
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સમગ્ર સભા એ મંજૂર કરેિ અંદાજપત્ર

સને ૨૦૨૨-૨૩



અ.નં વલગત ાન ન.ં

૧ ફજટે પે્રઝન્ટેળન ૧ થી ૧૨

૨ સભગ્ર સબા કય-દય ઠયાલ અંક: ૧૪૫/તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૨ ૧ થી ૧૧

૩
સને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝ તથા સને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ અંદાજત્ર અંગે 

સભગ્ર સબા ઠયાલ અંક: ૧૪૬/તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૨
૧૨ થી ૧૬

૪
ન.પ્રા.વળ.સવભતી સને ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજત્ર યત્લે સભગ્ર સબા ઠયાલ 

અંક: ૧૪૮/તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૨
૧૭ થી૧૮ 

૫
સને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝ્ડ તથા સને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ અંદાજત્ર અંગે 

સ્થામી સવભતી ઠયાલ અંક- ૪૭૭. તા. ૦૪-૦૨-૨૦૨૨.
૧ થી ૨૧

૬ કવભળનયશ્રીન ં વનલેદન ૧ થી ૬૦

૭ સને ૨૦૨૨-૨૩ ના કય-દયની દયખાસ્ત ૧ થી ૧૧

૮ A યેલન્મ  જભા અંદાજત્ર બાગ-૧

૧ જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા યચ યણ આલક ૨

૨ વભલ્કત રેન્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ ૬

૩ જાહેય સરાભતી ૮

૪ ાણી  યલઠા ૮

૫ કન્ઝયલન્સી ૧૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તંદ યસ્તી ૧૦

૭ ઘન કચયાનો વનકાર ૧૨

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ ૧૨

૯ ભાકેટ કતરખાના ૧૨

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી ૧૪

૧૧ ફગીચા, પ્રાણી સંગ્રહ સ્થાન, અવતથોગૃહો તથા સ્લીવભંગ ર ૧૪

૧૨ જાહેયકાભો ૧૬

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, ક લા, તાલ, લયસાદી ગટય ૧૬

૧૪ જાહેય વળક્ષણ ૧૬

૧૫ યલાના એન્રોચભેન્ટ તથા ગ ભાસ્તાધાયા ૧૮

૧૬ યચ યણ ૧૮

૯ B યેલન્મ  ખચચ અંદાજત્ર બાગ-૧

૧ સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસ રાત ૨૨

૨ વભલ્કત રેન્ડ એવક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ ૩૬

૩ જાહેય સરાભતી ૪૨

૪ ાણી  યલઠા ૪૮

૫ કન્ઝયલન્સી ૫૨

અન રભવણકા



અ.નં વલગત ાન ન.ં

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તંદ યસ્તી ૫૬

૭ ઘન કચયાનો વનકાર ૭૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ ૭૨

૯ ભાકેટ કતરખાના ૮૦

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી ૮૦

૧૧ ફગીચા, પ્રાણી સંગ્રહ સ્થાન, અવતવથગૃહો તથા સ્લીવભંગ ર ૮૨

૧૨ જાહેયકાભો ૯૦

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, ક લા, તાલ, લયસાદી ગટય ૯૬

૧૪ જાહેય વળક્ષણ ૧૦૦

૧૫ યલાના એન્રોચભેન્ટ તથા ગ ભાસ્તાધાયા ૧૦૦

૧૬ ી.આય.ઓ તથા પે્રસ ૧૦૨

૧૭ રોન ચાજીસ ૧૦૬

૧૦ C કેીટર  જભા અંદાજત્ર બાગ - ૨ ૧૧૧

૧૧ D કેીટર  ખચચ અંદાજત્ર બાગ - ૨

૧ સાભાન્મ કયબાય ૧૧૬

૨ વભલ્કત રેન્ડ એવક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ ૧૧૬

૩ જાહેય સરાભતી ૧૧૬

૪ ાણી  યલઠા ૧૧૮

૫ કન્ઝયલન્સી ૧૨૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તંદ યસ્તી ૧૨૨

૭ ઘન કચયાનો વનકાર ૧૨૨

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ ૧૨૨

૯ ભાકેટ કતરખાના ૧૨૨

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી ૧૨૨

૧૧ ફગીચા, પ્રાણી સંગ્રહ સ્થાન, અવતવથગૃહો તથા સ્લીવભંગ ર ૧૨૪

૧૨ જાહેયકાભો ૧૨૪

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, ક લા, તાલ, લયસાદી ગટય ૧૨૮

૧૮ સબાસદશ્રીઓની સ્લવલલેક ગ્રાંટ હેઠના ળહેયી વલકાસના કાભો ૧૩૨

૧૨ કેીટર ગ્રાંટ ફજટે ૧૩૫

૧૩ JNNURM કેીટર ગ્રાંટ ફજટે ૨૨૫

૧૪ અનાભત પંડ ૨૫૩

૧૫ તસરભાત પંડ તથા રોન ત્રક ૨૬૯



૨૦૨૧-૨૨ રવાઈઝડ તથા ૨૦૨૨-૨૩ ડા ટ બજટેની તારીજ

1

૨૦૨૧-૨૨ રીવાઇઝડ બજટે

બજટે સદર રેવ યુ કેપીટલ ા ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૨૪૬.૧૪ ૩.૦૩ ૫૪૯.૬૯ ૩૭૬.૭૪ ૧૧૭૫.૬૧

આવક ૧૨૮૮.૨૫ ૨૯૬.૭૮ ૭૪૬.૬૩ ૧૭૯.૨૭ ૨૫૧૦.૯૩

કુલ જમા ૧૫૩૪.૩૯ ૨૯૯.૮૧ ૧૨૯૬.૩૨ ૫૫૬.૦૧ ૩૬૮૬.૫૩

ખચ ૧૨૬૮.૯૫ ૨૯૧.૬૯ ૮૧૦.૯૨ ૧૧૧.૫૦ ૨૪૮૩.૦૭

બાકી િસલક ૨૬૫.૪૪ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૨૦૩.૪૭

૨૦૨૨-૨૩ ડા ટ બજટે

બજટે સદર રેવ યુ કેપીટલ ા ટ અનામત કુલ

પુરાંત બાકી ૨૬૫.૪૪ ૮.૧૩ ૪૮૫.૪૦ ૪૪૪.૫૧ ૧૨૦૩.૪૭

આવક ૧૩૩૯.૭૪ ૩૨૭.૭૩ ૭૯૧.૯૫ ૧૭૮.૮૬ ૨૬૩૮.૨૮

કુલ જમા ૧૬૦૫.૧૮ ૩૩૫.૮૫ ૧૨૭૭.૩૫ ૬૨૩.૩૭ ૩૮૪૧.૭૫

ખચ ૧૩૪૭.૦૩ ૩૩૪.૧૩ ૯૯૬.૦૭ ૧૫૨.૦૪ ૨૮૨૯.૨૭

બાકી િસલક ૨૫૮.૧૫ ૧.૭૨ ૨૮૧.૨૮ ૪૭૧.૩૩ ૧૦૧૨.૪૮

( . કરોડ મા)ં



રેવ યુ આવક તથા વક (૨૦૨૨-૨૩)

િપયો યાથી આવશે ?

(પૈસા)

ઓ ટોય ા ટ ૨૬.૫૧

ખાસ કાયદા મુજબની આવક ૧૭.૧૧

સામા ય કર ૧૪.૪૮

અ ય ા ટ ૧૧.૩૮

યાજ તથા ભાડુ ૭.૬૮

પાંણી કર/ચાજ ૬.૯૧

ડેનેજ કર ૪.૧૮

યવસાય વેરો ૩.૯૪

સફાઇ કર ૩.૧૭

પરચૂરણ આવક ૨.૩૭

અ ય વેરા ૨.૨૭
કૂલ પૈસા ૧૦૦.૦૦

િપયો યા જશ?ે

(પૈસા)

મહે મ ખચ ૫૨.૫૪

િનભાવણી અને મરામત ૧૯.૨૦

ાથમીક િશ ણ ૧૩.૩૬

િવ ુત ખચ/લાઇટ િબલ ૭.૧૫

રેવ યુ બજટેમાંથી  તબદીલ થવા 
પા  િવકાસ ના કામો માટે

૪.૦૮

લોન ચાજ સ ૩.૩૨

પરચૂરણ ખચ ૦.૩૫

કુલ પૈસા ૧૦૦.૦૦

2



રેવ યુ જમા

િવગત
૨૦૨૧-૨૨

રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૨-૨૩
ડા ટ 

અંદાજ

ઓ ટોય ા ટ ૩૨૫.૦૦ ૩૫૫.૦૦

ખાસ કાયદા મુજબની 
આવક

૨૨૯.૧૧ ૨૨૯.૨૬

સામા ય કર ૧૮૬.૫૨ ૧૯૪.૦૬

અ ય ા ટ ૧૫૬.૦૧ ૧૫૨.૫૧

યાજ તથા ભાડુ ૯૫.૨૨ ૧૦૨.૯૦

પાંણી કર/ચાજ ૯૦.૫૭ ૯૨.૬૧

ડેનેજ કર ૫૪.૦૧ ૫૬.૦૩

યવસાય વેરો ૫૧.૭૫ ૫૨.૭૫

સફાઇ કર ૪૧.૭૫ ૪૨.૫૦

પરચૂરણ આવક ૨૯.૮૭ ૩૧.૬૯

અ ય વેરા ૨૮.૪૫ ૩૦.૪૫

કુલ ૧૨૮૮.૨૫ ૧૩૩૯.૭૪

( . કરોડ મા)ં
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અ ય વેરા 

પર રૂણ આવક 

સફાઇ કર 

યવસાય વેરો 

નેજ કર 

પાણંી કર/ચા  

યાજ તથા ભા ુ 

અ ય ા ટ 

સામા ય કર 

ખાસ કાયદા જુબની આવક 

ઓ ોય ા ટ 

૩૦.૪૫

૩૧.૬૯

૪૨.૫૦

૫૨.૭૫

૫૬.૦૩

૯૨.૬૧

૧૦૨.૯૦

૧૫૨.૫૧

૧૯૪.૦૬

૨૨૯.૨૬

૩૫૫.૦૦



રેવ યુ ખચ

િવગત
૨૦૨૧-૨૨

રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૨-૨૩
ડા ટ 

અંદાજ

મહે મ ખચ ૬૫૧.૧૨ ૭૦૭.૫૭

િનભાવણી અને મરામત ૨૭૩.૯૨ ૨૫૮.૬૫

ાથમીક િશ ણ ૧૭૩.૩૨ ૧૮૦.૦૦

િવ ુત ખચ/લાઇટ િબલ ૯૨.૪૪ ૯૬.૩૮

રેવ યુ બજટેમાંથી  તબદીલ થવા 
પા  િવકાસ ના કામો માટે

૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦

લોન ચાજ સ ૨૩.૯૫ ૪૪.૭૧

પરચૂરણ ખચ ૪.૨૧ ૪.૭૩

કુલ ૧૨૬૮.૯૫ ૧૩૪૭.૦૩

( . કરોડ મા)ં

4
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૯૬.૩૮

૧૮૦.૦૦

૨૫૮.૬૫

૭૦૭.૫૭



રેવ યુ મા-ખચ તથા િવકાસના કામો માટે તબદીલ (૨૦૨૨-૨૩)
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૧૩૩૯.૭૪ ૧૨૯૨.૦૩

૫૫.૦૦

( . કરોડ મા)ં
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ડા ટ અંદાજ ૨૦૨૨-૨૩ 

૪૭.૪૩
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૧૩૨.૨૮

૧૮૫.૨૯

૧૦૫.૮૩
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૫૨.૧૨

૪૧.૨૦

૫૩.૬૯

૫૦.૦૦
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છે ા ૧૦ વષમાં રેવ યુ માંથી િવકાસના કામો માટે તબદીલ રકમ

( . કરોડ મા)ં
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કેપીટલ જમા

િવગત
૨૦૨૧-૨૨

રવાઇઝ 
અંદાજ

૨૦૨૨-૨૩
ડા ટ 

અંદાજ

જમીન વેચાણની આવક ૧૧૧.૫૦ ૧૩૧.૫૦

લોન ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

કેપીટલ બજટે તબદીલ 
કરેલ િવકાસના કામો માટે

૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦

ટી.પી. ઇ ીમે ટલ ક ટી યુશન ૧૭.૦૦ ૨૦.૦૦

અ ય આવક ૧૫.૬૮ ૧૬.૭૩

પાણી િવકાસ ફાળો ૧.૦૦ ૨.૦૦

ડેનેજ િવકાસ ફાળો ૧.૫૦ ૧.૫૦

ભંગાર વચેાણની આવક ૦.૧૦ ૧.૦૦

કુલ ૨૯૬.૭૮ ૩૨૭.૭૩
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વભગ્ર વબા ઠયાલ(1) 
 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઆઝડ ંદાજત્ર તથા વને ૨૦૨૨-૨૩  ના ડર ાપટ ંદાજત્ર 

ંગે  વભગ્ર વબા ઠયાલ ંક : ૧૪૫/તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૨. 
ધી ગુજયાત પ્રોલીજનર મ્મુનનનવર કોોયેળન એક્ટ ૧૯૪૯ ના ધોયણ અનુવાય વને 

૨૦૨૨-૨૩ ભાટે કયલેયા ભાટે સ્થામી વનભનતએ વુચલેર કય દયની દયખાસ્ત નીચે જણાલેર 

પેયપાય વશ ભંજુય કયલાભાં છે.  
 અકાયણી  : 

 કય દય       

 લડોદયા ભશાનગય ાનરકા દ્વાયા ક્ષેત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધનતનો અભર વને ૨૦૦૩-

૦૪ ના લષથી કયલાભાં આલેર છે જનેા અભરીકયણ ધી જી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ 

૧૪૧(ફી) ની જોગલાઈ અનુવાય શારભાં વાભાન્મ કયના દય, યશેણાંક નભરકત ભાટે પ્રનત ચો. ભી. દીઠ 

રૂ. ૧૬/- તથા યશેણાંક નવલામની નભરકત ભાટે  પ્રનત ચો. ભી. દીઠ રૂ. ૩૦/- છે. જ ેઅન્મ ફાફતો 

વશ વને ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલાભાં આલે છે.  

 ાણી કય  
રયશળષ્ ટ ક 

ધી ગુજયાત પ્રોનલઝનર મ્ મનુનનવર કોોયેળન એકટ  ૧૯૪૯ ની કરભ ૪૫૫(૧) અંતગષત અનુવનચ 

“ક” ના પ્રકયણ ૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ એએ(એ) અનવુાયના કાેટ એરયમા આધારયત રઘુત્તભ ાણી 

કયની લડોદયા મ્મુનનનવર કોોયેળનની દયખાસ્તને ભંજૂયી આલાભાં આલેરી છે. 

ળશેયભાં આલેરી યશેણાંક ઇભાયતો ભાટે વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ ટકા) તેભેજ યશેણાંક નવલામની 

ઇભાયતો ભાટે ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ ટકા) પ્રભાણે રેલાભાં આલળે. 

યંતુ જ ેનભલ્કતો ાણી કનેકળન વાથે જોડામેરી શળે તેલી નભલ્કતો ભાટે નીચે જણાવ્મા ભુજફ ાણી 

કયની ઓછાભાં ઓછી યકભ ભંજૂય કયલાની બરાભણ ને યાજ્મ વયકાય શ્રી એ ભંજૂયી આેરી  છે. જ ે

૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલાભાં આલે છે.  

.

નં. 
શભરકતનો પ્રકાય 

ભીનીભભ(રઘુત્તભ) 

ાણી કય રૂ. 

 તભાભ પ્રકાયની યશેણાંક શભલ્કતો ભાટે  

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝંુડા, ચારી અને ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની 

નભરક્તો ભાટે 

રૂ. ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૧૫૦૦ 

૨ તભાભ પ્રકાયની શફનયશેણાકં શભલ્કતો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૨૦૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નભલ્કતો ભાટે રૂ. ૩૦૦૦ 



વભગ્ર વબા ઠયાલ(2) 
 

૩ તભાભ પ્રકાયની ઔઘોશગક શભરક્તો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. વુધીની નભરક્તો ભાટે રૂ. ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભી. વુધીની નભલ્કતો ભાટે રૂ. ૩૦૦૦ 

યંતુ જો,  જ ેતે નભક્લ્કતભાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉયાંતનું ાણી કનેક્ળન આલાભાં આલેર શળે તો ાણી કય 

નીચે જણાલેર લોલ્મુભેટર ીક ધ્ધનત ભુજફના ગણુાંકભાં ગણલાભાં આલળે. 

ાણી કનેક્ળનની વાઆઝ લોલ્મુભેટર ી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 એાટષભને્ટ, ફશુભાી ભકાનો ભાં આેર ાણી કનેકળન ના ાણી કય ની યકભ ઉયોક્ત ગણત્રી 

પ્રભાણે ગણતાં જ ે તે નભલ્કતના કુર મુનીટ વાથે બાગાકાય કયતાં જો પ્રનત મુનનટ ાણી કય ની યકભ 

ઓછી થતી શળે તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ ભુજફ લવુર કયલાભાં આલળે. 

યંતુ જો નભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાંતનંુ ાણી કનેક્ળનભાં લધાયો કે ધટાડો કયાલળે તો તેલા 

નકસ્વાભાં જ ેતે ાણી કનેક્ળનની વાઈઝની લોલ્મુભેટર ીક ગણત્રી ભુજફ ગણલાભાં આલળે અને તે ભુજ્ફ 

ાણી કય લવુર કયલાનો અનધકાય કોોયેળનને યશેળે. 

ઉયોક્ત નલગતોને ફાધ આવ્મા નવલામ કોોયેળન કોઇણ નભલ્કત ધાયકન ે  ભીટય થી ાણી 

કનેકળન પાલળે (જો નભલ્કત ધાયકની ભાંગણી અધાયે અથલા તે નવલામ) તો તેલા વંજોગોભાં 

લયાળ ભુજફ નક્કી થનાય ચાજષ આધાયે તેભજ ઠયાલેર ળયતો ને આધીન ાણીનો ચાજષ કોોયેળન 

લવૂર કયી ળકળે. 

 ાણી ચાજજ: 
ધી ફી.ી.એભ.વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ એ એ (એ) ભુજફ ાણી કય દાખર કયલાનો નનણષમ 

રેલાભાં આલેરો છે જનેા અનુવંધાને વયકાયશ્રી તયપથી આેર ભંજૂયી અનુવાય રઘતુભ દય ભુજફ ાણી કય 
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લવુર કયલાભાં આલળે જ્માયે યશેણાંક નવલામની ઇભાયતો, ઔદ્યોનગક લયાળ ભાટેની નભરકતો અને કોરેજ, 

શોસ્ટેર, ળાા, ફારભંરદય, ધભષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રભ નલગેયે ભાટે, આલી નભરકતો જ ેાણી કનેક્ળન 

વાથે જોડામેરી શોમ તેલી નભરકતો ભાટે ાણી ચાજષ નીચે દળાષલેર ધોયણે મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

.નં. 
કનેક્ળનની 

વાઆઝ 

ફારભંરદય, 

ધભજળાા, દેલસ્થાન, 

નાથાશ્રભ શલગેયે 

ભાટે (યકભ રૂ.) 

કોરેજ, શોસ્ટેર, 

ળાાઓશલગેયે 

ભાટે (યકભ રૂ.) 

શફનયશેણાંક 

(ઔદ્યોશગક શેતુઓ 

શવલામ) લયાળ 

ભાટે (યકભ રૂ.) 

ઔદ્યોશગક 

લયાળ ભાટે 

(યકભ રૂ.) 

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 ળશેયભાં આલેર તભાભ નફનયશેણાંક કોભળીમર ઔદ્યોનગક નભરકતો ભાટે ૩ ૪⁄ “ 

અને તેનાથી ભોટી વાઇઝના ાણી કનેક્ળનો ય લોટય ભીટય ફેવાડી ભશાનગયાનરકા દ્વાયા નનમત 

કયેર નીચે દળાષવ્મા ભુજફના દયો લવુરલાભાં આલળે. 

પ્રશતભાવ ાણીનો લયાળ કોભળીમર કનેક્ળનો ભાટેના ૧૦૦૦ રીટય દીઠના યેટ(રૂ.ભાં) 

શફન યશેણાંક (ઔદ્યોશગક શેતુ 

શવલામ) લયાળ ભાટે 

ઔદ્યોશગક લયાળ ભાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ નક.રી.વુધી પ્રનત 

ભાવ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ નક.રી. થી ૩૦ નક.રી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ નક.રી. થી ૪૫ નક.રી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  નક.નર. થી ૬૦ નક.રી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ નક.રી. થી ૯૦ નક.રી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ નક.રી. થી લધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 
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 યંતુ જો યશેણાંક નવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણે ની નભલ્કતના ાણી ચાજષ ની યકભ તથા ાણી કય 

 ની ટકાલાયી ભુજફ થતી કયની યકભ, ત્રણ ૈકી જ ેલધુ થતી શળે તે કય ચાજષ લવૂર કયલાભાં આલળે. 

 

 લોટય  ભીટય ોરીવી: 
ાણી ુયલઠા પ્રોજકે્ટ દ્વાયા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના યોજ લોટય ભીટય ોરીવી ભંજૂયી ભાટેની ુયલણી 

દયખાસ્ત સ્થામી વનભનત વભક્ષ યજૂ કયતા સ્થા.વ.ઠયાલ અંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી આખયી નનણષમ 

ભાટે વાભાન્મ વબાભાં વાદય કયલાભાં આલેર છે. આ ોરીવી નો વંૂણષણે અભર વાભાન્મ વબાના 

ઠયાલ ફાદ જ કયલાનો યશેળે. 

 લડોદયા ળશેયની શદ ફશાય અેર શફન યશેણાંક શેતુ ભાટેના ાણી કનેક્ળનો ંગનેો દય: 
શદ ફશાયના નફન યશેણાંક શેતુ ભાટેના કનેકળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશેયભાં ના ધંધાકીમ શેતુ અંગે 

ના કનેકળનો ભાટેના વૂનચત ાણીના દયો ના ત્રણ ગણા રેલાનુ શારનુ ધોયણ ચારુ યાખલા અનબપ્રામ છે 

તેભજ શદ ફશાય આલેર કોરેજ, શોસ્ટેર, ળાાઓ, ફારભંરદય, ધભષળાા, દેલસ્થાન, અનાથાશ્રભોને 

અામેરા કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશેયભાં ના આલી વંસ્થાઓ અગંેના કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના 

દયોના દોઢ ગણા રેખે રેલાનુ શારનુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 લડોદયા ળશેય શદ ફશાય ામેર ાણી કનેક્ળન ભાટે: 
લડોદયા ળશેય શદ ફશાય આેર યશેણાંક શેતુ ભાટે ાણી કનેક્ળન ના દય: 

કનેક્ળન વાઆઝ ભીનીભભ ચાજજની યકભ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 

૧ ૨⁄   થી લધુની વાઇઝ ભાટે ઉય જણાલેર લોલ્મુભટેર ીક ધ્ધનતના ગુણાંકભાં થતી યકભ ભજુફ ાણી 

ચાજષ લવુર કયલાભાં આલળે. 

 લડોદયા ળશેયની શદ ફશાય અલેર યશેણાંક શવલામના શેતુ ભાટેના કનેક્ળનના દય: 
લડોદયા ળશેય ની શદ ફશાય આેર નફન યશેણાંક શેતુ નવલામના શેતુ ભાટેના  કનેક્ળન નો દય, ળશેયભાં 

યશેણાંક નવલામની ઇભાયતો ભાટેના દય ના ત્રણ  ગણા રેખે લવૂર કયલા ભાટે ભંજુય કયલાભાં આલે છે. 

 કન્ઝયલન્વી ને વુયેઝ ટેક્ષઃ 
 ળશેયી નલકાવ અને ળશેયી ગૃશ નનભાષણ નલબાગના ઠયાલ ક્રભાંક: 

લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી. તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અને વુઅયેજ ટેક્ષના દયોને વયકાય 

શ્રી ની ભંજુયી ભેર છે. 

ગુજયાત એક્ટ નં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ એએ (ફી) અન્ લમે કન્ ઝયલન્ વી અને વુઅયેઝ ટેક્ષ નીચ ે

ભુજફના ધોયણોએ રેલા ભંજુયી ભેર છે. આ દયો ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 
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.નં કન્ ઝયલન્ વી ને વુયેઝ ટેક્ષ ાત્ર શભલ્ કત 

વાભાન્મ કય ય 

ટકાલાયી 

૧. ઝંુડા   લાનષક ઓછાભાં 

ઓછા દય 

૨. ૨૫ ભીટય વુધીના યશેઠાણની નભલ્ કત અને ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તેભજ ઓધિનગક 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  તદઉયાંત તભાભ પ્રકાયની દુકાન  તભાભ પ્રકાયના 

ભાકેટ  ગોડાઉન  લેયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શોટેર  યેસ્ ટોયન્ ટ  વનલષવ સ્ ટેળન  

ગેયેજ  ળોરૂભ  શેલ્ થ વેન્ ટય  જીમ્ નેળીમભ  તભાભ પ્રકાયના ટુ્યળન કરાવીવ  ટરેનીંગ 

અને લોકેળનર ગાઇડન્ વ વંસ્ થાઓ  આનંદપ્રભોદ અને ભનોયંજનના શેતુ ભાટે 

લયાતી ઇભાયત  ભેયેજ શોર  કોમ્ મુનીટી શોર  લાડી  ાટી  રોટ  કરફ  રોટ  

પ્રદળષન ભેદાન  નવનેભાગૃશ  કરફ શાઉવ  ભલ્ ટી રકે્ષ થીમેટય  ઓન એય થીમેટય  

જીભખાના  સ્ ોટષવ સ્ ટેડીમભ નલગેયે 

૩૫% 

 

૪. ૨૫ ભીટયથી લધુ ક્ષેત્રપલાા યશેઠાણની નભલ્ કત અને ઉય ાણણાવ્ મા નવલામની 

નફન યશેઠાણની તભાભ નભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાં ઓછા લાનષક દય (એકટભાં નનરદષષ્ટ કમાષ ભુજફ) રૂ. ૨૪ 

 લડોદયા ળશેયની શદ ફશાય ામેરા ડરેનજે કનેકળનો ઈય રેલાાત્ર કન્ ઝયલન્ વી વુયેઝ ટેક્ષ ંગનેું 

ધોયણઃ 
ભશાનગયાનરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભાટે ડરે નેજ કનેકળન ભાટે ડરે નેજ કનેકળન દીઠ લાનષક  

રૂ. ૧૦૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનંુ ધોયણ રાહાય ર યાખલા અનબપ્રામ છે. ફશુભાી ભકાનોનાં કેવભાં દય 

મુનીટ દીઠ ચાજષ ગણલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલ ેછે. 

 શદ ફશાયના શફનઘયગથ થું ડરેનેજ કનેકળનો ંગનેું ધોયણઃ 
મ્ મનુનનવર શદ ફશાયના નફન ઘયગથ થું ભકાનો ભાટે પ્રનત કનેકળન દીઠ લાનષક શારના દયે રૂ. 

૩૫૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનંુ ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 લડોદયા ળશેયીની શદ ફશાયના વંસ્ થાકીમ શેતુ ડરેનેજ કનકેળનો ંગનેું ધોયણઃ 

શદ ફશાયના વંસ્ થાકીમ શેતુ ડરે નેજ કનેકળનો ભાટેના દયો પ્રનત કનેકળન દીઠ શારના દયે રૂ. ૫૦૦૦/- 

રેખે રેલાનું ધોયણ મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 પામય ટેક્ષ : 
 ળશેયી નલકાવ અને ળશેયી ગૃશ નનભાષણ નલબાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠયાલ ક્રભાંક : લભન 

૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- ી. થી પામય ટેક્ષના નનમભોની ભંજુયી ભેર છે. વને ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે 

પામય ટેક્ષના દય નીચે જણાવ્ મા ભુજફના દયે મથાલત યાખલાભાં આલે છે.  
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.નં. શલગત દય÷ 

૧. પેકટયીની ઇભાયતો અને જભીન તેભજ અન્ મ નભરક્ત અને જભીનો કે જ ે

ઔદ્યોનગક શેતુ ભાટે લયાતી શોમ 

વાભાન્મ કયના 

૫% 

 
૨. શાઇયાઇઝ ઇભાયતો કે જનેી ઉંચાઇ ૧૮ ભીટયથી લધુ શોમ તેલી જભીન 

અને ઇભાયતો 

વાભાન્મ કયના 

૭% 

 
 શળક્ ાણ ઈકય (વયચાજજ) : 

તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગુજયાત યાજ્મ ત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રનવધ્ધ થમેરા વને ૨૦૦૬ના ગુજયાત 

નલધેમક ક્રભાંક-૧૩ અનુવાય નળક્ષણ ઉકય (વયચાજષ) લવૂર કયલાનંુ ઠયાલેરંુ છે. નળક્ષણ ઉકય 

(વય ચાજષ)ની ગણતયી નીચે ભુજફ કયલાની છે. તે ભુજફ ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે શારનંુ ધોયણ 

મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 ૧)  ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશેણાંકના શેતુ ભાટે અથલા લેાય  લાનણજ્મ અથલા ઉદ્યોગ  

         અથલા વ્મલવામ અથલા ધંધો ચરાલલા નવલામના કોઇ શેતુથી ઉમોગ થતો શોમ ત્માયે  

  ૧)  વાભાન્મ કય ફવો રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ ણ ાંચવો રૂનમા કયતાં લધાયે ન શોમ  તો 

વાભાન્મ કયના ાંચ ટકાના દયે. 

  ૨)  વાભાન્મ કય ાંચવો રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શાણય રૂનમા કયતાં લધાયે ન શોમ  તો 

વાભાન્મ કયના દળ ટકાના દયે. 

  ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્મ કયના ંદય ટકા ના દયે. 

 ૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લેાય  લાનણજ્મ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્મલવામ અથલા 

ધંધો કયલાનો શેતુ ભાટે ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે  

                ૧)  વાભાન્મ કય ફવો રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ ણ ાંચવો રૂનમા કયતાં લધાયે ન શોમ  તો 

વાભાન્મ કયના દવ ટકાના દયે. 

                  ૨) વાભાન્મ કય ાંચવો રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શાણય રૂનમા કયતાં લધાયે ન શોમ      

તો  વાભાન્મ કયના લીવ ટકાના દયે. 

                 ૩) વાભાન્મ કય ત્રણ શાણય રૂનમા કયતાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્મ કયના ત્રીવ ટકાના દયે. 

           ૨)    કોઇ જભીન  ભકાન  ટૅનાભેન્ટ અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્મ કય આકાયલાભાં 

આવ્મો શોમ  ણ ેટા કરભ (૧) ભાં જણાલેરા ફે અથલા લઘાયે શેતુઓ ભાટે એકી વાથે 

ઉ૫મોગભાં રેલાતા શોમ ત્માયે આ કરભ શેઠનો વયચાજષ તે જભીન  ભકાન  ટેનાભને્ ટ અથલા 

ભકાનના બાગ જ ે શેતુઓ ભાટે ઉ૫મોગભાં રેલાતા શોમ તે ૈકી કોઇ શેતુઓ વંફંઘભાં રાગુ 

૫ડતા ઉંચા દયે રેલાનો યશેળે. 
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 વપાઆ ચાજજ : 
બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ ાણલણી અનધનનમભના પ્રકયણ-૨૫ ના પકયા ક્રભાંક ૫.૩.૪.૨૫ ભા ં

કોસ્ટ યીકલયી  અને ૪.૩.૪ રેલી ઓપ વેનીટેળન ટેક્ષ ભીટ એડ કોસ્ટ ઓપ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ 

વનલષવીઝ અંતગષત વોરીડ લેસ્ટની જ ે વનલષવ ુયી ાડલાભાં આલ ે છે. વદય નનમભ અંતગષત વન ે

૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે વપાઇ ચાજષ નીચે ભુજફના ધોયણે મથાલત યાખલાભાં આલે છે.   
 
 
 

વપાઇ ચાજજ શારનો દય 
૧. યશેણાંક નભરક્તો ભાટે 

  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ ભા 

ધયાલતી નભરકત ભાટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો.ભી. 

વુધીનું ભા ધયાલતી નભરકત ભાટે   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા ધયાલતી 

નભરકત ભાટે 

રૂ. ૨૫૦  

 

રૂ. ૫૦૦ 

 

રૂ. ૭૫૦ 

૨ યશેણાંક નવલામની 

નભરક્તો ભાટે   

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.ભી. થી ઓછુ ભા 

ધયાલતી નભરકત ભાટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો.ભી. 

વુધીનું ભા ધયાલતી નભરકત ભાટે  
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી લધુ  ભા ધયાલતી 

નભરકત ભાટે 

રૂ. ૧૦૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાંથી જ ેલધુ થામ ત ે

રૂ. ૧૮૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાંથી જ ેલધુ થામ ત ે

રૂ. ૨૫૦૦ અથલા વાભાન્મ કયના 

૧૦% ફે ભાંથી જ ેલધુ થામ ત ે

 રદલાફત્તી લેયો  : 
લડોદયા ભશાનગય ાનરકાના શદ નલસ્તાયભાં આલેર ઇભાયતો અને નભલ્કતો ઉય રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલાં 

કયલાભાં આલેરી દયખાસ્તને વભરાહ વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી ભંજુયી ભેરી છે 

વદય ભંજુયી અન્લમે રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલા અંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલાભાં આલેરી જનેે 

વયકાયશ્રીના ળ. નલ. અને ળ. ગૃ. નલ. ઠયાલ અંક લભન ૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ 

થી ભંજુયી ભેરી છે. વદય ભંજુયીભાં “રાઇટીંગ ટેક્ષ” ના ફદરે “રદલાફત્તી લેયો” (સ્ટર ીટ રાઇટ ટેક્ષ) 

એ ભતરફના વુધાયા વરશત મ્મુનનનવર કોોયેળનની દયખાસ્તને કાભચરાઉ ભંજુયી ભેરી છે. વદય 

ભંજુયી આધાયે લડોદયા ભશાનગય ાનરકા શદભાં આલેર ઇભાયતો અને  નભકલ્કતો ઉય રદલાફત્તી લેયો 

નાંખલા અંગનેા નનમભોને વભરાહ વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી ભજુંયી ભેરી વદય 

ભંજુયી આધાયે ધી જી.ી. એભ. વી. એક્ટની કરભ ૪૫૫ (૧) ભુજ્ફ ાણશેય નોટીવ પ્રનવધ્ધ કયી 

લાંધાવુચનો ભંગાલલાભાં આલેરા શતા અને  વદય લાંધા વુચનો ઉય આખયી નનણષમ કયલા અંગેની 

દયખાસ્ત ભુક./વંકરન/આકાયણી/એવ./જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. ૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી 

યજુ કયલાભાં આલેરી  છે. જનેા લાંધા વુચનો ની વુનાલણી ખાવ વભીતી દ્વાયા કયલાભાં આલેરી છે  



વભગ્ર વબા ઠયાલ(8) 
 

યંતુ તે અંગેનો ઠયાલ અનનણીત છે. જનેો નનણષમ થમે યાજ્મ વયકાયશ્રીની છેલટની ભંજુયી ભેલી 

અભરીકૃત કયલાભાં આલળે. 

 લાશન ઈયનો કય (અજીલન લાશન કય): 
આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.એભ.વી એકટ ૧૯૪૯ શેઠ લવુર કયલાભાં આલે છે. તે વન ે

 ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે નીચે ભુજફના શારના દય મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 

 

.નં. શલગત દય 

૧. 
સ્કુટય  ભોટય વામકર  અને રીચક્રી લાશનો (ફેટયી ઓયેટેડ 

વરશત) 
ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટોયીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડીંગ યીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભોટયકાય તથા જી ભાટે (ફેઝીક પ્રાઇઝ)  

 (એ) રૂ.÷ ૨ ૯૯ ૯૯૯ વુધી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

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

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

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

 (ઇ) રૂ. 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 નં. ૧ થી ૫ ભાં ના શોમ 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

આ ઉયાંત લાશન દીઠ ટોકન રૂ. ૧૦૦/- લવૂર કયલાનું મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

 થીમટેય ટેક્ષ : 
 ગુજયાત વયકાયના ંચામત અને આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.એભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   

/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભજુંય કયેરા થીમેટય ટેક્ષ અંગેના નનમભો ભુજફ અને ગજુયાત વયકાયનાં ંચામત 

શાઉવીંગ અને અફષન ડેલરભેન્ટના ઠયાલ અંક-ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /ી. /તા.૧૨-

૦૮-૧૯૭૬ અન ે ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 

લી.એભ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભંજુય કમાષ પ્રભાણે તેભજ ળશેયી 

નલકાવ અને ળશેયી ગૃશ નનભાષણ નલબાગ ઠયાલ ક્રભાંક : જીએપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-૨-

૨૦૦૧ અનવુાય તેભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ ભજુફ વને ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે 

મથાલત યાખલાભાં આલે છે.  
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 ાકીંગ ચાજજ: 
ાકીંગ ચાજષ(જભીન લાય યલાના પી) બાયે લાશનો (ટરક, ટરેરય, રક્ઝયી ફવ નલગેયે) લાનષક 

રૂ.÷.૧૦૦૦/- પ્રનત લાશન રદઠ ચાજષ રેલાભાં આલે છે તે મથાલત યાખી ભંજુય કયલાભાં આલે છે. તે 

નવલામના લાશનો ઉય ચાજષ રેલાનો નથી. 

 વ્ મલવામ લેયો :  
 લડોદયા ભશાનગયાનરકાની શદભાં વ્મલવામ કયતાં નીચે જણાલેર રયનળષ્ટ ભુજફના 
 વ્મલવામકાયો તથા રયનળષ્ટ-૧ ની એન્ટર ી-૧ ભાં દળાષલેર લેતનદાયો ૈકી કેન્ર વયકાય  યાજ્મ 
 વયકાય  ંચામત  કેન્ટોનભેંન્ટ નલસ્તાય તથા ાણશેય વાશવના એકભના લેતનદાય નવલામના 
 લેતનદાયોએ બયલાાત્ર વ્મલવામ લેયો લવુર કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા નોટીપીકેળન 
નં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા ભશાનગયાનરકાને વુપ્રત 
કયલાભાં આલેરી છે. તેભજ કામદાની જોગલાઈ અનુવાય રઘુતભ અને ભશત્તભ દયની ભમાષદા ભુજફ દય 
નક્કી કયલાની વત્તાઓ વુપ્રત થમેરી છે.  

વને ૨૦૨૨-૨૩ ના લષ ભાટે વ્મલવામ લેયાના દય નીચે જણાલેર અનુવુનચ-૧ ભુજફ શારના દયે 

 મથાલત યાખલાભાં આલે છે. 

અનુવૂનચ - ૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અને કરભ ૫ની ેટા કરભ(૩)] 

વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અને યોજગાય ઉયના લેયાનો દય. 

.નં. વ્મશક્તઓનો લગજ Ç 
વ્મલવામ લેયાનો 
ભાશવક દય રૂ. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કેન્ર વયકાય  ંચામતો  યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયના ાણશેયક્ષેત્રના 
ઉક્રભો અને રાહાંટ ઇન એઇડ વંસ્થાઓ નવલામના ગાયદાયો અને લેતનદાયો જનેો ભાનવક 
ગાય અથલા લેતન 

 

૧. રૂ. ૬૦૦૦ થી ઓછો ળુન્મ 

૨. રૂ. ૬૦૦૦ અથલા તેથી લધુ ણ રૂ. ૯૦૦૦ થી ઓછો રૂ. ૮૦ 

૩. રૂ.  ૯૦૦૦ અથલા તેથી લધુ ણ રૂ. ૧૨૦૦૦ થી ઓછો રૂ. ૧૫૦ 

૪. રૂ. ૧૨૦૦૦ અથલા તેથી લધુ રૂ. ૨૦૦ 

સ્ષ્ટીકયણ ૧-કોઇ ભરશના નવલામની કોઇ ભુદત ભાટે કોઇ ગાય અથલા લેતનઆલાનું 
શોમ ત્માયે  ભાનવક ગાય અથલા લેતન  આ નોંધના શેતુ ભાટે કોઇ ભરશના ભાટે આેર 
અથલા આલાના ગાય અથલા લેતનની ખયેખય યકભના આધાયે ગણલાભાં આલળે. 

 

સ્ષ્ટીકયણ.૨- કોઇ વ્મનક્ત કોઇ ભરશનાના અંત શેરાં ગાય અથલા લેતન ભેલનાય 
તયીકે ફંધ થામ  ત્માયે તે ભરશનાનો લેયો બયલાની તેની જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતે 
ઘટાડલાભાં આલળે. 

 

  વ્મલવામ લેયાનો 
લાશજક દય રૂ.. 

૨. (ક) વોરીવીટયો અને નોટયી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ રૂ. ૨૦૦૦ 

(ખ) 
તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ટન્ટો) અને દંત નચનકત્વકો(ડેન્ટીસ્ટો) વરશત તફીફી 
વ્મલવામીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 
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(ગ) 

આકીટેકટો  એન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ટન્ટો  ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટો  ચાટષડષ  
એકાઉન્ટન્ટો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અને ભેનેજભેન્ટ કન્વલ્ટન્ટો વરશત ટેકનનકર અને 
પ્રોપેળનર કન્વલ્ટન્ટો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 

 

(ઘ) 
લીભા અનધનનમભ  ૧૯૩૮(વન ૧૯૩૮ના ૪થા) શેઠ યનજસ્ટય થમેરા અથલા 
રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ એજન્ટો  નપ્રન્વીાર એજન્ટો  સ્ેનળમર 
એજન્ટો ઇન્સ્મોયન્વ એજન્ટો અને વલેમયો અથલા રોવ એવેવયો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ચ) નફલ્ડીંગ કોન્ટર ાકટયો નવલામના તભાભ કોંટર ાકટયો. રૂ. ૨૦૦૦ 

 (છ) કનભળન એજન્ટો  દરારો અને એસ્ટેટ બ્રોકયો નવલામના બ્રોકયો. રૂ. ૨૦૦૦ 

 (જ÷) ઓટોભોફાઈર બ્રોકવષ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઝ) ટુય ઓયેટવષ અને ટર ાલેર એજન્ટ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ટ) કેફર ટી.લી. ઓયેટવષ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઠø) રપલ્ભ નલતયકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ડ) નલજ્ઞાન એજન્વીઓના ભાનરકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઢ)   ટ્યુળન ક્રાવીવ અથલા ટ્યુટોયીમર ઈન્ટીટ્યુળન્વના ભાનરકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ત)   કોમ્મુટય નળક્ષણ તારીભ અથલા કોમ્મુટય નેટલકષ  ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભેળન 
અને ડેટા ફેઝ વનલષવભાં યોકામેરી વંસ્થાના ભાનરકો અથલા વેલા ુયી ાડનાયાઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈલીંગ સ્કુરના ભાનરકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (દù)   ભેયેજ શોર અને ાટી રોટના ભાનરકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વેલા ુયી ાડનાયા  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ન)   શેલ્થ ક્રફ અને ભનોયંજન ક્રફના ભાનરકો.  રૂ. ૨૦૦૦ 

૩. (૧) લામદા-વોદા (નનમભન) અનધનનમભ  ૧૯૫૨ (વને ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શેઠ 
ભાન્મ થમેરા એવોવીએળનનાં વભ્મો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૨) વીક્મોયીટી વોદા (નનમભન) અનધનનમભ  ૧૯૫૬ (વને ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) શેઠ 
ભાન્મ થમેરા સ્ટોક એક્વચેન્જ વભ્મો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૩) ઓઈર મ્ો અને વનલષવ સ્ટેળનોનાં ભાનરકો અને કોઈણ તેલા ટે 
રેનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધુ ચો. ભીટય વુધીની નભરકત ભાટે.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૪) ભંુફઈ દુકાન અને વંસ્થા અનધનનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ભંુફઈના ૭૯ભા) ભાં 
વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે રાઈવન્વ ધયાલતા નલદેળી દારુ લેચનાયા અને નનલાવી 
શોટરો અને નથમેટયોના ભાનરકો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૫) ચીટ પંડોનું વંચારન કયતી વ્મનક્તઓ અથલા વંસ્થાઓ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૬) ફેંનકંગ નનમભન અનધનનમભ  ૧૯૪૯(વને ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાં વ્માખ્મા કમાષ 
પ્રભાણેની ફેંનકંગ કંનીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૭) ગુજયાત વશકાયી ભંડી અનધનનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજયાતના ૧૦ભા) શેઠ 
યજીસ્ટય થમેરી અથલા યજીસ્ટય થમેર શોલાનું ગણાતી વશકાયી વોવામટીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધંધાભાં યોકામેરી યાજ્મ સ્તયની ભંડીઓ અને 
જીલ્લા સ્તયની ભંડીઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

  (ખ) વશકાયી વુગય પેક્ટયીઓ અને વશકાયી સ્ીનીંગ નભરો. રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૮) એસ્ટેટ એજન્ટો અથલા એસ્ટેટ બ્રોકવષ અથલા નફલ્ડીંગ કોન્ટર ાક્ટયો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૯) નલડીમો ારષવષ અથલા નલડીમો રાઈબ્રેયી અથલા તે ફને્નના ભાનરકો અથલા તે ફને્ન 
બાડા ટે આેર શોમ ત્માયે તેને બાડા ટે યાખનાય.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધંધાભાં યોકામેરી બાયતીમ બાગીદાયી અનધનનમભ  
૧૯૩૨ (વને ૧૯૩૨ના ૯ભા) શેઠ યનજસ્ટય થમેરી ેઢી ઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

૫ કાયખાના અનધનનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે કંની નાં 
બોગલટે દાયો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 
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૬ ભંુફઈ દુકાન અને વંસ્થા અનધનનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ભંુફઈના આળયે ાંચથી લધુ 
કભષચાયીઓ કાભે યાખેરા શોમ તેલી વંસ્થાના ભાનરકો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

૭ ગુજયાત ભૂલ્મલનધષત લેયા અનધનનમભ  ૨૦૦૩ (વને ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાં વ્માખ્માનમત કમાષ 
પ્રભાણેના લેાયી ઓ  જભેના તભાભ લેચાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓ નું કૂર લાનષક ટનષ 
ઓલય   

 

 (૧)   રૂ. ૨ ૫૦ ૦૦૦ થી લધુ ન શોમ તો  ળુન્મ 

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

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

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

 સ્ષ્ટીકયણ : આ નોંધના શેતુ ભાટે  “લષ” એ ળબ્દનો અથષ  ગુજયાત ભૂલ્મલનધષત લેયા 
અનધનનમભ  ૨૦૦૩ (વને-૨૦૦૫ના ગુજયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખંડ(૩૬) ભાં 
વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણેનું લષ એલો થળે. 

 

૮ ભોટય લાશન અનધનનમભ  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. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 સ્ષ્ટીકયણ : એકજ કુટંુફના વભ્મો તયીકે વાથે યશેતી અને અરગ યભીટો ધયાલતી 
વ્મનક્તઓ  આ નોંધના શેતુઓ ભાટે એક જ વ્મનક્ત તયીકે ગણાળે.  

 

૯ ભંુફઈ નાણાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અનધનનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વન ે
૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શેઠ રામવન્વ આેરા નાણાંની ધીયધાય  

રૂ. ૨૦૦૦ 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાં ઉલ્લેખેરી ન શોમ તેલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધંધો અથલા યોજગાય 
કયતી અને કરભ ૩ની ેટા કરભ(૨) ના ચોથા યંતુક શેઠ જનેા વંફંધભાં ાણશેયનાભંુ 
ફશાય ાડેરું શોમ તેલી વ્મનક્તઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 

 

 

 

 

 



અ.

નં.
૧

૨

૩

૪

૫

વને ૨૦૨૧-૨૨  યેલન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

નં.
૧
૨
૩
૪
૫

અ.

નં.

૧

૨

૩

ુયાંત વશ કુર આલક ૧૫૩૫૩૮.૮૮ ૧૫૩૪૩૮.૮૮

વને ૨૦૨૧-૨૨ નું યીલાઇઝ્ડ અંદાજત્ર તથા ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ અંદાજત્ર અંગે 

વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક : ૧૪૬/તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૨.

       કાભના કાગો જોમા. ચચાા વલચાયણા કયી.

      લડોદયા ભહાનગયાવરકાના સને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝડ ફજટે અને સને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ અંદાજત્ર  અંગે

સ્થામી સવભવિની બરાભણ નીચેના પેયપાય સહ ભંજૂય કયલાનુ ઠયાલલાભાં આલે છે.

કેીટર ફજટેભાં  િફદીર કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

ફાકી  સવરક (ભશેવૂરી) ૨૬૧૭૫.૭૩ ૨૬૫૪૩.૭૩

યેલન્મુ ખચા ૧૨૨૩૬૩.૧૫ ૧૨૧૮૯૫.૧૫

ફાકી સવરક /ખાધ ૩૧૧૭૫.૭૩ ૩૧૫૪૩.૭૩

ખુરતી સવરક ૨૪૬૧૪.૧૧ ૨૪૬૧૪.૧૧

આભદાની ૧૨૮૯૨૪.૭૭ ૧૨૮૮૨૪.૭૭

કૂર ૧૨૨૩૬૩.૧૫ ૧૨૧૮૯૫.૧૫

વને ૨૦૨૧-૨૨ યીલાઇઝ્ડ  યેલન્મુ ફજટે વભગ્ર રયસથથસત
(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

પ્રાથવભક વળક્ષણ ૧૭૮૦૦.૦૦ ૧૭૩૩૨.૦૦
કન્ટીજન્સી ૪૨૧.૦૫ ૪૨૧.૦૫

વનબાલણી ૩૬૬૩૫.૪૫ ૩૬૬૩૫.૪૫
રોન ચાવજાસ ૨૩૯૫.૦૦ ૨૩૯૫.૦૦

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
ભહેકભ ૬૫૧૧૧.૬૫ ૬૫૧૧૧.૬૫

અન્મ આલક ૨૯૮૬.૮૬ ૨૯૮૬.૮૬

કૂર ૧૨૮૯૨૪.૭૭ ૧૨૮૮૨૪.૭૭

ખાસ કામદા ભુજફ ૨૨૯૧૧.૦૦ ૨૨૯૧૧.૦૦

મ્મુવનવસર વભરકિભાંથી બાડંુ િથા વ્માજ ૯૫૨૧.૮૫ ૯૫૨૧.૮૫

મ્મુવનવસર કય અને દય ૪૫૩૦૪.૫૬ ૪૫૩૦૪.૫૬

સયકાય ભદદ ૪૮૨૦૦.૫૦ ૪૮૧૦૦.૫૦

વને ૨૦૨૧-૨૨ યીલાઇઝ્ડ  અંદાજત્ર :-

     સને ૨૦૨૧-૨૨ ના સ્થામી સવભવિએ ભંજુય કયેર લડોદયા ભહાનગયાવરકાના યીલાઇઝડ અંદાજત્ર કેટરાક પેયપાય

સહ ભંજુય કયલાનંુ ઠયાલલાભાં આલે છે. ભહાનગયાવરકાનંુ સને ૨૦૨૧-૨૨ નંુ યીલાઇઝડ  ફજટે નીચે ભુજફનંુ  યહેળ.ે

વને ૨૦૨૧-૨૨  યેલન્મુ જભા ફાજુ  :-

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબા ઠયાલ (12)



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.
ફજટે કોડ વદય

થથામી 

વસભસતએ ભંજુય 

કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
લધાયો ઘટાડો

યેલન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેલન્મુ  જભા) 

૧ A ૧૪૦૧૩૦૧ પ્રાથવભક વળક્ષણ ભાટે સયકાયની ભદદ ૧૧૫૦૦.૦૦ ૧૧૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦
કૂર  લધ-ઘટ ૧૧૫૦૦.૦૦ ૧૧૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

યેલન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેલન્મુ  ખર્ચ) 

૧ B ૧૪૦૧૩૦૧ ૧)પ્રાથવભક ળાા સંચારન ભાટે ૧૭૮૦૦.૦૦ ૧૭૩૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૪૬૮.૦૦

કૂર  લધ-ઘટ ૧૭૮૦૦.૦૦ ૧૭૩૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૪૬૮.૦૦

અ.

નં.
૧

૨

૩

૪

૫ અન્મ આલક ૩૧૬૮.૭૧ ૩૧૬૮.૭૧

કૂર ૧૩૪૦૩૪.૩૭ ૧૩૩૯૭૪.૩૭

ખાસ કામદા ભુજફ ૨૨૯૨૬.૦૦ ૨૨૯૨૬.૦૦

મ્મુવનવસર વભરકિભાંથી બાડંુ િથા વ્માજ ૧૦૨૮૯.૬૦ ૧૦૨૮૯.૬૦

મ્મુવનવસર કય અને દય ૪૬૮૩૯.૫૬ ૪૬૮૩૯.૫૬

સયકાય ભદદ ૫૦૮૧૦.૫૦ ૫૦૭૫૦.૫૦

      સને ૨૦૨૨-૨૩ ના સ્થામી સવભવિએ ભંજુય કયેર  લડોદયા ભહાનગયાવરકાના ડર ાપટ  અંદાજત્રનો અભ્માસ કયી

િેને કેટરાક પેયપાય સહ ભંજુય કયલાનંુ  ઠયાલલાભાં આલે છે. સ્થામી સવભવિએ ભંજુય કયેર ભહાનગયાવરકાના જભા િથા

ખચાના  જણાલેર સદયોભાં પેયપાય  કયી અંદાજત્રભાં સંફંધીિ  ફજટે સદયોની  સાભે સભગ્ર સબાએ ભંજૂય કયેર કોરભોભાં

દળાાલલાભાં આલેરા છે. સને ૨૦૨૨-૨૩ નંુ  ડર ાપટ  ફજટે નીચે ભુજફનંુ  યહેળ.ે

વને ૨૦૨૨-૨૩  યેલન્મુ જભા ફાજુ  :-

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ફાકી સવરક /ખાધ ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝ્ડ ફજટે વભગ્ર વબાએ કયેરા પેયપાયથી થતા લધાયા- ધટાડાનું ત્રક
(રૂ. રાખભાં)

વને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ  અંદાજત્ર :-

ુયાંત વશ કુર આલક ૨૯૯૮૧.૨૪ ૨૯૯૮૧.૨૪

કેીટર ખચા ૨૯૧૬૮.૫૮ ૨૯૧૬૮.૫૮

યેલન્મુ  ફજટેભાંથી િફદીર કયેર/કયલાાત્ર યકભ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

અન્મ કેીટર આલક ૩૫૨૮.૨૫ ૩૫૨૮.૨૫

જભીન લેચાણની આલક ૧૧૧૫૦.૦૦ ૧૧૧૫૦.૦૦

રોનની આલક ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

વને ૨૦૨૧-૨૨ યીલાઇઝ્ડ કેીટર ફજટે વભગ્ર રયસથથસત

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ
ખુરતી સવરક ૩૦૨.૯૯ ૩૦૨.૯૯

વભગ્ર વબા ઠયાલ (13)



વને ૨૦૨૨-૨૩  યેલન્મુ ખર્ચ ફાજુ

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.

૧

૨

૩

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

ુયાંત વશ કુર આલક ૧૬૦૨૧૦.૧૦ ૧૬૦૫૧૮.૧૦

આંિયીક બંડો/રોન ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

ુયાંત વશ કુર આલક

કેીટર ખચા ૩૩૪૧૨.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫

ફાકી સવરક /ખાધ ૧૭૨.૪૧ ૧૭૨.૪૧

૩૩૫૮૫.૧૬ ૩૩૫૮૫.૧૬

યેલન્મુ ફજટેભાંથી િફદીર કયલાાત્ર યકભ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

કેીટર આભદાની ૧૭૨૭૨.૫૦ ૧૭૨૭૨.૫૦

વને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાપટ કેીટર ફજટે વભગ્ર રયસથથસત

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ખુરતી સવરક ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬

કેીટર ફજટેભાં  િફદીર કયલાાત્ર યકભ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

ફાકી  સવરક (ભશેવૂરી) ૨૫૧૦૬.૮૪ ૨૫૮૧૪.૮૪

યેલન્મુ ખચા ૧૨૯૬૦૩.૨૬ ૧૨૯૨૦૩.૨૬

ફાકી સવરક /ખાધ ૩૦૬૦૬.૮૪ ૩૧૩૧૪.૮૪

ખુરતી સવરક ૨૬૧૭૫.૭૩ ૨૬૫૪૩.૭૩

આભદાની ૧૩૪૦૩૪.૩૭ ૧૩૩૯૭૪.૩૭

કૂર ૧૨૯૬૦૩.૨૬ ૧૨૯૨૦૩.૨૬

વને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ  યેલન્મુ ફજટે વભગ્ર રયસથથસત
(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

પ્રાથવભક વળક્ષણ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦

લહહલટી ખચા ૪૭૩.૨૬ ૪૭૩.૨૬

વનબાલણી ૩૫૫૦૨.૩૫ ૩૫૫૦૨.૩૫

રોન ચાવજાસ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦

(રૂ. રાખભાં)

વદય
થથામી વસભસતએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર અંદાજ

ભહેકભ ૭૦૭૫૬.૬૫ ૭૦૭૫૬.૬૫

વભગ્ર વબા ઠયાલ (14)



અ.

નં.
ફજટે કોડ વદય

થથામી 

વસભસતએ 

ભંજુય કયેર 

અંદાજ

વભગ્ર વબાએ 

ભંજુય કયેર 

અંદાજ

લધાયો ઘટાડો

યેલન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેલન્મુ  જભા) 

૧ A ૧૪૦૧૩૦૧ પ્રાથવભક વળક્ષણ ભાટે સયકાયની ભદદ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૪૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦

કૂર  લધ-ઘટ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૪૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦

યેલન્મુ ફજટે બાગ-૧ (યેલન્મુ  ખર્ચ) 

૧ B ૧૪૦૧૩૦૧ ૧)પ્રાથવભક ળાા સંચારન ભાટે ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

કૂર  લધ-ઘટ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

  - સને ૨૦૨૨-૨૩ ની સ્થામી સવભવિએ યજુ કયેરી કાભોની માદી કેટરાક સુધાયા સહ ભંજુય કયલાભાં આલે છે અને િે

ભુજફ સને ૨૦૨૨-૨૩ ની કાભોની માદી પ્રવસધ્ધ કયલાનંુ  ઠયાલલાભાં આલે છે.

– સને ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન અામેર નાણાંકીમ સભથાન સને ૨૦૨૨-૨૩ ભાટે ચારુ યાખલાનંુ ઠયાલલાભાં આલે છે.

– ગાય, ેન્ળન, વનલૃવિ/ભૈમિ ફાદના ચુકલણાં, રાઇટ વફર, સયકાયી ચુકલણા ભાટે ફજટે જોગલાઇ અુયિી યહે ત્માયે

ભાઇનસભાં  ખિલણી કયી ચુકલણા કયલા ઠયાલલાભાં આલે છે.

વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ ફજટે વભગ્ર વબાએ કયેરા પેયપાયથી થતા લધાયા- ધટાડાનું ત્રક

(રૂ. રાખભાં)

  - સને ૨૦૨૨-૨૩ ભાટે  રેલા ાત્ર  જુદી જુદી રાગિોભાં  સ્થામી સવભવિએ  બરાભણ  કયેર યીવળષ્ટ-૧૦  રાગિોને

િથા સુધાયા દયખાસ્િ નં- ૧૪  લધુ ભિે  ભંજુય કયલાભાં  આલે છે . અને િે  ભુજફ  સને ૨૦૨૨-૨૩ ભાટે રાગિો રેલાનંુ

ઠયાલલાભાં આલે છે.

વભગ્ર વબા ઠયાલ (15)



 

સમગ્ર સભા ઠરાવ(16) 
 

 લોન અને બોંડ 
અગાઉ ભંજૂય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન 

ભેલામેર છે. જ ે વાભે આજની તાયીખે પક્ત રૂ. ૫૩ કયોડ ચૂકલલાના ફાકી યશે છે. લલકાવના 

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

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, ચુકલણા કયલા  
કલભટીઓ યચલા જરૂયી એજન્વીઓની લનભણૂંક કયલા અંગેની તભાભ વત્તા આ કાભગીયી ૂણષ ન 

થામ તમાં વુધી મ્મલુનલવર કલભળનયશ્રીને આલા બરાભણ ભજૂંય છે.  

 

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

અનુક્રભે ૧૩૯, ૧૫૫ અને ૧૫૭ લધુ ભતે ભંજુય અને તે લવલામની દયખાસ્તો લધુ ભતે નાભંજુય કયલાભા ં

આલે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અ.નં. ખર્ચ
વને ૨૦૨૨-૨૩ના લચની 

વસભસતની બરાભણ પ્રભાણે ખર્ચ

વને ૨૦૨૨-૨૩ના 

ભશાનગયાસરકાએ ભંજુય કયેર 

ખર્ચ

અ આલિાક ખચા (સયકાયી ૮૦ % િથા ભહાનગયાવરકા 

૨૦% )

અ-૧ �કચેયી ભહેકભનો ગાય  ખચા ૧૦૬૦૦૦૦ ૧૦૬૦૦૦૦
અ-૨ �કચેયી અંગે થનાય ખચા ૭૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦
અ-3 સાલાજવનક  કેલણી ૧૪૧૫૧૯૦૦૦૦ ૧૪૧૫૧૯૦૦૦૦

અ-4 ળાા સંચારન અંગે આલિાક ઇિય  ખચા ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

અ-૫ વધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ વલ. 0 0

અ -૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુર ૧૪૨૭૦૦૦૦૦૦ ૧૪૨૭૦૦૦૦૦૦

ફ આલિાક ખચા   (ભહાનગયાવરકા ૧૦૦% )

ફ-૧ �કચેયી ભહેકભનો ગાય  ખચા ૧૧૮૦૦૦૦૦ ૧૧૮૦૦૦૦૦
ફ-૨ �કચેયી અંગે થનાય ખચા ૭૨૧૦૦૦૦ ૭૨૧૦૦૦૦

ફ-3 સાલાજવનક  કેલણી ૨૪૩૬૩૦૦૦૦ ૨૪૩૬૩૦૦૦૦

ફ-4 ળાા સંચારન અંગે આલિાક ઇિય  ખચા ૧૧૦૩૬૦૦૦૦ ૧૧૦૩૬૦૦૦૦

ફ-5 વધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ વલ.

ફ-૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુર ૩૭૩૦૦૦૦૦૦ ૩૭૩૦૦૦૦૦૦

અ + ફ નું કુર ૧૮૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦૦

સલમ : ૩
નગય પ્રથાસભક સળક્ષણ વસભસત  વને ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજત્ર  વભગ્ર વબા 

ઠયાલ  અંક: ૧૪૮/ તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૨.

     નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ સવભવિ એ િેના સાભાન્મ સબા ઠયાલ અંક - ૦૪/િા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૨  અન્લમે સને

૨૦૨૨-૨૩ ના યજુ કયેર અંદાજત્રને કેટરાંક પેયપાય સહ (સાભેર ત્રક ભુજફ) લધુ ભિે ભંજુય કયલાનંુ ઠયાલલાભાં

આલે છે.

નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ સવભવિના સને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ ફજટે અંગે સભગ્ર સબાએ ભંજુય કયેર ખચાનંુ  ત્રક :

વભગ્ર વબા ઠયાલ (17)



વયકાયી પાો
ભશાનગયાસરકા

નો પાો
કૂર

૮૦% ૨૦% ૧૦૦%
૨૦% તથા ૧૦૦%  નું 

કૂર

અ આલિાક ખચા (સયકાયી ૮૦ % 

િથા ભહાનગયાવરકા ૨૦% )

અ-૧ �કચેયી ભહેકભનો ગાય  ખચા ૧૦૬૦૦૦૦ ૧૦૬૦૦૦૦

અ-૨ �કચેયી અંગે થનાય ખચા ૬૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦

અ-3 સાલાજવનક  કેલણી ૧૧૩૨૧૫૨૦૦૦ ૨૮૩૦૩૮૦૦૦ ૨૮૩૦૩૮૦૦૦ ૧૪૧૫૧૯૦૦૦૦

અ-4 ળાા સંચારન અંગે આલિાક 

ઇિય  ખચા

૮૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

અ-૫ વધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 

એડલાન્સ વલ.

અ -૧,૨,૩,૪,૫,નું  કુર ૧૧૪૧૮૧૨૦૦૦ ૨૮૫૧૮૮૦૦૦ ૦ ૨૮૫૧૮૮૦૦૦ ૧૪૨૭૦૦૦૦૦૦

ફ આલિાક ખચા 

(ભહાનગયાવરકા ૧૦૦% )

ફ-૧ �કચેયી ભહેકભનો ગાય  ખચા ૧૧૮૦૦૦૦૦ ૧૧૮૦૦૦૦૦ ૧૧૮૦૦૦૦૦

ફ-૨ �કચેયી અંગે થનાય ખચા ૭૨૧૦૦૦૦ ૭૨૧૦૦૦૦ ૭૨૧૦૦૦૦

ફ-૩ સાલાજવનક  કેલણી ૨૪૩૬૩૦૦૦૦ ૨૪૩૬૩૦૦૦૦ ૨૪૩૬૩૦૦૦૦

ફ-૪ ળાા સંચારન અંગે આલિાક 

ઇિય  ખચા

૧૧૦૩૬૦૦૦૦ ૧૧૦૩૬૦૦૦૦ ૧૧૦૩૬૦૦૦૦

ફ-૫ વધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 

એડલાન્સ વલ.

ફ-૧,૨,૩,૪,૫ નું  કુર ૦ ૦ ૩૭૩૦૦૦૦૦૦ ૩૭૩૦૦૦૦૦૦ ૩૭૩૦૦૦૦૦૦

અ + ફ નું કુર ૧૧૪૧૮૧૨૦૦૦ ૨૮૫૧૮૮૦૦૦ ૩૭૩૦૦૦૦૦૦ ૬૫૮૧૮૮૦૦૦ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦૦

સલગત

          લડોદયા ભહાનગયાવરકાની અગાઉ નક્કી થમેર નીિી અનુસાય નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ સવભવિનાં ૧૦૦ ટકા 

ખચાલાા કાભો  કવભળનયશ્રીની ુલા ભંજુયી  ભેવ્મા ફાદ  લડોદયા ભહાનગયાવરકા ચીપ ઓડીટયની કચેયીએથી ઓડીટ 

ધ્ધ્િીથી ભંજુય કયાલીને ચુકલણાં કયલાના  યહેળ.ે  આ ઉયાંિ કોઇણ સદયેથી યકભ લગાપેય કયલાની જરૂયીમાિ ઉબી થમેથી 

સભગ્રસબાની ૂલા ભંજુયી ભેલલાની યહેળ.ે       

સલમ : ૩

વને ૨૦૨૨-૨૩ નું ભશાનગયાસરકાએ ભંજુય કયેર ખર્ચનું પાલણી ત્ર

વભગ્ર વબા ઠયાલ (18)
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સને ૨૦૨૧-૨૨ ના રીવાઇઝડ અંદાજપત્ર િથા સને ૨૦૨૨-૨૩  ના ડર ાફટ અંદાજપત્ર 

અંગે  સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ અંક :  ૪૭૭/ િા. ૦૪/૦૨/૨૦૨૨. 
ધી ગુજરાત પ્રોવીજનલ મ્યુનનનિપલ કોપોરેશન એક્ટ ૧૯૪૯ ના ધોરણ અનુિાર િને 

૨૦૨૨-૨૩ માટે કરવેરા માટે કનમશનરશ્રી એ િુચવેલ કર દરની દરખાસ્ત નીચે જણાવેલ 

ફેરફાર િહ મંજુર કરી અમલમાં મુકવા અનિપ્રાય છે.  
➢ આકારણી  : 

 કર દર       

 વડોદરા મહાનગરપાનલકા દ્વારા ક્ષેત્રફળ અધારરત આકારણી પધ્ધનતનો અમલ િને ૨૦૦૩-

૦૪ ના વર્ષથી કરવામાં આવેલ છે જનેા અમલીકરણ ધી જી. પી. એમ. િી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કલમ 

૧૪૧(બી) ની જોગવાઈ અનુિાર હાલમાં િામાન્ય કરના દર, રહેણાંક નમલકત માટે પ્રનત ચો. મી. દીઠ 

રૂ. ૧૬/- તથા રહેણાંક નિવાયની નમલકત માટે  પ્રનત ચો. મી. દીઠ રૂ. ૩૦/- છે. જ ેઅન્ય બાબતો 

િહ િને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે.  

➢ પાણી કર  
પરરમિષ્ ટ ક 

ધી ગુજરાત પ્રોનવઝનલ મ્ યનુનનિપલ કોપોરેશન એકટ, ૧૯૪૯ ની કલમ ૪૫૫(૧) અંતગષત અનુિનચ 

“ક” ના પ્રકરણ ૮ અંતગષત કલમ ૧૪૧ એએ(એ) અનિુારના કાપેટ એરરયા આધારરત લઘુત્તમ પાણી 

કરની વડોદરા મ્યુનનનિપલ કોપોરેશનની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે. 

શહેરમાં આવેલી રહેણાંક ઇમારતો માટે િામાન્ય કરના ૩૦% (ત્રીિ ટકા) તેમેજ રહેણાંક નિવાયની 

ઇમારતો માટે પાણી કર, િામાન્ય કરના ૪૦%  (ચાલીિ ટકા) પ્રમાણે લેવામાં આવશે. 

પરંતુ જ ેનમલ્કતો પાણી કનેકશન િાથે જોડાયેલી હશે તેવી નમલ્કતો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ પાણી 

કરની ઓછામાં ઓછી રકમ મંજૂર કરવાની િલામણ ને રાજ્ય િરકાર શ્રી એ મંજૂરી આપેલી  છે. જ ે

૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે.  

અ.

નં. 
મિલકિનો પ્રકાર 

િીનીિિ(લઘુત્તિ) 

પાણી કર રૂ. 

 િિાિ પ્રકારની રહેણાંક મિલ્કિો િાટે  

૧ ૧ તમામ પ્રકારના ઝંુપડા, ચાલી અને ૩૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની 

નમલક્તો માટે 

રૂ. ૮૫૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૧૦૦૦ 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૧૨૦૦ 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૧૫૦૦ 

૨ િિાિ પ્રકારની મિનરહેણાકં મિલ્કિો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૧૦૬૩ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૨૦૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. િુધીની નમલ્કતો માટે રૂ. ૩૦૦૦ 
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૩ િિાિ પ્રકારની ઔઘોમગક મિલક્િો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૧૫૦૦ 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. મી. િુધીની નમલક્તો માટે રૂ. ૨૫૦૦ 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી વધુ ચો. મી. િુધીની નમલ્કતો માટે રૂ. ૩૦૦૦ 

પરંતુ જો,  જ ેતે નમક્લ્કતમાં ૧ ૨⁄  ઇંચ ઉપરાંતનું પાણી કનેક્શન આપવામાં આવેલ હશે તો પાણી કર 

નીચે જણાવેલ વોલ્યુમેટર ીક પધ્ધનત મુજબના ગણુાંકમાં ગણવામાં આવશે. 

પાણી કનેક્િનની સાઇઝ વોલ્યુિેટર ીક પધ્ધમિ િુજિના 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 

પરંતુ એપાટષમને્ટ, બહુમાળી મકાનો માં આપેલ પાણી કનેકશન ના પાણી કર ની રકમ ઉપરોક્ત ગણત્રી 

પ્રમાણે ગણતાં જ ે તે નમલ્કતના કુલ યુનીટ િાથે િાગાકાર કરતાં જો પ્રનત યુનનટ પાણી કર ની રકમ 

ઓછી થતી હશે તો, મીનીમમ પાણી કરની રકમ મુજબ વિુલ કરવામાં આવશે. 

પરંતુ જો નમલ્કત ધારક ૧/૨” ઉપરાંતનું પાણી કનેક્શનમાં વધારો કે ધટાડો કરાવશે તો તેવા 

નકસ્િામાં જ ેતે પાણી કનેક્શનની િાઈઝની વોલ્યુમેટર ીક ગણત્રી મુજબ ગણવામાં આવશે અને તે મુજ્બ 

પાણી કર વિુલ કરવાનો અનધકાર કોપોરેશનને રહેશે. 

ઉપરોક્ત નવગતોને બાધ આવ્યા નિવાય કોપોરેશન કોઇપણ નમલ્કત ધારકન ે  મીટર થી પાણી 

કનેકશન ફાળવશે (જો નમલ્કત ધારકની માંગણી અધારે અથવા તે નિવાય) તો તેવા િંજોગોમાં 

વપરાશ મુજબ નક્કી થનાર ચાજષ આધારે તેમજ ઠરાવેલ શરતો ને આધીન પાણીનો ચાજષ કોપોરેશન 

વિૂલ કરી શકશે. 

➢ પાણી ચાજજ: 
ધી બી.પી.એમ.િી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૧૪૧ એ એ (એ) મુજબ પાણી કર દાખલ કરવાનો નનણષય 

લેવામાં આવેલો છે જનેા અનુિંધાને િરકારશ્રી તરફથી આપેલ મંજૂરી અનુિાર લઘતુમ દર મુજબ પાણી કર 
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વિુલ કરવામાં આવશે જ્યારે રહેણાંક નિવાયની ઇમારતો, ઔદ્યોનગક વપરાશ માટેની નમલકતો અને કોલેજ, 

હોસ્ટેલ, શાળા, બાલમંરદર, ધમષ સ્થાનો, અનાથ આશ્રમ નવગેરે માટે, આવી નમલકતો જ ેપાણી કનેક્શન 

િાથે જોડાયેલી હોય તેવી નમલકતો માટે પાણી ચાજષ નીચે દશાષવેલ ધોરણે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

અ.નં. 
કનેક્િનની 

સાઇઝ 

િાલિંરદર, 

ધિજિાળા, દેવસ્થાન, 

અનાથાશ્રિ મવગેરે 

િાટે (રકિ રૂ.) 

કોલેજ, હોસ્ટેલ, 

િાળાઓમવગેરે 

િાટે (રકિ રૂ.) 

મિનરહેણાંક 

(ઔદ્યોમગક હેિુઓ 

મસવાય) વપરાિ 

િાટે (રકિ રૂ.) 

ઔદ્યોમગક 

વપરાિ િાટે 

(રકિ રૂ.) 

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 

િને ૨૦૧૯-૨૦ થી શહેરમાં આવેલ તમામ નબનરહેણાંક કોમશીયલ ઔદ્યોનગક નમલકતો માટે ૩ ૪⁄ “ 

અને તેનાથી મોટી િાઇઝના પાણી કનેક્શનો પર વોટર મીટર બેિાડી મહાનગરપાનલકા દ્વારા નનયત 

કરેલ નીચે દશાષવ્યા મુજબના દરો વિુલવામાં આવશે. 

પ્રમિિાસ પાણીનો વપરાિ કોિિીયલ કનેક્િનો િાટેના ૧૦૦૦ લીટર દીઠના રેટ(રૂ.િાં) 

મિન રહેણાંક (ઔદ્યોમગક હેિુ 

મસવાય) વપરાિ િાટે 

ઔદ્યોમગક વપરાિ િાટે 

૧.૦૦ થી ૨૦ નક.લી.િુધી પ્રનત 

માિ 

૧૩.૫૦ ૩૬ 

૨૦.૦૧ નક.લી. થી ૩૦ નક.લી. ૧૫.૦૦ ૪૦ 

૩૦.૦૧ નક.લી. થી ૪૫ નક.લી. ૧૯.૫૦ ૫૦ 

૪૫.૦૧  નક.નલ. થી ૬૦ નક.લી. ૨૨.૫૦ ૫૫ 

૬૦.૦૧ નક.લી. થી ૯૦ નક.લી. ૨૪.૦૦ ૬૦ 

૯૦.૦૧ નક.લી. થી વધુ ૨૫.૫૦ ૬૫ 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ(4) 
 

 પરંતુ જો રહેણાંક નિવાયની ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ની નમલ્કતના પાણી ચાજષ ની રકમ તથા પાણી કર 

 ની ટકાવારી મુજબ થતી કરની રકમ, ત્રણ પૈકી જ ેવધુ થતી હશે તે કર ચાજષ વિૂલ કરવામાં આવશે. 

• વોટર  િીટર પોલીસી: 
પાણી પુરવઠા પ્રોજકે્ટ દ્વારા તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ ના રોજ વોટર મીટર પોલીિી મંજૂરી માટેની પુરવણી 

દરખાસ્ત સ્થાયી િનમનત િમક્ષ રજૂ કરતા સ્થા.િ.ઠરાવ અંક : ૭૩, તા.૧૭-૦૫-૧૮ થી આખરી નનણષય 

માટે િામાન્ય િિામાં િાદર કરવામાં આવેલ છે. આ પોલીિી નો િંપૂણષપણે અમલ િામાન્ય િિાના 

ઠરાવ બાદ જ કરવાનો રહેશે. 

• વડોદરા િહેરની હદ િહાર આપેલ મિન રહેણાંક હેિુ િાટેના પાણી કનેક્િનો અંગનેો દર: 
હદ બહારના નબન રહેણાંક હેતુ માટેના કનેકશનો માટેના પાણીના દરો શહેરમાં ના ધંધાકીય હેતુ અંગે 

ના કનેકશનો માટેના િૂનચત પાણીના દરો ના ત્રણ ગણા લેવાનુ હાલનુ ધોરણ ચાલુ રાખવા અનિપ્રાય છે 

તેમજ હદ બહાર આવેલ કોલેજ, હોસ્ટેલ, શાળાઓ, બાલમંરદર, ધમષશાળા, દેવસ્થાન, અનાથાશ્રમોને 

અપાયેલા કનેક્શનો માટેના પાણીના દરો શહેરમાં ના આવી િંસ્થાઓ અગંેના કનેક્શનો માટેના પાણીના 

દરોના દોઢ ગણા લેખે લેવાનુ હાલનુ ધોરણ યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

• વડોદરા િહેર હદ િહાર અપાયેલ પાણી કનેક્િન િાટે: 
વડોદરા શહેર હદ બહાર આપેલ રહેણાંક હેતુ માટે પાણી કનેક્શન ના દર: 

કનેક્િન સાઇઝ િીનીિિ ચાજજની રકિ 

૧/૨” ૨૬૦૦ 

૧ ૨⁄ ” થી વધુની િાઇઝ માટે ઉપર જણાવેલ વોલ્યુમટેર ીક પધ્ધનતના ગુણાંકમાં થતી રકમ મજુબ પાણી 

ચાજષ વિુલ કરવામાં આવશે. 

• વડોદરા િહેરની હદ િહાર આવેલ રહેણાંક મસવાયના હેિુ િાટેના કનેક્િનના દર: 
વડોદરા શહેર ની હદ બહાર આપેલ નબન રહેણાંક હેતુ નિવાયના હેતુ માટેના  કનેક્શન નો દર, શહેરમાં 

રહેણાંક નિવાયની ઇમારતો માટેના દર ના ત્રણ  ગણા લેખે વિૂલ કરવા અનિપ્રાય છે. 

➢ કન્ઝરવન્સી અને સુઅરેઝ ટેક્ષઃ 
 શહેરી નવકાિ અને શહેરી ગૃહ નનમાષણ નવિાગના ઠરાવ ક્રમાંક: 

વમન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/પી. તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝરવન્ િી અને િુઅરેજ ટેક્ષના દરોને િરકાર 

શ્રી ની મંજુરી મળેલ છે. 

ગુજરાત એક્ટ નં.૨/૨૦૦૭ ની કલમ ૧૪૧ એએ (બી) અન્ વયે કન્ ઝરવન્ િી અને િુઅરેઝ ટેક્ષ નીચ ે

મુજબના ધોરણોએ લેવા મંજુરી મળેલ છે. આ દરો ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે.  

 

 

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ(5) 
 

અ.નં કન્ ઝરવન્ સી અને સુઅરેઝ ટેક્ષ પાત્ર મિલ્ કિ 

સાિાન્ય કર પર 

ટકાવારી 

૧. ઝંુપડા વાનર્ષક ઓછામાં 

ઓછા દર 

૨. ૨૫ મીટર િુધીના રહેઠાણની નમલ્ કત અને ચાલી ૧૫ % 

૩. ઉત્ પાદન તેમજ ઓધૌનગક હેતુ માટે ઇમારત, બેન્ ક, પેટર ોલડીઝલ પંપ, ગેિ સ્ ટેશન, 

રાજય િરકાર કેન્ ર િરકારની ઓફીિ, કોમશીયલ ઓરફિ, મોબાઇલ ફોન ટાવર, 

પેજર એન્ ટેના, ડીશ એન્ ટેના, તદઉપરાંત તમામ પ્રકારની દુકાન, તમામ પ્રકારના 

માકેટ, ગોડાઉન, વેરહાઉિીિ, તમામ પ્રકારની હોટેલ, રેસ્ ટોરન્ ટ, િનવષિ સ્ ટેશન, 

ગેરેજ, શોરૂમ, હેલ્ થ િેન્ ટર, જીમ્ નેશીયમ, તમામ પ્રકારના ટુ્યશન કલાિીિ, ટરેનીંગ 

અને વોકેશનલ ગાઇડન્ િ િંસ્ થાઓ, આનંદપ્રમોદ અને મનોરંજનના હેતુ માટે 

વપરાતી ઇમારત, મેરેજ હોલ, કોમ્ યુનીટી હોલ, વાડી, પાટી પ્ લોટ, કલબ પ્ લોટ, 

પ્રદશષન મેદાન, નિનેમાગૃહ, કલબ હાઉિ, મલ્ ટીપ્ લકે્ષ થીયેટર, ઓપન એર થીયેટર, 

જીમખાના, સ્ પોટષિ સ્ ટેડીયમ નવગેરે 

૩૫% 

 

૪. ૨૫ મીટરથી વધુ ક્ષેત્રફળવાળા રહેઠાણની નમલ્ કત અને ઉપર જાણાવ્ યા નિવાયની 

નબન રહેઠાણની તમામ નમલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછામાં ઓછા વાનર્ષક દર (એકટમાં નનરદષષ્ટ કયાષ મુજબ) રૂ. ૨૪ 

• વડોદરા િહેરની હદ િહાર અપાયેલા ડરેનજે કનેકિનો ઉપર લેવાપાત્ર કન્ ઝરવન્ સી સઅુરેઝ ટેક્ષ અંગનેું 

ધોરણઃ 
મહાનગરપાનલકા હદ બહારના મકાનો માટે ડરેનેજ કનેકશન માટે ડરેનજે કનેકશન દીઠ વાનર્ષક  

રૂ. ૧૦૦૦/- લેખે કન્ ઝરવન્ િી ટેક્ષનંુ ધોરણ ગ્રાહ્ય રાખવા અનિપ્રાય છે. બહુમાળી મકાનોનાં કેિમાં દર 

યુનીટ દીઠ ચાજષ ગણવાનું ધોરણ યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

• હદ િહારના મિનઘરગથ થું ડરેનેજ કનેકિનો અંગનેું ધોરણઃ 
મ્ યનુનનિપલ હદ બહારના નબન ઘરગથ થું મકાનો માટે પ્રનત કનેકશન દીઠ વાનર્ષક હાલના દરે રૂ. 

૩૫૦૦/- લેખે કન્ ઝરવન્ િી ટેક્ષનું ધોરણ યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

• વડોદરા િહેરીની હદ િહારના સંસ્ થાકીય હેિુ ડરેનેજ કનકેિનો અંગનેું ધોરણઃ 

હદ બહારના િંસ્ થાકીય હેતુ ડરેનેજ કનેકશનો માટેના દરો પ્રનત કનેકશન દીઠ હાલના દરે રૂ. ૫૦૦૦/- 

લેખે લેવાનું ધોરણ યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

➢ ફાયર ટેક્ષ : 
 શહેરી નવકાિ અને શહેરી ગૃહ નનમાષણ નવિાગના તા. ૧૬-૭-૦૫ ના ઠરાવ ક્રમાંક : વમન 

૮૦૨૦૦૦-૫૦૭૪- પી. થી ફાયર ટેક્ષના નનયમોની મંજુરી મળેલ છે. િને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે 

ફાયર ટેક્ષના દર નીચે જણાવ્ યા મુજબના દરે યથાવત રાખવા િલામણ છે.  

