૩

૨૬ પુર રાહિ ગ્રાન્ટ ૯૨૩૫૯

પુરાાંત બાકી ૩૦.૧૨ ૩૦.૧૨ ૩૦.૧૨ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૧૮.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦

બાકી સિલક ૩૦.૧૨ ૧૧.૫૦ ૩૦.૧૨ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૭ હરાી અનામિ ૯૨૩૬૦

પુરાાંત બાકી ૬૦.૧૩ ૮૪.૭૯ ૧૦૯.૨૯ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪

જમા ૨૪.૬૬ ૨૦.૨૨ ૨૫.૦૦ ૨૪.૦૦ ૧૬.૦૦ ૪૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૨૯.૨૭ ૨.૦૦ ૪.૫૦ ૩૫.૫૦ ૪૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

બાકી સિલક ૮૪.૭૯ ૭૫.૭૪ ૧૩૨.૨૯ ૯૫.૨૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪

૨૮ પ્રક્ષણ ઉપકર ૯૨૬૦૧

પુરાાંત બાકી ૨૭.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૬૭૫૪.૯૦ ૩૫૪૫.૯૭ ૪૦૦૦.૦૦ ૨૨૪૫.૮૪ ૧૭૫૪.૧૬ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૬૭૮૧.૯૦ ૩૫૪૫.૯૭ ૪૦૦૦.૦૦ ૨૨૪૫.૮૪ ૧૭૫૪.૧૬ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૯ ી.એસ.ટી./સપ્રળચસ ટેક્ષ (એકસાઇઝ 

ડીપાટચમેન્ટ)

પુરાાંત બાકી ૩૧.૫૪ ૧૪.૪૯ ૧૪.૪૭ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬

જમા ૨૨૯.૦૫ ૫૭.૨૫ ૦.૦૦ ૨૪.૯૮ ૫.૦૨ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૪૬.૧૦ ૫૯.૫૮ ૧૪.૪૭ ૨૪.૯૮ ૫.૦૨ ૩૦.૦૦ ૧૧.૪૭ ૧૧.૪૭ ૧૧.૪૭

બાકી સિલક ૧૪.૪૯ ૧૨.૧૬ ૦.૦૦ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૦.૬૯ ૦.૬૯ ૦.૬૯
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સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૩૦ કન્સ્ટરકન ઉપરની ગળચમેન્ટ સેસ ૯૨૬૧૩

પુરાાંત બાકી ૧૨૮.૩૯ ૧૭૩.૩૮ ૯૫.૦૦ ૪૬.૩૩ ૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩

જમા ૧૦૮૯.૯૮ ૧૦૭૬.૦૬ ૧૧૦૦.૦૦ ૬૪૨.૮૬ ૩૫૭.૧૪ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૦૪૪.૯૯ ૧૨૦૩.૧૧ ૧૧૦૦.૦૦ ૬૩૪.૯૩ ૨૬૫.૦૭ ૯૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૭૩.૩૮ ૪૬.૩૩ ૯૫.૦૦ ૫૪.૨૬ ૧૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩

૩૧ સીપીએફ ડીપોઝીટ ૯૨૩૬૭

પુરાાંત બાકી ૬.૮૧ ૫૫.૭૧ ૩૭.૮૯ ૫૫.૭૧ ૫૫.૭૧ ૩૫.૭૧ ૩૫.૭૧ ૩૫.૭૧

જમા ૭૧.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૩.૦૭ ૦.૦૦ ૩૭.૮૯ ૪.૫૧ ૧૫.૪૯ ૨૦.૦૦ ૩૫.૭૧ ૩૫.૭૧ ૩૫.૭૧

બાકી સિલક ૫૫.૭૧ ૫૫.૭૧ ૦.૦૦ ૫૧.૨૦ ૩૫.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૨ જમીન રીળોલ્ળીંગફાંડ ૮૭૦૦૪

પુરાાંત બાકી ૫૫.૨૫ ૫૫.૧૭ ૫૪.૬૭ ૫૫.૧૭ ૫૫.૧૭ ૧૪૫૫.૧૭ ૧૪૫૫.૧૭ ૧૪૫૫.૧૭

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૫૫.૧૭ ૫૫.૧૭ ૫૪.૬૭ ૫૫.૧૭ ૧૪૫૫.૧૭ ૨૯૫૫.૧૭ ૨૯૫૫.૧૭ ૨૯૫૫.૧૭