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ(6) 
 

અ.નં. મવગિ દર÷ 

૧. ફેકટરીની ઇમારતો અને જમીન તેમજ અન્ ય નમલક્ત અને જમીનો કે જ ે

ઔદ્યોનગક હેતુ માટે વપરાતી હોય 

િામાન્ય કરના 

૫% 

 
૨. હાઇરાઇઝ ઇમારતો કે જનેી ઉંચાઇ ૧૮ મીટરથી વધુ હોય તેવી જમીન 

અને ઇમારતો 

િામાન્ય કરના 

૭% 

 
➢ મિક્ષણ ઉપકર (સરચાજજ) : 

તા.૧૬ માચષ, ૨૦૦૬ના ગુજરાત રાજ્ય પત્ર (અિાધારણ)ના પ્રનિધ્ધ થયેલા િને ૨૦૦૬ના ગુજરાત 

નવધેયક ક્રમાંક-૧૩ અનુિાર નશક્ષણ ઉપકર (િરચાજષ) વિૂલ કરવાનંુ ઠરાવેલંુ છે. નશક્ષણ ઉપકર 

(િર ચાજષ)ની ગણતરી નીચે મુજબ કરવાની છે. તે મુજબ ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે હાલનું ધોરણ 

યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

 ૧)  ક. કોઇ મકાન અથવા જમીનનો રહેણાંકના હેતુ માટે અથવા વેપાર, વાનણજ્ય અથવા ઉદ્યોગ  

         અથવા વ્યવિાય અથવા ધંધો ચલાવવા નિવાયના કોઇ હેતુથી ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે  

  ૧)  િામાન્ય કર બિો રૂનપયા કરતાં વધારે હોય પણ પાંચિો રૂનપયા કરતાં વધારે ન હોય, તો 

િામાન્ય કરના પાંચ ટકાના દરે. 

  ૨)  િામાન્ય કર પાંચિો રૂનપયા કરતાં વધારે હોય પણ ત્રણ હજાર રૂનપયા કરતાં વધારે ન હોય, તો 

િામાન્ય કરના દશ ટકાના દરે. 

  ૩) િામાન્ય કર ત્રણ હજાર રૂનપયા કરતાં વધારે હોય, તો િામાન્ય કરના પંદર ટકા ના દરે. 

 ૧) ખ. કોઇ મકાન અથવા જમીનનો વેપાર, વાનણજ્ય અથવા ઉદ્યોગના અથવા વ્યવિાય અથવા 

ધંધો કરવાનો હેતુ માટે ઉપયોગ થતો હોય ત્ યારે  

                ૧)  િામાન્ય કર બિો રૂનપયા કરતાં વધારે હોય પણ પાંચિો રૂનપયા કરતાં વધારે ન હોય, તો 

િામાન્ય કરના દિ ટકાના દરે. 

                  ૨) િામાન્ય કર પાંચિો રૂનપયા કરતાં વધારે હોય પણ ત્રણ હજાર રૂનપયા કરતાં વધારે ન હોય,     

તો  િામાન્ય કરના વીિ ટકાના દરે. 

                 ૩) િામાન્ય કર ત્રણ હજાર રૂનપયા કરતાં વધારે હોય, તો િામાન્ય કરના ત્રીિ ટકાના દરે. 

           ૨)    કોઇ જમીન, મકાન, ટેનામેન્ટ અથવા મકાનના િાગ ઉપર અલગ િામાન્ય કર આકારવામાં 

આવ્યો હોય, પણ પેટા કલમ (૧) માં જણાવેલા બે અથવા વઘારે હેતુઓ માટે એકી િાથે 

ઉ૫યોગમાં લેવાતા હોય ત્યારે આ કલમ હેઠળનો િરચાજષ તે જમીન, મકાન, ટેનામને્ ટ અથવા 

મકાનના િાગ જ ે હેતુઓ માટે ઉ૫યોગમાં લેવાતા હોય તે પૈકી કોઇ હેતુઓ િંબંઘમાં લાગુ 

૫ડતા ઉંચા દરે લેવાનો રહેશે. 

 



સ્થાયી સમિમિ ઠરાવ(7) 
 

➢ સફાઇ ચાજજ: 
િારત િરકારશ્રી ના પયાષવરણ જાળવણી અનધનનયમના પ્રકરણ-૨૫ ના ફકરા ક્રમાંક ૫.૩.૪.૨૫ મા ં

કોસ્ટ રીકવરી  અને ૪.૩.૪ લેવી ઓફ િેનીટેશન ટેક્ષ મીટ એડ કોસ્ટ ઓફ િોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

િનવષિીઝ અંતગષત િોલીડ વેસ્ટની જ ે િનવષિ પુરી પાડવામાં આવ ે છે. િદર નનયમ અંતગષત િન ે

૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે િફાઇ ચાજષ નીચે મુજબના ધોરણે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે.   
સફાઈ ચાજજ હાલનો દર 

૧ . રહેણાંક નમલક્તો 

માટે 
  

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.મી. થી ઓછુ માપ 

ધરાવતી નમલકત માટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો.મી. 

િુધીનું માપ ધરાવતી નમલકત માટે   
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી વધુ  માપ ધરાવતી 

નમલકત માટે 

રૂ. ૨૫૦  

 

રૂ. ૫૦૦ 

 

રૂ. ૭૫૦ 

૨ રહેણાંક નિવાયની 

નમલક્તો માટે   

(૧) ૫૦.૦૦ ચો.મી. થી ઓછુ માપ 

ધરાવતી નમલકત માટે  
(૨) ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો.મી. 

િુધીનું માપ ધરાવતી નમલકત માટે  
(૩) ૧૦૦.૦૧ થી વધુ  માપ ધરાવતી 

નમલકત માટે 

રૂ. ૧૦૦૦ અથવા િામાન્ય કરના 

૧૦% બે માંથી જ ેવધુ થાય ત ે

રૂ. ૧૮૦૦ અથવા િામાન્ય કરના 

૧૦% બે માંથી જ ેવધુ થાય ત ે

રૂ. ૨૫૦૦ અથવા િામાન્ય કરના 

૧૦% બે માંથી જ ેવધુ થાય ત ે

➢ રદવાિત્તી વેરો  : 
વડોદરા મહાનગર પાનલકાના હદ નવસ્તારમાં આવેલ ઇમારતો અને નમલ્કતો ઉપર લાઇટીંગ ટેક્ષ નાખવાં 

કરવામાં આવેલી દરખાસ્તને િમગ્ર િિા ઠરાવ અંક ૩૪૨/ તા. ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી મંજુરી મળેલી છે 

િદર મંજુરી અન્વયે લાઇટીંગ ટેક્ષ નાખવા અંગે રાજ્ય િરકારશ્રીને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલી જનેે 

િરકારશ્રીના શ. નવ. અને શ. ગૃ. નવ. ઠરાવ અંક વમન ૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/પી. તા. ૨૫-૯-૨૦૦૩ 

થી મંજુરી મળેલી છે. િદર મંજુરીમાં “લાઇટીંગ ટેક્ષ” ના બદલે “રદવાબત્તી વેરો” (સ્ટર ીટ લાઇટ ટેક્ષ) 

એ મતલબના િુધારા િરહત મ્યુનનનિપલ કોપોરેશનની દરખાસ્તને કામચલાઉ મંજુરી મળેલી છે. િદર 

મંજુરી આધારે વડોદરા મહાનગર પાનલકા હદમાં આવેલ ઇમારતો અને  નમકલ્કતો ઉપર રદવાબત્તી વેરો 

નાંખવા અંગનેા નનયમોને િમગ્ર િિા. ઠરાવ અંક ૨૨૩/તા. ૨૦-૩-૧૩ થી મજુંરી મળેલી િદર 

મંજુરી આધારે ધી જી.પી. એમ. િી. એક્ટની કલમ ૪૫૫ (૧) મુજ્બ જાહેર નોટીિ પ્રનિધ્ધ કરી 

વાંધાિુચનો મંગાવવામાં આવેલા હતા અને  િદર વાંધા િુચનો ઉપર આખરી નનણષય કરવા અંગેની 

દરખાસ્ત મુક./િંકલન/આકારણી/એિ./જી.બી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪  તા. ૧૦-૦૪-૨૦૧૩ થી 

રજુ કરવામાં આવેલી  છે. જનેા વાંધા િુચનો ની િુનાવણી ખાિ િમીતી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે  

પરંતુ તે અંગેનો ઠરાવ અનનણીત છે. જનેો નનણષય થયે રાજ્ય િરકારશ્રીની છેવટની મંજુરી મેળવી 

અમલીકૃત કરવામાં આવશે. 
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➢ વાહન ઉપરનો કર (આજીવન વાહન કર): 
આજીવન વાહન કર હાલ ધી જી.પી.એમ.િી એકટ ૧૯૪૯ હેઠળ વિુલ કરવામાં આવે છે. તે િન ે

 ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે નીચે મુજબના હાલના દર યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

અ.નં. મવગિ દર 

૧. 
સ્કુટર, મોટર િાયકલ, અને રીચક્રી વાહનો (બેટરી ઓપરેટેડ 

િરહત) 
બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટોરીક્ષા બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. લોડીંગ રીક્ષા બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. મોટરકાર તથા જીપ માટે (બેઝીક પ્રાઇઝ)  

 (એ) રૂ.÷ ૨,૯૯,૯૯૯ િુધી બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (બી) રૂ.÷ ૩,૦૦,૦૦૦  થી ૪,૯૯,૯૯૯ િુધી  બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (િી)÷ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ થી ૯,૯૯,૯૯૯ િુધી બેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી) રૂ.÷૧૦,૦૦,૦૦૦ થી ૨૪,૯૯,૯૯૯ િુધી બેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ) રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦ થી ઉપર÷ બેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. મેટાડોર, મીનીબિ બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬. 
ટરક તથા મોટી બિ (તમામ પ્રકારની) તથા અન્ય તમામ 

પ્રકારના વાહનો જનેો િમાવેશ અનુક્રમ નં. ૧ થી ૫ માં ના હોય 

બેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

આ ઉપરાંત વાહન દીઠ ટોકન રૂ. ૧૦૦/- વિૂલ કરવાનું યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

➢ થીયટેર ટેક્ષ : 
 ગુજરાત િરકારના પંચાયત અને આરોગ્ય ખાતાના ઠરાવ અંક – બી.એમ.િી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/પી./   

/તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી મજુંર કરેલા થીયેટર ટેક્ષ અંગેના નનયમો મુજબ અને ગજુરાત િરકારનાં પંચાયત 

હાઉિીંગ અને અબષન ડેવલપમેન્ટના ઠરાવ અંક-બી.પી.એમ.િી./૪૪૭૬/૪૫૭૬ /પી. /તા.૧૨-

૦૮-૧૯૭૬ અન ે બી.પી.એમ.િી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/પી. તા.૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 

વી.એમ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/પી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી મંજુર કયાષ પ્રમાણે તેમજ શહેરી 

નવકાિ અને શહેરી ગૃહ નનમાષણ નવિાગ ઠરાવ ક્રમાંક : જીએફિી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-૨-

૨૦૦૧ અનિુાર તેમજ િ.િ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ મજુબ િને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે 

યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે.  

➢ પાકીંગ ચાજજ: 
પાકીંગ ચાજષ(જમીન વાપર પરવાના ફી) િારે વાહનો (ટરક, ટરેલર, લક્ઝરી બિ નવગેરે) વાનર્ષક 

રૂ.÷.૧૦૦૦/- પ્રનત વાહન રદઠ ચાજષ લેવામાં આવે છે તે યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. તે નિવાયના 

વાહનો ઉપર ચાજષ લેવાનો નથી. 
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➢ વ્ યવસાય વેરો :  
 વડોદરા મહાનગરપાનલકાની હદમાં વ્યવિાય કરતાં નીચે જણાવેલ પરરનશષ્ટ મુજબના 
 વ્યવિાયકારો તથા પરરનશષ્ટ-૧ ની એન્ટર ી-૧ માં દશાષવેલ વેતનદારો પૈકી કેન્ર િરકાર, રાજ્ય 
 િરકાર, પંચાયત, કેન્ટોનમેંન્ટ નવસ્તાર તથા જાહેર િાહિના એકમના વેતનદાર નિવાયના 
 વેતનદારોએ િરવાપાત્ર વ્યવિાય વેરો વિુલ કરવાની િત્તા રાજ્ય િરકારશ્રી તરફથી તથા નોટીફીકેશન 
નં. GHN(૯) PFT૨૦૦૮S.૨(aa)(૧)TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી વડોદરા મહાનગરપાનલકાને િુપ્રત 
કરવામાં આવેલી છે. તેમજ કાયદાની જોગવાઈ અનુિાર લઘુતમ અને મહત્તમ દરની મયાષદા મુજબ દર 
નક્કી કરવાની િત્તાઓ િુપ્રત થયેલી છે.  

િને ૨૦૨૨-૨૩ ના વર્ષ માટે વ્યવિાય વેરાના દર નીચે જણાવેલ અનુિુનચ-૧ મુજબ હાલના દરે 

 યથાવત રાખવા અનિપ્રાય છે. 

અનુિૂનચ - ૧ 

[જુઓ કલમ ૩ અને કલમ ૫ની પેટા કલમ(૩)] 

વ્યવિાય, વ્યાપાર, ધંધો અને રોજગાર ઉપરના વેરાનો દર. 

અ.નં. વ્યમક્િઓનો વગજ Ç 
વ્યવસાય વેરાનો 
િામસક દર રૂ. 

૧ ૨ ૩ 

૧. (ક) રાજ્ય િરકાર, કેન્ર િરકાર, પંચાયતો, રાજ્ય અને કેન્ર િરકારના જાહેરક્ષેત્રના 
ઉપક્રમો અને ગ્રાંટ ઇન એઇડ િંસ્થાઓ નિવાયના પગારદારો અને વેતનદારો જનેો માનિક 
પગાર અથવા વેતન 

 

૧. રૂ. ૬૦૦૦ થી ઓછો શુન્ય 

૨. રૂ. ૬૦૦૦ અથવા તેથી વધુ પણ રૂ. ૯૦૦૦ થી ઓછો રૂ. ૮૦ 

૩. રૂ.  ૯૦૦૦ અથવા તેથી વધુ પણ રૂ. ૧૨૦૦૦ થી ઓછો રૂ. ૧૫૦ 

૪. રૂ. ૧૨૦૦૦ અથવા તેથી વધુ રૂ. ૨૦૦ 

સ્પષ્ટીકરણ ૧-કોઇ મરહના નિવાયની કોઇ મુદત માટે કોઇ પગાર અથવા વેતનઆપવાનું 
હોય ત્યારે, માનિક પગાર અથવા વેતન, આ નોંધના હેતુ માટે કોઇ મરહના માટે આપેલ 
અથવા આપવાના પગાર અથવા વેતનની ખરેખર રકમના આધારે ગણવામાં આવશે. 

 

સ્પષ્ટીકરણ.૨- કોઇ વ્યનક્ત કોઇ મરહનાના અંત પહેલાં પગાર અથવા વેતન મેળવનાર 
તરીકે બંધ થાય, ત્યારે તે મરહનાનો વેરો િરવાની તેની જવાબદારી પ્રમાણિર રીતે 
ઘટાડવામાં આવશે. 

 

  વ્યવસાય વેરાનો 
વામષજક દર રૂ.. 

૨. (ક) િોલીિીટરો અને નોટરી પબ્લીક િરહત કાયદા વ્યવિાયીઓ રૂ. ૨૦૦૦ 

(ખ) 
તબીબી િલાહકારો(કન્િલ્ટન્ટો) અને દંત નચનકત્િકો(ડેન્ટીસ્ટો) િરહત તબીબી 
વ્યવિાયીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

(ગ) 

આકીટેકટો, એન્જીનીયરો, આરિીિી કન્િલ્ટન્ટો, ટેક્ષ કન્િલ્ટન્ટો, ચાટષડષ  
એકાઉન્ટન્ટો, વીમાશાસ્ત્રીઓ અને મેનેજમેન્ટ કન્િલ્ટન્ટો િરહત ટેકનનકલ અને 
પ્રોફેશનલ કન્િલ્ટન્ટો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 

 

(ઘ) 
વીમા અનધનનયમ, ૧૯૩૮(િન ૧૯૩૮ના ૪થા) હેઠળ રનજસ્ટર થયેલા અથવા 
લાઈિન્િ ધરાવતા ચીફ એજન્ટો, નપ્રન્િીપાલ એજન્ટો, સ્પેનશયલ 
એજન્ટો,ઇન્સ્યોરન્િ એજન્ટો અને િવેયરો અથવા લોિ એિેિરો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ચ) નબલ્ડીંગ કોન્ટર ાકટરો નિવાયના તમામ કોંટર ાકટરો. રૂ. ૨૦૦૦ 
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 (છ) કનમશન એજન્ટો, દલાલો અને એસ્ટેટ બ્રોકરો નિવાયના બ્રોકરો. રૂ. ૨૦૦૦ 

 (જ÷) ઓટોમોબાઈલ બ્રોકિષ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઝ) ટુર ઓપરેટિષ અને ટર ાવેલ એજન્ટ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ટ) કેબલ ટી.વી. ઓપરેટિષ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઠø) રફલ્મ નવતરકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ડ) નવજ્ઞાપન એજન્િીઓના માનલકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઢ)   ટ્યુશન ક્લાિીિ અથવા ટ્યુટોરીયલ ઈન્ટીટ્યુશન્િના માનલકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ત)   કોમ્પ્યુટર નશક્ષણ તાલીમ અથવા કોમ્પ્યુટર નેટવકષ  મારફત ઓનલાઈન ઈન્ફોમેશન 
અને ડેટા બેઝ િનવષિમાં રોકાયેલી િંસ્થાના માનલકો અથવા િેવા પુરી પાડનારાઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (થ)   ડર ાઈવીંગ સ્કુલના માનલકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (દù)   મેરેજ હોલ અને પાટી પ્લોટના માનલકો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ઘ) આંગડીઆ અથવા કુરીયર િેવા પુરી પાડનારા  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (ન)   હેલ્થ ક્લબ અને મનોરંજન ક્લબના માનલકો.  રૂ. ૨૦૦૦ 

૩. (૧) વાયદા-િોદા (નનયમન) અનધનનયમ, ૧૯૫૨ (િને ૧૯૫૨ના ૭૪ મા) હેઠળ 
માન્ય થયેલા એિોિીએશનનાં િભ્યો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૨) િીક્યોરીટી િોદા (નનયમન) અનધનનયમ, ૧૯૫૬ (િને ૧૯૫૬ના ૪૨મા) હેઠળ 
માન્ય થયેલા સ્ટોક એક્િચેન્જ િભ્યો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૩) ઓઈલ પમ્પો અને િનવષિ સ્ટેશનોનાં માનલકો અને કોઈપણ તેવા પટે 
લેનારાઓ.૦.૦૧ થી વધુ ચો.,મીટર િુધીની નમલકત માટે.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૪) મંુબઈ દુકાન અને િંસ્થા અનધનનયમ, ૧૯૪૮ (િને ૧૯૪૮ના મંુબઈના ૭૯મા) માં 
વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણે લાઈિન્િ ધરાવતા નવદેશી દારુ વેચનારા અને નનવાિી 
હોટલો અને નથયેટરોના માનલકો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૫) ચીટ ફંડોનું િંચાલન કરતી વ્યનક્તઓ અથવા િંસ્થાઓ  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૬) બેંનકંગ નનયમન અનધનનયમ, ૧૯૪૯(િને ૧૯૪૯ના ૧૦મા) માં વ્યાખ્યા કયાષ 
પ્રમાણેની બેંનકંગ કંપનીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૭) ગુજરાત િહકારી મંડળી અનધનનયમ, ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગુજરાતના ૧૦મા) હેઠળ 
રજીસ્ટર થયેલી અથવા રજીસ્ટર થયેલ હોવાનું ગણાતી િહકારી િોિાયટીઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

  (ક) કોઈપણ વ્યવિાય, વ્યાપાર ધંધામાં રોકાયેલી રાજ્ય સ્તરની મંડળીઓ અને 
જીલ્લા સ્તરની મંડળીઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

  (ખ) િહકારી િુગર ફેક્ટરીઓ અને િહકારી સ્પીનીંગ નમલો. રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૮) એસ્ટેટ એજન્ટો અથવા એસ્ટેટ બ્રોકિષ અથવા નબલ્ડીંગ કોન્ટર ાક્ટરો  રૂ. ૨૦૦૦ 

 (૯) નવડીયો પાલષિષ અથવા નવડીયો લાઈબ્રેરી અથવા તે બને્નના માનલકો અથવા તે બને્ન 
િાડા પટે આપેલ હોય ત્યારે તેને િાડા પટે રાખનાર.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

૪ કોઈપણ વ્યવિાય, વ્યાપાર આવા ધંધામાં રોકાયેલી િારતીય િાગીદારી અનધનનયમ, 
૧૯૩૨ (િને ૧૯૩૨ના ૯મા) હેઠળ રનજસ્ટર થયેલી પેઢી ઓ. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

૫ કારખાના અનધનનયમ, ૧૯૪૮ (િને ૧૯૪૮ના ૬૩) માં વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણે કંપની નાં 
િોગવટે દારો.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

૬ મંુબઈ દુકાન અને િંસ્થા અનધનનયમ, ૧૯૪૮ (િને ૧૯૪૮ના મંુબઈના આશરે પાંચથી વધુ 
કમષચારીઓ કામે રાખેલા હોય તેવી િંસ્થાના માનલકો. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

૭ ગુજરાત મૂલ્યવનધષત વેરા અનધનનયમ, ૨૦૦૩ (િને ૨૦૦૫ના ૧લા) માં વ્યાખ્યાનયત કયાષ 
પ્રમાણેના વેપારી ઓ, જમેના તમામ વેચાણો અથવા તમામ ખરીદીઓ નું કૂલ વાનર્ષક ટનષ 
ઓવર   

 

 (૧)   રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦ થી વધુ ન હોય તો  શુન્ય 

 (૨)   રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦ થી વધુ હોય પણ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ થી વધુ ન હોય તો. રૂ. ૫૦૦ 

 (૩)   રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦ થી વધુ હોય પણ રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦ થી વધુ ન હોય તો. રૂ. ૧૨૫૦ 
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 (૪)   રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦ થી વધુ હોય તો.  રૂ. ૨૪૦૦ 

 સ્પષ્ટીકરણ : આ નોંધના હેતુ માટે, “વર્ષ” એ શબ્દનો અથષ, ગુજરાત મૂલ્યવનધષત વેરા 
અનધનનયમ, ૨૦૦૩ (િન-ે૨૦૦૫ના ગુજરાતના ૧લા) ની કલમ ૨ના ખંડ(૩૬) માં 
વ્યાખ્યા કયાષ પ્રમાણેનું વર્ષ એવો થશે. 

 

૮ મોટર વાહન અનધનનયમ, ૧૯૮૮(િને ૧૯૮૮ના ૫૯મા) હેઠળ િાડાની અથવા બદલાની 
રકમ લઈને વપરાતા અથવા વાપરવા માટે અનુકુળ બનાવેલા ટર ાન્િપોટષ  વાહનો, બિો, 
ટેક્ષીઓ, ટરકો અથવા ત્રણ પૈંડાવાળા મોટર વાહનોની પરમીટ ધરાવતી હોય ત્યારે. 

રૂ. ૨૦૦૦ 

 સ્પષ્ટીકરણ : એકજ કુટંુબના િભ્યો તરીકે િાથે રહેતી અને અલગ પરમીટો ધરાવતી 
વ્યનક્તઓ, આ નોંધના હેતુઓ માટે એક જ વ્યનક્ત તરીકે ગણાશે.  

 

૯ મંુબઈ નાણાંની ધીરધાર કરનારાઓ બાબતના અનધનનયમ,૧૯૪૬ કરનારાઓ (િન ે
૧૯૪૭ના ૩૧મા) હેઠળ લાયિન્િ આપેલા નાણાંની ધીરધાર  

રૂ. ૨૦૦૦ 

૧૦ આગળની કોઈ નોંધમાં ઉલ્લેખેલી ન હોય તેવી, વ્યવિાય, વ્યાપાર, ધંધો અથવા રોજગાર 
કરતી અને કલમ ૩ની પેટા કલમ(૨) ના ચોથા પરંતુક હેઠળ જનેા િંબંધમાં જાહેરનામંુ 
બહાર પાડેલું હોય તેવી વ્યનક્તઓ.  

રૂ. ૨૦૦૦ 

 

 

 

 

 

વડોદરા 

િા. ૨૭-૦૧-૨૦૨૨ 

  આસી.મ્યુમન.કમિશ્નર(રે) 

િહાનગરપામલકા 

વડોદરા 

 



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૧-૨૨  રેવન્યુ ખર્ચ બાજુ

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.

૧

૨

૩

બાકી  સસલક (મહેસૂલી) ૨૬૦૨૩.૧૩ ૨૬૧૭૫.૭૩

બાકી સસલક /ખાધ ૩૧૦૨૩.૧૩ ૩૧૧૭૫.૭૩

કેપીટલ બજટેમાાં  તબદીલ કરવાપાત્ર રકમ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

આમદાની ૧૨૮૨૭૯.૭૭ ૧૨૮૯૨૪.૭૭

રેવન્યુ ખર્ચ ૧૨૧૮૭૦.૭૫ ૧૨૨૩૬૩.૧૫

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

ખુલિી સસલક ૨૪૬૧૪.૧૧ ૨૪૬૧૪.૧૧

કૂલ ૧૨૧૮૭૦.૭૫ ૧૨૨૩૬૩.૧૫

સને ૨૦૨૧-૨૨ રીવાઇઝ્ડ  રેવન્યુ બજટે સમગ્ર પરરસસ્થસિ

કન્ટીજન્સી ૪૨૧.૦૫ ૪૨૧.૦૫

નનભાવણી ૩૬૧૪૩.૦૫ ૩૬૬૩૫.૪૫

પ્રાથનમક નિક્ષણ ૧૭૮૦૦.૦૦ ૧૭૮૦૦.૦૦

લોન ર્ાનજચસ ૨૩૯૫.૦૦ ૨૩૯૫.૦૦

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

મહેકમ ૬૫૧૧૧.૬૫ ૬૫૧૧૧.૬૫

અન્ય આવક ૨૯૧૧.૮૬ ૨૯૮૬.૮૬

કૂલ ૧૨૮૨૭૯.૭૭ ૧૨૮૯૨૪.૭૭

મ્યુનનનસપલ નમલકતમાાંથી ભાડુાં  તથા વ્યાજ ૯૪૯૬.૮૫ ૯૫૨૧.૮૫

સરકાર મદદ ૪૮૨૦૦.૫૦ ૪૮૨૦૦.૫૦

મ્યુનનનસપલ કર અને દર ૪૪૮૬૯.૫૬ ૪૫૩૦૪.૫૬

ખાસ કાયદા મુજબ ૨૨૮૦૧.૦૦ ૨૨૯૧૧.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ રીવાઇઝ્ડ  અંદાજપત્ર :-

   સને ૨૦૨૧-૨૨નુાં મ્યુનનનસપલ કનમિનરશ્રીએ રજુ કરેલ રીવાઇઝ્ડ  અાંદાજપત્ર જમા તથા ખર્ચનો અભ્યાસ કરતા

સ્થાયી  સનમનતએ  તેના  જમા  તથા  ખર્ચના સદરોમાાં જરૂરી  ફેરફાર કરેલ છે  જ ેઅાંદાજપત્રમાાં સાંબાંધીત બજટે સદરોની

સામે સ્થાયી સનમનતની ભલામણના કોલમોમાાં દિાચવવામાાં આવેલા છે. જમા તથા ખર્ચના  સદરોમાાં કરેલી વધ-ધટ અને

ફેરફારોના કારણે મહાનગરપાનલકાનુાં  સને ૨૦૨૧-૨૨નુાં રીવાઇઝ્ડ  અાંદાજપત્ર નીરે્ મુજબ રહેિે.

સને ૨૦૨૧-૨૨  રેવન્યુ જમા બાજુ  :-

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (12)



અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

રેવન્યુ બજટે ભાગ-૧ (રેવન્યુ  જમા) 

૧ A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રફળ આધારીત સામાન્ય કર ૧૭૬૫૦.૦૦ ૧૭૯૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ A ૦૨૦૧૨૦૯ ઇમારતો બાાંધવાના પરવાનાની 

લાગત

૨૨૪૪૦.૦૦ ૨૨૬૦૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ A ૦૨૦૧૨૨૨ અાંડરગ્રાઉન્ડ/ઓવરહેડ કેબલ 

ર્ાજીસની આવક

૧૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

૪ A ૦૩૦૧૧૦૧ ફાયરટેક્ષ ૨૭૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ A ૦૪૦૧૧૦૭ ૧) કે્ષત્રફળ આધારરત નમલ્કત 

વેરાને સુસાંગત પાણી ર્ાજચ/કર 

(મીટર નસવાય)

૮૫૦૦.૦૦ ૮૫૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ A ૦૪૦૧૨૦૯ પ્લમ્બર લાયસન્સ ફી ૭૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ A ૦૫૦૧૧૦૪ કન્ઝરવન્સી તથા સુઅરેઝ કર 

(ર્ાલુ વર્ચનો)

૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ A ૦૭૦૧૧૦૧ સફાઇ ર્ાજચ (ર્ાલુાં વર્ચનો) ૩૯૦૦.૦૦ ૩૯૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

૯ A ૧૧૦૩૨૦૨ પ્રાણી સાંગ્રહસ્થાનની એન્ટર ી ફી ૮૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦

કૂલ  વધ-ઘટ ૫૭૯૩૦.૦૦ ૫૮૫૭૫.૦૦ ૬૪૫.૦૦ ૦.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ ના રીવાઇઝ્ડ બજટે સ્થાયી સસમસિએ કરેલા ફેરફારથી થિા વધારા- ધટાડાનું પત્રક
(રૂ. લાખમાં)

કેપીટલ ખર્ચ ૨૯૧૬૮.૫૮ ૨૯૧૬૮.૫૮

બાકી સસલક /ખાધ ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬

રેવન્યુ  બજટેમાાંથી તબદીલ કરેલ/કરવાપાત્ર રકમ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦

કૂલ આવક ૨૯૬૭૮.૨૫ ૨૯૬૭૮.૨૫

અન્ય કેપીટલ આવક ૩૫૨૮.૨૫ ૩૫૨૮.૨૫

જમીન વેર્ાણની આવક ૧૧૧૫૦.૦૦ ૧૧૧૫૦.૦૦

લોનની આવક ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ રીવાઇઝ્ડ કેપીટલ બજટે સમગ્ર પરરસસ્થસિ

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

ખુલિી સસલક ૩૦૨.૯૯ ૩૦૨.૯૯

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (13)



અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

રેવન્યુ બજટે ભાગ-૧ (રેવન્યુ  ખર્ચ) 

૧ B ૦૧૦૨૩૦૪ ઓરફસ ઇનવવપમેન્ટ ખરીદવા તથા 

તેની નનભાવણી

૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦

૨ B ૦૬૦૮૩૦૭ મેડીકલ રી-એમ્બસચમેન્ટ માટે 

કમચર્ારી દ્વારા રજુ થયેલ મેડીકલ 

બીલોના રૂ્કવણા માટે.

૧૩૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ B ૦૬૧૧૩૦૩ આાંગણવાડીના બાળકોને 

આપવામાાં આવતા ફ્લેવડચ  નમલ્ક 

તેમજ તેને લગત અન્ય ખર્ચ માટે.

૭૭.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭.૦૦

૪ B ૦૨૦૨૩૦૩

(પરરસશષ્ટ-૫)

મકાનોને નનભચય કરવાના કામ 

તથા બીન પરવાનગી બાાંધકામો 

તોડવા માટે

૨૪.૦૦ ૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૮.૦૦

૫ B ૦૪૦૧૩૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

પાણી પુરવઠાની નનભાવણી 

(વોડચ)

૬૨૦.૦૦ ૬૪૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ B ૦૫૦૩૩૦૩

(પરરસશષ્ટ-૫)

૩) ભુગભચ ગટર ઉપર રે્મ્બર 

મુકવા

૪૨.૫૦ ૪૭.૫૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૭ B ૦૫૦૩૩૦૫

(પરરસશષ્ટ-૫)

૪)  ડરે નેજ લાઇનની સફાઇ અને 

દૂરસ્તી

૫૪૬.૦૦ ૬૭૧.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦

૮ B ૧૩૦૧૩૦૨

(પરરસશષ્ટ-૫)

૨)  મુખ્ય રસ્તાઓ,  ટી.પી 

રસ્તાઓની નનભાવણી

૩૪૫.૫૦ ૪૫૭.૫૦ ૧૧૨.૦૦ ૦.૦૦

૯ B ૧૩૦૧૩૦૪

(પરરસશષ્ટ-૫)

૪)  દબાણો દુર કરી ખુલ્લા કરેલા 

રસ્તાઓ કરવા

૨૩.૦૦ ૧૯.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦

૧૦ B ૧૩૦૧૩૦૭

(પરરસશષ્ટ-૫)

૬)  પથ્થર/પેવર બ્લોક ફૂટપાથ 

તથા પેવીંગ નનભાવણી અને 

નસમેન્ટ પત્થર નવગેરે માટે

૧૭૩.૦૦ ૧૯૮.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ B ૧૩૦૩૩૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

૧૪)  િહેરમાાં આવેલી તમામ 

વરસાદી ગટરો અને કાાંસોની 

નનભાવણી અાંગેની તમામ 

કામગીરી  માટે તથા બોક્ષ કલ્વટચ   

નવગરે બનાવવા

૬૭૫.૦૦ ૭૨૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦

૧૨ B ૦૫૦૨૩૦૭

(પરરસશષ્ટ-૬)

ગાજરાવાડી ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ 

નનભાવણી તથા સાંર્ાલન

૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (14)



અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

૧૩ B ૦૫૦૨૪૨૯

(પરરસશષ્ટ-૬)

સયાજીબાગ પ્લાન્ટ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦

કૂલ  વધ-ઘટ ૩૮૮૨.૧૦ ૪૩૭૪.૫૦ ૫૫૨.૪૦ ૬૦.૦૦

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

સને ૨૦૨૨-૨૩  રેવન્યુ ખર્ચ બાજુ

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

૫

૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦

લોન ર્ાનજચસ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦

કૂલ ૧૨૯૭૯૨.૨૬ ૧૨૯૬૦૩.૨૬

મહેકમ ૭૦૭૫૬.૬૫ ૭૦૭૫૬.૬૫

વરહવટી ખર્ચ ૪૭૩.૨૬ ૪૭૩.૨૬

નનભાવણી ૩૫૬૯૧.૩૫ ૩૫૫૦૨.૩૫

પ્રાથનમક નિક્ષણ

કૂલ ૧૩૩૬૬૯.૨૨ ૧૩૪૦૩૪.૩૭

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

સરકાર મદદ ૫૦૮૧૦.૫૦ ૫૦૮૧૦.૫૦

અન્ય આવક ૩૧૦૫.૪૬ ૩૧૬૮.૭૧

ખાસ કાયદા મુજબ ૨૨૯૧૯.૦૦ ૨૨૯૨૬.૦૦

મ્યુનનનસપલ નમલકતમાાંથી ભાડુાં  તથા વ્યાજ ૧૦૨૪૪.૭૦ ૧૦૨૮૯.૬૦

સને ૨૦૨૨-૨૩  રેવન્યુ જમા બાજુ  :-

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

મ્યુનનનસપલ કર અને દર ૪૬૫૮૯.૫૬ ૪૬૮૩૯.૫૬

સને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ  અંદાજપત્ર :-

   સને ૨૦૨૨-૨૩નુાં મ્યુનનનસપલ કનમિનરશ્રીએ રજુ કરેલ ડર ાફ્ટ  અાંદાજપત્ર જમા તથા ખર્ચનો અભ્યાસ કરતા સ્થાયી

સનમનતએ  તેના  જમા  તથા  ખર્ચના સદરોમાાં જરૂરી ફેરફાર કરેલ છે  જ ેઅાંદાજપત્રમાાં સાંબાંધીત બજટે સદરોની સામે

સ્થાયી સનમનતની ભલામણના કોલમોમાાં દિાચવવામાાં આવેલા છે. જમા તથા ખર્ચના  સદરોમાાં કરેલી વધ-ધટ અને

ફેરફારોના કારણે મહાનગરપાનલકાનુાં  સને ૨૦૨૨-૨૩ નુાં ડર ાફ્ટ  અાંદાજપત્ર નીરે્ મુજબ રહેિ.ે

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (15)



અ.

નં.

૧

૨

૩

અ.

નં.

૧

૨

૩

૪

અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

રેવન્યુ બજટે ભાગ-૧ (રેવન્યુ  જમા) 

૧ A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રફળ આધારીત સામાન્ય કર ૧૮૫૫૦.૦૦ ૧૮૭૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૨ A ૦૨૦૧૨૦૯ ઇમારતો બાાંધવાના પરવાનાની 

લાગત

૨૨૪૪૦.૦૦ ૨૨૬૦૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ A ૦૨૦૧૨૧૦ વ્હીકલ પાનકિંગ ર્ાજચ /પે એન્ડ 

પાકચ

૨૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી  સસલક (મહેસૂલી) ૨૪૫૫૨.૬૯ ૨૫૧૦૬.૮૪

બાકી સસલક /ખાધ ૩૦૦૫૨.૬૯ ૩૦૬૦૬.૮૪

કેપીટલ બજટેમાાં  તબદીલ કરવાપાત્ર રકમ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

આમદાની ૧૩૩૬૬૯.૨૨ ૧૩૪૦૩૪.૩૭

રેવન્યુ ખર્ચ ૧૨૯૭૯૨.૨૬ ૧૨૯૬૦૩.૨૬

સને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફ્ટ  રેવન્યુ બજટે સમગ્ર પરરસસ્થસિ

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

ખુલિી સસલક ૨૬૧૭૫.૭૩ ૨૬૧૭૫.૭૩

સને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફટ બજટે સ્થાયી સસમસિએ કરેલા ફેરફારથી થિા વધારા- ધટાડાનું પત્રક

(રૂ. લાખમાં)

કેપીટલ ખર્ચ ૩૩૩૬૭.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫

બાકી સસલક /ખાધ ૨૧૭.૪૧

કેપીટલ આમદાની ૧૭૨૭૨.૫૦ ૧૭૨૭૨.૫૦

૧૭૨.૪૧

આાંતરીક ભાંડોળ/લોન ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

કૂલ આવક ૩૨૭૭૨.૫૦ ૩૨૭૭૨.૫૦

ખુલિી સસલક ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬

રેવન્યુ બજટેમાાંથી તબદીલ કરવાપાત્ર રકમ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

સને ૨૦૨૨-૨૩ ડર ાફટ કેપીટલ બજટે સમગ્ર પરરસસ્થસિ

(રૂ. લાખમાં)

સદર
મ્યુસન. કસમશનરશ્રીએ સુર્વેલ 

અંદાજ

સ્થાયી સસમસિએ મંજુર 

કરેલ અંદાજ

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (16)



અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

૪ A ૦૨૦૧૨૨૨ અાંડરગ્રાઉન્ડ/ઓવરહેડ કેબલ 

ર્ાજીસની આવક

૨૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦

૫ A ૦૪૦૧૧૦૭ ૧) કે્ષત્રફળ આધારરત નમલ્કત 

વેરાને સુસાંગત પાણી ર્ાજચ/કર 

(મીટર નસવાય)

૮૭૦૦.૦૦ ૮૭૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૬ A ૦૪૦૧૨૦૯ પ્લમ્બર લાયસન્સ ફી ૭૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ A ૦૫૦૧૧૦૪ કન્ઝરવન્સી તથા સુઅરેઝ કર 

(ર્ાલુ વર્ચનો)

૫૨૦૦.૦૦ ૫૨૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ A ૦૬૦૧૨૦૪ રજીસ્ટરેિન ફી ૫.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦

૯ A ૦૬૦૧૨૦૫ લાયસન્સ ફી ૧૦૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૦૦

૧૦ A ૦૬૦૧૨૦૬ લાયસન્સ તથા રજીસ્ટરેિન ન 

કરાવનાર પાસેથી વસુલ કરવામાાં 

આવે તેની આવક

૨.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦

૧૧ A ૧૧૦૧૨૦૧ બગીર્ાઓ થકી આવનાર આવક

(પીપીપી ધોરણે)

૩૭.૦૦ ૪૦.૦૦ ૩.૦૦ ૦.૦૦

૧૨ A ૧૧૦૪૨૦૧ રફલ્મ િુટીંગની આવક ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦

૧૩ A ૧૧૦૫૨૦૨ ૨)સયાજીબાગ, લાલબાગ તથા  

કોમ્યુનીટી હોલનુાં ભાડુાં

૬૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૪ A ૧૩૦૧૨૦૨ ૩)રોડ રોલર નવગેરે મિીનનુાં ભાડુાં ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦

કૂલ  વધ-ઘટ ૫૫૨૧૧.૬૦ ૫૫૫૭૮.૦૦ ૪૭૦.૫૦ ૧૦૪.૧૦

રેવન્યુ બજટે ભાગ-૧ (રેવન્યુ  ખર્ચ) 

૧ B ૦૧૦૨૩૦૪ ઓરફસ ઇનવવપમેન્ટ ખરીદવા તથા 

તેની નનભાવણી

૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦

૨ B ૦૪૦૧૩૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

પાણી પુરવઠાની નનભાવણી 

(વોડચ)

૫૩૫.૦૦ ૫૪૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ B ૦૫૦૩૩૦૫

(પરરસશષ્ટ-૫)

૪)  ડરે નેજ લાઇનની સફાઇ અને 

દૂરસ્તી

૪૪૬.૦૦ ૫૧૬.૦૦ ૭૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ B ૦૬૦૮૩૦૭ મેડીકલ રી-એમ્બસચમેન્ટ માટે 

કમચર્ારી દ્વારા રજુ થયેલ મેડીકલ 

બીલોના રૂ્કવણા માટે.

૧૩૫૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (17)



અ.

નં.
બજટે કોડ સદર

મ્યુસન. 

કસમશનરશ્રીએ 

સુર્વેલ  

અંદાજ

સ્થાયી 

સસમસિએ 

મંજુર કરેલ 

અંદાજ

વધારો ઘટાડો

૫ B ૦૬૧૧૩૦૩ આાંગણવાડીના બાળકોને 

આપવામાાં આવતા ફ્લેવડચ  નમલ્ક 

તેમજ તેને લગત અન્ય ખર્ચ માટે.

૨૩૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦

૬ B ૦૬૧૨૩૦૨ રખડતાાં કૂતરાાં અને 

ભુાંડ/પિુઓના ત્રાસ નનયાંત્રણ 

પ્રોગ્રામ અાંગેની કામગીરી માટેનો 

તમામ ખર્ચ.

૧૫૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦

૭ B ૦૨૦૨૩૦૩

(પરરસશષ્ટ-૫)

મકાનોને નનભચય કરવાના કામ 

તથા બીન પરવાનગી બાાંધકામો 

તોડવા માટે

૪૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૮ B ૦૫૦૩૩૦૩

(પરરસશષ્ટ-૫)

૩) ભુગભચ ગટર ઉપર રે્મ્બર 

મુકવા

૪૨.૫૦ ૪૭.૫૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૯ B ૦૭૦૧૩૦૨

(પરરસશષ્ટ-૫)

૨) દુગિંધનાિક દવા ખરીદવા ૪૬૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૧૦ B ૧૦૦૧૩૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

૧) સ્મિાનોની મરામત તથા 

સુધારો-વધારો કરવા

૩૮.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૭૭.૦૦ ૦.૦૦

૧૨ B ૧૩૦૧૩૦૨

(પરરસશષ્ટ-૫)

૨)  મુખ્ય રસ્તાઓ,  ટી.પી 

રસ્તાઓની નનભાવણી

૩૪૦.૦૦ ૩૬૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩ B ૧૩૦૧૩૦૪

(પરરસશષ્ટ-૫)

૪)  દબાણો દુર કરી ખુલ્લા કરેલા 

રસ્તાઓ કરવા

૨૩.૦૦ ૨૮.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૧૪ B ૧૩૦૧૩૦૬ ૫) િહેરમાાં જરૂર જણાય ત્યાાં ૪૩.૦૦ ૪૮.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦

૧૫ B ૧૩૦૧૩૦૭

(પરરસશષ્ટ-૫)

૬)  પથ્થર/પેવર બ્લોક ફૂટપાથ 

તથા પેવીંગ નનભાવણી અને 

નસમેન્ટ પત્થર નવગેરે માટે

૧૧૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૬ B ૧૩૦૩૩૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

૧૪)  િહેરમાાં આવેલી તમામ 

વરસાદી ગટરો અને કાાંસોની 

૫૧૫.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦

કૂલ  વધ-ઘટ ૪૩૩૩.૫૦ ૪૧૪૪.૫૦ ૨૯૭.૦૦ ૪૮૬.૦૦
રેવન્યુ બજટે ભાગ-૨  (કેપીટલ ખર્ચ) 

૧ D ૧૦૦૧૬૦૧

(પરરસશષ્ટ-૫)

હયાત સ્મિાનો અદ્યતન બનાવવા 

તથા નનવન સ્મિાનો બનાવવા 

૯૫.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦

૨ D ૧૨૦૪૬૦૫

(પરરસશષ્ટ-૫)

(B)હયાત અનતનથગૃહોમાાં સુધારા 

વધારા કરવા માટે

૮૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦

કૂલ  વધ-ઘટ ૧૭૫.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૪૫.૦૦ ૦.૦૦
 

               સને ૨૦૨૨-૨૩ માટેની કામોની યાદી, પરરનિષ્ટ-૧૦(લાગત)  સ્થાયી સનમનતએ સુર્વેલ સુધારા-

વધારા સહ માંજુર રાખવા  અનભપ્રાય છે.

સ્થાયી સસમસિ ઠરાવ (18)



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (19) 
 

Standing committee suggestions (સુચનો) during Budget resolutions 

➢ લોન અન ેબોંડ 

અગાઉ મંજૂર કરાયેલ રૂ.૩૦૦ કરોડની લોન સામે મહાનગરપાલલકા દ્વારા રૂ.૩૦૦ કરોડની લોન 

મેળવાયેલ છે. જ ે સામે આજની તારીખે ફક્ત રૂ. ૫૩ કરોડ ચૂકવવાના બાકી રહે છે. લવકાસના 

કામોની ગલત  અટકે નહીં તથા કેંદ્ર/રાજ્ય સરકારશ્રી ની પ્રાયોજીત લવલવધ યોજનાઓ મા ં

મહાનગરપાલલકાના ફાળા ની રકમ આપવા માટે રૂ. ૩૦૦ કરોડ ની નલવન લોન લેવાની તથા 

અમૃત યોજના ના ગેપ ફંડીંગ માટે રૂ. ૨૦૦ કરોડ ની રકમ બોંડ બહાર પાડી ઉગવવા અંગે તથા 

બી.એસ.યુ.પી લાભાથી ફાળા માટેની ગેપ ફંડીંગ લોન નાણાકીય સંસ્થા પાસેથી અન્યથા આંતરીક 

ભંડોળમાંથી લોન લેવાની દરખાસ્ત ને ગત વર્ષના બજટેમાં મંજૂરી આપેલ છે. પરંતુ તે પૈકી કોઇ 

લોન મેળવવામાં આવેલ નથી જથેી સદર લોન મેળવવા મંજૂરી આપવામાં આવે છે. જથેી બજટેની 

દરખાસ્તમાં જણાવ્યા મુજબ લવકાસના કામો માટે ખટુતી રકમ પૈકી રૂ. ૩૦૦.૦૦ કરોડ ની 

નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન લઇ અને અમૃત યોજના હેઠળ આપવાપાત્ર ફાળા ની રકમ રૂ. 

૨૦૦.૦૦ કરોડ મ્યુલનલસપલ બોંડ થકી ઉગવવા અંગનેી અગાઉ સામાન્ય સભાએ આપેલ મંજૂરી 

યથાવત રાખી આ અંગે જરૂરી તમામ આનસુાંલગક કાયષવાહી કરવા, કરારો કરવા, ચુકવણા કરવા  
કલમટીઓ રચવા જરૂરી એજન્સીઓની લનમણૂંક કરવા અંગેની તમામ સત્તા આ કામગીરી પૂણષ ન 

થાય તયાં સુધી મ્યુલનલસપલ કલમશનરશ્રી ને આપવા ભલામણ છે.  

 

 

 

 

   



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (20) 
 

 

 બજટે અગંેના સુચનો 

 

(૧) નિર્ભયતાિો નિષય લેિો – મોિીટરીંગ.  

(ર) ઓ.જી.નિસ્તારિી િાત ઝોિિા રીિાઇઝ િેરો િકકી કયયભ છે તે અલગ અલગ પ્રમાણે એમાઉન્ટ લાિો.  

(૩) આિાસિાળા પાસેથી ઝોિમાાંથી રીકિરી થાય તેિા માટે કોઇ પઘ્ઘનત અ૫િાિો.  

(૪) શહેરમાાં ખાિગી નમલ્કતો ઉ૫ર લગાિિામાાં આિેલ હોડીર્ગસભિો નિગતિાર સિે કરાિિો અિે તેિા ઉ૫ર 

િાંબરીંગ ૫ણ કરિય. આ કામગીરી એક મહહિાિી અાંદર પયણભ કરી જાણ કરિી.  

(૫) સમા, સોમા તળાિ, છાણી, િ ાંદાિિ િાઘોડીયા રોડ, આજિા ચોકડી, હરણી, મકરપયરા સયશેિ, 

ખોડીયારિગર, અટલાદરા, સેિાસી, ફતેગાંજ અિે ગેંડા સકભલ ખાતે પે એન્ડ પાકભસિય પ્રોનિજિ કરી 

શકાય.  

(૬) િડોદરા મહાિગરપાનલકામાાં X-ray પાડિાિી સયનિઘા છે તે મશીિો જ ેજયિા છે તે બદલિાિયાં આયોજિ 

તથા CHC સેન્ટર ૫ર વ્યિસ્થા કરિાિય આયોજિ.  

(૭) તળાિો અિે બાગ બગીચામાાંથી આિતા તથા અન્ય કચરામાાંથી ઓગેિીક ખાતર બિાિિા તથા તેિા 

િેચાણિે િેગ આપીશય.    

(૮) પાણી બચત અિરિેશ માટેિયાં આયોજિ કરીશય. 
(૯) િાગહરકો િિા ઘરો બાાંધે છે તે રોડા છારાં  આમ તેમ ઢગલા કરે છે, તેિો કોપોરેશિ ઘ્િારા સ્ટોરેજ કરી 

શકાય.  

(૧૦) ઘાઘરેટીયા, ક ષ્ણિગર, ઇન્દીરાિગરમાાં ડરેિેજિી સયનિઘા-તયાાં કાાંસ બાજયમાાંથી ૫સાર થાય છે તયાાં જર્ગયા 

શોઘીિે એ.પી.એસ. સીસ્ટમ ઉર્ી કરિા બજટેમાાં જોગિાઇ કરો.  

(૧૧) રહેણાાંક માટેિા પાણી કિેકશિિા ડમી િાંબરો છેલ્લા ૧૦ િષભથી હોય તેિા માત્ર રહેણાાંક ડમી િાંબરોિાળા 

પાસેથી િોમીિલ ફી લઇિે રેર્ગયયલર કરી શકાય, જ ેિિા ડમી િાંબરો હોય  તેિે હમણાાં ગણતરીમાાં 

લેિા.    

(૧ર)  િષો જયિી કોપોરેશિ ઘ્િારા આ૫િામાાં આિેલ ર્ાડે દયકાિો બાબતે ર્ાડાપટ ો પલટાિિા તથા અન્ય 

બાબતો માટે િિી નિતી બિાિિામાાં આિશે. આિી કોપોરેશિિી અાંદાજ ે૧૪૭૯ જટેલી દયકાિો છે.  

(૧૩) િિા ઉમેરાયેલા નિસ્તારોમાાં િિા વ્હીકલ માટે વ્હીકલટેક્ષ સાંદરે્ નિચારણા કરી આિક િઘારિી.  

(૧૪) ડરેિેજિા ઢાાંકણ, િરસાદી કેચપીટ અિે પાણીિાલો જ ેરીતે ગાયકિાડી સમયમાાં હદશાસયચક નચન્હ આપતા 

હતા તે મયજબ ઇન્ડીગેશિ (હદશા સયચક) આપો.    

(૧૫) બોરીંગ કરીિે પાણીિા જગિો ઘાંઘો કરતા લોકો પાસેથી કોપોરેશિે ટેક્ષ િસયલ લેિા સયચિ છે  તથા િોટર 

રીચાજભ સીસ્ટમ માટે ૫ણ નિચાર કરિો જોઇએ. (ટેક્ષ – સયચિ)  

(૧૬) હરણી/સયાજીપયરા/સાંગમ બયસ્ટરિય આયોજિ કરિય.  

(૧૭) આકારણી િગરિી નમલ્કત પકડાય તો તેિી પાસેથી ટેક્ષ કેિી રીતે લઇએ છીએ   રીિીઝિ આકારણીમાાં 

ર૦ ટકા ગ્રોથ આિતો હતો.  

(૧૮) OFC ટાિર તથા મોબાઇલ ટાિરિી લાગત ટેક્ષિા બાકીિા ઉઘરાણા બાબતે જ ેટાક્ષફોસભ બિાવ્યો છે તેિે 

િેગિાંતય બિાિીશય.   
 



  સ્થાયી સમિતી ઠરાવ (21) 
 

(૧૯) સોનિનિયર શો૫, અમયલ તથા િસભરી માટે કોપોરેશિિે ત્રણ કરોડ રપીયા ખચો થાય છે, આ મોટા મોટા 

પ્લોટ ખાિગી વ્યનકતિે ચલાિિા આપીએ તો તે ફયલઝાડ રોપે, િિા ફયલઝાડ નિકસાિે. િસભરી ચેરીટીરૂપ ે

ફાળિી આિક ઉર્ી કરી શકાય. આ માટે જરૂરી પોલીસી બિાિી આગળ િઘિય જોઇએ.  

(ર૦) પાલતય કય તરા રાખિાિો ચાજભ અલગથી ઝયાંબેશ ઉપાડી શકાય, ડોકટરો પાસે ૧૫૦૦ જટેલા ડોગિી માહહતી 

છે તેિા માટે નિચારી શકાય.  

(ર૧) સયાજીપયરા તળાિ (પાણીિી ટાાંકી સામે)િય બ્યયટીફીકેશિ કરિામાાં આિશે.  

(રર) નિઘાથીઓિે ફિફેરિા આયોજિ માટે ૫૦ ટકા રાહતમાાં ગ્રાઉન્ડ ફાળિિામાાં આિશે.  

(ર૩) દરેક ગાડભિમાાં બાળકો માટે રમત-ગમતિા સાઘિ મયકિામાાં આિશે.  

(ર૪) કારખાિામાાંથી નિકળતા ગાંદા પાણીિે ટર ીટ કરીિે છોડિામાાં આિે છે તેિી ચકાસણી બાબતે સઘિ ઝયાંબેશ 

શરૂ કરિામાાં આિશે. (પોલીસી બિાિિી)  

(ર૫) ઇ.ડબલ્યય.એસ.િા આિાસોમાાં સ્િચ્છતા જળિાઇ રહે ત ેહેતયથી જરૂરી જણાય તયાાં પથ્થર પેિીંગ / રોડ 

કરિામાાં આિશે.  

(ર૬) જયિી િરસાદી ચેિલ ઉ૫ર કે જમેાાં સફાઇિો પ્રશ્ન ઉર્ો થાય છે તે નિિારિા માટે આગળ િઘીશય (નપ્રકાસ્ટ) 

(ર૭) કોપોરેશિિા પ્લોટ તથા અન્ય નમલકતો ઉ૫ર િિતર અનર્ગમિા ર્ાગરૂપે આર.સી.સી. ફેન્સીંગિા 

બદલે શકય હોય તયાાં ગ્રીિ ફેન્સીંગ કરિામાાં આિશે.  

(ર૮) ફયયચરીસ્ટીક સેલિે બાંઘ કરીિે સબાંનઘત નિર્ાગ ઘ્િારા તળાિોિી સફાઇ માટે કરાિિામાાં આિશે.  

(ર૯) કોપોરેશિિી નિનિઘ સેિાઓિો લાર્ િાગરીકોિે ઘરે બેઠા મળી રહે તે માટે ઓિ લાઇિ સયનિઘા ઉર્ી 

કરિાિય આયોજિ કરિામાાં આિિાર છે – જમે કે આિાસ યોજિાિા ફોમભ, મકાિ િામફેર,  ફાયરમાાં 

NOC.  

(૩૦) હદિદયાળ ઔષઘાલયો  

(૩૧) િિિાથમાાં કામગીરી.  

(૩ર) સ્િચ્છતા દર મહહિે.... 

(૩૩) િિીિ િોડભમાાં જરૂરી તમામ સાઘિો અિે મશીિરી 

(૩૪) િિીિ નિસ્તારોમાાં કોમ્યયિીટી સેન્ટરો  

(૩૫) પેરીફરીિા સ્મશાિોમાાં જરૂરી તમામ સયનિઘાઓ  

 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(1) 
 

લડોદયા ભશાનગયામરકાલડોદયા ભશાનગયામરકા  
વને ૨૦૨૧-૨૨ના યીલાઇઝડ અને વને ૨૦૨૨-૨૩ના 

ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર અુંગે કમભળનયશ્રીન ું મનલદેન 

સ્થામી વમભમતના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ : 

 જી.ી.એભ.વી એક્ટની ઔરભ ૯૫ શેઠ લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ તથા વને 

૨૦૨૨-૨૩ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  ઔયતાું ભને ગણ આનુંદ થામ છે. 

 લડદયા ળશેયને વલાાંખી લલઔાવના ક્ષેતે્ર આખ લધાયનાય અને વફ નેતૃત્લ ધયાલનાય આ ળશેયના ભાનનીમ 

ભેમયશ્રી ઔેમ યબાઇ યઔડીમા, ડે. ભેમય દે લફયાજરે શ્રી નુંદાફેન જોળી તથા સ્થામી વલભલતના ભાનનીમ અધ્મક્ષશ્રી 

ડૉ. રશતેન્દ્રબાઇ ટેર સ્થામી વલભલતનાું ભાનનીમ વભ્મશ્રી તથા અન્દ્મ તભાભ મ્મ લનલવર વબાવદશ્રી 

વરશત આ વોને શ ું  અલબલાદન વશ આલઔારુ છ . 
 વન ે૨૦૨૧ ન ું લષ નલી આળા અને ઉભુંખ વાથે ળરૂ થમ  શત . લલતેરા લષ દયમ્માન ઔલલડ-૧૯ ની 
ડઔાય જનઔ રયલસ્થલતન ભક્ક્ભતાૂલષઔ વાભન ઔયલા ભાટે તભેજ આલથષઔ વાભાજીઔ ભયચે ઉબી થમરેી 

તઔરીપભાુંથી ભ ક્ત થલા ભાટે વને ૨૦૨૧ ભાું આણે વોએ ઔભય ઔવલી ડી યુંત  આલી ડઔાયજનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ વુંૂણષ એઔાગ્રતા અને ઔોળલ્મ વાથે આખે ઔદભ ફઢાવ્મા છે. 

નખયજનએ ણ વઔાયાત્ભઔ લરણ દ્વાયા ભશાનખયાલરઔાના પ્રમત્નભાું વાથ આપ્મ છે. વભગ્ર લષ દયલભમાન 

આયગ્મ અને લળક્ષણના ક્ષતેે્ર અનેઔલલધ ખરા બયી ફાઔના લળક્ષણ અને નખયજનના આયગ્મ વુંફુંલધત 

જરૂયી ઔાજી યાકી છે. ઔલલડ ના વુંબલલત આક્રભણ વાભ ે યવીઔયણની ઝ ુંફળે તથા અન્દ્મ વલષ વભાલેળઔ 

પ્રમત્નને ઔાયણે નખયજનએ યાશત અન બલી છે. વાથે વાથે ળશેયના લલઔાવના અનેઔલલધ ઔામોને ણ ખલતળીર 

યાકી લલઔાવના ભાખે આખ લધલાની પ્રરક્રમાને ણ વતત ખતીળીર યાકી છે. ઔલલડ-૧૯ ની ડઔાય જનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લડદયા ભશાનખય ાલરઔાએ લલલલધ ક્ષેત્રભાું યાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે ઔેટરાઔ એલર્ડવષ ભેવ્મા છે. જભેાું 

સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત બાયતના સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૮ભ ઔભાુંઔ ભેલલા ફદરન એલડષ  અને મ્મ લનલવર 

ઔોયેળનની શ્રેણીભાું  ફેસ્ટ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ ન એલડષ  ણ પ્રાપ્ત થમેર છે.  MOHUA દ્વાયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત 

'નચષયીંખ નેફયશ ડ' ચેરેન્દ્જભાું લડદયા ળશેયને ટ ૧૦ભાું સ્થાન ભેર છે અને ખ જયાતભાુંથી પઔત લડદયાન જ 

વભાલેળ થમેર છે. આળા છે ઔે નલા નાણાુંઔીમ લષભાું આણે વરશમાયા પ્રમત્ન દ્વાયા નખયજનની વ કાઔાયી અથ ે

વતત લલઔલવત થતા આ દેળની વાથે ઔદભ લભરાલી આણાું ળશેયને વલાષલગઔ વભૃદ્ધ અને લલઔાવરક્ષી ફનાલલા 

તનતડ પ્રમત્ન ઔયીળ . 

લડદયા ળશેયના વલાાંખી અને વુંત લરત લલઔાવ તથા જન વાભાન્દ્મને સ્ળષતી લલલલધ વ લલધા ય ધ્માન 

ઔેં રરત ઔયી ફજટેરક્ષી જરૂયી આમજન શાથ ધયેર છે. ળશેયના નખયજનને ભૂબ ત આુંતયભાકાઔીમ વ લલધા 

વ ચારૂ રૂે ભી યશે તે ભાટે ભશાનખયાલરઔા ચાર  લે ણ આમજન ઔયલા ઔટીફદ્ધ છે. ળશેયની શદભાું લધાય 

થતા નલીન વભાલલષ્ટ્ ખાભને ણ આ વ લલધા ભી યશે તેલ ું આમજન શાથ ધયેર છે. લલળેભાું ગયલલશણા 

રઔ, પેરયમા, તથા ઝૂુંડટ્ટી લલસ્તાયભાું યશેતા રઔન ું અને ળશેયી ખયીફન ું લલળે ધ્માન યાકલાભાું આવ્મ  છે. 

ઉલે્લકનીમ છે ઔે ફાઔ, ભરશરા, મ લાન અને વભાજના દયેઔ લખષના નખયજનને મગ્મ યીતે આલયી રઇ લલળે 

ધ્માન આલાભાું આવ્મ  છે. લડદયા વાુંસ્ઔૃલતઔ નખયી છે તથા બવ્મ અને બાતીખ ઇલતશાવ ધયાલે છે તે ફાફતન ે

ધ્માનભાું યાકી લલળે આમજન શાથ ધયેર છે. આ બવ્મ અને ઐલતશાલવઔ ળશેયન ું વાુંસ્ઔૃલતઔ અને માષલયણરક્ષી 

લાતાલયણ લધ  વ રઢ ફને અને તભાભ નાખયીઔન ું જીલન વરાભતી અને વખલડતા બમ ષ ફને તે ફાફતને ણ 

લલળે ધ્માન આી આલયી રીધેર છે. આ તભાભ ફાફતને આલયી રેલા ભાટે ૂયત  ફજટે ઉરબ્ધ થામ, 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(2) 
 

આલઔના સ્ત્રત ભજફતૂ થામ અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું નાણાુંઔીમ વ રઢીઔયણ થામ તેલી ફાફતન ે 

લલસ્તૃત યીતે ફજટેભાું આલયી રીધેર છે. 

૧)  ળશેયીજનો ભાટે ામાની આુંતય ભાખાકીમ વ મલધાન ું  વ દ્રઢીકયણ  

 ળશેયના નખયજનને અત્માધ લનઔ પ્રાથલભઔ વ લલધા અન ે વખલડ વભમવય ભી યશે તે ભાટે 
ભશાનખયાલરઔા વતત પ્રમત્નળીર યશે છે.  
ાણી  યલઠા – Access to Clean and Adequate Drinking Water  

ળશેયીજનને સ્લચ્છછ ીલાન ું ાણી ૂયતા પ્રભાણભાું ભી યશે તે ભાટે નારુંદા અને તાુંદરજા ટાુંઔી કાતે નલીન 

વું તથા વ્શીઔર ર અને દયજી યા કાતે ફ સ્ટય સ્ટેળન ફનાલલાભાું આલેર છે.  લવુંધયટ તથા લનભેટા કાતે 

ફની યશેર લટય ટર ીટભેન્દ્ટ પ્રાન્દ્ટની ઔાભખીયી ૂણષ થતા સ્લચ્છછ ાણી ઉરબ્ધ થળે. આ વાથે ઇરેક્ટર -

લભઔેનીઔર લવસ્ટભને અગે્રડ ઔયલા તથા સ્ભાટષ  લટય એનજી ડીટ ઔયલાની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત શેઠ છે. 

ાણી  યલઠાના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વય અને વ ચારૂ જ લલતયણ ભાટે ળશેયના લલલલધ લલસ્તાય જલેા ઔે રક્ષ્ભી યા, વભા તાલ, ટી.ી.-

૪૫, ઔરારી કાતે અને લશીલટી લડષ-૨ ની ાછ ાણીની ટાુંઔી, ફ સ્ટીંખ સ્ટેળન તથા નેટલઔષ  

વ ધાયણા અુંખેની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.  

 ઔ યાઇ ટાુંઔી ઔભાન્દ્ડ લલસ્તાયના ટીી-૪૧, ૪૨ અને લાવણા-બામરી ટીી-૧ ભાું નલીન ાણીની 

નીઔા, નેટલઔષ  અને નેટલઔષ  વ ધાયણાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.   

 નારુંદા અને રારફાખ કાતે શમાત જ ની લયશેડ ટાુંઔી કાતે જજષયીત થમેર વું અને ુંશાઉવના 

નલીનીઔયણની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલનાય છે. 

ડરેનજે વ્મલસ્થાન – Efficient Sewerage Management 

ળશેયભાું ઉત્ન્ન થતા ભલરન જના વ ચારૂ લનઔાર અથે ખયલા APS થી શ્રેલણઔાઔષ  વઔષર વ ધી ભાઇક્ર 

ટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ફામ રાઇન, ડબઇ યડથી ળાુંલતનખય વ ધી, બાયત ેટર ર ુંથી ડબઇ યડ 

APS વ ધી તથા યાભલાટીઔાથી ઔરાદળષન ચાય યસ્તા વ ધી નલીન ડરે નેજ રાઇન નાકલાભાું આલેર છે. 

ફશ ચયાજી નાખયલાડા ઔાુંવ ાવે નલીન APS તેભજ યીટેઇનીંખ લર, ઇન્દ્ર યી કાતે APS ખભેન્દ્ટેળન વાથે 

નલીન પે્રળય રાઇન અને અલભતનખય કાતે નલીન APS ફનાલી ભાઇક્ર ટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ 

ગ્રેલીટી રાઇન નાકલાન ું ઔાભ ણ ણૂષ ઔયલાભાું આલરે છે.  સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત વમાજીફાખ કાતે ૮.૫૦ 

એભ.એર.ડી.ના શમાત STP ને અગે્રડ ઔયી ૧૬ એભ.એર.ડી.ની ક્ષભતાલા ું ફનાલી ઔામાષન્દ્લીત ઔયલાભાું 

આલેર છે. યાજીલનખય એવ.ટી.ી. થી  IOCL અને Reliance ને Treated Waste Water વપ્રામ ઔયલા 

ભાટે ઉયાુંત ઔૂયાઇ-૬૦ MLD,  છાણી-૫૦ MLD, બામરી-૪૫ MLD તથા લેભારી કાતે ૧૩ MLD 

એવ.ટી.ી ની ઔાભખીયી શાથ ઉય છે. તાુંદરજા-ભ ઔતીનખય જુંક્ળનથી ત્રઔાય ઔરની તયપ ભાઇક્ર-

ટનરીંખ દ્ધલતથી અને શયણી તાલ ાછ ડરે નેજ રાઇનની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત શેઠ છે. ડરે નેજના નલીન 

આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 ડરે નેજની વ લલધા અથે ળશેયના લપ્રમા ટઔીઝથી ખત્રી ાણી ટાુંઔી વ ધીના યસ્તા ય નલીન ડરે નેજ ગ્રેલીટી 

રાઇન નાકલાભાું આલળે.  

 ઔયડીમા યડ, ભધ નખય ચાય યસ્તાથી ખયલા ફા ની દયખાશ જુંઔળન વ ધી ભાઇક્રટનલરુંખ દ્ધલતથી 

નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન, લશીલટી લડષ-૨ ભાું વભા Getco Substation ની ાછ આલેર 

લલસ્તાયભાું નલીન ડરે નેજ રાઇનની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.  
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 ઔભરાનખય APS થી ઔભરાનખય તાલ વ ધી નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી ણ નલીન લષભાું 

ઔયલાભાું આલનાય છે.  

 ભુંખરેશ્વય ઝાુંા યડ, શ્રીજી એાટષભેન્દ્ટ ાવેથી ઇન્દ્ર યી એ.ી.એવ. વ ધી  ળીંખ દ્ધલતથી નલીન 

ડરે નેજ નીઔા નાકલાની ઔાભખીયી ઉયાુંત શયીનખય, ઝારા ઔમ્ાઉ ન્દ્ડ અને નલા યા એીએવ 

અગે્રડેળનની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલળે. 

લયવાદી ગટય અને યેઈન લોટય શાલેસ્ટીંગ – Catch the Rain 

લયવાદી ાણીના લનઔાર અથે કડીમાય નખય ઔલ્લટષ  ાવે  લળુંખ ધ્ધલતથી નલીન લયવાદી ઔાુંવ ફનાલેર 

છે. લયવાદી ાણીના લનઔાર અથે ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔૂરથી ત રવીધાભ ચાય યસ્તા વ ધી લયવાદી ખટયની 

ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વોજન્દ્મ વવામટીથી ચાયબ જા ેટર રુંથી ચુંરાલરી ચાય યસ્તા થઇ રશયાલુંતી ઔાુંવ વ ધી નલીન 

લયવાદી ખટય ફનાલલાભાું આલળે.  

 ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔ ર ાવેથી ૩૬ ભીટયના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધીના શમાત જૂના લયવાદી ઔાુંવના 

સ્થાને નલીન આય.વી.વી. ક્રઝ્ડ લયવાદી ખટય ફનાલલાન ું આમજન છે.   

 Rain Water Harvesting / Recharging ક્ષેત્રે લલલલધ પ્રત્વાશન આીને, ગલનષ્ઠ યીતે તેન અભર થામ 

તેલ ું આમજન આખાભી લે શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.        

યસ્તા અને  રો – Enhanced Connectivity 

વય અને વ ચારૂ ટર ાપીઔ લનમભન થામ તથા અઔસ્ભાત ગટે તે ભાટે વભા ઔેનારથી એટરાન્દ્ટીવ લલરા થઇ 

ાણીની ટાુંઔી વ ધી, પે્રયણા વઔષર થી સ્લાભી લલલેઔાનુંદ શાઇટ્વ-૨ થઇ રક્ષ્ભી યા તાલ વ ધી અને અુંજરી 

એાટષભને્દ્ટથી જાુંફ લા ખાભ તયપન યસ્ત ફનાલલાની ઔાભખીયી તથા ભ કીનખયથી નેળનર શાઇલે જતા 

યસ્તાની લાઇડનીંખની ઔાભખીયી ણ ઔયલાભાું આલી. વાથે વાથે અટરાદયા-ભાુંજર ય બ્રીજના સ્ટરે ન્દ્ધનીંખ 

તેભજ વભા-શયણી ભટનાથ ભશાદેલ યસ્તાને જોડતા ઔલ્લટષ  ાવે યીટેઇનીંખ લરની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે. 

ખેંડા વઔષરથી ભલના ચાય યસ્તા વ ધીના નલીન ફ્રામ લય, અટરાદયાથી ભાુંજર ય  યેલ્લે લય બ્રીજ 

તથા ભઔય યાથી જામ્ફ લા તયપ જતા નદી ય બ્રીજ ફનાલલાની ઔાભખીયી ચાર  છે અને આખાભી વભમભાું 

ૂણષ થળે. સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ૧૦ સ્ભાટષ  યડની ઔાભખીયી ઉયાુંત  ચઔરી વઔષરથી યેવઔષ વ ધી, ુંડ્યા 

શટરથી ઔોંલેંટ સ્ઔ ર વ ધી તથા અભયદી શમ્વથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તા જલેા અનેઔ યસ્તાના ઔાભ 

શાથ ઉય છે. યસ્તા અને  રના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 વ ળેન ચાય યસ્તાથી જાુંફ લા  વ ધીન ૪૦/૩૬ ભીટય વ ધીન યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાભાું આલળે.   

 વનપાભાષ ચાય યસ્તાથી તાુંદરજા લઔસ્ભત ચાય યસ્ત થઇ અટીઔા વ ધીન લાવણા બામરી યડને જોડત 

૩૦ ભીટયન યસ્ત લાઇડનીંખ ઔયી ઔાેટ એ.વી. વીરઔટ ઔયલા અુંખેન ું ઔાભ ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.   

 યીલાય ચાય યસ્તાથી ળાસ્ત્રી ફાખ વ ધીન યસ્ત ૨૭ ભીટયન યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાભાું આલળે.  

 ખત્રી- વેલાવી ઔેનારથી ખત્રી તાલ થઇ મળ ઔમ્પ્રેક્ષ વ ધીન ભ ખ્મ યસ્ત યીવયપેવીંખ ઔયલાન ું ઔાભ.  

 ભઔય યા શન ભાનજી ભુંરદયથી જળદાનખય થઈ ભઔય યા ભઈેન યડને જોડત યસ્ત ફનાલલાભાું આલળે. 

 જી.આઇ.ડી.વી થી ભાણેજા વ ધીન ૩૦ ભીટયન યસ્ત ફનાલલાભાું આલળે.  આ ઉયાુંત ઉયઔત ઔાભ 

વાથે ઔ ર-૨૧૨ જટેરા યસ્તા અુંખેની ઔાભખીયી નલીન નાણાુંઔીમ લષભાું શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

 લડદયા ળશેયના નાખયીઔને વ ખભ લાશનવ્મલશાયની અનૂઔ તાને ધ્માને રઈ, ળશેયની પયતે યીંખ યડ ભાટે 

feasibility study  શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  
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 Express Highway થી ળશેયભાું પ્રલેળતા ભાખષ ય, વભા તાલના જુંઔળન ઉય ક ફ ટર ાપીઔ congestion 

થામ છે. ત્માું બ્રીજ ફનાલલા ભાટે વયઔાયશ્રીની વૈદ્ધાુંલતઔ ભુંજૂયી ભેર છે. જને ું અભરીઔયણ ઝડથી 

આખાભી લે શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

સ્ટર ીટરાઇટ 

સ્ટર ીટ રાઇટના નલીન આમજન નીચે ભ જફ છે :  

 યાલત્રના વભમે ળશેયીજનને લલલલધ યસ્તા ઉય ૂયત પ્રઔાળ ભી યશે તે ભાટે શમાત સ્ટર ીટરાઇટ 

ઉયની શમાત રાઇટ્વને સ્ભાટષ  LED રાઇટ્વભાું તફદીર ઔયલાભાું આલળે.  

 ળશેયભાું ફનનાય નલીન યસ્તા ઉય વને્દ્ટરર/વાઇડ રાઇટીંખની વ્મલસ્થા ણ ઔયલાભાું આલળે. 

ળશેયભાું ાણી અને ડરૈ નેજ રખતની ક ટતી વ લલધા આલા તથા શમાત ભાકાઔીમ વ લલધાને 

નલલનીઔયણ અને અગે્રડેળનની ઔાભખીયી ાણી અને ડરૈ નેજની બલલષ્મની જરૂયીમાત ધમાને રઈને 

આમજન શાથ ધયેર  છે.જભેા ાણી અને ડરૈ નેજના નેટલઔષની વ લલધા, ાણીની નલલન પીડય નીઔા, 

લલતયણ ભથઔ, વ લેઝ ુંીખ સ્ટેળન ઉયાુંત, વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ લલખેયેન વભાલેળ થામ છે. જ ેભાટે 

અુંદાજ ેરૂ.૭૮૧ ઔયડની જરૂયીમાત યશેળે અને તેને શોંચી લલા ભાટે ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયનાું વશમખ થી 

લલલલધ ભલ્ટીરેટયર  ઇંસ્ટીટ્ય ળનદ્વાયા નજીલા દયે Financial Aid ભેલીઅથલા ત ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયશ્રી 

દ્વાયા જાશેય ઔયેર અભૃત-૨, સ્લચ્છછ બાયત લભળન-૨ અથલા અન્દ્મ ગ્રાન્દ્ટભાું વભાલળે ઔયી અભરીઔયણ 

ઔયલાન ું આમજન છે.   

(૨) વલાાંગી મલકાવ તયપ નલીન વભામલષ્ટ મલસ્તાય 

 ળશેયના વતત લલઔાવ વાથે ળશેયની લક્ષલતજો ણ લલસ્તયી યશે છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔાની શદભાું લષ 

૨૦૧૯ ભાું શયણી, વભા, ખયલા, ફાદ, તયવારી, ઔરારી ન ફાઔી યશેર લલસ્તાય અને લષ ૨૦૨૦ ભાું ઔયરડમા, 

લેભારી, વેલાવી, બામરી, ફીર, ઉંડેયા, લડદરા લલખેયે ગ્રાભ ુંચામતન વભાલેળ થમેર છે. જનેા ઔાયણે ળશેયના 

લલસ્તાયભાું લધાય થતા પ ર ૨૨૦.૩૩ ચયવ લઔ.ભી થમરે છે. લષ ૨૦૧૧ભાું લસ્તી ઔ ર ૧૬.૬૬ રાક શતી જ ેલષ 

૨૦૨૦ ભાું લધી ને અુંદાજીત ૨૨.૫૦ રાક જટેરી થમેર છે.  

નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભાકાઔીમ વ લલધા આલા ભશાનખયાલરઔાએ ાણી, ડરે નેજ, ગન 

ઔચયાના લનઔારની વ લલધા, નલલન યસ્તા થઔી રયલશન વ રબ ફનાલલ ું અને સ્ટર ીટરાઇટની વ લલધા ઉયાુંત 

તેભજ ફાખ-ફખીચા લલઔવીત ઔયલા અુંખેના આમજન શાથ ધયેર છે. નલલન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયના નલીન  

આમજન નીચે ભ જફ છે :  

  લધેર લલસ્તાયને ધ્માને રઈ લશીલટી વયતા કાતય લશીલટી લડષની  ન: યચના ઔયી ૭ નલીન લડષ  

પીવ ફનાલલા, તેના ભાટે જરૂયી ભશેઔભ ઉબ  ઔયી બયતી ઔયલા, તેની વાથે-વાથે જરૂયી લાશન, 

ભળીનયી લલખેયેથી લડષ  ઔચેયીને વ વજ્જ ઔયલાભાું આલળ.ે  

 ઊંડેયા-૧ તથા ૨ અન ેઔયરડમા કાત ેનલીન STP, APS તથા નલીન ડરે નેજ નેટલઔષની ઔાભખીયી રૂ. ૬૩ 

ઔયડના કચે ઔયલાભાું આલળે. 

 શયણી, દયજી યા, લડદરા, અુંઔડીમા, બામરી, ફીર અને વેલાવી કાતે STP, APS અને નલીન  ડરે નેજ 

નેટલઔષ  અને તેના વુંરગ્ન ઔાભ અુંદાજ ેરૂ.૨૦૯ ઔયડના કચે ઔયલાભાું આલળે.     

 બામરી, વેલાવી, ઔયડીમા, ઉંડેયા, લડદરા, જાુંફ ડીમા યા કાતે નલીન વમ્ ું શાઉવ, ટર ાન્દ્વપભષય, 

રૂભ,  પીડય નીઔા અને નેટલઔષની ઔાભખીયી ઇરેઔટર ીઔર /ભીઔેનીઔર વશ રૂ.૨૪૫ ઔયડના કચે ઔયલાભાું 

આલનાય છે.       
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 લેભારી ટી.ી.-૨ ના લલસ્તાયભાું વ ઔન-૬ ાવેથી વાય થત તથા દ ભાડ ચઔડી વ ધી યસ્ત 

ફનાલલાન ું ઔાભ.  

 વનપાભાષ યડથી ફીર ખાભ અને બામરીને જોડલા ભાટે ફીર ાવે આલેર ઔેનાર ઉય ભાઇનય બ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલળે.  

 નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તયભાું  રૂ. ૮.૨૫ ઔયડના કચે સ્ટર ીટરાઇટની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલળે.  

 નલીન લલસ્તાયને  ાણી અને ડરે નેજની ભાકાઔીમ વ લલધા ઝડથી  ભે અને  નાણાુંઔીમ ઉરબ્ધતાના 

ડઔાયને શોંચી લલા રૂ.૫૯૪ ઔયડન પ્રજઔેટ ઔેન્દ્ર /યાજમ વયઔાયના લલલલધ ભલ્ટીરેટયર ઈન્દ્સ્ટીટ્ય ળન દ્વાયા 

નજીલા દયે Financial Aid / વશામ ભેલીને અભર ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલળે.   

(૩) SLUM FREE VADODARA   

ઔેન્દ્ર/ યાજમ વયઔાયના  વશમખથી શાઉવીંખ પય ર મજના અુંતખષત અપડેફર શાઉવીંખ લલબાખ દ્વાયા 

ઔ ર-૩૦૯૪૫ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે અને ઔ ર-૧૦૯૭૪ આલાવની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. ચાર  લે ઔ ર-૧૭૧૮ રાબાથીન ેઆલાવની પાલણી ઔયલાભાું આલેર છે. આ મજનાના રીધે ળશેયી 

ખયીફન ું ળશેયભાું તાન ું ાઔા ભઔાનન ું સ્લપ્ન વાઔાય થમેર છે અન ેતેભના જીલન સ્તયભાું ણ વ ધાય થમેર છે. 

નલીન  આમજન નીચે ભ જફ છે :   

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ બામરી, વેલાવી, ફીર, તાુંદરજા, ઔલ્માણનખય અને વમાજી યા કાતે 

અુંદાજ ેરૂ.૨૬૦ ઔયડના કચ ેળશેયી ખયીફ ભાટે ૩૧૯૦ નલીન આલાવ ફનાલલાભાું આલનાય છે.  

 ળશેયભાું યજી યટી ભેલલા અથે આલનાય ભજૂય / ઔાભદાય તેભજ પરટીંખ / ભાઇગ્રેટીંખ રેફવષન ે

ળશેયભાું ક લ્લાભાું ન યશેલ ું ડે તે શેત થી છાણી અને શયણી કાતેના રખબખ ૭૪૮ આલાવન ે ARHC 

(Affordable Rental Housing Scheme) મજના અુંતખષત રૂાુંતયીત ઔયી ભશાનખયાલરઔાને આલનાય 

લોભાું લપ્રભીમભ  ેટે નલીન આલઔ થનાય છે.    
 લલલલધ આલાવ મજનાના પભષ બયલા શલે Citizen એ રાઈનભાું ઉબા યશેલ ું ડળે નશીં. Online software 

દ્વાયા નાખયીઔ આલાવ ભેલલા અુંખેન  પભષ online બયી ળઔળે.   

(૪) ળશેયી ગયીફોનો  વલાાંગી મલકાવ 

 ળશેયભાું લવતા ળશેયી ખયીફના વલાાંખી લલઔાવના ધ્મેમ વાથે લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ 

PM SVANidhi ઔામષક્રભ અુંતખષત ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની રન ભાટે ૬૭૩૬ પભષ 

બયલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૫૭% લવલદ્ધ અને  પેયીમાને રન આલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૩૮% રન 

ભુંજ યી અુંખેન રક્ષ્માુંઔની લવલદ્ધ શાુંવર ઔયેર છે. જમાયે રન ડીસ્ફભષવભને્દ્ટભાું રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૧૮ % ની 

લવલદ્ધ શાવર ઔયલાભાું આલી. આલનાય લષભાું PM SVANidhi, NULM અને લલલલધ મજના થઔી pro-

active approach  થઔી લધ ભાું લધ  રઔને રાબ શચાડલાભાું આલળે.      

 સ્ટર ીટ લને્દ્ડય રીવીના અભર ભાટે ઝડથી આખ લધલાભાું આલળે.  

 ગયલલશણા અને લબક્ષ ઔના વલાાંખી લલઔાવ ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વયઔાયશ્રીના અન્દ્મ 

લલબાખ તથા NGO વાથે ભીને લલલલધ મજનાન ું અભરીઔયણ ઔયલાભાું આલળે.  

 ળશેયભાું યશેતા ગય લલશણા રઔ ભાટે નલલન ૦૩ ળેલ્ટય શમ્વ (અુંદાજીત ક્ષભતા ૧૦૦૦) ન ું લનભાષણ 

ઔયલાભાું આલળે. 

 ધયલલશણા રઔને ભ ખ્મ પ્રલાશભાું જોડલા તેભજ તેન ેઆલથષઔ યીતે ખબય ઔયલા ભાટે ઔોળલ્મલધષઔ 

તારીભ, યજખાય ભાટે રન વશામ અને અન્દ્મ વશામ આલાભાું આલળે. એભને વયઔાયશ્રીની લલલલધ 

મજના જભે ઔે આધાયઔાડષ , ઈરેક્ળનઔાડષ , યાળનઔાડષ , ઔલલડ લેક્વીનેળન, યેીડ ટેસ્ટ, યેગ્મ રય 
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ભેડીઔર ચેઔ-અ, અન્ન બ્રહ્મ મજના અુંતખષત યાળન, જન ધન એઔાઉન્દ્ટ, ઈ-શ્રભ ઔાડષ , આલઔન 

દાકર લલખેયે રાબ અાલલાની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. 