૩૩ સીકીંગ ફાંડ ૮૫૦

પુરાાંત બાકી ગૃપ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૧.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૨.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૪ પેન્નર ડીપોઝીટ ૯૨૩૭૨

પુરાાંત બાકી ૧૨.૯૧ ૧૩.૭૨ ૧૪.૭૨ ૧૫.૦૨ ૧૫.૦૨ ૧૬.૫૨ ૧૬.૫૨ ૧૬.૫૨

જમા ૨.૧૧ ૨.૩૦ ૧.૦૦ ૧.૪૮ ૦.૫૨ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

ખર્ચ ૧.૩૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

બાકી સિલક ૧૩.૭૨ ૧૫.૦૨ ૧૪.૭૨ ૧૬.૫૦ ૧૬.૫૨ ૧૨.૫૨ ૧૨.૫૨ ૧૨.૫૨

૩૫ મેરેજ રીસ્ટરેન ફી ૯૨૬૧૫

પુરાાંત બાકી ૧૭.૧૫ ૧૮.૮૩ ૨૦.૩૩ ૨૦.૫૦ ૨૦.૫૦ ૨૧.૫૦ ૨૧.૫૦ ૨૧.૫૦

જમા ૧.૬૮ ૧.૬૭ ૨.૦૦ ૦.૭૩ ૦.૨૭ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૮.૮૩ ૨૦.૫૦ ૨૨.૩૩ ૨૧.૨૩ ૨૧.૫૦ ૨૩.૫૦ ૨૩.૫૦ ૨૩.૫૦
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સને ૨૦૨૦-૨૧

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નળે'૨૦

ડડસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-

૨૨ નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ
ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

૨૦૨૧-૨૨ નુાં અનામિ ફાંડ  

૩૬ સરકારી ર્ુકળણા અનામિ

પુરાાંત બાકી ૫.૮૨ ૬.૮૭ ૧૩.૦૩ ૬.૯૩ ૦.૦૦ ૬.૯૩ ૪૬.૯૩ ૪૬.૯૩ ૪૬.૯૩

જમા ૫.૭૨ ૫.૦૧ ૮.૦૦ ૨.૧૪ ૪૭.૮૬ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૪.૬૭ ૪.૯૫ ૫.૦૦ ૨.૦૯ ૭.૯૧ ૧૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

બાકી સિલક ૬.૮૭ ૬.૯૩ ૧૬.૦૩ ૬.૯૮ ૪૬.૯૩ ૬.૯૩ ૬.૯૩ ૬.૯૩

૩૭ ર્ુાંટણી ડીપોઝીટ ૯૨૬૨૦

પુરાાંત બાકી ૧૧૫.૯૪ ૧૦.૭૧ ૦.૦૦ ૯.૪૮ ૯.૪૮ ૪.૪૮ ૪.૪૮ ૪.૪૮

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ખર્ચ ૧૦૫.૨૩ ૧.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૯૦ ૯.૧૦ ૧૦.૦૦ ૯.૪૮ ૯.૪૮ ૯.૪૮

બાકી સિલક ૧૦.૭૧ ૯.૪૮ ૦.૦૦ ૮.૫૮ ૪.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૮ કોપ્રળડ-૧૯ ડડપોઝીટ (ગ્રાાંટ)

પુરાાંત બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૧૮.૬૪ ૨૦૩૧.૩૬ ૨૫૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અનામિનુાં કુ

પુરાાંિ બાકી ૨૧૯૦૧.૬૦ ૨૮૦૧૩.૩૭ ૨૮૧૩૭.૦૧ ૩૦૦૧૩.૩૭ ૦.૦૦ ૩૦૦૧૩.૩૭ ૩૫૩૪૦.૨૫ ૩૫૩૪૦.૨૫ ૩૫૩૪૦.૨૫

જમા  ૧૬૯૯૭.૨૬ ૧૩૪૦૩.૨૮ ૧૨૪૫૯.૭૨ ૧૦૩૯૪.૩૪ ૯૧૦૬.૨૮ ૧૯૫૦૦.૬૨ ૧૪૪૦૩.૪૦ ૧૪૪૦૩.૪૦ ૧૪૪૦૩.૪૦