(૫) SAFE VADODARA   

 લડદયા ળશેયભાું ભ ખ્મ જગ્મા ઉય ૧૦૦૦ જટેરા વીવીટીલી ઔેભેયા તથા ૫૦ જટેરા એએનીઆય 

(ટભટેીઔ નુંફય પ્રેટ યીરડુંખ) ઔેભેયા રખાલલાભાું આવ્મા છે તથા ફીજા ૪૦૦ જટેરા વીવીટીલી ઔેભેયા 

રખાલલાની ઔાભખીયી શારભાું પ્રખલત શેઠ છે.   

 લડદયા પામય એન્દ્ડ ઇભયજન્દ્વી વલલષવીઝને ડીઝીટરાઇઝ, અગે્રડ ઔયી CCC (City Control Command 

Centre) વાથે જોડી તેન ું યીમર ટાઇભ ભલનટયીંખ ઔયલાભાું આલે છે. બામરી કાતે નલીન પામય સ્ટેળન 

ફનાલલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. 

o ળશેયભાું ફની યશેર  શાઇયાઇઝ ઇભાયતભાું વ યક્ષાની દૃલષ્ટ્એ અને અઔસ્ભાત લકતે  ત તષ વેલા આી 

ળઔામ તે ભાટે લ ડાના વશામથી ૮૧ ભીટય શાઇડર રીઔ એરીલેટેડ  પ્રેટપભષ  લવાલલા અુંખેની 

ઔામષલાશી  શાથ ઉય છે.   

o લષ- ૨૦૨૨ ભાું લેભારી અને ફદાભડીફાખ કાતે નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની વાથે વાથે પામય 

લબ્રખેડ ભાટે લલલલધ લાશન તથા લટય ફાઉઝય, પામય ું તથા લલલલધ વાધન કયીદલાની ઔાભખીયી 

ઔયલાભાું આલળે.  

o પામય NOC રઔને વયતાથી ભી યશે તેના ભાટે Online Application System ડેલર ઔયલાભાું 

આલળે.   

 યકડતા ઢયને લનમુંત્રણ ઔયલાના શેત થી ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ચાર  લે  ૧૧૦૦૦ થી લધ  ળ ન ે 

આય.એપ. આઇ.ડી. ટેખીંખ ઔયલાભાું આલેર છે અને અત્માય વ ધી ઔૂર ૩૫૦૦૦ થી લધ  ળ ન  ટેખીંખ 

થમેર છે. ખોળાા અને ાુંજયાને ળ દીઠ અાતી અન દાનની યઔભ રૂ.૧૫૦૦ થી લધાયીને રૂ. 

૩૦૦૦ ઔયલાભાું આલી છે. લડદયા રીવ અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વુંમ ક્ત ટીભ દ્વાયા યકડતા 

ઢય ઔડલાની ઔાભખીયી થઇ યશી છે. આલનાય લષભાું ણ વધન યીતે ઔાભખીયી ઔયલાભા આલળે. ળશેય 

શદ ફશાય ળ ભાલરઔના ળ  યાકલા ભાટે કટુંફા કાતે “ઔેટર ળેડ“ ની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  

o આખાભી વભમભાું ઔૂર ૮ જગ્માએ ઔેટર ળેડ લલક્વાલલાન ું આમજન છે.  

o Cattle Information System ડેલર ઔયલાભાું આલળે. જભેાું Software દ્વાયા રીવ તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાના Concern Department ને RFID ફેઈઝ Cattle ની ત્લરયત વુંૂણષ ભારશતી 

ઉરબ્ધ થઈ ળઔળે.  

(૬) SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT AND GREEN VADODARA ની દદળાભાું     

 નેળનર દયલય કન્ઝલેળન પ્રાન (એન.આય.વી.ી.) મોજના અુંતગગત લડદયા ળશેયભાુંથી વાય થતી 

લલશ્વાલભત્રી નદીભાું જત ભરીન જ અટઔાલલા અને  ળ ધ્ધીઔયણ ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔાએ 

આમજન શાથ ધયેર છે. જ ેઅુંતખષત નલલન STP અને APS ફનાલલાની તેભજ ડરૈ નેજ રાઈનના યીસ્ટયેળન 

ઔયલા તથા નદીની વપાઈ ઔયલાની ઔાભખીયી બાયત વયઔાયશ્રીના એન.આય.વી.ી. મજના અુંતખષત 

વશામ ભેલી અુંદાજ ેરૂલમા ૫૫૧.૦૦ ઔયડના કચષની વુંરગ્ન ઔાભખીયી ઔયલાન ું આમજન છે. 

 ળશેયની ળબાભાું અલબલૃલદ્ધ થામ તથા આયગ્મપ્રદ લાતાલયણની જાલણી વુંદબે છાણી તથા અટરાદયા 

તાલના બ્મ ટીપીઔેળન/નલલનીઔયણ ઔયલાભાું આલેર છે.  જમાયે આલનાય લષભાું ભઔય યા 

(જીજીભાતા), ઔ યાઇ, ભશાદલે અને ભટી ફાદ તાલના નલીનીઔયણ તથા બ્મ ટીપીઔેળન અુંખેની 

ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે.   
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 ૧૫ભા નાણાુંચ અુંતખષત ઔ ર રૂ.૫.૦૦ ઔયડના કચે લડદયા ળશેયની શલાની ખ ણલત્તાની ચઔાવણી ભાટે 

વેન્દ્ટરર લ્મ ળન ઔુંટર ર ફડષની ખાઇડરાઇન્દ્વ ભ જફ શારભાું એઔ સ્થે ઔન્દ્ટીન્દ્મ અવ એમ્ફીમન્દ્ટ એય 

ક્લરીટી ભનીટયીંખ (CAAQM) સ્ટેળન સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. જ ે બલલષ્મભાું ફીજા ચાય સ્થે 

સ્થાલત ઔયી ઔ ર ાુંચ સ્થે ઔન્દ્ટીન્દ્મ અવ એમ્ફીમન્દ્ટ એય ક્લરીટી ભનીટયીંખ (CAAQM) સ્ટેળન 

સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. 

 ૧૫ભા નાણાુંચની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી ઔ ર રૂ.૮૦.૦૦ રાકના કચે વવષ અળષભેન્દ્ટ સ્ટડી ઔયલાભાું આલળે. 

જનેા દ્વાયા લડદયા ળશેયભાું જ દા-જ દા લલસ્તાયભાું શલાની ખ ણલત્તા તથા તેને અવયઔતાષ રયફન  

લલશ્લેણ ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ળશેય ફખીચાના ળશેય તયીઔે કામ છે જનેા બાખરૂે ખત્રી, લનભેટા, કડીમાયનખય તાલ, 

ભાુંજર ય ભશાલીય ઉદ્યાન, નટલયનખય નાની ફાદ કાતે ફાખ લલઔવીત ઔયલા ઉયાુંત યાજીલનખય STP 

કાત ે PPP ધયણે ભીમાલાઔી દ્ધલતથી અફષન પયેસ્ટ લલઔવીત ઔયલાભાું આલેર છે. વભા અને છાણી 

કાતેના તાલ ઉય ફાખ ફનાલલા અુંખેની ઔાભખીયી શાથ ઉય છે.  

o આ લે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા નલીન  શેર ઔયીને ઔોયેળનના ૫૦ પ્રટવ / શમાત 

લભલ્ઔતભાું  GREEN FENCING ઔયલાભાું આલળે.  

o ળશેયભાું ૧૦૦ જટેરા અફષન પયેસ્ટ/ ગ્રીન સ્ેવ વાથે વાથે ૧૦ જટેરા થીભ ફેઈઝડ ફાખ અને 

લચલ્ડર ન્દ્વ ાઔષ    લલઔલવત ઔયલા અુંખેન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે.   

(૭) કરા, કૌળર અને વુંસ્કાયી નગયીની આગલી ઓખ.   

 લડદયા ળશેય વભગ્ર લલશ્વભાું ઔરા તેભજ વુંસ્ઔાયી નખયી તયીઔેની આખલી ક ધયાલે છે. આ લફરૂદન ે

જાલી યાકલા અને ળશેયભાું પ્રલાવનને પ્રત્વાશન ભે તે શેત થી ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયભાું લલલલધ 

યાજ્મ અને ઔેન્દ્રળાલવત પ્રદેળની લલલલધતાભાું એઔતા અુંખેની ઝાુંકી દળાષલત ઔલ્ચય અને ફામ  

ડાઇલવીટી ાઔષ  લલઔલવત ઔયલાભાું આલળે અને તેભાું વાુંસ્ઔૃલતઔ અને જલૈ લલલલધતા (Bio- Diversity) ણ 

વભાલેળ ઔયલાભા આલળે. વભગ્ર યાજમભા વાુંસ્ઔૃલતઔ લલલલધતા અને જલૈ લલલલધતાન પ્રથભ અરદ્વતીમ 

ાઔષ  આઔાય રેળે.     

 શેયીટેજ લડોદયાભાું ોોની આગલી ઓખન ું  નઃ સ્થાન:  લડદયા ળશેય તેના બવ્મ બૂતઔા અને 

લૈબલી લતષભાનન અનક વુંખભ ધયાલત  નખય છે. ળશેયભાું આલેર , ળેયી, કડઔી, ભશલ્લા 

લલખેયેના નાભ વાથે તેન ઇલતશાવ લણામેર છે. ભૂ વુંસ્ઔૃત ળબ્દ “પ્રતરી” યથી ખ જયાતી ળબ્દ 

”” અલસ્તત્લ ભાું આવ્મ છે. રખબખ ૨૦૦૦ લષ ન વભૃદ્ધ ઇલતશાવ ધયાલતા ળશેયની લલલલધ 

, કડઔી તથા ભશલ્લા લલખેયેના નાભ રઔજીબે નાભળે ના થામ અને ળશેયની વાુંસ્ઔૃલતઔ અને 

ઐલતશાલવઔ ધયશયની જાલણી થામ તે શેત થી આ ઐલતશાલવઔ ના નાભ દળાષલતી લલલળષ્ટ્ 

રડઝાઇન લાી તઔતી તૈમાય ઔયી જ ેતે ના વુંલક્ષપ્ત ઇલતશાવ વાથે પ્રસ્થાલત ઔયલાની ઔાભખીયી 

ણ શાથ ધયલાભાું આલળે.    

 લડદયા ળશેયની ભધ્મભાું આલેર યાલ યા લલસ્તાયના તાુંફેઔય લાડા ાવે આલેર ઐલતશાલવઔ ઇભાયતન ું 

યીનલેળન ઔયી  ેઇન્દ્ટીંખ મ્મ ઝીમભ ફનાલલાન ું આમજન શેઠ છે.  

 લડદયા ળશેયભાું આલેર ફદાભડી ફાખ કાતે નલીન આટષ  ખેરેયી ફનાલલાન ું આમજન છે.  

 શ્રી વમાજીફાખ ઝૂ કાતે ફની યશેર લલળા લૉઔ-ઈન એલલમયી એ લડદયા ળશેય અને ખ જયાત યાજ્મ 

ભાટે એઔ ભટ ું  આઔષણન ું ઔેન્દ્ર ફનળે.લષ ૨૦૨૨ ભાું ઝૂ યી-ડેલરભેન્દ્ટ ત્રીજા તફક્કા શેઠ પ્રાણી 



 

 

કમભળનયશ્રી ન ું મનલેદન(8) 
 

ભાટે ના ક્લયન્દ્ટાઈન લુંજયા ફનાલલા તથા લલલલધ ઔાભખીયી વાથે બાયતીમ તથા લલદેળી ક્ષીની 

લલલલધ પ્રજાલતની કયીદી ણ ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ળશેયની ભધ્મભાું આલેર ઐલતશાલવઔ વ યવાખય તાલના બ્મ ટીપીઔેળન ફાદ ળશેયીજનને આનુંદ 

પ્રભદની વ લલધા ભી યશે તે ભાટે PPP ધયણે નોઔા લલશાયની (Boating) વ લલધા ઔયલાન ું આમજન શાથ 

ય છે.  

 લડદયા ળશેયના લિભ લલસ્તાયભાું આલેર અઔટા સ્ટેરડમભ કાતે નલીન પ ટફર ગ્રાઉન્દ્ડ તથા   સ્ઔેટીખ 

યીંઔ લલઔવાલલાભાું આલળે. જથેી ળશેયના યભતલીય ભાટે યભત-ખભતની વ લલધા ઉરબ્ધ ભી યશેળે. 

આ લવલામ રારફાખ અને લડીલાડી કાતેના સ્લીભીંખ  રની નલીનીઔયણની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલળે.   

 ઔરા અને વુંસ્ઔૃલતને પ્રત્વાશન ભે અને ઔરાઔાયના ઔરાના લનદેળન ભાટે પ્રેટપભષ ભી યશે તેના ભાટે 

યાજમ વયઔાયશ્રીના વશીમખથી લલલલધ ઔામષક્રભ ણ મજલાભાું આલળે.   

(૮) GREEN ENERGY AND CLEAN ENERGY    

   વૌય જર મલદ્ય તભ:  ભાન. લડાપ્રધાનશ્રીના નેળનર વરાય લભળન અુંતખષત વોય ઊજાષ દ્વાયા Sure , Pure 

and Secure Energy ભે આ રદળાભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા વોય જર લલદ્ય તભ પ્રજઔેટ શાથ 

ધયલાભાું આલળે. વોય જર લલધ તભ થઔી ખ જયાત યાજ્મભાું વો-પ્રથભ આજલા વયલય કાતે ૨ ભેખા લટ 

એટરે ઔે ૨૦૦૦ લઔરલટ ક્ષભતાન Floating Solar Power Plant એટરે ઔે ાણી ય તયતા વરાય 

ાલય પ્રાન્દ્ટ લનભાષણ ઔયલાન ું આમજન છે. આ પ્રાન્દ્ટ ઔામાષન્દ્લીત થતાું આખાભી ૨૫ લષ વ ધી પ્રલત 

લે લીજ ફીરભાું વયેયાળ રૂ.૧.૨૯ ઔયડની ફચત થળે તથા પ્રલત લષ ૫૨૦૦ MT Green House 

Gas(GHG)ન ું ઉત્વજષન ગટાડી ળઔાળે. આ ઉયાુંત ાણી  યલઠા અને ડરે નેજ ઇન્દ્રાસ્ટરઔચયન ભશત્તભ 

ઉમખ ઔયી ાણીનાું વું, ાણીની ટાુંઔી, ું શાઉવ, વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ કાતે ઉલ્ફધ 

જગ્મા ય વરાય પ્રાન્દ્ટવ સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે.   

 લડદયા ળશેયભાું ઇ-વ્શીઔલ્વના લયાળભાું લધાય થામ અને  તેને પ્રત્વાશન ભે તે શેત થી ખ જયાત ઉજાષ 

લલઔાવ એજન્દ્વીના (GEDA) વશમખથી ળશેયભાું ચાય ઇરેઔટર ીઔ લાશન ચાજીંખ સ્ટેળન લલઔવાલલાભાું 

આલળે.   

(૯) VADODARA TOWARDS NET ZERO 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા Solid અને Liquid Waste ને Zero Waste Management તયપ રઇ 

જલા ભાટે અને Liquid Waste ભાટે City Sanitation Plan  અને City Solid Waste Management  

Plan તૈમાય ઔયલાભાું આલી યહ્યા છે.  

o ૧૫ ભા નાણાુંચની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી ઔ ર રૂ.૧૦૦.૦૦ ઔયડના કચે ઝન દીઠ એઔ એભ ઔ ર ાુંચ યીફ્મ ઝ 

ટર ાન્દ્વપય સ્ટેળન ભટીયીમર યીઔલયી પેવીરીટી વરશત સ્થાલત ઔયલાભાું આલળે. યીફ્મ ઝ ટર ાન્દ્વપય 

સ્ટેળન કાતે ગન ઔચયાન ું વેગ્રીખેટેડ ધ્ધલતથી લખીઔયણ ઔયી યીવામઔરીંખ ભાટે ભઔરલાભાું 

આલળે. 

o ૧૫ ભટેર ીઔ ટન ઔેેવીટી ધયાલતા ફે ફામ-લભથેનેળન પ્રાન્દ્ટ અુંદાજીત રૂ.૨૪.૦૦ ઔયડના કચ ે

ઔામષયત ઔયલાભાું આલળે. જભેાું ખેનીઔ લઔચન લેસ્ટભાુંથી ફામખેવ જનયેટ ઔયી ફતણભાું 

લયાળભાું રઇ ળઔામ તેલ  આમજન ઔયલાભાું આલળે. 

o ભઔય યા કાતેના શમાત રેખવી લેસ્ટન ું ફામ-યેભેડીમેળન પ્રરક્રમાથી પ્રવેવ ઔયી લનઔારની ઔાભખીયી 

પ્રખલતભાું છે. શારભાું ઔ ર ૪.૦૦ રાક ભેટર ીઔ ટન રેખવી લેસ્ટભાુંથી ઔ ર ૧.૫૦ રાક ભટેર ીઔ ટન 
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રેખવી લેસ્ટન  પ્રવેવીંખ ૂણષ ઔયેર છે.લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔ ર ૪.૦૦ રાક ભેટર ીઔ ટન રેખવી 

લેસ્ટન લનઔાર થમેથી ૭ એઔય રેન્દ્ડપીર વાઇટની જગ્મા ક લ્લી ઔયલાભાું આલળે. 

o યાજીલનખય અને છાણી STP કાતે ભરીન જને ળ દ્ધ ઔયી ાણીન ું  લલલલધ ઓદ્યલખઔ એઔભને 

Treated Waste Water ને Reuse ભાટે લેચાણ ઔયલાભાું આલળે તથા ળ દ્ધ થમેર ાણીન ઉમખ 

લલલલધ પ્રલૃલત્તભાું ણ ઔયલાભાું આલળે.   

    (૧૦) અન્મ મલકાવના કાભો  

E-Governance  

 આ લે E-Governance  ના બાખરૂે તભાભ Citizen Centric Services જભેાું અલતલથખૃશ, ટાઉન શર, ઝૂ, 

સ્લીભીંખ  ર,  Amphi Theater, Planetarium લખેયે વલીવ Online  ઔયલાભાું આલળે.   

 ળશેયભાું ઔયલાભાું આલતાું ઔઈ ણ ઔામષ જભેા પાઈફય ઔેફર, ઈરેઔટરર ીઔ ઔેફર, ાણી, ડરૈ નેજ, યસ્તા ભાટે 

લડદયા ભશાનખય ાલરઔાના લલબાખ ઔે પ્રાઈલેટ એજન્દ્વીએ “PDM”(Plan, Digging, Monitoring) 

system દ્વાયા જ ભુંજૂયી રેલાની યશેળે જથેી આડેધડ યડ ય કદઔાભ તથા ન ઔળાન થત ું અટઔળે. 

અન્મ કાભો 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઈન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભને્દ્ટ ઈન્દ્પભળેન વીસ્ટભ (IHMIS) 

ઔામાષલન્દ્લત ઔયલાભાું આલેર છે. જ ેમજના અુંતખષત, ળશેયના દયેઔ નાખરયઔ ભાટે ફામભેટર ીઔ યજીસ્ટરેળન 

થઔી Unique Health ID Number અને Digital Wallet ઉરબ્ધ થળે.  નાખરયઔ  સ્લભેે યજીસ્ટરેળન 

ઔયી તાના આયગ્મ અુંખેની તભાભ પ્રઔાયની ભારશતી Online Update ઔયી ળઔળે અને નાખરયઔ 

સ્લવુંભલતથી ડૉક્ટય વાથે તેના ભેડીઔર યેઔડષસ્ Share ઔયી ળઔળે. ળશેયના તભાભ શલસ્ટરને 

ઈન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભેન્દ્ટ ઈન્દ્પભળેન વીસ્ટભથી વજ્જ ઔયલાભાું આલળ,ે જથેી એઈન્દ્ટભને્દ્ટ, ભેનેજભને્દ્ટ 

વીસ્ટભ, OPD, Emergency, રેફયેટયી ટેસ્ટ, પાભષવી વલેા, ઈન્દ્ડય ઔેવ ેય, ટર ીટભને્દ્ટ, લપ્રસ્ક્રીળન, 

યેળનની લલખત લલખેયે જલેી ફાફત online થળે. આભ તભાભ આયગ્મ વેલાન ું લનયીક્ષણ અને 

લનમુંત્રણ એઔ જ Platform ઉય થઈ ળઔળે. 

 નખય પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલતની ૧૧૯ ળાાભાું પામય વેપટીના વાધન તથા ૫૬ ળાા યેઇન 

લટય શાલેસ્ટીંખ લવસ્ટભની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયાલેર છે.   

 અટરાદયા, ભાુંજર ય, છાણી અને લઔળનલાડી કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય તેભજ શયણી 

કાતે અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયની ઔાભખીયી ણ પ્રખલત  શેઠ છે. 

 લનઝાભ યા કાતે ઝનર ટર ાન્દ્વટષ  શફની ઔાભખીયી ીીી ધયણ ચારી યશેર છે.  

 લનઝાભ યા તથા ભઔય યાભાું ફની યશેર અલતલથખૃશની ઔાભખીયી ૂણષ થમેથી આ લલસ્તાયના રઔને 

વ લલધા ભળે. . 

 આયગ્મરક્ષી વેલા અુંતખષત આખાભી લે ખઔ રનખય, ખત્રી, પતે યા તથા લળમાફાખભાું નલીન 

પ્રાથલભઔ આયગ્મ ઔેંર (UPHC) ફનાલલાભાું આલનાય છે. 

 ફ રેટ ટરેન, એક્વપ્રેવ-લે, ડી.એપ.વી.વી. લલખેયેને ધ્માનભાું યાકી આખાભી લષભાું લડદયા LOGISTIC 

HUB ફને તે રદળાભાું પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલળે.  

(૧૧) ઘય ઘય - નુંદઘય  

  ઔયના ભશાભાયીના વભમભાું આુંખણલાડી અને ફારલાડીના ફાઔને ગયઆુંખણે લળક્ષણ ભી યશે અન ે

ફાઔ તેભના જીલન ગડતયના આ ભશત્લૂણષ તફક્કાભાું લળક્ષણથી લુંલચત ન યશે તે ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા 

દ્વાયા રઔ બાખીદાયીથી અુંદાજીત ૩.૫૦ ઔયડના કચ ેઆળયે ૩૫૦૦૦ ફાઔ ભાટે યચનાત્ભઔ પ્રલૃલત્તથી વબય 
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ળૈક્ષલણઔ ઔીટ લલદ્યાથીના ગયે ગયે શોંચાડી ફાઔને ખ ણલત્તા વબય લળક્ષણ આલાની રદળાભાું શેર ઔયલાભાું 

આલળે.  

(૧૨) સ્લસ્થ તરૂણી - વરાભત ભાતૃત્લ  
 વખબાષલસ્થા દયમ્માન ભાતાના રશીભાું આમનષ અને ૂયઔ ણની ઉણની પ્રાયું લબઔ તાવ અન ે

અવયઔાયઔ વ્મલસ્થાન દ્વાયા આલનાય નલજાત લળળ ના ઔ ણભાું નોંધાત્ર ગટાડ ઔયી ળઔામ છે જનેે ધ્માને રઈ, 

ળશેય લલસ્સ્તાયભાું ૫૦,૦૦૦ થી લધ  તરૂણી [Adolescent Girls], વખબાષ ભાતા અને ધાત્રી ભાતાને આલયી 

રઈ તેના એનીભીમાભાું વ ધાય ઔયી - તેને ૂયઔ ણ આશાય [Nutrition] આી તેના સ્લાસ્્મભાું વ ધાય 

ઔયલાના રક્ષ્મને ધ્માને યાકી, લજનભાું વ ધાય ઔયી, તે સ્લસ્થ ભાતૃત્લ ધાયણ ઔયી ળઔે અને “સ્લસ્થ તરૂણી - 

વરાભત ભાતૃત્લ” અુંતખષત તેની વાયવુંબા ઔયી તેના એનીભીમા સ્તયભાું વ ધાય ઔયી તુંદ યસ્ત વભાજન ું લનભાષણ 

ઔયલાન ું આમજન છે.  
(૧૩) નાણાુંકીમ વ દૃઢીકયણ  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લલઔાવ યલાનખી થઔી ચાર  નાણાુંઔીમ લષભાું રડવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી 

અુંદાજીત રૂ.૨૭૦ ઔયડની આલઔ થમેર છે. જ ેઅખાઉના લોની વયકાભણીભાું નોંધાત્ર લધાયા વાથે 

ચાર  લે વોથી લધાયે આલઔ થમેર છે.  

 નન-ટીી લલસ્તાયભાું ૪૦% વ ધીની ઔાત દ્વાયા ઔ ર ૩૭ પ્રટના લેલરડેળન દ્વાયા અુંદાજીત રૂ. ૬૪ 

ઔયડની લઔુંભતની જભીનભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ું યેલન્દ્મ  યેઔડષભાું ASSET CREATION ની રદળાભાું  

નઔઔય ઔાભખીયી ઔયેર છે.  જને ું રાબ લલઔાવના ઔાભ ભાટે, ભાકાઔીમ વ લલધા ઉબી ઔયલા ભાટે અને 

નાણાુંઔીમ ઉરબ્ધતા લધાયલા ભાટે  ઔયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ચાર  લે ઔ ર રૂ.૧૦૯ ઔયડની જભીનન ું Land Monetization ઔયલાભાું 

આલેર છે અને NHSRCL દ્વાયા ROW તથા વુંાદન ઔયેર જભીનના લતય ેટે ઔ ર રૂ.૩૪.૧૬ ઔયડ 

લડદયા ભશાનખયાલરઔાને આેર છે.  આલનાય લ ે Land Monetization થઔી ઔ ર રૂ. ૧૩૧.૫૦ 

ઔયડન રક્ષ્માુંઔ યાકેર છે.  

 ભશાનખયાલરઔાને લલલલધ લેયા ેટે  નલેમ્ફય- ૨૦૨૧ વ ધી રૂ.૩૩૬ ઔયડની આલઔ થમેર છે અન ે

લષના અુંત વ ધી રૂ.૪૮૪ ઔયડ જટેરી આલઔ થલાન અુંદાજ છે અને ઔયના જલેી ડઔાય જનઔ 

રયલસ્થલતભાું ણ લેયાની આલઔ અુંખેન રક્ષ્માુંઔ જાલી યાકેર છે.  લષ–૨૦૨૨-૨૩ ભાટે લેયા ેટેન 

રક્ષ્માુંઔ રૂ.૫૦૦ ઔયડથી ઉય યાકી અુંદાજ ેરૂ.૫૦૩ ઔયડન યાકલાભાું આલેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આલનાય લષભાું Tax Compliance Approach વાથે ભશાનખયાલરઔાની 

આલઔ લધાયલા અુંખનેા  પ્રમત્ન શાથ ધયલાભાું આલળે.  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાની શમાત લભલ્ઔત તથા પ્રટવભાું લલલલધ આમજન થઔી ણ લધાયાની 

આલઔ ઉખલલા અુંખેની રદળાભાું આખ લધલાભાું આલળે.   

 ભશાનખયાલરઔાની લલલલધ રાખતને ઇ-ખલષનન્દ્વના પ્રટેપભષ ઉય રાલીને રાખતની વભમવય 

રડભાન્દ્ડ જનયેળનની વાથે વાથે લવ રાત થામ તે રદળાભાું આખ લધલાભાું આલળે. 

 અભૃત મજના અુંતખષત પ્રસ્તાલલત મ્મ લનલવર ફન્દ્ડ થઔી પ્રથભ તફઔઔાભાું રૂ.૧૦૦ ઔયડ ઉખલલા 

અુંખેની ઔાભખીયી ૂણષતાના આયે છે અને ચાર  લે નાણાું ઉખલલાભાું આલળે.  
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ફજટેની વભીક્ષા : 

ચાર  લે ૨૦૨૧-૨૨ ભાું લભલ્ઔત લેયા તથા અન્દ્મ લેયાભાું વધન લવ રાત ઝ ુંફેળ ચરાલી લેયાની આલઔભાું લધાય 

ભેલેર છે. જનેા ઔાયણે ભશેઔભ તથા લનબાલણીનાું લધતા કચષને શોંચી લી ળઔામ  છે. તેભજ યાજમ વયઔાયશ્રી દ્વાયા 

લલલલધ મજના શેઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના ઔાયણે ભશાનખયાલરઔા લલઔાવની ખલતન ેએઔ નલા લળકયે રઇ 

જલાભાું વપ યહ્ય ું છે. અને આ ખલત ચાર  યશે તેલા ઉદે્દળ વાથ ેવને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ્્ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ 

ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  ઔયતા ભને ગણ આનુંદ થામ છે. 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યેલન્દ્મ  ફજટે ૫ત્રઔ-અ તથા ઔેીટર ફજટે 

૫ત્રઔ-ફ નીચે ભ જફ છે. 
ત્રક- અ  યેલન્મ  ફજટે 

(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગત 
૨૦૨૧-૨૨ નો  

ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ નો  

યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 

નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાઔી ૧૩૪.૭૩ ૨૪૬.૧૪ ૨૬૦.૨૩ 

ફ. યેલન્દ્મ  આલઔ  ૧૨૬૭.૫૫ ૧૨૮૨.૮૦ ૧૩૩૬.૬૯ 

 વ લચત લધાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ઔ યેલન્દ્મ  કચષ  ૧૨૧૦.૮૫ ૧૨૧૮.૭૧ ૧૨૯૭.૯૨ 

લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

 મવરક ૯૧.૪૩ ૨૬૦.૨૩ ૨૪૪.૦૦ 

૫ત્રક - ફ.  કેીટર ફજટે 

(રૂ. કયોડભાું) 

અ.નું. મલગત ૨૦૨૧-૨૨ નો  
ભુંજ ષય અુંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨ નો  
યીલાઈઝ અુંદાજ 

૨૦૨૨-૨૩ 
નો ડર ાપટ અુંદાજ 

અ.  યાુંત ફાઔી ૪૬.૯૫ ૩.૦૩ ૮.૧૨ 

ફ. લલઔાવના ઔાભ ભાટે  ૧૦૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૫.૦૦ 

ઔ. ઔેીટર આલઔ  ૧૯૧.૧૩ ૧૪૬.૭૮ ૧૭૨.૭૩ 

ડ. આુંતયીઔ બુંડ/રન ૧૩૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

 ઔ ર ઔેીટર જભા  ૪૨૧.૧૩ ૨૯૬.૭૮ ૩૨૭.૭૩ 

 ઔેીટર કચષ ૪૨૩.૭૪ ૨૯૧.૬૯ ૩૩૩.૬૮ 

 મવરક ૪૪.૩૪ ૮.૧૨ ૨.૧૭ 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝડ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

લડદયા ભશાનખયાલરઔા ભશેઔભ, લનબાલણી અને લલઔાવના ઔાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત છે. 

અખાઉના લોભાું લેયાની આલઔ અને તભેા લો લષ થત લધાય ાલરઔાને ગણ રાબદામી યશેર શત. 

અને સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશેતી શતી. જો ઔે લષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૭ ની ક્ટર મની 

લતય ગ્રાુંટભાું થડઔ લધાય ભલા ાભેર શત. જો ઔે તે  યત યશેત નથી. વન ે૨૦૨૧-૨૨ ના 

યેલન્દ્મ  આલઔના રૂ.  ૧૨૬૭.૫૫ ઔયડના અુંદાજ વાભ ેયીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૨૮૨.૮૦ ઔયડ થલા જઇ 
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યશેર છે. જનેી વાભે યેલન્દ્મ  કચષ રૂ. ૧૨૧૦.૮૫ ઔયડના અુંદાજ વાભે રૂ. ૧૨૧૮.૭૧ ઔયડ જટેર થલા 

ાભળે. તેભ છતાું લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ઔયલા  રૂ. ૫૦.૦૦ ઔયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

વને ૨૦૨૧-૨૨ ભાું ઔેલટર કચષ રૂ. ૪૨૧.૧૩ ઔયડ અુંદાજરે શત યુંત  યીલાઇઝડ ઔેલટર કચષ રૂ. 

૨૯૬.૭૮  ઔયડ જટેર થલા વુંબલ છે. રનન અુંદાજ જ ે રૂ. ૧૩૦.૦૦ ઔયડ શત જ ે ગટીને રૂ. 

૧૦૦.૦૦ ઔયડ થમેર છે.  વને ૨૦૨૦-૨૧  ના કયેકય ઔેલટર કચષ રૂ. ૯૪.૬૦ ઔયડ થમેર છે .જનેી 

વાભ ેવને ૨૦૨૧-૨૨ ન યીલાઇઝડ ઔેલટર કચષ રૂ. ૨૯૬.૭૮ ઔયડ જટેર થલા વુંબલ છે. જ ેવને 

૨૦૨૦-૨૧  ના કયેકય કચષની વયકાભણી એ રૂ. ૨૦૨.૧૮ ઔયડ ન લધાય થલા વુંબલ છે. 

વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ ફજટેની વભીક્ષા 

અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

વને ૨૦૨૨-૨૩ ભાું યેલન્દ્મ  આલઔ વને ૨૦૨૧-૨૨  ના યીલાઇઝડ અુંદાજની વયકાભણી એ રૂ. 

૧૨૮૨.૮૦ ઔયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૩૩૬.૬૯ ઔયડ થલા અુંદાજ છે. વાથે વાથ ે યેલન્દ્મ  કચષ ણ વને 

૨૦૨૧-૨૨ ના યીલાઇઝડ અુંદાજ રૂ. ૧૨૧૮.૭૧ ઔયડ થી લધીન ેરૂ. ૧૨૯૭.૯૨ ઔયડ થલા વુંબાલના 

છે. તેભ છતાું લલઔાવના ઔાભ ભાટે તફદીર ઔયલા  રૂ. ૫૫.૦૦ ઔયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 

ફ.) કેમટર ફજટે : 

ખત લોની લલઔાવની ખલત ચાર  યશે તથા તેને લેખ ભે તે શેત થી જભીન લેચાણથી આલઔ ભેલી વને 

૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔેલટર આલઔ લલઔાવના ઔાભ ભાટેની યઔભ વશીત રૂ. ૩૨૭.૭૩ ઔયડ થલા અુંદાજ છે. 

અને ઔેલટર કચષ રૂ. ૩૩૩.૬૮ ઔયડ થલાન અુંદાજ છે .આ ઔેલટર કચષ ને શચી લલા રૂ. 

૧૦૦.૦૦ ઔયડ જટેરી રન રેલાન અુંદાજ છે. 

           વને ૨૦૨૨-૨૩ ભાું કેમટર ખચગન ું નીચે ભ જફન ું ભ ખ્મ આમોજન અુંદાજામેર છે.  
                             રૂ. કયોડભાું 

લી.એભ.વી.ન પા ૧૧૦.૦૦ 

યડ,  ર તથા નાા ૪૩.૭૮ 

ડરેનજે ૪૨.૫૧ 

જભીન વુંાદન ૩૦.૧૦ 

વબાવદશ્રીની સ્લલલલેઔ ગ્રાુંટ ૩૦.૦૩ 

લફલ્ડીંખ શાઉવીંખ,વ્શીઔર  ર ૨૬.૩૭ 

ાણી  યલઠા ૧૨.૩૧ 

લયવાદી ખટય ૧૨.૧૦ 

આયગ્મ, ભાઔેટ અને જ્ન્દ્ભ-ભયણ ૫.૯૫ 

ાઔષવ અને ખાડષન ૫.૨૬ 

સ્ટર ીટ રાઇટ ૫.૦૦ 

અલગ્ન ળાભઔ ૪.૨૦ 

ઔભપ્મ ટયાઇઝેળન ૨.૫૨ 

ઔ લા, તાલ, જરધાયા ૧.૯૦ 

અન્દ્મ લલઔાવ કચષ ૧.૪૫ 

ગન ઔચયાન લનઔાર ૦.૨૦ 
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 સ્લમણગભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી મલકાવ મોજના:  

ભાનનીમ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશેયી લલઔાવ લષ - ૨૦૦૫ અન્દ્લમે નખયના વુંઔલરત લલઔાવ ભાટે એઔ લલઝન વાથે 

લલઔાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ  ઔયી યાજ્મના નખયભાું શાથ ધયલાના ઔાભ ભાટે જ ેવ ચન ઔયેર શતા તેના આધાયે 

ળશેયીઔયણના તભાભ ાવાને આલયી રેત  લલસ્તૃત અને રાુંફાખાાન ું આમજન નજય વભક્ષ યાકી “સ્લલણષભ 

જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના” ન અભર ઔયલાભાું આલેર છે. 

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

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત મ ડીી - ૫૭ લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ઔ ર ૧૨૦ ઔાભ 

ભાટે રૂ.૩૩૫.૦૪ ઔયડ તથા લષ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ઔ ર ૪૧ ઔાભ ભાટે રૂ.૮૪.૦૦ ઔયડ ભી, ઔ ર 

રૂ.૪૧૯.૦૪ ઔયડની પાલણી અન્દ્લમે તભાભ ઔાભ ૂણષ ઔયી ગ્રાુંટન ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 મ ડીી – ૭૮ 

 આુંતયભાખાકીમ રોકઉમોગી વ મલધાના કાભો 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ 

રઔમખીવ લલધાના બાખરૂ ે લષ ૨૦૧૨-૧૩ થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ઔ ર રૂ.૮૬૨.૧૦ ઔયડની 

પાલેર ગ્રાુંટ  અન્દ્લમે ૬૧૭ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ે ઔાભ ૈઔી ૫૯૫ ઔાભ રૂ.૯૩૨.૧૨ 

ઔયડના કચે ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ફાઔી યશેર ૯ ઔાભ પ્રખલત શેઠ શઇ, જને રૂ.૫૬.૩૦ ઔયડન કચષ 

થમેર છે. જથેી  પાલણી ઔયેર રૂ.૮૬૨.૧૦ ઔયડની ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ઔ ર રૂ.૯૮૮.૪૨ ઔયડની ગ્રાુંટન 

કચષ વશ ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ રઔમખી 

વ લલધાના બાખરૂ ેલષ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે રૂ.૧૪૯.૬૪ ઔયડની પાલણી વાભ ેઅુંદાજીત રૂ.૧૬૮.૦૦ ઔયડ 

ેટે ૧૬૪ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. વભાલેળ ઔાભ ૈઔી ૧૨૪ ઔાભ ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ૨૧ ઔાભ 

પ્રખલત શેઠ છે. આભ, વદય પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટ ેટે ઔ ર રૂ.૧૧૭.૮૮ ઔયડન કચ ે૭૩% ગ્રાુંટન લયાળ 

થમેર છે. સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ 

રઔમખી વ લલધાના બાખરૂ ે લષ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે રૂ.૧૭૬.૩૩ ઔયડની પાલણી વાભ ે અુંદાજીત 

રૂ.૨૦૨.૬૯ ઔયડ ેટે ૨૦૬ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેૈઔી રૂ.૩૦.૦૨ ઔયડના કચે ૯૬ ઔાભ 

ૂણષ થમેર છે. જ્માયે ૮૦ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, વદય પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટ ેટે ઔ ર રૂ.૬૮.૬૪ ઔયડન 

કચે ૩૯% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત આુંતયભાકાઔીમ રઔમખી 

વ લલધાના બાખરૂ ેલષ ૨૦૨૧-૨૨ ેટે રૂ.૧૯૨.૭૧ ઔયડની પાલણી વાભે ઔ ર રૂ.૨૯૨.૨૬ ઔયડ ેટે 

૨૧૨ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઔાભની લડદયા ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ 

અુંઔ : ૪૦૪/તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧ થી વભાન્દ્મ વબાની ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ 

ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત ખ જયાત મ્મ લનલવર પામાનાન્દ્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે. 

 ળશેયી વડક મોજના: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત યડ યીવપેવીંખ તેભજ ભ ખ્મભુંત્રી 

ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૧૫-

૧૬ થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ વ ધી ઔ ર રૂ.૧૪૯.૧૬ ઔયડની પાલેર ગ્રાુંટ અન્દ્લમે ૪૮૯ ઔાભન વભાલળે 
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ઔયલાભાું આલેર છે. જ ેતભાભ ઔાભ રૂ.૧૫૩.૮૩ ઔયડના કચે ણૂષ થમેર છે. તભેજ ૧૦૦% ગ્રાુંટન લયાળ 

થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૧૯-૨૦ ેટે રૂ.૩૫.૦૦ ઔયડની 

પાલણી વાભ ેઔ ર અુંદાજીત રૂ.૩૯.૪૩ ઔયડના ઔ ર ૧૧૮ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ 

ઔાભ ૈઔી રૂ.૨૨.૨૯ ઔયડના કચે ૯૯ ઔાભ ૂણષ થમેર છે જ્માયે ૧૯ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી 

ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૩૦.૧૧ ઔયડન કચે ૭૫% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યીવપેવીંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૨૦-૨૧ ેટે રૂ.૨૨.૬૮ ઔયડની 

પાલણી વાભે ઔ ર અુંદાજીત રૂ.૩૦.૮૫ ઔયડના ઔ ર ૧૭ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ 

ઔાભ ૈઔી ૦૪ ઔાભ ૂણષ થમેર છે જ્માયે ૧૧ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું 

રૂ.૧૧.૭૬ ઔયડન કચે ૫૨% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી– ૭૮ અુંતખષત ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી વડઔ મજના અન્દ્લમે 

નલીન યસ્તા ફનાલલા તેભજ શમાત યસ્તાને યી-વયપેલવુંખ ઔયલા ભાટે લષ ૨૦૨૧-૨૨ ેટે રૂ.૨૨.૬૮ 

ઔયડની પાલણી વાભે ઔ ર રૂ.૨૮.૦૩ ઔયડ ેટે ૮૦ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઔાભની લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ અુંઔ : ૪૦૪/તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧ થી વભાન્દ્મ વબાની 

ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ 

ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે.  

 આઉટગ્રોથ મલસ્તાયના મલકાવ ભાટે: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ  ભાટે 

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે રૂ.૭૯.૦૦ રાકની ગ્રાુંટની પાલણીની વાેક્ષભાું ૧૦૦% ગ્રાુંટન કચષ ૂણષ થમેર 

 છે. 

  સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ ભાટે 

લષ ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે રૂ.૨૮.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૩૧.૦૦ ઔયડના ૦૬ ઔાભન 

વભાલેળ ઔયેર છે. વભાલળે ઔયેર ઔાભ ૈઔી ૦૨ ઔાભ પ્રખલત શેઠ શઇ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું 

રૂ.૪.૯૦ ઔયડન કચે ૮% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના મ ડીી - ૭૮ અુંતખષત આઉટગ્રથ લલસ્તાયનાું લલઔાવ ભાટે 

લષ ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે રૂ.૨૧.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૨૫.૭૭ ઔયડના ૬૬ ઔાભન 

વભાલેળ ઔયેર છે. જ ેઔાભની લડદયા ભશાનખયાલરઔાની સ્થામી વલભલત દ્વાયા ઠયાલ અુંઔ : ૪૦૩/તા.૧૦-

૧૨-૨૦૨૧ થી વાભાન્દ્મ વબાની ભુંજ યીની અેક્ષાએ ભુંજ યી આેર શઇ, વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથેની દયકાસ્ત 

ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  ઔયલાની પ્રરક્રમા શેઠ છે. 

 આગલી ઓખના કાભો:  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત આખલી ક ેટે લષ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૮-

૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ ભાટે ઔ ર રૂ.૨૦૮.૭૩ ઔયડની ગ્રાુંટ પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૨૭૦.૫૫ ઔયડના ઔ ર 

૧૫ ઔાભન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. વભાલેળ ઔયેર ઔાભ ૈઔી રૂ.૧૮૩.૬૩ ઔયડના કચે ૧૦ ઔાભ ૂણષ 

થમેર છે. જ્માયે અન્દ્મ ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૧૯૩.૨૮ ઔયડન 

કચે ૯૨% ગ્રાુંટન લયાળ થમેર છે.  
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 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત આખલી ક ેટે લષ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૫-

૧૬ ભાટે ઔ ર રૂ.૪૫.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટ પાલણી ેટે અુંદાજીત રૂ.૪૫.૦૦ ઔયડના ઔ ર ૦૧ ઔાભન વભાલળે 

ઔયેર છે, જ ેશાર પ્રખલત શેઠ છે. આભ, પાલણી ઔયેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું રૂ.૯.૦૩ ઔયડન કચે ૫% ગ્રાુંટન 

લયાળ થમેર છે. 

 ફ્રામ ઓલય બ્રીજના કાભો: 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત ખેંડા વઔષર થી ભનીા વઔષર વ ધી અુંદાજ ે૩.૫ 

ઔી.ભી. રુંફાઇભાું ફ્રામ લય બ્રીજની ઔાભખીયી અથે રૂ.૭૬.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી ઔયલાભાું આલેર 

છે. પાલેર ગ્રાુંટની વાેક્ષભાું ૧૦૦% કચષ ણૂષ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલઔાવ મજના અુંતખષત ળશેયભાું નલીન ૬ જુંઔળન ય ફ્રામ લય બ્રીજની 

ઔાભખીયી અથે રૂ.૨૭૦.૦૦ ઔયડની લશીલટી ભુંજ યી ની વાેક્ષભાું રૂ.૨૭.૦૦ ઔયડની ગ્રાુંટની પાલણી 

ઔયલાભાું આલેર છે તેભજ ઔેન્દ્ર વયઔાયની વુંસ્થા CENTRAL ROAD RESEARCH INSTITUTE (CRRI) દ્વાયા 

ડીવેમ્ફય-૨૦૨૦ થી યજ  ઔયેર ટર ાપીઔ ઇમ્મ લભેન્દ્ટ સ્ટડીના પાઇનર યીટષભાું વ ચવ્મા/બરાભણ અન વાય, 

૬ ફ્રામ લય બ્રીજ ૈઔી (૧) વયદાય એસ્ટેટ થી લૃુંદાલન જુંઔળનને જોડત વુંમ ક્ત ફ્રામ લય બ્રીજની 

વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથે વયઔાયશ્રીભાું દયકાસ્ત વાદય ઔયેર છે. અન્દ્મ ફ્રામ લય બ્રીજની ભુંજ યીની ઔામષલાશી 

લલલલધ તફકે્ક પ્રરક્રમા શેઠ છે.  

 જનબાગીદાયી તથા આુંગણલાડીના કાભો : 

 સ્લલણષભ જમુંતી ઉજલણી શેઠ કાનખી વવામટીભાું જનબાખીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઈટ તથા ાણીની 

નીઔાના રઔ ઉમખી ઔાભ ભાટે ઔ ર ૨૨૭.૫૭ ઔયડ (૭૦% પા) પાલલાભાું આલેર છે. આ વ લલધા 

ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ૧૦% અને ફાઔીના ૨૦% કાનખી વવામટીએ પા આલાન યશે 

છે. આ મજના શેઠ અુંદાજીત ૫૧૨૦ કાનખી વવામટી રાબાલન્દ્લત થમેર છે. જનેાું ઔાયણ ે

વવામટીભાું સ્લચ્છછતાન ું પ્રભાણ લધેર છે. તથા ળશેયીજનની વ કાઔાયીભાું ણ લધાય થમેર છે. 

 વયઔાયશ્રીભાું રૂ.૪૪.૫૩ ઔયડની ભાુંખણી ભાટે ખ જયાત મ્મ લનલવર પાઇનાન્દ્વ ફડષભાું દયકાસ્ત ઔયેર છે. 

 ઔ ર ૩૦૦ આુંખણલાડી ભાટે ૧૬.૭૭ ઔયડની ગ્રાુંટ ભુંજ ય ઔયેર છે. ઔ ર ૩૦૦ આુંખણલાડી ૈઔી ૨૧૪ 

આુંખણલાડીનાું ઔાભ ૂણષ થમેર છે. 

 લડોદયા સ્ભાટગ  વીટી : 

 લડદયા ળશેયની વભૃલદ્ધ, વુંસ્ઔૃલત અને સ્થાત્મ(લાયવ)ના વુંયક્ષણ અને તેના વુંલેદનળીર રયલતષન  દ્વાયા 

લડદયા ળશેયને લામબ્રન્દ્ટ ળશેય તયીઔે લલઔવાલલા ભાટે અને વભાન તથા ઝડી લલઔાવ દ્વાયા ળશેયના નાખયીઔ 

ભાટે, આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ઔક્ષાની જીલનળૈરી ૂયી ાડલાના રલષ્ટ્ઔણ વાથે લડદયા ળશેયના નાખરયઔ,નાભાુંલઔત 

ફ લદ્ધજીલી, એન.જી.. લલખેયે વાથેના વૂચન/અલબપ્રામ ભેલી અત્માયે રૂ.૨૨૧૩.૦૪ ઔયડના ઔ ર – ૫૪ 

પ્રજકે્ટ GOI ભાું ભઔરલાભાું આવ્મા છે.જભેાું SCM પુંડ- રૂ. ૯૬૯.૦૦ ઔયડ, CON - રૂ. ૩૫૫.૯૨ ઔયડ, PPP 

જભેાું સ્ભાટષ  લવટી ના ઔ ર રૂ. ૯૬૯.૦૦ ઔયડ ભાું ઔેન્દ્રવયઔાયન ૫૦% પા તેભજ યાજ્મ વયઔાયન ૨૫% પા 

અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાન ૨૫% પા બાખ રૂે  યાકેર છે. 
 દેળબયના ૯૮ ળશેયને સ્ભાટષ  લવટી ફનાલલાના બાખરૂ ેલડદયા ળશેયન વભાલળે ફીજા યાઉન્દ્ડ ભાું થમેર 

છે. 
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   ૂણગ થમરે કાભો:  
 ઇન્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભને્ટ ઇન્પોભેળન મવસ્ટભ : 

જ ેપ્રજકે્ટ રૂ.૨૧.૫૦ ઔયડના કચે સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત ઔયલાભાું આલેર છે. ળશેયના તભાભ 
૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયન ેઇન્દ્ટીગે્રટેડ શેલ્થ ભેનેજભેન્દ્ટ ઇન્દ્પભેળન લવસ્ટભથી વજ્જ ઔયલાભાું 
આવ્મા છે.આ આધ લનઔ લવસ્ટભથી ડક્ટય- દદી- રેફયેટયી- પાભષવી તભાભન ું રડલજટર વુંઔરન થળ.ે 
પ્રજકે્ટ અુંતખષત ળશેયના દયેઔ નાખયીઔને તાન મ લનઔ શેલ્થ આઈડી નુંફય ભળ.ે જભેાું 
નાખરયઔના આયગ્મન ેરખતી તભાભ ભારશતી શળે. નાખરયઔને તાન શેલ્થ આઈડી નુંફય નજીઔના 
અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયભાુંથી અથલા તાના લલસ્તાયના આળાફશેન ાવેથી ભી ળઔળ.ે શલે 
વાયલાય ભાટે જૂની પાઈર અન ે ઔેવ ેય ળધલાની જરૂય નથી. આ તભાભ ઇન્દ્પભેળન શલે 
નરાઇન થળે. નાખરયઔ શલે તાને ભેર દયેઔ વાયલાય, રેફયેટયીના રયટષ , તાના રયલાયની 
ભારશતી નરાઇન જોઈ ળઔાળે. પ્રજકે્ટ અુંતખષત ભતાું ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડેટા જલેા ઔે લલસ્તાય ભ જફ 
લલલલધ ફીભાયીન ું જોકભ, ાણીજન્દ્મ તથા ભચ્છછયજન્દ્મ યખ લલેન ું પ્રાલનુંખ, જન્દ્ભેરા ફાઔની 
વુંખ્મા, વખબાષ ભરશરાને ભતા રાબ, યવીઔયણ , UPHCભાું દલાના સ્ટઔ લખેયેથી ળશેયના 
ઉચ્છચ અલધઔાયીશ્રી આયગ્મન ેરખતા તભાભ લનણષમ કૂફ જ ઝડથી રઇ ળઔળ.ે 

 ICT Upgradation of Fire Stations and ICT enabled Fire Services in Vadodara City: 
જ ેપ્રજકે્ટ રૂ.૮.૯૫ ઔયડના કચે સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત ઔયલાભાું આલેર છે.લડદયા પામય 

એન્દ્ડ ઇભયજન્દ્વી વલલષવ ડીજીટરાઇઝ ઔયલાભાું આલેર છે.જભેાું તભાભ પામય ટરઔન ું યીમર ટાઈભ 

રઔેળન, તભાભ ઈભયજન્દ્વી ઔલ્વ(101) વ લલધા અને ઈભયજન્દ્વી ઈન્દ્વીડેન્દ્ટને રખત ભારશતી 

નરાઈન ડેળફડષ  ય ઉરબ્ધ ઔયેર છે. આ પ્રજકે્ટ ભાું લડદયાના ૬ (છ) યીજીમનર પામય 

ઔુંટર ર રૂભને ભ ખ્મ પામય ઔુંટર ર રૂભ (CCC) વાથે જોડલાભાું આલેર છે. યીમર ટાઇભ ઇન્દ્વીડન્દ્ટ 

ભનીટયીંખ લવસ્ટભ જભેાું પામય ટરઔભાું રાઇલ લલડીમ, ઇન્દ્વીડન્દ્ટ યીટષ , પામય ટેન્દ્ઔયની અુંદય ાણીન ું 
રેલર અને રઔેળન પામય ઔન્દ્ટર ર રૂભ અને ઝનર પામય સ્ટેળન ય ઉરબ્ધ છે. આ પ્રજકે્ટ અુંતખષત 

ફ્રડ અટઔાલલા ભાટે લલશ્વાલભત્રી નદીના લટય રેલરની ભારશતી યીમર ટાઇભ ઉરબ્ધ છે. વેન્દ્ટરર 

પામય ઔું ટર ર રૂભ (CCC) તથા ૬(છ) ઝનર પામય ઔુંટર ર રૂભભાું લલરડમ લર યીમર ટાઇભ ભનીટયીંખ 
ભાટે  સ્થાલત ઔયલાભાું આલેર છે. લડદયા પામય ટેન્દ્ઔય ભાું CCTV ઔેભેયા, ભફાઇર ડેટા ટભીનર, GPS 
મ લનટ તથા લટય રેલર વેન્દ્વય ઇન્દ્સ્ટર ઔયેર છે. જનેી તભાભ ભારશતી ઈન્દ્ટયનેટ દ્વાયા ઔન્દ્ટર ર રૂભભાું 

ઉરબ્ધ ઔયેર છે. 
 વોરાય રૂપટો ાલયપ્રાન્ટ:  

 સ્ભાટષ લવટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયભાું અઔટા દાુંરડમાફજાય બ્રીજ ઉય ૯૮૨ KW ના 
વરાયરૂપ ટ ાલય પ્રજકે્ટન ું ઔાભ (ઔેીટર કચષ રૂ. ૯૨.૩૦ ઔયડ) જનેાથી અુંદાજ ેરૂ. ૭૮ રાક ની 

લીજ ફચત થળે. 
 સ્ભાટગ  સ્ટર ીટ રાઇટ પ્રોજકે્ટ: 

 સ્ભાટષ લવટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦૦ નુંખ પ્રણાલરખત વડીમભ સ્ટર ીટરાઇટ 

રપરટુંખને ફદરી સ્ભાટષ  LED રાઇટ રપરટુંખ રખાડલાન ું ઔાભ જને ઔું ટર ર તેભજ ભનીટરયુંખ ICCC દ્વાયા ઔયી 
ળઔાળે. જનેાથી અુંદાજ ેરૂ. ૪.૫૦ ઔયડ ની લીજ ફચત થળે. 
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 એવટીીન ું અગે્રડેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી  પ્રજકે્ટ અુંતખતષ રૂ. ૩૩.૧૨ ઔયડ ના કચે વમાજીફાખ STP ન ું ૮.૫૦ MLD થી ૧૬ MLD 

ભાું Upgradation ઔયી Tertiary Treatment પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત ઔયી ૧૦ લષ ભાટે ઈજાયદાય દ્વાયા 
operation & maintenance ઔયલાભાું આલે છે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો : 
 ERP પ્રોજકે્ટ: 

 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટવ અુંતખષત પ્રખલતભાું છે. ભશાનખયાલરઔા ની તભાભ લવસ્ટભ એઔ I nt egr at ed 
પ્રેટપભષ ઉય આલી જળ ે જનેા થઔી ફધા પ્રઔાયની ભારશતી વચટ અને ત્લરયત ભી ળઔળે. 
ભશાનખયાલરઔાની ફજટેયી ઔન્દ્ટર રભાું યશેળે. શારભાું યેલન્દ્મ  ભેનેજભેન્દ્ટ અને ભશાનખયાલરઔાની 

વલલષલવઝ લચ્છચે જ ેખે ચારે છે તે દૂય થળે. ભશાનખયાલરઔાના દયેઔ લવસ્ટભના ડેટાની વીક્મયીટી 

લધળે. ડેટા ડ પ્રીઔેળન અટઔાલી ળઔાળે. દયેઔ લવસ્ટભ ઉય Tightly Control ઔયી ળઔાળે. લલલલધ 
Fr aud ઔે ડેટા ભારપુંઔળન અટઔાલી ળઔાળે. ભશાનખયાલરઔાની તભાભ ભફાઇર એપ્રીઔેળન તથા 
3r d Par t y એપ્રીઔેળન ણ ઇન્દ્ટીગે્રટ ઔયી ળઔાળે. 

 અગે્રડેળન ઓપ લોટય ુંમુંગ સ્ટેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી  પ્રજકે્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ ૂય ાડતા લલલલધ સ્ત્રત તેભજ Water 

Distribution Station કાતે ઈરેક્ટર ભીઔેનીઔર વીસ્ટભ Upgrade ઔયલાન  ઔાભ રૂ. ૨૬.૫૧ ઔયડના 
કચે ઔયલાની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત શેઠ  છે. 

 સ્ભાટગ  લોટય ઓડીટ: 
 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા Water Distribution 

Station થી End User વ ધીના ાણીના નેટલઔષભાું લલલલધ ઉઔયણ ફેવાડી લટય ડીટ તેભજ 

એનજી ડીટ ઔયલાન  ઔાભ રૂ. ૧૨૫.૭૩ ઔયડના કચે ઔયલાની ઔાભખીયી ચાર  છે. 
 સ્ભાટગ યોડ:  

સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ABD Area યડ ને સ્ભાટષ  યડ તયીઔે લલઔવાલલાભાું આલનાય છે. સ્ભાટષ  

યડની રડઝાઇનભાું એરીભેન્દ્ટવન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે.યડલરન્દ્ક્વ-ક્રવવેઔળન, શયીઝન્દ્ટર 

અરાઇનભેન્દ્ટ લટીઔર એરાઇન્દ્ભેન્રડ જુંઔળન-એટગે્રડ જુંઔળન, યડ પરેઔવીફર (ભજફૂતીઔયણ) 

સ્ટરક્ચય- ઔરલટષ , ક્રવ ડરે નેજ લઔષ , મ ટીરીટી ક્રવ ડક્ટ લખેયે, યડ વાઇનેજીવ, લનળાન, વરાભતી 
વ લલધા અને અન્દ્મ, રેન્દ્ડસ્ઔે અને પ્રાન્દ્ટેળન પ ટાથ, ફેઠઔ ફેન્દ્ચ, ડસ્ટફીન, ફરાડષવ, 
યાશદાયી ભાટે શેન્દ્ડયેરીંખ લલખેયે 

 લેસ્ટ લોટય ુંીગ સ્ટેળન: 
 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે ૨૪ જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીખ સ્ટેળનની 

ભળીનયીન ું Smart energy efficient up-gradation ઔયલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી 
લડદયા ળશેયભાું આલેર ૨૪ ુંીખ સ્ટેળન up-gradation  ભાું ું વેટ, લાલ્લ, સ્ક્રીન, ાઈ અન ે
પીટીખ, ટર ાન્દ્વપભષય, LT/HT ેનર, ઔેફર, વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ડી. જી. વટે લલખેયે વભાલેળ થામ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો : 
 Augmentation of water supply system in ABD area:  

 સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત એફીડી લલસ્તાયભાું આલતી અઔટા વમાજીફાખ તથા લડીલાડી ટાુંઔીના 

ઔભાન્દ્ડભાું ટાુંઔી તથા વું ના વ રઢીઔયણ તથા નેટલઔષ  અગે્રડેળન ના ઔાભે અુંદાજ ેરૂ. ૮૧.૦૦ ઔયડન 
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ડીીઆય તૈમાય ઔયી ટેન્દ્ડય પ્રલવધ્ધ ઔયેર છે.એફીવીડી લલસ્તાયભાું વભાલેળ ટાુંઔી ના ઔભાન્દ્ડ 

લલસ્તાયભાું ૂયતા પે્રળયથી અલલયત ીલાન ું ાણી ૂરુું  ાડલાભાું આલળ.ે 
 અુંડય ગ્રાઉન્ડ લેસ્ટ કરેક્ળન વીસ્ટભ: 

સ્ભાટષ  લવટી લભળન અુંતખષત ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયના વુંમાજીખજ યેલ્લે સ્ટેળનની આવાવના ૮ 

ચયવ લઔરભીટયના એરયમા ફેઝ ડેલરભેન્દ્ટ (એફીડી) લલસ્તાયભાું ભાચષ ૨૦૨૨ વ ધીભાું ૪૦ 

જગ્માએ અુંદાજ ે રૂ. ૫.૦૦ ઔયડ ને કચે ૭૦૦ લઔ.ગ્રા.ની ક્ષભતા ધયાલતા શાઈડર લરઔ અુંડયગ્રાઉન્દ્ડ  

સ્ભાટષ  ડસ્ટલફન ભ ઔલાન ું આમજન છે.  
 ભમલ્ટરેલર કાય ાદકાંગ વ મલધા:  

 લડદયા ળશેય ભા અલ્ઔા યી,ફેઔ પ ફયડાની ભ ખ્મ ળાકાની ાવે આય.વી.દત્ત યડ ય લભઔેનાઈઝ 

ભલ્ટીરેલર લઔાંખ ફનાલલાન  ઔાભ શાથ ધયેર છે.જને અુંદાલજત કચષ રૂ.૧૦.૦૦ ઔયડ થલા ાભળે 
અને તેભા ૭૦ નુંખ ઔાય તેભજ ૧૧૦ નુંખ ટ  વ્શીરય ાઔષ  ઔયી ળઔાળે.આ ઔાભ થલાથી યસ્તા ય લાશનન  

ાલઔાંખ થામ છે તે નશી થામ, અને તે ઔાયણે વજાષતી ટર ાપીઔની વભસ્મા લનલાયી ળઔાળે અને ળશેય ના 
નાખયીઔ ભાટે નલીન વખલડતા ઉબી થળ.ે 

 અભૃત મોજના : 
  અટર લભળન પય યેજ લનેળન એન્દ્ડ અફષન ટર ાન્દ્ વપોભળેન(અભૃત) મજના, દેળબયની નખયાલરઔા 

તથા ભશાનખયાલરઔાનાું ઔામાઔલ્ અથે (બાયત વયઔાય દ્વાયા) જાશેય ઔયલાભાું આલેર છે.  

   અભૃત મજનાભાું નાખરયઔને ામાની વ લલધા જલેી ઔે ીલાન ું ાણી, બ ખષબ ખટય, લયવાદી ખટય, 

પ્રદૂણ ધટાડા અથે જાશેય રયલશનન ભશતભ ઉમખ તથા લફન-ભટય ટર ાન્દ્વટષ  (લલઔુંખ, 

વાઈઔલરુંખ) ભાટે વ લલધા લનભાષણ તથા ાઔષવ-ખાડષન તથા ભનયુંજન ઔેન્દ્ર ફનાલલા ભાટે પ્રજઔેટ તૈમાય 

ઔયલાભાું આલી યશેર છે. 

   વદય મજના શેઠ વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લષ ભાટે ઔ ર રૂ.૪૫૨.૪૫ ઔયડ ના કચે ઔ ર-૧૪ (ચોદ) 

ઔાભ ભુંજ ય થમેર છે. જ ે ૈઔી ૩ (ત્રણ) ઔાભ પ્રખલત શેઠ, ૧૧ (અલખમાય) ઔાભ ૂણષ થમેર છે. જ ે

અત્માયના અુંતીભ તફક્કાભાું  છે. 

  અભૃત મજનાન કચષ ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ૩૩% લઔુંભત અને યાજમવયઔાય અને લડદયા ભશાનખય 

ાલરઔાએ અન ક્રભે ૩૭% અને ૩૦%નાું પ્રભાણભાું બખલલાન યશેળે.  

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬) 

 ટી.ી ૨ એપ.ી ૪૯ વમાજી યાભાું ખાડષન ફનાલલાન  ઔાભ (ખાડષન ળાકા) રૂ.૦.૪૫ ઔયડ 

 શાઇ-લે વભાુંતય દયજી યા ઔલ્ લટષ  થી લલશ્વાલભત્રી  તયપ લયવાદી ખટય ફનાલલાન ું ઔાભ  (લયવાદી 

ખટય ળાકા) રૂ.૩૪.૦૦ ઔયડ 

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૬-૧૭) 

 યાજીલનખય ૭૮ એભ.એર.ડી એવ ટી ી. (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૯૦.૦૦ ઔયડ 

 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નેટલઔીંખ તેભજ ભીટયીંખની ઔાભખીયી(લટય વપ્રામ) રૂ.૪૫.૦૦ 

ઔયડ 

 ટી.ી ૧૩ (નખય નુંદનલન) ભાું નભષદા ઔેનારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોખીંખ 

ટરે ઔ તેભજ ીઔનીઔ વેન્દ્ ટય ફનાલલાની ઔાભખીયી (ખાડષન ળાકા) રૂ.૨.૦૦ ઔયડ. 

 ેડેસ્ટરેન ગ્રેડ વેેયેટડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ (અફષન ટર ાુંન્દ્વટષ) રૂ.૫.૦૦ ઔયડ. 

 ૂણગ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૭-૨૦)  

 ટર ાપીઔ લનમભન અતે્ર ટર ાપીઔ પલનષચય, વાઇનેજીવ, પ ટ્ાથ (અફષન ટર ાન્દ્ વટષ) રૂ.૩.૦૦ ઔયડ. 
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 ફશ ચયાજી નાખયલાડા ઔાુંવના લઔનાયાલાા બાખભાું નલીન એ.ી.એવ તેભજ યીટેઇનીખ લર 

ફનાલલાની ઔાભખીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૧૦.૦૦ ઔયડ 

 ડેલરભેન્દ્ટ પ ખાડષ ન્દ્વ  (ખાડષન ળાકા)  રૂ ૫.૦૦ ઔયડ. 

 ઇન્દ્ર યી કાતે આલેર એ.ી.એવ. ખભને્દ્ટેળન ઔયલા વાથે નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ. 

(ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૮.૬૩ ઔયડ (ફચત ેટે) 

 અભીતનખય કાતે નલીન એ.ી.એવ. ફનાલી ભાઇક્રટનરીંખ ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન 

નાુંકલાન ું ઔાભ. (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૧૩.૯૨ ઔયડ ડી.ી.આય. (ફચત ેટે) 

 પ્રગમત શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) 

 વીંધયટ લલમયભાું ઇન્દ્ ટેઔ સ્ટ્રક્ચય, ડબ્ લ્ મ .ટી.ી. અન ે ટર ાન્દ્ વભીળન લલખેયેની ઔાભખીયી (લટય 

વપ્રામ) રૂ.૧૦૦.૦૦ ઔયડ 

 ઔ યાઇ કાત ેનલીન એવ ટી ી (૬૦ એભ એર ડી) ફનાલલાની ઔાભખીયી (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય 

પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૯૦.૦૦ ઔયડ 

 છાણી કાતે ૫૦ એભ.એર.ડી. વ લેઝ ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ તથા વભા જૂના અને નલા એ.ી.એવ. તેભજ 

ળાસ્ત્રીબ્રીજ એ.ી.એવ. ના અગે્રડેળન વરશત યાઇઝીંખ ભેઇનની ઔાભખીયી.  

 (ડરે નેજ-લયવાદી ખટય પ્રજકે્ટ ળાકા) રૂ.૬૮.૦૦ ઔયડ 

૧)  ફ્મ ચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર : 

 લડદયા ળશેય ની એઔ આખલી ક થામ તે શેત  થી ભશાનખયાલરઔાભાું વભાલલષ્ટ્ લલલલધ તાલની 

સ્લચ્છછતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ળશેયના ૨૬ તાલની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે.  

 લડદયા સ્ભાટષ  વીટી ડેલર૫ભેન્દ્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ળશેયના યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયભાું જન-

ભશર ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્દ્વટષ  શફ (પેઝ-૧) ની ઔાભખીયી ભાું ફવ ટલભષનર પેલવરીટી ની ઔાભખીયી 

ૂણષ ઔયેર છે. ઔભળીમર પેલવરીટી ની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે.  

 લડદયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત જભીન ન ું બૂખબષ જ સ્તય ઊંચ ું રાલલા Deep water Recharge by Rain 

Water Project લડદયા ભશાનખયાલરઔા ની અરખ-અરખ ઔચેયીભાું ઔયલા તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાની લફલ્ડીંખભાું ઔાભખીયી ઔયલા આમજન શાથ ધયેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા લલસ્તાયભાું તાલની સ્લચ્છછતા તથા વ ુંદયતા જલામ તે શેત થી ભઔય યા 

(જીજીભાતા) તાલ, લેભારી તાલ, ભશાદેલ તાલ, ભટી ફાદ તાલ, ઔ યાઇ તાલના 

નલીનીઔયણ ઔયલાન ું આમજન નાુંણાઔીમ જોખલાઇ ભ જફ શાથ ધયેર છે. જનેા અન વુંધાને અતે્રના 

એભેનલ્ડ વરાશઔાયશ્રી ને તા. ૧૭.૧૨.૨૦૨૧ ના યજ ભે. લાપ્ઔવ.રી ને લઔષ  ડષ ય આેર છે.  

 ઉત્તય ઝનભાું લનઝાભ યા ટર ાન્દ્વટષ  શફ (પેઝ-૧) ની ઔાભખીયી PPP ધયણે પ્રખલત શેઠ છે. 

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

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું અટરાદયા ભાુંજર ય બ્રીજના યડ વાઇડભાું સ્ટરેનધનીંખની ઔાભખીયી રૂ.૮.૫૫ 

ઔયડના કચ ેતથા વભા શયણી બ્રીજ અને શયણી ભટનાથ ભશાદેલના યસ્તાન ેજોડતાું ૩૦.૦૦ ભી. ના યસ્તે 

ઔાુંવ ઉય આલેર ઔલ્લટષ  ાવે યીટેઇનીંખ લર ફનાલલાન ું ઔાભ રૂ. ૦.૫૧ ઔયડના કચે ૂણષ ઔયલાભાું 

આલેર છે.  
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 લડદયા ળશેયભાું લડદયા ભશાનખય ાલરઔા દ્વાયા રૂ.૨૩૦.૦૦ ઔયડના કચે ખેંડા વઔષર થી ભલના ચઔડી 

વ ધી પરામ લય બ્રીજની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૬૪% જટેરી ૂણષ થમેર 

છે.  

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

યડરાઇન ય ભ ુંફઇ-અભદાલાદ B.G. યેલ્લે રાઇન ઉય યેલ્લે લય બ્રીજ યાજમ વયઔાયશ્રી તથા યેલ્લ ે

લલબાખ દ્વાયા ૫૦-૫૦% ઔસ્ટ ળેયીંખથી રૂ.૪૦.૯૯ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી શાર પ્રખલત 

શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૩૭% જટેરી ૂણષ થમેર છે. યેલ્લે ળષનની ઔાભખીયી યેલ્લે લલબાખ દ્વાયા 

શાથ ધયલાભાું આલળે. 

 ભઔય યા થી જાુંમ્ફ લા ખાભ તયપ જતા નદી ય બ્રીજ રૂ.૫.૩૯ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી શાર 

પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી સ્થે ૭૨% જટેરી ૂણષ થમેર છે.  

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

પ્રશ્નને ધ્માને રેતાું લાશન વ્મલશાય વયતાથી અને વરાભત યીતે ચારી ળઔે તે શેત થી ભશાનખયાલરઔા 

લલસ્તાયભાું ૫૪ અને નખયાલરઔા લલસ્તાયભાું ૨૧ આભ, ઔ ર ૭૫ પરામ લય ફનાલલાન ું આમજન 

ઔયેર છે. જ ે૭૫ પરામ લય બ્રીજો ૈઔી લડદયા ળશેયભાું ૬ પરામ લય બ્રીજોની વૈધ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી 

ભેર છે. જ ેૈઔી CRRI દ્વાયા ડીવેમ્ફય ૨૦૨૦ ભાું ઔયેર વલે યીટષભાું ઔયેર બરાભણ ભ જફ ઔાભખીયીના 

શારના સ્ટેટવ નીચે ભ જફ છે. 

 લૃુંદાલન ચાય યસ્તા, વયદાય એસ્ટેટ અને વુંખભ ચાય યસ્તા ય પરામ લય ભાટે ફેઝ લષ ૨૦૨૦ ભ જફ 

ફનાલલા બરાભણ ઔયલાભાું આલેર. જ ેઆધાયે લૃુંદાલન ચાય યસ્તાથી વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તા જુંક્ળનને 

જોડત વુંમ ક્ત ફ્રામ લય બ્રીજ અુંદાજ ેરૂ.૧૩૦.૮૭ ઔયડના કચે ફનાલલા સ્થામી વલભલત દ્વાયા ભેર 

ભુંજ યી અન્દ્લમે વયઔાયશ્રીભાું વૈદ્ધાુંલતઔ ભુંજ યી અથે દયકાસ્ત વાદય ઔયેર છે તથા વભાુંતયે વદય ઔાભખીયીની 

ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયેર છે.  

 કરડમાય નખય ચાય યસ્તા ય ફ્રામ લય બ્રીજ ભાટે ફેઝ લષ ૨૦૨૩ વ ચલેર છે, જ ેભ જફ કરડમાય 

નખય ચાય યસ્તા ય પરામ લય બ્રીજ ફનાલલાના ઔાભન રૂ.૫૪.૮૬ ઔયડન અુંદાજ ભુંજ યી શેઠ છે. 

 વભા તાલ ાવે અને લાવણા ચાય યસ્તા જુંક્ળન ય પરામ લય બ્રીજ ભાટે લષ ૨૦૨૫ ને ફેઝ લષ 

તયીઔે ખણેર છે, યુંત  શમાત ટર ાપીઔના બાયણે ધ્માને રેતા ચાર  લે વભા તાલ ાવે બ્રીજ ફનાલલાના 

ઔાભના વલે અથે વરાશઔાયશ્રી ભે. ઔવાડ ઔન્દ્વલ્ટન્દ્ટ પ્રા. રી.ને લઔષડષ ય આલાભાું આલેર છે. 

 ૩૦ભીટયની યસ્તા યેવા ય લડવય ખાભથી ઔટેશ્વય ભશાદેલ ભુંરદય તયપ જતા યસ્તા ય નલીન ઔલ્લટષ  

ફનાલલાન ું ઔાભ તથા નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા ઔયલા/નલીન નાા 

ફનાલલાની ઔાભખીયી અુંદાજીત ઔ ર રૂ.૧૩.૦ ઔયડના કચે ફનાલલા શાર પ્રાથલભઔ વલે શેઠ છે. 

 પ્રતાનખય યેલ્લે લય બ્રીજની શમાત કે્રળફેયીમય તડીન ેનલીન કે્રળ ફયેીમય ફનાલલાન ું ઔાભ (અુંદાજ ે

રૂ.૦.૮૪ઔયડ), તાુંદરજા તાલ ય (ઔબ્રસ્તાનની વાભે)નલીન ઔલ્લટષ  ફનાલલાની ઔાભખીયી(અુંદાજ ે

રૂ.૦.૫૦ ઔયડ), લનઝાભ યા અલતથીખૃશ ાવે આલેર ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ેરૂ.૦.૩૫ 

ઔયડ) અથે ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયેર છે.  

 ખત્રી તાલ ય આલેર ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ેરૂ.૧.૮૦ઔયડ)  અને અટરાદયા ટી.ી. 

૨૫ થી ાદયા તયપ ભેઇન યડ ય ફાન્દ્ઔ ઔુંની ય ઔલ્લટષ  લાઇડનીંખની ઔાભખીયી (અુંદાજ ે રૂ.૦.૬૦ 

ઔયડ)  શાર અુંદાજ તફકે્ક છે. 
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 અલબરાા ચાય યસ્તાથી ઔેનારથી છાણી ખાભ તયપના યસ્તે ના  શ  ઔયલાના ઔાભ (અુંદાજ ેરૂ.૧.૦ 

ઔયડ) General Arrangement Drawing (GAD) SSNNL લલબાખભાું વાદય ઔયેર છે, જ ેશાર ભુંજ યી શેઠ 

છે. 

 વયઔાયશ્રીના Delhi integrated multimodal transit system (DIMTS) દ્વાયા ભાખષ વરાભતી ભાટે જ ે

બરાભણ તથા લકત લકત SCoRS દ્વાયા રદળાલનદેળ ભ જફ શમાત બ્રીજના વેફ્ટી ડીટની ઔાભખીયી 

અથે પ્રથભલાય ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે. 

 ફીર ખાભ ાવે આલેર ઔેનાર ઉય ભાઇનય બ્રીજ ફનાલલાન ું ઔાભ (અુંદાજ ેરૂ.૩ ઔયડ) તથા CRRI 

દ્વાયા ળશેયના અન્દ્મ જુંક્ળનનાું ટર ાપીઔ વલે (અુંદાજ ેરૂ.૦.૫૦ ઔયડ)ઔયલા અુંખે આખાભી લષ ૨૦૨૨-

૨૩ભાું નલીન આમજન શેઠ છે. 

આભ, ળશેયભાું શાર યેલ્લે લય બ્રીજ/ ઔલ્લટષના અુંદાજીત રૂ.૯.૦૬ ઔયડના ઔાભ ૂણષ ઔયેર છે, ઔ ર રૂ.૨૭૬.૩૮ 

ઔયડના ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે તથા નલીન ફ્રામ લય બ્રીજ ફનાલલાની ઔાભખીયી તથા નલીન વભાલલષ્ટ્ 

લલસ્તાયભાું જરૂયીમાત ભ જફ નાા શા ઔયલા / નલીન નાા ફનાલલાની ઔાભખીયીની પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે તથા આખાભી લષ ૨૦૨૨-૨૩ભાું રૂ.૩.૫૦ ઔયડના નલીન ઔાભ આમજન શેઠ છે. જનેાથી લનલિત 

ણે ળશેયના લલઔાવભાું લધાય, ટર ાપીઔની અલય જલયભાું વયતા, અક્ સ્ ભાતભાું ગટાડ, માષલયણની જાલણી, 

ઇંધણભાું ફચત,  યની રયલસ્થલતભાું વશામરૂ તથા ળશેયના વાુંસ્ઔૃલતઔ, ઓધોખીઔ, ળકૈ્ષલણઔ તભેજ લાલણજ્મઔ 

લલઔાવ લલખેયેભાું ભ ખ્ મ યીતે ભદદરૂ થળે. 

  ૩) યોડ પ્રોજકેટ ળાખા : 

 લડદયા ળશેયના લધતા જતા ળશેયીઔયણ અને ટર ાપીઔની વ લલધા  યી ાડલા ભાટે યડ પ્રજઔેટ ળાકા દ્વાયા 

ળશેયના ૧૮.૦ ભીટય ઔે તેથી લધ  શાઇના શમાત યસ્તાને આમજન ભ જફ શા ઔયી તેના ઉય 

ઔાેટીંખ ઔયલાની,વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય તથા પ ટાથ ફનાલલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. તેભજ નલીન 

ભુંજ ય થમેર ટી.ી સ્ઔીભના ૧૮.૦ ભીટય ઔે તેથી લધ  શાઇના યસ્તા ફનાલલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલે છે. આ ૈઔીના યસ્તા, આમજન ભ જફ લર ટ  લરના ધયણે વલલષવ ટરે ઔ તથા પ ટાથ વશીત 

લલઔવાલલાભાું આલે છે. તેભજ શારભાું લડદયા ળશેયની શદભાું વભાલેળ ઔયેર ૭ ખાભ ભાટે આઉટ ગ્રથ 

એયીમા ભાટેની ગ્રાન્દ્ટભાુંથી યડની વ લલધા લલઔવાલલા વુંદબે નલીન યસ્તાની ઔાભખીયી ભાટે તફક્કાલાય 

ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલેર છે. 

 ળશેયના ભ ખ્મ આઉટય યીંખયડ ૈઔી  વભા તાલ બ્રીજ થી તયવારી જુંઔળન વ ધીન ૪૦ ભીટયના આઉટય 

યીંખયડ.,તેભજ અક્ષયચઔ વઔષરથી વનપાભાષ તયપના ૩૦ ભીટયના યડના જુંઔળન વ ધી બ્રીજના વલલષવ 

યડ યી-વયપેવીંખ ઔયલાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ ુંડ્યાબ્રીજ થી પતેખુંજ સ્ટ રપવ 

થઇ ખલ્વષ ઔન્દ્લેન્દ્ટ સ્ઔ ર વ ધીના ૩૦.૦ ભીટયના  યસ્તાને યીવયપેવીંખ ઔયલાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું 

આલેર છે. લડવયબ્રીજ થી કીવઔરી વઔષર વ ધી લાઇડેનીંખ ઔયી પ ટાથ ઔયલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. તેભજ  લડવયબ્રીજ થી કીવઔરી વઔષર વ ધીન યસ્ત ઔાેટ,એ.વી.., લરઔલીડ વીરઔટ  ઔયલાની 

ઔાભખીયી ન ું ણ આમજન છે. 

 ળશેયના ઇનય યીંખયડ ૈઔી ઉભા ચાય યસ્તાથી  ઔરાદળષન ચાય યસ્તા થઇ  ડીભાટષ  ત્રણ યસ્તા વ ધીન  યસ્ત 

યીવયપેવીંખ ઔયલાન  ઔાભ ૂણષ ઔયેર છે.તથા  ઇનય યીંખ યડ તથા આઉટય યીંખ યડને  જોડત ાણીખેટ 

ાણીની ટાુંઔીથી લૃદાુંલન ચાય યસ્તા વ ધી, રયલાય ચાય યસ્તાથી નેળનર શાઇલે તયપ , ખ રૂઔ  ચાય 

યસ્તાથી નેળનર શાઇલેને જોડતા યસ્તાની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે. તેભજ આય.વી.દત્ત યડને જોડત ઔોંક્રડષ  
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લફલ્ડીંખ થી ખેંડા વઔષર તયપન ૧૮.૦૦ ભીટયન યસ્ત ક લ્લ ઔયી પ ટાથ વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય વાથેની 

ઔાભખીયી ૨ ઔયડના કચે ૂણષ ઔયેર છે. 

 યાજમ વયઔાયની લલલલધ ગ્રાન્દ્ટના ઔાભ ૈઔી ઔ ર ૪૬ ઔાભ રૂ. ૮૨.૪૨ ઔયડ ના કચે ૂણષ ઔયેર છે. તેભજ 

૩૫ ઔાભ રૂ. ૬૯.૭૯ ઔયડ ના કચે પ્રખલત શેઠ છે. 

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -1 અુંતખષત લડદયા ળશેયના ABDલલસ્તાયભાું (૧) સ્ટેળન ખયનાા થી 

આુંફેડઔય  વઔષર  વ ધીન  આય.વી દત્ત યડ  (૨) શેલભય  જુંઔળન  થી ખામ વઔષર થઇ અઔટા બ્રીજ  

વ ધીન  યસ્ત  (૩) અરઔા યી  આય.વી દત્ત  યડ જુંઔળન  થી  ઉલભષ વક્રષ થઇ ખામ વઔષર વ ધીન 

ફી.ી.વી યડ  ઔૂર  રૂI ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે ફનાલલાના ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે.   

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -2 અુંતખષત લડદયા  ળશેયભાું ભ ખ્મ પ્રલેળ અગે્રડેળન અને બ્મ ટીરપઔેળન 

અન્દ્લમે  ેઔેઝ ૨-એ શેઠ (૧) અભીતનખય વઔષરથી દ ભાડ ચઔડી વ ધીન વભા વાલરી યડ તથા (૨) 

લૃદાુંલન ચાય યસ્તાથી ફામાવ વ ધીન લાગડીમા યડ (૩) વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તાથી ફામાવ 

વ ધીન આજલા યડ (૪) વભા તાલ ચાય યસ્તાથી ફામાવ થઇ ઔ યાઇ મ્મ લનલવર શદ વ ધીન 

ડબઇ યડ રૂI.૭૦.૨૧  ઔયડના કચે  લલઔવાલલાભાું આલી  યશમા છે.   

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ Phase -3 અુંતખષત લડદયા ળશેયના ભ ખ્મયસ્તા (૧) ખેંડા વઔષર થી ખયલા ખાભ 

થઇ મ્મ લનલવર શદ (યીરામન્દ્વ ેટર રું) વ ધીન  ખયલા યડ  રૂ. ૨૭.૩૮ ઔયડના કચ ેતથા  (૨) 

ભનીા ચાય યસ્તાથી યાણશે્વય ભશાદેલ થઇ સ્ભળાન વ ધીન લાવણા યડ અને (૩) ભતીબાઇ ટેર વઔષર 

ત્રણ યસ્તા શયણી તાલથી ખદા વક્રષ થઇ ખલ્ડન ચઔડી વ ધીન શયણી યડ ઔ ર રૂ. ૨૯.૨૭ ઔયડના 

કચે પ્રખલત શેઠ છે. આભ સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત ઔૂર ૧૦ ઔાભ ઔ ર રૂ. ૧૪૮.૦૬ ઔયડના કચ ે

લલઔવાલલાન  આમજન છે.  

 સ્ભાટષવીટી પ્રજઔેટના આ ઔાભ લર ટ  લરના ધયણે લલઔવાલલાના છે. આ ઔાભભાું યડ 

યીવયપેવીંખ,વેન્દ્ટરર ડીલાઇડય, ાઔીંખ વ લલધા, પ ટાથ,  જરૂયીમાત ભ જફ લયવાદી ખટય, શટીઔલ્ચય 

(પ્રાન્દ્ટેળન), સ્ટર ીટ પલનષચય, ટર ાપીઔ વાઇનેજીવ, લખેયે આઇટભન વભાલળે ઔયલાભાું આલેર છે.    

 આ ઉયાુંત ળશેયના ૧૮.૦૦ ભીટય થી યસ્તા ઉયના જુંઔળન ય ટર ાપીઔની અલયજલયભાું વયતા ભાટે 

ટર ાપીઔ વઔષર લલઔવાલલા, થભોપ્રાસ્ટ ેઇન્દ્ટ થી ઝીબ્રા ક્રવીંખ તથા વેન્દ્ટરર રાઇનની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. 

જનેાથી લાશનવ્મલશાયની ઝડી ફનળ,ે તેભજ લાશનની લનબાલણી કચષ તેભજ ઇંધણભાું ફચત થળે. નલીન 

લલઔવીત લલસ્તાયને શમાત ટી.ી યસ્તા વાથે જોડી ળશેયીજનને યસ્તાની વ લલધા  યી ાડલાભાું આલળે અન ે

લાશનથી લધતા પ્રદ ણભાું ગટાડ થળે. 

૪) મફલ્ડીંગ પ્રોજકેટ : 

 લડદયા ળશેયભાું લધતી લસ્તી તથા લધતા ક્ષેત્રપને ધ્માને નાખયીઔ વ લલધા ઔેં ન્દ્ર જલેા ઔે ઝનર 

રપવ/લડષ  રપવ/વીટી ઈંપભેળન વેન્દ્ટય, ળશેયના ભધ્મભ તથા ખયીફ લખષના ળશેયીજનને સ્લાસ્્મ 

વુંફુંલધત વ લલધા સ્થાલનઔ સ્થે ભી યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના અફષન પ્રામભયી શેલ્થ 

વેંન્દ્ટય/અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્દ્ટય, રગ્ન તેભજ લલલલધ વાભાજીઔ પ્રવુંખ ભાટે અલતથીખૃશ/ઔમ્મ લનટી 

શર, ળશેયના યભતલીય ભાટે  યભત-ખભતની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલા સ્ટષ  ઔમ્રેક્ષ/લસ્લલભુંખ 

 ર/સ્ઔેટીંખ યીંઔ/ટેલનવ ઔટષ/રક્રઔેટ સ્ટેરડમભ/લેેલરમન, ળશેયીજનને કાણી-ીણીની વ લલધા 

ઉરબ્ધ ઔયલા ભાટે યાત્રીફજાય, ળશેયના નાખરયઔને અલગ્નળભન તથા તાત્ઔાલરઔ વેલાન રાબ ભી 

યશે તે શેત વય જરૂયીમાત ભ જફના પામય સ્ટેળન તેભજ પામય ના સ્ટાપ ભાટે જરૂયી આલાવ, નાટઔ/રઔ 
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ડામય/ળાા તથા ઔરેજના પુંઔળન ભાટે નખયખૃશ લલખેયે ફનાલલાન  ઔાભ  સ્લબુંડ તેભજ યાજ્મ 

વયઔાયશ્રીની લલલલધ ગ્રાુંટભાુંથી લફલ્ડીંખ પ્રજકે્ટ ળાકા દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું યડ, 

પ ટાથ, યેલ્લે સ્ટેળન, ફવ સ્ટેળન, ધાલભષઔ જગ્મા તેભજ બ્રીજ નીચે ક લ્લાભાું યશેતા ખ જયાત 

વયઔાયશ્રીના વલે ભ જફના ઔૂર ૪૫૩૬ ગયલલશણા રઔ ભાટે જરૂયી વ લલધામ ક્ત  ઔામભી આલાવ 

ફનાલલાન  ઔાભ લફલ્ડીંખ પ્રજકે્ટ ળાકા દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. 

 રોકાગણ થમરે કાભો 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત ગયલલશણા રઔ ભાટે ળેલ્ટય 

શભ ફનાલલા ભાટે રારફાખ બ્રીજ,અક્ષય ચઔ બ્રીજ,લડવય બ્રીજ અને વભા તાલ બ્રીજ નીચે ળેલ્ટય 

શભ ઔ ર ૫.૫ ઔયડનાું કચે ફનાલેર છે. જને ું  રઔાષણ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો 

 રદન દમા અુંત્મદમ મજના- નેળનર અફષન રાઈલરીશ ડ લભળન અુંતખષત ગયલલશણા રઔ ભાટે 

અટરાદયા યે.વ. ૭૨૦ કાતે  રૂ. ૨.૦૭ ઔયડના કચે નલીન G+2 ળેલ્ટય શભ ફનાલલા ભાટેન ું ઔાભ પ્રખલત 

શેઠ છે.  

 છાણી,અટરાદયા,ભાુંજર ય કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વને્દ્ટય રૂ. ૧૨.૮૪ ઔયડના કચ ે

ફનાલલાની ઔાભખીયી ૂણષતા ના આયે છે.  

 લઔળનલાડી કાતે નલીન અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય  રૂ.૫.૪૪ ઔયડ ના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી 

પ્રખલત શેઠ છે. 

 શયણી કાતે ટીી ૦૧ -એપ.ી ૧૬૦ ભાું રૂ.૧.૨૯ ઔયડના કચે નલીન અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટય 

ફનાલલાની ઔાભખીયી ૂણષતાના આયે છે.  

 છાણી ટીી ૧૨,૧૩ તથા નલા યા કાતે ગયલલશણા રઔ ભાટે અુંદાજ ેરૂ.૯.૮૩ ઔયડના કચે ઔૂર ૬૯૧ 

ની ફેડ ઔેેવીટી ધયાલતા ળેલ્ટય શભ ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ભઔય યા લલસ્તાય ઔમ્મ નીટી શર રૂ.૨.૧૪ ઔયડના કચે ફનાલલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 લાવણા-બામરી લલસ્તાયભાું પામય સ્ટેળન રૂ. ૫.૯૭ ઔયડના કચે  ફનાલલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ 

છે. 

 લનઝાભ યા ટીી-૧૨, એપ.ી-૧૧૦ કાતે રૂ. ૨.૯૫ ઔયડના કચે નલીન અલતથીખૃશ ફનાલલાની 

ઔાભખીયી  પ્રખલત શેઠ છે. 

 આમોજન શેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેયભાું ઝન રદઠ ૦૮ નુંખ અફષન ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય ૈઔી ફાઔી યશેર ૪ નુંખ અફષન 

ઔમ્મ લનટી શેલ્થ વેન્દ્ટય અુંદાજ ેરૂ.૧૮ ઔયડના કચે ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ાણીખેટ કાતે નલીન પામય સ્ટાપ ક્લાટવષ અુંદાજ ેરૂ.૬ ઔયડના કચે ફનાલલાન  ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 ળશેયભાું  લલલલધ ૭ જગ્માભાું પ્રલત મ લનટ ૮૬ રાકનાું કચે  અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટય ફનાલલાન  

ઔાભ આમજન શેઠ છે. 

 રારફાખ તથા લડીલાડી કાતે રૂ.૫ ઔયડના કચે શમાત સ્લીભીંખ રન  રયનલેળન ઔયલાન   ઔાભ આમજન 

શેઠ છે. 

 ઔાયેરીફાખ કાતે અુંદાજ ે રૂ.૩ ઔયડના કચે નલીન પામય સ્ટેળન તથા સ્ટાપ ઔલાટવષ ફનાલલાન ું ઔાભ 

આમજન શેઠ છે. 

 વીટી ઔભાન્દ્ડ એન્દ્ડ ઔુંટર ર  વને્દ્ટય કાતે રૂ.૧ ઔયડના કચે એક્ષટેન્દ્ળન ઔયલાન  આમજન શેઠ છે. 
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 રદઔ ન એય લથમેટયને અલતથીખૃશ તયીઔે લલઔવાલલા ભાટેની આન ાુંલખઔ ઔાભખીયી રૂ.૧ ઔયડના 

કચે આમજન શેઠ છે. 

 ફદાભડીફાખ કાતે નલીન પામય સ્ટેળન તથા આટષ  ખેરેયી ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 દાુંરડમા ફજાય કાતે નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 લેભારી કાત ેનલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલાની ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

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

 યાજીલ આલાવ મોજના:  

 યાજીલ આલાવ મજના અુંતખષત ખ જયાતભાું વલષ પ્રથભ ટરન્દ્ઝીટ ઔભ શાઉવીંખ અુંતખષત ઔૂર ૧૮૨૬ આલાવ 

 ફનાલલાન  આમજન શત . તે તભાભ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે.  

 ભ ખ્મભુંત્રી ગૃશ મોજના: 

 ભ ખ્મભુંત્રી ખૃશ મજના અન્દ્લમે આલથષઔ યીતે નફા લખષના રઔ ભાટે (EWS-૧૪૭૦ આલાવ) આલાવ 

 મજના, રલય ઇન્દ્ઔભ ગ્ર  (LIG-૪૯૬૮ આલાવ) આલાવ મજના, ભીડર ઇન્દ્ઔભ ગ્ર  (MIG-૪૧૭ 

 આલાવ) આલાવ મજના શાથ ધયેર છે. ભ ખ્મભુંત્રી આલાવ મજના શેઠ ઔૂર ૬૮૫૫ આલાવની ઔાભખીયી 

 ૂણષ ઔયી રાબાથીને વોંલાભાું આલેર છે. 

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મોજના:  

 બાયત વયઔાય દ્વાયા “વોના ભાટે ગય”ના અલબખભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના રન્દ્ચ ઔયલાભાું આલેર 

 છે. જ ેૈઔી: 

અ)  ઇન-વીટ -સ્રભયી-શેફીરીટેળન (ISSR): 

 જભીનન યીવવષ તયીઔે ઉમખ ઔયી કાનખી લલઔાવઔાય વાથે બાખીદાયી શેઠ ઝ ડાુંલાવી ભાટે તે 

જ સ્થે આલાવ ફનાલલા અને જરૂયીમાત લાી જગ્માએ કાનખી લલઔાવઔાયને TDR/FSI/FAR ન 

રાબ આી આલાવફનાલલાન  આમજન ઔયી ળઔામ છે. વદય ગટઔ શેઠ ભશાનખયાલરઔાનેપ્રીભીમભ 

તથા પ્રીભીમભ રૂે લધાયાના આલાવ અને ઝ ડાુંલાવીનેલલનાભ લ્મે તે જ સ્થે આલાવન રાબ 

પ્રાપ્ત થળે. આ મજના શેઠ ળશેયના જ દા જ દા લલસ્તાયભાું આલાવ ઇન-વીટ -સ્રભના ૪૫૪૮ 

આલાવ ફનાલલાની ભુંજ યી ભેર છે. તે ૈઔી ૧૧૮૦ આલાવની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયી વોંલાભાું આલેર 

છે, ૧૩૬૮ પ્રખલત શેઠ છે. 

ફ) એપોડેફર શાઉવીંગ ઇન ાટગનયળી (AHP): 

 કાનખી લલઔાવઔાય દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ ભાુંથી ૩૫% આલાવ EWS ઔેટેખયીનાું શઇ અથલા 

છાભાું છા ૨૫૦ આલાવ EWS ઔેટેખયી ભાટે ફનાલલાભાું આલે ત તથા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

ફાુંધલાભાું આલતા EWS ઔેટેખયીના આલાવ ભાટે આલાવ દીઠ ઔેન્દ્ર વયઔાયની રૂ.૧.૫૦ રાક અન ે

યાજ્મ વયઔાયની રૂ.૧.૫૦ રાકની વશામ ભી ળઔળે. આ મજના શેઠ્ લષ ૨૦૧૭-૧૮ તથા લષ-

૨૦૧૮-૧૯ ભાું EWS ઔેટેખયીનાું આલાવ ૈઔી આળયે ૧૧૮૬૦ આલાવ ફનાલલાના DPR ને 

વયઔાયશ્રી ભાુંથી ભુંજ યી ભેર છે. જ ેઆલાવની ઔાભખીયી સ્થે ચાર  છે. આ ઉયાુંત, શારભાું ભુંજ ય 

થમેર ડી.ી.આય. ૈઔી ૩૧૨૨ આલાવ ઔાભખીયી ટેન્દ્ડય પ્રરક્રમા છે. 

ક) ફેનીપીળીમયી રડે કું ન્સ્ટરક્ળન (BLC) : 

 BLC ધટઔ અન્દ્લમે ૧૦૮૦ આલાવ ભાટે વ્મલક્તખત ફાુંધઔાભ વફવીડીન ડી.ી.આય. ને ભુંજ યી ભેર 

છે. તે ૈઔી ૩૩૬ આલાવ ૂણષ ઔયી વોંણી ઔયેર છે તેભજ ૫૪૧ આલાવ પ્રખલત શેઠ તેભજ ૨૦૩ 

આલાવ લત્રક્ષી ઔયાય શેઠ છે. 
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ડ) એપોડેફર યેન્ટર શાઉવીંગ કોમ્પપ્રકે્ષ (ARHC): 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ARHC મજના ભડર -૧ શેઠ પ્રથભ તફકે્ક યેન્દ્ટર ઔભ ટાન્દ્ઝીટના 

૧૮૮ આલવ (૩૨.૦૦ ચ.ભી ઔાેટ એયીમા) તથા ફીજા તફકે્ક ફી.એવ.મ .ી. ના પાલલાના 

ફાઔી શમ તેલા ૫૬૦ આલાવ (૨૮.૦૦ ચ.ભી ઔાેટ એયીમા) એભ  ઔ ર ભી ૭૪૮ આલાવન 

વભાલેળ ઔયી ARHC મજનાભાું રૂાુંતયીત ઔયલા સ્થામી વલભલત ઠયાલ અુંઔ ૩૮૧/૧૧-૧૨-૨૦૨૦ 

થી ભુંજ યી ભેલી પ્રથભ પ્રમત્ને ૧ Agency બાખ રેતા ટેન્દ્ડય Re-invite ઔયી તા. ૨૬/૦૪/૨૦૨૧ 

ના યજ ૨ બાલત્રઔ આલેર છે. જ ેૈઔી L1 ઇજાયદાય દ્વાયા બયેર બાલ ને Tender committee દ્વાયા 

ભુંજ ય ઔયલાભા આલેર છે અને શાર વદય ઔાભખીયી ની દયકાસ્ત ભુંજ યી શેઠ છે.  

  ARHCs ભડેર-૨ ભાટે Expression of Interest (EOI) પ્રલવદ્ધ ઔયેર છે. જભેાું ઔ ર ૨ Agency ના 

બાલત્રઔ આલેર છે. વદય ટેન્દ્ડય ન ું Evaluation ઔયતા તે ૈઔી એઔ Agency ના જરૂયી દસ્તાલેજો ના 

અબાલ ને ઔાયણે તેને Disqualify ઔયેર છે, તથા ફીજી Agency IOCL દ્વાયા ઔ ર ૧૧૧૧ આલાવ 

ફનાલલા તૈમાયી ફતાલેર છે. વદય ફાફતે IOCL દ્વાયા ભશાનખયાલરઔા ાવેથી શયણી ટી.ી.-૦૧ 

એપ.ી.-૧૩૯ તથા ૧૪૧ કાતેના પ્રટ લેચાણથી રેલા ભાટે જભીન લભરઔત ળાકાને રેલકત ત્રથી  

ભાુંખણી ઔયેર છે, જ ેજભીન પાલણીની પ્રરક્રમા ચાર  છે. 

 સ્રભ યીશેફીરીટેળન: 

 ળશેયનાું BSUP આલાવ મજના શેઠ ૨૧૬૯૬ આલાવ ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર શત . જ ે ૈઔી 

૧૯૯૪૦ ભઔાનની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયેર છે જમાયે ૧૭૫૬ ભઔાનની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. વદય 

ભઔાનન વભાલેળ નટીપાઇડ થમેર ઔૂર ૪૩૫ સ્રભ ૈઔી ૧૮૮ સ્રભભાું થમેર છે. આ ઉયાુંત, ૧૫ સ્રભન ે

RAY તથા MGY શેઠર યીડેલર ઔયેર છે. તથા અુંદાજ ે ૩૪ સ્રભ PMAY અુંતખષત વભાલી આલાવ 

ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે.  

૬)  ાણી  યલઠા : 

લડદયા ળશેયભાું ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા, જ વેલાના લલઔાવ, લનમભન અને લનમુંત્રણ ભાટે ાણી  યલઠા 

લલબાખ વતત ઔામષયત યશે છે. ળશેયની જ ની શદ અુંદાજીત ૧૫૮ ચ. ઔી.ભી ભાું ૩૦ ઊંચી ટાુંઔી, ૬૯ બૂખબષ વું, 

૧૧ ફ સ્ટીંખ સ્ટેળન અને અુંદાજીત ૧૮૩૭ ઔીભી રુંફાઇના ાઇ નેટલઔષથી અુંદાજીત ૯૯.૪૦% લસ્તીન ું 

પ્મ રેળન લાઇવ ઔલયેજ થમેર છે તેભજ શારભાું ઉભેય થમેર અુંદાજીત ૬૨ ચ.ઔી.ભીભાું ાણીની અલલયત 

વ લલધા આલા ભાટે લલલલધ આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાનના ભશત્લનાું ણૂગ કયેર કાભો: 

 વ્શીક્ર  ર રયવયભા ભાસ્ટય પ્રાન આધારયત નલીન બ ખબષ વું ફનાલલાન  ઔાભ તથા નથષ શયણી/ 

તાુંદરજા/ ાણી ખેટ/ નાુંરદા ટાુંઔી કાત ેસ્ટયેજ લધાયલા અન્દ્ડય ગ્રાઉન્દ્ડ વુંની ઔાભખીયી. 

 કાન ય WTP કાતેના શમાત ૨૧ ભીટયના ભટય ું વેટ ઉુંયાત ૩૨.૫ ભીટય શેડનાું નલીન ું વેટ વશ 

ઇરેક્ટર ીઔર લભઔેલનઔર લવસ્ટભ ફેવાડલાની ઔાભખીયી રૂ.૧.૬૪ ઔયડ ના કચે તથા ૧૪ ભાું નાણાુંુંચ દ્વાયા 

ભેર વશામભાુંથી ભશીવાખય નદી કાતે પાજર ય, યામઔા, દડઔા અને ઇચા રેન્દ્ચલેર કાતે ૩-૩ વેટ 

ુંીખ ભળીનયી ૫૦ % સ્ેય ેટે કયીદલાન ું ઔામષ ૂણષ થમરે છે.   

 ાણીખેટ ટાુંઔી ઉભા ચાય યસ્તા થઇ પ્રતા વરય ચાય યસ્તા વ લણષરક્ષ્ભી એાટષભેન્દ્ટ, લાગડીમા યડ 

૪૫૦ ભી.ભી. ડામા રાઇન થઔી પે્રળય વ ધાયણાન ું ઔાભ, તાુંદરજા ટાુંઔીથી વનપાભાષ ચાય યસ્તા વ ધી ૬૦૦ 

ભી.ભી. ડામા પીડય રાઇન નાકલાન ું ઔાભ તેભજ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું આલેર ઉચી ટાુંઔી ભાટે 

આુંતય-ભાકાઔીમ વ લલધા  યી ાડલાની ઔાભખીયી.  
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 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાનના ભશત્લનાું પ્રગમત શેઠનાું કાભ 

 અભૃત મજના શેઠ લવુંધયટ કાતે ભશીવાખય નદીભાું ઇન્દ્ટેઔલેર ફનાલી ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના WTP 

ભાયપત ે ૧૬ ઔી.ભી. રુંફાઇભાું ટર ાન્દ્વલભળન રાઇન નાકી ળ ધ્ધ ાણી ળશેય વ ધી રાલલા અથે 

રૂ.૧૬૫.૭૫/- ઔયડન પ્રજકે્ટ પ્રખલત શેઠ છે. 

 લનભેટા કાતે રૂ ૬૪.૫૦ ઔયડના કચે નલીન ૫૦ MLD ક્ષભતાન લટય ટર ીટભેન્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ તથા નલીન પીડય 

નલઔા નાકલાની ઔાભખીયી. 

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ABD લલસ્તાયભાું ગ્ભેન્દ્ટેળન અને નેટલઔષ  અગે્રડેળનની ઔાભખીયી તેભજ 

સ્ભાટષ  લટય ભનેેજભને્દ્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લટય ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન 

થી એન્દ્ડ મ ઝય વ ધીના ાણી ના નેટલઔષભાું લલલલધ ઉઔયણ ફેવાડી લટય રડટ તેભજ એનજી રડટ 

ઔયલાન ું ઔાભ રૂ.૧૨૫.૭૩ ઔયડ નાું કચે ઔયલાની ઔાભખીયી.  

 સ્ભાટષ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ અુંતખષત લડદયા ળશેયને ાણીન જ્થ  ય ાડતા લલલલધ સ્ત્રત તેભજ લટય 

ડીસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન કાતે ઇરેક્ટર ીઔર લભઔેલનઔર લવસ્ટભ અગે્રડ ઔયલાન ું ઔાભ રૂ.૨૬.૫૧ ઔયડ નાું કચ ે

ઔાભખીયી.  

 ન્દ્મ . વભા ટાુંઔીથી દ ભાડ વ ધીના O.G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલઔષ , નથષ શયણી 

ટાુંઔીથી શયણી તેભજ દયજી યા O.G. લલસ્તાયભાું ડી.આઇ. ડીરીલયી રાઇનન ું નેટલઔષ  ની ઔાભખીયી પ્રખલત 

શેઠ છે.  

 લગ ૨૦૨૨-૨૩ ના આગાભી આમોજનો: 

 આજલા વયલય કાતે ૦૨ ભખેાલટ(MW) ક્ષભતાના Pontoon Based Floating Solar Plant ના SETC ન ું 

ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦ ઔયડના કચે ઔયલાન ું આમજન છે.  

 દળાભા ભુંરદયથી રક્ષ્ભી યા લલસ્તાયનાું ઔભાન્દ્ડભાું નલીન ટાુંઔી ફનાલલાન ું તથા નેટલઔષ  વ ધાયણાન ું ઔાભ  

 ABD લલસ્તાયભાું સ્ભાટષ  લવટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત source Augmentation  તથા નેટલઔષ  વ ધાયણાન ું ઔાભ 

 ભશીવાખય રેંચલેર કાતે ઈન્દ્ સ્ટુભેન્દ્ ટેળન રખત ઉઔયણના SETC ન ું ઔાભ તેભજ ળશેયના ICCC કાતે 

Integrate ઔયલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૪૦ રાકના કચે ઔયલાન ું આમજન છે. 

 લડદયા ળશેયને ાણી  રૂ ાડતા અને લડદયા ભશાનખયાલરઔા શસ્તઔના ાણીના સ્ત્રત કાતે DGSet 

ફેવાડલાની ઔાભખીયીન ું આમજન છે જને અુંદાજીત કચષ રૂ. ૧૨ ઔયડ થનાય છે. 

 શયીનખય જુંઔળન થી વ બાન યા ટાુંઔી વ ધી તથા વ ળેન વઔષર થી જાુંફ લા ટાુંઔી પીડય નીઔા નાકલાન  

ઔાભ. 

 નલીન .જી. તયવારીન શાઇલે છીના લલસ્તાયભાું ાણીન  નલીન નેટલઔષન  ઔાભ, લિભ લલસ્તાયભાું 

નલીન વભાલલષ્ટ્ ખાભ ફીર, બામરી, વેલાવી, ઔયડીમા, ઉંડેયાભાું તથા  લષ લલસ્તાયભાું નલીન વભાલલષ્ટ્ 

લેભારી ખાભ તેભજ ફાદ-જાુંફ ડીમા યા તથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું નલીન વભાલલષ્ટ્ લડદરા ખાભભાું ઉચી 

ટાુંઔી,વું,ાણીન  નલીન નેટલઔષ  તથા વુંરગ્ન ઇન્દ્રાસ્ટરઔચય વશન ું ઔાભ. 

 ળશેયનાું ાણી  યલઠા ળાકા શસ્તઔનાું ાણીના સ્ત્રત થી રઇને ાણીના લલતયણ ભથઔ વ ધી લટય 

રડટ તથા ભનીંટયીખ અથે Instrumental તથા ઇરેક્ટર લભઔેલનઔર ઉઔયણ (અુંદાજીત કચષ રૂ.૧.૦ 

ઔયડ) તેભજ સ્ભાટષ  લટય ભેનેજભને્દ્ટ અુંતખષત કાન ય WTP કાતે શમાત SCADA આધાયીત System 

(અુંદાજીત રૂ.૨.૦ ઔયડ) ફેવાડી Command & Control Centre કાતે Integrate ઔયલાન ું ઔાભ 

આમજન શેઠ છે.  
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૭) ડરેનેજ : 

 ૂણગ કાભો :  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન ભ ખ્મત્લે ખયલા એ.ી.એવ. થી શ્રેલણઔ ાઔષ  ચાય યસ્તા વ ધી ભાઇક્રટનરીંખ 

ધ્ધલતથી નાુંકેર નલીન રાઇન વુંફુંલધત ફામરાઇન જ દા-જ દા સ્થએ નાકલાની ઔાભખીયી રૂ. 

૩૨.૯૦ ઔયડ, ડબઇ યડ-ભશાનખય શેરાું ળાુંલતનખય નાઔાથી વભા તાલ ચાય યસ્તા વ ધી નલીન 

ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન રૂ.૨.૨૦ ઔયડ, વ ય ફેઔયી થી ઔૂતયાલાડી ઔાુંવ તયપ નલીન ડરે નેજ નીઔાની 

ઔાભખીયી અુંદાજીત રૂ.૧.૬૨ ઔયડ અન ે૨૭.૦ ભી. યડ, યાભલાટીઔા જુંઔળન થી ઔરાદળષન ચાય યસ્તા 

વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી રૂ. ૯૧ રાકના કચે ૂણષ  ઔયલાભાું આલેર છે. 

શમાત જૂની જજષયીત ડરે નેજ રાઇનના યીસ્ટયેળનની ઔાભખીયી અુંતખષત લડષ  નું. ૩ ભાું લાગડીમા મ્ીંખ 

સ્ટેળનની શમાત પે્રળય રાઇન તફક્કાલાય ફદરલાની ઔાભખીયી રૂ. ૮૯ રાક, ડબઇ યડ - બાયત ેટર ર 

ુંના જુંઔળનથી ડબઇ APS વ ધી નલીન ડરે નેજ નલઔા નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૧૦.૫૦ રાકના કચે ણૂષ  

ઔયલાભાું આલેર છે. વદય ઔાભ ૂણષ થલાથી વુંરગ્ન લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન ય લાયુંલાય બુંખાણ 

ડલાની તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી યાશત ભેર છે તથા વ લેઝન ઝડી લનઔાર થમેર 

છે.  
 પ્રગમત શેઠના કાભો :  

  શારભાું બામરી કાતે લ ડા વાથે બાખીદાયીથી અુંદાજીત રૂ.૮૭.૫૬ ઔયડના કચે ૪૫ એભ.એર.ડી. 

 ક્ષભતાન નલીન એવ.ટી.ી.,એ.ી.એવ અને ગ્રેલીટી રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ અને લેભારી કાતે ૧૩ 

 એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલીન એવ.ટી.ી. ફનાલલાની ઔાભખીયી રૂ. ૨૧.૭૪ ઔયડના કચે પ્રખલત શેઠ 

 છે.  

  તદ યાુંત, શયણી તાલ/રીવ સ્ટેળનની ાછ આલરે ટી.ી યસ્તેથી શમાત એ.ી.એવ. વ ધી 

 નલીન ડરે નેજ રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૨.૧૬ ઔયડ, તાુંદરજા - ભ લક્તનખય જુંક્ળનથી ત્રઔાય ઔરની ચાય 

 યસ્તા તયપ ભાઇક્રટનરીંખ દ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૫.૩૮ ઔયડ, નલા યા 

 મ્ીખ સ્ટેળન તથા ઔેલડા ફાખ મ્ીખ સ્ટેળન થી જમયત્ન ચાય યસ્તા ાવે આલેર ડર  ચેમ્ફય વ ધી 

 નલીન પે્રળય રાઇન નાુંકલાની ઔાભખીયી રૂ. ૧૦૭.૮૭ રાકના કચે પ્રખલત શેઠ છે. આ ઔાભ ૂણષ થલાથી 

 વુંફુંલધત સ્ત્રાલક્ષેત્રભાુંથી વ લેઝન લનઔાર ઝડથી થળે. તથા ડરે નેજ રાઇન ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી 

 નાખરયઔને યાશત ભલાની વાથે-વાથે વ લેઝન ું ળ લધ્ધઔયણ થળે તથા વુંરગ્ન લલસ્તાયભાું શમાત જ ની રાઇન 

 ય લાયુંલાય બુંખાણ ડલાની વભસ્માભાું યાશત ભળે. 

  યાજ્મ વયઔાયશ્રી ધ્લાયા ભે-૨૦૧૮ ભાું જાશેય ઔયલાભાું આલેર Reuse Of TWW રીવી અુંતખષત         

 રૂ. ૮૨.૭૧ ઔયડના કચે યાજીલનખય STP થી તફક્કાલાય IOCL ને ૪૦ MLD અને રયરામન્દ્વ ઇન્દ્ડસ્ટર ીવને 

 ૨૦ MLD ભી ઔ ર ૬૦ MLD જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) વપ્રામ ઔયલાની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનના કાભો :  

  અટરાદયા કાતે ૮૪ MLD નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૮.૩૦ ઔયડ, તયવારી 

 કાતે ૧૦૦ MLD ક્ષભતાન નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૦૬.૭૫ ઔયડ, ખાજયાલાડી ૧૧૦ 

 MLD નલીન STP ફનાલલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૧૩૫.૧૪ ઔયડના કચે ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે. 

 જનેાથી ભશાનખયાલરઔા તથા લ ડા લલસ્તાયભાું ડરે નેજના ળ લધ્ધઔયણની ક્ષભતાભાું તથા વ લલધાભાું લધાય થળે.  

  વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ અગે્રડેળન ઔયલાન ું ઔાભ અુંદાજીત રૂ. ૪ ઔયડ, અભીતનખય અન ે

 લી.આઇ.ી. APS થી ભાણેઔ ાઔષ  ડર  ચમ્ફય તયપ નલીન ડરે નેજ પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧.૯૦ 

 ઔયડ, વયદાય એસ્ટેટ એ.ી.એવ થી આજલા જુંઔળન વ ધી નલીન ડરે નેજ પે્રળય રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. 
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 ૫.૨૬ ઔયડ, ઔાયેરીફાખ બ્રાઇટ સ્ઔૂરથી લી.આઇ.ી.  મ્ીંખ સ્ટેળન વ ધી ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નલીન 

 ડરે નેજ ગે્રલીટી  રાઇન નાુંકલાન ું  ઔાભ રૂ. ૧.૫૦ ઔયડ,  લ્ડ ાદયા  યડ ભેગધન  વવામટી 

 જુંઔળનથી લડષ  નું. ૬ ની  ઔચેયી થઇ અઔટા વામ્રાજ્મ જુંક્ળન વ ધી  નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ 

 ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૦.૬૦ ઔયડ, શયણી-લાયવીમા યીંખ યડ RTO  એ.ી.એવ. થી ઔરાલતી 

 શસ્ીટર તયપ  ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ રાઇન નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૦.૨૫ ઔયડ, ખયલા આદળષ 

 ડ પ્રેક્ષ તયપથી ITI જુંઔળન વ ધીના યસ્તે નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી     રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું 

 ઔાભ રૂ. ૧.૮૦ ઔયડ, પૂડ & ડર ગ્વ રેફયેટયી થી ળાસ્ત્રી બ્રીજ APS વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાુંકલાન ું 

 ઔાભ  રૂ. ૨.૫૦ ઔયડ,  લડવય  યડ ય રડરક્ષ લેપવષ તયપથી જ્મ ીટય ચાય યસ્તા તયપ ડરે નેજ ગે્રલીટી 

 રાઇન  નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧.૬૩ ઔયડ,  વ બાન યા-વનાના લાલેતય શર થી રક્ષ્ ભી યા  વ લેઝ મ્ ીંખ 

 સ્ ટેળન  વ ધી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન ટરે ન્દ્ચરેવ ધ્ધલતથી નાુંકલાન ું ઔાભ રૂ. ૧૨.૬૫  ઔયડ કચેની 

 ઔાભખીયી આમજન શેઠ છે.  

  ભશાનખયાલરઔાની શદભાું વભાલલષ્ટ્ O.G.Area તેભજ નલીન લલસ્તાયભાું ડરે નેજ વ લલધા  યી 

 ાડલા  નલલન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાય ઊંડેયા-૧ તથા ૨ અને ઔયરડમા કાત ેનલીન એવ. ટી. ી, એ. ી. એવ. 

 તથા નલીન ડરે નેજ નેટલઔષ  નાુંકલાવશ અુંદાજીત ઔ ર રૂ. ૬૩.૨ ઔયડનાું કચષની ઔાભખીયીન  આમજન  શાથ 

 ધયેર છે. તદયાુંત, અન્દ્મ .જી તેભજ નલીન લલસ્તાયભાું નલીન એવ.ટી.ી, નલીન એ.ી.એવ 

 ફનાલલાના તેભજ નલીન નેટલઔષ  નાુંકલાના ઔાભ શારભાું વલે તફકે્ક છે. 

  છાણી કાતે નલીન ફનનાય ૫૦ MLD ક્ષભતાના STP થી તફક્કાલાય GSFC ને ૩૨ MLD, GACL 

 ને ૫ MLD તેભજ GIPCL ને ૫ MLD ભી ઔ ર ૪૨ એભ.એર.ડી. જટેર ું ટર ીટેડ લેસ્ટ લટય (TWW) રૂ. 

 ૧૨૬.૫૪ ઔયડના કચે વપ્રામ ઔયલા અથે યાજ્મ વયઔાયશ્રીભાું ડી.ી.આય. ને ભુંજૂયી ભેર  છે. આ ઔાભ 

 અથે શારભાું LSTK (Lump-Sum Turn-Key) ઔન્દ્ટર ાક્ટ ભાટે EOI ભુંખાલેર છે.  

૮) ઇરે. મભકે., વ એઝ ડીસ્ ોઝર લક્ વગ ળાખા :  

 નોંધાત્ર કાભગીયી  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખતષ રૂ. ૩૩.૧૨ ઔયડ ના કચે વમાજી ખાડષન STP ન ું MLD થી  16 MLD ભાું Up 

gradation ઔયી Tertiary Treatment પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત ઔયી ૧૦ લષ ભાટે ઈજાયદાય રાયા operation & 

maintenance  ઔયલાભાું આલે છે.  

 ભ ખ્મ રાક્ષમણકતા   

 ળશેયન ફીજો ટળીમયી ટર ીટભને્દ્ટ પ્રાન્દ્ટ. ટળીમયી ટર ીટભને્દ્ટને યીણાભે યુંખલલશીન વ લેઝ નદી તથા 

નાાભાું છડી ળઔાળે.  

 MBBR  ટેઔનરજી તથા પ્રાન્દ્ટ SCADA આધાયીત શમ Online Monitoring ઔયી જરૂયીમાત ભ જફની 

ભળીનયી ચરાલી લીજ ફચત ભેલી ળઔાળે.લીજ લયાળભાું ફચત થળે. 

 અુંદાજીત ૧,૨૫,૦૦૦ રીટય ટર ીટેડ લેસ્ટ લટયને વમાજી ખાડષન કાત ે ખાડષનીંખ ભાટે તથા ળશેયના 

રડલાઇડય ના પ્રાન્દ્ટેળન ભાટે , યડ ભેટરીંખ લઔષ  ,ધલખઔ લયાળ લલખેયે ભાટે ઔયી ળઔાળે. 

 પ્રગમત શેઠના કાભો  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૨૧.૨૦ ઔયડના કચે  ૨૪ જટેરા લેસ્ટ લટય ુંીખ સ્ટેળનની ભળીનયીન ું 

Smart energy efficient up-gradation ઔયલાન ું ઔાભ પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભખીયી લડદયા ળશેયભાું 

આલેર ૨૪ ુંીખ સ્ટેળન up-gradation  ભાું ું વેટ , લાલ્લ, સ્ક્રીન , ાઈ અને પીટીખ , ટર ાન્દ્વપભષય , 

LT/HT  ેનર , ઔેફર , વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ડી. જી. વટે લલખેયે વભાલેળ થામ છે.  
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 પામદા :- 

 Energy efficient ુંીખ ભળીનયી ફેવાડલાથી શમાત ઉરેચન ક્ષભતાભાું લધાય થલાથી અુંદાજીત રૂ. 

૯૫૦/- રાકન ું ાુંચ લષ દયમ્માન એનજી વેલીખ ભળ.ે તેભજ લનબાલણી કચષ છ થળે.  

 ડરે નેજ લય ફ્ર તથા વયચાજષ ની પયીમાદભાું ધટાડ થળે.  

 આખાભી આમજન  

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજઔેટ અુંતખષત રૂ. ૬.૫૦ ઔયડના કચે “ Supply , Installation , Testing and 

commissioning  for instrumentation , automation and SCADA system of waste water 

pumping station તથા sewage treatment plant ના treated water ના ેયાભીટય ન ું નરાઈન 

ભનીટયીંખ ઔયલાન ું ઔાભ.     

 Efficient management information system  

 To monitor water flow rate, pumps running status, Energy consumption and level 

monitoring at pumping station. 

 To monitor waste water flow rate, online water quality measurement at STP inlet 

and outlet. 

 Concerned officer will be connected through the system on 24 x7 basis on their 

mobile app.  

૯) લયવાદી ગટય પ્રોજકેટ ળાખા : 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળશેયના નાખયીઔ ની વ લલધા ભાટે ઔ ર ૩૭૦.૭૪ લઔ.ભી. રુંફાઇભાું 

ાઇ/યેઔટેં ગ્ મ રય ડરે ઇન (ઔરઝડ) નેટલઔષ  તથા ૩૮.૬૬ ઔી.ભી. જટેરાું રુંફાઇભાું ાઔા ઔાુંવ ભી ઔ ર ૪૦૯.૪૦ 

લઔ.ભી. રુંફાઇભાું ાઔી લયવાદી ખટયની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ૂણગ કાભો:- 

 ઉત્તય ઝન, લ.લડષ  નું-૦૭ના લલસ્તાયભાું આલેર વભા-વાલરી ઔેનાર યડ ઔલ્લટષ  તથા ૩૦.૦૦ ભીટય 

ઔેનાર યડ ય આલેર કડીમાયનખય ઔલ્લટષ  ાવે  ળીંખ ધ્ધલતથી નલીન લયવાદી ફનાલલાની 

અુંદાજીત રૂ.૦.૪૭ ઔયડ ની ઔાભખીયી.  

 પ્રગમત શેઠના કાભો:- 

 ખત્રી કાતે ઉંડેયા-ખત્રી ઔાુંવ ય અુંદાજીત રૂ.૦.૭૨ ઔયડ ના કચે આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની ઔાભખીયી 

તેભજ ભાુંજર ય શ્રેમવ સ્ઔ ર ાવેથી ૩૬.૦ ભી.ના ત રવીધાભ યડ શેરાું વ ધી અુંદાજીત રૂ.૪.૨૬ 

ઔયડના કચે શમાત જૂના લયવાદી ઔાુંવના સ્થાને નલીન આય.વી.વી. ક્રઝડ લયવાદી ખટય ફનાલલાની 

ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. વદય ઔાભ ૂણષ થલાથી નાખરયઔની જાશેય આયગ્મ તથા વરાભતી જલાલાની 

વાથે વાથે આજ -ફાજ ના લલસ્ તાયભાુંથી લયવાદી ાણીન  વય તથા ઝડી લનઔાર થઇ ળઔળે. 

   આગાભી નલીન આમોજનના કાભો:- 

 યાજીલનખય નાાથી નટલયનખય થઇ ુંચળીર થી ડનખય નાા વુંજમનખય વ ધી લય-ફ્ર 

લયવાદી ચેનર    ૧૮.૦ ભીટયના યસ્ત ેફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૯.૦૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી.  

 લ.લડષ-૯ ભાું વયદાય એસ્ટેટ ાછ આલેર રક્ષ્ભીનાયામણ વવામટીથી યણછડયામ ભવારા ભીર વ ધી 

નલીન લયવાદી ખટય ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૩.૦૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 
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 અક્ષય ેલેરીમન થી પ્રીમા ટઔીઝ ચાય યસ્તાથી અસ્ટર ીભ તયપના બાખભાું ક લ્લી લયવાદી ચેનર ઔલડષ  

ઔયલાની અુંદાજીત રૂ.૧.૭૫ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 લ. લડષ  ૪ ભાું દળષનભ એન્દ્ટીઔા થી વભા તાલ યીંખ યડ ઔલ્લટષ  વ ધી ઔાચા ઔાુંવને ાઔ ઔયલાની 

અુંદાજીત રૂ.૧.૫૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 નાયામણ ખાડષનલાા યસ્ત ે લલશ્રાુંલત એસ્ટેટથી રક્ષ્ભી યા તાલ વ ધી ઉંડેયા-ખત્રી લયવાદી ચેનર ય 

સ્રેફ બયલાની  અુંદાજીત રૂ.૧.૦૬ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 લ.લડષ  નું.(૧૧) લલસ્તાયભાું  લઔસ્ભત ચઔડી ાવે આલેર ધનટેઔયી લવાશત કાત ે લાવણા-ફાુંઔ 

ઔાુંવલાા બાખભાું તૂટેર ઔાુંવના સ્થાને નલીન ચેનર ફનાલલાની અુંદાજીત રૂ.૦.૫૦ ઔયડ ની ઔાભખીયી. 

 ઉયક્ત ઔાભ ૂણષ થલાથી ભ ખ્ મત્ લે નાખરયઔ ની જાશેય વરાભતી તથા જાશેય આયગ્મ જલાલલાની 

વાથે વાથે ળશેયના લલલલધ લલસ્ તાયભાું ચભાવા દયમ્ માન ઉયક્ત જણાલેર સ્ થ તથા આજ -ફાજ ના 

લલસ્ તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્ માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનઔાર થઇ ળઔળે તથા લયવાદી 

ાણીના બયાલ તથા લનઔાર ન થલાની  વભસ્ માન ું લનયાઔયણ થળે.  

૧૦) સ્ટર ીટરાઇટ મલબાગ : 

 વને ૨૦૨૦-૨૧ ભાું કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી 

 સ્ભાટષવીટી લભળનના બાખરૂે લડદયા ળશેયભાું અઔટા -દાુંરડમાફજાયબ્રીજ ઉય ૯૮૨ KW ન વરાયરૂપ 

ટ ાલય પ્રજકે્ટ ન ું ઔાભ(ઔેીટર કચષ રૂ.૩.૯૨ ઔયડ)જનેાથી અુંદાજ ેરૂ.૭૮ રાક ની લીજ ફચત થળે. 

 સ્ભાટષવીટી લભળન ના બાખરૂે લડદયા ળશેયના શમાત ૧૨૦૦૦ નુંખ પ્રણાલરખતવડીમભ સ્ટર ીટરાઇટ 

રપરટુંખ ને ફદરી સ્ભાટષ  LED રાઇટ રપરટુંખરખાડલાન ું ઔાભ.જને ઔું ટર ર તેભજ ભનીટરયુંખ ICCC દ્વાયાઔયી 

ળઔાળે.(રૂ.૩૮.૩ ઔયડ)જનેાથી અુંદાજ ેરૂ ૪.૫૦ ઔયડની લીજફચત થળે. 

 લડદયા ળશેયભાું ૪૨૦૦૦ નુંખ ૧૩ લટ ના LED રપરટુંખ ફદરી ૨૦ લટ ના રૂ.૮.૭૮ ઔયડના કચે 

રખાડલાભાું આવ્મા. 

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતખષત ૨૦ અફષન શેલ્થ વને્દ્ટય કાતે ૦૫ લઔર લટ પ્રલતઅફષન શેલ્થ વેન્દ્ટય ભ જફ 

ઔ ર ૧૦૦ લઔર લટ ની વરાય PV રૂપટ લવસ્ટભ રખાડલાભાું આલી. 

 પ્રગમતશેઠના કાભો 

 લડદયા ળશેય ના નલીન ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્દ્ટરર /વાઇડ રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

  નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભ ખ્મ યસ્તા ય વેન્દ્ટરર રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

 આમોજન: 

 ભ ખ્મ યસ્તા ઉય રખાડલાભાું આલેર ૬૦લટ અને ૧૨૦લટના સ્ભાટષ  LED રાઇટ પીટીંગ્વભાું લધ  

લીજફચત ભેલલા ભડી યાતે્ર ડીભીંખ ઔયી લધ  લીજફચત ઔયલાભાું આલળે. 

 લડદયા મ્મ લનલવર ઔોયેળનની ઇભાયત ઉય વરાય ાલય પ્રાન્દ્ટ રખાડલાન ું ઔાભ. 

 લડદયા ળશેયના નલીન ભ ખ્મ યસ્તા ઉય વેન્દ્ટરર /વાઇડ રાઇરટુંખ ઔયલાન  ઔાભ. 

 નલીન વભાલલષ્ટ્ લલસ્તાયભાું ભ ખ્મ યસ્તા ય વેન્દ્ટરર રાઇરટુંખ ઔયલાન ું ઔાભ. 

૧૧) મભકેનીકર મલબાગ : 

 લભઔેનીઔર કાતા દ્વાયા લલષલલધ પ્રઔાય લાશન બાડેથી રેલાના તેભજ લલલલધ વ્શીઔર ભાઉન્દ્ટેડ ભળીનયીના 

યેળન અને ભેંટેનન્દ્વના ઇજાયા ઔયલાભાું આલે છે તેભજ ાલરઔાની લલલલધ ઔચેયી કાતેના તભાભ 

૧૬૩ જટેરા એ.વી. અને ૮૦ જટેરા લટય ઔ રયના ભેઇન્દ્ટેનન્દ્વ ની ઔાભખીયી લભઔેનીઔર કાતા દ્વાયા 
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લાલષઔ ઇજાયાથી ઔયલાભાું આલે છે. ખાુંધીનખય ખૃશ(૧૮૦ ટન), વય વમાજીનખય ખૃશ (૯૯ ટન) અન ે

એવ.લી પ્રેનેટયીમભ (૪૮ ટન) તેભજ વી.વી.વી વેંટય (૬૮ HP)  લલખેયે ના  એ.વી પ્રાુંટ ની 

લનબાલણી ની ઔાભખીયી ઇજાયાથી ઔયલાભાું આલે છે.  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત ડરે નેજ વપાઇ અને વેલનટેળન ભાટેની લલલલધ ભળીનયી યેળન અને ભઇેન્દ્ટેનન્દ્વ ના 

ઔન્દ્ટર ાઔટ વશ કયીદલાભાું આલેર છે. 

 લવ્શઔર ર ળાકાએથી ાલરઔાની એન્દ્જીનીમયીંખ તથા વનેેટયી ની ઔાભખીયી ભાટે ઔ ર ૩૫૦ જટેરા લાશન 

લલલલધ કાતાની ભાુંખણી અન વાય પાલલાભાું આલ ે છે. વદય શ ું  ઔાભખીયી લવ્શઔર ર ળાકાએ થી 

૨૪×૭ ઔયલાભાું આલે છે. વને્દ્ટરર લઔષળ દ્વાયા ાલરઔાના અને પામય લબ્રખેડના લાશન ની  લનબાલણીની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું ૧૫૦-ભીડી ફવ પ્રઔમ ય, યેટ અને ભેઇન્દ્ટેઇન ઔયલા ભાટેન 

૫+લષ ભાટે વીટી ફવ વલલષવ ભાટેન ઇજાય લામેફરખે પુંડીખ ભ જફ ઔયલાભાું આલેર છે. આ ઇજાયા 

અુંતખષત ઔૂર ૧૫૦-ફવ  દૈલનઔ ધયણે યેટ ઔયલાભાું આલે છે. જ ેથઔી ળશેયના ૬૨-જટેરા રૂટ ય 

આળયે ૧,૫૦,૦૦૦ જટેરા ભ વાપય દ્વાયા આ વલલષવન રાબ રેલાભાું છે. 

 શાર COVID-19 ની ભશાભાયીના વભમભાું વેલનટાઇઝેળનની ઔાભખીયી ભાટે તેભજ પૂડ ડીસ્ટર ીબ્મ ળન ની 

ઔાભખીયી ભાટે લાશન વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ની મવધ્ધીઓ 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના લડષ/ઝનની જરૂરયમાત અન વાય ૦૩-નુંખ જટેીંખ ભળીન વ્મલવામ લેયા 

ગ્રાન્દ્ટ અુંતખતષ રૂ. ૧૩૨.૦૦ રાકના કચે કયીદલાભાું આલેર છે. જ ેજ દા જ દા લડષની ડરે નેજની ભેઇન 

રાઇનની વપાઇની ઔાભખીયી ભાટે પાલલાભાું આલેર છે. 

 વને ૨૦૨૨-૨૩ ન  આમોજન  

 આખાભી લષભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાના જ દાજ દા ઝન/લડષની ડરે નેજ ની પરયમાદન ઝડી લનઔાર 

થામ તે શેત  થી તેની ભાુંખણી તેભજ જરૂરયમાત અન વાય ૦૪ નુંખ વઔળન ભળીન, ઢય ાટી ભાટે ૪-

નુંખ મ રટરીટી વ્શીઔર, નલીન લડષ  યચના થલાની શલાથી નલીન એસ્ઔેલેટય રડય, યડ યરય લલખેયે 

કયીદલાન ું આમજન છે.  

૧૨) ટાઉન ડેલરભેન્ટ : 

 ફાુંધઔાભ યલાનખી ળાકા દ્વાયા, ફાુંધઔાભ ઔયલા ભાટે ળશેયી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધઔાભની ભુંજ યી ના ઔેવ 

ભાટે ઔભન વી.જી.ડી.વી.આય.-૧૭ના લનમભને આધીન ભુંજ યી ભળ્યેથી ફાુંધઔાભની રાખત લવ ર રઈ 

આલાભાું આલે છે. આભ, ખત ૨૦૨૦-૨૧ના લષ ભાટે રૂ. ૧૯૪.૨૨ ઔયડ લવ ર ઔયલાભાું આલેર શતા 

તથા લષ:૨૦૨૧-૨૨ભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી રૂ. ૨૬૯.૭૧ ઔયડ લવ રલાભાું આલેર છે. ફાુંધઔાભ 

લનમભ ભ જફ અતે્રથી પ્રીંથ ચેઔ, ઔું મ્રીળન વટીપીઔેટ તથા ઔમ ેળન વટીપીઔેટ આલાભાું આલે છે. 

 ફાુંધઔાભ યલાનખીની અયજી E-nagar(નરાઈન ડેલરભેન્દ્ટ યભીળન વીસ્ટભ) તથા IFP 

Portal(Online Investor Fasilator Portal) ય ઔયી યલાનખી આલાન ું ળતે ઔયેર છે. જ ે અુંતખષત 

ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૧૧૯૯૭ અયજી નરાઈન ભાયપતે અતે્ર યજ  થમેર છે, જભેાુંથી ઔ ર 

૮૬૨૩ ઔેવ ભુંજ ય થમેર છે. તથા ભુંજ ય થમેર યલાનખીથી વને-૨૦૧૬ થી ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર 

રૂ.૧૦૦.૮૯ ઔયડ યઔભની આલઔ થમેર છે.  

 ફાુંધઔાભ યલાનખી ળાકા દ્વાયા જી.ી.એભ.વી.એઔટની ઔરભ ભ જફ, જી.ડી.વી.આય.ની જોખલાઇ, 

ટાઉન પ્રાનીંખ એઔટ-૧૯૭૬ની જોખલાઇ તથા વભગ્ર વબા દ્વાયા નઔઔી ઔયલાભાું આલેર નીલત ભ જફ 
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જરૂયી નટીવ આલાની ઔામષલાશી ઔયી યીભ લર ચાજષ લવ રી લફનયલાનખી ફાુંધઔાભ દૂય ઔયાલલાની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. લધ ભાું લલઔેન્દ્રી ઔયણના બાખરૂે વવામટીના આુંતયીઔ યસ્તા યના 

દફાણ દ ય ઔયલા વુંફુંલધત  ઝન/લડષ  ઔક્ષાએથી ઔયલા અુંખે ણ રયત્ર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા શદ લલસ્તાયભાું ૩૫ અુંલતભ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૬ પ્રાયું લબઔ ભુંજ ય ટી.ી. 

મજના, ૨૭ ભ વદ્દારૂ ભુંજ ય ટી.ી. મજના, ૭ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે વયઔાયશ્રીભાું વાદય ઔયેર 

મજના, ૪ ટી.ી. મજનાભાું અલધઔૃત અલધઔાયીશ્રીની લનભણુંઔ ફાઔી, ૬ ટી.ી. મજના વ ધાયા અથ ે

યત આલેર, ૧ ટી.ી. મજના વયઔાયશ્રી દ્વાયા યીફ્મ ઝ ઔયેર, ૨ ટી.ી. મજના શદ યાભળષ અથે ાઠલેર 

જ ેશદ યાભળષ થઈ આલેર, ૧ ટી.ી. મજનાન ઈયાદ જાશેય ઔયેર, ૪ ટી.ી. મજના ભુંજ યી અથે ટાઉન 

પ્રાનીંખ ઔલભટીભાું ેન્દ્ડીંખ, આભ, ઔ ર ૯૩ ટી.ી. મજના ૈઔી પ્રાયું લબઔ મજના તથા ભ વદ્દારૂ ભી ઔ ર 

૩૪ ટી.ી. મજનાને આકયી ઔયલાની ઔામષલાશી વયઔાયશ્રી લનમ ક્ત નખય યચના અલધઔાયીશ્રી દ્વાયા જાયીભાું 

છે. 

 યકોરેટીંગ લેર લીથ યેઈન લોટય શાલેમસ્ટુંગ વીસ્ટભ:  

 વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના લનમભ-૧૭.૨ ભ જફ,  

 યેઈન લટય શાલેલસ્ટુંખ એ છુંત ય અથલા જભીન ય ડતા લયવાદન વુંગ્રશ ઔયલ. 

 માષલયણ તથા ાણીની જરૂયીમાતને ધ્માને રેતાું ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા લલલલધ લલસ્તાયભાું ાણીન ું વુંચમ 

ઔયી, તેન વદઉમખ થામ તથા બ ખબષ જન ું સ્તય જલાઈ યશે, તે ભાટે અભરી ઔભન જનયર 

ડેલરભેન્દ્ટ ઔુંટર ર યેગ્મ રેળન(ઔભન જી.ડી.વી.આય.-૧૭)ભાું યઔરેટીંખ લરે લીથ યેઈન લટય 

શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભન ું આમજન યાકલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર વેલાવદન દ્વાયા જી.ડી.વી.આય. ની જોખલાઈભાું જણાવ્મા ભ જફ વાયા એલા લનણષમ 

રઈ વદય લનમભને અભરભાું રેલામેરાું છે. શારભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા શદ લલસ્તાયભાું લલલલધ 

ફાુંધઔાભ ૈઔી ઔ ર ૧૦૮ જલેા ફાુંધઔાભભાું ૧૮૮ યેઈન લટય શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભ લડદયા 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔામષયત ઔયાલલાભાું આલેર છે. તથા અત્રેથી લકત-લકત તભાભ તેલા ફાુંધઔાભને 

યેઈન લટય શાલેસ્ટીંખ વીસ્ટભની જાલણી ભાટે વ ચન ણ આલાભાું આલે છે. 

 વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના મનમભ-૧૭.૨.૨ ભ જફ કોષ્ટક,  

1. For Buildings with 
ground coverage 
above 80 sq.mt 
and below 500 
sq.mt: 

Percolation Pit or Bore 
Recharge shall be provided in 
the marginal space around 
the building. Such pits shall be 
filled with small pebbles, brick 
jelly or river sand and covered 
with perforated concrete 
slabs 

 

2. For Buildings with 
building‐unit area 
above 500sq.mt 
and up to 1500 
sq.mt: 

Percolating Well with Rain 
Water Harvesting System 
shall be provided(up to 
ground first river) 

 

3. For Buildings with 
building‐unit area 
above 1500 sq.mt 
and up to 4000 
sq.mt: 

Percolating Well with Rain 
Water Harvesting System 
shall be provided for every 
4000sq.mt(up to ground 
second river) 
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૧૩) ાકગવ એન્ડ ગાડગન :  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા ઔૂર ૧૧૭ ફાખ ફખીચા, ૨૫ અફષન પયેસ્ટ 

તથા અુંદાજીત ૧૦૦ લઔર ભીટય જટેરા યડ ડીલાઇડય અને યડ વાઇડ લૃક્ષાયણની લનબાલણી ઔયલાભાું 

આલે છે. લડદયા ળશેયને “City Of Garden”  ણ ઔશેલાભાું આલે છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

લડદયા ળશેયને પ્રદૂણ ભ ક્ત અન ેઆયગ્મલધષઔ લાતાલયણ ભી યશે તે શેત થી ળશેયભાું નાખયીઔન ે

ગયઆુંખણે ફાખ-ફખીચા અને અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયી વ લલધા ભી યશે તે શેત વય ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલે છે.   

 ૂણગ કાભો  

 કરડમાયનખય તાલ કાતે તાલના લલઔાવ ઔયલાના બાખરૂે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર છે. વાથ ે

વાથે તાલની આવાવ જભીનભાું વ ુંદય ફાખ, તાલની અુંદયના ઢાભાું લૃક્ષાયણ તેભજ આફોયેટભ 

ફનાલી ળબાભાું લધાય ઔયલાભાું આલેર છે. આ ફાખ ૭,૨૦૦ સ્ઔલયે ભીટયભાું આલેર છે. ફાખભાું વ ુંદય 

રન, યનાભેન્દ્ટર છડ, વ ખુંધીત પ ર-છડ, લલલલધ પ્રઔાયના ાભ, લલલલધ પ્રઔાયના ઓલધમ છડ 

તેભજ અરખ અરખ પ્રઔાયના પ પાદીના છડ જલેા ઔે વેત ય, દાડભ તથા વીતાપ જલેા લલલલધ લૃક્ષના 

વગન પ્રાન્દ્ટેળન ઔયલાભાું આલેર છે. આ ઉયાુંત આફોયેટભભાું લલલલધ પ્રઔાયના અરખ અરખ જાતના 

છડ જલેા ઔે લડ, ી, ઔચ્છછી ખ ખ, વરાઇ ખ ખ, અજ ષનવાદડ જલેા લલલલધ લૃક્ષન  લૃક્ષાયણ 

ઔયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૫૩૦ ભીટય રાુંફ જોલખુંખ ટરે ઔ, ફાઔ ભાટે યભત-ખભતના 

વાધન તથા લલલલધ પ્રઔાયના ઔવયત ઔયલાના વાધન અને ફેવલા ભાટે ફાઔડા ભ ઔલાભાું આલેર છે. આ 

તાલનાું બ્મ ટીપીઔેળન તેભજ ફાખ-ફખીચ ફનાલલાભાું ઔ ર રૂ.૨૩,૯૯,૧૩૦/- જટેર કચષ થમેર છે. 

 ટી.ી.-૧૮, એપ.ી.-૪૫, ભાુંજર ય (ભશાલીય ઉદ્યાન)નાું લલઔાવ ઔયલાના બાખ રૂે વ ુંદય ફાખ 

ફનાલી બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર છે. આ ફાખ ૧૨૫૦ સ્ઔલેય ભીટયભાું આલરે છે. ફાખભાું વ ુંદય 

રન, યનાભેન્દ્ટર છડ, વ ખુંધીત પ ર-છડ, લલલલધ પ્રઔાયના ાભ, અરખ અરખ પ્રઔાયના લૃક્ષ જલેા ઔે 

ઔરડષમા, ટફ ફીમા, ભશખની તથા ચુંાન ું લૃક્ષાયણ ઔયલાભાું આલેર છે. વાથે વાથે ચારલા ભાટે ૨૧૦ 

ભીટય રાુંફ જોલખુંખ ટરે ઔ, ફાઔ ભાટે યભત-ખભતના વાધન તથા અરખ અરખ પ્રઔાયના ઔવયતના 

વાધન અને ફેવલા ભાટે ફાઔડા ભ ઔલાભાું આલેર છે. આ ફાખનાું બ્મ ટીપીઔેળન ઔયલાભાું ઔ ર 

રૂ.૧૫,૧૨,૩૦૫/- જટેર કચષ થમેર છે.   

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા ળશેયના અરખ અરખ લલસ્તાયભાું આ લે 

ઔ ર ૦૬ જટેરા અફષન પયેસ્ટ જલેા ઔે ૧. વભા તાલ કાતે સ્લલસ્તઔ લન ૨. સ્નેશર પ્રીંટીંખ પે્રવ, 

કરડમાયનખય ૩. નટલયનખય, નાની ફાદ, ૪. શ્લઔ વવામટી, વેલાવી ૫. ળૈળલ સ્ઔ ર, ખત્રી અને 

૬. ભઔય યા અફષન શેલ્થ વેન્દ્ટય કાતે અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયલાભા આલેર છે.  

 આ ઉયાુંત ભીમાલાઔી દ્ધલત થી યાજીલ નખય STP કાત ેPPP ધયણે ણ અફષન પયેસ્ટ ડેલર ઔયલાભાું 

આલેર છે. 

4. For Buildings with 
building‐unit area 
above 4000 sq.mt: 

One Percolating Well shall be provided for every 4000 sq.mt land 
area. As an alternative to providing multiple percolating wells, a 
Water Retention Pond with minimum capacity of 300,000 liters 
with a percolating well for every five percolating wells or part 
thereof shall be permitted as an alternative. 
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 આ ઉયાુંત ાઔષવ એન્દ્ડ ખાડષન ળાકા દ્વાયા લડદયા ભશાનખયાલરઔાની ચાય (૦૪) મ્મ લનલવર 

સ્ઔ રભાું જલેી ઔે ઋલ લલશ્વાલભત્ર પ્રાથલભઔ ળાા, ઔલલ દ રાઔાખ પ્રાથલભઔ ળાા, ભશાલીય સ્લાભી 

પ્રાથલભઔ ળાા અને સ્લાભી લલલેઔાનુંદ પ્રાથલભઔ ળાાભાું “ઓધીમ ફાખ” ડેલર ઔયલાભાું આલેર છે.  

 પ્રગમત શેઠના કાભો 

 છાણીતાલ કાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયી લલઔાવ ઔયલના બાખરૂે 

રૂ.૫૮,૧૯,૧૬૩/-  ન અુંદાજ ફનાલી ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 વભાતાલ કાતે આજ  ફાજ ની જગ્માભાું પયતે બ્મ ટીપીઔેળન ઔયી લલઔાવ ઔયલના બાખરૂે રૂ. ૫૫ રાક ન 

અુંદાજ ફનાલી ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે. 

 આગાભી આમોજનનાું કાભો  

 વમાજીફાખ કાતે નલીન ઔેક્ટવ ખાડષન ફનાલાના બાખરૂે અુંદાજીત રૂ. ૨૮ રાકના કચે આમજન શાથ 

ધયેર છે. 

 વમાજીફાખ કાતે વ્શાઇટ ફુંખરની વાભેના યેક્ટેન્દ્ખર પ્રટભાું ફનવાઇ ખાડષન ફનાલાના બાખરૂે 

અુંદાજીત રૂ. ૬ રાકના કચે આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લડદયા ળશેયના જ દા જ દા લલસ્તાયભાું ૭૫ પ્રટને અફષન પયેસ્ટ તયીઔે લલઔવાલલાના બાખરૂે અુંદાજીત 

રૂ. ૨ ઔયડ ૯૬ રાકના કચ ેઆમજન શાથ ધયેર છે. 

 ખત્રીતાલ કાતે નલીન પ લાયા ફનાલલાના બાખરૂે અુંદાજીત રૂ. ૧૦ રાકના કચે આમજન શાથ ધયેર 

છે. 

 ઔાયેરીફાખ સ્લીભીંખ ર ાવેના પ્રટભાું અુંદાજીત રૂ.૧૦ રાક ના કચે નલીન ખાડષન ફનાલલાન ું 

આમજન શાથ ધયેર છે. 

 ઔાયેરીફાખ ખલલુંદનખય કાતે ફામડામલવષટી ાઔષ  અુંદાજીત રૂ.૩ ઔયડ ૧૫ રાક CER (IOCL) ના 

વશમખથી ફનાલલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. 

 લેભારી ટી.ી.-૧, એપ.ી.-૧૪૩ કાત ેઆયગ્મલન તૈમાય ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયેર છે. 

 શયણી વઔલ્પ્ચયાઔષ  કાતે નલીન વઔલ્પ્ચય, ફામપેન્દ્વીંખ અને લવલલર ઔાભખીયી ઔયલાન ું આમજન શાથ 

ધયેર છે. 

 આખાભી વભમભાું ળશેયની શદભાું લધાય થતા ળશેયના સ્ભાટષ  યડ ય ડીલાઇડય તથા યડ વાઇડ ય 

ગલનષ્ઠ પ્રાન્દ્ટેળન ઔયલાન ું આમજન ઔયલાભાું આલેર છે.  

૧૪) વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશ સ્થાન :  

 લડદયા ભશાનખયાલરઔાના શસ્તઔ “શ્રી વમાજીફાખ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન” ખ જયાત યાજ્મ અને લડદયા ળશેય 

ભાટેન ું એઔ ભશત્લન ું મષટન સ્થ છે. લડદયા ના દીગષ રષ્ટ્ા ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડ (ત્રીજા) દ્વાયા 

ફનાલલાભાું આલેર આણ ઝૂ આજ ેદેળ ના પ્રાચીન ઝૂ ભા સ્થાન ધયાલે છે. આણા ઝૂ ની સ્થાના વન ૧૮૭૯ 

ભાું થમેર શતી અને આણું ઝૂ આળયે ૪૫ એઔય લલસ્તાયભાું પેરામેર છે. Central Zoo Authority (CZA) ના 

લખીઔયણ ભ જફ આણું ઝ ૂ"ભધ્મભ ઝૂ - Medium Zoo" ની ઔેટેખયીભાું આલે છે. ઝૂ ભાું ઔ ર ૮૮ પ્રજાલતના 

પ્રાણી, ક્ષી અને વયીવૃ છે. જનેી અુંદાજીત વુંખ્મા ૧૧૨૦ જાનલયની છે. શ્રી વમાજીફાખ 

પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન (ઝૂ) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ ભ જફ  નઃ 

લલઔવાલલાની ઔાભખીયી શાથ ય રીધેર છે. 
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 લગ ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્પમાન થમેર કાભગીયી 

 ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટના ફીજા તફક્કા અુંતખષત રૂ. ૧૪.૨૧ ઔયડના કચે લૉઔ ઈન એલલમયી (ક્ષીગય) અન ે

લલલબન્ન પ્રજાલત ના ક્ષી ભાટે નલીન આઔષઔ લુંજયા ફનાલલાની લવલીર ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે, 

જભેા બાયતીમ અને લલદેળી ઔ ના જચય ક્ષી, લલલબન્ન પ્રઔાય ના ટ, પેઝન્દ્ટવ, લળઔાયી ક્ષી 

ઇત્માદી ન વભાલેળ ઔયલાભા આલેર છે. 

 લગ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્પમાન થનાય કાભગીયી 

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટ અુંતખષત ફનાલલાભા આલેર નલીન લૉઔ ઈન એલલમયી (ક્ષીગય) 

અને લલલબન્ન પ્રજાલત ના ક્ષી ભાટે નલીન આઔષઔ લુંજયા ભા અને પયતે ના લલસ્તાય ભા અુંદાજીત રૂ. 

૨૧ રાક ના કચે શરટષઔરચય, રેન્દ્ડસ્ઔેલુંખ તથા વ ળબન ના ઔાભ ઔયલાન ું આમજન ઔયેર છે.  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભા ઝૂ રયડેલરભેન્દ્ટ ભાટે ઔયેર ગ્રાુંટ ની જોખલાઇ અન વાય ઝૂ રયડેલેલ્ભને્દ્ટ ના ત્રીજા 

તફક્કા અુંતયખત ઝૂ ના પ્રાણી-ક્ષી ભાટે નલીન પૂડ સ્ટય ફનાલલાન ું તથા પ્રાણી-ક્ષી ભાટે 

ક્લયન્દ્ટાઇન પેલવરીટી લુંજયા ફનાલલાન ું આમજન છે (ટેં ન્દ્ડય પ્રલવધ્ધ થઇ ખમેર છે). 

 લગ ૨૦૨૨-૨૩ દયમ્પમાન નલીન આમોજનના કાભો 

 લષ ૨૦૨૨-૨૩ દભષમાન ઝ ૂડેલેલ્ભેન્દ્ટ અુંતખષત ફનેર એલલમયી ભા ભટી વુંખ્માભાું લલલબન્ન પ્રઔાય અને 

પ્રજાલત ના લલદેળી ક્ષી કયીદ ઔયલાન  આમજન છે, ઔાભ ન અુંદાજ ની યઔભ રૂ. ૨ ઔયડ યશેળે. 

 CZA ના લનતી લનમભ ભ જફ ઝૂ ડેલેલ્ભેન્દ્ટ અુંતયખત નલીન વષખૃશ, લનળાચય સ્તનધાયી પ્રાણી ના 

લુંજયા તથા લલલબન્ન પ્રઔાયની નાની લન્દ્મ લફરાડી ના લુંજયા નારડઝાઇન્દ્વ ને લષ ૨૦૨૧-૨૨ 

દભષમાન CZA દ્વાયા ભુંજ યી આલા ભા આલેર છે. વદય ઔાભ ન  આખન  પ્રાલનુંખ ઔનસ્રટું ટ વાથે ચચાષ 

ય છે અને લષ ૨૦૨૨-૨૩ દયમ્માન વદય ઔાભ ની ટેં ન્દ્ડય પ્રરક્રમા ઔયલાભા આલળે. 

 લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભા ડેલેલ્ભેન્દ્ટ ગ્રાુંટ ની જોખલાઇ અન વાય ઝૂ રયડેલેલ્ભને્દ્ટ ના ચથા તફક્કા અુંતખષત 

વશેરાણી ભાટે પ્રાથલભઔ વ લલધા જભેઔે ીલાન ું ળ ધ્ધાણી, જાશેય વોચારમ અને ઔેન્દ્ટીન ફનાલાન ું 

આમજન છે. 

૧૫) આયોગ્મ મલબાગ : 

“ડામનેભીક યીસ્ોન્વ સ્ટરે ટેજી” 

 વભગ્ર યાષ્ટ્રભાું જણાઈ આલેર ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી અને તેના વુંક્રભણના ઔેવ ફાદ લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું 

ઔલલડ-૧૯ ન વો પ્રથભ ઝીટીલ ઔેવ તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ નોંધાતા ઔયના વુંક્રભણ અટઔામત 

ઔાભખીયી અને જન વ કાઔાયીને ધ્માને રઈ લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મભાું એઔ 

અરામદી વ્મ શયચના ગડલાભાું આલી. આ ઔાભે, ભાનનીમ વુંવદ વભ્મશ્રી, તભાભ ધાયાવભ્મશ્રી, ભાનનીમ 

ભેમયશ્રી, દાલધઔાયીશ્રી, ળશેયના આઈ.એભ.એ., વતે , કાનખી શલસ્ટર, BMDA તેભજ અન્દ્મ NGO તથા 

લવલનમય ડૉક્ટવષ, પ્રપેવવષ લખેયેની વાથે લનમલભત ભીટીંખન ું આમજન તથા તભાભ અન્દ્મ લલબાખ જલેા ઔે, 

રીવ, એન્દ્જીનીમવષ, ડીઝાસ્ટય લખેયે વાથેન ું વુંઔરન ઔયી ઔાભખીયીન ું આમજન અને અભરીઔયણ ઔયલાભાું આવ્મ ું 

શત ું. ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી અને તેના વુંક્રભણ અટઔામત અુંતખષત નક્કી ઔયલાભાું આવ્મા ભ જફ  વ્મ શયચનાના ચાય 

ભ ખ્મ આધાયસ્થુંબ નીચે ભ જફ છે: 

 

 (૧) કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ (૨) કોમલડ ડીટેકળન (૩) કોમલડ ભેનેજભેન્ટ (૪) કોમલડ યવીકયણ 
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(૧) કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ : 

 ઝનીંખ સ્ટરે ટેજી દ્વાયા ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ. 

 ટર ાલેરય ક્લયેન્દ્ટાઈન. 

 રીવ ડીાટષભેન્દ્ટ વાથે ગલનષ્ઠ વુંઔરન. 

 ડૉય ટ  ડૉય ભલનટયીંખ. 

 શાઈયીસ્ઔ ખૃ ભલનટયીંખ. 

(૨) કોમલડ ડીટેકળન : 

 યેીડ એન્દ્ટીજન / RTPCR ટેસ્ટીંખ. 

 ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટ ટરેવીંખ. 

 પીલ્ડભાું ભાવ ટેસ્ટીંખ. 

(૩) કોમલડ ભેનેજભેન્ટ : 

 તભાભ ઔેવના લનદાન અને વાયલાય. 

 શભ આઈવરેટ ઔેવન ું ભલનટયીંખ અને વાયલાય. 

 વયઔાયી / કાનખી શલસ્ટર વાથે વાયલાય અથે     

વુંઔરન. 

 યેપયર વેલા. 

 વુંજીલની અને ધનલુંન્દ્તયી ટીભન ું આમજન અને 

વુંઔરન.  

(૪) કોમલડ યવીકયણ : 

 પ્રથભ તફક્કાભાું શેલ્થ ઔેય લઔષવષ/ 

     રન્દ્ટ રાઈન લઔષવષન ું યવીઔયણ. 

 ફીજા તફક્કાભાું ૪૫+ અને ૬૦    લષથી 

ઉયના લમના રઔન ું યવીઔયણ. 

 ત્રીજા તફક્કાભાું ૧૮+ લમ ભાટે  

યવીઔયણન ઔામષક્રભ ઔામષયત છે.    

 કોમલડ કન્ટેન્ટભેન્ટ :  

 ઔલલડ-૧૯ ના યખન પેરાત અટઔાલલા ગ્રાઉન્દ્ડ રેલર ય ઝનીંખ સ્ટરે ટજી અનાલલાભાું આલેર. 

જભેાું યેડ, યેન્દ્જ, મર અને ગ્રીન ઝન વાભેર ઔયી, શાઈયીસ્ઔ ઝીટીલ ઔેવના લલસ્તાયભાું ક ફ 

ઝીણલટૂલષઔ ભનીટયીંખ ઔયી ઔેવન વ્મા લધત અટઔાલલાભાું આલેર. યેડ ઝનભાું યજીંદા ધયણે 

ગેય-ગેય વલેરન્દ્વ શાથ ધયી ળુંઔાસ્દ ઔેવને તાત્ઔાલરઔ ળધલાભાું આલેર. 

  રીવ લલબાખ દ્વાયા યેડ અને યેન્દ્જ ઝનને વતત ેટર રીંખ ની વાથવાથ ડર ન વીસ્ટભ, રઔર 

ચેઔસ્ટ, ફેયીઔેટ લખેયેથી રઔની અલય જલય અને રઔડાઉનન ું ારન ઔયાલલાભાું આલેર. જનેે 

ઔાયણે યેડ અને યેન્દ્જ ઝનભાું ઔલલડ-૧૯ ન વ્મા લધ્મ નશીં અને મર (શાઈયીસ્ઔ) અને ગ્રીન 

ઝનભાું ઔેવને યઔી ળઔામા.   

 વભગ્ર યાજ્મભાું પક્ત ત્રણ ઝન (યેડ, યેન્દ્જ અને ગ્રીન) ની ભાખષદલળષઔાન ું ારન અભરીઔૃત 

શત ું. યુંત , લડદયા ળશેયભાું સ્રભ અને વભેી સ્રભ લલસ્તાયને મર ઝન તયીઔે ઔન્દ્ટેઈન્દ્ટભને્દ્ટભાું 

આલયી રઈ વદય ઝનભાું ફાઔીના ત્રણ ઝનભાુંથી થતી અલય-જલયને વુંૂણષણે યઔી મર ઝનના 

શાઈયીસ્ઔ વ્મલઔતભાું યખન વ્મા અટઔાલલાભાું વપતા ભેર છે. 

 યખપ્રલતઔાયઔ ળલક્ત લધે અને ઔલલડન ચે ન રાખે તે અથે તભાભ ઝનભાું ભાવ રેલર ય 

શાઈડર ક્વીક્રયક્લીન, શલભમેથીઔ ીલ્વ અને આમ ષલેરદઔ ઉઔાાન ું વતત લલતયણ ઔયલાભાું 

આલેર. 

 શેલ્થ સ્ટાપ, વેનેટયી લઔષય, રીવ, એવ.આય.ી, ઝીટીલ ઔેવના ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટ અને શાઈયીસ્ઔ 

ખૃ એભ ભીને ઔ ર-૮,૧૭,૯૯૬ વ્મલઔતને પ્રપાઈરેક્વીવ (શાઈડર ક્વી- ક્રયક્લીન) 

આલાભાું આલેર. 

 લભલનસ્ટર ી પ આમ  દ્વાયા વ ચવ્માું ભ જફ વભગ્ર ળશેયભાું લલનાભ લ્મે શલભમેથીઔ ીલ્વન ું લલતયણ 

ઔયલાભાું આલેર અને ૬ રાકથી લધ  રઔને આમ ષલેરદઔ ઉઔાા ણ આલાભાું આલેર. તભાભ 

રઔન ું IT લલબાખ દ્વાયા ક્રવ લેયીપીઔેળન ઔયલાભાું આલેર. 

 ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ અુંતખષત વ્મલઔતખત યીતે દયેઔ ળુંઔાસ્દ / ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્ટન ું આયગ્મ વેત  એ અને 

ટરે ઔીંખ વીસ્ટભન ઉમખ ઔયી તેને વ ય સ્પે્રડય તયીઔે અટઔાલલાભાું આલેર. તભાભ દ ઔાન / 
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રાયીધાયઔ ભાટે શેલ્થ સ્ક્રીનીંખ પયજીમાત ઔયલાભાું આલેર અને ૧૮,૦૦૦ થી લધ  દ ઔાનદાયને 

પીટનેવ વટીપીઔેટ પયજીમાત ઔયલાભાું આલેર.  

 IT લલબાખ દ્વાયા ણ તભાભ ળશેયીજનને તેને ભ ઝલતા વલાર / વરાશ અથે ટર રી નુંફય 

શેલ્રાઈન ળરૂ ઔયલાભાું આલેર. 

 કોમલડ ડીટેકળન : 

 ળરૂઆતના વભમભાું ઔલલડ-૧૯ ના વેમ્ર  ના રેફયેટયી કાતે ભઔરલાભાું આલતા શતા જનેે 

 ઔાયણે તેન યીટષ  આલતા ક ફ વભમ રાખત શત ઔય ઔલભરટ દ્વાયા યાજ્મ વયઔાય ાવે 

 તાત્ઔાલરઔ SSG શલસ્ટર કાતે રેફયેટયીની ભાુંખણી ઔયલાભાું આલેર અને પક્ત ૪૮ ઔરાઔભાું જ 

 ઔલલડ-૧૯ ટેસ્ટીંખ રેફયેટયી ઔામષયત ઔયલાભાું આલી. 

 જભે જભે યખન વ્મા લધત ખમ તેભ તેભ જરૂયીમાત ભ જફ લધ  રેફયેટયી ઔામષયત ઔયલાભાું 

આલેર છે અને લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ઔ ર–૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વને્દ્ટય [U-PHC] કાતે 

ણ યેીડ એન્દ્ટીજન ટેસ્ટની વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી.  

 ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ ઝનની વાથવાથ પીલ્ડભાું ણ વગન ભાવ ટેસ્ટીંખ ળરૂ ઔયેર જ ે ૈઔી જ ેનાખયીઔન 

યીટષ  ઔયના ઝીટીલ આલે તેને તૂતષ આઈવરેટ ઔયલાની પ્રરક્રમા શાથ ધયલાભાું આલેર.  

 લડદયા ળશેય કાતે ઔ ર-૧૮ RTPCR  ભાન્દ્મ રેફભાું ટેસ્ટની વ લલધા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું આલી શતી 

જનેે ઔાયણે લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું ઔ ર-૧૭,૩૨,૧૮૦ રાક ઔલલડ ટેસ્ટ ઔયલાભાું 

આલેર. જભેાું ઔ ર-૦૯,૧૮,૬૩૫ એન્દ્ટીજન ટેસ્ટ ઔયલાભાું આલેર. શાર યજીંદા લડદયા ળશેય અને 

ગ્રામ્મભાું ઔ ર-૧૭૦૦ RTPCR ટેસ્ટ અને ૪૦૦ થી લધ  એન્દ્ટીજન ટેસ્ટ ઔયલાભાું આલે છે.   

 વભગ્ર ળશેયભાું ળુંઔાસ્દ SARI ના ઔેવ તાત્ઔાલરઔ આઈવરેટ થઈ ળઔે તે અથે વગન વલેરન્દ્વની 

ઔાભખીયી ળરૂ ઔયલાભાું આલરે.  

 વલેરન્દ્વ ટીભભાું આયગ્મના સ્ટાપની વાથે લળક્ષઔન ણ વભાલળે ઔયી ૯૦૦ થી લધ  ટીભ દ્વાયા 

ળશેયને ઔ ર-૨૯ લાય આલયી રેલાભાું આલેર જભેાું ટીભ દ્વાયા ગયે ગયે પયી, ટેમ્યેચય અને લઔવજન 

રેલર ચેઔ ઔયી જરૂય ડ્યે નજીઔના ધનલુંન્દ્તયી યથ દ્વાયા વાયલાય આલાભાું આલેર.  

 ળુંઔાસ્દ ઔેવના ગય ઉય સ્ટીઔય રખાલી આવાવના રઔને ણ ભારશતખાય ઔયલાભાું આલે છે. 

ળશેયીજનને ઔલલડ-૧૯ અુંખે તાત્ઔાલરઔ અને સ્થ ઉય મગ્મ તફીફી વરાશ અને વાયલાય ભી 

યશે તે શેત વય ઔ ર-૩૪ ધનલુંન્દ્તયી યથ વતત ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર.  

 કોમલડ ભેનજેભેન્ટ : 

 ળશેયભાું ઔલલડ-૧૯ ની ઉત્તભ અને ઝડી વાયલાય ભી યશે તે અથે જ્માયે લડદયા ળશેયભાું 

 ઔયનાના પક્ત ૦૯ ઝીટીલ ઔેવ શતા ત્માયે ૨૦૦ થી લધ  ફેડની વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલેર અન ે

 જભે જભે ઔેવભાું લધાય જણામ તેભ તેભ ઔયના ફેડ અને શલસ્ટરન ું તાત્ઔાલરઔ આખતરૂ 

 વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર. 

 વયઔાયી શલસ્ટર અને વયઔાયી ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટય વતત ઔામષયત યાકલાભાું આલેર. કાનખી 

 શલસ્ટરભાું સ્લેચ્છછાએ વાયલાય રેલા ઈચ્છછ ઔ દદી ભાટે ણ કાનખી શલસ્ટર ભાટે ચાજષ  લનમત 

 ઔયી તભાભ વ્મલસ્થા ઉબી ઔયલાભાું આલેર. 