ખર્ચ ૧૦૮૮૫.૪૯ ૧૧૪૦૩.૨૯ ૧૧૬૫૩.૯૯ ૫૪૧૩.૬૫ ૮૭૬૦.૦૯ ૧૪૧૭૩.૭૪ ૧૧૯૯૩.૭૧ ૧૧૯૯૩.૭૧ ૧૧૯૯૩.૭૧

બાકી પ્રસક ૨૮૦૧૩.૩૭ ૩૦૦૧૩.૩૭ ૨૮૯૪૨.૭૪ ૩૨૯૬૨.૭૦ ૦.૦૦ ૩૫૩૪૦.૨૫ ૩૭૭૪૯.૯૪ ૩૭૭૪૯.૯૪ ૩૭૭૪૯.૯૪
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૨૧-૨૨ન ું 

તસિમાત ફુંડ અને િોન



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નવે'૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

૧ ૧-૧-૯૭ પહેાની કુ તસમાત ૭૫૪૦૩

બાકી તસમાત ૭૪૧.૮૦ ૭૪૧.૮૦ ૦.૦૦ ૨૨.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

નવી આપે તસમાત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ખર્ચ થયે તસમાત ૦.૦૦ ૭૧૯.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૦૭ ૨૨.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૭૪૧.૮૦ ૨૨.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ ૧-૧-૯૭ પહેાની સ્ટોર રીવોલ્વીંગ  

ફાંિની  તસમાત

પુરાાંત બાકી ૪૦.૪૭ ૪૦.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૪૦.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૪૦.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ ૧-૧-૯૭ પછીની ખાતાઓને  આપે 

કુ

૭૫૪૦૧

૭૫૪૧૨

પુરાાંત બાકી  ૮૪૨૭.૫૨ ૮૨૭૬.૨૧ ૫૪૭૬.૨૧ ૮૭૭૩.૯૪ ૬૨૭૩.૯૪ ૬૨૭૩.૯૪ ૬૨૭૩.૯૪

ખર્ચ  ૩૮૩૮.૨૮ ૩૭૩૨.૮૯ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૫૨.૮૭ ૪૪૭.૧૩ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

જમા ૩૯૮૯.૫૯ ૩૨૩૫.૧૬ ૫૦૦૦.૦૦ ૨૯૪૮.૧૫ ૨૦૫૧.૮૫ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

બાકી તસમાત ૮૨૭૬.૨૧ ૮૭૭૩.૯૪ ૨૪૭૬.૨૧ ૬૨૭૩.૯૪ ૩૨૭૩.૯૪ ૩૨૭૩.૯૪ ૩૨૭૩.૯૪

૪ ૧-૧-૯૭ પછીની

સ્ટોર રીવોલ્વીંગ  ફાંિ તસમાત 

(૫૦ ાખ)

૭૫૪૦૮

પુરાાંત બાકી ૭૪.૩૭ ૭૪.૩૭ ૫૦.૬૫ ૨૫.૬૫ ૧૫.૬૫ ૧૫.૬૫ ૧૫.૬૫

ખર્ચ ૦.૦૦ ૩૧.૪૮ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૫૬.૮૨ ૭૫.૦૦ ૫.૫૫ ૨૪.૪૫ ૩૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

બાકી તસમાત ૭૪.૩૭ ૪૯.૦૩ ૨૫.૬૫ -૫.૫૫ ૧૫.૬૫ ૨૫.૬૫ ૨૫.૬૫ ૨૫.૬૫

૫ સ્ટોર સ્ટોક તસમાત ૭૫૪૨૬

પુરાાંત બાકી -૫૮.૪૧ -૪૮.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩.૦૬ ૪૮.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૩.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત -૪૮.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

તસમાત ફાંિ (276)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નવે'૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

૬ સી.આઇ.પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૨૮

પુરાાંત બાકી ૩.૬૭ ૮૬.૩૭ ૧૦.૦૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦

ખર્ચ ૩૩૪.૦૫ ૮૮.૬૫ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

જમા ૨૫૧.૩૫ ૧૭૨.૮૨ ૫૦.૦૦ ૨.૧૧ ૭.૮૯ ૧૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦

બાકી તસમાત ૮૬.૩૭ ૨.૨૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૯ ૨.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

૭ આર. સી.સી. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૨૯

૭૫૪૩૦

પુરાાંત બાકી ૨૩.૪૩ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ ૨૩.૪૩ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૪૩ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૨૩.૪૩ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ િી.આઇ. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૩૧