 વાયલાયના સ્થે  યતા પ્રભાણભાું લઔવજન, દલા લલખેયેન અલલયત  યલઠ ભી યશે તે 

 ફાફતે લનમલભત યીતે ઔય ઔલભરટ દ્વાયા પ ડ એન્દ્ડ ડરખ લલબાખ વાથે વતત વુંઔષભાું યશીને 

 વપ્રામ ભેલલાભાું આલે છે. 
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  કોમલડ-૧૯ અુંતગગત ડીવેમ્પફય-૨૦૨૧ અુંમતત લડોદયા ળશેય અને જીલ્લાભાું વયકાયી અને ખાનગી 

 શોમસ્ટરોભાું ફડેની ઉરબ્ધ વ મલધાઓ  

 કોમલડ-૧૯ ફીજા લેલ દયમ્પમાન ઉરબ્ધ ફેડની ભાદશતી : 

મલગત વયકાયી ખાનગી ક ર 

ઉરબ્ધ લેન્દ્ટીરેટય ૪૨૯ ૭૨૭ ૧૧૫૬ 
આઈ.વી.મ . (લેન્દ્ટીરેટય લવલામ) ૨૯૦ ૧૩૪૨ ૧૬૩૨ 
લક્વજન ફેડ ૧૪૮૨ ૪૫૫૦ ૬૦૩૨ 

ક ર ૨૮૧૨ ૧૧૪૦૯ ૧૪૨૨૧ 
 ઉરબ્ધ ફેડની ભાદશતી : 

મલગત ળશેય   ગ્રામ્પમ ક ર 
ઉરબ્ધ લેન્દ્ટીરેટય ૪૭૮ ૮૧ ૫૫૯ 
આઈ.વી.મ . (લેન્દ્ટીરેટય લવલામ) ૪૩૯ ૧૯૫ ૬૩૪ 
લક્વજન ફેડ ૧૪૯૩ ૯૧૮ ૨૪૧૧ 
લક્વજન લવલામ ૫૯૧ ૧૭૯૭ ૨૩૮૮ 

ક ર  ૩૦૦૧ ૨૯૯૧ ૫૯૯૨ 
 ળશેયભાું યજીંદી જરૂયીમાતને ભનીટયીંખ ઔયી શલસ્ટરભાું ફેડની આલશ્મઔતા ભ જફ ફેડની 

વુંખ્માભાું દયયજ લધાય ઔયલાભાું આલેર જથેી જરૂયીમાતભુંદ દદીને વભમવય વાયલાય ભી યશે. 

દદીને દાકર થલાની જરૂયીમાત ના શમ ત તેલા દદીને શભ આઈવરેળન અુંતખષત ઉત્તભ 

વાયલાય ભી યશે તે અથે જાશેયનાભ ું ફશાય ાડી તભાભ શલસ્ટરને આલયી રેલાભાું આલેર. 

 ધીયજ શલસ્ટર, ન્દ્મ  રાઈપ શલસ્ટર (ામનીમય), ારૂર શલસ્ટરભાું વયઔાયી ફેડની વ્મલસ્થા 

ઔયલાભાું આલેર. 

 ઔયનાના યખની વાયલાય ભાટે દદીને લનમત ઔયલાભાું આલેર શલસ્ટર કાતે કારી ફેડની 

ભારશતી તાત્ઔાલરઔ ભી યશે અને આ અુંખેની લલખત લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઈટ ઉય 

Real Time ભ ઔલાભાું આલે છે જથેી ઔઈ ણ દદી કારી ફેડની ઉરબ્ધતા અને તેની વુંદખીની 

શલસ્ટર કાતે ઔયનાની વાયલાય ભેલી ળઔે તે ભ જફ વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી. 

 વભગ્ર યાજ્મબયભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ળરૂ ઔયલાભાું આલેર આ પ્રથભ શેર છે. જથેી 

દદી ઈન્દ્ટયનેટના ભાધ્મભથી તાના ભફાઈરભાું ઉરબ્ધ ભારશતી જોઈ ળઔે અને ૧૦૮ વાથે વુંઔષ  

ઔયી છા વભમભાું વાયલાય અથે શલસ્ટર શોંચી ળઔે. 

   “ધન્લુંતયી આયોગ્મ યથ”   

 ઔલલડ -૧૯ ઝીટીલ દદીને ળધલા અને અન્દ્મ લફભાયી તા, ળયદી, ઝાડા, ડામાલફટીવ, ફીી, 

ચાભડીના દદો લલખેયેના લનદાન અને સ્થ ય પ્રાથલભઔ વાયલાયની વેલા ગયઆુંખણે ભી યશે તે 

શેત વય ળશેયી લલસ્તાયભાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ધન્દ્લુંતયી આયગ્મ યથ (ભફાઈર શેલ્થ મ લનટ) 

ઔામષયત છે.  

 લડદયા ળશેયભાું શાર ૫૨ ધન્દ્લુંતયી આયગ્મ યથ ઔામષયત છે જભેાું દયેઔ ટીભભાું ૦૧ ડૉક્ટય અને ૦૧ 

ેયાભેડીઔર સ્ટાપ ઔામષયત શઈ ઔે જે દ્વાયા દદીની સ્થ ય તાવ ઔયી SpO2, BP તાભાન અને 

અન્દ્મ ેયાભીટયન ું ભનીટયીંખ ઔયી જરૂયી સ્થ વાયલાય આલાભાું આલે છે. 
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 “વુંજીલની અમબમાન”  

 ઔયનાના યખની વાભાન્દ્મ અવય ધયાલતા દદી ગયે ણ વાયલાય રઈ ળઔે તે ભાટે લડદયા ળશેય 

કાતે તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૧ થી વુંજીલની અલબમાન - શભ ફેઝડ ઔલલડ ઔેયન ું વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું 

આલેર. જ ેફાફતે અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટયના વલેરન્દ્વ રપવય / ભેડીઔર રપવય દ્વાયા દદી 

વાથે ટેરી ભેડીવીન શેઠ દેકબા ઔયલાભાું આલે છે.  

 શભ ફેઝડ ઔલલડ ઔેય અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું “વુંજીલની શભ ફેઝ્ડ ઔેય” દ્વાયા શભ 

આઈવરેળનભાું યશેરા ઝીટીલ દદીની વાયલાય અને દયયજ ભલનટયીંખ થામ તે ભાટે ૦૪ ટીભ 

ફનાલી દયેઔ ટીભભાું ૦૧ ડૉક્ટય અને ૦૨ ેયાભેડીઔર સ્ટાપ ઔામષયત શઈ ઔે જે દ્વાયા દદીની રૂફરૂ 

ભ રાઔાત રઈ SpO2, BP તાભાન અને અન્દ્મ ેયાભીટયન ું ભનીટયીંખ ઔયી જરૂયી સ્થ વાયલાય 

આલાભાું આલે છે. 

 આજરદન વ ધીભાું ૫૬૭૯ દદીને વુંજીલની ટીભ દ્વાયા વાયલાય આલાભાું આલેર છે. વુંજીલની 

અલબમાન દ્વાયા ૦૪ થી લધ  ટીભ દ્વાયા યજયેજ અથલા ત આુંતય રદલવે  

ઔ ર-૫,૭૨,૬૩૪ ળુંઔાસ્દ દદી / ઝીટીલ દદીની ભ રાઔાત રેલાભાું આલી અને તે ૈઔી ઔ ર-

૭૭૬ દદીને યીપય ઔયલાભાું આવ્મા શતા. 

  કોમલડ યવીકયણ : 

 તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ થી વભગ્ર દેળ અને લડદયા ળશેયભાું ઔલલડ-૧૯ યવીઔયણ ઔામષક્રભન પ્રાયુંબ 

ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ઔલલડ-૧૯ યવીઔયણના પ્રથભ પેઝભાું વો પ્રથભ શેલ્થ ઔેય લઔષવષને યવીઔયણ ઔયલાની ળરૂઆત 

ઔયલાભાું આલેર છે.તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ થી ફીજા તફક્કાભાું રન્દ્ટ રાઈન લઔષવષને ણ યવીઔયણ 

આલાની ળરૂઆત ઔયલાભાું આલેર છે. યવીઔયણના ત્રીજા તફક્કાભાું ૬૦ લષથી લધ  ઉંભયના અન ે

૪૫ થી ૬૦ લષના ઔ-ભફીડીટી લાા રાબાથી,  ત્માયફાદ ૪૫ લષથી ઉયના તભાભન ું યવીઔયણ 

ઔયલાભાું આલે છે.  

 લડદયા ળશેય કાતે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ થી ૧૮ થી ૪૪ લષના તભાભ રાબાથીન ું લેક્વીનેળન 

ળરૂ ઔયલાભાું આલેર છે. 

 તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૧ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ વ ધીભાું ઔ ર-૧૫૩૩૫ લકે્વીનેળન વાઈટ ઉય 

યવીઔયણન પ્રાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 

 

 

 

 

ધન્લુંતયી આયોગ્મયથ કાભગીયી (તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની મસ્થમતએ) 

અ.નું. 
તાવેર 
દદીઓ 

તાલના 
કેવો 

ARI કેવો અન્મ કેવો યીપય કયેર દદીઓ 

૧ ૧૬,૭૪,૭૭૯ ૧૪,૬૨૯ ૪૨,૫૯૯ ૧૧,૪૬,૪૬૫ ૭૬૩ 
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કોમલડ યવીકયણ કલયેજ (૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની મસ્થમતએ) 

 

 જ

લડદયા ળશેય  કાત ેવખબાષ ભાતા ભાટે ઔલલડ લેક્વીનેળન ળરૂ ઔયલાભાું આલેર છે જ ેૈઔી અત્માય 

વ ધી ઔ ર-૧૬,૨૪૦ (૪૯.૧૨%) વખબાષ ભાતાન ું યવીઔયણ થમેર છે.  

 જ ે ૈઔી આજ-રદન વ ધી ઔઇણ ભેજય AEFI (એડલવષ ઈલેન્દ્ટ પરઈંખ ઈમ્મ નાઇઝેળન) જોલા 

ભેર નથી. 

 તત્ઔાલરન ભાનનીમ નામફ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી લનતીનબાઈ ટેર, ખ જયાત યાજ્મની લડદયા ળશેયની “  

ઔયના વક્રભણ અટઔામત”  લલમઔ ભ રાઔાત દયમ્માન નીચેની ફાફત ઉય કાવ ધ્માન 

આલાભાું આલેર જ ેઅન્દ્લમે નીચે ભ જફની ઔાભખીયીન ું વ્મલસ્થાન ઔયલાભાું આલેર. 

 લલધાનવબા લલસ્તાય ભ જફ ઔ ર –૧૧ સ્થ ઉય તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી  Antigen Test Camp  

ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર. 

 લડદયા જીલ્લાભાું ૦૩ ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટયની વલેા ઉરબ્ધ છે જો લધ  આલશ્મઔતા શળે ત ઔોયેળન 

લલસ્તાયભાું આલેર અલતલથખશૃ ૈઔી ઔ ર-૦૪ અલતલથખૃશ. (૧) રારફાખ (૨) વ બાન યા (૩) 

ઈન્દ્ર યી અને (૪) લનઝાભ યા અલતલથખૃશ ઔામષયત ઔયલાભાું આવ્મા અને જરૂયીમાત ભ જફ મગ્મ 

જગ્મા ય ઔલલડ ઔેય વને્દ્ટય ણ ળરૂ ઔયલાભાું આવ્મા. જ ે ૈઔી તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ થી લધ  ૦૧ 

ઔલલડ ઔેય વેન્દ્ટય ઔામષયત ઔયલાભાું આલેર. 

 ભેડીઔર ફ રેટીન દ્વાયા રઔભાું જાખૃલત લધે ત ેઅથે યજફયજ દાલધઔાયી અને ભીડીમા ખૃભાું 

ળેય ઔયલાભાું આલી યશેર છે.  

 ભાસ્ઔના લયાળન ઔડઔણે ારન ઔયલાભાું આલે અને વળીમર ડીસ્ટન્દ્વ જલાઈ યશે તે ભાટે 

ઔડઔ અભરલાયી ઔયલાન ું અભરભાું છે. 

 ભાવ ખેધયીંખ ઉય પ્રલતફુંધ ભ ઔલા ભાટે લલચાયણા ઔયી લનણષમ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ઔરેઔટયશ્રી અને ઔલભળનયશ્રીને વયઔાયી ફેડભાું જો ૫૦ % થી લધ  બયેરા શમ ત પ્રાઈલેટ શલસ્ટર 

વાથે MOU ઔયી ફેડ યીઝલષ ઔયલાની વત્તા ણ આલાભાું આલેર છે. 

 દદીને દાકર થલાની જરૂયીમાત ના શમ તે અુંખે જાશેયનાભ ું ફશાય ાડી ઔોયેળનની લનષ્ણાુંત ટીભ 

દ્વાયા તભાભ શલસ્ટરભાું તાવ ઔયાલી અને ઉલચત ખરાું બયલા. આ પ્રઔાયની દદીની વુંજીલની 

અલબમાન દ્વાયા યજફયજ ગયે ભ રાઔાત રઈ વુંબા યાકલા અુંખે તભાભ દૈલનઔ લતષભાનત્ર થઔી 

જાશેય જનતાને જાખૃત ઔયલાભાું આલી. 

 ઔયનાની ફીજી રશેયની બમાનઔતા એ યશી ઔે, દેળભાું રાકની વુંખ્માભાું અને લડદયા ળશેયની લાત 

ઔયીએ ત ભટી વુંખ્માભાું નાખરયઔ વુંક્રલભત થમા શતા. ઔેન્દ્ર વયઔાય, ખ જયાત વયઔાય તથા લડદયા 

ભશાનખયાલરઔાએ રદલવ-યાત ભશેનત ઔયીને આ ભશાભાયીને ભાત આલા તથા રઔના પ્રાણ 

અ 
નું 

ડોઝ 

રાબાથીની મલગત 

ક ર શેલ્થ કેય 
લકગય 

ફ્રન્ટરાઈન 
લોદયમય 

૬૦+લગ 
ઉયના 
લમ જૂથ 

૪૫થી ૬૦ 
લગના લમ 

જૂથ 

૧૮થી ૪૪  
લગના લમ જૂથ 

૧ 
પ્રથભ 

ડઝ 
૩૭૫૪૪ ૬૪૯૫૩ ૨૪૨૨૩૩ ૩૪૦૫૬૪ ૮૬૨૦૨૨ ૧૫૪૭૩૧૬ 

૨ 
ફીજો 

ડઝ 
૩૭૫૪૧ ૬૪૯૫૨ ૨૨૫૧૧૫ ૩૦૬૭૮૨ ૭૧૬૮૧૭ ૧૩૫૧૨૦૭ 

ક ર યવીકયણ ૭૫૦૮૫ ૧૨૯૯૦૫ ૪૩૭૩૪૮ ૬૪૭૩૪૬ ૧૫૭૮૮૩૯ ૨૮૯૮૫૨૩ 
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ફચાલલા ભશેનત ઔયી અને શારભાું ણ ઔયના ભશાભાયી અને વુંક્રભણ અટઔામત ઔાભખીયી વતત 

ઔામષયત છે. આ ફાફતે ળશેયની લલલલધ વાભાજીઔ, ધાલભષઔ તથા એન.જી.. અને ઓદ્યખીઔ એઔભ 

લલખેયે વુંસ્થાન તેથી ળક્મ તે તભાભ ભદદ ઔયલા આખ આલી યહ્યા છે. યુંત , ઔ દયતી પ્રઔની 

વાભે તુંત્ર અલલયત પ્રમત્નળીર છે અને જરૂય જણામ તે તભાભ વ્મલસ્થા ણ ઔયી યશેર છે. આ 

ઔાભખીયી ભાટે ભમાષદીત વાધનને ઔાયણે ગણી લકત વાભાન્દ્મ જણાતી લસ્ત , જ ેપ્રથભ રષ્ટ્ીએ નથી 

આલતી, યુંત  યજફયજની વાયલાય તથા દદી ભાટે ક ફ ઉમખી શમ છે તેલી ચીજ-લસ્ત ની 

ગટ ણ ડતી શમ છે. આ યખભાું રઔના પ્રાણ ફચાલલા ભાટે અત્મુંત જરૂયી તે લક્વજન ણ 

ભમાષદીત જ્થાભાું શઈ લક્વજન તથા લક્વજન ઔન્દ્સ્નટરે ટયની તાઔીદે જરૂયીમાત ઉબી થમેર છે 

તથા વયઔાયી શલસ્ટરભાું રશી યીક્ષણ અથે લયાતા વાધનની ણ લધ  લયાળના ઔાયણ ે

જરૂયીમાત ઉબી થમેર. આ જરૂયીમાતને  યી ઔયલાના ઉભદા આળમ વાથેના એઔ પ્રમાવ રૂે 

લડદયા ભશાનખયાલરઔાના ચૂુંટામેરા તભાભ વબાવદશ્રી આખ આવ્મા શતા. જભેાું,  

 શ્રી વીભાફેન ભરશરે, ભાનનીમ ધાયાવભ્મશ્રી(અઔટા) તયપથી રૂ. ૨૫.૦૦ રાક, 

 શ્રી ભલનાફેન લઔીર, ભાનનીમ ધાયાવભ્મશ્રી(લડદયા ળશેય) તયપથી રૂ. ૨૫.૦૦ રાક, 

 ભાનનીમ ભેમયશ્રી દ્વાયા તાના ક્લટાભાુંથી રૂ. ૧૫.૦૦ રાક, 

 પ્રત્મેઔ મ્મ લનલવર ઔાઉલન્દ્વરયશ્રીના ક્લટાભાુંથી રૂ. ૨.૫૦ રાક, 

 ભાનનીમ ભેમયશ્રી ના પુંડભાુંથી રૂ. ૩.૫૦ રાકની યઔભ પાા સ્લરૂે પ્રદાન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 આ ઉયાુંત, ABB દ્વાયા તથા ભાનનીમ વુંવદ વભ્મ શ્રીભલત યુંજનફેન બટ્ટના વહ્યખથી IOCL અન ે

POWERGRID દ્વાયા ભશાનખયાલરઔાને ૦૩ (ત્રણ) એમ્બ્મ રન્દ્વ આલાભાું આલી છે. 

 આભ, રખબખ રૂ.૦૨.૦૦ ઔયડ જટેરી ભટી યઔભન ું બુંડ ઉબ ું ઔયી વયઔાયી શલસ્ટરભાું ૪૦૦ 

લરટય પ્રલત લભનીટની ક્ષભતાન ૧ P.S.A. ક્વીજન પ્રાન્દ્ટ, ટેસ્ટીંખ ભાટેના રેફ ઇન્દ્સ્ટુભને્દ્ટ જલેા 

ઔે, શેભેટરજી એનેરાઇઝય, પ લ્લી ટભેટેડ ફામ ઔેભેસ્ટર ી એનેરાઇઝય, પ લ્લી ટભેટેડ 

ઇમ્મ નરજી એનેરાઇઝય, ઇરેક્ટર રાઇટવ એનેરાઇઝય, બ્રડ ખેવ એનેરાઇઝય લલખયેે તથા રડજીટર 

એક્વ-યે, 4-D વનગ્રાપી ભળીન, RTPCR ભળીન વેટઅ તેના વફ્ટલયે, ટેસ્ટીંખ ઔીટ તથા 

યીએજન્દ્ટ તેભજ રેફયેટયીભાું આલતા તભાભ વાધન ણ આલાભા આલળે. જ ેળશેયના નાખયીઔને 

ઔામભી ધયણે ઉમખી થળે તે ભશાનખયાલરઔાન ભ ખ્મ ઉદેશ્મ યહ્ય છે. 

 દદીની વાયલાય ભાટે ઉમખી યજીંદી લસ્ત  તથા દદીને વાયલાય ઔયતા નવષ અને ડૉક્ટયન ે

ઉમખી લસ્ત ની લધ  જરૂયીમાત ઉબી થતા “ભેમય પુંડ” ઔે જ ેએઔ યજીસ્ટડષ  ટરસ્ટ છે ઔે જનેે 80Gન ું 

વટીપીઔેટ પ્રાપ્ત થમેર છે. લડદયાના નાખરયઔ દ્વાયા આ ટરસ્ટભાુંથી આેર દાનભાુંથી ઔ દયતી 

આપતના વભમે લાયલાન શેત  શઇ, આ ટરસ્ટના પુંડભાુંથી રખબખ રૂ. ૩.૫૦ રાકના કચે ૧૦,૦૦૦ 

નુંખ શેન્દ્ડગ્રઝ, ૫,૦૦૦ નુંખ ડામય અને ૫,૦૦૦ નુંખ મ યીન ટ તાઔીદના ધયણે કયીદી ઔયીને 

વયઔાયી શલસ્ટરભાું પાલલાભાું આલેર. 

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ વાભે શાથ ધયામેર કાભગીયી 

  લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું ઑભીક્રનન વો પ્રથભ ઔેવ તા.૧૭-૧૨-૨૦૨૧ ના યજ નોંધામેર 

ઑભીક્રન ઔેવ ભી આલલાન ું ભ ખ્મ ઔાયણ નૉન-શાઈયીસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી લડદયા આલેર પ્રલાવી 

જણામેર છે. ઑભીક્રન લનદાન અને ઔાભખીયી ભાટે લજનભ વેમ્રીંખ અને ઔૉન્દ્ટેક્ટ ટરેવીંખની ઔાભખીયી 

શાથ ધયલાભાું આલે છે આયગ્મ લલબાખની વતઔષતાને ઔાયણે નૉન-શાઈયીસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી યત પયેર 

પ્રલાવી ઔે જેને ઑભીક્રન શલાન ું લનદાન થમેથી તેને તાત્ઔાલરઔ શૉલસ્ટર આઈવરેળન 

ઔયલાની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલે છે. જ ે વ્મલઔત ઑભીક્રન નેખટેીલ છે તેને તેના 
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લનલાવસ્થાને શૉભ આઈવ- રેળનભાું યાકલાભાું આલે છે અને તેની આયગ્મની રયલસ્થલત અુંખ ે

વતત ભનીટયીંખ ઔયલાભાું આલી યશેર છે.  

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ અુંલતત લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું ઔ ર-૨૨ ઑભીક્રન લેયીએન્દ્ટના ઔેવ નોંધામેર 

છે અને તે વાથેના તભાભ ક્રૉઝ ઔૉન્દ્ટેઔવની આયગ્મ લસ્થલત વાભાન્દ્મ છે. ઔઈ ભયણ નોંધામેર 

નથી. 

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ દયમસ્થમતને શોંચી લલા 

  ળશેય લલસ્તાયભાું શાર નીચે જણાલેર ઔ ર-૦૫ શલસ્ટરભાું તફીફી વાયલાય અથે ઔ ર-૯૦ ફેડ 

ઉરબ્ધ  ઔયાલલાભાું આલી છે.  

 એવ.એવ.જી. શલસ્ટર ................ ૨૦ ફેડ 

 GMERS, ખત્રી શલસ્ટર ............ .. ૨૦ ફેડ 

 વલલતા શલસ્ટર ....................... ૨૫ ફેડ 

 ટર ામઔરય શલસ્ટર ...................... ૧૫ ફેડ 

 મ લનરટ શલસ્ટર ........................ ૧૦ ફેડ  

 ઑભીક્રોન લેયીએન્ટ વાભે કાભગીયી  

 લડદયા ળશેયભાું તા. ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ દયમ્માન લલદેળથી આલેર  

ઔ ર-૨,૮૩૮ પ્રલાવી ૈઔી ઔ ર-૧,૦૭૮ પ્રલાવી શાઈ-રયસ્ઔ ઔું ન્દ્ટર ીથી આવ્મા શતા જે 

તભાભ ભાટે ખાઈડરાઈન્દ્વ ભ જફ ટેસ્ટીંખ અને આઈવરેળન ઔયલાભાું આલેર. 

 લડદયા ળશેયભાું ઑભીક્રન લેયીએન્દ્ટન પેરાલ અટઔાલલા અથે લલદેળથી આલતાું તભાભ 

પ્રલાવીન ું વગન ટેવીંખ અને ટેસ્ટીંખની ઔાભખીયી વધન ઔયલાભાું આલી છે. 

 ઔન્દ્પભષ ઑભીક્રન ઔેવભાું ક્રઝ ઔન્દ્ટેક્વન ું વગન ટેસ્ટીંખ, ભનીટયીંખ તથા સ્ટીલ્ટ શૉભ 

આઈવરેળન ઔયલાભાું આલે છે. 

 ળુંઔાસ્દ ઔેવ/ટર ાલેરયના લઔસ્વાભાું આયગ્મ લલબાખ અને જરૂય ડ્યે રીવ લલબાખના 

વુંઔરનથી ભનીટયીંખ ઔયલાભાું આલે છે. 

 ૧૫ થી ૧૮ લગની લમના તરૂણો ભાટે કોલેમક્વન લેક્વીનેળન કાભગીયી 

 વયઔાયશ્રી, બાયત વયઔાય દ્વાયા તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૨ થી વભગ્ર યાષ્ટ્રભાું ૧૫ થી ૧૮ લષની 

લમના તરૂણને ઔલેલક્વન લકે્વીનેળન શેઠ આલયી રેલા જણાલલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા આ ઔાભે અુંદાજ ે ૧૦૦ જટેરા સ્થએ (Session Site) ન ું 

આમજન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા, આયગ્મ કાતા શસ્તઔ ઔ ર-૩૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટવષ [U-PHC] દ્વાયા 

આયગ્મરક્ષી લલલલધ ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે.  

લષ ૨૦૨૧-૨૨ દયમ્માન આયગ્મ લલબાખ દ્વાયા શાથ ધયામેર લલલલધ ઔાભ ૈઔી, 

 શયણી [U-PHC] તેભજ ભાુંજર ય, છાણી અન ેવનપાભાષ અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વને્દ્ટવષ [U-CHC] ના 

લનભાષણની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે. 

 લઔળનલાડી અફષન ઔમ્મ નીટી શેલ્થ વેન્દ્ટય [U-CHC] ના લનભાષણની ઔાભખીયી પ્રખલત શેઠ છે અને  

 ખઔ રનખય, ખત્રી, પતે યા અને લળમાફાખ એભ ભીને ઔ ર-૦૪ અફષન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્દ્ટવષ [U-PHC] 

ભાટે નલીન આમજન ઔયલાભાું આલેર છે. 
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આ ઉયાુંત, આયગ્મ લલબાખ દ્વાયા ઔલલડ-૧૯ ભશાભાયી યખ અને તેના વુંક્રભણ અટઔામત અુંતખષત જન 

વ કાઔાયી અને આયગ્મભમ જીલનળૈરી ટઔાલી યાકલા લડદયા ળશેય અન ેગ્રામ્મભાું ળશેયના આઈ.એભ.એ., વેત , 

કાનખી શલસ્ટર, BMDA અને અન્દ્મ NGO તથા લવલનમય ડૉક્ટવષ, પ્રપેવવષ લખયેેની વાથે લનમલભત ભીટીંખન ું 

આમજન તથા તભાભ અન્દ્મ લલબાખ જલેા ઔે, રીવ, એન્દ્જીનીમવષ, ડીઝાસ્ટય લખયેે વાથેન ું વુંઔરન ઔયી ઔલલડ 

ઔન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ, ઔલલડ ડીટેઔળન, ઔલલડ ભેનેજભેન્દ્ટ અને ઔલલડ યવીઔયણ ઔાભખીયીન ું આમજન અને અભરીઔયણ 

ઔયલાભાું આવ્મ ું. 

લધ ભાું, લડદયા ળશેય લલસ્તાયભાું COVID-19 ના 3rd Wave ની ળક્મતાને ધ્માને રઈ Early Detection, 

Screening, IEC Activities, Tracing અને Treatment ની ઔાભખીયી ળરૂ ઔયલાભાું આલી છે. જ ેઅુંતખષત ઔ ર-૧૦૨ 

સ્થએ Covid Rapid Testing ની વ લલધા અને તભાભ U-PHC ની આયગ્મ ટીભ દ્વાયા Covid +ve ઔેવના 

લલસ્તાયભાું અને ભાઈક્ર-ઔન્દ્ટેન્દ્ભેન્દ્ટ ઝનભાું વગન વલે ઔયી, સ્થ ઉય Covid Testing અને ઔ ર-૧૪ ધનલુંન્દ્તયી 

યથ દ્વાયા વાયલાય ળરૂ ઔયામેર છે. 

લડદયા ળશેય અને ગ્રામ્મ લલસ્તાયભાું એભ ભીને શાર ઔ ર-૮,૦૦૦ COVID Beds ની વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ ઔયલાભાું 

આલી છે અને આ અુંખેની લલખત લડદયા ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઈટ ઉય Real Time ભ ઔલાભાું આલે છે જથેી 

ઔઈ ણ દદી કારી ફેડની ઉરબ્ધતા અને તેની વુંદખીની શલસ્ટર કાતે ઔયનાની વાયલાય ભેલી ળઔે તે 

ભ જફ વ્મલસ્થા ઔયલાભાું આલી છે.  

 ભાકેટ ળાખા: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા, આયગ્મ કાતા શસ્તઔ ભાઔેટ ળાકા શેઠ ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું શાર,   

 ઔ ર-૦૬ ળાઔબાજી ભાઔેટ અને ઔ ર-૦૩ ભટન ભાઔેટ તથા ઔ ર-૦૨ ભચ્છછી ભાઔેટ ઔામષયત છે.  

 નાના ળ  [ગેંટા, ફઔયાું ...... અન્દ્મ ળ ] ભાટે ાણીખેટ ફાલભાન યા લસ્થત ૦૧ યેગ્મ રેટેડ 

ઔતરકાન ું અલસ્તત્લભાું છે. 

 જી.ી.એભ.વી.એક્ટ-૧૯૪૯ અુંતખષત ભટન ળ તથા ભચ્છછી ળ ભાટે યલાના આલાની  તેભજ 

યેલન્દ્મ ને રખત ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલે છે. ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ અુંલતત અુંદાજ ે રૂ.૯૬.૦૦ 

રાકની યેલન્દ્મ  ઔરેઔળન થમેર છે. 

 ચાર  લે નલીન આમજન શેઠ તયવારી ળાઔ-ભાઔેટને આલયી રેલાભાું આલનાય છે.  

 Animal Birth Control (ABC) Scheme : 

 બાયત વયઔાયશ્રી તથા એનીભર લેલ્પેય ફડષ  ઑપ ઈલન્દ્ડમા [AWBI] ની ભાખષદલળષઔા અન વાય 

 યકડતાું ઔ તયાુંને સ્ટયીરાઈઝેળન, શડઔલા લલયધી યવીઔયણ [ARV] ની ઔાભખીયી ઔયલાભાું  આલે 

 છે. 

 હ્ય ભન વવામટી ઈન્દ્ટયનળેનર – ઈલન્દ્ડમા [HSI-India] ના વલે અન વાય લડદયા વવામટી 

 લપ્રલેન્દ્ળન ઑપ ક્ર અલ્ટી ટ  એનીભલ્વ [VSPCA], લેટ્વ વવામટી પય એનીભર લેલ્પેય એન્દ્ડ  રૂયર 

 ડેલરભેન્દ્ટ [VSAWRD], મળ ડૉભેસ્ટીઔ યીવચષ વેન્દ્ટય [YDRC] તથા HSI-India દ્વાયા 

 તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર-૩૨૨૩૩ Male Dog અને ઔ ર-

 ૨૬૩૦૫ Female Dog એભ ભી ઔ ર-૫૮૫૩૮ યકડતાું ઔ તયાુંન ું સ્ટયીરાઈઝેળન ઔયી  તે 

 તભાભને શડઔલા લલયધી યવી શેઠ આલયી રેલાભાું આલરે છે. 

 ઢોય ડબ્ફા ળાખા: 

 રારફાખ, કટુંફા તથા કાવલાડી ઢય ડબ્ફા કાતે ઉરબ્ધ વ લલધા - વખલડ વાથે યકડતાું 

 ળ /ખામને રખતી તભાભ ઔાભખીયી આઉટવલવાંખથી ઔયાલલાભાું આલી યશેર છે.  
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 ળશેય શદ ફશાય ળ ભાલરઔના ળ  યાકલા ભાટે કટુંફા કાતે “ઔેટર ળેડ“ ન ું આમજન ઔયેર 

 છે. 

 નલીન આમજન અુંતખષત ળ ભાલરઔના ળ ને યાકલા ભાટે ળશેય શદ લલસ્તાય ફશાય, પ્રત્મેઔ 

 ઝન દીઠ ઔ ર-૦૨ “ઔેટર ળેડ“ એભ ભીને ખોચયની ઔ ર-૦૮ જભીન ભાટે ઔરેઔટયશ્રી, લડદયા 

 વભક્ષ ભાુંખણી યજ  ઔયલાભાું આલી છે.  

 રદન–૦૭ (વાત) ભાું ન છડાલેર ળ  / ખામને ળ  દીઠ રૂ.૩,૦૦૦/- ભ જફ લનબાલ કચષ 

 અદા ઔયી ાુંજયા / ખોળાાને ળ  / ખામ વ પ્રત ઔયલાની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. 

 Door-to-Door Registration અુંતખષત શેઠ અુંદાજ ે૮,૩૦૦ ળ ને એલનભર ટેલખુંખની  વાથ 

 - વાથ યજીસ્ટરેળનની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલેર છે.  

 ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ અુંલતત ઢય ાટી દ્વાયા ઔ ર–૩,૩૮૯ યકડતાું ળ  ઔડલાભાું આલેર છે. 

 ઔ ર-૨૪૧ ળ ભાલરઔ વાભે રીવ FIR ઔયી તેની ઔ ર–૫૧૯ ખામ ભાટે  રૂ.૨૨,૭૪,૫૦૦ ન 

 દુંડ લવ ર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ળ ભાલરઔ દ્વાયા ન છડાલલાભાું આલેર ઔ ર-૧,૮૯૪ ળ ને ળશેય ફશાયની ાુંજયા/ 

 ખોળાા કાતે ભક્રલાભાું આલેર છે.  

૧૬) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :   

 લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રોજકેટ: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન, વલરડ લેસ્ટ ભેનજેભને્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ તથા 

ખ જયાત લેસ્ટ ટ  એનજી લરવી-૨૦૧૬ શેઠ ૧૦૦૦ ટી.ી.ડી. પ્રલત રદનની ક્ષભતાન લેસ્ટ ટૂ એનજી 

(ી.ી.ી ભડ) શેઠ લલઔવાલલાન ું આમજન ઔયેર છે. વદય પ્રજઔેટના ઔાયણે ક ફ ભટા પ્રભાણભાું 

ગન ઔચયાના ઇઔ-રેન્દ્ડરી પ્રવેલવુંખ અને લનઔાર દ્વાયા યીન્દ્મ એફર એનજી ઉત્ન ઔયલાભાું આલળે. 

પ્રજઔેટના અભરીઔયણ થઔી ઉત્ન થનાય લીજી ફાફતે ખ જયાત ઊજાષ લલઔાવ લનખભ લર. વાથે 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના યજ ાલય યચેઝ એગ્રીભેન્દ્ટ ઔયલાભાું આલેર છે. શારભાું યે.વ.નું.-૩૪૬, 

ભઔય યા કાતે નલેમ્ફય-૨૦૧૮થી પ્રી-પ્રવેવીંખ પ્રાન્દ્ટ ઔામષયત છે તેભજ વદય પ્રાન્દ્ટની લવલલર 

ઔું ન્દ્સ્ટરઔળનની ઔાભખીયી પ્રખલતભાું છે. જનેે તા.૩૧.૦૮.૨૦૨૨ વ ધીભાું ૂણષ ઔયી લસે્ટ ટ  એનજી પ્રાન્દ્ટ 

ઔામષયત ઔયલાન ું આમજન છે. 

 ફામો-યેભેડીએળન પ્રોજકેટ: 

 અટરાદયા કાતેની ફામયેભેડીએળન પ્રજઔેટની વપતાને ધ્માને યાકી લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા 

ભઔય યા યે.વ. નું. ૩૪૬ લસ્થત રેન્દ્ડપીર પેઝ-૧ કાતનેા ૪.૦ રાક ભે. ટન રેખવી લેસ્ટના લનઔાર 

ભાટેની ઔાભખીયી ભે. ઝીગ્ભા ગ્રફર એન્દ્લામય વ.પ્રા.લર.ને વોંલાભાું આલેર છે. વદય પ્રજકે્ટ ૂણષ 

થમે આળયે ૪.૫ શેઔટય જભીન ક લ્લી ઔયીને તેને યી-મ ઝ ઔયી ળઔાળે. અત્માય વ ધીભાું ઔૂર ૧.૧૫ રાક 

ભેરટરઔ ટન રેખવી લેસ્ટન ફામયેભેડીએળન પ્રલઔમા રાયા લૈજ્ઞાલનઔ ઢફે લનઔાર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 રેન્ડપીર પેઝ-૨: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત વરીડ લેસ્ટ ભેનજેભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ 

પ્રભાણે વલરડ લેસ્ટન લૈજ્ઞાલનઔ ઢફે લનઔાર ઔયલા ભાટે યે.વ.નું.૩૪૬, ભઔય યા કાતે આળયે ૪ શેઔટય 

જટેરી જગ્માભાું વામન્દ્ટીપીઔ રેન્દ્ડપીર (પેઝ-૨) લલઔવાલલા ભાટેન લઔષ  ડષ ય, ભે. ઇઔ ઔેય 

એન્દ્ટયપ્રાઇઝને તા.૦૫.૦૪.૨૦૨૧ના યજ આલાભાું આલેર છે. વદય પ્રજઔેટ અુંતખષત એજન્દ્વી દ્વાયા 
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રેન્દ્ડ વલેની ઔાભખીયી ૂણષ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ યીટેઇનીંખ લરની ઔું ન્દ્સ્ટરઔળનની ઔાભખીયી આખાભી 

વભમભાું ળરૂ ઔયલાભાું આલનાય છે. 

 પ્રામસ્ટક લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ-૨૦૧૬: 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અને પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ ની 

ભાખષદલળષઔા ભ જફ ૫૦ ટન પ્રલત રદન ક્ષભતાન પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ઔરેઔળન, ટર ાન્દ્વટેળન તેભજ 

યીવામક્રીંખ પ્રજઔેટ (બ્રીઔ પ્રાઈલેટ ાટષનયળી ભડર આધારયત) પ્રસ્થાલત ઔયલાન ું  આમજન 

ઔયેર છે. અટરાદયા કાતે પ્રાલસ્ટઔ યીવામઔરીંખ પેવીરીટી ડેલરભેન્દ્ટ ભાટે, ભે.ઇઔ-લલઝન એન્દ્લા. 

યીવવીવ-વ યત દ્વાયા ઔાભખીયી ળરૂ ઔયેર છે. વદય પ્રજઔેટ અુંતખષત પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટને ઇઔ-રેન્દ્ડરી 

યીવામક્રીંખ ઔયલાભાું આલળે. અત્માય વ ધીભાું ઔૂર ૨૦૨૬૦ ભેરટરઔ ટન પ્રાલસ્ટઔ ઔરેઔળન ઔયી અને 

યીવામઔર ઔયલાભાું આલેર છે. 

 કું ન્સ્ટરકળન અન ેડીભોરીળન લેસ્ટ: 

 વલરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬, ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન લેસ્ટ-૨૦૧૬ અુંતખષત ઔુંન્દ્સ્ટરઔળન 

અને ડીભરીળન લેસ્ટના ઔરેઔળન, પ્રવેવીંખ અને લનઔાર ઔયલાના બાખરૂે ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન 

લેસ્ટ ઔરેઔળન ઔયી પ્રવેવ ઔયલાની ઔાભખીયી ભાટે તા. ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ના યજ ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે ઇ-કાતભ શતષ ઔયલાભાું આલેર છે. અટરાદયા કાતે ઔું ન્દ્સ્ટરઔળન અન ે

ડીભરીળન લેસ્ટ પેવીરીટી ડેલરભેન્દ્ટની ઔાભખીયી, ભે. એભ.લી. એન્દ્લા. વ. દ્વાયા ળરૂ ઔયેર છે. વદય 

પ્રજઔેટ અુંતખષત ઔુંન્દ્સ્ટરઔળન અને ડીભરીળન લેસ્ટના પ્રવેવીંખ દ્વાયા લલલલધ ઇઔ-રેન્દ્ડરી પ્રડઔટ 

ફનાલલાભાું આલળે. અત્માય વ ધી ઔૂર ૧૪૫૫ ભેરટરઔ ટન લેસ્ટ ઔરેઔળન ઔયી અને યીવામઔર ઔયલાભાું 

આલેર છે. 

 સ્લચ્છ બાયત મભળન અુંતગગત પ્રલૃમિઓ: 

 IEC (INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION): 

 “સ્લચ્છછ,સ્લસ્થ અને વમ્ર ધ્ધ બાયત”ની થીભ શેઠ વભગ્ર પેબ્ર આયી, એલપ્રર, ખસ્ટ ભાવ દયલભમાન “ 

સ્લચ્છછતા વુંઔલ્ દેળ ઔા, શય યલલલાય લલળેવ વા” અઠલાડીઔ ડર ાઇલ શેઠ દયેઔ લડષભાું વવષ વેગ્રીખેળન 

ઔેમ્ેઇન, શભ ઔું મ્સ્ટીંખની વભજણ, જાશેય અને ઔમ્મ લનટી ળોચારમની વપાઇ, ચઔાવણી, વ્ર ક્ષાયણ 

તેભજ લડષની લચ્છચે “Clean & Sustainable Toilet”ની સ્ધાષન ું આમજન ઔયલાભાું આલેર તેભજ ઔામષયત 

મ થ ક્રફ, વેલનટયી લઔષય અને યેખ-ીઔવષ લચ્છચે સ્લચ્છછતા સ્ધાષ મજાઇ શતી. ઔામષક્રભના અુંતે ફેસ્ટ 

પોલભાંખ મ થ ક્રફ, વેલનટયી લઔષય અને યેખ-ીઔવષને વુંફુંલધત લડષ  અલધઔાયી અને ભશાનખયાલરઔાના 

અન્દ્મ અલધઔાયી દ્વાયા “શ ું  ણ સ્લચ્છછતા વ યસ્ટાય”ના ફેજ એનામત ઔયીને વન્દ્ભાલનત ઔયલાભાું 

આલેર. 

 સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત વભગ્ર જ રાઇ ભાવ દયલભમાન વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ અુંતખષત ઔચયાના 

લખીઔયણ, લનઔાર અને સ્લચ્છછતા ફાફતે ભાલવઔ ડર ાઈલ શેઠ જાશેય સ્થની વપાઇ, યેવીડેન્દ્વીમર 

લેલ્પેય એવલવમેળન(RWAs) અને ફલ્ઔ લેસ્ટ જનયેટય(BWG’s)ને ઔચયાના લખીઔયણનાું ભશત્લ ફાફત ે

ડય ટ  ડય ઝ ુંફેળ, લવુંખર મ ઝ પ્રાલસ્ટઔ ડર ાઇલ, ખુંદઔી વુંબલલત લલસ્તાયની વાપ વપાઇ તેભજ 

બ્મ ટીરપઔેળન, લ ક્ષાયણ, લર-ેઇન્દ્ટીંખ, ખટય, નાા, તાલ, ઔ લા, ઔેનારની વાપ વપાઇની ઝ ુંફેળ 

શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 બાયતની આઝાદીના ૭૫ લષ તેભજ બાયતનાું લલઔાવ અને લવધ્ધીની ઉજલણીના બાખરૂે લડદયા 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા “ આઝાદી ઔા અભૃત ભશત્વલ”  ઉજલણીના બાખરૂે લલલલધ વુંસ્થા, સ્ઔૂર-
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ઔરેજો તથા ળશેયના નાખરયઔના વશમખથી સ્લચ્છછતા અલબમાન અુંતખષત લડદયા ળશેયભાું ૧૭ભી 

વપ્ટેમ્ફય, ભાનનીમ પ્રધાનભુંત્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઇ ભદીજીના જન્દ્ભરદલવથી ળરૂ ઔયી અને ૭ભી ઔટફય 

વ ધી "ભાયી ફીટ, સ્લચ્છછ ફીટ" સ્લચ્છછતા અલબમાન શાથ ધયી તા.૩૦.૧૧.૨૧ના યજ ઇરેઔળન લડષ  દીઠ 

ત્રણ ઉત્ક્ર ષ્ટ્ ઔાભખીયી ઔયતા વપાઇલભત્રન ઔભાટીફાખની વુંઔલ્બ લભ કાતે મજામેર ઔામષક્રભભાું 

વન્દ્ભાલનત ઔયલાભાું આલેર છે. 

 સ્લચ્છછ બાયત લભળન અફષન -૨.૦ અન્દ્લમે તા.૬ ડીવેમ્ફય થી ૨૫ ડીવેમ્ફય ૨૦૨૧ દયમ્માન સ્લચ્છછતા 

ફાફતે જનબાખીદાયીથી “અટર સ્લચ્છછતા અલબમાન” દૈલનઔ લથભેરટઔ ડર ાઈલન ું આમજન શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે. લથભેરટઔ ડર ાઈલ શેઠ તભાભ લડષની વુંણૂષ વપાઇ, તભાભ ખુંદઔી વુંબલલત લલસ્તાયની 

(GVPs) વગન વપાઇ, બ્મ ટીપીઔેળન, તભાભ ળાા, ધાલભષઔ સ્થ, શલસ્ટર, સ્ભળાન, ળાઔ-

ભાઔેટ, આલાવ અને સ્રભ લલસ્તાય, ફખીચાની વધન વપાઇ ઝ ુંફેળ શાથ ધયલાભાું આલેર. 

 JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM): 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા થઔી JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) દ્વાયા ખુંદઔી ઔયનાય ાવેથી 

બ્રીઔ શેલ્થ ફામરઝ તથા પ્રાલસ્ટઔ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬ શેઠ પ્રલતફુંલધત પ્રાસ્ટીઔની 

જલપ્ત તેભજ દુંડની ઔામષલાશી ઔયલાભાું આલેર છે. જભેાું રૂ.૨.૫૯ ઔયડ (તા.૨૭.૧૦.૨૦૧૮થી 

તા.૨૭.૧૨.૨૦૨૧) લશીલટી ચાજષ લવ રલાભાું આલેર છે, તેભજ ૧ રાક જટેરી નટીવ પટઔાયલાભાું 

આલેર છે.  

 ઔલલડ-૧૯ના વુંક્રભણને લધત  યઔલા ભાટે લડદયા ભશાનખયાલરઔા તેભજ લડદયા ળશેય લરવની 

વુંમ ઔત ઔૂર ૨૪ JET (JOINT ENFORCEMENT TEAM) અને ૪ પરામીંખ સ્ઔલડની યચના તા. ૨૭-

૧૧-૨૦ના યજ ઔયલાભાું આલેરી. વયઔાયશ્રીની ઔલલડ-૧૯ની ખાઇડરાઇનના ારન અથે JET (JOINT 

ENFORCEMENT TEAM)  દ્વાયા રૂ.૧.૨૩ ઔયડ જટેર લશીલટી ચાજષ લવ રલાભાું આલેર છે. 

 યેગમકવગ શ્રભજીલી આમથગક મલકાવ મોજના: 

 ૨૭૧ યેખલઔવષ શ્રભજીલીને તેન આલથષઔ ઉત્ઔષ ઔયલા ભાટે ળશેયી લલઔાવ અને ળશેયી ખૃશ લનભાષણ 

લલબાખ દ્વાયા અભરભાું ભ ઔેર “ યેખલઔવષ શ્રભજીલી આલથષઔ લલઔાવ મજના” શેઠ પ્રાલસ્ટઔ ગન 

ઔચયાના વ્મલસ્થાનની ઔાભખીયીભાું આલયી રેલાભાું આલેર છે. યેખલઔવષ શ્રભજીલી દ્વાયા એઔઠ ઔયેર 

પ્રાલસ્ટઔન ઔચયાન ું તેને ફજાયભાું ભતી લઔુંભત ઉયાુંત યેખલઔવષ શ્રભજીલીએ જભા ઔયાલેર 

ભલ્ટીરેમય પ્રાસ્ટીઔના ઔચયાના ૧ લઔરના તેભને ભલાાત્ર યઔભ ઉયાુંત રૂ.૩ રેકે પ્રલત રદન પ્રલત 

વ્મલઔત દીઠ દવ (૧૦) લઔરની ભમાષદાભાું નાણાઔીમ વશામ યેખલઔવષ શ્રભજીલીના આધાય લવડેડ ફેંઔ 

એઔાઉન્દ્ટભાું ડામયેઔટ ફેનીપીટ ટર ાન્દ્વપય (DBT) દ્વાયા ઔયલાભાું આલે છે. અત્માય વ ધી યેખલઔવષ શ્રભજીલી 

દ્વાયા ઔૂર ૧૦૭૫૦ ઔી.ગ્રા. ભલ્ટીરેમય પ્રાસ્ટીઔન ું ઔરેઔળન ઔયલાભાું આલેર છે. 

 ભેલેર મવધ્ધીઓ: 

 આલાવ અને ળશેયી ઔામષ ભુંત્રારમ-બાયત વયઔાય દ્વાયા સ્લચ્છછ બાયત લભળન અુંતખષત થમેર સ્લચ્છછ 

વલેક્ષણ ૨૦૨૧ભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાને બાયતના સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૮ ભ ક્રભાુંઔ અને ખ જયાતના 

સ્લચ્છછ ળશેયભાું ૨ જો ક્રભાુંઔ પ્રાપ્ત થમેર છે. તેભજ ખાફેજ રી વીટીઝ અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔાને 

૩ સ્ટાય પ્રાપ્ત થમેર છે અને ન ડેપીઔેળન રી અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔાને ODF++ જાશેય 

ઔયલાભાું આલેર છે. 
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૧૭) અમિ ળભન અન ેતાત્કામરક વેલાઓ :  

 વને ૨૦૨૧-૨૨ ના લગના શાથ ય રેલામેર કાભો :  

 ડેડફડી રડસ્ઝરની ૨૩૪૫ તથા એમ્બ્મ રન્દ્વ વલલષવ ૨૫૨ લધી ઔયલાભાું આલેર. આ ઉયાુંત આખ, 

અઔસ્ભાત તેભજ ફચાલના ઔૂર ૧૬૬૩ તથા ાણીની ટેન્દ્ઔયની ૩૯૭૫ લધીની ઔાભખીયી ઔયલાભાું 

આલેર છે. આખ અઔસ્ભાત વભમે ફશ ભાી ઈભાયતભાું તાત્ઔાલરઔ અને ટ ું ઔ વભમભાું આખ ફ ઝાલલાની 

ઔાભખીયી ઔયલા ૮૧ ભીટયની ઉચ્છચાઇ ધયાલતી શાઇડર રીઔ પ્રેટપભષ નુંખ- ૦૧ તથા ળફલારશની નુંખ-૦૧ 

કયીદ ઔયલા અુંદાજીત યઔભ ૨૦ રાક એભ ઔૂર રખબખ રૂ. ૧૧.૨૦  ઔયડના કચ ેનલીન લાશન કયીદ 

ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયામેર છે. ળશેયને વશેરાઈથી પામય લબ્રખેડ કાતાની વેલા  યી ાડલા ભાટે 

લાવણા-  બામરી પામય સ્ટેળન, વેન્દ્ટરર સ્ટય રૂભ ાણીખેટ પામય સ્ટેળન, ફદાભડી ફાખ પામય સ્ટેળન, 

ભીની પામય સ્ટેળન દાુંરડમાફજાય  લનભાષણની પ્રરક્રમા ચાર  છે.  

 વને ૨૦૨૨-૨૩ના લગભાું શાથ ય રેલાનાય કાભો :   

 લડદયા ળશેયના લસ્તી અને લલસ્તાયને ધ્માનભાું યાકી જાશેય જનતા ભાટે નલીન લટય ફાઉઝય લલથ પામય 

ું અુંદાજીત રૂ. રૂ.૧.૪૯ ઔયડના કચે કયીદ ઔયલાન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. તેભજ ાણીખટે 

પામય સ્ટેળન કાતે વેન્દ્ટરર સ્ટય રૂભ ફનાલલા ભાટેન ું આમજન. 

 અલગ્નળભન અને તાત્ઔાલરઔ વેલા લલબાખભાું એડલાન્દ્વ ઔમ્મ નીઔેળન વીસ્ટભ ઈંસ્ટરેળન ઔયલાભાું 

આલેર છે. ૧)પામય સ્ટેળન તેભજ ઔુંટર ર રૂભભાું આલતા ઔરની વચટ યીતે ભારશતી ભી યશે છે. ૨)પામય 

લબ્રખેડભાું ઔાભખીયી ઝડથી તેભજ વભમવય અને ત્લરયત ઔાભખીયી ઔયી ળઔામ છે. ૩)પામય લલબાખના 

ભ ખ્મ ઔુંટર રરૂભ ભાું આલતા ઔરની ભારશતી વુંગ્રશ ઔયી ળઔામ છે.૪)પામય સ્ટેળન તેભજ ઔુંટર ર રૂભન ું 

ઔમ્મ નીઔેળન ઝડથી થઇ ળઔે છે. ૫)પામય લબ્રખેડના તભાભ લાશનની વુંૂણષ ભારશતી વીસ્ટભભાું જોઈ 

ળઔામ છે. ૬)એડલાન્દ્વ ઔમ્મ નીઔેળન વીસ્ટભ દ્વાયા પામય લબ્રખેડભાું ઝડી અને ત્લરયત ઔાભખીયી ઔયી 

ળઔામ છે. 

 લડદયા ળશેયના લલલલધ લલસ્તાયભાું નલીન પામય સ્ટેળન ફનાલલા ભાટેની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું 

આલેર છે. 

૧૮) આઇ.ટી. ડીાટગભેન્ટ : 

 આઇ.ટી. ળાકાની ભ ખ્મ ઔાભખીયીભાું લડદયાભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા કાતે ઔમ્મ ટયાઇઝેળનની 

ઔાભખીયી વ આમજીત યીતે થામ તે અુંખેની નીલત નક્કી ઔયલાની યશે છે. આ નીલત નક્કી ઔયલા ફાફતે 

કાતા દ્વાયા લલલલધ લલબાખની ઔમ્પ્મ ટયાઇઝેળનની જરૂયીમાત તેભજ ઉરબ્ધ ટેક્નરજી આધાયે લનણષમ 

ઔયીને તેન  અભરીઔયણ ઔયલાન ું યશે છે. ભશાનખયાલરઔાભાું આલેર ઔમ્પ્મ ટય વફુંલધત શાર્ડલેયના 

ભેન્દ્ ટેનન્દ્ વની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. જરૂયીમાત લાી જગ્માએ વલે ઔયી નલ  નેટલઔષ  ઉબ  ઔયલ ું તથા 

જ ના નેટલઔષન  ભેન્દ્ ટેનન્દ્ વની ઔાભખીયી. યજ ે યજ વફ્ટલેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વ ધાયા ઔયલા તથા ઇન્દ્ ટયનેટ 

નેટલઔષન  ભેનેજભેન્દ્ ટ ઔયલ ું. ભશાનખયાલરઔાની લેફવાઇટન ું ભેનેજભેન્દ્ટ ઔયલ , e-News Letter તૈમાય ઔયી 

લેફવાઇટ ઉય ભ ઔલા, પ્રટી ટેક્ષની લવ રાત ભાટે લડષ  લાઇઝ ફીર પ્રવેવ ઔયી પ્રીન્દ્ ટીંખ ઔયી લડષ  

રપવભાું શચાડલા. આ ઉયાુંત પ્રટી ટેક્ષ અને અન્દ્મ લેયાન ું નરાઇન ભનીટયીંખ ઔયલાની 

ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલે છે. લડદયા ળશેયના નાખરયઔની પરયમાદ લનલાયણ ભાટે જરૂયી 24X7 ઔર વેન્દ્ટય 

ની વેલા ચાર  છે. નલીન થનાય લડષભાું નેટલઔીંખ અને ઔમ્પ્મ ટયાઇઝેળ ની ઔાભખીયી ઔયલાભાું આલનાય છે.  
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૧૯) નગય પ્રાથમભક મળક્ષણ વમભમત : 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા લડદયા ળશેયભાું લવલાટ ઔયતા ખયીફ ઔ ટ ુંફ ના ફાઔના વલાાંલખ  લલઔાવ ભાટે  

ળૈક્ષલણઔ ળાયીરયઔ,ફોલધ્ધઔ લલઔાવ ક્ષભતા  ને અન રક્ષીને લળક્ષણ વલભલતભાું અભ્માવ ઔયતા ફાઔ ભાટે 

૧૦૦% ગ્રાન્દ્ટ પાલી ળાાલઔમ વ લલધા અને ફાઉમખી વાધન વાભગ્રીની કયીદી,ળાાની 

સ્લચ્છછતા,ફાઔના સ્લાસ્્મ અુંતખષત ટમરેટ,ાણીની વ લલધા,પામય વેપટીની વ લલધા,નલીન 

ટેઔનરજી ને અન રક્ષીને સ્ભાટષ  ઔરાવ, નટફ ઔ, વી.વી.ટી. લી.ઔેભેયા, ભફાઇર એ રાયા ફાઔને 

ધ.૧ થી ૮ ના ફાઔને અભ્માવક્રભ ને રખત ું ફાઔને ન રાઇન લળક્ષણ લખયે ન ું અખાઉના લો ભાું 

તાની જલાફદાયી વભજી અને ફાઔ ના લલઔાવ ભાું પ્રમત્ન ઔયલાભાું આલેરા છે. ભાચષ -૨૦૨૧ થી 

ઔયના ભશાભાયીને ઔાયણે  જ ન-૨૦૨૧ ના ળકૈ્ષલણઔ વત્ર ળરૂ થતા ભશાનખયાલરઔા ઔક્ષાએ પાલેર 

યક્ભભાુંથી નલીન પ્રલેળ ભેલનાય ફાઔને ળકૈ્ષલણઔ ઔીટ સ્ઔ ર ફેખ, લટય ફેખ, ઔુંાવ ફક્ષ, ેન્દ્વીર 

યફય ફ ટ ભજા, મ લનપભષ ની કયીદી ઔયી લળક્ષઔ ભાયપતે લલદ્યાથીન ે લલતયણ ઔયલાભાું આલેર છે. 

લળક્ષણ વલભલતની ળાાભાું ળૈક્ષલણઔ લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું  અુંદાજ ે  ૯૨૯૪ ફાઔએ નલીન પ્રલેળ 

ભેલેર શત. 

 શાર ઔલીડ-૧૯ ઔયનાની લૈલશ્વઔ ભશાભાયી ચારતી શઇ, લડદયા ળશેય ભાું ઔયાના ઔલીડ-૧૯ ન ું 

વુંક્રભણ યઔલા /નાફ દ ઔયલા લડદયા ભશાનખયાલરઔા ના ઔામષક્રભ જલેા ઔે, લડદયા ળશેય ના ઔયના 

વુંક્રલભત નાખયીઔની ચઔાવણી, જરૂયી દલાન ું લલતયણ,ઔયાના અુંખે જનજાખૃલત ના ઔામષક્રભ, તેભજ 

વયઔાયશ્રી ની યેળન ઔાડષ  રાયા લલનાભ લ્મે અનાજ લલતયણ મજના અુંતખષત  વશ્મર ડીસ્ટન્દ્વ વાથ ે 

અનાજ લલતયણ ની ઔાભખીયી લખેયે ઔામષક્રભભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વાથે યશી ઔાભખીયી ઔયેર છે. 

જ ેઅુંખે ઔયના લયીમવષ તયીઔે લળક્ષઔને લફયદાવ્મા છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા તયપથી પાલલાભાું આલેર રૂ. ૪.૨૫ ઔયડ ગ્રાુંટ ભાુંથી વલભલતની ૧૧૯ 

પ્રાથલભઔ ળાા પામય વેપટી ની વ લીધાથી વ વજ્જ ઔયલાભાું આલેર છે. તેભજ લડદયા ભશાનખયાલરઔા 

તયપથી પાલલાભાું આલરે રૂ. ૭૧.૮૧ રાક ગ્રાુંટ ભાુંથી વલભલતની ૫૬ ળાા ભઔાનભાું લટય 

શાલેવટીંખની વ લીધાથી વ વજ્જ ઔયલાભાું અલેર છે.  

 વલભલતની ળાા ભાું લડદયા ળશેયના અત્મુંત ખયીફ રયલાય ભાુંથી ફાઔ આલતા શઇ, પ્રથભલાય 

કાનખી ળાાને વભઔક્ષ વલભલતના ની ળાાના  ફાઔ ભાટે ક ફ વાયી ઔલરીટીના ઔાડ ના   

ળાા અને ફારલાડીના  તભાભ ફાઔ ઔ ભાય-ઔન્દ્માને ડરેવ તથા ફ ટ ભજા  ભશાનખયાલરઔા 

તયપથી પાલલાભાું આલેર યક્ભ ભાુંથી કયીદી આલાભાું આલેર છે. 

 શાર વયઔાયશ્રી તયપથી લજલ્લા લળક્ષણ વલભલત,લડદયા ના ૧૧ ખાભની ૧૬ ળાાન લડદયા નખય 

પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલત,લડદયાભાું વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર શઇ, વદય ળાા ના ફાઔ ભાટે ડરેવ 

તથા ફ ટ ભજા કયીદીને આલાભાું આલેર છે. અન ે ળાાભાું આખ અઔસ્ભાત થી વ યક્ષા ભાટે 

ટભટેીઔ પામય એક્ષીગ્મ ળય પામય ફર કયીદીને ળાાને પામય વેફ્ટી થી વ વજ્જ ઔયલાભાું આલેર  છે.  

 વયઔાયી ળાા શ્રેષ્ઠ ળાાના અલબખભ વાથે લલલલધ નલતય પ્રમખના રાયા ૧૨૦૩ લલદ્યાથી કાનખી 

ળાાભાુંથી લડદયા ભશાનખયાલરઔા વુંચાલરત ન.પ્રા.લળ.વ.લડદયા ની ળાાભાું પ્રલેળ ભેલલાની 

લવલધ્ધ વાથે લારી અને વભાજના જાખૃત નાખરયઔ યાજઔીમ આખેલાન અને વયઔાયશ્રીના ઉત્તભ લનણષમ 

દ્વાયા ઔો.ની ળાાને આખલ ું સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ યહ્ય ું છે. 

 નલલ યાષ્ટ્ર ીમ લળક્ષણ લનલત અુંતખષત  લષ પ્રાથલભઔ લળક્ષણ પ્રાથલભઔ ળાાભાુંજ ળરુ ઔયલાના શેત  વાથે 

ખ જયાત ભાું લડદયા ભશાનખયાલરઔા વુંચાલરત , લડદયા નખય પ્રાથલભઔ લળક્ષણ વલભલત અભર ઔયનાય 

શેરી વલભલત ફનેર  છે.      
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૨૦) આકાયણી મલબાગ : 

 લડષ  રપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીઔ યીવ્મ ના ઔાયણે ભાશે નલેમ્ફય-૨૦૨૧ 

વ ધીભાું ફજટે રક્ષ્માુંઔ રૂ.૪૮૦.૬૦ ઔયડ વાભે રૂ.૩૩૬.૩૨ ઔયડની આલઔ થમેરી છે જ ે૬૯.૯૭ % થામ 

છે. 

 લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔયદાતા પ્રટી ટેક્ષની યઔભ લનમલભત બયલા પે્રયામ તે ભાટે અને લભરઔત 

લેયાની યઔભ એડલાન્દ્વભાું બયે ત વાભાન્દ્મ ઔય અને ાની લેયાભાું યીફેટ(યાશત) આલા વારૂ લષ 

૨૦૨૧-૨૨ ભાું યીફેટ મજના તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧  થી તા. ૧૫/૦૮/૨૦૨૧ વ ધી યશેઠાણ 

લભરઔતના પ્રટી ટેક્ષની યઔભભાું વાભાન્દ્મ ઔય અને ાણી ઔયભાું ૧૦% તેભજ ફીન યશેણાઔ લભરઔતના 

પ્રપ્રટી ટેક્ષભાું વાભાન્દ્મ ઔય અને ાણી ઔયભાું ૫% ભ જફ યીફેટ (યાશત) આલાભાું આલેર છે તેભજ 

૧૫.૦૦ ચ.ભી વ ધીના યશેણાઔ લભલ્ઔત ને વાભાન્દ્મ અને ાણી ઔયભાું ૧૦૦%, ૧૫.૦૧ ચ.ભી થી 

૨૫.૦૦ ચ.ભી વ ધીની યશેણાુંઔ અને ધાલભષઔ લભલ્ઔતને વાભાન્દ્મ અને ાણી ઔયભાું ૫૦% લેયા ભ લક્ત 

આેર જ ે અન્દ્લમે ઔ ર ૧૮૦૮૫૯ ઔયદાતાએ યીફેટ (યાશત) ન રાબ ભેલેર છે અને ઔ ર રૂ. 

૧૩૦.૬૦ ઔયડની આલઔ થમેર છે અને ઔ ર રૂ.૫.૨૬ ઔયડની લભરઔત લેયાભાું યીફેટ(યાશત) આલાભાું 

આલેર છે.   

 ઔયદાતા પ્રટી ટેક્ષ ફેંઔ પ ફયડા, ICICI ફેંઔ, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of India, Axis 

Bank અને ઇન્દ્ડવઇન્દ્ડ ફેંક્ની લડદયા ળશેયભાું આલેરી ળાકાભાું બયાઇ ઔયી ળઔે તેલી વ્મલસ્થા 

ખઠલલાભાું આલેરી છે લધ ભાું, લડદયા ભશાનખયાલરઔાની રપલળમર લેફવાઇટ 

www.vmc.gov.in/www.vmcegov.in યથી કે્રડીટ/ડેફીટ ઔાડષ/નટે ફેંઔીંખ,મ ીઆઇ થી ણ પ્રટી 

ટેક્ષ બયી ળઔામ તેલી વ લલધા ચારે છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર ઔોયેળનભાું આજીલન લાશન ઔયની ભશત્તભ લવ રાત થામ તે ભાટે લાશન વ્મલશાય 

લલબાખ-લડદયાના વશમખ થી આયટી ઔચેયી દ્વાયા લાશનઔયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનન  

યજીસ્ટરેળન થામ તે પ્રઔાયન  વુંઔરન ઔયલાભાું આલેર છે અને આયટી ઔચેયી દ્વાયા ણ આ ઔાભે વુંણૂષ 

વશઔાય આલાભાું આલે છે.લધ ભાું ઔયદાતાની વ લલધા ભાટે તભાભ લડષ  ઔચેયીભાું ણ લાશનઔય બયી 

ળઔામ તેલી વ્મલસ્થા ખઠલલાભાું આલી છે.વદય વ્મલસ્થાને ઔાયણે આજીલન લાશન ઔયની લવ રાતભાું 

નોંધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ત થમેરી છે. નલેમ્ફય – ૨૦૨૧ વ ધીભાું રૂ.૧૯.૨૧ ઔયડની લવ રાત થમેરી છે. 

 આધાયે લડદયા ભશાનખયાલરઔાના શદ લલસ્તાયભાું ખ જયાત વયઔાયશ્રીના ળશેયી લલઔાવ અને ળશેયી ખૃશ 

લનભાષણ લલબાખ, વલચલારમ ખાુંધીનખય ના નટીપીઔેળન નું. KV/51 of 2020/VMC/ 902019/7618-

7621/P તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ થી બામરી, વેલાવી, લભેારી, ફીર, ઔયડીમા, ઉંડેયા અને લડદરા ખાભ 

ના તભાભ યેલન્દ્મ  વલે નુંફયન વભાલેળ ઔયલાભાું આલેર છે. આ તભાભ ખાભની અુંદાજીત ઔ ર ૫૦૦૦૦ 

જટેરી લભરઔત છે જનેા વલેની ઔાભખીયી ૂણષ થમેર છે જનેી આઔાયણી ઔયી લેયા ફીર તૈમાય ઔયલાની 

ઔાભખીયી શાથ ઉય છે.વદય ફીર ફજલણી થમથેી અુંદાજીત રૂ.૨૫.૦૦ ઔયડ જટેરી આલઔ લધલાની 

ળક્મતા છે. 

 ચત ષલીમ યીલીઝન આઔાયણી જ ે ાછરા લોભાું GIS વલે આધાયે ઔયલાભાું આલેર શતી. ખત લે 

ઔલીડ-૧૯ ની રયલસ્થલતને રીધે યીલીઝન આઔાયણી ભોઔ પ યાકેર શતી, ચાર  લે ઔલીડ-૧૯ ની 

રયલસ્થલત વ ધયતા લડદયા ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા લિભ ઝનની યીલીઝન આઔયણીની પ્રક્રીમા ચાર  

ઔયેર છે તેભજ આખાભી દય લે એઔ ઝનની યીલીઝન આઔયણીની ઔાભખીયી શાથ ધયલાભાું આલળે જથેી 

ઔોયેળન ની આલઔભાું નોંધાત્ર લધાય થળે. 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.in/
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૨૧) વાભાન્મ લશીલટ મલબાગ :  

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું આયગ્મ લલબાખભાું યાજમ વયઔાય દ્વાયા ભુંજ ય ઔયલાભાું આલેર ભશેઔભ ઉય ભેડીઔર 

પીવય-૨૮, રેફ ટેઔનીશ્મન-૧૨, પાભાષવીસ્ટ -૨૦, પીભેર શેલ્થ લઔષય-૭૭ અન ેભલ્ટી યઝ શેલ્થ 

લઔષય-૧૬૦ સ્ટાપની બયતી ઔયલાભાું આલી. 

  આખાભી લષ ૨૦૨૨-૨૩ ભાું ઔામષારઔ ઇજનેય(લભઔેનીઔર)ની ૦૧ જગ્મા, ઔામષારઔ ઇજનેય 

(ઇરેઔટર ીઔર) ની ૦૧ જગ્મા,  નામફ ઔામષારઔ ઇજનેય(વીલીર) ની ૦૩ જગ્મા બયલા ઉભેદલાય ભાટે  

રેલકત યીક્ષા/ઇન્દ્ટયવ્મ  પ્રરક્રમા શાથ ધયલાન ું આમજન છે. જમાયે આવી.એન્દ્જીનીમય(વીલીર)ની ૧૬ 

જગ્મા, એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(વીલીર)ની ૩૬ જગ્મા,  એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(ભીઔેનીઔર)ની ૦૪ 

જગ્મા, એડી.આવી.એન્દ્જીનીમય(ઇરેઔટર ીઔર)ની ૦૫ જગ્મા બયલા ભાટે ણ રેલકત યીક્ષા ઔયલાન ું 

આમજન છે. 

 લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાું ડે.શેલ્થ પીવય, વીની.વેને.ઇન્દ્સ્ેઔટય અને વેને.ઇન્દ્સ્ેઔટય તયીઔે ફઢતી 

આલાભાું આલેર છે. 

 લખષ-૪ ભાું યજીંદાયી વપાઇ વેલઔભાુંથી ઔ ર-૧૫૧ ઔભષચાયીને ઔામભ ઔયલાભાું આલેર. લમલનલૃલત્તભાું 

વપાઇ વેલઔભાું લાયવાઇ શઔઔે ઔ ર-૯૯ ઔભષચાયીને લનભણુંઔ આલાભાું આલેર. ભમૈત વપાઇ વેલઔભાું 

લાયવાઇ શઔઔે ઔ ર-૪૦ ને લનભણુંઔ આલાભાું આલેર તેભજ ભાનલરદન અને ઔયાય આધાયીતભાુંથી ઔ ર-

૨૬૩ ઔભષચાયીને વભગ્ર વબાના ઠયાલ અન્દ્લમે યજીંદાયી વપાઇ વેલઔ તયીઔે યાલલતષત ઔયલાભાું 

આલેર. 

 વપાઇ વેલઔભાુંથી ડરે નેજ ભ ઔાદભ, વેનેટયી ભ ઔાદભ તયીઔે ૩૨ ઔભષચાયીને  ફઢતી આલાભાું આલી. 

 ખ જયાત ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ થયીટી, ખાુંધીનખય દ્વાયા આમજીત તારીભ ઔામષક્રભ “Cyclone Risk 

Management & Covid-19” અુંતખષત ખાુંધીનખય કાતે લડદયા ભશાનખયાલરઔાના અલગ્નળભન અન ે

તાત્ઔાલરઔ વેલા લલબાખના વફ પીવય, વયવૈલનઔ તેભજ વૈલનઔના વુંલખષના ઔભષચાયીને ફ ે

રદલવની તારીભ આલાભાું આલેર છે. 

૨૨) મ .વી.ડી. પ્રોજકે્ટ : 

દીનદમા અુંત્મોદમ મોજના -યાષ્ટર ીમ ળશેયી આજીમલકા મભળન(DAY-NULM) 

વદય મોજના શેઠ નીચે ભ જફના ઘટકો  વભામેરા છે: 

૧. વાભાજીક ગમતળીરતા અને વુંસ્થાગત મલકાવ (Social Mobilisation & Institutional  Development) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૬૭ સ્લ-વશામ જૂથની યચના ઔયેર છે તેભ જ ઔ ર  ૯૮  

સ્લ-વશામ જૂથને ઔ ર રૂ. ૯ રાક ૮૦ શજાય ની પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે. લડદયા ળશેયના 

લલલલધ લડષ  લલસ્તાયભાું ફનાલેર સ્લ-વશામ જ ુંથની ૨૦૦ ફશેનને (Digital Transaction And Financial 

Litracy) ની તારીભ આલાભાું આલી. 

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલા ૪૩૦  સ્લ-વશામ જૂથની યચના ઔયી પયતા બુંડની વશામ આલાન ું 

આમજન છે.  

૨. ક્ષભતા વુંફુંધી તારીભ અન ે પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યોજગાય (Employment through Skill Training and 

Placement) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૪૫૦ તારીભાથીના નાભાુંઔન ઔયાલેર છે. 
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આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલીન  ૩૪૦ તારીભાથીના નાભાુંઔન ઔયી તેને યજખાયી / સ્લ-યજખાયી 

અાલલાન ું આમજન છે. 

૩.સ્લ યોજગાય કામગક્રભ (Self Employment  Program) 

મવમધ્ધ: જ ન-૨૦૨૧ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૧ વ ધી ઔ ર ૮૧ રન અયજી ફેંઔભાું ભઔરાલેર છે. જભેાુંથી ૨૧ 

અયજી ફેંઔ દ્વાયા ભુંજૂય ઔયી રાબાથીને રૂ.૩૨.૦૮ રાકની રન વશામ અાલેર છે. ઔ ુંર ૪૫ સ્લવશામ જ ુંથને 

રૂ. ૭૮.૫૦ રાક ન ું ભ દતી લધયાણ ઔયાલલાભાું આલેર છે. 
આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): નલીન ૨૫૦ અયજી ફેંઔભાું ભઔરાલી રાબાથીને વ્માજ ઔી વશામ આલાન ું 

આમજન છે. નલીન ૧૬૦   સ્લ-વશામ જૂથને ભ દતી લધયાણ  ઔયાલલાન ું આમજન છે. 

૪. ઘયમલશોણા ળશેયી રોકો ભાટે આશ્રમ મોજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

મવમધ્ધ: લડદયા કાતે ૫ જગ્માએ ળેલ્ટવષ ઔામષયત છે. ઉયાુંત રારફાખ બ્રીજ નીચે, અક્ષય ચઔ બ્રીજ નીચ,ે વભા 

તાલ બ્રીજ નીચે, લડવય બ્રીજ નીચે ના ળેલ્ટયન ું ફાુંધઔાભ ૂણષ થમેર છે તથા અટરાદયા ળેલ્ટયની ઔાભખીયી 

પ્રખલત શેઠ છે. ”૧૦૦ રદલવ વેલા અને વુંઔલ્પ્ના”  અુંતખષત લડદયા ભશાનખયાલરઔા તથા જીલ્લા તુંત્ર દ્વાયા 

વુંચાલરત ળેલ્ટય શભ ના રાબાથીનને વયઔાયશ્રી ની લલલલધ મજનાન રાબા અાલલા ભાનનીમ 

ભ ખ્મભુંત્રીશ્રી ના લયદ શસ્તે ળેલ્ટય શભના ૧૬ રાબાથીને ખબય ઔયલા શેત  રાયી વાથે વાધન વાભગ્રી ની વશામ 

આલાભાું આલી.  

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩):  ફાુંધઔાભ ૂણષ થમેર ળેલ્ટયના વુંચારનની ઔાભખીયી ટ ું ઔ વભમ ભાું ળરૂ થનાય છે 

૫. પ્રધાનભુંત્રી સ્ટર ીટ લેન્ડવગ આત્ભમનબગય મનમધ (PM SVANidhi)  

ઔયનાની લૈલશ્વઔ ભશાભાયીના વભમભાું ળશેયી ળેયી પેયીમાના યજખાયને ક ફ જ ખુંબીય યીતે ન ઔળાન થમેર શઇ 

ળેયી પેયીમા તેની આજીલલઔા ભાટે તેભન વ્મલવામ ળરૂ ઔયી ળઔે તે શેત થી ળશેયી ળેયી પેરયમાને લઔીંખ 

ઔેીટર રન અાલલા “PM Steer Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)”, a scheme or Special 

Micro-Credit Facility  ૧૦૦ % ઔેન્દ્ર  યસ્ઔૃત મજના રાખ  ઔયલાભાું આલેર છે. 

તેના ડી બાુંખેર યજખાય ધુંધા  ન: ળરૂ ઔયલા ભાટે Micro-Credit Facility તયીઔે અુંઔે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની 

રન ૧ લષ ભાટે ૭% વ્માજ ઔી વશામ વાથે ઔઈ ણ પ્રઔાયની લવક્મ યીટી લખય આલાન  ળરૂ ઔયલાભાું આવ્મ  છે 

તથા નરાઈન ડીઝીટર પ્રેટપભષનાું ભાધ્મભ દ્વાયા ચ ઔલણું સ્લીઔાયનાયને અન્દ્મ લધ  રૂ. ૧૨૦૦/- ઔેળફેઔ 

તયીઔે આલાભાું આલળે.   

મવમધ્ધ: ૧ ક્ટફય -૨૦૨૧ થી ૪ ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ વ ધીભાું “ ૧૦૦ રદલવ  વેલા અને વુંઔલ્ નાું “ ઔામષક્રભ 

અુંતખષત ખ જયાત વયઔાય દ્વાયા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની રન ભાટે ૬૭૩૬ પભષ બયલાના રક્ષ્માુંઔ વાભે ૧૫૭% લવલદ્ધ 

શાુંવર ઔયી ૧૦૫૬૩ પભષ બયલાભાું આવ્મા જ ેૈઔી ૯૩૨૭ એટરે ઔે ૧૩૮% પેયીમાની રન ભુંજ ય ઔયલાભાું આલી 

તથા ૫૩૮૯ રન ડીસ્ફવષભને્દ્ટ રક્ષ્માઔ વાભે ૬૩૫૭ એટરે ઔે ૧૧૮% લવલદ્ધ શાુંવર ઔયલાભાું આલી. 

રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની રનના ૧૦૭૮ નાું રક્ષ્માુંઔ વાભે ૨૧૮% એટરે ઔે ૨૩૫૨ પભષ બયી ૭૭૨ પેયીમાને રન 

ડીસ્ફવષ ઔયાલલાભાું આલી. 

આમોજન (લગ ૨૦૨૨-૨૩): લગ  ભાું લગ  જરૂયીમાતભુંદ ળશેયી ળેયી પેયીમાની ક ઔયી તેની અયજી 

Online PM SVANidhi Portal ય  વફલભટ ઔયી ફેંઔ ભાું ભઔરાલી રાબાથીને રન વશામ આલાન ું આમજન 

છે.  
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૨૩) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજકે્ટભાું કોોયેળન દ્વાયા આલાભાું આલતી વેલાઓ : 

આુંગણલાડીના ફાકોને પોટીપાઇડ ભીલ્ક અને મળુંગ રાડ : આુંખણલાડીના દયેઔ રાબાથી ફાઔને આુંખણલાડી 

ઔેન્દ્રભાું વભલાય થી ખ રુલાય વ ધી ૦૪ રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ઔ તથા ળ ક્રલાય અને ળલનલાય ૦૨ રદલવ લળુંખરાડ  

(ભખફ્ી અને ખ) આલાભાું આલે છે. (ઔયના ભશાભાયીના રીધે શાર ફુંધ છે) 

વયકાયશ્રીની મોજનાઓ/રીવલેાઓ 

 યક ોણ: ૧) વયઔાયશ્રી દ્વાયા ૬ ભાવ થી ૩ લષના ફાઔને ફાર ળલક્ત, વખબાષ ભાતા અને ધાત્રી 

ભાતાને ભાતૃ ળલક્ત અને લઔળયીને ૂણાષ ળલક્ત ટેઔ શભ યેળન તયીઔે આલાભાું આલે છે. ૨) ઔયના 

ભશાભાયીના રીધે આુંખણલાડી ફુંધ શમ ૩ થી ૬ લષના ફાઔને દય અઠલાડીમાભાું એઔ લઔર વ કડી ફનાલી 

ગયે (ટેઔ શભ યેળન તયીઔે) આલાભાું આલે છે. 

ઉજલણી: ૧) આુંખણલાડી કાતે દય ભરશને વ ણ વુંલાદભાું ણ અુંખે જન વભ દામભાું રઔજાખૃલત, ફાત રા 
રદલવભાું ફાઔન  લજન અને લખીઔયણ, યળઇળભાું લાનખી લનદળષન, ફા રદલવ અને અન્નપ્રાળન રદલવ, અન્ન 

લલતયણ રદલવભાું તભાભ રાબાથીને ટેઔ શભ યેળનન  લલતયણ, ૂણાષ રદલવભાું લઔળયીને ભાખષદળષન અન ે

આઇ.એપ.એ. ખીન  લલતયણ, ભભતા રદલવભાું વખબાષ ભાતા, ધાત્રી ભાતા તેભજ ફાઔન ું લજન ઔયલાભાું, 

યવી આલાભાું, ફાઔને લલટાલભન "એ”  ીલડાલલાભાું, ઔ તત્લ અને યવીઔણન ું ભશત્લ વભજાલલાભાું આલ ે

છે. ૨) તીથી બજનભાું લલસ્તાયના દાતા દ્વાયા બજન આલાભાું આલે છે. ૩) દય લે સ્તનાન વપ્તાશ, ણ 
ભાવ લખેયેની ઉજલણી ઔયલાભાું આલે છે. 

ોણ ભાશ: વપ્ટેમ્ફય ભાવને વયઔાયશ્રી દ્વાયા ણ ભાશ તયીઔે ઉજલલાભાું આલેર છે, જભેાું ણ રદલવ, 
ણ ભેરા, ણ લઔ, પ્રબાત પેયી, લાનખી લનદળષન, ખૃશ ભ રાઔાત, લારી ભીટીંખ, ભરશરા ભીટીંખ, ળેયી 
નાટઔ, પલ્ઔ ળ, વામઔર યેરી, યેરડમ પ્રગ્રાભ  લખેયે જલેા ઔામષક્રભ ઔયેર છે, અને ણ અુંખે જન જાખૃલત 
પેરાલેર છે. 

આુંગણલાડી ભોફાઇરલાન: ળશેય શદ લલસ્ તાયભાું નાના ઔેટભાું ખયીફ અને ઝ ડ૫ટ્ટી લલસ્ તાય આલેર છે, જ્માું 

ઔાભ ઔયતા ભજ યના ૬ ભાવ થી ૬ લષના ફાઔ, વખબાષ / ગાત્રીભાતા અને લઔળયી શમ તેની નોંગણી ઔયી જ ે

ICDSની વેલાથી લુંચીત યશેતા શમ તેલા લલસ્ તાયને આુંખણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS વેલાથી આલયી 

રેલાભાું આલે છે. 

ભાતા મળોદા એલોડગ: શ્રેષ્ટ્ ઔાભખીયી ફદર આુંખણલાડી ઔામષઔય અને ભદદનીળ ફશેનને ારયતલઔ ઇનાભ યાજમ 

ઔક્ષાએ, લજલ્ રા ઔક્ષાએ તથા ગટઔ ઔક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે 

આુંગણલાડી ભકાન: ૧) સ્લચ્છછ અને શલા ઉજાવલા  વ લલગામ ઔત આુંખણલાડીના તાના ૧૭૦ નુંદગય ભઔાન 

છે, અને ૦૮ નુંદગય ભઔાનનાું ફાુંધઔાભન ું આમજન ઔયેર છે, ૨) વયઔાયશ્રી દ્વાયા દયેઔ આુંખણલાડીભાું પામય વેપટી 

ઔીટ ફેવાડલાભાું આલી છે, ૩) ફાુંધેરી આુંખણલાડીભાું ૯૩ લટય પ્મ યીપામય ડનેળનથી ભેલેર છે, અને ૫૫ 
લટય પ્મ યીપામય વયઔાયશ્રીભાુંથી આલેર છે. 