પુરાાંત બાકી ૨૩૬.૧૨ ૨૨૧.૫૪ ૨૨૧.૫૪ ૪૯૦.૭૭ ૪૯૦.૭૭ ૩૯૦.૭૭ ૩૯૦.૭૭ ૩૯૦.૭૭

ખર્ચ ૧૪૩.૪૧ ૪૧૭.૦૮ ૩૦૦.૦૦ ૨૪૮.૨૯ ૧૫૧.૭૧ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

જમા ૧૫૭.૯૯ ૧૪૭.૮૫ ૩૫૦.૦૦ ૧૯૦.૦૮ ૩૦૯.૯૨ ૫૦૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

બાકી તસમાત ૨૨૧.૫૪ ૪૯૦.૭૭ ૧૭૧.૫૪ ૫૪૮.૯૮ ૩૯૦.૭૭ ૩૪૦.૭૭ ૩૪૦.૭૭ ૩૪૦.૭૭

૯ વાહન ોન તસમાત ફાંિ ૭૫૧૦૧

પુરાાંત બાકી ૭.૨૯ ૫.૩૩ ૧૨.૩૮ -૮.૪૬ -૮.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૫.૯૦ ૬.૩૫ ૨૦.૦૦ ૧.૩૬ ૨૨.૧૦ ૨૩.૪૬ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

જમા ૧૭.૮૬ ૨૦.૧૪ ૧૦.૦૦ ૮.૫૯ ૬.૪૧ ૧૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

બાકી તસમાત ૫.૩૩ -૮.૪૬ ૨૨.૩૮ -૧૫.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ ફેસ્ટીવ ોન તસમાત ફાંિ ૭૫૩૦૧

પુરાાંત બાકી ૨૦.૫૨ ૧૯.૭૩ ૦.૦૦ ૧૦.૦૪ ૧૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૭૯ ૯.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૯.૯૪ ૧૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૧૯.૭૩ ૧૦.૦૪ ૦.૦૦ ૯.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ ફુિગે્રન ોન તસમાત ફાંિ ૭૫૧૦૩

પુરાાંત બાકી ૧૬૮.૮૪ ૧૨૨.૫૩ ૦.૦૦ ૭૫.૨૯ ૭૫.૨૯ ૭૦.૨૯ ૭૦.૨૯ ૭૦.૨૯

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૪૬.૩૧ ૪૭.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૪.૫૫ ૫.૦૦ ૭૦.૨૯ ૭૦.૨૯ ૭૦.૨૯

બાકી તસમાત ૧૨૨.૫૩ ૭૫.૨૯ ૦.૦૦ ૭૪.૮૪ ૭૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

તસમાત ફાંિ (277)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
એપ્રિ'૨૦થી 

નવે'૨૦

ડિસે'૨૦ થી 

માર્ચ'૨૧
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૧-૨૨ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

સને ૨૦૨૦-૨૧ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૨૦-૨૧નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો કપ્રમશ્નરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

૧૨ જાથુ તસમાત ૭૨૪૦૧

પુરાાંત બાકી ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૩.૯૫ ૩.૯૫ ૩.૪૫ ૩.૪૫ ૩.૪૫

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

બાકી તસમાત ૪.૦૦ ૩.૯૫ ૪.૦૦ ૩.૯૫ ૩.૪૫ ૨.૪૫ ૨.૪૫ ૨.૪૫

તસમાતની તારીજ

પુરાાંત બાકી ૯૬૮૯.૬૨ ૯૫૬૭.૦૬ ૫૭૭૪.૭૮ ૫૯૭.૨૨ ૯૪૧૮.૮૮ ૬૭૫૬.૩૦ ૬૭૫૬.૩૦ ૬૭૫૬.૩૦

ખર્ચ ૪૩૪૪.૭૦ ૪૩૨૫.૧૭ ૨૪૨૦.૦૦ ૨૩૦૨.૫૨ ૬૫૦.૯૪ ૨૯૫૩.૪૬ ૨૪૭૦.૦૦ ૨૪૭૦.૦૦ ૨૪૭૦.૦૦

જમા ૪૪૬૭.૨૭ ૪૪૪૯.૯૭ ૫૪૮૫.૦૦ ૩૧૫૫.૦૩ ૨૪૬૧.૦૧ ૫૬૧૬.૦૪ ૫૫૮૩.૨૯ ૫૫૮૩.૨૯ ૫૫૮૩.૨૯

બાકી તસમાત ૯૫૬૭.૦૬ ૯૪૪૨.૨૬ ૨૭૦૯.૭૮ ૬૩૯.૯૯ ૬૭૫૬.૩૦ ૩૬૪૩.૦૧ ૩૬૪૩.૦૧ ૩૬૪૩.૦૧

તસમાત ફાંિ (278)



અન ું.