વેટકોભ: વયઔાયશ્રી દ્વાયા દય શેરા અને ત્રીજા ળલનલાયે વેટઔભ ઔામષક્રભ દ્વાયા તારીભ, ભાખષદળષન અને ભલનટયીંખ   
આુંગણલાડી કામગકય અને તેડાગયની ઓનરાઇન બયતી: વયઔાયશ્રીની વ ચના ભ જફ આુંખણલાડી ઔામષઔય અન ે

તેડાખયની બયતી e-hrms.gujarat.gov.in ભાયફ્તે ળરૂ ઔયેર છે. 
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મપ્રસ્ક ર એજ્મ કેળન: ૧) ૦૩ થી ૦૬ લષના ફાઔને આુંખણલાડી કાતે ફરાલલાના ન શમ તેન ે

સ્રયઔાયશ્રીની વ ચના ભ જફ લપ્ર-સ્ઔ ર વારશત્મ ગયે જ  રૂ ાડલાભાું આલેર છે, ૨) વયઔાયશ્રી દ્વાયા દય વભલાયે 
ફયે ૦૨ થી ૦૩ ઔરાઔે ઉંફયે આુંખણલાડી ઔામષક્રભ દ્વાયા ટીલી, મ .ટ્ય ફ અને પેવફ ઔના ભાધ્મભથી લપ્ર-સ્ઔ ર 

એજ્મ ઔેળન  રુ ાડલાભાું આલે છે, ૩) ૦૩ થી ૦૬ લષના તભાભ ફાઔને “આુંખણલાડી મ લનપભષ”ન ું લલતયણ 

ઔયલાભાું આલેર છે, ૪) લપ્ર-સ્ઔ ર એજ્મ ઔેળનના સ્તયને લધ  વાયી  આલા “ા ા ખરી” નાભની મજનાન ું 

રન્દ્ચીંખ ઔયલાભાું આલેર છે. 

ોણ ટરે કય: આુંખણલાડીના રાબાથીને આલાભાું આલતી વેલાની યીમર ટાઇભ ભારશત્તી ભેલલા બાયત 

વયઔાયશ્રી દ્વાયા ણ અલબમાન અુંતખષત ણ ટરે ઔય નાભની ભફાઇર એ ળરૂ ઔયેર છે. 

આધાય નોંધણી કેન્દ્ર: ૧) ૦૬ લષ વ ધીના ફાઔ, વખબાષ, ધાત્રી, અને લઔળયી લખેયે આઇ.વી.ડી.એવ.ની 

મજનાના રાબાથી ભાટે અરામદા ૦૬ આધાય નોંધણી ઔેન્દ્ર ળરૂ ઔયલાભાું આલે છે, ૨) લડદયા 
ભશાનખયાલરઔાના વેલાવેત  ઔામષક્રભભાું ણ આધાય નોંધણી ઔેન્દ્ર યાકલાભાું આલે છે. 

લષ ૨૦૨૦ થી વભગ્ર લલશ્વ ની જભે લડદયા ળશેય ણ ઔયના (ઔલીડ-૧૯) ભશાભાયી ના રીધે અવયગ્રસ્ત 

ફનેર છે. ઔયના ની પ્રથભ અને ફીજી રશેયભાું જાશેય રશતભાું ળશેયભાું રાખ  ઔયલાભાું આલેર રક્ડાઉન ના રીધ ે

લડદયા ભશાનખયાલરઔાની આલઔભાું ગટાડ થમેર શલા છતાું ળશેયના રઔ ને ફેઝીઔ વલલષલવઝ પયજીમાત યીતે 

 યી ાડલાની શલાથી યેલન્દ્મ  કચષભાું લધાય થમેર છે. લલલલધ રાખત, ફાુંધઔાભ યલાનખી, જભીન લભરઔત, ઝ , 
ટ યીસ્ટ-અલતથીખૃશ, ટાઉનશર, ભાઔેટ, લલખેયે ની આલઔ ઉય ક ફ લલયીત અવય થમેર છે જ્માયે ઔયલેયાભાું 

લભરઔત ધાયઔ ને આલાભાું આલેર યીફેટ ના રીધે લષ ૨૦૧૯-૨૦ ની વયકાભણી ભાું લષ  ૨૦૨૦-૨૧ ભાું 

થડી લસ્થયતા જોલા ભેર છે. વયઔાયશ્રી દ્વાયા તફક્કાલાય ઔયલાભાું આલેર અનરઔના રીધે ભશાનખયાલરઔાની 

આલઔભાું ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ ના અુંતે વ ધાય થમેર છે. ખત લોભાું રેલાભાું આલેર પાઇનાલન્દ્વમર  ઔું ટર ર અુંખેના 

ઔેટરાુંઔ જરૂયી ખરાું જભે ઔે ઔલટા, પડલાયી અને ાણી-ડરે નેજ લવલામ યેલન્દ્મ  ઔેીટર ફજટેના ઔાભ, 
જનબાખીદાયીના ઔાભ ને જ ેતે વભમે સ્થલખત ઔયતા, લલઔાવ ના અને ભટા ઔાભને ગ્રાુંટભાું ઔયલાના લનણષમ અને આ 

ફાફતે ફધાના વાથ વશઔાયના રીધ ેલડદયા ભશાનખયાલરઔાની નાણાુંઔીમ લસ્થલતભાું વ ધાય થમેર છે. લષ 
૨૦૨૧-૨૨ ના ળરૂઆતભાું ભશાનખયાલરઔા ાવે સ્લબુંડ ની વાયી એલી લવલ્લઔ ઉરબ્ધ શલાના ઔાયણે અને 

ઉય જણાવ્મા ભ જફ પાઇનાલન્દ્વમર ઔુંટર લ્વના ખરા રેલાથી લડદયા ભશાનખયાલરઔા ઔયના જલેી ભટી 
ભશાભાયીભાું ણ જરૂયી એલી તભાભ વ લલધા ાછ થનાય લનબાલણી કચષ, ખાય, ેન્દ્ળન, ઇજાયદાયના ચ ઔલણાું, 
લલખેયે લનમભીત યીતે અને વપતા લષઔ ઔયી ળઔેર છે.  

ખ જયાત વયઔાયશ્રી દ્વાયા લષ ૨૦૦૭ થી ઔટર મ નાફૂદ ઔમાષ ફાદ તેની વાભે ઔટર મ લતય ગ્રાુંટ 
આલાભાું આલે છે. ઔટર મ લતય ગ્રાુંટભાું લષ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૭ ભાું ક્રભળ: ૧૫% અને ૧૦% જલે નજીલ 
લધાય યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ઔયલાભાું આલેર છે. લડદયા ભશાનખયાલરઔા ની કચષ થનાય આલઔભાું જોઇએ તે પ્રભાણ 

ભાું લધાય ન થત શઇ આલઔ ન ભટ રશસ્વ ભશેઔભ અને લનબાલણી ાછ કચષ થત શઇ તથા લલલલધ 

મજના ભાું ભશાનખયાલરઔા ને પા આલાના શઇ  અને ઔયના ની ત્રીજી રશેય ને ધ્માને રઇ 

ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા અખાઉ રેલાભાું  પાઇનાલન્દ્વમર ઔુંટર રના લનણષમને લખી યશેલાની શજ  ણ જરૂય જણામ 
છે.  

ખ જયાત વયઔાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શેત  ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના ઔાયણે ળશેયભાું કફૂ ભટા પ્રભાણભાું લલઔાવનાું ઔાભ 

ઔયલાભાું આલેર છે. આલનાય રદલવભાું આ ઔાભન લનબાલણી કચષ ણ ઔયલાન થળે અને આ આલશ્ મઔ 

જલાફદાયી છે. વયઔાયશ્રીની જ દી જ દી મજના જલેી ઔે AMRUT, BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, SMART 

CITY લલ. ભાું ભશાનખયાલરઔાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત ટેન્દ્ડય લપ્રલભમભ, ભશેઔભ, ઔન્દ્વરટન્દ્વી તથા અન્દ્મ 
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કચાષના રીધ ેલધ  પા આલાન થત શમ છે. લલલલધ મજના શેઠ ભશાનખયાલરઔાના પાા ેટે અુંદાજ ે

રૂ.૫૫૦ ઔયડ આલા ાત્ર થામ છે. આ તભાભ ઔાભ થઔી લધી યશેર કચષને શોંચી લલા ભાટે તથા નાણાુંઔીમ 

વધ્ધયતા ટઔાલી યાકલા નીચે ભ જફના ખરાું રેલા જરૂયી ફને છે.  

1) ઔટર મ લતય ગ્રાુંટભાું દય લે ૧૫% ન લધાય તેભજ દય લે આ પ્રભાણે લધાય ઔયલાભાું આલે તેલી 

યજ આત અખાઉ યાજમ વયઔાય વભક્ષ ઔયેર છે અને આ અુંખેની યજૂઆત ઉચ્છચ સ્તયે ઔયલી જરૂયી છે. 

2) ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા  યી ાડલાભાું આલતી વેલા ાછ થતા કચષને શોંચી લલા જ ેતે વલલષવના 

મ ઝય ચાજષભાું જરૂયી લધાય ઔયી તેની લવ રાત આલતા લે ઔયલા અુંખેન ણ લનલતલલમઔ લનણષમ ઔયલ 

જરૂયી છે. 

3) ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા ઔયલાભાું આલતા ભટા પ્રજકે્ટના ઔાભ વયઔાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP 

ધયણે અથલા યેલન્દ્મ  ફઝે્ ભડર ભ જફ ઔયલાભાું આલે.  

4) વયઔાયશ્રીની ગ્રાુંટ થઔી નલીન ઇન્દ્રાસ્ટરક્ચય ઊબા ઔયલાભાું આલ ેછે, છેલ્લા ૧૦ લષભાું રખબખ રૂ. ૫૯૦૦ 

ઔયડ ના ઔેીટર ઔાભ થમેર છે જનેા રીધે ભશાનખયાલરઔાના લનબાલણી કચષભાું ણ ક ફ લધાય થઇ 

યશેર છે અને ભશાનખયાલરઔા ાવે આલઔના લવલભત વુંવાધન શઇ લનબાલણી ભાટે ણ ગ્રાુંટ ભે તે 

ફાફત ની યજૂઆત ઉચ્છચ સ્તયે ઔયલી જોઇએ. 

5) દય લે ભશાનખયાલરઔાની ઔયલેયા લવલામની આલઔભાું ણ લધાય થામ તે ભ જફના ઔાભન ું આમજન 

ઔયલ ું જરૂયી છે. 

મ્પમ મનમવર ફોંડ: 

 AMRUT મજના શેઠ આલાાત્ર પાાની યઔભ ૈઔી રૂ. ૨૦૦ ઔયડ વ ધીની યઔભ મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી 

ઉખલલા અુંખેની દયકાસ્તન ે લડદયા ભશાનખયાલરઔાની વાભાન્દ્મ વબાએ અખાઉના લોના ફજટેના ઠયાલભાું 

ભુંજ યી આેર છે અને મ્મ લનલવર ફોંડ રખત તભાભ ઔાભખીયી ઔયલા અુંખેની વુંૂણષ વત્તા મ્મ લનલવર 

ઔલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે. જ ેઅન્દ્લમે લષ ૨૦૨૦-૨૧ વ ધી ની એક્ર અર ફેઝ્ ડફર એુંટર ી લવસ્ટભ 

પ્રભાણે અને નેળનર મ્મ લનલવર એઔાઉંટીંખ ભેન્દ્મ અર પ્રભાણેની ફેરેંળ ળીટ તૈમાય ઔયાલી સ્લતુંત્ર ડીટય ાવ ે

ડીટ ઔયાલી વટીપાઇડ ઔયાલેર છે. પ્રસ્તાલલત મ્મ લનલવર ફોંડ ભાટે ફે નાભાુંઔીત કે્રડીટ યેટીંખ એજન્દ્વી 

રક્રલવર લર. તથા ઇન્દ્ડીમા યેટીંખ એુંડ યીવચષ (રપચ) લર. દ્વાયા લડદયા ભશાનખયાલરઔાને ક્રભળ: “AA/Stable”  

અને “AA+/Stable” યેટીંખ આલાભાું આલેર છે. મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી નાણાું ઉખલલા ભાટે યાજ્મ વયઔાયશ્રીની 

ૂલષ ભુંજ યીની અુંખેની દયકાસ્ત ને ણ ભુંજ યી ભી ખમેર છે. જ્માયે મ્મ લનલવર ફોંડના ઔાભે જરૂય એલા ઇન્દ્પભેળન 

ભેભયેં ડભ તથા ડ્ય ડીરીજુંવ યીટષ  લરખર ઔાઉંવીર દ્વાયા તૈમાય ઔયલાની યશે છે તેના ભાટે એભ. લી. લઔન્ની ર પભષ, 

ન્દ્મ  રદલ્લીની લનભણૂઔ ઔયલાભાું આલેર અને ઔાભખીયી તભેના શાથ ઉય છે અને ણૂષતાને આયે છે. ચાર  નાણાુંઔીમ 

લે મ્મ લનલવર ફોંડ થઔી પ્રથભ રૂ. ૧૦૦ ઔયડ નાણાું ઉખલલાન રક્ષ્માુંઔ છે. વદય ફાફતે મ્મ લનલવર 

ઔલનળનયશ્રીને રૂ. ૨૦૦ ઔયડના મ્મ લનલવર ફોંડ ભાટેની જરૂયી તભાભ ઔામષલાશી, ઔયાય ઔયલા, SEBI ઔે અન્દ્મ 

રખતની ઔામષલાશી ઔયલા ભાટેની વુંૂણષ વત્તા આેર છે તેને ફોંડની પ્રરક્રમા ૂણષ થામ ત્માું વ ધી મથાલત યાકલા 

લલનુંતી છે. 

રોન : 

ઔેીટર કચષને શોંચી લલા તથા ઔેંર/યાજ્મ દ્વાયા પ્રામજીત લલલલધ સ્ઔીભભાું ભશાનખયાલરઔાન પા 

આલા ભાટે નાણાુંઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે. અખાઉ ભુંજૂય ઔયામેર રૂ.૩૦૦ 

ઔયડની રન વાભે ભશાનખયાલરઔા દ્વાયા છેલ્લા ૧૦ લષભાું  રૂ.૩૦૦ ઔયડની રન ભેલામેર છે. જ ેવાભે આજની 

તાયીકે પક્ત રૂ. ૫૩ ઔયડ ચઔૂલલાના ફાઔી યશે છે. લલઔાવના ઔાભની ખલત અટઔે નશીં તથા ઔેંર/યાજ્મ વયઔાયશ્રીની 
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પ્રામલજત લલલલધ મજનાભાું ભશાનખયાલરઔાના પાાની યઔભ આલા ભાટે રૂ. ૩૦૦ ઔયડની નલીન રન રેલા 

અુંખેની દયકાસ્તને ખત લષની ફજટેભાું ભુંજ યી ભેર છે. ફેંઔ/નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલા ભાટે 

યાજ્મ વયઔાયશ્રીની ૂલષ ભુંજ યીની જરૂય શમ છે. ફોંડ અને રન ભાટેની ભુંજ યી અુંખેની દયકાસ્ત શાર યાજ્મ વયઔાય 

વભક્ષ ેન્દ્ડીંખ છે. યાજ્મ વયઔાયશ્રી તયપથી ફેંઔ / નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવેથી રન ભેલલા ભાટેની ૂલષ ભુંજ યી 

ભેથી આલનાય રદલવ / લો ભાટે જભે જભે રન રેલાની જરૂયીમાત ઉબી થળે તેભ ભેર ભુંજ યીની ભમાષદાભાું 

રન રેલાભાું આલળે. 

લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. મજના અુંતખષત પેઝ-૧ શેઠ રાબાથી પાા ેટે અખાઉ વેન્દ્ટરર ફેંઔ પ ઇન્દ્ડીમા 

થઔી રાબાથીના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન ઔયેર યુંત  KYCના ઔાયણવય પક્ત ૧૫૦ જટેરા રાબાથીની 

રન ભુંજૂય થમેર શતી. વદય ફાફતે જ ેતે વભમે ભા. ઔલભળનયશ્રીના અધ્મક્ષ સ્થાને એઔ ઔલભટીની યચના ઔયલાભાું 

આલી અને ઔભીટી દ્વાયા ભશાનખયાલરઔા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંડ ભાુંથી રાબાથીના નાભે રન ભેલી, 

રાબાથીની સ્રી છાલી, રનની લવ રાત ઔયલા ફાફતન લનણષમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય લનણષમ ભ જફ 

શાર પેઝ-૧ ના રાબાથીના નાભે આુંતરયઔ બુંડથી રન ભેલી રનની લવ રાતની ઔામષલાશી શાથ ધયેર છે. 

પેઝ-૩ શેઠ શ ડઔ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનખયાલરઔાના પાાની ખે  પન્દ્ડીખ રન અને રાબાથી પાાની રન 

ભેલેર છે, જનેી લવ રાતની ઔામષલાશી ઔયલાભાું આલળે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૨ શેઠ તભાભ ભઔાનના 

અરટભને્દ્ટ થઇ ખમેર શમ પેઝ-૧ ભ જફ બલલષ્મભાું આુંતરયઔ બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી ઔામષલાશી ઔયલા તથા 

ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૩(ાટષ), પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાું શ ડઔ વુંસ્થા તથા અન્દ્મ વુંસ્થા ાવેથી ભશાનખયાલરઔાના 

પાાની ખે પન્દ્ડીખ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને ઔેટરાઔ લઔસ્વાભાું જ ેતે વાઇટન ું ઔાભ અને 

એરટભને્દ્ટ ણૂષ ન થમેથી લલઔાવ ની ઔાભખીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રેલાની પયજ ડે છે તે ભાટે રનના 

શપ્તાની લવ રાત વુંૂણષ અરટભેન્દ્ટ થમેથી ળરૂ ઔયલા જરૂયી ભુંજ યી આલા લલનુંતી છે. ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧, ૨, 

૩, ૪ અન ે૫ ના તભાભ રાબાથીના રનની યઔભ બરે શજ  રેલાની ફાઔી છે. યુંત  આ તભાભ પેઝના જટેરા 

ભઔાન એરટ થઇ ખમેર છે તે તભાભ ાવેથી રનની યઔભ ૧૦ લષભાું લવ ર ઔયલા ભાટેની દ્ધલત નક્કી ઔયી, 

આઇ.વી.આઇ.વી.આઇ. ફેંઔભાું તેના ૧૨૦ ભાલવઔ શપ્તાના સ્લરૂે જભાું ઔયાલલા ભાટેની ફાયઔડ લાી સ્રી 

તૈમાય ઔયાલી એપડેફર શાઉવીંખ વેરભાું આેર છે. ઉયક્ત શઔીઔત ધ્માને રઇ ફી.એવ.મ .ી. પેઝ- ૩ (ાટષ) , 

૪ અને ૫ રાબાથીની રન તેભના લતી શ ડઔ, ફેંઔ અથલા ત નાણાઔીમ વુંસ્થા ાવે ઉય જણાલેર ભમાષદાભાું 

રન રેલા, અને ઔઇ ઔાયણવય રન ન ભે ત ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૧ અને ૨ ના રાબાથી રન પાાની યઔભ જ ે

યીતે આુંતરયઔ બુંડભાુંથી વ્મલસ્થા ઔયેરી શતી તે યીતે ફાઔીની યઔભની વ્મલસ્થા ઔયલા અુંખેની અખાઉ વાભાન્દ્મ 

વબા દ્વાયા ભુંજ યી તથા તભાભ વત્તા મ્મ લનલવર ઔલભળનયશ્રીને આલાભાું આલેર છે તેને આલનાય લે ભાટે 

મથાલત યાકલા લલનુંતી છે. 

કય-દય પ્રસ્તાલના :  

લડદયા ળશેયના લલઔાવની ખલતને આખ ધાલલા ભાટે તેભજ લલઔાવના ઔાભના રક્ષાુંઔ ાય ાડલા 

લલઔાવના ઔાભ ીીી થઔી ઔયલા તથા લધાયાની નાણાઔીમ જરૂરયમાત આુંતરયઔ બુંડ ઔે ફાહ્ય વુંસ્થા અને 

ફેન્દ્ઔ ાવેથી રન ભેલીને  યી ાડલાન ું આમજન ઔયલાભાું આલળે. જથેી ફજટેના લે ળશેયીજન ય ઔઇ ણ 

જાતના ઔય-દય લધાયલાના વૂચન ઔયલાભાું આલેર નથી અને ઔય-દય મથાલત યાકલાભાું આલેર છે.   

વભાન અને આબાય :  

 આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે ઔે અત્માય વ ધીના અભાયા ઔામષઔા દયમ્માન સ્થામી વલભલતના તભાભ 

વભ્મ તથા ચેયભેનશ્રીન વુંૂણષ વાથ વશઔાય ભેર છે. અને શલે છી ણ વશઔાય વાુંડળે તેલી અેક્ષા વાથે 

વોન આબાય વ્મક્ત ઔરૂ છ .  
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 લધ ભાું ભને જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે ઔે, અત્માય વ ધીના અભાયા ઔામષઔા દયમ્માન ભેમયશ્રી, ડે. 

ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંકના તભાભ વબાવદશ્રી દ્વાયા જ ેવાથ 

વશઔાય અને ભાખષદળષન વાડ્યા છે તેન  શ ું  ઋણ સ્લીઔાય ઔરૂ છ  અને આખાભી લષ દયમ્માન ણ નલીન લનભામેર 

ભેમયશ્રી, ડે. ભેમયશ્રી, અને ચયેભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંકના તભાભ વબાવદશ્રી ન આજ 

પ્રઔાયે વાથ વશઔાય અને ભાખષદળષન ભત ું યશેળે. લશીલટ લલબાખ તયપથી ભુંજ યી અથે યજ  ઔયાતી દયકાસ્ત ઉય 

ત્લયીત લનણષમ રઇ ભુંજ યી આલાના શઔાયાત્ભઔ અલબખભના ઔાયણે આમજન ભ જફનાું લલઔાવના ઔાભન કૂફ જ 

ઝડી અભર ઔયી ળઔામ છે. ભાયા વાથી અલધઔાયીશ્રી/ઔભષચાયીશ્રી ના ટીભ લઔષ  થી ઔામોને ઔામાષલન્દ્લત ઔયલા 

ઉઠાલેરી જશેભત તથા લળસ્ત ભાટે શ ું  આબાય વ્મક્ત ઔરૂ છ , અને આ પ્રભાણે ન વશઔાય આખાભી વભમભાું ણ ભી 

યશેળે તેલી અેક્ષા યાક  છ . જથેી ઔયીને લલઔાવના વભ લચત આમજનનાું ધ્મેમને પ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ. આલી અેક્ષા 

યાકતા વને ૨૦૨૧-૨૨ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૨૨-૨૩ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજ યી અથ ે

યજ  ઔરૂ છ . જ ેઆ વો વશષ સ્લીઔાયળ તેલી આળા યાક  છ ું .  

જમ જમ ખયલી ખ જયાત... 

 

 

 

 

  

 

લડોદયા 
તા. ૨૭-૦૧-૨૦૨૨ 

                     ળામરની અગ્રલાર 
(IAS)                                                                 

                    મ્પમ મનમવર કમભળનય 
                    ભશાનગયામરકા 

                  લડોદયા 



(રૂ. ાખમાાં) (રૂ. ાખમાાં)

સદરો

સને 

૨૦૧૯-૨૦ 

ખરે ખર

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

ખરે ખર

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

માંજુર અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

રરવાઇઝ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૨-૨૩ 

ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૨-૨૩ 

ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ 

સ્થાયી સમમમિ

સને ૨૦૨૨-૨૩ 

ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ  

સામાન્ય સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

ુરાાંત બાકી ૯૯૨૫.૬૪ ૧૯૬૬૫.૯૦ ૧૩૪૭૨.૬૧ ૨૪૬૧૪.૧૧ ૨૬૫૪૩.૭૩ ૨૬૫૪૩.૭૩ ૨૬૫૪૩.૭૩

(અ) રેવન્યુ આવક

૧ મમકત વેરા તથા અન્ય 

વેરા

૪૧૯૧૧.૦૨ ૪૨૬૨૪.૬૦ ૪૪૩૩૮.૧૪ ૪૫૩૦૪.૫૬ ૪૬૫૮૯.૫૬ ૪૬૮૩૯.૫૬ ૪૬૮૩૯.૫૬

૨ રેવન્યુ ગ્ાાંટ ૪૫૦૯૦.૩૬ ૪૫૪૧૪.૧૮ ૫૦૩૬૦.૫૦ ૪૮૧૦૦.૫૦ ૫૦૮૧૦.૫૦ ૫૦૮૧૦.૫૦ ૫૦૭૫૦.૫૦

૩ ખાસ કાયદા મુજબ આવક ૧૭૨૯૧.૦૫ ૧૪૯૭૭.૫૧ ૨૦૩૯૯.૦૦ ૨૨૯૧૧.૦૦ ૨૨૯૧૯.૦૦ ૨૨૯૨૬.૦૦ ૨૨૯૨૬.૦૦

૪ મ્યુમનમસ મમકત 

માાંથી વ્યાજ તથા ભાડુાં

૬૧૫૧.૧૨ ૧૦૩૭૯.૩૯ ૮૫૧૮.૬૦ ૯૫૨૧.૮૫ ૧૦૨૪૪.૭૦ ૧૦૨૮૯.૬૦ ૧૦૨૮૯.૬૦

૫ અન્ય આવક ૨૬૭૪.૦૦ ૨૫૦૭.૩૪ ૩૧૩૯.૧૧ ૨૯૮૬.૮૬ ૩૧૦૫.૪૬ ૩૧૬૮.૭૧ ૩૧૬૮.૭૧

રેવન્યુ આવકનુ કુ ૧૧૩૧૧૭.૫૫ ૧૧૫૯૦૩.૦૨ ૧૨૬૭૫૫.૩૫ ૧૨૮૮૨૪.૭૭ ૧૩૩૬૬૯.૨૨ ૧૩૪૦૩૪.૩૭ ૧૩૩૯૭૪.૩૭

ુરાાંિ સહનુાં કુ ૧૨૩૦૪૩.૧૯ ૧૩૫૫૬૮.૯૨ ૧૪૦૨૨૭.૯૬ ૧૫૩૪૩૮.૮૮ ૧૬૦૨૧૨.૯૫ ૧૬૦૫૭૮.૧૦ ૧૬૦૫૧૮.૧૦

રેવન્યુ ખર્ચ

૧ મહેકમ ખર્ચ ૫૭૬૪૫.૫૧ ૫૯૫૨૧.૪૮ ૬૫૬૫૩.૫૧ ૬૫૧૧૧.૬૫ ૭૦૭૫૬.૬૫ ૭૦૭૫૬.૬૫ ૭૦૭૫૬.૬૫

૨ મનભાવણી ખર્ચ ૨૬૮૪૦.૮૧ ૨૭૫૪૮.૫૧ ૩૨૩૭૭.૮૯ ૩૬૬૩૫.૪૫ ૩૫૬૯૧.૩૫ ૩૫૫૦૨.૩૫ ૩૫૫૦૨.૩૫

૩ ોન ર્ામઝચસ ૫૫૧૬.૫૫ ૩૫૧૬.૩૪ ૪૯૫૫.૦૦ ૨૩૯૫.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦

૪ પ્રાથમમક મિક્ષણ ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૫૫૮૩.૩૫ ૧૭૬૨૫.૦૦ ૧૭૩૩૨.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦

૫ વહહવટી ખર્ચ ૨૫૧.૩૮ ૨૧૧.૬૭ ૪૭૩.૯૩ ૪૨૧.૦૫ ૪૭૩.૨૬ ૪૭૩.૨૬ ૪૭૩.૨૬

રેવન્યુ ખર્ચનુ કુ ૧૦૫૧૩૪.૪૨ ૧૦૬૩૮૧.૩૫ ૧૨૧૦૮૫.૩૩ ૧૨૧૮૯૫.૧૫ ૧૨૯૭૯૨.૨૬ ૧૨૯૬૦૩.૨૬ ૧૨૯૨૦૩.૨૬

કેીટ બજટેમાાં 

તબદી 

કરે/કરવાાત્ર રકમ

૪૧૨૦.૨૨ ૫૩૬૮.૭૪ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

કુ  ખર્ચ ૧૦૯૨૫૪.૬૪ ૧૧૧૭૫૦.૦૯ ૧૩૧૦૮૫.૩૩ ૧૨૬૮૯૫.૧૫ ૧૩૫૨૯૨.૨૬ ૧૩૫૧૦૩.૨૬ ૧૩૪૭૦૩.૨૬

બજટે મસવાયની 

અસામાન્ય આવક-

જાવકની ર્ોખ્ખી વધ-

૫૮૭૭.૩૫ ૭૯૫.૨૮

બાકી રેવન્યુ 

મસક/ખાધ

૧૯૬૬૫.૯૦ ૨૪૬૧૪.૧૧ ૯૧૪૨.૬૩ ૨૬૫૪૩.૭૩ ૨૪૯૨૦.૬૯ ૨૫૪૭૪.૮૪ ૨૫૮૧૪.૮૪

ત્રક અ

રેવન્યુ બજટે

ત્રક અ (57)



(રૂ. ાખમાાં)

અન ાં. 

નાં.
સદરો

સને 

૨૦૧૯-૨૦ 

ખરે ખર

સને 

૨૦૨૦-૨૧ 

ખરે ખર

સને 

૨૦૨૧-૨૨ 

માંજ ર અાંદાજ

સને 

૨૦૨૧-૨૨

રરવાઇઝ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૨-૨૩ 

ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ

સને 

૨૦૨૨-૨૩ 

ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ 

સ્થાયી સમમમિ

સને ૨૦૨૨-

૨૩

 ડ્ર ાફ્ટ અાંદાજ 

સામાન્ય સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

કેીટ ુરાાંત બાકી ૭૨૮.૦૨ ૪૪૦.૫૯ ૭૧૨.૫૬ ૩૦૨.૯૯ ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬ ૮૧૨.૬૬

(બ) કેપીટ આવક

૧ જમીન વેચાણની આવક ૭૪૧૪.૭૮ ૭૬૬.૭૫ ૧૫૧૫૦.૦૦ ૧૧૧૫૦.૦૦ ૧૩૧૫૦.૦૦ ૧૩૧૫૦.૦૦ ૧૩૧૫૦.૦૦

૨ ોનની આવક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

૩
રેવન્યુ  બજટેમાાંથી તબદી 

કરે/કરવાાત્ર રકમ

૪૧૨૦.૨૨ ૫૩૬૮.૭૪ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

૪ અન્ય કેીટ આવક ૮૦૯૯.૪૭ ૩૩૨૪.૬૫ ૩૯૬૨.૫૦ ૩૫૨૮.૨૫ ૪૧૨૨.૫૦ ૪૧૨૨.૫૦ ૪૧૨૨.૫૦

કેપીટ આવકન  ક  ૧૯૬૩૪.૪૭ ૯૪૬૦.૧૪ ૪૨૧૧૨.૫૦ ૨૯૬૭૮.૨૫ ૩૨૭૭૨.૫૦ ૩૨૭૭૨.૫૦ ૩૨૭૭૨.૫૦

પ રાાંિ સહન ાં ક  ૨૦૩૬૨.૪૯ ૯૯૦૦.૭૩ ૪૨૮૨૫.૦૬ ૨૯૯૮૧.૨૪ ૩૩૫૮૫.૧૬ ૩૩૫૮૫.૧૬ ૩૩૫૮૫.૧૬

કેપીટ ખર્ચ

૧ કેીટ ખચચ ૧૧૪૧૧.૩૮ ૯૧૮૮.૧૭ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૨૯૧૬૮.૫૮ ૩૩૩૬૭.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫

કેપીટ ખર્ચન ાં ક  ૧૧૪૧૧.૩૮ ૯૧૮૮.૧૭ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૨૯૧૬૮.૫૮ ૩૩૩૬૭.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫

બાકી મસક/ખાદ્ય ૮૯૫૧.૧૧ ૭૧૨.૫૬ ૪૫૧.૦૬ ૮૧૨.૬૬ ૨૧૭.૪૧ ૧૭૨.૪૧ ૧૭૨.૪૧

બજટે સિવાયની અિામાન્ય 

આવક-જાવકની ચોખ્ખી 

વધ-ઘટ

૮૫૧૦.૫૨ ૪૦૯.૫૭

બાકી કેપીટ મસક/ખાદ્ય ૪૪૦.૫૯ ૩૦૨.૯૯ ૪૫૧.૦૬ ૮૧૨.૬૬ ૨૧૭.૪૧ ૧૭૨.૪૧ ૧૭૨.૪૧

પત્રક બ
કેપીટ બજટે 

પત્રક બ (58)



ઓન સોસસ ગ્રાંટ JNNURM ગ્રાંટ કુલ ઓન સોસસ ગ્રાંટ JNNURM ગ્રાંટ કુલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ મમકત ેન્ડ એકળીઝીન ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦

૨ ળી.એમ.એસ.એસ. ફાલો ૧૬૮૦૦.૦૦ ૧૬૮૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦

૩ પાણી પુરળઠા ૫૨૧.૦૦ ૯૨૩૬.૬૦ ૧૪૮૨.૭૭ ૧૧૨૪૦.૩૭ ૧૨૩૧.૦૦ ૯૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૭૩૧.૦૦

૪ ડરે નેજ ૧૬૩૨.૦૮ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૧૩૨.૦૮ ૪૨૫૧.૦૦ ૧૪૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૨૫૧.૦૦

૫ રોડ ૧૦૩૩.૦૦ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૫૩૩.૦૦ ૨૬૨૮.૦૦ ૧૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૬૨૮.૦૦

૬ પુો ૫૦૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦ ૮૦૦૦.૦૦ ૧૭૫૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૮૨૫૦.૦૦

૭ કુળા, તાળ ૧૫૨.૫૦ ૧૫૨.૫૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦

૮ ળરસાદી ગટર ૫૮૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૮૦.૦૦ ૧૨૧૦.૦૦ ૨૫૬૫.૪૨ ૦.૦૦ ૩૭૭૫.૪૨

૯ સોીડ ળેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ૨૨.૦૦ ૨૫૯૨.૫૩ ૦.૦૦ ૨૬૧૪.૫૩ ૨૦.૦૦ ૨૬૬૨.૮૯ ૦.૦૦ ૨૬૮૨.૮૯

૧૦ મબલ્ડીગ હાઉસીંગ / બી.એસ.યુ.પી. ૧૨૦૦.૦૦ ૨૧૩૭૫.૭૧ ૨૦૦૭.૪૭ ૨૪૫૮૩.૧૮ ૨૬૪૭.૦૦ ૩૯૭૮૨.૫૪ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૬૪૯૯.૮૨

મબલ્ડીગ / હાઉસીંગ ૧૨૦૦.૦૦ ૫૦૯૮.૦૫ ૬૨૯૮.૦૫ ૨૬૪૭.૦૦ ૬૧૦૨.૧૯ ૮૭૪૯.૧૯

MGY ૪૯૦૨.૦૦ ૪૯૦૨.૦૦ ૫૭૫૯.૦૫ ૫૭૫૯.૦૫
RAY ૭૯૭.૭૩ ૭૯૭.૭૩ ૭૯૩.૯૮ ૭૯૩.૯૮

PMAY ૧૦૫૭૭.૯૩ ૧૦૫૭૭.૯૩ ૨૭૧૨૭.૩૨ ૨૭૧૨૭.૩૨

બી.એસ.યુ.પી. ૨૦૦૭.૪૭ ૨૦૦૭.૪૭ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૦૭૦.૨૮

૧૧ પાર્કસસ એન્ડ ગાડસન ૨૫૫.૭૫ ૧૦૯૪.૧૪ ૧૩૪૯.૮૯ ૫૨૬.૨૫ ૧૬૦૦.૦૦ ૨૧૨૬.૨૫

૧૨ માકેટ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

૧૩ જ્નન્મ મરણ ૮૪.૦૦ ૮૪.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

૧૪ કોમ્પુટરાઈઝેન ૫૧.૨૫ ૫૧.૨૫ ૨૫૧.૫૦ ૨૫૧.૫૦

૧૫ સ્ટર ીટ ાઈટ ૩૭૬.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૬૭૬.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦

૧૬ ફાયર ૨૩૫.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૭૩૫.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૧૫૨૩.૫૫ ૧૯૪૩.૫૫

૧૭ આરોગ્ય ૧૫૦.૦૦ ૧૮૦૦.૦૦ ૧૯૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૨૨૦૦.૦૦ ૨૫૫૦.૦૦

૧૮ સભાસદશ્રીઓ ની સ્ળમળળેક ગ્ાાંટ હેઠલ ના 

મળકાસના કામો

૨૪૩૧.૦૦ ૨૪૩૧.૦૦ ૩૦૦૩.૦૦ ૩૦૦૩.૦૦

૧૯ ઈતર કામો ૭૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૩.૧૧ ૭૭૩.૧૧ ૧૪૫.૦૦ ૫૦૨.૬૨ ૦.૦૦ ૬૪૭.૬૨

કુલ ૨૯૧૬૮.૫૮ ૭૭૩૯૮.૯૮ ૩૬૯૩.૩૫ ૧૧૦૨૬૦.૯૧ ૩૩૪૧૨.૭૫ ૯૫૫૩૭.૦૨ ૪૦૭૦.૨૮ ૧૩૩૦૨૦.૦૫

પત્રક ક
સને ૨૦૨૧-૨૨ રીવરઇઝડ અાંદરજ તથર સને ૨૦૨૨-૨૩ ડર રફ્ટ અાંદરજ મુજબ કેપીટલ કરમોનુાં કુલ 

(રૂ. લરખમરાં) 

અ.નાં. સદરો
સને ૨૦૨૧-૨૨ રરવરઇઝ અાંદરજ સને ૨૦૨૨-૨૩ ડર રફ્ટ  અાંદરજ

પત્રક ક (59)



ભૂ પાો 

૩૦%
લધુ પાો કુર પાો

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

૪ ૪.૧ ાણી ુયલઠા ડી.ી.આય. નં ૧ ૪૧૦૪.૮૮ ૫૬૬૭.૯૭ ૨૦૫૨.૪૪ ૮૨૦.૯૮ ૧૨૩૧.૪૬ ૧૫૬૩.૦૯ ૨૭૯૪.૫૫ ૫૬૧૯.૭૫ ૦.૦૦ ૫૬૧૯.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ૪.૨
ાણી ુયલઠા ડી.ી.આય. નં ૨ 

(આજલા પ્રતાુયા સ્ટ ર્ેંધનીંગ)

૨૮૭૦.૦૦ ૩૦૪૨.૧૭ ૧૪૩૫.૦૦ ૫૭૪.૦૦ ૮૬૧.૦૦ ૧૭૨.૧૭ ૧૦૩૩.૧૭ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ૪.૩
ાણી ુયલઠા ડી.ી.આય. નં ૩ 

(સોસસ ઓગભેન્્ેળન પેઝ ૨)

૩૬૮૮.૦૦ ૩૮૮૦.૮૦ ૧૮૪૪.૦૦ ૭૩૭.૬૦ ૧૧૦૬.૪૦ ૧૯૨.૮૦ ૧૨૯૯.૨૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ૪.૪
ાણી ુયલઠા (૨૪×૭) નો ામરો્ પ્રોજકે્્ 

ડી.ી.આય. ન.ં ૪

૬૩૪૫.૭૦ ૧૧૪૭૦.૬૧ ૩૧૭૨.૮૫ ૧૨૬૯.૧૪ ૧૯૦૩.૭૧ ૫૧૨૪.૯૧ ૭૦૨૮.૬૨ ૯૦૭૩.૩૦ ૫૯.૩૬ ૯૧૩૨.૬૬ ૮૫૨.૫૮ ૦.૦૦

૪ ૪.૫ ાણી ુયલઠાનો સપ્રીભેન્્યી ડી.ી.આય. ન.ં ૫ ૨૦૫૯.૨૬ ૩૭૩૭.૨૬ ૬૦૫.૫૦ ૨૪૨.૨૦ ૧૨૧૧.૫૬ ૧૬૭૮.૦૦ ૨૮૮૯.૫૬ ૨૭૪૩.૬૬ ૦.૦૦ ૨૭૪૩.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ ૫.૧ સુઅયેઝ ડી.ી.આય. ન.ં ૧ ૧૦૫૧૪.૯૩ ૧૫૧૫૩.૭૨ ૫૨૫૭.૪૭ ૨૧૦૨.૯૮ ૩૧૫૪.૪૮ ૪૬૩૮.૭૯ ૭૭૯૩.૨૭ ૧૩૨૩૨.૮૪ ૦.૦૦ ૧૩૨૩૨.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ ૫.૨ સુઅયેઝ ડી.ી.આય. ન.ં ૨ ૬૦૫૫.૭૪ ૬૦૫૫.૭૪ ૩૦૨૭.૮૭ ૧૨૧૧.૧૫ ૧૮૧૬.૭૨ ૦.૦૦ ૧૮૧૬.૭૨ ૫૨૪૪.૦૨ ૦.૦૦ ૫૨૪૪.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭ ૭.૧ સોરીડ લેસ્ટ્ ભેનેજભેન્્ ડી.ી.આય. ન.ં ૧ ૩૦૯૮.૫૪ ૩૩૯૪.૬૫ ૧૫૪૯.૨૭ ૬૧૯.૭૧ ૯૨૯.૫૬ ૨૯૬.૧૧ ૧૨૨૫.૬૭ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૧
ફી.એસ.મુ.ી. ડી.ી.આય. ન.ં ૧

(૫૩૯૨ ભકાનો)

૭૩૫૦.૪૮ ૯૨૨૮.૨૦ ૩૩૯૬.૩૪ ૧૩૫૮.૫૪ ૧૩૭૨.૯૨ ૦.૦૦ ૧૩૭૨.૯૨ ૮૭૩૮.૦૭ ૧૬.૨૦ ૮૭૫૪.૨૭ ૧૬.૨૦ ૦.૦૦

૧૨ ૧૨.૨
ફી.એસ.મુ.ી. ડી.ી.આય. ન.ં ૨

(પેઝ ૨-૫૬૬૪ ભકાનો)

૧૧૪૭૭.૭૯ ૧૩૮૦૪.૫૭ ૫૫૭૧.૭૭ ૨૨૨૮.૭૦ ૧૮૨૬.૯૦ ૦.૦૦ ૧૮૨૬.૯૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૪૦૧.૫૭

૧૨ ૧૨.૩
ફી.એસ.મુ.ી. ડી.ી.આય. ન.ં ૩

(પેઝ ૩-૬૦૯૬ ભકાનો)

૧૫૫૨૪.૦૨ ૨૪૪૧૯.૦૪ ૭૪૮૨.૯૦ ૩૦૩૫.૬૦ ૨૪૯૮.૦૨ ૦.૦૦ ૨૪૯૮.૦૨ ૨૩૫૩૨.૭૭ ૪૦૯.૧૫ ૨૩૯૪૧.૯૨ ૮૮૬.૨૭ ૪૯૮.૦૫

૧૨ ૧૨.૫
ફી.એસ.મુ.ી. ડી.ી.આય. ન.ં ૪

(પેઝ ૪-૨૩૩૬ ભકાનો)

૯૨૮૩.૫૯ ૧૦૮૧૯.૫૮ ૪૪૧૫.૩૭ ૨૧૬૨.૬૨ ૧૨૯૨.૨૭ ૦.૦૦ ૧૨૯૨.૨૭ ૯૦૫૦.૫૦ ૦.૦૦ ૯૦૫૦.૫૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૫૪૨.૮૦

૧૨ ૧૨.૭
ફી.એસ.મુ.ી. ડી.ી.આય. ન.ં ૫

(પેઝ ૫-૨૨૦૮ ભકાનો)

૮૭૮૭.૦૫ ૧૦૨૩૮.૯૧ ૪૧૨૧.૨૧ ૨૧૦૩.૯૧ ૧૨૨૬.૦૮ ૦.૦૦ ૧૨૨૬.૦૮ ૮૩૭૫.૬૮ ૫.૦૦ ૮૩૮૦.૬૮ ૫૦૫.૦૦ ૧૬૨૭.૮૬

૧૨ ૧૨.૬

સપ્રીભેન્્યી ડી.ી.આય. ફી.એસ.મુ.ી પેઝ I (૧૫ 

આંગણલાડી તથા સાત કમ્ાઉન્ડ લોર કયલા ) 

ડી.ી.આય. ન.ં ૫

૧૩૧.૩૭ ૧૯૫.૦૮ ૬૩.૭૭ ૩૮.૨૬ ૪૨.૦૯ ૫૦.૯૬ ૯૩.૦૫ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (જતેરુય-દદનેળ ભીર) ડી.ી.આય. 

ન.ં ૧

૧૯૬૮.૦૦ ૨૬૭૨.૯૦ ૯૮૪.૦૦ ૩૯૩.૬૦ ૫૯૦.૪૦ ૭૦૪.૯૦ ૧૨૯૫.૩૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (નલામાડસ  ડી- કેમફન) ડી.ી.આય. 

ન.ં ૨

૧૩૯૬.૦૦ ૧૮૫૩.૦૦ ૬૯૮.૦૦ ૨૭૯.૨૦ ૪૧૮.૮૦ ૪૫૭.૦૦ ૮૭૫.૮૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧ યેરલે ઓલય બ્રીજ (રારફાગ) ડી.ી.આય. ન.ં ૧
૪૫૭૨.૦૦ ૪૯૭.૦૦ ૫૫૭૧.૧૬ ૨૨૮૬.૦૦ ૯૧૪.૪૦ ૧૩૭૧.૬૦ ૫૦૨.૧૬ ૧૮૭૩.૭૬ ૫૩૫૩.૫૫ ૦.૦૦ ૫૩૫૩.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧ ૧૩૦૧
યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરારી યેરલે ક્રોસીંગ) ડી.ી.આય. 

ન.ં ૩

૪૪૩૫.૦૦ ૫૮૫૬.૦૦ ૨૨૧૭.૫૦ ૮૮૭.૦૦ ૧૩૩૦.૫૦ ૧૪૨૧.૦૦ ૨૭૫૧.૫૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૩ ૧૩૦૩ લયસાદી ગ્ય  ડી.ી.આય. ન.ં ૧ ૧૪૫૯૪.૫૬ ૨૩૯૦૮.૨૩ ૭૨૯૭.૨૮ ૨૯૧૮.૯૧ ૪૩૭૮.૩૭ ૯૩૧૩.૬૭ ૧૩૬૯૨.૦૪ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૩ ૧૩૦૩
લયસાદી ગ્ય  ડી.ી.આય. ન.ં ૨ 

(યીહેફીરી્ેળન ઓપ કાંસ)

૧૦૪૪૪.૭૯ ૧૦૪૪૪.૭૯ ૫૨૨૨.૪૦ ૨૦૮૮.૯૬ ૩૧૩૩.૪૪ ૦.૦૦ ૩૧૩૩.૪૪ ૭૧૧૯.૮૬ ૦.૦૦ ૭૧૧૯.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૨ ૨૨ ઓગભેન્્ેળન ઓપ લો્ય સપ્રામ મસસ્ટ્ભ ૧૨૩૮૫.૩૨ ૧૩૭૮૭.૦૫ ૬૧૯૨.૬૬ ૨૪૭૭.૦૬ ૩૭૧૫.૬૦ ૧૪૦૧.૭૩ ૫૧૧૭.૩૩ ૧૧૮૩૬.૬૫ ૧૦.૯૧ ૧૧૮૪૭.૫૬ ૬૩૦.૧૯ ૦.૦૦

૧૪૧૦૯૪.૦૨ ૪૯૭.૦૦ ૧૮૫૨૬૫.૭૪ ૬૮૮૯૩.૬૦ ૨૮૪૭૩.૫૦ ૩૫૪૧૧.૮૮ ૨૭૫૭૨.૬૨ ૬૨૯૮૪.૫૦ ૧૬૩૨૯૭.૧૪ ૫૦૦.૬૨ ૧૬૩૭૯૭.૭૬ ૩૪૯૦.૨૪ ૪૦૭૦.૨૮

(ફ) અન્મ ખર્સની મલગત

કન્સલ્્ન્સી ર્ાજીસ ૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૩૯૫.૯૬ ૦.૦૦ ૩૩૯૫.૯૬ ૧૦૪.૦૪ ૦.૦૦

ભહેકભ તથા લહીલ્ી ર્ાજીસ ૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૧૭ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૯૨૨.૧૩ ૭૫.૮૮ ૨૯૯૮.૦૧ ૯૯.૦૭ ૦.૦૦

કુર  (ક) ૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૩૧૮.૦૯ ૭૫.૮૮ ૬૩૯૩.૯૭ ૨૦૩.૧૧ ૦.૦૦

કુર  (અ) +(ફ) ૧૪૧૦૯૪.૦૨ ૪૯૭.૦૦ ૧૯૧૭૬૫.૭૪ ૬૮૮૯૩.૬૦ ૨૮૪૭૩.૫૦ ૩૫૪૧૧.૮૮ ૨૭૫૭૨.૬૨ ૬૯૪૮૪.૫૦ ૧૬૯૬૧૫.૨૩ ૫૭૬.૫૦ ૧૭૦૧૯૧.૭૩ ૩૬૯૩.૩૫ ૪૦૭૦.૨૮

સને ૨૦૨૨-૨૩ ભાં 

થનાય કુર  ખર્સ

યકભ રૂ. રાખભાં

JNNURM  ત્રક - ડ

(અ) ભંજૂય થમેર ડી.ી.આય.

ફજે્  કોડ

૩૦-૧૧-૨૧ 

સુધી થમેર કુર  

ખર્સ

સને ૨૦૨૧-૨૨ ભાં 

થનાય કુર  ખર્સ
સમલસસીઝ ડી.ી.આય. યકભ

યેરલેનો 

પાો
્ેન્ડય લેલ્મુ

બાયત સયકાય 

૫૦ %

ગુજયાત 

સયકાયનો 

પાો ૨૦%

૩૦-૧૧-૨૧ સુધી 

થમેર ખર્સ

૩૧-૦૩-૨૧ સુધી 

થમેર ખર્સ

ભહાનગયામરકાનો પાો

ત્રક ડ (60)



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

રેવન્ય  જમા 



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨.૭૪ ૨.૩૭ ૫.૦૦ ૧.૮૮ ૦.૬૨ ૨.૫૦ 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 ૩૫૪૯.૯૮ ૮૪૯૫.૬૩ ૫૫૦૦.૦૦ ૧૯૦૯.૦૨ ૪૦૯૦.૯૮ ૬૦૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૦૪ લાશન રોનનંુ વ્માજ ૨૩૧૦૬ ૯.૪૯ ૨.૯૨ ૨.૦૦ ૩.૨૨ ૦.૭૮ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

હાઉસીંગ મોજના હપ્તા

A ૦૧૦૬૨૦૭ ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૧ ૦.૦૧ ૦.૫૩ 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 ૦.૪૬ ૦.૧૦ ૦.૨૦ ૦.૦૬ ૦.૧૪ 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 ૦.૦૦ ૦.૮૩ ૧.૦૦ ૦.૧૨ ૦.૩૮ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
A ૦૧૦૬૨૧૧ ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૪ ૦.૦૧ ૦.૩૪ ૦.૧૫ ૦.૧૭ ૦.૦૩ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

A ૦૧૦૬૨૧૨ ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગિના ૨૦૦ 

લવલાટો અંગે પાાની તથા શપ્તાની યકભ

૨૩૫૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

A ૦૧૦૬૨૧૩ ૭) તાંદરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 

લગિની મોજના અંગે

૨૩૫૧૦ ૦.૦૦ ૦.૬૩ ૦.૧૦ ૦.૬૯ ૦.૧૬ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૦.૮૫

A ૦૧૦૬૨૧૪ ૮) શયણી વલાદ યશેઠાણોની મોજના અંગે 

પાાની યકભ

૨૩૫૦૬ ૦.૦૦ ૨.૩૨ ૦.૫૦ ૦.૪૫ ૦.૩૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

A ૦૧૦૬૨૧૬ ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથનાં ૧૦૮ 

લવલાટોની મોજના અંગે પાાની યકભ

૨૩૫૦૭ ૦.૦૦ ૦.૬૫ ૦.૫૦ ૦.૪૪ ૦.૩૧ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

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 ૨૩૫૧૩ ૨૭.૦૧ ૬૩.૩૫ ૧૦૦.૦૦ ૭૯.૮૪ ૨૦.૧૬ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦
A ૦૧૦૬૨૨૦ લધુ આકાયેર ગાય યત જભા ૧૬૦૦૨ ૩૬.૧૬ ૨૮.૯૮ ૩૦.૦૦ ૧૦.૧૮ ૯.૮૨ ૨૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૨૧ લધુ આકાયેર ખચિ યત જભા ૧૬૦૦૩ ૪.૫૪ ૨.૭૩ ૨૦.૦૦ ૧.૨૬ ૩.૭૪ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
A ૦૧૦૬૨૨૭ ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૪૯ ૦.૨૬ ૦.૦૨ ૦.૫૦ ૦.૦૮ ૦.૧૭ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૨૮ ૨) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ફીજા  તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૦ ૦.૭૯ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૦૧ ૦.૨૪ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૩૦ ૪) શયણી નજીક યશેઠાણની મોજના ૧૩૪૫૨ ૦.૮૭ ૦.૦૮ ૦.૫૦ ૦.૦૨ ૦.૨૩ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦
A ૦૧૦૬૨૩૧ ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 

અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૩ ૦.૧૧ ૦.૩૧ ૦.૨૦ ૦.૧૬ ૦.૦૪ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦
A ૦૧૦૬૨૩૨ ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગિના ૨૦૦ 

લવલાટો તથા વંતોનગય ૨૬૦ લવલાટો 

૧૩૪૫૪ ૦.૦૮ ૦.૨૦ ૦.૧૫ ૦.૦૯ ૦.૦૬ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

  યેલન્મુ જભા (2)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

A ૦૧૦૬૨૩૩ ૭) તાંદરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 

લગિની મોજના અંગે જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૫ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૩૦ ૦.૧૦ ૦.૪૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૩૪ ૮) શયણી વલાદ યશેઠાણોની મોજના અંગે 

જભીન ભશેવુરની આલક

૧૩૪૫૬ ૦.૦૧ ૦.૧૪ ૦.૧૫ ૦.૦૩ ૦.૧૨ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૧૫

A ૦૧૦૬૨૩૬ ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથનાં ૧૦૮ 

લવલાટોની મોજના અંગે જભીન ભશેવુરની 

આલક

૧૩૪૫૮ ૦.૦૩ ૦.૦૨ ૦.૧૦ ૦.૧૬ ૦.૦૪ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ 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 ૦૧૦૬૨૪૪ ફેકાયુયા(ધયભુયા) મોજના અંગે જભીન 

ભશેવૂરની આલક

૨૩૫૧૪ ૦.૦૫ ૦.૩૧ ૦.૫૦ ૦.૦૪ ૦.૪૬ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૦૬૨૪૫ BSUP શાઉવીંગ મોજનાનાં શપ્તાની આલક ૨૩૫૧૫ ૨૫૧.૮૦ ૧૭૯.૦૮ ૨૦૦.૦૦ ૮૧.૮૩ ૩૮.૧૭ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

A ૦૧૦૬૨૪૬ પ્રીંથ/રો કોસ્ટ ક્લાટિવિના શપ્તા/વ્માજ ની 

આલક

૨૩૫૧૬ ૧.૭૩ ૧.૩૧ ૧.૫૦ ૦.૨૭ ૦.૨૩ ૦.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

A ૦૧૦૬૨૪૭ તુરવીલાડી રો કોસ્ટ શાઉર્વંગ જભીન ભશેવૂર ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

A ૦૧૦૬૨૪૮ એપ્રેન્ટીવ ને ચૂકલેર ગાય ભાટે ભેર 

ગ્ાંટ/ગાય યીએમ્ફવિભેન્ટ

૨૩૩૪૫ ૦.૦૦ ૧૪૨.૪૮ ૨૫.૦૦ ૬૦.૪૧ ૬૪.૫૯ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

A ૦૧૦૬૩૦૧ ર્ળક્ષણ ઉકય અંગે વયકાય ભદદ ૧૮૧૩૪ ૨૬૮૫.૮૮ ૨૮૪૮.૮૪ ૩૫૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૧૮૦૦.૦૦ ૩૯૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦

A ૦૧૦૮૩૦૧ આધાયકાડિની આલક ૨૩૩૩૬ ૨૧.૮૫ ૧૨.૮૮ ૧૦.૦૦ ૪.૯૮ ૫.૦૨ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૧ વાભાન્મ કય( ાછરા લોનો) ૧૦૨૦૧ ૯.૫૩ ૨૨.૫૪ ૫.૦૦ ૦.૩૧ ૦.૬૯ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૨ લેયા લવુરાત અંગેનો દંડ ૧૦૨૧૨ ૦.૧૨ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૨૨ ૦.૨૮ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૧૦૧૦૩ લેયાનંુ દંડનીમ વ્માજ ૧૦૨૦૬ ૭૪૪.૫૦ ૫૮૯.૫૮ ૭૦૦.૦૦ ૩૬૮.૭૨ ૩૩૧.૨૮ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૪ ારતુ કુતયા યાખલાનંુ ચાજિ ૧૦૩૦૪ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

A ૦૧૧૦૧૦૫ થીમેટય ટેક્ષ ૧૦૩૦૨ ૫૫.૨૩ ૫.૭૫ ૬૦.૦૦ ૭.૮૪ ૭.૧૬ ૧૫.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૬ માંર્ત્રક લાશનો ઉયનો કય ૧૦૩૦૧ ૨૧૨૧.૧૬ ૨૧૪૭.૩૧ ૨૫૦૦.૦૦ ૧૯૨૮.૩૨ ૬૨૧.૬૮ ૨૫૫૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૮ કે્ષત્રપ આધાયીત વાભાન્મ કય ૧૦૨૧૭ ૧૬૩૬૬.૮૧ ૧૬૮૦૭.૫૭ ૧૭૩૭૧.૨૫ ૧૧૯૬૩.૯૫ ૫૯૮૬.૦૫ ૧૭૯૫૦.૦૦ ૧૮૫૫૦.૦૦ ૧૮૭૦૦.૦૦ ૧૮૭૦૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૦૯ વ્મલવામ લેયો ૧૦૨૨૦ ૪૮૯૩.૩૬ ૪૭૮૦.૮૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૩૭૨૪.૦૪ ૧૩૨૫.૯૬ ૫૦૫૦.૦૦ ૫૧૫૦.૦૦ ૫૧૫૦.૦૦ ૫૧૫૦.૦૦

A ૦૧૧૦૧૧૦ વ્મલવામ લેયાનંુ દંડનીમ વ્માજ ૧૦૨૨૩ ૮૩.૪૫ ૧૦૯.૯૦ ૧૦૦.૦૦ ૯૫.૬૧ ૨૯.૩૯ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૧ નોટીવ પી ૧૦૨૦૮ ૨૬.૮૮ ૨૧.૧૬ ૨૫.૦૦ ૯.૯૦ ૧૦.૧૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૨ લોયંટ પી ૧૦૨૦૭ ૧.૯૦ ૧.૪૦ ૫.૦૦ ૦.૨૩ ૧.૭૭ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૩ યચુયણ ૧૩૪૩૧ ૭.૮૧ ૮૧.૨૫ ૫.૦૦ ૧.૬૮ ૮.૩૨ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૧૧૦૨૦૪ લશીલટી ચાજિ (ચેક યીટનિ અંગેનો) ૧૩૪૪૪ ૧૭.૨૦ ૧૯.૫૮ ૨૦.૦૦ ૩૪.૩૦ ૧૦.૭૦ ૪૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (3)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

A ૦૧૧૦૨૦૫ વાભાન્મ કય યેકોડિ  નાભપેયની આલક ૧૩૪૦૨ ૩૦૧.૧૭ ૨૯૮.૯૨ ૨૫૦.૦૦ ૨૦૦.૧૮ ૪૯.૮૨ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

A ૦૧૧૨૨૦૧ ઇ-લેસ્ટની આલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૩૧ ૦.૧૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૧૧૩૩૦૧ ઓક્ટર ોમ લતય ગ્ાંટની આલક ૧૮૧૪૫ ૩૨૧૬૨.૩૦ ૩૨૧૬૨.૨૬ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૧૮૭૬૧.૩૨ ૧૩૭૩૮.૬૮ ૩૨૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦ ૩૫૫૦૦.૦૦

A ૦૧૧૪૨૦૧ ેન્ળન યત જભા ૧૬૦૦૧ ૪૫.૮૯ ૭૦.૭૩ ૫૦.૦૦ ૭૩.૧૨ ૧૬.૮૮ ૯૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

૧ જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા 

યર્ુયણનુાં કુર

૬૩૪૩૧.૭૧ ૬૮૯૦૬.૪૫ ૭૦૯૯૨.૧૨ ૪૧૪૨૫.૭૬ ૨૮૧૭૭.૦૬ ૬૯૬૦૨.૮૨ ૭૩૫૮૯.૬૭ ૭૩૭૩૯.૬૭ ૭૩૭૩૯.૬૭

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ

(૧)સાભાન્મ

A ૦૨૦૧૨૦૧ (અ) જગ્મા લાયલાની યલાના પી ૧૩૧૦૧ ૫૨.૨૬ ૧૫.૦૩ ૬૦.૦૦ ૧૧.૨૧ ૮.૭૯ ૨૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

ઇભાયત બાડુાં

A ૦૨૦૧૨૦૨ ૨.૧) દુકાનો, કેર્ફન ૧૩૧૦૩ ૮૧.૫૯ ૧૦૮.૭૮ ૧૨૫.૦૦ ૪૭.૬૯ ૨૭.૩૧ ૭૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦
A ૦૨૦૧૨૦૪ ૨.૩) સ્રભ ક્રીમયન્વનાં ભકાનો ૧૩૧૦૮/

૧૩૧૦૯
૧.૪૯ ૪.૩૫ ૨.૫૦ ૨.૦૨ ૦.૪૮ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

A ૦૨૦૧૨૦૫ ૨.૪)ઇતય ભકાનો ૧૩૧૧૧ ૧.૧૨ ૮.૪૦ ૨.૦૦ ૨.૧૩ ૨.૮૭ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૬ ૨.૫) દ્માલતી દેલી કોભર્ળિમર વેન્ટય ૧૩૧૦૪ ૧૬.૮૪ ૪૮.૫૧ ૨૫.૦૦ ૨૨.૮૧ ૨૭.૧૯ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૭ જાશેયાત/શોડીગ્વ અંગેનંુ બાડંુ ૧૩૧૦૨ ૧૬૬૨.૭૭ ૧૨૪૮.૪૨ ૧૭૦૦.૦૦ ૭૨૬.૬૨ ૧૭૭૩.૩૮ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૮ વલેમય અને પ્રાન ભેકયની પી ૧૩૪૩૬ ૩૨.૬૨ ૧૬.૪૫ ૩૫.૦૦ ૫.૩૨ ૪.૬૮ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૦૯ ઇભાયતો ફાંધલાના યલાનાની રાગત ૧૩૩૦૭ ૧૬૯૮૬.૫૬ ૧૪૭૨૦.૧૭ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૧૭૭૪૩.૩૦ ૪૮૫૬.૭૦ ૨૨૬૦૦.૦૦ ૨૨૪૪૦.૦૦ ૨૨૬૦૦.૦૦ ૨૨૬૦૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૦ વ્શીકર ાર્કિંગ ચાજિ /ે એન્ડ ાકિ ૧૩૪૩૪ ૧૫.૨૦ ૧૪.૬૪ ૨૦.૦૦ ૧૭.૩૧ ૨.૬૯ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૧ લવલાટ મોજના અંગે કોોયેળને ફાંધેરા 

ભકાનો/દુકાનો નાભપેય કયલા અંગેની આલક

૧૩૪૦૨ ૬.૨૭ ૧૦.૨૩ ૧૦.૦૦ ૧૧.૦૨ ૩.૯૮ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૩ અકોટા સ્ટેડીમભની આલક ૧૩૧૦૫ ૧૩.૫૬ ૦.૩૧ ૨૦.૦૦ ૧૩.૧૦ ૬.૯૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૬ રોકોને શંગાભી ઇભરા કામભી બાડેથી આલા ૧૩૧૧૭ ૧.૮૩ ૧.૪૪ ૩.૦૦ ૦.૫૮ ૦.૪૨ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૭ ભશાનગયાર્રકાના ખુલ્લા પ્રોટ ાટી પ્રોટ 

તયીકે બાડેથી આલા તથા વ્માજ

૧૩૧૧૮ ૨૯.૦૫ ૪૦.૧૪ ૨૫.૦૦ ૧૩૪.૩૮ ૧૫.૬૨ ૧૫૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૧૯ કાયેરીફાગ સ્કેટીંગ યીંગની આલક ૧૩૧૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦
A ૦૨૦૧૨૨૦ કોમ્મુર્નકેળનના ટાલયના ઇન્સ્ટોરેળન ચાજિની 

આલક

૧૩૪૬૩ ૬.૭૫ ૦.૭૫ ૧૦.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૧.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૧ કેફર કનેક્ળનનાં બાડાની આલક ૧૩૧૧૯ ૨૭૭.૨૩ ૨૨૪.૫૧ ૨૮૦.૦૦ ૧૯૨.૮૦ ૮૭.૨૦ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૦.૦૦
A ૦૨૦૧૨૨૨ અંડયગ્ાઉન્ડ/ઓલયશેડ કેફર ચાજીવની 

આલક

૧૩૧૨૨ ૧૫.૮૪ ૧૦.૮૦ ૨૫.૦૦ ૧૦.૪૧ ૨૯.૫૯ ૪૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

A ૦૨૦૧૨૨૩ કર્મ્પ્રળન વટીપીકેટની આલક ૧૩૩૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧૬.૬૮ ૧૩.૩૨ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦
A ૦૨૦૧૨૨૪ ઓક્મુેળન વટીફપકેટની આલક ૧૩૩૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૧૬.૩૫ ૧૩.૬૫ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (4)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

A ૦૨૦૨૨૦૧ વાઇટ પ્રાન તથા નક્ળાની નકર કયલાની 

તથા વયખાલલાની પી

૧૩૪૦૭ ૧૦.૬૦ ૧૦.૪૩ ૧૫.૦૦ ૭.૨૨ ૨.૭૮ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૨૨૦૨ ર્ફલ્ડીંગ એન્ડ અધય કન્સ્ટરક્ળન વેવની 

વર્લિવ આલક

૨૩૩૨૨ ૧૧.૯૮ ૭.૬૯ ૧૫.૦૦ ૧૧.૭૯ ૩.૨૧ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૧ ૧)ગાંધીનગય ગૃશનંુ બાડંુ તથા યચુયણ આલક ૧૩૧૦૫ ૨૭.૯૩ ૦.૪૩ ૩૫.૦૦ ૧.૩૧ ૩.૬૯ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૨ ૧)વય વમાજીયાલ નગયગૃશનંુ બાડંુ તથા 

યચુયણ આલક

૧૩૧૦૫ ૬.૨૫ ૩.૪૬ ૧૧૦.૦૦ ૧૯.૨૬ ૧૦.૭૪ ૩૦.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૩ યાત્રી ફજાયની આલક ૧૩૧૦૫ ૧૧૭.૦૧ ૨૦.૮૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૯.૫૬ ૭૦.૪૪ ૧૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૨૦૩૨૦૪ ંફડત ફદન દમા ઉાધ્મામ નગયગૃશનંુ બાડંુ 

તથા યચુયણ આલક

૧૩૧૦૫ ૮૬.૭૬ ૩.૪૫ ૭૦.૦૦ ૭.૨૮ ૭.૭૨ ૧૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટનુાં કુર

૧૯૪૬૧.૫૧ ૧૬૫૧૯.૧૯ ૨૨૭૮૯.૭૫ ૧૯૦૫૦.૯૦ ૬૯૭૪.૨૦ ૨૬૦૨૫.૧૦ ૨૬૦૪૦.૮૫ ૨૬૨૩૪.૬૦ ૨૬૨૩૪.૬૦

૩ જાહેય સરાભતી

A ૦૩૦૧૧૦૧ પામયટેક્ષ ૧૦૩૦૬ ૨૩૧.૧૫ ૨૩૪.૫૦ ૨૫૦.૦૦ ૧૭૭.૬૬ ૧૦૨.૩૪ ૨૮૦.૦૦ ૨૮૫.૦૦ ૨૮૫.૦૦ ૨૮૫.૦૦
A ૦૩૦૧૨૦૧ પામય એન્જીનની આલક ૧૩૪૦૪ ૨૬.૫૪ ૧૩.૫૫ ૪૦.૦૦ ૧૨.૬૬ ૭.૩૪ ૨૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૨ એમ્્મુરન્વ ભોટયગાડીની આલક ૧૩૪૦૫ ૦.૫૧ ૦.૬૦ ૧.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૧૭ ૦.૨૫ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૩ ભૃતદેશલાફશનીની આલક ૧૩૪૩૫ ૦.૪૧ ૦.૫૧ ૧.૦૦ ૦.૧૨ ૦.૧૮ ૦.૩૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૪ ાણીના ટેન્કયની આલક ૧૩૪૦૯ ૧૭.૪૫ ૧૧.૫૯ ૧૫.૦૦ ૯.૭૯ ૫.૨૧ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૦૩૦૧૨૦૭ ફશુભાી ભકાનોભાં પામય પાઇટીંગની 

વુર્લધાના ઇન્વેક્ળનની આલક

૨૩૩૧૩ ૯૧.૪૪ ૧૭૭.૩૩ ૨૦૦.૦૦ ૩૦૪.૦૮ ૯૫.૯૨ ૪૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૩૦૪૩૦૧ વયકાયી ભદદ ટર ાપીક ર્વગ્નર તથા અન્મ ટર ાફપક 

વુર્લધા ભાટે

૧૮૧૦૧ ૦.૦૦ ૧૪૪.૭૮ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

૩ જાહેય સરાભતીનુાં કુર ૩૬૭.૫૦ ૫૮૨.૮૬ ૬૫૭.૦૦ ૫૦૪.૩૯ ૩૧૧.૧૬ ૮૧૫.૫૫ ૬૩૨.૦૦ ૬૩૨.૦૦ ૬૩૨.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા

(૧)સાભાન્મ

A ૦૪૦૧૧૦૧ ાણી કય/ચાજિ (ાછરા લિનો) ૧૦૨૦૫ ૨.૫૫ ૪.૫૮ ૫.૦૦ ૦.૨૬ ૦.૭૪ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૩ ૧)કે્ષત્રપ આધાફયત ર્ભલ્કત લેયા ભીટય 

ર્વલામ (ાછરા લિનો)

૧૦૨૦૪ ૭૪.૧૨ ૧૨૪.૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૧.૩૧ ૧૭૮.૬૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૪ ૨)ાણી ચાજિ/કય ભીટયથી (ાછરા લિનો) ૧૦૨૦૩ ૪.૧૬ ૪.૧૬ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૭ ૧) કે્ષત્રપ આધાફયત ર્ભલ્કત લેયાને વુવંગત 

ાણી ચાજિ/કય (ભીટય ર્વલામ)

૧૦૨૧૮ ૮૨૨૪.૭૦ ૮૩૪૪.૩૧ ૮૦૩૫.૧૩ ૬૦૩૨.૪૭ ૨૫૧૭.૫૩ ૮૫૫૦.૦૦ ૮૭૦૦.૦૦ ૮૭૫૦.૦૦ ૮૭૫૦.૦૦

A ૦૪૦૧૧૦૮ ૨)ાણી ચાજિ/કય ભીટયથી ૧૦૨૧૯ ૨૮૨.૯૦ ૪૦૬.૨૦ ૩૦૦.૦૦ ૨૭.૫૧ ૨૭૨.૪૯ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦
A ૦૪૦૧૧૦૨ શદ ફશાયના લોટય કનેક્ળન ભાટે ૧૦૨૧૫ ૦.૦૦ ૦.૭૧ ૧.૨૫ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
A ૦૪૦૧૧૦૫ ફાંધકાભ ાણી ૧૦૨૦૯ ૪૧.૬૮ ૩૪.૦૮ ૩૦.૦૦ ૨૩.૧૭ ૧૧.૮૩ ૩૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (5)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

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 ૭૧.૧૯ ૭૭.૭૭ ૧૫૦.૦૦ ૩૧.૦૦ ૬૯.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦
A ૦૪૦૧૨૦૩ ફંધ ખોરની રાગત ૧૩૪૨૬ ૨૬.૬૦ ૭૨.૪૩ ૭૫.૦૦ ૨૨.૧૬ ૫૨.૮૪ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦
A ૦૪૦૧૨૦૪ નાભપેયની રાગત ૧૩૪૦૨ ૫૬.૨૮ ૫૭.૧૩ ૫૦.૦૦ ૩૭.૭૮ ૨૨.૨૨ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦
A ૦૪૦૧૨૦૫ ઝાડ તથા ઘાવની આલક ૨૩૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦
A ૦૪૦૧૨૦૭ યચુયણ ૨૩૩૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦
A ૦૪૦૧૨૦૮ ાણી વુયર્લઝન ચાજિ ૧૩૪૪૧ ૩૮.૬૬ ૪૫.૩૬ ૫૦.૦૦ ૩૭.૮૦ ૧૨.૨૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
A ૦૪૦૧૨૦૯ પ્રમ્ફય રામવન્વ પી ૧૩૩૧૫ ૬૨.૬૪ ૭૧.૧૨ ૭૦.૦૦ ૬૦.૪૮ ૧૯.૫૨ ૮૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા યેલન્મુ આલકનુાં કુર ૮૮૮૫.૪૮ ૯૨૪૨.૦૪ ૮૯૭૭.૪૮ ૬૨૯૩.૯૪ ૩૧૬૪.૦૬ ૯૪૫૮.૦૦ ૯૬૫૭.૧૦ ૯૭૧૭.૧૦ ૯૭૧૭.૧૦

૫ કન્ઝયલન્સી

A ૦૫૦૧૧૦૧ ડરે નેજ કય (ાછરા લોનો) ૧૦૨૧૩ ૧૦૩.૬૪ ૬૨.૬૧ ૩.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૬૫ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૦૫૦૧૧૦૩ જાજરૂ લેયો ૧૦૨૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫
A ૦૫૦૧૧૦૪ કન્ઝયલન્વી તથા વુઅયેઝ કય 

(ચારુ લિનો)

૧૦૨૨૧ ૪૫૬૭.૮૬ ૪૬૫૨.૭૦ ૫૪૪૬.૯૫ ૩૫૩૩.૨૬ ૧૫૧૬.૭૪ ૫૦૫૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૫૨૫૦.૦૦ ૫૨૫૦.૦૦

A ૦૫૦૧૧૦૫ કન્ઝયલન્વી તથા વુઅયેઝ કય 

(ાછરા લોનો)

૧૦૨૨૨ ૩૪૨.૨૪ ૩૫૩.૭૯ ૩૫૦.૦૦ ૧૬૭.૧૪ ૧૮૨.૮૬ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

A ૦૫૦૧૨૦૧ યચુયણ ૨૩૩૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
ગાંદા(સ્રેજ) ાણીની આલક ૦.૦૦

A ૦૫૦૧૨૦૫ ખાનગી કાયખાનાના ભરીન જના વેમ્ર 

તાવલાની આલક

૧૩૩૨૦ ૯.૧૭ ૯.૫૫ ૧૦.૦૦ ૪.૮૨ ૫.૧૮ 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

A ૦૫૦૨૨૦૨ ભેરા ખાતયની આલક ૨૩૨૧૩ ૫.૦૬ ૬.૩૯ ૬.૦૦ ૨.૮૫ ૩.૧૫ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

A ૦૫૦૩૨૦૧ ખાનગી ડરે નેજ વપાઇ ૧૩૪૧૭ ૨.૯૫ ૧.૬૩ ૩.૦૦ ૧.૨૩ ૧.૭૭ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦
A ૦૫૦૩૨૦૨ વોવમટીના ૧૦૦% ના ખચે ડરે નેજ નાંખલાના 

કાભે આલેર વુયર્લઝન એજન્વી તથા 

૧૩૪૧૧ ૩૫.૫૧ ૮૩.૨૬ ૫૦.૦૦ ૨૦.૮૯ ૯.૧૧ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
A ૦૫૦૩૨૦૩ ચેમ્ફય જોડાણની કાભગીયીની આલક ૧૩૪૧૦ ૧૪૭.૩૬ ૧૩૦.૦૨ ૧૮૦.૦૦ ૧૧૫.૨૦ ૩૪.૮૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

૫ કન્ઝયલન્સીનુાં કુર ૫૨૧૬.૩૪ ૫૨૯૯.૯૫ ૬૦૬૦.૦૦ ૩૮૪૫.૭૪ ૧૭૫૭.૩૧ ૫૬૦૩.૦૫ ૫૭૮૩.૦૫ ૫૮૩૩.૦૫ ૫૮૩૩.૦૫

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી

પૂડ સેફ્ટી એક્ટ ૨૦૦૬ અન્લમે ખોયાક 

ળાખાની આલક

A ૦૬૦૧૨૦૪ યજીસ્ટરેળન પી ૧૩૩૨૩ ૪.૫૫ ૦.૩૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
A ૦૬૦૧૨૦૫ રામવન્વ પી ૧૩૩૨૪ ૧૦૫.૫૫ ૭.૮૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦
A ૦૬૦૧૨૦૬ રામવન્વ તથા યજીસ્ટરેળન ન કયાલનાય 

ાવેથી લવુર કયલાભાં આલે તેની આલક

૧૩૩૨૫ ૨.૨૩ ૦.૦૨ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

  યેલન્મુ જભા (6)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

A ૦૬૦૧૨૦૭ નર્વિંગ શોભ અને શોર્સ્ટર 

(ફોમ્ફે નર્વિંગ  શોભ એક્ટ૧૯૪૯)

૮.૪૪ ૨૮.૫૭ ૧૦.૦૦ ૮.૮૬ ૧.૧૪ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૦૬૦૧૨૦૮ રેફોયેટયી અને કરીનીક 

(ફોમ્ફે નર્વિંગ  શોભ એક્ટ૧૯૪૯)

૦.૫૯ ૨.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૧૬ ૦.૩૪ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

A ૦૬૦૨૨૦૧ ર્્રક શેલ્થ રેફોયેટયીભાં વેમ્ર 

તાવલાની આલક

૧૩૪૩૩ ૧૮.૫૭ ૧૩.૪૦ ૨૮.૦૦ ૧૦.૨૬ ૨૧.૭૪ ૩૨.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

A ૦૬૦૨૨૦૨ ેથોરોજીકર રેફોયેટયીની આલક ૧૩૪૩૮ ૨.૨૭ ૧.૨૦ ૪.૦૦ ૨.૪૦ ૧.૬૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

A ૦૬૦૩૨૦૧ ભત્સસ્મ ઉદ્યોગ ભાટે ળશેયના તાલો બાડે 

આલાભાં આલે તેની આલક

૧૩૪૬૪ ૩.૭૫ ૩૧.૮૪ 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 ૦.૧૦ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

ઢોય ડબ્ફાની આલક

A ૦૬૦૬૨૦૧ ૧)ખોયાકી ૨૩૩૧૯ ૧.૩૮ ૨.૦૭ ૩.૦૦ ૨.૮૯ ૦.૧૧ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

A ૦૬૦૬૨૦૨ ૨)દંડની આલક ૧૩૩૦૨ ૪.૪૪ ૨.૫૩ ૬.૦૦ ૩.૦૯ ૧.૯૧ ૫.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

A ૦૬૦૬૨૦૩ ૩)યચુયણ ૨૩૩૨૩ ૦.૩૧ ૦.૫૧ ૦.૫૦ ૦.૬૧ ૦.૦૯ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦

A ૦૬૦૬૨૦૪ ૪)લશીલટ ચાજિ ૧૩૩૦૫ ૭.૧૪ ૧૧.૬૦ ૧૫.૦૦ ૧૧.૭૭ ૩.૨૩ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી નુાં કુર ૧૫૯.૩૨ ૧૦૧.૯૪ ૧૭૬.૬૦ ૪૧.૦૯ ૪૨.૭૧ ૮૩.૮૦ ૧૮૪.૩૦ ૮૦.૩૦ ૮૦.૩૦

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

A ૦૭૦૧૧૦૧ વપાઇ ચાજિ (ચારંુ લિનો) ૧૩૪૩૯ ૩૫૬૮.૦૩ ૩૬૬૫.૮૨ ૩૮૩૦.૦૦ ૨૮૧૩.૭૫ ૧૧૧૧.૨૫ ૩૯૨૫.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

A ૦૭૦૧૧૦૨ વપાઇ ચાજિ (ાછરા લોનો) ૧૩૪૬૨ ૨૩૫.૫૦ ૩૦૭.૦૯ ૧૭૦.૦૦ ૧૮૫.૮૬ ૬૪.૧૪ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

A ૦૭૦૨૨૦૧ કંોસ્ટ પ્રાન્ટનાં બાડાની આલક ૧૩૧૧૬ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૭ ઘન કર્યાના પ્રનકારની આલક ૩૮૦૩.૫૪ ૩૯૭૨.૯૧ ૪૦૦૧.૦૦ ૨૯૯૯.૬૧ ૧૧૭૫.૮૯ ૪૧૭૫.૫૦ ૪૨૫૧.૦૦ ૪૨૫૧.૦૦ ૪૨૫૧.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ

A ૦૮૦૧૨૦૧ એક્વ-યે-મુર્નટભાં એક્વ યે કાઢલાનો ચાજિ ૧૩૪૧૪ ૩.૪૯ ૪.૧૩ ૫.૦૦ ૨.૬૦ ૦.૯૦ ૩.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૦૮૦૧૨૦૩ લૈદ્યીમ યાશત ભેલલા કેવ કાઢલાની પી ૧૩૪૧૮ ૧.૩૩ ૦.૪૩ ૦.૫૦ ૦.૨૪ ૦.૨૬ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૦૮૦૩૩૦૨ પેર્ભરી લેલ્પેય સ્કીભની લશીલટી ખચિ અંગે 

ભનાય વયકાય ભદદ

૧૮૧૧૧ ૨૦૬.૧૮ ૮૨.૩૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર ૨૧૧.૦૦ ૮૬.૮૬ ૨૦૫.૫૦ ૨.૮૪ ૨૦૧.૧૬ ૨૦૪.૦૦ ૨૦૫.૫૦ ૨૦૫.૫૦ ૨૦૫.૫૦

૯ ભાકેટ કતરખાના

A ૦૯૦૧૨૦૧ ૧) ભાકેટની આલક ૧૩૧૧૩ ૮૨.૭૨ ૬૯.૨૨ ૧૪૦.૦૦ ૭૩.૨૦ ૨૬.૮૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

A ૦૯૦૧૨૦૨ ૨)કતરખાનાની આલક ૧૩૧૧૪ ૫.૫૧ ૩.૬૫ ૭.૦૦ ૩.૩૧ ૧.૬૯ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

૯ ભાકેટ કતરખાનાનુાં કુર ૮૮.૨૩ ૭૨.૮૭ ૧૪૭.૦૦ ૭૬.૫૧ ૨૮.૪૯ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦

  યેલન્મુ જભા (7)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી

A ૧૦૦૧૨૦૧ ૧)જન્ભભયણની નોંધણી ૧૩૪૧૫ ૨.૨૬ ૧.૫૫ ૩.૦૦ ૧.૧૨ ૧.૮૮ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦
A ૧૦૦૧૨૦૩ ૩)જન્ભ ભયણ નોંધણી નકર કયલાની તથા 

વયખાલલાની પી

૧૩૪૦૭ ૬૦.૩૬ ૬૩.૪૨ ૬૦.૦૦ ૫૨.૭૨ ૧૭.૨૮ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

A ૧૦૦૧૨૦૪ ૩)રગ્ન નોંધણી અંગે લશીલટી ચાજિ ની આલક ૧.૦૨ ૦.૮૧ ૧.૦૦ ૦.૮૬ ૦.૧૪ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૧૦ જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી નુાં કુર ૬૩.૬૪ ૬૫.૭૮ ૬૪.૦૦ ૫૪.૭૦ ૧૯.૩૦ ૭૪.૦૦ ૭૪.૦૦ ૭૪.૦૦ ૭૪.૦૦

૧૧ ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન,અપ્રતપ્રથગૃહો 

 અને સ્લીપ્રભાંગુર

A ૧૧૦૧૨૦૧ ફગીચાઓ થકી આલનાય આલક

(ીીી ધોયણે)

૧૩૨૦૭ ૨૬.૬૦ ૪.૦૦ ૫.૦૦ ૭.૮૩ ૫૨.૧૭ ૬૦.૦૦ ૩૭.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

A ૧૧૦૧૨૦૨ પ્રેનેટોયીમભ તથા વામન્વ ાકિની આલક ૧૩૨૦૮ ૧૩.૦૬ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧.૩૨ ૦.૬૮ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૧૧૦૧૨૦૩ ફગીચાના ઝાડ પૂર છોડ શયાજીથી લેચાણ 

તથા કંુડાનંુ બાડંુ, વત્સકાયલાટીકા

૧૩૨૦૧ ૦.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૧ ૦.૪૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૧૧૦૧૨૦૪ એમ્પી ર્થમેટયનંુ બાડંુ ૧૩૧૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

A ૧૧૦૨૨૦૧ ે એન્ડ ાકિ  પી ૧૩૪૩૪ ૩૯.૪૪ ૦.૯૩ ૩૫.૦૦ ૬.૨૦ ૩.૮૦ ૧૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

A ૧૧૦૨૨૦૨ એન્ટર ી પી ૧૩૨૦૬ ૫.૨૨ ૦.૪૪ ૭.૦૦ ૫.૬૪ ૪.૩૬ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
નિમેટા અિે સ્કલ્પચર 

પાકક

A ૧૧૦૩૨૦૧ જાનલયો ર્લગેયેના દાનની આલક 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 ૧૨૨.૮૦ ૧૫.૭૨ ૧૫૦.૦૦ ૫૩.૯૩ ૪૬.૦૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

A ૧૧૦૪૨૦૧ ફપલ્ભ ળુટીંગની આલક ૧૩૨૦૯ ૨.૫૦ ૦.૮૧ ૦.૭૫ ૧.૯૦ ૦.૬૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૪૨૦૨ જોમ ટરેનનાં ઇજાયાની આલક ૧૩૨૧૩ ૧૯.૫૦ ૦.૦૦ ૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧.૦૦ ૩૧.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦

અપ્રતપ્રથગૃહનુાં બાડુાં

A ૧૧૦૫૨૦૨ ૨)વમાજીફાગ, રારફાગ તથા  કોમ્મુનીટી 

શોરનંુ બાડંુ

૧૩૧૦૬ ૬૬.૬૨ ૨૮.૫૦ ૬૦.૦૦ ૨૬.૯૧ ૧૮.૦૯ ૪૫.૦૦ ૬૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૩ ૩)વયદાયફાગ અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૨.૨૫ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૪ ૪)ઇન્રુયી અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૩.૦૯ ૪.૩૦ ૧૩.૦૦ ૪.૯૦ ૩.૧૦ ૮.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૫ ૫)પ્રેભાનંદ વંસ્કાય કેન્ર ૧૩૧૦૬ ૫.૨૨ ૨.૩૨ ૫.૦૦ ૦.૭૨ ૧.૨૮ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૬ ૬)અકોટા અર્તર્થગ્ુશ ૧૩૧૦૬ ૧૧.૬૧ ૪.૦૮ ૧૫.૦૦ ૯.૭૨ ૨.૨૮ ૧૨.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૭ ૭)ર્નઝાભુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૫.૮૭ ૦.૩૬ ૬.૦૦ ૦.૧૨ ૧.૮૮ ૨.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૮ ૮)વુબાનુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૩.૪૯ ૪.૩૮ ૧૭.૦૦ ૨.૫૨ ૨.૪૮ ૫.૦૦ ૧૭.૦૦ ૧૭.૦૦ ૧૭.૦૦

A ૧૧૦૫૨૦૯ ૯)ભાંજરુય અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૧૯.૭૧ ૮.૦૬ ૨૫.૦૦ ૧૨.૬૦ ૭.૪૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

A ૧૧૦૫૨૧૩ ૧૧)ફદલાીુયા અર્તર્થગૃશ ૧૩૧૦૬ ૯.૫૭ ૧.૭૫ ૧૦.૦૦ ૧.૭૯ ૧.૨૧ ૩.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

A ૧૧૦૫૨૧૪ ૧૨) ડર ોની આલક (ટુયીસ્ટ) ૧.૦૭ ૦.૦૮ ૨.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૦૮ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૧ રારફાગ સ્લીર્ભંગુરની આલક ૧૩૨૦૨ ૧૭.૪૭ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૦.૦૧ ૪.૯૯ ૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (8)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

A ૧૧૦૬૨૦૨ વયદાયફાગ સ્લીર્ભંગુરની આલક ૧૩૨૦૨ ૧૭.૪૦ ૦.૦૦ ૩૪.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦ ૩૪.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૪ યાજીલગાંધી સ્લીર્ભંગુરની આલક ૧૩૨૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦

A ૧૧૦૬૨૦૫ કાયેરીફાગ  સ્લીર્ભંગુરની આલક ૧૩૨૦૨ ૩૨.૬૧ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

૧૧ ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન,અપ્રતપ્રથગૃહો 

 અને સ્લીપ્રભાંગુરનુાં કુર

૪૪૫.૭૦ ૭૫.૭૩ ૫૨૩.૮૦ ૧૩૬.૫૪ ૨૦૦.૦૧ ૩૩૬.૫૫ ૫૬૨.૫૫ ૫૭૮.૦૫ ૫૭૮.૦૫

૧૨ જાહેયકાભો

(૧)સાભાન્મ

A ૧૨૦૧૨૦૧ કોન્ટર ાક્ટયનો દંડ ૨૩૩૦૫ ૨૫૬.૩૨ ૨૧૨.૮૩ ૨૦૦.૦૦ ૧૩૦.૪૮ ૬૯.૫૨ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

A ૧૨૦૧૨૦૨ યચુયણ ૨૩૩૦૪ ૦.૦૦ ૮.૯૭ ૧.૦૦ ૦.૫૮ ૧૪.૪૨ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

A ૧૨૦૧૨૦૩ ટેન્ડય પી ૧૩૩૦૯ ૭૦.૦૬ ૮૨.૫૦ ૭૫.૦૦ ૬૭.૦૦ ૮.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

A ૧૨૦૨૨૦૧ ળશેયી ફવ વેલાના ઇજાયા તથા ફવ સ્ટેન્ડ 

ઉયની જાશેયાત અંગેની આલક

૧૩૪૬૧ ૬૪.૪૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૯૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૧૨૦૩૨૦૧ સ્ટોયની આલક ૨૩૨૦૩ ૦.૮૭ ૦.૨૬ ૧.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૪૯ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૨૦૪૨૦૧ કોન્ટર ાક્ટયની યજીસ્ટરેળન પી ૧૩૩૧૧ ૯.૫૩ ૮.૪૭ ૧૦.૦૦ ૪.૬૨ ૫.૩૮ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

૧૨ જાહેયકાભો નુાં કુર ૪૦૧.૧૮ ૩૧૩.૦૩ ૩૬૭.૦૦ ૨૦૨.૬૯ ૧૯૨.૮૧ ૩૯૫.૫૦ ૩૫૧.૦૦ ૩૫૧.૦૦ ૩૫૧.૦૦

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, તાલ, 

લયસાદી ગટય

(૧)સાભાન્મ

A ૧૩૦૧૨૦૧ ૨)ાર્કિંગ ચાજિ ૧૩૪૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૨ ૩)યોડ યોરય ર્લગેયે ભળીનનંુ બાડંુ ૧૩૧૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૪ વોવામટીઓના યસ્તાના વુયર્લઝન તથા 

કન્ટીજન્વી ચાજીવ

૧૩૪૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૫ યસ્તા દુયસ્તી અંગે રોકોની આલનાયી આલક ૨૩૩૧૪ ૧૪૧.૭૪ ૧૩૦.૨૧ ૧૫૦.૦૦ ૧૧૪.૭૮ ૩૫.૨૨ ૧૫૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૬ ગેવ ચયીની દુયસ્તી અંગે આલનાયી આલક 

તથા ફીજુ કીયકો

૨૩૩૧૫ ૨.૭૯ ૩૭.૬૮ ૧૦.૦૦ ૧૮.૧૪ ૧.૮૬ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૭ ગેન્ટર ી ગેટની આલક ૪૦.૩૫ ૩૬.૭૪ ૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

A ૧૩૦૧૨૦૮ લેન્ડય યેજીસ્ટરેળનની આલક ૪.૮૦ ૧.૯૫ ૪.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, તાલ, 

લયસાદી ગટય નુાં કુર

૧૮૯.૬૮ ૨૦૬.૫૮ ૨૨૧.૧૦ ૧૩૨.૯૨ ૩૯.૦૮ ૧૭૨.૦૦ ૨૧૦.૧૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

૧૪ જાહેય પ્રળક્ષણ

A ૧૪૦૧૩૦૧ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણ ભાટે વયકાયની ભદદ ૧૮૧૩૬ ૧૦૦૩૬.૦૦ ૧૦૧૭૬.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૬૨૫૯.૩૫ ૫૧૪૦.૬૫ ૧૧૪૦૦.૦૦ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૪૫૦.૦૦

૧૪ જાહેય પ્રળક્ષણ નુાં કુર ૧૦૦૩૬.૦૦ ૧૦૧૭૬.૦૦ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૬૨૫૯.૩૫ ૫૧૪૦.૬૫ ૧૧૪૦૦.૦૦ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૫૧૦.૦૦ ૧૧૪૫૦.૦૦

  યેલન્મુ જભા (9)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય જભા

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨
ડહસાફના સદયો

૨૦૨૩ નુાં યેલન્મુ જભાનુાં અાંદાજત્રલડોદયા ભહાનગયાપ્રરકા સને ૨૦૨૨-

ખયેખય જભા

ળેયો

સને ૨૦૨૨-૨૩નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ફજટે કોડ
એકાઉન્ટ 

કોડ

૧૫ યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા ગુભાસ્તાધાયા

૧)રામસન્સ પી

A ૧૫૦૧૨૦૧ કોો. એક્ટ તથા ેટા કામદાઓ ભુજફ 

(શોકવિ ાવ)

૧૩૩૧૦ ૩૬.૪૨ ૩૨.૯૫ ૫૦.૦૦ ૨૫.૮૩ ૯.૧૭ ૩૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૧૫૦૧૨૦૨ આયોગ્મ યલાના ૧૩૩૦૬ ૨.૧૬ ૧.૫૬ ૫.૦૦ ૩.૩૯ ૧.૬૧ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ગુભાસ્તાધાયાની આલક

A ૧૫૦૨૨૦૩ યજીસ્ટરેળન અને યીન્મુઅર પી ૧૩૩૦૩ ૩૩.૬૦ ૧૪.૩૫ ૩૦.૦૦ ૪૬.૯૮ ૩.૦૨ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
A ૧૫૦૪૨૦૧ એન્રોચભેન્ટની આલક ૨૩૩૧૬ ૨૨.૫૬ ૧૨.૮૮ ૫૦.૦૦ ૬.૨૪ ૫.૭૬ ૧૨.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
A ૧૫૦૪૨૦૨ ફેંડની આલક ૧૩૪૪૭ ૦.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૧૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

૧૫ યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા 

ગુભાસ્તાધાયાનુાં કુર

૯૫.૦૦ ૬૧.૭૪ ૧૩૫.૫૦ ૮૨.૪૯ ૧૯.૬૧ ૧૦૨.૧૦ ૧૫૫.૫૦ ૧૫૫.૫૦ ૧૫૫.૫૦

૧૬ યર્ુયણ

A ૧૬૦૨૨૦૧ ર્પ્રન્ટીંગ પ્રેવભાંથી આલનાય આલક ૨૩૨૧૫ ૨૯.૫૧ ૩૫.૮૮ ૫૦.૦૦ ૫.૬૭ ૪૪.૩૩ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A ૧૬૦૨૨૦૪ પોભિનંુ લેચાણ ૨૩૨૧૦ ૪૨.૨૯ ૨૩.૧૧ ૩૦.૦૦ ૧૯.૯૭ ૫.૦૩ ૨૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૧ યચુયણ ૨૩૩૧૮ ૧૮૮.૨૯ ૧૫૯.૬૭ ૧૫૦.૦૦ ૧૪૨.૫૧ ૨૭.૪૯ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૨ ભાફશતી અર્ધકાય યત્સલેની આલક ૨૩૩૨૦ ૦.૪૫ ૦.૪૦ ૦.૫૦ ૦.૪૬ ૦.૧૪ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦

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 ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૫ ભાફશતી અર્ધકાય વર્લિવની આલક ૦.૬૩ ૦.૦૩ ૧.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૧૭ ૦.૨૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

A ૧૬૦૩૨૦૬ યજીસ્ટરેળન પી- એભ.જી.લામ. ળો ૦.૫૫ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

૧૬ યર્ુયણનુાં કુર ૨૬૧.૭૨ ૨૧૯.૦૯ ૪૩૭.૫૦ ૧૬૮.૬૪ ૧૦૩.૧૬ ૨૭૧.૮૦ ૩૫૭.૬૦ ૩૫૭.૬૦ ૩૫૭.૬૦

યેલન્મુ આલકનુાં એકાંદય કુર ૧૧૩૧૧૭.૫૫ ૧૧૫૯૦૩.૦૨ ૧૨૬૭૫૫.૩૫ ૮૧૨૭૮.૧૧ ૪૭૫૪૬.૬૬ ૧૨૮૮૨૪.૭૭ ૧૩૩૬૬૯.૨૨ ૧૩૪૦૩૪.૩૭ ૧૩૩૯૭૪.૩૭
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

રેવન્ય  ખર્ચ



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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) ૨૩૭.૮૭ ૨૨૯.૫૩ ૨૫૩.૩૨ ૧૮૧.૯૪ ૭૬.૦૬ ૨૫૮.૦૦ ૨૯૭.૦૦ ૨૯૭.૦૦ ૨૯૭.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૩૭.૮૭ ૨૨૯.૫૩ ૨૫૩.૩૨ ૧૮૧.૯૪ ૭૬.૦૬ ૨૫૮.૦૦ ૨૯૭.૦૦ ૨૯૭.૦૦ ૨૯૭.૦૦

B ૦૧૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૬.૭૧ ૪.૮૨ ૧૬.૧૦ ૨.૭૦ ૧૩.૪૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૬.૭૧ ૪.૮૨ ૧૬.૧૦ ૨.૭૦ ૧૩.૪૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦ ૧૬.૧૦

૩)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૧૦૧૩૦૧ આશતથ્મ બથ્થું ૩૪૮૦૧ ૦.૦૪ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૧૦૧૩૦૨ આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ ૩૪૮૦૨ ૧.૬૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૧૬ ૨.૩૪ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૦૧૦૧૩૦૩ ર ઇશન્ડમા ભેમવસ કાઉશન્વર પી ૩૪૮૦૫ ૦.૨૬ ૦.૨૪ 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 ૧૨૮.૯૦ ૧૦૩.૨૫ ૧૫૦.૦૦ ૮૦.૭૧ ૬૯.૨૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૫ વદસ્મોને ટેરીપોન અંગે ભાનદ લેતન ૩૪૮૦૭ ૬.૪૮ ૬.૨૨ ૮.૦૦ ૫.૧૮ ૩.૮૨ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦

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 ૦.૦૫ ૦.૦૦ 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

૦.૩૦ ૦.૩૫ ૧.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૭૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૧૩૦૯ ખાતાકીમ લડાના શભટીંગ તથા અશતશથ ખર્સ ૩૪૮૦૮ ૦.૧૧ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૦૮ ૦.૦૫ ૦.૧૩ ૦.૧૨ ૦.૧૨ ૦.૧૨

B ૦૧૦૧૩૧૦ ભેમયશ્રીના અશધકાયભાં ગુજયાતી દૈશનક 

વાભશમકો શલગેયેભાં જાશેયાત તથા ળુબેચ્છા 

વંદેળા આલા

૩૪૧૦૩ ૨.૩૦ ૦.૦૦ ૪.૦૦ ૧.૩૪ ૨.૬૬ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૧ શોદે્દદાયો, વબાવદો તથા અશધકાયી-

કભસર્ાયીના ળૈક્ષશણક પ્રલાવ તથા વેશભનાય 

શલ. ભાટે

૩૪૮૦૪ ૦.૪૧ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૯.૬૬ ૨.૩૪ ૧૨.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ડડસ્ક્રીળનયી ગ્રાાંટ

B ૦૧૦૧૩૧૨ ભેમય વાશેફની/એડશભનીસ્ટરે ટયશ્રીની 

રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૧.૮૧ ૧.૩૬ ૨.૨૫ ૦.૬૭ ૧.૫૮ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫

B ૦૧૦૧૩૧૩ ડે.ભેમયશ્રીની રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ ૩૪૮૧૦ ૧.૮૪ ૧.૨૩ ૨.૦૦ ૦.૭૩ ૧.૨૭ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૪ સ્થામી વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 

ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૨.૨૫ ૧.૭૪ ૨.૨૫ ૧.૬૨ ૧.૩૮ ૩.૦૦ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫

B ૦૧૦૧૩૧૫ શલશલધ વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 

ગ્ાંટ

૩૪૮૧૦ ૦.૩૭ ૦.૩૩ ૧.૦૦ ૦.૨૭ ૦.૭૩ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૬ શલયોધ ક્ષના નેતા ભાટે ૩૪૮૧૦ ૨.૦૦ ૧.૨૫ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૧૦૧૩૧૭ વત્તાધાયી ક્ષના નેતા ભાટે ૩૪૮૧૦ ૨.૦૦ ૧.૧૨ ૨.૦૦ ૦.૮૫ ૧.૧૫ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૧૦૧૩૧૯ વબાખંડ યીનોલેળન ભાટે ૩૮૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૫૦.૭૨ ૧૧૭.૫૧ ૨૦૦.૦૭ ૧૦૧.૮૧ ૮૯.૧૨ ૧૯૦.૯૩ ૨૦૦.૧૭ ૨૦૦.૧૭ ૨૦૦.૧૭

મ્મુપ્રનપ્રવર વેકે્રટયીની ઓડપવનુાં કુર ૩૯૫.૩૦ ૩૫૧.૮૬ ૪૬૯.૪૯ ૨૮૬.૪૫ ૧૭૮.૫૮ ૪૬૫.૦૩ ૫૧૩.૨૭ ૫૧૩.૨૭ ૫૧૩.૨૭

૧૦૨ ર્ીપ ઓડીટયની ઓડપવ

B ૦૧૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં -૨ તથા ૧૬૭ થી ૧૭૦)

૩૧૮.૭૬ ૩૦૨.૨૯ ૩૩૨.૬૩ ૨૩૬.૪૬ ૯૪.૫૪ ૩૩૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૧૮.૭૬ ૩૦૨.૨૯ ૩૩૨.૬૩ ૨૩૬.૪૬ ૯૪.૫૪ ૩૩૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦ ૩૮૧.૦૦

B ૧૦૨૨૦૧-

૨૦૫

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૯૨ ૧.૦૮ ૩.૧૬ ૦.૪૬ ૨.૭૫ ૩.૨૧ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૯૨ ૧.૦૮ ૩.૧૬ ૦.૪૬ ૨.૭૫ ૩.૨૧ ૩.૧૬ ૩.૧૬ ૩.૧૬

B ૦૧૦૨૩૦૧ શનબાલણી અને દુયસ્તી  કોમ્પ્મુટય ભળીનોની  

શનબાલણી અને તે રગત જરૂયી વાધન વાભગ્ી 

ખયીદલા

૩૮૯૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૨૩૦૨ કોમ્પ્મુટય ભળીનયી ખયીદલા, વોફ્ટલેય 

ખયીદલા, વોફ્ટલેય તથા પ્રોગ્ાભ ફનાલલા ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૧.૨૩ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૨૩૦૩ કભસર્ાયીને ફશાયની વંસ્થાભાં ટરે શનંગભાં 

ભોકરલા ભાટે

૩૦૬૦૭ ૦.૭૩ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૧૦૨૩૦૪ રપવ ઇશવલભેન્ટ ખયીદલા તથા તેની 

શનબાલણી

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ નલીન કોડ-યદ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૭૩ ૧.૨૩ ૪.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૪.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

ર્ીપ ઓડીટયની ઓડપવનુાં કુર ૩૨૦.૪૧ ૩૦૪.૬૦ ૩૩૯.૭૯ ૨૩૬.૯૨ ૧૦૦.૨૯ ૩૩૭.૨૧ ૩૮૮.૧૬ ૩૮૭.૧૬ ૩૮૭.૧૬

૧૦૩ મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની 

ઓડપવ(વચનર)

B ૦૧૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ(ગાય તથા બથ્થા) 

(શળડ્યુર નં - ૩)

૨૦.૭૩ ૧૯.૨૫ ૧૯.૦૭ ૧૭.૧૫ ૬.૮૫ ૨૪.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦

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 ૨૦.૭૩ ૧૯.૨૫ ૨૧.૦૭ ૧૭.૧૫ ૮.૮૫ ૨૬.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૧૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૧ ૦.૦૦ ૨.૨૦ ૦.૦૦ ૨.૩૦ ૨.૩૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૧ ૦.૦૦ ૨.૨૦ ૦.૦૦ ૨.૩૦ ૨.૩૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૩૩૦૧ લૈદ્યકીમ વાયલાય ૩૦૩૦૬ ૦.૦૩ ૦.૭૧ ૨.૦૦ ૦.૪૨ ૧.૫૮ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૦.૦૩ ૦.૭૧ ૨.૦૦ ૦.૪૨ ૧.૫૮ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવ 

(વચનર)નુાં કુર

૨૦.૮૭ ૧૯.૯૬ ૨૫.૨૭ ૧૭.૫૭ ૧૨.૭૩ ૩૦.૩૦ ૩૪.૫૦ ૩૪.૫૦ ૩૪.૫૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૦૪ ૪)મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવ

B ૦૧૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં -૪,૮,૯,૧૧, ૪૪)

૨૮૧.૩૭ ૨૭૮.૭૨ ૩૦૮.૯૫ ૨૧૩.૪૮ ૮૮.૫૨ ૩૦૨.૦૦ ૩૪૭.૦૦ ૩૪૭.૦૦ ૩૪૭.૦૦

અન્મ ભશેકભ ખર્ચ

B ૦૧૦૪૧૦૨ ડે. મ્પમુ.કશભળનયશ્રીના ેન્ળન તથા રીલ વેરેયી 

પાો

૩૦૬૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૮૧.૩૭ ૨૭૮.૭૨ ૩૦૯.૯૫ ૨૧૩.૪૮ ૮૯.૫૨ ૩૦૩.૦૦ ૩૪૮.૦૦ ૩૪૮.૦૦ ૩૪૮.૦૦

B૦૧૦૪૨૦૧   -

 ૨૦૬

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૨૨ ૨.૦૨ ૭.૫૭ ૧.૦૬ ૪.૬૮ ૫.૭૪ ૭.૪૭ ૭.૪૭ ૭.૪૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૨૨ ૨.૦૨ ૭.૫૭ ૧.૦૬ ૪.૬૮ ૫.૭૪ ૭.૪૭ ૭.૪૭ ૭.૪૭

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 ૦.૭૯ ૦.૫૦ ૩.૦૦ ૨.૧૨ ૪.૩૮ ૬.૫૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૦૧૦૪૩૦૩ ઇશવલભેન્ટ અને વાધનો ખયીદલા તથા 

શનબાલણી

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 ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ 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 ૫.૮૫ ૬૭.૧૨ ૧.૫૦ ૦.૭૮ ૯૯.૨૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૦૧૦૪૩૦૬ મ્પમુશન.કોો.ના કભસર્ાયીને ઉત્કૃષ્ટ કાભગીયી 

ભાટે પ્રોત્વારશત કયલા પ્રોત્વાશન ઇનાભ 

આલા ભાટે(ભુખ્મ ળાખા)

૩૦૪૦૩ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૧૦૪૩૦૭ ઝેયોક્ષ ભાટે ૩૮૯૦૩ ૫.૭૯ ૭.૦૯ ૯.૦૦ ૨.૨૨ ૪.૭૮ ૭.૦૦ 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 ૨.૫૭ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૧૦૪૩૧૦ કશભળનયશ્રી વાશેફની રડસ્રીળનયી ગ્ાંટ ૩૪૮૧૦ ૦.૮૬ ૦.૨૦ ૨.૦૦ ૦.૨૦ ૧.૮૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૫.૯૪ ૭૪.૯૧ ૩૭.૫૫ ૫.૫૭ ૧૨૧.૪૮ ૧૨૭.૦૫ ૧૩૬.૦૫ ૧૩૬.૦૫ ૧૩૬.૦૫

મ્મુપ્રનપ્રવર કપ્રભળનય વાશેફની ઓડપવનુાં કુર ૨૯૯.૫૩ ૩૫૫.૬૫ ૩૫૫.૦૭ ૨૨૦.૧૧ ૨૧૫.૬૮ ૪૩૫.૭૯ ૪૯૧.૫૨ ૪૯૧.૫૨ ૪૯૧.૫૨
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૦૫ ૫) કામદા ખાતુ

B ૦૧૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૨) ૬૪.૯૨ ૬૭.૯૩ ૭૪.૮૮ ૫૬.૩૭ ૨૩.૬૩ ૮૦.૦૦ ૯૨.૦૦ ૯૨.૦૦ ૯૨.૦૦

B ૦૧૦૫૧૦૨ અકસ્ભાત અંગે લતયની તભાભ વ્મલસ્થા 

કયલા ભાટે

૩૦૬૧૭ ૪.૩૧ ૭.૫૫ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૧૦૫૧૦૩ કોટસના રુ્કાદા ભુજફ રુ્કલલા ાત્ર થતી 

દંડનીમ વ્માજ કોમ્પેન્ળન તથા એરયમવસની યકભ 

રુ્કલલા ભાટે

૩૦૬૦૮ ૦.૧૬ ૦.૨૨ ૦.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦ ૦.૬૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૯.૩૯ ૭૫.૭૦ ૧૧૫.૪૮ ૫૬.૩૭ ૩૪.૨૩ ૯૦.૬૦ ૧૦૨.૬૦ ૧૦૨.૬૦ ૧૦૨.૬૦

B ૦૧૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૦૫ ૦.૬૯ ૭.૬૦ ૦.૩૭ ૩.૪૮ ૩.૮૫ ૭.૧૦ ૭.૧૦ ૭.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૦૫ ૦.૬૯ ૭.૬૦ ૦.૩૭ ૩.૪૮ ૩.૮૫ ૭.૧૦ ૭.૧૦ ૭.૧૦

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૫૩૦૧ દાલા તથા પરયમાદો શલગેયે ભાટે ૩૪૨૦૧ ૧૫૪.૯૫ ૬૪.૪૫ ૨૧૦.૦૦ ૫૦.૩૦ ૧૫૯.૭૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૧૫૪.૯૫ ૬૪.૪૫ ૨૧૦.૦૦ ૫૦.૩૦ ૧૫૯.૭૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

કામદા ખાતાનુાં કુર ૨૨૫.૩૯ ૧૪૦.૮૪ ૩૩૩.૦૮ ૧૦૭.૦૪ ૧૯૭.૪૧ ૩૦૪.૪૫ ૩૧૯.૭૦ ૩૧૯.૭૦ ૩૧૯.૭૦

૧૦૬ ભુખ્મ ડશવાફનીળની ઓડપવ

B ૦૧૦૬૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૩) ૩૭૧.૯૨ ૩૮૬.૯૧ ૪૪૨.૧૯ ૨૬૮.૩૮ ૧૦૦.૬૨ ૩૬૯.૦૦ ૪૨૪.૦૦ ૪૨૪.૦૦ ૪૨૪.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૭૧.૯૨ ૩૮૬.૯૧ ૪૪૨.૧૯ ૨૬૮.૩૮ ૧૦૦.૬૨ ૩૬૯.૦૦ ૪૨૪.૦૦ ૪૨૪.૦૦ ૪૨૪.૦૦

B ૦૧૦૬૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૪.૮૭ ૮.૬૧ ૧૬.૪૫ ૨.૮૨ ૨૮.૬૩ ૩૧.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૪.૮૭ ૮.૬૧ ૧૬.૪૫ ૨.૮૨ ૨૮.૬૩ ૩૧.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫ ૧૬.૪૫

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૧૦૬૩૦૧ કેળ ઇન ટર ાન્ઝીટના લીભાનંુ શપ્રભીમભ ૩૪૬૧૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ 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 ૪.૨૨ ૪.૪૩ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦

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 ૭૧૯.૭૯ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૧૦૬૩૧૦ ાછરા લસનો ખર્સ ૫૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૧૦૬૩૧૨ વયકાયી તથા ફાકી ટેક્ષના રુ્કલલા ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૩.૦૮ ૯૬.૯૨ ૧૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૭૨૪.૦૩ ૪.૪૩ ૧૭.૧૫ ૩.૦૮ ૧૪૨.૦૭ ૧૪૫.૧૫ ૨૧૮.૧૫ ૨૧૮.૧૫ ૨૧૮.૧૫

ભુખ્મ ડશવાફનીળની ઓડપવનુાં કુર ૧૧૦૦.૮૨ ૩૯૯.૯૫ ૪૭૫.૭૯ ૨૭૪.૨૮ ૨૭૧.૩૨ ૫૪૫.૬૦ ૬૫૮.૬૦ ૬૫૮.૬૦ ૬૫૮.૬૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (25)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૦૭ ૭)જ્મુડડળીમર ભેજીસ્ટરે ટ(પસ્ટચ  ક્રાવ) 

મ્મુપ્રન.કોટચની ઓડપવ

B ૦૧૦૭૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૪) ૧૮.૩૮ ૧૯.૭૦ ૨૧.૩૯ ૧૫.૫૬ ૬.૪૪ ૨૨.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૮.૩૮ ૧૯.૭૦ ૨૧.૩૯ ૧૫.૫૬ ૬.૪૪ ૨૨.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦

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

૧૮.૩૮ ૧૯.૭૦ ૨૨.૨૪ ૧૫.૫૬ ૭.૨૯ ૨૨.૮૫ ૨૬.૮૫ ૨૬.૮૫ ૨૬.૮૫

૧૦૮ ૮)ર્ુાંટણી અને લસ્તી ગણતયી ખાતુાં

ર્ુાંટણી ખાતુાં

B ૦૧૦૮૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૫) ૧૩.૧૯ ૧૩.૭૧ ૧૪.૮૩ ૧૩.૦૫ ૪.૯૫ ૧૮.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૩.૧૯ ૧૩.૭૧ ૧૪.૮૩ ૧૩.૦૫ ૪.૯૫ ૧૮.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦

B ૦૧૦૮૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૩૯ ૦.૧૦ ૦.૧૮ ૦.૨૮ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૩૯ ૦.૧૦ ૦.૧૮ ૦.૨૮ ૦.૩૭ ૦.૩૭ ૦.૩૭

પ્રલળે ખર્ચ
B ૦૧૦૮૩૦૧ રંુ્ટણી ખાતુ ૫૭૪૦૩ ૨૧.૭૭ ૨૩.૨૭ ૬૭૨.૦૦ ૨૬૯.૩૦ ૩૮૫.૭૦ ૬૫૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૨૧.૭૭ ૨૩.૨૭ ૬૭૨.૦૦ ૨૬૯.૩૦ ૩૮૫.૭૦ ૬૫૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ
લસ્તી ગણતયી ખાતુાં

B ૦૧૦૮૩૦૨ વેન્વવની કાભગીયી અંગેનો ખર્સ ૫૭૪૦૧ ૧.૯૭ ૧.૫૪ ૧૦.૦૦ ૦.૭૨ ૪.૨૮ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૧૦૮૩૦૪ આધાયકાડસ  વંફંશધત ખર્સ ૫૭૪૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

લસ્તી ગણતયી ખાતા પ્રલળે ખર્ચનુાં કુર ૧.૯૭ ૧.૫૪ ૧૧.૦૦ ૦.૭૨ ૪.૭૮ ૫.૫૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ તથા લસ્તી ગણતયી ખાતા પ્રલળે 

ખર્ચ નુાં કુર

૨૩.૭૪ ૨૪.૮૧ ૬૮૩.૦૦ ૨૭૦.૦૨ ૩૯૦.૪૮ ૬૬૦.૫૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦

ર્ુાંટણી ખાતુ તથા લસ્તી ગણતયી ખાતાનુાં કુર ૩૬.૯૯ ૩૮.૫૮ ૬૯૮.૨૨ ૨૮૩.૧૭ ૩૯૫.૬૧ ૬૭૮.૭૮ ૪૭.૩૭ ૪૭.૩૭ ૪૭.૩૭

૧૦૯ ૯)ટેરીપોન ખાતુ
B ૦૧૦૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૬) ૧૮.૬૪ ૧૫.૭૭ ૧૭.૩૭ ૧૧.૭૬ ૫.૨૪ ૧૭.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૮.૬૪ ૧૫.૭૭ ૧૭.૩૭ ૧૧.૭૬ ૫.૨૪ ૧૭.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

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 ૧૧.૦૬ ૧૦.૬૨ ૧૫.૦૦ ૬.૮૯ ૮.૧૧ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૧૦૯૩૦૨ ઇ.ી.એ.ફી. એક્ષ્રે્ન્જ ખયીદલા તથા 

શનબાલણી

૬૦૯૦૪ ૨.૮૯ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૦.૭૩ ૨.૨૭ ૩.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૧૩.૯૫ ૧૨.૬૨ ૧૯.૦૦ ૭.૬૨ ૧૦.૩૮ ૧૮.૦૦ ૧૯.૦૦ ૧૯.૦૦ ૧૯.૦૦

ટેરીપોન ખાતાનુાં કુર ૩૨.૫૯ ૨૮.૩૯ ૩૬.૪૨ ૧૯.૩૮ ૧૫.૬૭ ૩૫.૦૫ ૩૯.૦૫ ૩૯.૦૫ ૩૯.૦૫

વભાન્મ કાયબાયનુાં કુર ૨૪૫૦.૨૮ ૧૬૫૯.૫૩ ૨૭૫૫.૩૭ ૧૪૬૦.૪૮ ૧૩૯૪.૫૮ ૨૮૫૫.૦૬ ૨૫૧૯.૦૨ ૨૫૧૮.૦૨ ૨૫૧૮.૦૨
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૧૦ ૨)કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ 

અને એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)
B ૦૧૧૦૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫) ૬૨.૩૧ ૬૨.૬૭ ૬૮.૯૪ ૪૭.૧૭ ૧૯.૮૩ ૬૭.૦૦ ૭૭.૦૦ ૭૭.૦૦ ૭૭.૦૦

SCH-17 to 

29, 172, 174
કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૭ થી 

૨૯,૧૭૨,૧૭૪)

૨૩૭૫.૬૯ ૨૪૮૨.૮૦ ૨૭૫૫.૨૩ ૧૯૨૭.૯૧ ૭૫૬.૦૯ ૨૬૮૪.૦૦ ૩૦૮૭.૦૦ ૩૦૮૭.૦૦ ૩૦૮૭.૦૦

SCH-30 to 

40, 148, 173, 175
કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૩૦ 

થી ૪૦,૧૪૮,૧૭૩,૧૭૫)

૨૬૩૦.૭૭ ૨૭૪૭.૯૮ ૩૧૩૩.૦૪ ૨૦૮૩.૩૯ ૮૫૩.૬૧ ૨૯૩૭.૦૦ ૩૩૭૮.૦૦ ૩૩૭૮.૦૦ ૩૩૭૮.૦૦

SCH-162 

to 165

કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૬૨ 

થી ૧૬૫)

૫૦૨.૬૧ ૪૯૬.૧૮ ૫૪૭.૯૬ ૪૩૭.૧૯ ૧૪૧.૮૧ ૫૭૯.૦૦ ૬૬૬.૦૦ ૬૬૬.૦૦ ૬૬૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૫૫૭૧.૩૮ ૫૭૮૯.૬૩ ૬૫૦૫.૧૭ ૪૪૯૫.૬૬ ૧૭૭૧.૩૪ ૬૨૬૭.૦૦ ૭૨૦૮.૦૦ ૭૨૦૮.૦૦ ૭૨૦૮.૦૦

B૦૧૧૦૨૦૧- 

૨૧૮

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૫૧.૧૪ ૫૧.૯૪ ૮૫.૦૬ ૨૮.૫૫ ૪૪.૦૬ ૭૨.૬૧ ૭૭.૬૧ ૭૭.૬૧ ૭૭.૬૧ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૫૧.૧૪ ૫૧.૯૪ ૮૫.૦૬ ૨૮.૫૫ ૪૪.૦૬ ૭૨.૬૧ ૭૭.૬૧ ૭૭.૬૧ ૭૭.૬૧

૨)કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 

એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)

૫૬૨૨.૫૨ ૫૮૪૧.૫૭ ૬૫૯૦.૨૩ ૪૫૨૪.૨૧ ૧૮૧૫.૪૦ ૬૩૩૯.૬૧ ૭૨૮૫.૬૧ ૭૨૮૫.૬૧ ૭૨૮૫.૬૧

૧૧૧ ૩)આકાયણી ળાખા
B ૦૧૧૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૧ થી ૪૨) ૩૫૩.૩૧ ૩૦૨.૬૬ ૩૩૩.૯૮ ૨૦૬.૩૨ ૮૧.૬૮ ૨૮૮.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૫૩.૩૧ ૩૦૨.૬૬ ૩૩૩.૯૮ ૨૦૬.૩૨ ૮૧.૬૮ ૨૮૮.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૩૩૨.૦૦

B ૦૧૧૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૫ ૦.૦૫ ૦.૮૯ ૦.૦૫ ૦.૭૪ ૦.૭૯ ૦.૭૯ ૦.૭૯ ૦.૭૯ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૫ ૦.૦૫ ૦.૮૯ ૦.૦૫ ૦.૭૪ ૦.૭૯ ૦.૭૯ ૦.૭૯ ૦.૭૯

પ્રલળે ખર્ચ
ફીજા કયોનુાં તેભજ રાગતનુાં યીપાંડ

B ૦૧૧૧૩૦૧ લેયા તથા અન્મ આલેર આલકનંુ 

યીપંડ(યીલોલ્લીંગ પંડનો પાો)

૫૭૫૦૫ ૨૧૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

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 ૨૧૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦ ૨૫૨.૦૦

આકાયણીનુાં કુર ૫૬૮.૪૬ ૫૦૨.૭૧ ૫૮૬.૮૭ ૪૫૬.૩૭ ૮૪.૪૨ ૫૪૦.૭૯ ૫૮૪.૭૯ ૫૮૪.૭૯ ૫૮૪.૭૯

આકાયણી, આયોગ્મ અને એન્જી.નુાં કુર ૬૧૯૦.૯૮ ૬૩૪૪.૨૮ ૭૧૭૭.૧૦ ૪૯૮૦.૫૮ ૧૮૯૯.૮૨ ૬૮૮૦.૪૦ ૭૮૭૦.૪૦ ૭૮૭૦.૪૦ ૭૮૭૦.૪૦

૧૧૨ ૪)આઇ.ટી પ્રલબાગ
B ૦૧૧૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૩) ૧૫૮.૪૪ ૧૬૪.૦૮ ૧૮૦.૭૨ ૧૩૨.૧૭ ૫૨.૮૩ ૧૮૫.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦

B ૦૧૧૨૧૦૨ કોમ્પ્મુટય વશલસવીવ અંગેની ફશાયની 

વંસ્થાને રુ્કલણી(રીઝ રાઇન તેભજ 

નેટલકસની રગત વશ)

૩૦૬૧૫ ૭૩.૦૦ ૨૪.૦૩ ૧૧૦.૦૦ ૨૧.૧૫ ૫૩.૮૫ ૭૫.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૩૧.૪૪ ૧૮૮.૧૧ ૨૯૦.૭૨ ૧૫૩.૩૨ ૧૦૬.૬૮ ૨૬૦.૦૦ ૩૨૩.૦૦ ૩૨૩.૦૦ ૩૨૩.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૧૧૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૭૫ ૦.૯૦ ૧.૮૫ ૦.૫૯ ૦.૮૬ ૧.૪૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૭૫ ૦.૯૦ ૧.૮૫ ૦.૫૯ ૦.૮૬ ૧.૪૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫ ૧.૮૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૧૧૨૩૦૧ કોમ્પ્મુટય ર્ાજસ, વોફ્ટલેવસ ખયીદી તથા 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૯૦૧ ૧૬.૯૦ ૧૬.૦૪ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૧૧૨૩૦૨ કોમ્પ્મુટય સ્ટેળનયી, વીડી, ટે્વ, શપ્રન્ટય 

યીફન શલ.

૩૪૪૦૫ ૧૯.૨૨ ૧૧.૩૨ ૩૦.૦૦ ૩.૯૯ ૨૪.૦૧ ૨૮.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૧૧૨૩૦૩ કોમ્પ્મુટય, શપ્રન્ટય ભળીનોની શનબાલણી ૩૮૯૦૧ ૧૪.૭૬ ૧૯.૯૨ ૨૦.૫૦ ૧૦.૨૩ ૧૫.૨૭ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

 પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૦.૮૮ ૪૭.૨૮ ૭૫.૫૦ ૧૪.૨૨ ૫૧.૨૮ ૬૫.૫૦ ૮૫.૫૦ ૮૫.૫૦ ૮૫.૫૦

આઇ.ટી પ્રલબાગ નુાં કુર ૨૮૩.૦૭ ૨૩૬.૨૯ ૩૬૮.૦૭ ૧૬૮.૧૩ ૧૫૮.૮૨ ૩૨૬.૯૫ ૪૧૦.૩૫ ૪૧૦.૩૫ ૪૧૦.૩૫

૧૧૩ ૫)ઓક્ટર ોમ

B ૦૧૧૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૨૫

ઓક્ટર ોમનુાં કુર ૦.૦૭ ૦.૦૩ ૩.૨૫ ૦.૦૦ ૩.૨૫ 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 ૧૫૧૯૮.૦૬ ૧૬૨૮૬.૪૭ ૧૭૦૦૦.૦૦ ૧૨૮૪૩.૫૫ ૫૯૫૬.૪૫ ૧૮૮૦૦.૦૦ ૧૯૦૦૦.૦૦ ૧૯૦૦૦.૦૦ ૧૯૦૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૨ (ફ) ગ્ેજ્મુઇટી ભાટે ૩૦૫૦૧ ૩૨૫૨.૬૩ ૩૩૩૩.૫૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૦૯૪.૧૮ ૧૨૦૫.૮૨ ૩૩૦૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦ ૩૩૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૩ ેન્ળનના અભુક રશસ્વાનંુ યોકડભાં રૂાંતય કયી 

ઉચ્ર્ક યકભ રુ્કલલા ભાટે

૩૦૫૦૩ ૨૬૯૯.૯૨ ૨૫૭૨.૨૮ ૨૮૦૦.૦૦ ૧૩૮૦.૨૨ ૧૧૧૯.૭૮ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૪ શનલૃત થતા કભસર્ાયી ના શક યજાના રુ્કલણા 

ભાટે

૩૦૫૦૪ ૧૫૬૬.૭૭ ૧૫૬૪.૪૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૮૧૪.૨૬ ૬૮૫.૭૪ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૫ કભસર્ાયીને યજા પ્રલાવ યાશતનો રાબ આલા ૨૩.૭૫ ૯.૭૦ ૪૦.૦૦ ૮.૪૨ ૧૬.૫૮ ૨૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૭ ેન્ળનયોને ગાયંર્ ભુજફ તપાલતની યકભ 

રુ્કલલા ભાટે

૩૦૫૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૧૧ ૯.૮૯ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટી  નુાં કુર ૨૨૭૪૧.૧૩ ૨૩૭૬૬.૪૨ ૨૪૩૬૫.૦૦ ૧૭૧૪૦.૭૪ ૮૯૯૪.૨૬ ૨૬૧૩૫.૦૦ ૨૬૩૬૫.૦૦ ૨૬૩૬૫.૦૦ ૨૬૩૬૫.૦૦

ઇતય ભશેકભ ખર્ચ

B ૦૧૧૪૧૦૬ કભસર્ાયીને જ ેતે લખતે ૭ભાં ગાય ંર્ના 

તપાલતની યકભ રુ્કલલા ભાટે

૩૦૬૦૮ ૧૬.૫૧ ૨૦.૬૮ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૮ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ ળીડ્યુરભાં યકભ ખૂટે તો 

વયબય કયલા ભાટે

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૧૧૪૧૦૯ રેફય લેલ્પેય ફોડસ ને ભાશરકી પાાની યકભ 

રુ્કલલા

૩૦૪૧૧ ૧.૬૨ ૧.૫૯ ૪.૦૦ ૦.૭૭ ૧.૨૩ ૨.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૧૧૪૧૧૦ ર્ારુ વશલસવ દયશભમાન અલવાન ાભેર 

કભસર્ાયીના લાયવદાયને ઉચ્ર્ક યકભ રુ્કલલા 

ભાટે

૩૦૪૦૮ ૨૪૨.૦૩ ૩૦૪.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૧૬૫.૦૦ ૩૨૫.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ઇતય ભશેકભ ખર્ચનુાં કુર ૨૬૦.૧૬ ૩૨૬.૨૭ ૩૪૪.૦૦ ૧૬૦.૭૭ ૧૮૬.૨૩ ૩૪૭.૦૦ ૩૨૯.૦૦ ૩૨૯.૦૦ ૩૨૯.૦૦

 ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટી તથા ઇતય ભશેકભ 

ખર્ચનુાં કુર

૨૩૦૦૧.૨૯ ૨૪૦૯૨.૬૯ ૨૪૭૦૯.૦૦ ૧૭૩૦૧.૫૧ ૯૧૮૦.૪૯ ૨૬૪૮૨.૦૦ ૨૬૬૯૪.૦૦ ૨૬૬૯૪.૦૦ ૨૬૬૯૪.૦૦

કયની લવુરાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 

એન્જી.(લોડચ  કક્ષા)  આઇ.ટી પ્રલબાગ અને 

ેન્ળન તથા ગે્રજ્મુઇટીનુાં કુર

૨૯૪૭૫.૪૧ ૩૦૬૭૩.૨૯ ૩૨૨૫૭.૪૨ ૨૨૪૫૦.૨૨ ૧૧૨૪૨.૩૮ ૩૩૬૯૨.૬૦ ૩૪૯૭૮.૦૦ ૩૪૯૭૮.૦૦ ૩૪૯૭૮.૦૦

૧   વભાન્મ કાયબાય અને કયની લવુરાત નુાં 

કુર

૩૧૯૨૫.૬૯ ૩૨૩૩૨.૮૨ ૩૫૦૧૨.૭૯ ૨૩૯૧૦.૭૦ ૧૨૬૩૬.૯૬ ૩૬૫૪૭.૬૬ ૩૭૪૯૭.૦૨ ૩૭૪૯૬.૦૨ ૩૭૪૯૬.૦૨

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ

૨૦૧ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ

B ૦૨૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૫) ૪૨૬.૩૬ ૪૨૮.૫૫ ૪૭૧.૪૧ ૩૧૯.૨૯ ૧૨૭.૭૧ ૪૪૭.૦૦ ૫૧૪.૦૦ ૫૧૪.૦૦ ૫૧૪.૦૦

SCH-46 અકોટા સ્ટેરડમભ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નં - ૪૬)

૧૦.૯૬ ૧૦.૯૧ ૧૨.૦૧ ૧૬.૦૦ ૨.૦૦ ૧૮.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪૩૭.૩૨ ૪૩૯.૪૬ ૪૮૩.૪૨ ૩૩૫.૨૯ ૧૨૯.૭૧ ૪૬૫.૦૦ ૫૩૫.૦૦ ૫૩૫.૦૦ ૫૩૫.૦૦

B૦૨૦૧૨૦૧   -

 ૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૫૯ ૧.૭૦ ૨.૯૫ ૦.૫૫ ૩.૦૦ ૩.૫૫ ૪.૪૫ ૪.૪૫ ૪.૪૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૫૯ ૧.૭૦ ૨.૯૫ ૦.૫૫ ૩.૦૦ ૩.૫૫ ૪.૪૫ ૪.૪૫ ૪.૪૫

પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૨૦૧૩૦૧ ડર ોઇંગનો વાભાન ૩૪૪૧૭ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૨૦૧૩૦૨ શફનખેતી ઉમોગનો કય શલળે ધાયાની યકભ 

બયાઇ

૩૪૨૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૦૨૦૧૩૦૩ અકોટા સ્ોટસવ કોમ્પ્રેક્ષની શનબાલણી તથા 

દુયસ્તી કયલા ભાટે

૩૮૩૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૨૦૧૩૦૪ નશલન નવળા ખયીદલા તથા ટરેવીંગ કયલા ભાટે ૫૭૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ 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 ૦.૧૦ ૦.૧૦ 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

 યેલન્મુ ખર્ચ   (29)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

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 ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૮.૨૫ ૦.૦૦ ૧.૪૦ ૧.૪૦ ૩.૫૫ ૩.૫૫ ૩.૫૫

પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટનુાં 

કુર

૪૩૯.૧૬ ૪૪૧.૧૬ ૪૯૪.૬૨ ૩૩૫.૮૪ ૧૩૪.૧૧ ૪૬૯.૯૫ ૫૪૩.૦૦ ૫૪૩.૦૦ ૫૪૩.૦૦

૨૦૨ ૨)ટાઉન ડેલરભેન્ટ

B ૦૨૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૪૭ થી ૫૦) ૫૩૨.૪૧ ૫૬૩.૨૧ ૬૧૬.૨૧ ૪૩૯.૨૧ ૧૬૮.૭૯ ૬૦૮.૦૦ ૬૯૯.૦૦ ૬૯૯.૦૦ ૬૯૯.૦૦

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 ૧૭૩.૬૪ ૨૨૨.૭૨ ૨૭૫.૦૦ ૧૫.૭૫ ૨૩૪.૨૫ ૨૫૦.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦ ૨૭૫.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૦૬.૦૫ ૭૮૫.૯૩ ૮૯૧.૨૬ ૪૫૪.૯૬ ૪૦૩.૦૯ ૮૫૮.૦૫ ૯૭૪.૦૫ ૯૭૪.૦૫ ૯૭૪.૦૫

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૩ ટાઉન ડેલરભેન્ટ ખર્ચ િભાણે ૦.૩૬ ૦.૨૪ ૦.૯૦ ૦.૧૧ ૦.૭૯ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૨૦૨૨૦૪ ફાંધકાભ યલાનગી ળાખા ખર્ચ િભાણે ૦.૦૪ ૦.૧૨ ૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૭૬ ૦.૭૬ ૦.૭૬ ૦.૭૬ ૦.૭૬ 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 ૨.૫૫ ૨.૫૫ ૨.૮૦ ૨.૮૦ ૨.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૪૦ ૦.૩૬ ૮.૦૬ ૦.૧૧ ૪.૪૫ ૪.૫૬ ૪.૮૧ ૪.૮૧ ૪.૮૧

૩)પ્રલળે ખર્ચ

B ૦૨૦૨૩૦૧ અન્મ વયકાયી વંસ્થા ાવે ટી.ી સ્કીભો સ્કેન 

કયાલલાના ખર્સ ભાટે

૫૭૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

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 ૦.૦૪ ૦.૦૦ 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 ૩.૨૬ ૧૬.૪૭ ૩૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૪૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૨૦૨૩૦૪ ડર ાફ્ટ ટી.ી. સ્કીભો ફનાલલા ભાટે તથા શદ 

શલસ્તાયભાં વભાશલષ્ટ ગાભોની ભાણી, યેકોડસ, 

રડભાકેળન શલ. ભાટે

૫૭૪૧૮ ૪.૮૯ ૨૬.૧૬ ૫૦.૦૦ ૩.૯૮ ૪૬.૦૨ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૦૨૦૨૩૦૫ ફાંધકાભ યલાનગી યેકોડસ  

ડીઝીટરાઇઝડ/કોમ્પ્મુટયાઇઝડ કયલા ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૧.૧૪ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૯.૩૩ ૪૨.૬૪ ૯૫.૫૦ ૩.૯૮ ૬૮.૦૨ ૭૨.૦૦ ૧૦૬.૦૦ ૮૬.૦૦ ૮૬.૦૦

ટાઉન ડેલરભેન્ટનુાં કુર ૭૧૫.૭૮ ૮૨૮.૯૩ ૯૯૪.૮૨ ૪૫૯.૦૫ ૪૭૫.૫૬ ૯૩૪.૬૧ ૧૦૮૪.૮૬ ૧૦૬૪.૮૬ ૧૦૬૪.૮૬

૨૦૩ ૩)ગાાંધીનગય ગૃશ તથા વય 

વમાજીયાલનગય ગૃશ

B ૦૨૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૨ ) ૨૧.૯૪ ૨૩.૨૩ ૨૫.૪૪ ૧૮.૮૪ ૭.૧૬ ૨૬.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

SCH-53 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૩) ૬.૮૯ ૭.૧૮ ૭.૭૨ ૬.૧૬ ૨.૮૪ ૯.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૨૦૩૧૦૨ કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ વય વમાજી-

યાલનગય ગૃશ (શળડ્યુર નં - ૧૭૮)

૨૨.૩૧ ૧૮.૮૧ ૨૦.૮૪ ૧૩.૧૮ ૫.૮૨ ૧૯.૦૦ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૫૧.૧૪ ૪૯.૨૨ ૫૪.૦૦ ૩૮.૧૮ ૧૫.૮૨ ૫૪.૦૦ ૬૨.૦૦ ૬૨.૦૦ ૬૨.૦૦

B ૦૨૦૩૨૦૧-

૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૫૨.૬૪ ૨૩.૬૦ ૭૦.૬૭ ૨૧.૭૦ ૧૮.૮૧ ૪૦.૫૧ ૭૦.૬૨ ૭૦.૬૨ ૭૦.૬૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૫૨.૬૪ ૨૩.૬૦ ૭૦.૬૭ ૨૧.૭૦ ૧૮.૮૧ ૪૦.૫૧ ૭૦.૬૨ ૭૦.૬૨ ૭૦.૬૨

ગાાંધીનગયગૃશ પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૨૦૩૩૦૧ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૩.૯૫ ૦.૧૪ ૫.૦૦ ૦.૦૪ ૦.૯૬ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૧૮ ૦.૧૨ ૦.૩૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૦૨૦૩૩૦૩ ગાંધીનગયગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૧.૧૩ ૨.૭૮ ૩.૦૦ ૦.૩૮ ૦.૬૨ ૧.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૪ ગાંધીનગયગૃશ લોટય કુરય રૂભ એયકંડીળન, 

એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૭ ૯.૦૮ ૧.૬૫ ૧૦.૦૦ ૩.૩૦ ૩.૭૦ ૭.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

વય વમાજીયાલનગય ગૃશ પ્રનબાલણી અને 

દુયસ્તી

B ૦૨૦૩૩૦૫ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૧૧.૦૧ ૦.૦૬ ૨૦.૦૦ ૮.૧૩ ૧૩.૮૭ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦ ૨૨.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૬ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૧.૨૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૭ વય વમાજીયાલનગયગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૦.૫૭ ૯.૪૦ ૧૦.૦૦ ૧.૮૩ ૩.૧૭ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૨૦૩૩૦૮ વય વમાજીયાલનગય ગૃશના લોટય કુરય રૂભ, 

એયકંડીળન, એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૭ ૧.૨૭ ૧.૯૧ ૫.૦૦ ૦.૬૪ ૧.૮૬ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ાંડડત ડદનદમાર ઉાદ્યામ નગય ગૃશ (આજલા 

ટાઉન શોર)

B ૦૨૦૩૩૦૯ શનબાલણી ૩૮૩૦૭ ૫૨.૨૨ ૨૪.૫૬ ૩૫.૦૦ ૧.૦૯ ૧૮.૯૧ ૨૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૨૦૩૩૧૦ સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૨૦૩૩૧૧ ંરડત રદનદમાર ઉાદ્યામ નગય ગૃશ યીપંડ ૫૭૫૦૨ ૪.૯૪ ૪.૮૮ ૫.૦૦ ૦.૭૫ ૧.૨૫ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (31)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

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 ૮૫.૩૭ ૪૫.૩૮ ૧૦૩.૦૦ ૧૬.૩૪ ૪૭.૪૬ ૬૩.૮૦ ૧૦૩.૫૦ ૧૦૩.૫૦ ૧૦૩.૫૦

ગાાંધીનગય ગૃશ તથા વય વમાજીયાલનગય ગૃશનુાં 

કુર

૧૮૯.૧૫ ૧૧૮.૨૦ ૨૨૭.૬૭ ૭૬.૨૨ ૮૨.૦૯ ૧૫૮.૩૧ ૨૩૬.૧૨ ૨૩૬.૧૨ ૨૩૬.૧૨

૨૦૪ ૪)ડદક ઓન પ્રથમેટય તથા આટચ  ગેરેયી

B ૦૨૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૪ ) ૪.૮૪ ૪.૬૦ ૪.૭૯ ૩.૬૦ ૨.૪૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪.૮૪ ૪.૬૦ ૪.૭૯ ૩.૬૦ ૨.૪૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

B ૦૨૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૭૬ ૦.૩૪ ૦.૫૦ ૦.૧૨ ૦.૧૩ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૭૬ ૦.૩૪ ૦.૫૦ ૦.૧૨ ૦.૧૩ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૨૦૪૩૦૧ રદક ન શથમેટય તથા આટસ  ગેરેયીની 

શનબાલણી

૩૮૩૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ડદક ઓન પ્રથમેટય તથા આટચ  ગેરેયીનુાં કુર ૫.૬૦ ૪.૯૪ ૫.૫૪ ૩.૭૨ ૨.૫૩ ૬.૨૫ ૬.૨૫ ૬.૨૫ ૬.૨૫

૨ પ્રભલ્કત રેન્ડ એપ્રક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 

તથા ટાઉન ડેલરભેન્ટ નુાં કુર

૧૩૪૯.૬૯ ૧૩૯૩.૨૩ ૧૭૨૨.૬૫ ૮૭૪.૮૩ ૬૯૪.૨૯ ૧૫૬૯.૧૨ ૧૮૭૦.૨૩ ૧૮૫૦.૨૩ ૧૮૫૦.૨૩

૩ જાશેય વરાભતી

૩૦૧ ૧)અપ્રિળાાંપ્રત ળાખા

B ૦૩૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૫ ) ૧૨૮૭.૧૪ ૧૩૨૭.૨૨ ૧૪૬૬.૯૫ ૧૦૧૭.૪૯ ૩૯૫.૫૧ ૧૪૧૩.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦

B ૦૩૦૧૧૦૨ કોન્ટર ાવટથી ડર ાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો ખર્સ ૩૦૬૧૪ ૮૦.૪૬ ૮૧.૫૬ ૧૦૦.૦૦ ૩૭.૧૬ ૬૨.૮૪ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૩૬૭.૬૦ ૧૪૦૮.૭૮ ૧૫૬૬.૯૫ ૧૦૫૪.૬૫ ૪૫૮.૩૫ ૧૫૧૩.૦૦ ૧૭૨૫.૦૦ ૧૭૨૫.૦૦ ૧૭૨૫.૦૦

B ૦૩૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૮.૫૮ ૧૯.૫૨ ૨૫.૮૦ ૧૨.૩૭ ૧૪.૬૧ ૨૬.૯૮ ૨૫.૯૮ ૨૫.૯૮ ૨૫.૯૮ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૮.૫૮ ૧૯.૫૨ ૨૫.૮૦ ૧૨.૩૭ ૧૪.૬૧ ૨૬.૯૮ ૨૫.૯૮ ૨૫.૯૮ ૨૫.૯૮

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૩૦૧૩૦૧ એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, ભૃતદેશલારશની, 

પામય એન્જીન ભાટે સ્ેયાટસ  તથા શનબાલણી

૩૮૮૦૧ ૪૪.૯૯ ૩૩.૪૭ ૩૫.૦૦ ૨૪.૭૨ ૧૫.૨૮ ૪૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૨ ઇનાભ તથા અશિ શનયોધક વપ્તાશ ભાટે ૩૦૪૦૩ ૦.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૦૩ ૦.૩૭ 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 ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

B ૦૩૦૧૩૦૫ પામય એન્જીન, એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, 

ભૃતદેશલારશની ભાટે નશલન ટામય ટ્યુફ ખયીદલા 

ભાટે (સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૮.૪૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (32)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૩૦૧૩૦૭ એમ્પબ્મુરન્વ, સ્ટેળન લેગન, ભૃતદેશલારશની, 

પામય એન્જીનની ફોડી ફાંધલા, યંગયોગાન 

કયલા તથા દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૧૯.૫૮ ૧૯.૫૩ ૨૦.૦૦ ૮.૩૬ ૨૧.૬૪ ૩૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૮ લાશનો ભાટે ફેટયી ખયીદલા, ફેટયી ર્ાજસય, ઝાડ 

કાલાનંુ ભળીન સ્રેફ કટય ભળીન વામયનો 

તથા ઇતય વાધન ખયીદલા તથા શનબાલણી ભાટે

૩૮૭૦૧ ૫.૩૮ ૪.૯૮ ૫.૦૦ ૨.૨૮ ૫.૭૨ ૮.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૩૦૧૩૦૯ શાઇડર ોરીક ્રેટપોભસની શનબાલણી ૩૮૮૦૧ ૧૬.૨૯ ૧૭.૯૭ ૮.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૦ ડર ામ કેશભકલ્વ ાલડય તથા પોભ કમ્પાઉન્ડ 

ખયીદલા

૫૭૪૧૭ ૦.૦૦ ૧૫.૮૧ ૫.૦૦ ૦.૧૧ ૪૯.૮૯ ૫૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૩૦૧૩૧૧ લામયરેવ વેટ લોકીટોકી તથા ઇશવલભેન્ટની 

શનબાલણી

૩૮૯૧૪ ૮.૭૫ ૪.૯૮ ૭.૦૦ ૫.૬૮ ૪.૩૨ ૧૦.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦

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 ૯.૮૨ ૬.૬૦ ૨૫.૦૦ ૨.૬૪ ૨૨.૩૬ 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 ૦.૬૨ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૦૬.૧૧ ૧૧૨.૨૪ ૧૧૭.૭૬ ૪૪.૩૨ ૧૭૪.૪૪ ૨૧૮.૭૬ ૧૫૨.૧૬ ૧૫૨.૧૬ ૧૫૨.૧૬

અપ્રિળાાંપ્રત ળાખાનુાં કુર ૧૪૯૨.૨૯ ૧૫૪૦.૫૪ ૧૭૧૦.૫૧ ૧૧૧૧.૩૪ ૬૪૭.૪૦ ૧૭૫૮.૭૪ ૧૯૦૩.૧૪ ૧૯૦૩.૧૪ ૧૯૦૩.૧૪

૩૦૨ ૨)ડદલાફત્તી યોળનાઇ

B ૦૩૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૫૯) ૭૮૪.૯૮ ૭૨૮.૦૨ ૮૦૨.૩૦ ૫૨૦.૨૩ ૨૦૫.૭૭ ૭૨૬.૦૦ ૮૩૫.૦૦ ૮૩૫.૦૦ ૮૩૫.૦૦

SCH-60 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં - ૬૦) ૧૪.૧૫ ૯.૦૫ ૯.૯૬ ૪.૧૨ ૧.૮૮ ૬.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦ ૭.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૯૯.૧૩ ૭૩૭.૦૭ ૮૧૨.૨૫ ૫૨૪.૩૫ ૨૦૭.૬૫ ૭૩૨.૦૦ ૮૪૨.૦૦ ૮૪૨.૦૦ ૮૪૨.૦૦

B ૦૩૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૯૨ ૦.૭૮ ૫.૫૨ ૦.૫૨ ૧.૫૦ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૯૨ ૦.૭૮ ૫.૫૨ ૦.૫૨ ૧.૫૦ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ૨.૦૨

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૩૦૨૩૦૧ સ્ટર ીટ રાઇટની શનબાલણી ૩૯૨૦૬ ૨૧.૯૧ ૪૮.૫૯ ૫૦.૦૦ ૩૧.૬૪ ૪૩.૩૬ ૭૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૯૨૦૬ ૨.૦૩ ૦.૮૮ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૩ યસ્તા યેાભાં ટર ારપક નડતયરૂ થતાં 

ભશાનગયાશરકનાં ઇરેવટર ીક થાંબરા ખવેડલા 

ભાટે(લોડસ)

૩૯૨૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૫.૨૫ ૫.૨૫ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૩૦૨૩૦૪ જી.ઇ.ફીભાં રાઇનર્ાજસની તથા ભીટય ર્ાજસની 

યકભ

૩૪૨૦૬ ૯.૭૫ ૩.૬૬ ૧૦.૦૦ ૬.૮૧ ૩.૧૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

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 ૩.૩૫ ૩.૫૪ ૪.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૮ લસ ઉજલણી તથા યોળનાઇ ભાટે ૩૯૨૦૫ ૨૯.૧૪ ૯.૭૭ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૩૦૨૩૦૯ સ્ટર ીટરાઇટની વેલાનંુ ખાનગીકયણ કયલા ભાટે ૩૯૨૦૮ ૪૯૩.૯૪ ૬૯૩.૫૪ ૫૦૦.૦૦ ૩૨૭.૭૮ ૨૩૯.૨૨ ૫૬૭.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

B ૦૩૦૨૩૧૫ જુના શલદુ્યત ખાતાની ઇરેવટર ીક ડ્યુટીની ફાકી 

યકભના રુ્કલણા ભાટે

૩૪૨૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૩૦૨૩૧૬ મ્પમુ.કોો. ની ઇભાયતોભાં ઇરેવટર ીકર વુધાયા-

લધાયા કયલા

૩૯૨૦૬ ૧.૭૨ ૯.૬૨ ૨૦.૦૦ ૭.૨૦ ૧૨.૮૦ ૨૦.૦૦ 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 ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૩૦૨૪૦૧ સ્ટર ીટ રાઇટ ભાટે લયામેરી શલદુ્યત ળશવતનો 

ખર્સ

૪૩૧૦૩ ૧૩૪૯.૮૯ ૧૩૭૧.૧૯ ૧૧૦૦.૦૦ ૭૦૯.૩૮ ૫૧૫.૬૨ ૧૨૨૫.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

B ૦૩૦૨૪૦૨ મ્પમુ.કોો. ની ઇભાયતો અંગે લયાતી શલદુ્યત 

ળશવતના ફીરોના ખર્સ

૪૩૧૦૩ ૪૩.૫૬ ૪૨.૦૯ ૪૫.૦૦ ૨૦.૩૩ ૨૪.૬૭ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦ ૪૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૯૫૫.૨૯ ૨૧૮૨.૮૮ ૧૭૭૪.૫૫ ૧૧૦૩.૧૪ ૮૭૬.૨૬ ૧૯૭૯.૪૦ ૧૮૯૧.૫૫ ૧૮૯૧.૫૫ ૧૮૯૧.૫૫

ડદલાફત્તી યોળનાઇનુાં કુર ૨૭૫૫.૩૪ ૨૯૨૦.૭૩ ૨૫૯૨.૩૨ ૧૬૨૮.૦૧ ૧૦૮૫.૪૧ ૨૭૧૩.૪૨ ૨૭૩૫.૫૭ ૨૭૩૫.૫૭ ૨૭૩૫.૫૭

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 ૨.૪૯ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૦૩૦૪૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૯૨૦૧ ૨.૧૬ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૦૩૦૪૩૦૩ (ક) યસ્તાના કાભો ભાટે ૩૯૨૦૧ ૬૫.૦૯ ૭૯.૫૬ ૧૫૦.૦૦ ૪૦.૭૪ ૫૯.૨૬ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૦૩૦૪૩૦૪ વમાજીગંજ સ્ટેળન શલસ્તાયની ુન:વ્મલસ્થા 

તેભજ વુધાયણા ભાટે

૫૭૪૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

 યાશદાયી વલરત  અને ટર ાડપક વુધાયણા નુાં કુર ૬૯.૭૪ ૭૯.૫૬ ૧૬૨.૫૦ ૪૦.૭૪ ૬૫.૭૬ ૧૦૬.૫૦ ૧૬૨.૫૦ ૧૬૨.૫૦ ૧૬૨.૫૦

૩ જાશેય વરાભતીનુાં કુર ૪૩૧૭.૩૭ ૪૫૪૦.૮૩ ૪૪૬૫.૩૩ ૨૭૮૦.૦૯ ૧૭૯૮.૫૭ ૪૫૭૮.૬૬ ૪૮૦૧.૨૧ ૪૮૦૧.૨૧ ૪૮૦૧.૨૧
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૪ ાણી ુયલઠા

B ૦૪૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં  ૬૧ થી ૭૫) ૧૧૮૪.૨૮ ૧૧૫૨.૯૮ ૧૨૭૧.૯૦ ૮૪૮.૩૦ ૩૪૯.૭૦ ૧૧૯૮.૦૦ ૧૩૭૮.૦૦ ૧૩૭૮.૦૦ ૧૩૭૮.૦૦

SCH-76 to 81 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં ૭૬ થી ૮૧) ૧૫૧૦.૩૬ ૧૪૯૩.૩૪ ૧૬૫૪.૬૧ ૧૧૦૮.૪૬ ૪૬૦.૫૪ ૧૫૬૯.૦૦ ૧૮૦૫.૦૦ ૧૮૦૫.૦૦ ૧૮૦૫.૦૦

SCH-82 to 85 ભશી ઇન્ટેક લેર મોજના 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં- ૮૨ થી ૮૫)

૨૪૭.૦૦ ૨૩૭.૭૭ ૨૬૩.૨૮ ૧૭૧.૬૪ ૬૮.૩૬ ૨૪૦.૦૦ ૨૭૬.૦૦ ૨૭૬.૦૦ ૨૭૬.૦૦

SCH-86 વેલાવી ગોત્રી ફોરયંગ

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૮૬)

૭૫.૪૬ ૬૮.૮૫ ૭૬.૫૯ ૪૬.૬૭ ૧૮.૩૩ ૬૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

SCH-87 એરડળનર વીટી એન્જીશનમય વાશેફની કરે્યી 

કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં-૮૭)

૭.૮૧ ૩.૭૪ ૪.૧૧ ૨.૨૩ ૧.૭૭ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૩૦૨૪.૯૧ ૨૯૫૬.૬૮ ૩૨૭૦.૫૦ ૨૧૭૭.૩૦ ૮૯૮.૭૦ ૩૦૭૬.૦૦ ૩૫૩૮.૦૦ ૩૫૩૮.૦૦ ૩૫૩૮.૦૦

B ૦૪૦૧૨૦૧  -

 ૨૦૬

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૦.૦૧ ૮.૮૬ ૧૧.૯૬ ૮.૨૭ ૩.૬૯ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વીનુાં કુર ૧૦.૦૧ ૮.૮૬ ૧૧.૯૬ ૮.૨૭ ૩.૬૯ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬ ૧૧.૯૬

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૪૦૧૩૦૧ ાણી ુયલઠાની શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૬૦૧ ૪૧૬.૫૧ ૪૮૯.૦૮ ૪૬૦.૦૦ ૨૯૮.૦૦ ૩૪૨.૦૦ ૬૪૦.૦૦ ૫૩૫.૦૦ ૫૪૫.૦૦ ૫૪૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫

B ૦૪૦૧૩૦૨ ાઇ તથા રપટીંગ્વ તથા ખયીદી તથા સ્ટોય 

ખયીદી (લોડસ)

૩૮૬૦૧ ૧.૭૩ ૧૧.૯૧ ૧૦.૫૦ ૧.૪૦ ૯.૧૦ ૧૦.૫૦ ૧૦.૫૦ ૧૦.૫૦ ૧૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫

B ૦૪૦૧૩૦૩ શેન્ડંની શનબાલણી (ભુખ્મ ખાતુ)ં ૩૮૬૦૪ ૦.૦૦ ૨.૫૭ ૫.૦૦ ૧.૩૬ ૩.૬૪ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૦૪ ભીટયોની દુયસ્તી ભાટે ૩૮૬૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૨૫ ૦.૦૧ ૦.૨૪ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૦૪૦૧૩૦૫ લયશેડ ટેન્કો / ફુસ્ટીંગ સ્ટેળન ભાટે લયાતા 

વરોયીનના ખર્સ ભાટે

૩૮૬૦૯ ૨૨.૭૦ ૨૭.૮૬ ૩૫.૦૦ ૯.૭૪ ૨૫.૨૬ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

ડયપ્રળષ્ટ ૪ ળશેયની જુદી જુદી ઓલયશેડ ટેન્ક ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-1 (૧)શનબાલણી ૩૮૬૦૩ ૪૬૮.૪૨ ૪૯૮.૭૮ ૫૯૭.૫૦ ૨૬૭.૪૩ ૬૩૧.૫૭ ૮૯૯.૦૦ ૯૯૧.૦૦ ૯૯૧.૦૦ ૯૯૧.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-2 (૨)સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૦૩ ૦.૦૨ ૦.૧૪ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

P-4-3 (૩)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૨૦૩૮.૫૮ ૨૧૦૮.૯૨ ૨૨૩૦.૦૦ ૧૪૦૫.૨૦ ૮૧૭.૮૦ ૨૨૨૩.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૪

ળશેયના જુદા જુદા સ્થોએ આલેરા 

ટ્યુફલેરોની પ્રનબાલણી તથા ઇરેક્ટર ીક 

ફીરોની ર્ુકલણી ભાટે

B ૦૪૦૧૩૧૦ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૬ ૧૧.૪૧ ૨૦.૮૫ ૩૦.૦૦ ૯.૯૦ ૨૦.૧૦ ૩૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૪૦૧૪૦૩ (ફ) રાઇટ ફીરો ૪૩૧૦૩ ૬૦.૦૯ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૯.૦૩ ૬૫.૯૭ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૧ (અ) આજલા ાણી ુયલઠા  શનબાલણી ૩૮૬૧૧ ૩૭.૭૦ ૩૩.૬૨ ૩૦.૦૦ ૧૩.૪૧ ૨૬.૫૯ ૪૦.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

B ૦૪૦૧૪૦૪ (ફ) શલદુ્યત ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૨૧.૬૮ ૩૩.૧૯ ૩૬.૦૦ ૬૯.૬૮ ૪૦.૩૨ ૧૧૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૨ (અ) શનભેટા રપલ્ટયેળન ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૫ ૧૯૬.૭૬ ૨૮૬.૬૯ ૨૨૫.૦૦ ૧૫૨.૨૩ ૧૨૭.૭૭ ૨૮૦.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૨૩૫.૦૦

B  ૦૪૦૧૩૧૩ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૭૦૫ ૭.૪૨ ૧૩.૦૧ ૧૫.૦૦ ૭.૪૮ ૭.૫૨ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૪ પ્રતાુયા તાલ આવોજ શલશ્વાશભત્રી પીડયની 

શનબાલણી તથા અન્મ ખર્સ

૩૮૬૦૭ ૫.૪૦ ૧૨.૧૫ ૨૦.૦૦ ૦.૧૫ ૧૪.૮૫ ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ભશી નદી ાણી ુયલઠા પ્રનબાલણી (પાજરુય 

કુલો)

B ૦૪૦૧૩૧૫ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૧૫ ૧૦.૨૩ ૪૧.૯૦ ૪૬.૦૦ ૩૬.૬૪ ૨૮.૩૬ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૬ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૬૧૫ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૦૪૦૧૪૦૫ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૬૮૪.૪૦ ૬૮૦.૮૫ ૭૧૦.૦૦ ૩૯૨.૯૭ ૩૧૭.૦૩ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦ ૭૧૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૭ ભશી નદી યોમલ્ટી ર્ાજસ તથા ાનભ ડેભ ાણી 

ર્ાજસ નો રશસ્વો

૫૪૯૦૧ ૮૨.૨૪ ૮૨.૨૪ ૬૫.૦૦ ૨૫.૭૦ ૩૯.૩૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦

B ૦૪૦૧૩૧૮ ભશીવાગય ખાતે આલેર ઇન્ટેકલેર તેભજ 

ફ્રેંર્લેરની  આજુફાજુ રે્નર ોન્ડ ાા કયલા  

તથા તેની શનબાલણી

૩૮૬૧૦ ૧૫.૭૨ ૨૬.૪૬ ૩૦.૦૦ ૧૧.૭૬ ૨૮.૨૪ ૪૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

ોઇર્ા કુલા

B ૦૪૦૧૩૩૦ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૮ ૧૧.૬૬ ૩૪.૪૨ ૪૯.૦૦ ૩૨.૦૪ ૨૮.૯૬ ૬૧.૦૦ ૬૧.૦૦ ૬૧.૦૦ ૬૧.૦૦

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 ૭૫૭.૩૧ ૭૧૬.૫૧ ૭૭૦.૦૦ ૫૪૮.૭૧ ૨૪૧.૨૯ ૭૯૦.૦૦ ૮૪૦.૦૦ ૮૪૦.૦૦ ૮૪૦.૦૦

યામકા દોડકા કુલા નાં -૨,૩

B ૦૪૦૧૩૪૫ (અ)શનબાલણી ૩૮૬૦૮ ૧૩૪.૧૧ ૧૮૬.૬૩ ૨૪૦.૦૦ ૧૯૬.૦૪ ૧૨૩.૯૬ ૩૨૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

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 ૧૨૭૮.૯૪ ૧૪૦૮.૮૬ ૧૫૦૦.૦૦ ૯૧૧.૭૩ ૫૮૮.૨૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૫૦ ળશેયના શલશલધ શલસ્તાયોભાં ાણીની 

નશકા/ંશંગ સ્ટેળનોભાં લાલ્લ રગાલલા ભાટે 

(લોડસ)

૩૮૬૦૧ ૫૫.૮૩ ૬૧.૪૮ ૯૦.૦૦ ૯.૦૬ ૫૭.૯૪ ૬૭.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫

B ૦૪૦૧૩૫૧ (અ)શયણી એયોટસ  વં શનબાલણી ૩૮૬૧૨ ૧.૬૬ ૧.૧૯ ૨.૦૦ ૦.૨૮ ૫.૭૨ ૬.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦

B ૦૪૦૧૪૧૯ (ફ)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૨૭.૪૩ ૩૬.૧૭ ૩૭.૦૦ ૨૪.૦૯ ૧૪.૯૧ ૩૯.૦૦ ૩૯.૦૦ ૩૯.૦૦ ૩૯.૦૦

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
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૪૦૧૩૫૭ શમાત ટાંકીના શવશલર લકસના દુયસ્તી તથા 

વપાઇના કાભો ભાટે

૩૮૬૦૩ ૨૯.૮૫ ૩૭.૩૧ ૫૦.૦૦ ૪.૯૭ ૨૫.૦૩ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૬૪ ાણીની લાયંલાય રીકેજ  થતી રાઇનોની 

દુયસ્તીના પેશિકેળન કાભ ભાટે

૩૮૬૦૧ ૧૨.૩૨ ૨૨.૫૬ ૩૦.૦૦ ૧.૨૮ ૮.૭૨ ૧૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૯૧ ાણીની અછતના વભમે ટેન્કયો ભાયપત ાણી 

શલતયણ કયલા ભાટે

૩૮૬૧૯ ૦.૦૦ ૩૮.૯૦ ૪૦.૦૦ ૩૦.૪૯ ૯.૫૧ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

ખાનુય લોટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

B ૦૪૦૧૩૮૨ (અ) વયકાયશ્રીભાં ાણીર્ાજસના રુ્કલણા ભાટે ૧૨૯૪.૭૫ ૧૪૯૦.૮૭ ૯૦૦.૦૦ ૮૭૫.૧૦ ૫૨૪.૯૦ ૧૪૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૮૪ (અ)શનબાલણી ૮૫.૬૧ ૧૩૪.૦૯ ૧૨૦.૦૦ ૭૬.૪૧ ૭૩.૫૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૩૩ (ક) ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૨૬૯.૦૭ ૩૫૫.૨૭ ૩૭૦.૦૦ ૨૪૬.૦૩ ૧૩૮.૯૭ ૩૮૫.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦

B ૦૪૦૧૩૭૫ ળશેયના તભાભ ફુસ્ટયોની શનબાલણી ૩૮૬૧૭ ૬૭.૫૧ ૯૧.૫૨ ૧૦૦.૦૦ ૩૭.૧૯ ૬૨.૮૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૦૪૦૧૪૩૬ (ક)ફુસ્ટયોના ઇરેવટર ીક ફીરો ભાટે ૪૩૧૦૩ ૫૧.૯૦ ૬૦.૭૦ ૬૫.૦૦ ૪૫.૨૭ ૨૪.૭૩ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૮૧૫૮.૯૮ ૯૧૪૬.૭૧ ૯૦૧૧.૫૦ ૫૮૫૦.૭૮ ૪૪૭૭.૯૭ ૧૦૩૨૮.૭૫ ૧૦૨૪૦.૦૦ ૧૦૨૫૦.૦૦ ૧૦૨૫૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠાનુાં કુર ૧૧૧૯૩.૯૦ ૧૨૧૧૨.૨૫ ૧૨૨૯૩.૯૬ ૮૦૩૬.૩૫ ૫૩૮૦.૩૬ ૧૩૪૧૬.૭૧ ૧૩૭૮૯.૯૬ ૧૩૭૯૯.૯૬ ૧૩૭૯૯.૯૬

૫ કન્ઝયલન્વી

૫૦૧ ાંીંગ સ્થાનો
B ૦૫૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૮૮) ૪૨૮.૮૮ ૩૯૧.૭૬ ૪૩૩.૩૩ ૨૪૧.૧૭ ૧૦૮.૮૩ ૩૫૦.૦૦ ૪૦૨.૦૦ ૪૦૨.૦૦ ૪૦૨.૦૦

SCH-89 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં -૮૯) ૨૫૬.૩૬ ૨૬૦.૭૪ ૨૮૬.૮૭ ૨૧૯.૦૮ ૮૬.૯૨ ૩૦૬.૦૦ ૩૫૨.૦૦ ૩૫૨.૦૦ ૩૫૨.૦૦

SCH-90 રેફોયેટયી વુલેઝ અંગેનંુ ભશેકભ 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૦)

૫૭.૩૪ ૬૫.૩૭ ૬૬.૧૫ ૫૪.૧૮ ૨૨.૮૨ ૭૭.૦૦ ૮૮.૦૦ ૮૮.૦૦ ૮૮.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૪૨.૫૮ ૭૧૭.૮૭ ૭૮૬.૩૪ ૫૧૪.૪૩ ૨૧૮.૫૭ ૭૩૩.૦૦ ૮૪૨.૦૦ ૮૪૨.૦૦ ૮૪૨.૦૦

B૦૫૦૧૨૦૧  - 

૨૦૨
કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૨૨ ૦.૫૬ ૨.૭૨ ૦.૪૯ ૧.૧૨ ૧.૬૧ ૪.૦૭ ૪.૦૭ ૪.૦૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૨૨ ૦.૫૬ ૨.૭૨ ૦.૪૯ ૧.૧૨ ૧.૬૧ ૪.૦૭ ૪.૦૭ ૪.૦૭

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૧૩૦૧ ઇર તથા જાયો શલગેયે ખયીદલા ૩૮૭૧૯ ૦.૦૫ ૦.૯૭ ૩.૦૦ ૦.૧૦ ૨.૯૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

ડયપ્રળષ્ટ-૬ ળશેયના જુદાજુદા ાંીગ સ્ટેળનો(એ.ી.એવ.) ડયપ્રળષ્ટ ૬ 
ડયપ્રળષ્ટ-૬ (અ) (અ)શનબાલણી ૩૮૫૦૩ ૩૪૭.૯૬ ૩૫૬.૦૩ ૫૧૫.૫૦ ૧૮૮.૨૦ ૪૦૫.૨૦ ૫૯૩.૪૦ ૫૭૧.૫૦ ૫૭૧.૫૦ ૫૭૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 
ડયપ્રળષ્ટ-૬(ફ) (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) ૩૮૫૦૩ ૦.૦૦ ૦.૨૯ ૦.૫૦ ૦.૨૧ ૦.૨૯ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 
ડયપ્રળષ્ટ-૬(ક) (ક)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૭૦૫.૦૫ ૬૫૩.૩૭ ૮૦૭.૨૦ ૪૭૫.૮૬ ૩૨૭.૯૪ ૮૦૩.૮૦ ૮૨૨.૬૦ ૮૨૨.૬૦ ૮૨૨.૬૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 

B ૦૫૦૧૩૨૮ ંીંગ સ્ટેળનોના ભકાનોની દુયસ્તી ભાટે ૩૮૫૦૩ ૩.૫૯ ૧૯.૪૯ ૨૫.૦૦ ૩.૫૨ ૨૧.૪૮ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૫૦૧૩૨૯ ઇન્વેવળન પી ૩૪૨૧૨ ૧.૮૬ ૦.૦૦ 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 ૪.૫૨ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૦૬૩.૦૩ ૧૦૩૦.૧૫ ૧૩૫૮.૨૦ ૬૬૭.૮૯ ૭૬૨.૮૧ ૧૪૩૦.૭૦ ૧૪૨૯.૬૦ ૧૪૨૯.૬૦ ૧૪૨૯.૬૦

ાંીગ સ્થાનનુાં કુર ૧૮૦૬.૮૩ ૧૭૪૮.૫૮ ૨૧૪૭.૨૬ ૧૧૮૨.૮૧ ૯૮૨.૫૦ ૨૧૬૫.૩૧ ૨૨૭૫.૬૭ ૨૨૭૫.૬૭ ૨૨૭૫.૬૭

 યેલન્મુ ખર્ચ   (37)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૫૦૨ ૨)વુલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

B ૦૫૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં -૯૧) ૧૭૦.૮૦ ૧૬૪.૭૫ ૧૮૧.૭૪ ૧૨૧.૦૯ ૫૦.૯૧ ૧૭૨.૦૦ ૧૯૮.૦૦ ૧૯૮.૦૦ ૧૯૮.૦૦

SCH-92 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નં -૯૨) ૩૮.૧૫ ૪૦.૭૫ ૪૫.૨૨ ૩૦.૨૩ ૧૫.૭૭ ૪૬.૦૦ ૫૨.૦૦ ૫૨.૦૦ ૫૨.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૦૮.૯૫ ૨૦૫.૫૦ ૨૨૬.૯૬ ૧૫૧.૩૨ ૬૬.૬૮ ૨૧૮.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

B ૦૫૦૨૨૦૧-

૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૫૮ ૦.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૨૫ ૦.૯૫ ૧.૨૦ ૧.૭૫ ૧.૭૫ ૧.૭૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૫૮ ૦.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૨૫ ૦.૯૫ ૧.૨૦ ૧.૭૫ ૧.૭૫ ૧.૭૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૨૩૦૧ ઇર તથા જાયો શલગેયે ખયીદલા ૩૮૭૧૯ ૧.૦૦ ૦.૬૨ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ 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 ૮૫૧.૮૭ ૭૦૫.૬૪ ૧૦૬૭.૦૦ ૩૯૭.૧૫ ૬૧૫.૩૫ ૧૦૧૨.૫૦ ૧૧૩૭.૦૦ ૧૧૩૭.૦૦ ૧૧૩૭.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ઇ) (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૫૦૩ ૦.૮૦ ૦.૩૩ ૧.૫૦ ૦.૦૩ ૦.૬૭ ૦.૭૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 

ડયપ્રળષ્ટ-૬(ઉ) (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૭૩૪.૬૬ ૭૨૨.૬૯ ૧૧૩૨.૦૦ ૫૨૦.૭૯ ૫૩૮.૨૧ ૧૦૫૯.૦૦ ૧૩૨૫.૦૦ ૧૩૨૫.૦૦ ૧૩૨૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૬ 

B ૦૫૦૨૩૪૨ લોટય શપ્રલેન્ળન એન્ડ કન્ટર ોર ોલ્મુળન વેવ 

એવટ ૧૯૮૭ ભુજફ વયકાયશ્રીભાં બયલા ભાટે

૫૭૪૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૦૫૦૨૩૪૩ (અ)ટેમ્પયયી ંોની શનબાલણી ૩૮૫૦૫ ૨૧.૫૯ ૨૪.૯૦ ૨૦.૦૦ ૧૫.૪૪ ૧૪.૫૬ ૩૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૫૦૨૪૨૧ (ક)શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી(લોડસ) ૪૩૧૦૩ ૩૪.૦૯ ૨૧.૩૨ ૫૮.૦૦ ૧૦.૮૧ ૩૭.૬૯ ૪૮.૫૦ ૪૮.૦૦ ૪૮.૦૦ ૪૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૬૪૪.૦૧ ૧૪૭૫.૫૦ ૨૨૯૪.૫૦ ૯૪૪.૨૨ ૧૨૨૨.૪૮ ૨૧૬૬.૭૦ ૨૫૫૨.૫૦ ૨૫૫૨.૫૦ ૨૫૫૨.૫૦

અટરાદયા પ્મોયીડપકેળન પ્રાન્ટનુાં કુર ૧૮૫૩.૫૪ ૧૬૮૧.૫૦ ૨૫૨૩.૯૬ ૧૦૯૫.૭૯ ૧૨૯૦.૧૧ ૨૩૮૫.૯૦ ૨૮૦૪.૨૫ ૨૮૦૪.૨૫ ૨૮૦૪.૨૫

૫૦૩ ૩)બુગબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ 

કનેક્ળન

૧)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૫૦૩૩૦૧ (અ)લોડસ  દ્વાયા ગટયની શનબાલણી ભાટે ૩૮૫૦૧ ૪૦.૦૧ ૪૧.૧૧ ૪૭.૦૦ ૧૫.૫૧ ૨૮.૪૯ ૪૪.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૨ (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) ૩૮૫૦૧ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૧.૧૫ ૦.૧૦ ૧.૦૫ ૧.૧૫ ૧.૪૦ ૧.૪૦ ૧.૪૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૦૫૦૩૩૦૩ (અ)લોડસ  દ્વાયા બુગબસ ગટયની ઉય રે્મ્પફય 

ભુકલા તથા તેની વાથે જોડાણ કયલા (લોડસ)

૩૮૫૦૨ ૨૪.૧૪ ૨૯.૯૦ ૪૦.૦૦ ૧૨.૦૩ ૩૫.૪૭ ૪૭.૫૦ ૪૨.૫૦ ૪૭.૫૦ ૪૭.૫૦ 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 ૨૯૮.૧૪ ૩૭૩.૯૨ ૩૩૬.૦૦ ૨૨૮.૨૧ ૪૪૨.૭૯ ૬૭૧.૦૦ ૪૪૬.૦૦ ૫૧૬.૦૦ ૫૧૬.૦૦ 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 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૫૦૩૩૦૭ (અ) ડરે નેજની પ્રેળય તેભજ ગ્ેલીટી રાઇનની 

શનબાલણી તેભજ ઇન્વેવળન કયાલી કાભગીયી 

કયાલલા તથા ઇભયજન્વી કાભગીયી ભાટે (લોડસ)

૩૮૫૦૧ ૧૪૧.૦૧ ૧૭૯.૩૯ ૧૯૫.૦૦ ૧૪૬.૨૮ ૧૦૮.૭૨ ૨૫૫.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ 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 ૩૫.૯૮ ૫૬.૧૦ ૫૬.૦૦ ૮.૧૭ ૩૩.૮૩ ૪૨.૦૦ ૫૬.૦૦ ૫૬.૦૦ ૫૬.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

બુગબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ 

કનેક્ળનનુાં કુર

૫૩૯.૫૩ ૬૮૦.૪૨ ૬૭૬.૨૫ ૪૧૦.૩૦ ૬૫૧.૪૦ ૧૦૬૧.૭૦ ૮૧૪.૦૦ ૮૮૯.૦૦ ૮૮૯.૦૦

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 ૦.૦૧ ૧.૪૧ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૫૦ ૪.૫૦ 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 ૦.૦૧ ૧.૪૧ ૫.૨૦ ૦.૦૦ ૪.૭૦ ૪.૭૦ ૫.૨૦ ૫.૨૦ ૫.૨૦

૫ કન્ઝયલન્વીનુાં કુર ૪૧૯૯.૯૧ ૪૧૧૧.૯૧ ૫૩૫૨.૬૮ ૨૬૮૮.૯૦ ૨૯૨૮.૭૧ ૫૬૧૭.૬૧ ૫૮૯૯.૧૨ ૫૯૭૪.૧૨ ૫૯૭૪.૧૨

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તી

૬૦૧ ૧)વાભાન્મ દેખયેખ (ભુખ્મ ળાખા)

B ૦૬૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩ થી ૯૫) ૨૬૦.૦૯ ૨૫૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૬૦.૦૯ ૨૫૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૦૬૦૧૨૦૧  - 

૨૦૯

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૩.૨૨ ૧.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૩.૨૨ ૧.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ
B ૦૬૦૧૩૦૧ (અ)આયોગ્મ વંગ્શસ્થાન ભાટે ૩૮૩૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૮૩૧૪ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૩ ખોયાકભાં થતી બેવે અટકાલલા નભુના રેલા 

તથા ભારવાભાન ભાટે

૫૭૪૦૯ ૨.૫૯ ૨.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૯૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૧૩૦૪ શાઉવશકીંગની કાભગીયી ૪૯૨૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૧૩૦૫ કુોણ ભુકત લડોદયા અને એનીશભમા ભુવત 

લડોદયા ભશાશબમાન અંતગસત  ખયીદી

૪૯૨૧૯ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૩.૧૫ ૨.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

વાભાન્મ દેખયેખનુાં કુર ૨૬૬.૪૬ ૨૫૫.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૬૦૨ ૨)રેફોયેટયી
B ૦૬૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૬) ૯૬.૬૨ ૯૫.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-97 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૭) ૫૨.૫૬ ૫૫.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૪૯.૧૮ ૧૫૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૦૬૦૨૨૦૧  - 

 ૨૦૨
કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૭૦ ૪.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૭૦ ૪.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

વાધનો ઓજાયો ખયીદલા

B ૦૬૦૨૩૦૧ (અ) ેથોરોજીકર રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૦.૦૦ ૦.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૨ (ફ) શબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૦.૭૨ ૨.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૦૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૫ ેથોરોજીકર રેફોયેટયીના વાધનોની 

શનબાલણી

૩૮૭૧૬ ૩.૦૧ ૩.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

દલા તથા કેપ્રભકલ્વ ખયીદલા

B ૦૬૦૨૩૦૩ (અ)ેથોરોજીકર રેફોયેટયી ૩૮૯૧૧ ૪.૭૨ ૩.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૪ (ફ) શબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી 

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૩૮૯૧૧ ૨.૯૭ ૩.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૦૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૨૩૦૬ ભેરડકર કાડસ  ધાયકોને મુશનક ભેરડકર 

કાડસ(સ્ભાટસ  કાડસ) ભાટે

૪૯૨૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૯ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૧.૪૨ ૧૩.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રેફોયેટયીનુાં કુર ૧૬૨.૩૦ ૧૬૭.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૩ ૩)એન્ટીરાલચર પ્રલબાગ મોજના
B ૦૬૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૮) ૧૭૫.૪૩ ૧૮૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-99 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૯) ૨૧૩.૮૧ ૧૯૯.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૩૧૦૨ ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  ભાનલરદનના ખર્ાસ ભાટે ૪૯૨૧૬ ૪૬૯.૬૦ ૪૪૫.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૧૦૭ ભાાં ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૮૫૮.૮૪ ૮૩૧.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૪૧ ૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૪૧ ૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૬૦૩૩૦૧ ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  તથા અન્મ તભાભ 

કાભગીયી ભાટે

૪૯૨૦૪ ૫૯.૦૯ ૩૫.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૩૩૦૨ પોગીંગ ભળીનની શનબાલણી ૩૮૭૦૯ ૪.૩૭ ૧૧.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

B ૦૬૦૩૩૦૩ ભેરેયીમા વલેરન્વ વાયલાય તેને રગતો ઇતય 

ખર્સ

૪૯૨૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

 યેલન્મુ ખર્ચ   (40)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૬૦૩૩૦૪ સ્લીંગ પોભ ભળીન તથા અન્મ વાધનો રયેય 

કયલા ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

૬૦૭૧૦ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૫ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૬૩.૯૧ ૪૬.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

એન્ટીરાલચર મોજનાનુાં કુર ૯૨૩.૧૬ ૮૭૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૪ ૪)ક્ષમ પ્રનલાયણ
B ૦૬૦૪૩૦૧ ક્ષમ શનલાયણ અંગે એવવ-યે ભળીનની 

શનબાલણી ખર્સ

૩૮૭૧૧ ૬.૫૮ ૪.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૧ ભાાં ભજચ

ક્ષમ પ્રનલાયણનુાં કુર ૬.૫૮ ૪.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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) ૪૫.૯૩ ૪૨.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 ભશેકભનુાં કુર ૪૫.૯૩ ૪૨.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યોગિપ્રતયક્ષણનુાં કુર ૪૫.૯૩ ૪૨.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફી.વી.જી.ટર ીર ોપ્રરમો લેપ્રક્વનેળન

B ૦૬૦૫૧૦૨ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૦૧) ૪૫.૪૨ ૪૩.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪૫.૪૨ ૪૩.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૬૦૫૨૦૨ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૩.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૬ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૩.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફી.વી.જી.ટર ીર ોપ્રરમો લેપ્રક્વનેળનનુાં કુર ૫૮.૫૪ ૪૩.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રલસ્તૃત યોગ િપ્રતયક્ષણ કોરેયા ફી.વી.જી. 