નું
બેંક/સુંસ્થા શાખા ખાતા નું ોન ેવાનો હેત 

ોન મળ્યાની 

તારીખ
ોનની રકમ વ્યાજ દર (%)

મ દ્દત 

(મહહનામાું)

૩૧.૦૩.૨૧ ના રોજ 

સસક
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧
નેશન હાઉસીંગ બેંક 
(N.H.B)

ોધિ રોડ, નવી 

દિલ્લી.
૩૯૦

954  units વામ્બે 

હાઉધસિંગ સ્કીમ (હાઉધસિંગ દડ.)
૨૮.૦૬.૦૭ ૪૦૦.૦૦ ૧૦.૧૦ ૧૫૬ ૦.

૩૦.૦૩.૧૧ ૩૫૬૮.૯૩

૨૩.૧૧.૧૧ ૩૯૫.૦૫

ક  ૩૯૬૩.૯૮

૩
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ
૧૯૭૯૯

બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૧ 

(બી.એસ.યુ.પી. પ્રોજકે્ટ)
૩૦.૦૩.૧૧ ૨૫૨૨.૬૦

૯.૭૦ 

Floating ૧૧૭ ૦.૦૦

૨૩.૧૧.૧૧ ૧૦૦.૦૦

૦૯.૦૩.૧૨ ૨૬૮૯.૩૦

૦૯.૧૧.૧૨ ૮૦૮.૦૭

૧૯.૦૩.૧૩ ૬૧૬.૮૦

૨૪.૦૩.૧૪ ૩૬૮.૨૩

ક  ૪૫૮૨.૪૦

૨૩.૧૧.૧૧ ૧૦૦.૦૦
૦૯.૦૩.૧૨ ૧૩૧૦.૭૦
૦૯.૧૧.૧૨ ૨૦૦.૦૦
૧૯.૦૩.૧૩ ૩૩૮૩.૨૦
૨૪.૦૩.૧૪ ૫૦૦૬.૧૦

ક  ૧૦૦૦૦.૦૦

૧૮.૦૩.૧૬ ૨૫૪૦.૬૦

૨૧.૦૩.૧૭ ૬૪૮૦.૦૦

ક  ૯૦૨૦.૬૦

૩૦૪૮૯.૫૮ ૫૭૯૫.૨૪

૭
વ.મ.પા. ઈન્ટર ફિંડ ોન 

(દડપોઝીટ)

વ.મ.પા. બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૧

(ાભાર્થી ગેપ ફિંડીંગ)
૨૦૧૬-૧૭ ૨૩૨૫.૦૦ ૯ ૧૧૭ ૧૪૧૭.૬૩

૧૩૩૦૦.૦૫ ૭૨૧૨.૮૭ક 

ક 

૫૪ ૫૭૯૫.૨૪૬
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ

બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૩

(ાભાર્થી ગેપ ફિંડીંગ)

૧૦.૨૦

Floating

૧૦૮ ૦.૦૦૫
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ
૧૯૮૮૪

આર.ઓ.બી. દડ કેબીન, 

વરસાિીગટર ડરે નેજ પ્રોજકે્ટ

(JNNU-પ્રોજકે્ટ )

૧૦.૭૦

Floating

૧૦૮ ૦.૦૦

૦.૦૦

૪
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ
૧૯૮૬૪

આર.ઓ.બી. ાબાગ, 

કાી & દિનેશમી 

જતેપુર

(JNNU-પ્રોજકે્ટ)

૧૦.૭૦

Floating

વડોદરા મહાનગરપાસકાની ોનની સવગત દશાાવત ું પત્રક
(રૂ. ાખમાું)

૨
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ
૧૯૮૦૯

બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૨ 

(બી.એસ.યુ.પી. પ્રોજકે્ટ)

૯.૭૦ 

Floating
૧૧૪

 ોનન ું પત્રક  (282)
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