ટર ીર ોપ્રરમો લેક્ળીનેળન તથા પ્રત્રગુણી યવી 

ભુકલાનુાં કુર

૧૦૪.૪૭ ૮૬.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૬ ૬)ઢોયડફા ખાતુ
B ૦૬૦૬૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૪.૩૮ ૪.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૪.૩૮ ૪.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 યેલન્મુ ખર્ચ   (41)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૬૦૬૩૦૧ ઢોય ડફાની ભયાભત ૩૮૨૧૧ ૪.૭૯ ૧૯.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૭૯.૦૨ ૧૫૭.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૮૩.૮૧ ૧૭૭.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ઢોયડફા ખાતાનુાં કુર ૧૮૮.૧૯ ૧૮૧.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦૭ પ્રબકુ્ષક િપ્રતફાંધક

B ૦૬૦૭૩૦૧ શબકુ્ષક પ્રશતફંધક ધાયા અંગે કોોયેળને 

આલાનો પાો

૫૧૧૦૫ ૫૪.૦૯ ૪૮.૩૦ ૫૫.૦૦ ૫૩.૧૩ ૧.૮૭ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

પ્રબકુ્ષક િપ્રતફાંધક ધાયાનુાં કુર ૫૪.૦૯ ૪૮.૩૦ ૫૫.૦૦ ૫૩.૧૩ ૧.૮૭ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તીનુાં કુર ૧૭૦૫.૨૫ ૧૬૨૨.૪૭ ૫૫.૦૦ ૫૩.૧૩ ૧.૮૭ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

૬૦૮ આયોગ્મ ળાખા

B ૦૬૦૮૧૦૧

(A)

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩, ૯૩/૧) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૨૭૧.૯૯ ૧૬૬.૦૧ ૪૩૮.૦૦ ૫૦૩.૦૦ ૫૦૩.૦૦ ૫૦૩.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૨ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૮૩.૧૨ ૩૮.૮૮ ૧૨૨.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૩ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૫, ૯૫/૧ થી 

૯૫/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬૮.૬૪ ૩૧૧.૬૪ ૨૨૭.૩૬ ૫૩૯.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦ ૬૨૦.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૪ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૬, ૯૬/૧ થી 

૯૬/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૩૬.૭૩ ૩૧૨.૪૧ ૧૮૩.૫૯ ૪૯૬.૦૦ ૫૭૦.૦૦ ૫૭૦.૦૦ ૫૭૦.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૫ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૭, ૯૭/૧ થી 

૯૭/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬૮.૬૪ ૨૯૨.૭૫ ૨૦૫.૨૫ ૪૯૮.૦૦ ૫૭૨.૦૦ ૫૭૨.૦૦ ૫૭૨.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૬ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૮, ૯૮/૧ થી 

૯૮/૩૨)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૩૬.૭૩ ૩૩૪.૦૦ ૨૨૩.૦૦ ૫૫૭.૦૦ ૬૪૧.૦૦ ૬૪૧.૦૦ ૬૪૧.૦૦

B ૦૬૦૮૧૦૭ ભાનલ-વંળાધન  ખર્સ ૪૯૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૨૭૨.૦૦ ૨૭૮.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ B૦૬૦૩૧૦૨ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૨૯.૩૪ ૧૮૭૭.૯૧ ૧૩૨૨.૦૯ ૩૨૦૦.૦૦ ૩૫૯૬.૦૦ ૩૫૯૬.૦૦ ૩૫૯૬.૦૦

B૦૬૦૮૨૦૧ થી 

૨૦૩ -  ૨૦૫ 

થી ૨૫૮

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨.૭૯ ૧૭.૪૫ ૫૦.૫૫ ૬૮.૦૦ ૮૪.૭૦ ૮૪.૭૦ ૮૪.૭૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨.૭૯ ૧૭.૪૫ ૫૦.૫૫ ૬૮.૦૦ ૮૪.૭૦ ૮૪.૭૦ ૮૪.૭૦

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.

૩૮૯૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૫૦ ૦.૦૪ ૨.૯૬ ૩.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ B૦૬૦૨૩૦૧ ભજચ
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૬૦૮૩૦૨ આયોગ્મ ખાતા ભાટે વાધનોની શનબાલણી અને 

દુયસ્તી.

૩૮૭૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૫૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ ૨૫.૫૦ B૦૬૦૨૩૦૫/B૦૬૦

૪૩૦૧/B૦૮૦૧૩૦૭

/B૦૮૦૨૩૦૧

ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૩ આયોગ્મ ખાતાની શલશલધ કાભગીયી – કામસરભ 

ભાટે લાશનો બાડે યાખલા.

૩૪૩૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ B૦૮૦૧૩૧૩ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૪ આયોગ્મ ખાતા અને તે શેઠની શલશલધ 

કરે્યીભાં દૂયસ્તી કયલા અને શલદુ્યતનો વાભાન 

ખયીદલા ભાટે.

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૦.૧૪ ૫.૮૬ ૬.૦૦ 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.

૪૯૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૯૯ ૧૯૯.૦૧ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ B૦૬૦૧૩૦૫/B૦૬૦

૨૩૦૩/B૦૮૦૧૩૦૬

/B૦૮૦૧૩૦૮/B૦૮

૦૧૩૧૦ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૬ આયોગ્મ ખાતા ભાટે જરૂયી તભાભ યવી ખયીદી 

અને લેવવીનેળન કાડસ  શલગેયે કાભગીયી ભાટે.

૪૯૨૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ 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.

૩૦૩૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ ૮૪૧.૩૨ ૭૦૮.૬૮ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૩૫૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૦૧/B૦૮૦

૧૩૦૩ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૦૮ ભાન્મ શોશસ્ટરો, રેફોયેટયી શલગેયેના ફીરો 

ભાટે.

૩૦૩૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૫૩૧.૭૭ ૪૬૮.૨૩ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૦૨ ભજચ

અન્મ પ્રનબાલણી ખર્ચ

B ૦૬૦૮૩૦૯ ભેડીકર સ્ભાટસ  કાડસ  ભાટે. ૪૯૨૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ B૦૬૦૨૩૦૬ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૦ શાઉવશકીંગની કાભગીયી ૪૯૨૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ 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.

૪૯૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૬૦૪૩૦૨ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૨ ભેમયશ્રી વુર્લે તે દદીને ભદદ આલા ૪૯૨૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૩.૭૫ ૧૧.૨૫ ૧૫.૦૦ 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

૪૯૨૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૯.૯૭ ૩૦.૦૩ ૫૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ B૦૮૦૧૩૧૪ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૪ આયોગ્મ શલબાગ દ્વાયા શાથ ધયાતા જન-

જાગૃશત, પ્રર્ાય પ્રવાય કામસરભ તેભજ IEC 

Activity  ભાટે

૪૯૨૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ B૦૮૦૨૩૦૨/B૦૮૦

૩૩૦૧/

B૦૮૦૩૩૦૩ ભજચ
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

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.

૩૮૭૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ B૦૬૦૩૩૦૧/B૦૬૦

૩૩૦૨/

B૦૬૦૩૩૦૩/B૦૬૦

૩૩૦૪ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૨૩.૫૦ ૧૩૯૭.૯૮ ૧૫૯૦.૫૨ ૨૯૮૮.૫૦ ૨૮૪૦.૦૦ ૨૪૯૦.૦૦ ૨૪૯૦.૦૦

આયોગ્મ ભુખ્મ ળાખાનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૪૧૫.૬૩ ૩૨૯૩.૩૪ ૨૯૬૩.૧૬ ૬૨૫૬.૫૦ ૬૫૨૦.૭૦ ૬૧૭૦.૭૦ ૬૧૭૦.૭૦

૬૦૮ જ્ન્ભ ભયણ ળાખા
B ૦૬૦૮૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪/૨) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૦૦ ૧૦૫.૦૪ ૩૬.૯૬ ૧૪૨.૦૦ ૧૬૪.૦૦ ૧૬૪.૦૦ ૧૬૪.૦૦ ૯૬ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૦૦ ૧૦૫.૦૪ ૩૬.૯૬ ૧૪૨.૦૦ ૧૬૪.૦૦ ૧૬૪.૦૦ ૧૬૪.૦૦

B ૦૬૦૮૨૦૪ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૭૫ ૧૪.૨૧ ૧૩.૬૪ ૨૭.૮૫ ૨૭.૭૫ ૨૭.૭૫ ૨૭.૭૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૭૫ ૧૪.૨૧ ૧૩.૬૪ ૨૭.૮૫ ૨૭.૭૫ ૨૭.૭૫ ૨૭.૭૫

B ૦૬૦૮૩૧૬ ળશેયના તભાભ સ્ભળાનો ભાટે રાકડાં, છાણાં 

શલગેયેની ખયીદી તેભજ સ્ભળાનગૃશોની 

શનબાલણી (ગેવ શર્તા વરશત)

૩૮૨૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૧૩.૧૩ ૩૬.૮૭ ૫૦.૦૦ ૮૦.૦૦ 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.

૪૯૨૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૩.૬૫ ૩૬.૩૫ ૯૦.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ B૧૦૦૧૩૦૫ ભજચ

B ૦૬૦૮૩૧૮ જન્ભ ભયણ નોંધણીની આલક યાજ્મ વયકાયભાં 

જભા કયાલલા ભાટે

૫૭૪૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ B૧૦૦૧૩૦૮ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૫.૦૦ ૬૬.૭૮ ૯૩.૨૨ ૧૬૦.૦૦ ૧૮૫.૦૦ ૧૮૫.૦૦ ૧૮૫.૦૦

જ્ન્ભ ભયણ ળાખાનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૮૯.૭૫ ૧૮૬.૦૩ ૧૪૩.૮૨ ૩૨૯.૮૫ ૩૭૬.૭૫ ૩૭૬.૭૫ ૩૭૬.૭૫

૬૦૯ ખોયાક ળાખા
B ૦૬૦૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩/૨) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૧.૨૦ ૧૦૧.૬૩ ૩૬.૩૭ ૧૩૮.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૯૫ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૧.૨૦ ૧૦૧.૬૩ ૩૬.૩૭ ૧૩૮.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૧૫૯.૦૦ ૧૫૯.૦૦

B ૦૬૦૯૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૩૫ ૦.૧૧ ૧.૨૪ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૩૫ ૦.૧૧ ૧.૨૪ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૩૫

B ૦૬૦૯૩૦૧ ખોયાક ળાખા ભાટે નભૂના રેલા તેભજ શલશલધ 

કાભગીયી ભાટે જરૂય જણામ તે ખયીદી.

૫૭૪૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧.૬૬ ૮.૩૪ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ B૦૬૦૧૩૦૩ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧.૬૬ ૮.૩૪ ૧૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

ખોયાક ળાખાનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૨.૫૫ ૧૦૩.૪૦ ૪૫.૯૫ ૧૪૯.૩૫ ૧૭૫.૩૫ ૧૭૫.૩૫ ૧૭૫.૩૫

૬૧૦ પ્રબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી
B ૦૬૧૦૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૩/૩) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૦૩.૬૬ ૪૧.૩૪ ૧૪૫.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૯૬ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦.૬૦ ૧૦૩.૬૬ ૪૧.૩૪ ૧૪૫.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૧૬૬.૦૦ ૧૬૬.૦૦

B ૦૬૧૦૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૭૨ ૨.૫૦ ૬.૭૮ ૯.૨૮ ૬.૩૫ ૬.૩૫ ૬.૩૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૭૨ ૨.૫૦ ૬.૭૮ ૯.૨૮ ૬.૩૫ ૬.૩૫ ૬.૩૫
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૬૧૦૩૦૧ બ્રીક શેલ્થ રેફોયેટયી તેભજ NABL અંતગસત 

વાધનો, ઑજાયો, ગ્રાવલેય, કેભીકર, 

યીએજન્ટ શલગેયેની ખયીદી અને શનબાલણી ેટે.

૩૮૯૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૯૫ ૬.૦૫ ૭.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ B૦૬૦૨૩૦૨/B૦૬૦

૨૩૦૪ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૯૫ ૬.૦૫ ૭.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

પ્રબ્રક શેલ્થ રેફોયેટયી કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૦.૩૨ ૧૦૭.૧૧ ૫૪.૧૭ ૧૬૧.૨૮ ૨૦૨.૩૫ ૨૦૨.૩૫ ૨૦૨.૩૫

૬૧૧ વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના (ICDS)

B ૦૬૧૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૨૪૩, ૨૪૩/૧ 

થી ૪)

૦.૦૦ ૪૩.૨૩ ૦.૦૦ ૩૯.૦૭ ૧૫.૯૩ ૫૫.૦૦ ૬૩.૦૦ ૬૩.૦૦ ૬૩.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૪૩.૨૩ ૦.૦૦ ૩૯.૦૭ ૧૫.૯૩ ૫૫.૦૦ ૬૩.૦૦ ૬૩.૦૦ ૬૩.૦૦

B ૦૬૧૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૬૧૧૩૦૧ આઇ.વી.ડી.એવ. પ્રોજવેટ અંતગસત 

વયકાયશ્રીની ગ્ાન્ટ ઉયાંતના ખર્સ ભાટે.

૪૯૩૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૧ ભજચ

B ૦૬૧૧૩૦૨ આંગણલાડી કેન્રોભાં આલાભાં આલતા ુયક 

ોણ આશાયના ફીરો અને લાશન વ્મલશાયના 

રુ્કલણા ભાટે.

૪૯૨૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૨ ભજચ

B ૦૬૧૧૩૦૩ આંગણલાડીના ફાકોને આલાભાં આલતા 

ફ્રેલડસ  શભલ્ક તેભજ તેને રગત અન્મ ખર્સ ભાટે.

૪૯૨૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૧૨.૨૯ ૧૭.૭૧ ૩૦.૦૦ ૨૩૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ B૦૮૦૫૩૦૩/B૦૮૦

૫૩૦૬/

B૦૮૦૫૩૦૮ ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૦.૦૦ ૧૨.૨૯ ૨૮.૭૧ ૪૧.૦૦ ૨૯૦.૦૦ ૨૫૫.૦૦ ૨૫૫.૦૦

વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના 

(ICDS)નુાં કુર

૦.૦૦ ૪૩.૨૩ ૨૯૦.૦૦ ૫૧.૩૬ ૪૫.૬૪ ૯૭.૦૦ ૩૫૪.૦૦ ૩૧૯.૦૦ ૩૧૯.૦૦

૬૧૨ ભાકેટ અને ઢોયડબ્ફા
B ૦૬૧૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૯૪/૧) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૭૫.૨૮ ૪૦.૭૨ ૧૧૬.૦૦ ૧૩૩.૦૦ ૧૩૩.૦૦ ૧૩૩.૦૦ ૧૨૬,૧૨૭ ભજચ

ભશેકભનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૭૫.૨૮ ૪૦.૭૨ ૧૧૬.૦૦ ૧૩૩.૦૦ ૧૩૩.૦૦ ૧૩૩.૦૦

B ૦૬૧૨૨૦૧ 

થી ૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૮૨ ૩.૫૬ ૭.૫૯ ૧૧.૧૫ ૬.૯૫ ૬.૯૫ ૬.૯૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૮૨ ૩.૫૬ ૭.૫૯ ૧૧.૧૫ ૬.૯૫ ૬.૯૫ ૬.૯૫

B ૦૬૧૨૩૦૧ ળશેય શલસ્તાયના તભાભ ભાકેટોની શનબાલણી, 

દૂયસ્તી રગત કાભગીયી.

૩૮૨૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૦૦ ૨.૮૮ ૬.૧૨ ૯.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ B૦૯૦૧૩૦૧/B૦૯૦

૧૩૦૨ 

ભજચ

B ૦૬૧૨૩૦૨ યખડતાં કૂતયાં અને બુંડ/ળુના ત્રાવ 

શનમંત્રણ પ્રોગ્ાભ અંગેની કાભગીયી ભાટેનો 

તભાભ ખર્સ.

૪૯૨૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૫૩.૨૮ ૬૬.૭૨ ૧૨૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ B૦૯૦૧૩૦૩ 

ભજચ

B ૦૬૧૨૩૦૩ ઢોય ડબ્ફા ભાટે શનબાલણી અને દુયસ્તી તેભજ 

ઘાવર્ાયા, એશનભર ટેશગંગ, RFID, દલા, 

શલળે કાભગીયી ભાટેનો તભાભ ખર્સ.

૫૭૪૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૦૧.૨૩ ૧૭૮.૭૭ ૨૮૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ B૦૬૦૬૩૦૧/B૦૬૦

૬૩૦૨ 

ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૨.૦૦ ૧૫૭.૩૯ ૨૫૧.૬૧ ૪૦૯.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦

ભાકેટ અને ઢોયડબ્ફાનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯૬.૪૨ ૨૩૬.૨૩ ૨૯૯.૯૨ ૫૩૬.૧૫ ૫૪૯.૯૫ ૫૧૯.૯૫ ૫૧૯.૯૫
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

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.

૪૯૧૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ B૧૬૦૩૩૦૩/B૧૬૦

૩૩૦૪/B૧૬૦૩૩૦૫

/B૧૬૦૩૩૦૬/B૧૬

૦૩૩૦૯/B૧૬૦૩૩૧

૨ ભજચ

રેફય લેલ્પેય ળાખાનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

૬ જાશેય આયોગ્મ અને તાંદુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૪૩.૨૩ ૭૯૩૭.૬૭ ૩૯૭૮.૪૭ ૩૫૫૪.૬૬ ૭૫૩૩.૧૩ ૮૧૮૨.૧૦ ૭૭૬૭.૧૦ ૭૭૬૭.૧૦

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

૭૦૧ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર

B ૦૭૦૧૧૦૧ યસ્તા વપાઇનંુ કાભ ઉયનંુ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૦૨)

૧૦૮૨૩.૭૪ ૧૧૫૭૫.૦૭ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૮૯૯૬.૪૫ ૩૩૬૬.૫૫ ૧૨૩૬૩.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૦૮૨૩.૭૪ ૧૧૫૭૫.૦૭ ૧૨૪૯૪.૬૨ ૮૯૯૬.૪૫ ૩૩૬૬.૫૫ ૧૨૩૬૩.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦ ૧૪૨૧૭.૦૦

2) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૧૩૦૧ ઝાડંુ, ટોરા શલ.( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%) 

(લોડસ)

૪૯૩૦૧ ૩૯.૪૦ ૩૫.૭૯ ૬૫.૦૦ ૨૭.૮૭ ૩૭.૧૩ 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 ૨૪૪.૧૯ ૩૧૭.૭૦ ૪૧૦.૦૦ ૨૧૪.૫૫ ૨૪૦.૪૫ ૪૫૫.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ૪૧૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૮૩.૫૯ ૩૫૩.૪૯ ૪૭૫.૦૦ ૨૪૨.૪૨ ૨૭૭.૫૮ ૫૨૦.૦૦ ૫૨૫.૦૦ ૪૭૫.૦૦ ૪૭૫.૦૦

યસ્તા વપાઇનુાં કુર ૧૧૧૦૭.૩૩ ૧૧૯૨૮.૫૬ ૧૨૯૬૯.૬૨ ૯૨૩૮.૮૭ ૩૬૪૪.૧૩ ૧૨૮૮૩.૦૦ ૧૪૭૪૨.૦૦ ૧૪૬૯૨.૦૦ ૧૪૬૯૨.૦૦

૭૦૨ ૨)કર્યો ઉઠાલલાનો ખર્ચ

B ૦૭૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં - ૧૦૩) ૫૭.૦૫ ૬૩.૫૭ ૬૯.૩૩ ૫૭.૬૮ ૨૩.૩૨ ૮૧.૦૦ ૯૩.૦૦ ૯૩.૦૦ ૯૩.૦૦

SCH-104 કામભ ભશેકભ(શળડ્યુર નંફય-૧૦૪) ૬.૯૨ ૭.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૩.૯૭ ૭૦.૭૯ ૬૯.૩૩ ૫૭.૬૮ ૨૩.૩૨ ૮૧.૦૦ ૯૩.૦૦ ૯૩.૦૦ ૯૩.૦૦

B ૦૭૦૨૨૦૨ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટની કન્ટીજન્વી ખર્ચ િભાણે ૨.૯૧ ૨.૧૪ ૫.૧૦ ૧.૦૮ ૨.૦૨ ૩.૧૦ ૩.૬૫ ૩.૬૫ ૩.૬૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૦૭૦૨૨૦3 ભોફાઇર કોટસ  કન્ટીજન્વી ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૯૧ ૨.૧૪ ૫.૪૦ ૧.૦૮ ૨.૩૨ ૩.૪૦ ૩.૯૫ ૩.૯૫ ૩.૯૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૨૩૦૧ લોડસભાં ભુકલાભાં આલેર કન્ટેનયોની દુયસ્તી 

કયલા

૪૯૩૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૦૭૦૨૩૦૩ કન્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભસ શનબાલણી ભાટે (લોડસ) ૬૦૪૦૯ ૧.૧૬ ૨.૦૮ ૨૦.૦૦ ૦.૮૫ ૧૫.૧૫ ૧૬.૦૦ ૧૮.૦૦ ૧૮.૦૦ ૧૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૭૦૨૩૦૪ નશલન શાથરાયી, શાથગાડા,  કન્ટેનય તથા 

ડસ્ટફીન ખયીદલા અને ફેવાડલા

( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%) (લોડસ)

૬૦૮૧૫ ૫.૯૧ ૯.૦૦ ૩૩.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૦૭૦૨૩૦૫ શાથગાડા, શાથરાયી તથા વપાઇને રગતી 

ભળીનયીની શનબાલણી તથા રયેયીંગ ભાટે 

(લોડસ)

૩૮૮૦૧ ૨૦.૩૦ ૭.૭૯ ૧૩.૫૦ ૨.૪૨ ૯.૫૮ ૧૨.૦૦ ૧૩.૫૦ ૧૩.૫૦ ૧૩.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૦૭૦૨૩૦૭ શલશલધ સ્થોએ આલેર કર્યા ુયાણ કેન્રો 

ભાટે એપ્રોર્ યસ્તા તથા પ્રાથશભક વુશલધા

૩૮૪૦૧ ૯.૮૧ ૧૩.૮૩ ૨૫.૦૦ ૫.૨૧ ૧૯.૭૯ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૦૭૦૨૩૦૯ ઘન કર્યાના લૈજ્ઞાશનક ઢફે શનકાર અંગે રોક-

જાગૃશત કેલલા

૩૮૫૦૯ ૦.૯૨ ૧.૪૨ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૦ ડોય-ટુ-ડોય કર્યો ઇજાયા દ્વાયા ઉાડલા 

અંગેની કાભગીયી ભાટે

૪૯૩૦૫ ૩૫૦૦.૮૫ ૩૧૭૭.૫૪ ૩૫૦૦.૦૦ ૨૧૨૬.૧૦ ૧૩૭૩.૯૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૮૦૦.૦૦ ૩૮૦૦.૦૦ ૩૮૦૦.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૧ (A) રૂલ્વ ૨૦૧૬ અનુવાય લૈજ્ઞાશનક 

ધ્ધશતથી કર્યો ુયાણ કયલા અંગેની કાભગીયી 

ભાટે

૩૮૫૦૯ ૧૯૪.૫૪ ૨૭૪.૦૬ ૨૫૦.૦૦ ૦.૬૮ ૧૪૯.૩૨ ૧૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૧(B) (B) સ્લચ્છ બાયત શભળન શેઠ લડોદયા 

ભશાનગયાશરકાનો પાો

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦ ૩૭૦.૦૦ ૪૨૫.૦૦ ૪૨૫.૦૦ ૪૨૫.૦૦

B ૦૭૦૨૩૧૨ લાશનો બાડે યાખલા ભાટે ૩૪૩૦૫ ૨૯.૬૬ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨.૦૨ ૧૭.૯૮ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

A* ગ્રાાંટભાાં તફદીર કયેર યકભ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૩૭૬૩.૧૫ ૩૪૮૫.૭૨ ૪૩૯૭.૫૦ ૨૧૩૭.૨૮ ૧૯૯૧.૭૨ ૪૧૨૯.૦૦ ૪૬૨૦.૫૦ ૪૬૨૦.૫૦ ૪૬૨૦.૫૦

કર્યો ઉઠાલલાનુાં કુર ૩૮૩૦.૦૩ ૩૫૫૮.૬૫ ૪૪૭૨.૨૩ ૨૧૯૬.૦૪ ૨૦૧૭.૩૬ ૪૨૧૩.૪૦ ૪૭૧૭.૪૫ ૪૭૧૭.૪૫ ૪૭૧૭.૪૫

૭૦૩ ૩)છાંટકાલ

૩)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૭૦૩૩૦૧ લોટય ટેન્કયો ભાટે સ્ેયાટસ  દુયસ્તી તથા 

યંગયોગાન (પામય ળાખા)

૩૮૮૦૧ ૩૫.૦૦ ૨૯.૯૫ ૩૫.૦૦ ૩૩.૦૯ ૧૧.૯૧ ૪૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૦૭૦૩૩૦૨ ટામય ટ્યુફ ખયીદલા (ંર્ય ભાટે) ૩૮૮૦૧ ૦.૦૬ ૦.૪૩ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૩૫.૦૬ ૩૦.૩૮ ૩૬.૦૦ ૩૩.૦૯ ૧૨.૯૧ ૪૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦

છાંટકાલનુાં કુર ૩૫.૦૬ ૩૦.૩૮ ૩૬.૦૦ ૩૩.૦૯ ૧૨.૯૧ ૪૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦ ૩૬.૦૦

૭ ઘન કર્યાના પ્રનકારનુાં કુર ૧૪૯૭૨.૪૨ ૧૫૫૧૭.૫૯ ૧૭૪૭૭.૮૬ ૧૧૪૬૮.૦૦ ૫૬૭૪.૪૦ ૧૭૧૪૨.૪૦ ૧૯૪૯૫.૪૫ ૧૯૪૪૫.૪૫ ૧૯૪૪૫.૪૫

૮ લૈદ્યકીમ વાયલાય

૮૦૧ ૧)દલાખાના

B ૦૮૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૦૬ થી ૧૦૭)

૬૧૮.૯૯ ૬૧૪.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૧૮.૯૯ ૬૧૪.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B૦૮૦૧૨૦૧   -

 ૨૦૪

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૮.૯૩ ૧૭.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૮.૯૩ ૧૭.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૧૩૦૧ સ્ટાપ રડસ્ેન્વયીની દલા જાયો ખયીદલા 

તથા કભસર્ાયીને લૈદ્યકીમ વાયલાય તથા 

દલાના ફીરો

૩૦૩૦૬ ૭૫૯.૯૯ ૮૩૦.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૭ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૨ સ્ટાપને ટર ીટભેન્ટ ભાટે દલાખાનાના ફીરો ભાટે ૩૦૩૦૬ ૬૪૫.૨૬ ૧૦૮૨.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૮ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૩ સ્ટાપને સ્ેશળમર ભેરડકર વાયલાય ભાટે ૩૦૩૦૬ ૫૫.૭૮ ૪૯.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૭ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૫ કોોયેળનના દલાખાનાભાં દુયસ્તી કયલા અને 

શલદુ્યતનો વાભાન ખયીદલા ભાટે

૩૮૨૦૬ ૫.૩૭ ૨.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૪ ભાાં ભજચ

અપ્રધક આયોગ્મ અભરદાયની કર્ેયી

B ૦૮૦૧૩૦૬ (અ) દલા ૪૯૨૦૬ ૧૧૧.૬૪ ૭૪.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૭ (ફ) ભારવાભાન / જાયો ૪૯૨૦૬ ૩.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૦૮ (ક) આઇ. આય. દલાની ખયીદી ૪૯૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૫ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૨ ભેમયશ્રી વુર્લે તે દદીને ભદદ આલા ૪૯૨૦૮ ૭.૭૫ ૭.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૧૩૧૩ આયોગ્મરક્ષી કામસરભ ભાટે લાશનો બાડે યાખલા ૩૪૩૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૫.૪૪ ૨૭.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૫૯૪.૮૨ ૨૦૭૩.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

દલાખાનાનુાં કુર ૨૨૩૨.૭૪ ૨૭૦૪.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૩.૮૭ ૩.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૦૨ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૨૩૦૨ જનજાગૃશત અશબમાન ભાટે પ્રર્ાય પ્રવાય ભાટે ૪૯૧૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

ર્ેી યોગ અટકાલલા અને યક્તપ્રપ્રતમાનુાં કુર ૩.૮૭ ૩.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૮૦૩ ૩)પેપ્રભરી લેલ્પેય બ્મુયો

B ૦૮૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦૮) ૪૧.૯૯ ૨૧.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪૧.૯૯ ૨૧.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૩૩૦૧ પેશભરી લેલ્પેય પ્રર્ાય અને શબ્રવીટી સ્ેશ્મર 

શભટીંગ પેશભરી ઉજલણી ડે એજ્મુકેળન અને 

શબ્રવીટી ભરટયીમર તથા કન્ટીજન્વી ભાટે

૪૯૨૧૦ ૦.૫૧ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૩૩૦૨ વાધનો, જાયો, પશનસર્ય શફશલ્ડંગ તથા 

એજ્મુકેળન એઇડવ

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૪ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૫૧ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પેપ્રભરી લેલ્પેય બ્મુયોનુાં કુર ૪૨.૫૦ ૨૧.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૪ ૪)ળશેયી વાભુડશક પ્રલકાવ મોજના

B ૦૮૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦૯) ૩૪.૦૯ ૩૪.૩૫ ૩૭.૮૨ ૨૫.૧૫ ૧૦.૮૫ ૩૬.૦૦ ૪૨.૦૦ ૪૨.૦૦ ૪૨.૦૦

SCH-111 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૧૧) ૯૮.૯૭ ૧૦૫.૨૮ ૧૧૫.૦૪ ૮૮.૫૫ ૩૪.૪૫ ૧૨૩.૦૦ ૧૪૧.૦૦ ૧૪૧.૦૦ ૧૪૧.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૩૩.૦૬ ૧૩૯.૬૩ ૧૫૨.૮૬ ૧૧૩.૭૦ ૪૫.૩૦ ૧૫૯.૦૦ ૧૮૩.૦૦ ૧૮૩.૦૦ ૧૮૩.૦૦

B ૦૮૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૩.૩૯ ૩.૩૨ ૩.૨૦ ૧.૫૨ ૧.૬૩ ૩.૧૫ ૩.૩૦ ૩.૩૦ ૩.૩૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૩.૩૯ ૩.૩૨ ૩.૨૦ ૧.૫૨ ૧.૬૩ ૩.૧૫ ૩.૩૦ ૩.૩૦ ૩.૩૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૪૩૦૪ ફી.ી.એર./ઘય શલશોણા ના વલે ભાટે તથા 

નાઇટ ળેલ્ટય ની ભયાભત અન્લમે  વયકાયશ્રીની 

ગ્ાંટ ઉયાંત ખર્સ ભાટે

૪૯૧૨૦ ૯૧.૬૩ ૧૧૦.૮૩ ૧૦૦.૦૦ ૩૪.૦૧ ૬૫.૯૯ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૯૧.૬૩ ૧૧૦.૮૩ ૧૦૦.૦૦ ૩૪.૦૧ ૬૫.૯૯ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ળશેયી વાભુડશક પ્રલકાવ મોજના નુાં કુર ૨૨૮.૦૮ ૨૫૩.૭૮ ૨૫૬.૦૬ ૧૪૯.૨૩ ૧૧૨.૯૨ ૨૬૨.૧૫ ૨૮૬.૩૦ ૨૮૬.૩૦ ૨૮૬.૩૦

૮૦૫ ૫)વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજના

B ૦૮૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૦૫૩૦૧ અક્ષમાત્ર મોજના ભાટે વયકાયશ્રીની ગ્ાંટ 

ઉયાંતના ખર્સ ભાટે

૪૯૨૧૭ ૨૫.૫૭ ૩.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૧ ભાાં ભજચ

 યેલન્મુ ખર્ચ   (49)



(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૦૮૦૫૩૦૨ તાયાભંડ ટરસ્ટ આંગણલાડી કેન્રોભાં 

આલાભાં આલતા ુયક ોણ આશાયના 

ફીરોના રુ્કલણા ભાટે

૪૯૨૧૭ ૦.૦૦ ૪.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૨ ભાાં ભજચ

B૦૮૦૫૩૦૩ આંગણલાડીના ફાકોને આલાભાં આલતા 

ફ્રેલડસ  શભલ્કના ફીરના રુ્કલણા ભાટે (ફયોડા 

ડેયી)

૧૦૬.૯૧ ૩૭.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

B ૦૮૦૫૩૦૬ કુોશત ભુવત લડોદયા પ્રોજવેટ ભાટે ૩૦.૬૦ ૨.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

B૦૮૦૫૩૦૮ આંગણલાડીના કેન્રોભાં ભોફાઇર ફીરના 

રુ્કલણા ભાટે

૪.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૧૩૦૩ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૬૭.૬૬ ૪૭.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 વાંકપ્રરત ફા પ્રલકાવ વેલા મોજનાનુાં કુર ૧૬૭.૬૬ ૪૭.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૦૬ પેપ્રભરી લેલ્પેય વેન્ટય

ડયપ્રળષ્ટ ૭
(SCH)

કુટંુફ કલ્માણ કેન્રોનો ભશેકભ ખર્સ (શળડ્યુર 

નં- ૧૧૨ થી ૧૨૪)

૩૧૦.૦૯ ૨૭૧.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

ભશેકભનુાં કુર ૩૧૦.૦૯ ૨૭૧.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૯૯ ૧.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

P-7-3 રાઇટ ફીર ૪૩૧૦૩ ૪.૩૪ ૩.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૭

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫.૩૩ ૪.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પેપ્રભરી લેલ્પેય વેન્ટયનુાં કુર ૩૧૫.૪૨ ૨૭૬.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮૧૯ પ્રલકરાાંગ ભાટે વાંકપ્રરત પ્રળક્ષણ 

(ી.આઇ.ઇ.ડી)
B ૦૮૧૯૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૫) ૧૧.૮૬ ૧.૦૪ ૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૧.૮૬ ૧.૦૪ ૧.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૮૧૯૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૮૧૯૩૦૧ ી.આઇ.ઇ.ડી. પ્રોજવેટ ભાટે યાખલાભાં આલેર 

લાશનોની શનબાલણી ખર્સ

૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ી.આઇ.ઇ.ડી. િોજકે્ટનુાં કુર ૧૧.૮૬ ૧.૦૪ ૧.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૭
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર ૩૦૦૨.૧૩ ૩૩૦૯.૪૮ ૨૫૭.૧૫ ૧૪૯.૨૩ ૧૧૨.૯૯ ૨૬૨.૨૨ ૨૮૬.૩૭ ૨૮૬.૩૭ ૨૮૬.૩૭

૯ ભાકેટ/કતરખાના

B ૦૯૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૬) ૪૪.૨૨ ૪૬.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-127 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૭) ૧૫૧.૭૯ ૧૫૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૯૬.૦૧ ૨૦૪.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૦૯૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૩૬ ૧.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૩૬ ૧.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૦૯૦૧૩૦૧ શારના ભાકેટો તથા કતરખાનાભાં વુધાયો-

લધાયો કયલા

૩૮૨૦૭ ૪.૦૪ ૩.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૦૯૦૧૩૦૨ ાંર્ ળેયીમાલાા બાગનંુ ખંડેયાલ ભાકેટભાં 

આમોજન કયી વુધાયા-લધાયા કયલા

૩૮૨૦૭ ૦.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૬૬.૬૮ ૮૬.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૧૨૩૦૨ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૭૧.૩૦ ૮૯.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૯ ભાકેટ કતરખાનાનુાં કુર ૨૬૮.૬૭ ૨૯૪.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૦ જન્ભ-ભયણ નોંધણી

B ૧૦૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૮) ૧૬૬.૯૨ ૧૫૫.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

SCH-129 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૨૯) ૮.૪૦ ૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૭૫.૩૨ ૧૬૪.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૧૦૦૧૨૦૧ -  

 ૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧૮.૭૪ ૨૦.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧૮.૭૪ ૨૦.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૨.૪૮ ૨૬.૭૧ ૩૮.૦૦ ૧૫.૩૪ ૩૦.૬૬ ૪૬.૦૦ ૩૮.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૦૦૧૩૦૨ શફનલાયવી ભૃતદેશના અંશતભ શલશધ ભાટે ૫૭૪૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૩ ગેવ શર્તાની શનબાલણી ૩૮૨૦૯ ૩.૬૬ ૧૪.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૪ કિસ્તાનભાં રાઇટ તથા અન્મ વુશલધા લધાયલા 

ભાટે (લોડસ)

૩૮૨૧૨ ૬.૮૬ ૧૧.૭૦ ૧૪.૦૦ ૪.૨૬ ૮.૭૪ ૧૩.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૦૦૧૩૦૫ ભયેરા જાનલયો ભાટે ઇન્વીરેટય શનબાલણી ભાટે 

તથા શોશસ્ટર લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ શેઠ કર્યો 

બેગો કયલા ભાટે ડેડ ફોડીલાન બાડે રેલા ભાટે

૪૯૨૦૨ ૨૬.૧૫ ૩૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧.૭૩ ૪.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૬ ભાાં ભજચ

B ૧૦૦૧૩૦૮ જન્ભ ભયણ નોંધણીની આલક યાજ્મ વયકાયભાં 

જભા કયાલલા ભાટે

૫૭૪૩૭ ૦.૦૦ ૧૭.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B ૦૬૦૮૩૧૮ ભાાં ભજચ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૦.૮૮ ૧૦૮.૧૩ ૫૨.૦૦ ૧૯.૬૦ ૩૯.૪૦ ૫૯.૦૦ ૫૨.૦૦ ૧૨૯.૦૦ ૧૨૯.૦૦

૧૦ જન્ભ-ભયણ નોંધણીનુાં કુર ૨૪૪.૯૪ ૨૯૩.૬૫ ૫૨.૦૦ ૧૯.૬૦ ૩૯.૪૦ ૫૯.૦૦ ૫૨.૦૦ ૧૨૯.૦૦ ૧૨૯.૦૦

૧૧ જાશેય ફગીર્ા િાણી વાંગ્રશસ્થાન, 

અપ્રતપ્રથગૃશ અને સ્લીભીંગુર

૧૧૦૧ ૧)વમાજીફાગ

B ૧૧૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૦) ૧૬૮.૨૯ ૧૭૯.૫૦ ૧૯૫.૦૨ ૧૩૩.૦૦ ૫૨.૦૦ ૧૮૫.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦

SCH-134 આજલા-શનભેટા ગાડસન 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૪)

૩૦૦.૯૫ ૨૮૬.૪૭ ૩૧૪.૫૨ ૧૯૫.૩૭ ૭૯.૬૩ ૨૭૫.૦૦ ૩૧૬.૦૦ ૩૧૬.૦૦ ૩૧૬.૦૦

SCH-7 ટુરયસ્ટ રપવનુ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં- 

૭)

૨૩.૧૦ ૧૮.૯૬ ૨૦.૫૧ ૧૦.૮૮ ૩.૧૨ ૧૪.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦

SCH-135 ટુરયસ્ટ રપવનંુ (અશતશથગૃશો અંગેનંુ) ભશેકભ  

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૫)

૧૫૫.૭૩ ૧૪૬.૯૭ ૧૬૧.૮૪ ૧૦૬.૩૭ ૪૩.૬૩ ૧૫૦.૦૦ ૧૭૨.૦૦ ૧૭૨.૦૦ ૧૭૨.૦૦

SCH-136 વયદાય લલ્લબબાઇ ્રેનેટોયીમભ

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૬)

૨૯.૬૮ ૩૦.૩૮ ૩૩.૪૩ ૨૮.૨૧ ૧૨.૭૯ ૪૧.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦

SCH-137 વમાજીફાગ  

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૭)

૧૨૮.૯૫ ૧૦૬.૮૨ ૧૧૭.૧૭ ૭૬.૬૭ ૩૨.૩૩ ૧૦૯.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૮૦૬.૭૦ ૭૬૯.૧૦ ૮૪૨.૪૮ ૫૫૦.૫૦ ૨૨૩.૫૦ ૭૭૪.૦૦ ૮૮૯.૦૦ ૮૮૯.૦૦ ૮૮૯.૦૦

B૧૧૦૧૨૦૧  - 

૨૦૪

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૩૯ ૧.૧૨ ૨.૯૪ ૦.૫૮ ૨.૧૬ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૩૯ ૧.૧૨ ૨.૯૪ ૦.૫૮ ૨.૧૬ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ૨.૭૪

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૧૩૦૧ ફી, ઝાડ, ભારવાભાન, યેતી શલગેયે ખયીદલા ૩૮૩૦૧ ૩.૯૬ ૩.૪૬ ૫.૦૦ ૧.૬૦ ૩.૪૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૨ શવશલર, શોટીકલ્ર્ય, ઇરેવટર ીક, શભકેશનકર 

શલગેયે કાભોની શનબાલણી ભાટે તથા નશલન 

કાભો ભાટે

૩૮૩૦૧ ૩૬.૩૨ ૧૪.૨૮ ૪૦.૦૦ ૧૨.૧૦ ૨૭.૯૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૩ ફાગની રાઇટોભાં વુધાયો લધાયો કયલા ૩૮૩૦૧ ૭.૨૮ ૦.૭૬ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૪ નવસયીનાં શલકાવ ભાટે વુશલધા તથા ળેડવ ભાટે ૩૮૩૦૧ ૪.૬૫ ૩.૧૬ ૧૦.૦૦ ૦.૫૦ ૪.૫૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૧૦૧૩૦૫ (અ)્રેનેટોયીમભ અંગે  શનબાલણી તથા 

સ્ેયાટસવ ખયીદલા તથા આકાળ દળસન વરફને 

શલકવાલલા

૩૮૩૦૮ ૦.૧૬ ૦.૧૪ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૪૦૧ (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૫.૪૭ ૨.૩૧ ૧૦.૦૦ ૨.૧૭ ૩.૮૩ ૬.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૭ એયકન્ડીળન ્રાન્ટના  રયનોલેળન તથા 

શનબાલણી

૩૮૩૦૮ ૩.૮૧ ૧.૧૫ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૩૦૮ વયદાય ટેર ખગોર ઉદ્યાન (વામન્વ ાકસ) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ 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 ૧.૨૪ ૧.૬૫ ૩.૦૦ ૦.૬૫ ૨.૩૫ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૧૪૦૨ વમાજીફાગ રપવ તથા ટર ારપક વેન્ટયના 

લીજી ફીરોની યકભ રુ્કલલા ભાટે

૪૩૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૭૧ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૬૨.૮૯ ૨૭.૬૨ ૯૦.૨૫ ૧૭.૦૨ ૫૩.૭૩ ૭૦.૭૫ ૯૦.૨૫ ૯૦.૨૫ ૯૦.૨૫

વમાજીફાગનુાં કુર ૮૭૦.૯૮ ૭૯૭.૮૪ ૯૩૫.૬૭ ૫૬૮.૧૦ ૨૭૯.૩૯ ૮૪૭.૪૯ ૯૮૧.૯૯ ૯૮૧.૯૯ ૯૮૧.૯૯

૧૧૦૨ ૨)જાશેય ફગીર્ા (ઇતય ફાગ)

B ૧૧૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૮) ૩૩૭.૭૭ ૩૩૧.૨૬ ૩૫૧.૩૧ ૨૦૨.૫૭ ૭૮.૪૩ ૨૮૧.૦૦ ૩૨૩.૦૦ ૩૨૩.૦૦ ૩૨૩.૦૦

SCH-139 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૯) ૨૯૮.૩૨ ૩૦૩.૮૯ ૩૪૩.૫૮ ૨૬૨.૭૮ ૧૦૮.૨૨ ૩૭૧.૦૦ ૪૨૬.૦૦ ૪૨૬.૦૦ ૪૨૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૩૬.૦૯ ૬૩૫.૧૫ ૬૯૪.૮૯ ૪૬૫.૩૫ ૧૮૬.૬૫ ૬૫૨.૦૦ ૭૪૯.૦૦ ૭૪૯.૦૦ ૭૪૯.૦૦

B ૧૧૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૪ ૦.૩૫ ૦.૫૫ ૦.૧૭ ૦.૩૮ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૪ ૦.૩૫ ૦.૫૫ ૦.૧૭ ૦.૩૮ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫ ૦.૫૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૨૩૦૧ ફાગભાં રોન દુયસ્તી કયલા તથા ખાતય, ફી, 

ઝાડ ખયીદલા

૩૮૩૦૧ ૨.૫૧ ૪.૯૬ ૮.૦૦ ૦.૪૭ ૯.૫૩ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૨ શલશ્રાંતી સ્થાન ફાગફગીર્ા યસ્તા ઉય 

છારૂ, યેતી શલગેયે નાંખલા

૩૮૩૦૧ ૦.૦૦ ૦.૪૯ 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 ૪૯.૦૭ ૪૮.૩૬ ૭૦.૦૦ ૧૩.૭૮ ૩૬.૨૨ ૫૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૪ ઇતય ફાગોભાં રાઇટની વુશલધા કયલા ૩૮૩૦૧ ૫.૬૪ ૩.૮૮ ૧૦.૦૦ ૪.૯૫ ૧૦.૦૫ ૧૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૫ ફાકડા યંગયોગાન કયલા તથા દુયસ્ત કયલા ૩૮૩૦૧ ૧.૦૯ ૦.૪૬ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૬ ળશેયના શલશલધ ભાગસ ઉય લૃક્ષો યોલા તથા 

યક્ષણ કયલા ીંજયા ખયીદલા તથા દુયસ્તી કયલા 

તથા ઝાડોની શનબાલણી ભાટે

૩૮૩૦૧ ૧૧૯.૨૮ ૯૨.૨૫ ૧૫૦.૦૦ ૧૦.૯૯ ૧૧૪.૦૧ ૧૨૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૭ યભત ગભતના વાધનો ખયીદલા તથા દુયસ્તી ભાટે ૪૯૧૦૫ ૯.૫૮ ૨.૯૫ ૮.૦૦ ૪.૮૧ ૫.૧૯ ૧૦.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૧૦૨૩૦૮ (અ)ળશેયના તભાભ પૂલાયાની શનબાલણી તથા 

દુયસ્તી

૩૮૩૧૯ ૨.૬૬ ૨.૦૧ ૫.૦૦ ૦.૧૬ ૨.૩૪ ૨.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૧૦૨૪૦૧ (ફ) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૨૪.૨૬ ૨૯.૯૧ ૩૦.૦૦ ૧૭.૦૯ ૧૭.૯૧ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦

B ૧૧૦૨૩૦૯ ટર ારપક આઇરેન્ડને વુળોશબત કયલા ભાટે ૪૯૧૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૧૦૨૩૧૦ ળુબ પ્રવંગો અને વત્કાય પ્રવંગોએ ડેકોયેળન ભાટે ૩૯૨૦૫ ૨.૧૬ ૦.૩૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૧ (અ) શનભેટા તથા ળશેયના તભાભ ફગીર્ાની 

શનબાલણી

૩૮૩૦૧ ૨.૪૬ ૪.૬૧ ૭.૫૦ ૧.૬૭ ૫.૮૩ ૭.૫૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦ ૭.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૩ (ફ) શનભેટા તથા ળશેયના તભાભ ફગીર્ાના 

દયેક પાઉન્ટનની શનબાલણી

૩૮૩૧૯ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦

B ૧૧૦૨૪૦૨ (ક) શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૧૦ 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 ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૨૩૧૪ ળશેયના તભાભ ફાગોની શોટીકલ્ર્ય શનબાલણી 

(કોન્ટર ાવટથી)

૩૮૩૦૧ ૧૮૦.૪૩ ૧૩૨.૧૪ ૩૦૦.૦૦ ૧૭.૮૨ ૨૮૨.૧૮ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૩૯૯.૫૦ ૩૨૨.૩૨ ૫૯૯.૭૦ ૭૧.૭૪ ૪૮૯.૭૧ ૫૬૧.૪૫ ૬૦૬.૭૦ ૬૦૬.૭૦ ૬૦૬.૭૦

ઇતય ફાગનુાં કુર ૧૦૩૫.૭૩ ૯૫૭.૮૨ ૧૨૯૫.૧૪ ૫૩૭.૨૬ ૬૭૬.૭૪ ૧૨૧૪.૦૦ ૧૩૫૬.૨૫ ૧૩૫૬.૨૫ ૧૩૫૬.૨૫

૧૧૦૩ ૨)િાણી વાંગ્રશસ્થાન

B ૧૧૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૦) ૫૩.૨૪ ૭૯.૦૮ ૮૬.૪૯ ૪૭.૭૧ ૧૫.૨૯ ૬૩.૦૦ ૭૨.૦૦ ૭૨.૦૦ ૭૨.૦૦

SCH-141 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૧) ૧૨૦.૫૩ ૧૧૬.૩૩ ૧૨૫.૬૭ ૮૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૩૨.૦૦ ૧૩૨.૦૦ ૧૩૨.૦૦

SCH-142 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૪૨) ૪.૭૫ ૫.૫૯ ૬.૦૯ ૫.૨૭ ૨.૭૩ ૮.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦ ૯.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૭૮.૫૨ ૨૦૧.૦૦ ૨૧૮.૨૫ ૧૩૭.૯૮ ૪૮.૦૨ ૧૮૬.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦ ૨૧૩.૦૦

B ૧૧૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૬૨ ૩.૨૭ ૪.૨૮ ૧.૯૬ ૨.૮૨ ૪.૭૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૬૨ ૩.૨૭ ૪.૨૮ ૧.૯૬ ૨.૮૨ ૪.૭૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮ ૪.૨૮

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૩૩૦૧ (અ) ખોયાક અને ભારવાભાન ભાટે ૩૯૧૦૩ ૮૧.૮૯ ૧૦૭.૨૭ ૧૧૦.૦૦ ૪૫.૨૦ ૬૯.૮૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૨ (ફ) સ્ટોય ખયીદી ૩૯૧૦૩ ૦.૨૫ ૦.૭૦ ૦.૭૫ ૦.૪૩ ૦.૩૨ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫ ૦.૭૫

B ૧૧૦૩૩૦૩ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનનાં જાનલયો ભાટે દલા તથા 

વાધનો તેનજ લસ્તુ ખયીદલા

૩૯૧૦૩ ૧.૯૮ ૧.૨૬ ૨.૦૦ ૦.૩૦ ૨.૨૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૧૧૦૩૩૦૪ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનની શનબાલણી ૩૮૩૧૨ ૧.૫૦ ૧.૯૪ ૨.૦૦ ૦.૩૨ ૧.૬૮ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૫ પ્રાણી વંગ્શસ્થાનની ુન:યર્ના કયલા તથા 

શારના ઝુ  ભા વુધાયા લધાયા કયલા

૩૮૪૧૫ ૩.૮૭ ૨૪.૩૫ ૨૦.૦૦ ૧૫.૬૯ ૯.૩૧ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૧૧૦૩૩૦૬ પ્રાણી વંગ્શ સ્થાન ભાટે શોશસ્ટર, ,ોસ્ટ 

ભોટસભ રૂભ તથા રેફોયેટયી ભાટે

૩૮૨૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૩૩૦૭ ક્ષી તથા પ્રાણી ખયીદલા ૬૧૧૦૨ ૧.૯૪ ૨.૧૦ ૫૦.૦૦ ૫.૧૦ ૨૪.૯૦ ૩૦.૦૦ 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 ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૧૦૩૩૦૯ આજલા ઇરેવટર ીક ફીર ૪૩૧૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૧

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૯૧.૪૩ ૧૩૭.૬૨ ૧૮૭.૦૧ ૬૭.૦૪ ૧૦૯.૪૭ ૧૭૬.૫૧ ૧૯૭.૫૧ ૧૯૭.૫૧ ૧૯૭.૫૧

િાણી વાંગ્રશસ્થાનનુાં કુર ૨૭૨.૫૭ ૩૪૧.૮૯ ૪૦૯.૫૪ ૨૦૬.૯૮ ૧૬૦.૩૧ ૩૬૭.૨૯ ૪૧૪.૭૯ ૪૧૪.૭૯ ૪૧૪.૭૯

૧૧૦૫ ૫)અપ્રતપ્રથગૃશ

B ૧૧૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૧૪૪) ૪૨.૦૭ ૩૩.૧૯ ૩૬.૪૩ ૨૬.૧૮ ૧૧.૮૨ ૩૮.૦૦ ૪૪.૦૦ ૪૪.૦૦ ૪૪.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪૨.૦૭ ૩૩.૧૯ ૩૬.૪૩ ૨૬.૧૮ ૧૧.૮૨ ૩૮.૦૦ ૪૪.૦૦ ૪૪.૦૦ ૪૪.૦૦

B ૧૧૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ 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 ૦.૦૪ ૦.૦૫ ૦.૨૫ ૦.૧૨ ૦.૧૩ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૫૩૦૩ વયદાયફાગ અશતશથગૃશની શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૦૩ ૦.૦૯ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૪૦૧ ળશેયના તભાભ અશતશથગૃશના લીજી ફીરોના 

ખર્સ ભાટે

૪૩૧૦૩ ૧૨.૨૨ ૯.૬૩ ૧૩.૦૦ ૬.૯૪ ૬.૦૬ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦ ૧૩.૦૦

B ૧૧૦૫૩૦૪ ઇન્રુયી અશતશથગૃશભાં વુશલધા ભાટે તથા 

શનબાલણી ભાટે

૩૮૨૧૦ ૦.૦૨ ૦.૧૯ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B૧૧૦૫૩૦૫ તયવારી કોમ્પમુશનટી શોરની શનબાલણી તથા 

વુધાયા લધાયા કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૩૦૬ રારફાગ ફતક ાવેના અશતશથગૃશભાં વાધનો 

ખયીદલા

૩૮૨૧૦ ૦.૦૬ ૦.૬૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૧૦૫૩૦૭ અકોટા, શયણી, વુબાનુયા, ભાંજરુય, 

શનઝાભુયા શલગેયે અશતશથગૃશોની શનબાલણી 

ભાટે

૩૮૨૧૦ ૦.૬૯ ૨.૨૭ ૫.૦૦ ૧.૫૩ ૨.૪૭ ૪.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૧૦૫૩૦૯ વમાજીફાગ અશતશથગૃશ ૧,૨,૩ તથા રોન ભાટે 

ભારવાભાન તથા તેની શનબાલણી અને વુધાયો 

કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૮૯ ૧.૨૫ ૧.૫૦ ૦.૫૧ ૦.૪૯ ૧.૦૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૫૩૧૦ ળયદનગય અશતશથગૃશ (તયવારી)ની શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૧૦ ૦.૦૬ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦ ૦.૩૦

B ૧૧૦૫૩૧૧ તભાભ અશતશથગૃશોભાં રોનની શનબાલણી 

દુયસ્તી ભાટે

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૩૧ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૧૦૫૩૧૩ કાુુયા છત્રશત શળલાજી અશતશથગૃશની 

શનબાલણી

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૭ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૧૦૫૩૧૪ તભાભ અશતશથગૃશોભાં ગેવ કનેવળનની વગલડ 

કયલા

૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

B ૧૧૦૫૩૧૫ રદલાીુયા અશતશથગૃશ શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૫૧ ૦.૩૪ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

B ૧૧૦૫૩૧૬ તભાભ  અશતશથગૃશ શાઉવકીશંગ ૩૮૨૧૦ ૧૪.૭૭ ૬.૪૨ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૧.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૫૩૧૭ ખોરડમાયનગય કોમ્પમુશનટી શોર શનબાલણી ૩૮૨૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૯.૩૩ ૨૧.૩૬ ૪૬.૦૦ ૯.૧૦ ૩૨.૯૦ ૪૨.૨૫ ૪૫.૫૦ ૪૫.૫૦ ૪૫.૫૦

અપ્રતપ્રથગૃશોનુાં કુર ૭૧.૪૦ ૫૪.૫૫ ૮૨.૪૩ ૩૫.૨૮ ૪૪.૭૨ ૮૦.૨૫ ૮૯.૫૦ ૮૯.૫૦ ૮૯.૫૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૧૦૬ ૬)સ્લીભીંગ ુર તથા ફોટીંગ ક્રફ

B ૧૧૦૬૧૦૧ રારફાગ સ્લીભીંગ ુર 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૧)

૪૫.૨૫ ૫૦.૧૯ ૫૨.૪૩ ૩૩.૬૬ ૧૪.૩૪ ૪૮.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

SCH-132 વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુર 

કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૩૨)

૪૪.૧૧ ૪૬.૮૨ ૫૦.૮૬ ૩૩.૬૬ ૧૪.૩૪ ૪૮.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

SCH-133 યાજીલગાંધી સ્લીભીંગ ુર કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૩૩)

૮.૫૫ ૧૧.૮૯ ૧૦.૮૬ ૮.૭૭ ૪.૨૩ ૧૩.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦

SCH-179 કાયેરીફાગ સ્લીભીંગ ુર કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૭૯)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૯૭.૯૧ ૧૦૮.૯૦ ૧૧૭.૧૫ ૭૬.૦૯ ૩૨.૯૧ ૧૦૯.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

B૧૧૦૬૨૦૧  - 

૨૦૫

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨૫.૧૧ ૧૧.૮૫ ૩૬.૨૫ ૮.૭૯ ૧૮.૪૬ ૨૭.૨૫ ૩૮.૨૫ ૩૮.૨૫ ૩૮.૨૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨૫.૧૧ ૧૧.૮૫ ૩૬.૨૫ ૮.૭૯ ૧૮.૪૬ ૨૭.૨૫ ૩૮.૨૫ ૩૮.૨૫ ૩૮.૨૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૧૦૬૩૦૧ રારફાગ સ્લીભીંગુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૪.૮૬ ૦.૧૮ ૨૦.૦૦ ૦.૧૬ ૯.૮૪ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૨ વયદાયફાગ સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૦.૧૧ ૭.૪૫ ૨૦.૦૦ ૦.૪૮ ૯.૫૨ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૩ યાજીલગાંધી સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૦.૦૦ ૪.૮૨ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૧૧૦૬૩૦૪ કાયેરીફાગ  સ્લીભીંગ ુરની શનબાલણી ૩૮૩૦૫ ૦.૦૭ ૦.૦૫ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫.૦૪ ૧૨.૫૦ ૬૫.૦૦ ૦.૬૪ ૪૪.૩૬ ૪૫.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

સ્લીભીંગુરનુાં કુર ૧૨૮.૦૬ ૧૩૩.૨૫ ૨૧૮.૪૦ ૮૫.૫૨ ૯૫.૭૩ ૧૮૧.૨૫ ૨૩૩.૨૫ ૨૩૩.૨૫ ૨૩૩.૨૫

૧૧ ફગીર્ા, િાણી વાંગ્રશસ્થાન, અપ્રતપ્રથગૃશો 

અને સ્લીભીંગુરનુાં કુર

૨૩૭૮.૭૪ ૨૨૮૫.૩૫ ૨૯૪૧.૧૮ ૧૪૩૩.૧૪ ૧૨૫૬.૮૯ ૨૬૯૦.૨૮ ૩૦૭૫.૭૮ ૩૦૭૫.૭૮ ૩૦૭૫.૭૮

૧૨ જાશેય કાભો

૧૨૦૧ ૧)વાભાન્મ દેખયેખ

B ૧૨૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નં-૧૪૫થી  ૧૪૭) ૩૩૧.૨૨ ૩૨૨.૪૫ ૩૫૫.૨૪ ૨૪૫.૪૨ ૯૫.૫૮ ૩૪૧.૦૦ ૩૯૨.૦૦ ૩૯૨.૦૦ ૩૯૨.૦૦

B ૧૨૦૧૧૦૨ શાઉશવંગ ળાખા કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-

૧૪૯)

૭૬.૩૮ ૮૫.૦૨ ૯૪.૨૯ ૬૬.૫૭ ૨૭.૪૩ ૯૪.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૧૦૮.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૪૦૭.૬૦ ૪૦૭.૪૭ ૪૪૯.૫૩ ૩૧૧.૯૯ ૧૨૩.૦૧ ૪૩૫.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

B ૧૨૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૬૬ ૦.૫૬ ૨.૨૦ ૦.૩૮ ૧.૫૨ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ૧.૯૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

B ૧૨૦૧૨૦૨ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ  (શાઉશવંગ ળાખા) ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૧ ૦.૨૧ ૦.૦૬ ૦.૧૫ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ૦.૨૧ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૬૬ ૦.૫૭ ૨.૪૧ ૦.૪૪ ૧.૬૭ ૨.૧૧ ૨.૧૧ ૨.૧૧ ૨.૧૧

વાભાન્મ દેખયેખનુાં કુર ૪૦૮.૨૬ ૪૦૮.૦૪ ૪૫૧.૯૪ ૩૧૨.૪૩ ૧૨૪.૬૮ ૪૩૭.૧૧ ૫૦૨.૧૧ ૫૦૨.૧૧ ૫૦૨.૧૧

૧૨૦૨ લકચળો તથા વ્શીકરુર

B ૧૨૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ 

(શળડ્યુર નંફય-૧૫૦ થી ૧૫૨)

૫૭૬.૭૦ ૫૭૭.૬૫ ૬૩૬.૪૫ ૩૬૪.૯૩ ૧૪૧.૦૭ ૫૦૬.૦૦ ૫૮૨.૦૦ ૫૮૨.૦૦ ૫૮૨.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

SCH-153 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૩) ૭૭.૭૧ ૭૫.૪૩ ૮૪.૬૭ ૪૬.૪૫ ૧૭.૫૫ ૬૪.૦૦ ૭૩.૦૦ ૭૩.૦૦ ૭૩.૦૦

B ૧૨૦૨૧૦૨ કોન્ટર ાવટથી ડર ાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો ખર્સ ૩૦૬૧૪ ૪૪૧.૮૨ ૪૭૫.૬૧ ૫૦૦.૦૦ ૧૯૫.૦૮ ૪૦૪.૯૨ ૬૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૦૯૬.૨૩ ૧૧૨૮.૬૯ ૧૨૨૧.૧૨ ૬૦૬.૪૬ ૫૬૩.૫૪ ૧૧૭૦.૦૦ ૧૧૫૫.૦૦ ૧૧૫૫.૦૦ ૧૧૫૫.૦૦

B૧૨૦૨૨૦૧  - 

 ૨૦૩

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૩.૭૯ ૪.૫૦ ૭.૦૫ ૨.૪૧ ૪.૨૪ ૬.૬૫ ૬.૬૫ ૬.૬૫ ૬.૬૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૩.૭૯ ૪.૫૦ ૭.૦૫ ૨.૪૧ ૪.૨૪ ૬.૬૫ ૬.૬૫ ૬.૬૫ ૬.૬૫

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 ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૨૦૨૩૦૨ લકસળોની ભળીનયી તથા શશથમાય ખયીદલા ૬૦૭૦૧ ૦.૦૦ ૦.૨૨ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૨૦૨૩૦૩ મ્પમુ. કોોયેળનના લાશનોની શનબાલણી અને 

દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૭૪.૦૮ ૭૪.૮૬ ૬૦.૦૦ ૬૦.૧૭ ૧૯.૮૩ ૮૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૪ યોડયોરય ેલય ભળીન અને  રડઝર એન્જીન 

ં, ફુરડોઝય શલગેયે, સ્ેયાટસ  ભાટે સ્.ે ભાટે

૩૮૮૦૧ ૫૯.૭૩ ૫૪.૬૯ ૫૦.૦૦ ૨૧.૭૭ ૩૮.૨૩ ૬૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૫ મ્પમુ.કોોયેળનના લાશનોની ફેટયી ખયીદલા તથા 

રયેયીંગ કયલા

૩૮૮૦૧ ૧૬.૩૪ ૭.૬૩ ૫.૦૦ ૪.૭૬ ૫.૨૪ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

લકચળોનુાં કુર ૧૫૦.૧૭ ૧૩૭.૪૦ ૧૧૫.૭૫ ૮૬.૭૦ ૬૪.૦૫ ૧૫૦.૭૫ ૧૩૦.૭૫ ૧૩૦.૭૫ ૧૩૦.૭૫

વ્શીકરુર અાંગેનો ખર્ચ

B ૧૨૦૨૩૦૬ ભોટયોની મોગ્મતા ભાટે પ્રભાણત્ર ભેલલા 

તથા ભોટય અકસ્ભાત પંડના પાા ભાટે

૩૪૨૦૮ ૧.૪૦ ૧.૩૭ ૫.૦૦ ૦.૫૯ ૨.૪૧ ૩.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૭ લાશનોની વશલસવીંગ ની કાભગીયી ભાટે ઇર  

ગ્ીવ તથા દુયસ્તી ભાટે

૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૨૯.૮૫ ૩૦.૦૦ ૬.૬૧ ૨૩.૩૯ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૦૮ ેટર ોરં અને રડઝર ંની શનબાલણી 

રામવન્વ પી તથા લેટ તથા ભેનેજભેન્ટ પી ભાટે

34203 ૦.૧૧ ૦.૦૯ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

B ૧૨૦૨૩૦૯ મ્પમુશન.કોોયેળનના લાશનો ભાટે રડઝર તથા 

ેટર ોરના ખર્સ ભાટે

૪૩૧૦૨ ૭૯૨.૮૬ ૯૭૮.૮૧ ૧૦૦૦.૦૦ ૬૯૭.૯૪ ૮૦૨.૦૬ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૦ મ્પમુશન.કોોયેળનના અશધકાયી કભસર્ાયીને 

ેટર ોર તથા ઇર આલા

૩૦૩૦૪ ૮૮.૪૭ ૯૮.૩૬ ૧૨૦.૦૦ ૧૦૮.૯૨ ૧૬.૦૮ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૧ લાશનો ભાટે ટામય ટ્યુફ ખયીદલા અને  

રયભોશલ્ડંગ કયલા

૩૮૮૦૧ ૧૦.૨૮ ૨૮.૮૭ ૨૦.૦૦ ૮.૫૫ ૮૬.૪૫ ૯૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૨ મ્પમુશન.કોોયેળનના લાશનોના લીભા ભાટેનંુ 

શપ્રશભમભ તથા ેટર ોર ં રામવન્વ પી

૩૪૬૦૮ ૯.૨૪ ૫૯.૬૫ ૫૦.૦૦ ૩૦.૮૬ ૧૯.૧૪ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૩ લાશનોની દુયસ્તી અંગે સ્ેયાટસ  ખયીદલા ૩૮૮૦૧ ૫૧.૯૪ ૫૦.૩૦ ૫૦.૦૦ ૪૩.૮૮ ૩૧.૧૨ ૭૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૪ લાશનો બાડે યાખલા ભાટે ૩૪૩૦૫ ૨૫૯.૧૩ ૨૭૦.૩૮ ૩૫૦.૦૦ ૧૮૪.૫૯ ૧૬૫.૪૧ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

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 ૩.૭૧ ૪.૯૫ ૧૦.૦૦ ૪.૨૬ ૩.૭૪ ૮.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૨૦૨૩૧૮ શલશલધ લાશનોની શનબાલણી ભાટે ૩૮૮૦૧ ૬૬૯.૬૮ ૬૯૭.૫૮ ૭૦૦.૦૦ ૩૪૨.૪૦ ૪૫૭.૬૦ ૮૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

વ્શીકરુરનુાં કુર ૧૮૮૬.૮૨ ૨૨૨૦.૨૧ ૨૩૩૫.૨૫ ૧૪૨૮.૬૦ ૧૬૦૭.૭૦ ૩૦૩૬.૩૦ ૨૫૫૦.૩૦ ૨૫૫૦.૩૦ ૨૫૫૦.૩૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૨૦૩૬.૯૯ ૨૩૫૭.૬૧ ૨૪૫૧.૦૦ ૧૫૧૫.૩૦ ૧૬૭૧.૭૫ ૩૧૮૭.૦૫ ૨૬૮૧.૦૫ ૨૬૮૧.૦૫ ૨૬૮૧.૦૫

લકચળો તથા વ્શીકરુરનુાં કુર ૩૧૩૭.૦૧ ૩૪૯૦.૮૦ ૩૬૭૯.૧૭ ૨૧૨૪.૧૭ ૨૨૩૯.૫૩ ૪૩૬૩.૭૦ ૩૮૪૨.૭૦ ૩૮૪૨.૭૦ ૩૮૪૨.૭૦

૧૨૦૩ સ્ટોવચ

B ૧૨૦૩૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૪) ૧૬૪.૨૧ ૧૫૨.૬૭ ૧૬૮.૬૭ ૧૦૨.૬૨ ૩૮.૩૮ ૧૪૧.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦

SCH-155 કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૫) ૪૮.૪૭ ૩૨.૦૧ ૩૬.૨૧ ૧૫.૩૩ ૬.૬૭ ૨૨.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦ ૨૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૧૨.૬૮ ૧૮૪.૬૮ ૨૦૪.૮૮ ૧૧૭.૯૫ ૪૫.૦૫ ૧૬૩.૦૦ ૧૮૮.૦૦ ૧૮૮.૦૦ ૧૮૮.૦૦

B ૧૨૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૬૨ ૨.૦૨ ૪.૧૦ ૧.૩૪ ૨.૭૬ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૬૨ ૨.૦૨ ૪.૧૦ ૧.૩૪ ૨.૭૬ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦ ૪.૧૦

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 ૧.૦૦ ૧.૦૦ 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 ૦.૯૬ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૪૪.૭૦ ૫૫.૩૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૪ (ફ) જુદી જુદી રપવોની કન્ટીજન્વીભાંથી 

ડરેવની તફદીર કયેર યકભ (રયશળષ્ટ-૩)

૩૦૪૦૧ ૧૧.૬૪ ૪૫.૩૮ ૮૩.૭૦ ૩૦.૯૪ ૬૪.૩૧ ૯૫.૨૫ ૮૧.૭૦ ૮૧.૭૦ ૮૧.૭૦ 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 ૭.૪૯ ૩.૧૪ ૪૫.૯૬ ૪.૮૧ ૧૦૬.૭૫ ૧૧૧.૫૬ ૫૬.૮૪ ૫૬.૮૪ ૫૬.૮૪ ડયપ્રળષ્ટ ૩

B ૧૨૦૩૩૦૭ સ્ટોવસ ખાતાના શફશલ્ડંગ શનબાલણી ભયાભત 

તથા લે િીજ ભાટે

૩૮૨૦૧ ૧.૮૦ ૦.૨૪ ૧૦.૦૦ ૦.૯૫ ૫.૦૫ ૬.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૨૦૩૩૦૮ જાશેય શયાજી ભાટે વળનયને યકભ રુ્કલલા 

ભાટે તથા ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટને રુ્કલલા ભાટે

૩૪૨૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

પ્રલળે ખર્ચ નુાં કુર ૨૧.૮૯ ૪૮.૭૬ ૧૯૩.૬૬ ૮૧.૪૦ ૨૩૩.૪૧ ૩૧૪.૮૧ ૨૫૨.૫૪ ૨૫૨.૫૪ ૨૫૨.૫૪

સ્ટોવચનુાં કુર ૨૩૬.૧૯ ૨૩૫.૪૬ ૪૦૨.૬૪ ૨૦૦.૬૯ ૨૮૧.૨૨ ૪૮૧.૯૧ ૪૪૪.૬૪ ૪૪૪.૬૪ ૪૪૪.૬૪

૧૨૦૪ ૪)ઇભાયત પ્રફપ્રલ્ડાંગ ળાખા
B ૧૨૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૬) ૬૬.૦૭ ૬૮.૫૦ ૭૫.૦૫ ૪૯.૦૨ ૧૯.૯૮ ૬૯.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૬૬.૦૭ ૬૮.૫૦ ૭૫.૦૫ ૪૯.૦૨ ૧૯.૯૮ ૬૯.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

B ૧૨૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૨૬ ૧.૮૫ ૩.૪૦ ૧.૪૫ ૨.૧૦ ૩.૫૫ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૨૬ ૧.૮૫ ૩.૪૦ ૧.૪૫ ૨.૧૦ ૩.૫૫ ૩.૪૦ ૩.૪૦ ૩.૪૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૨૦૪૩૦૧ કોો.ની પ્રાથશભક ળાાના ભકાનોભાં વુધાયા 

લધાયા કયલા (લોડસ)

૩૮૨૦૫ ૩૦.૮૭ ૫૧.૯૪ ૮૫.૦૦ ૨૩.૭૮ ૭૦.૨૨ ૯૪.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ૮૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૨ કોો.ના ભકાનોની દુયસ્તી વુધાયો લધાયો કયલા ૩૮૨૦૧ ૧૪૬.૩૦ ૨૦૬.૯૯ ૨૨૦.૦૦ ૮૦.૪૫ ૧૫૪.૫૫ ૨૩૫.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૩ ખંડેયાલ ભાકેટના ભકાનભાં દુયસ્તી તથા વુધાયો 

લધાયો કયલા

૩૮૨૦૧ ૫૩.૨૩ ૨૧.૪૭ ૧૫૦.૦૦ ૧૮.૫૬ ૫૧.૪૪ ૭૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

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 ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૦૮ કોભશળસમર વેન્ટયની શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૨૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૨૫ ૧.૨૫ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

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 ૧.૩૫ ૧.૩૫ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૦ ળશેયના કોમ્પમુશનટી શોર તથા ટરેનીંગ વેન્ટયની 

શનબાલણી ભાટે (લોડસ)

૩૮૨૧૦ ૦.૧૨ ૦.૦૦ ૧.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૮૫ ૦.૮૫ ૧.૬૫ ૧.૬૫ ૧.૬૫ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૧ વબાગૃશભાં તથા કરે્યીભાં વુધાયા લધાયા કયલા ૩૮૨૦૧ ૫.૬૮ ૧.૧૭ ૧૦.૦૦ ૩.૧૨ ૬.૮૮ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૨ મ્પમુ. કોોયેળનની ખુલ્લી જભીનને કમ્પાઉન્ડ 

લોર કયલા તથા પેન્વીંગ કયલા (લોડસ)

૩૮૪૧૭ ૧૯.૩૫ ૧૩.૭૯ ૪૦.૦૦ ૧૨.૬૩ ૩૨.૩૭ ૪૫.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૩ ઐશતશાશવક ઇભાયતોની જાલણી કયલા(ખાતા 

દ્વાયા) ભાંડલી તથા ર્ાય દયલાજા ભાટે

૩૮૨૦૭ ૦.૦૦ 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

B ૧૨૦૪૩૧૫ મ્પમુ.અશતશથગૃશ/ઇભાયતોની શનબાલણી ભાટે 

(ઝોન)

૩૮૨૧૦ ૧૬.૩૩ ૧૭.૭૪ ૫૦.૦૦ ૪.૮૪ ૫૫.૧૬ ૬૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૨૦૪૩૧૭ શાઉશવંગ શપ્તા યીપંડ આલા ૫૭૫૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦ ૩.૦૦

B ૧૨૦૪૩૧૮ ઘરડમા દુયસ્તી ગાય તથા ભારવાભાન ભાટે ૩૪૪૧૨ ૧.૨૮ ૧.૩૮ ૫.૦૦ ૧.૬૭ ૧.૩૩ ૩.૦૦ 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 ૨૭૩.૧૬ ૩૧૪.૪૮ ૫૮૨.૩૫ ૧૪૫.૦૫ ૩૮૮.૩૫ ૫૩૩.૪૦ ૫૯૯.૩૫ ૫૯૯.૩૫ ૫૯૯.૩૫

ઇભાયતોનુાં કુર ૩૪૦.૪૯ ૩૮૪.૮૩ ૬૬૦.૮૦ ૧૯૫.૫૨ ૪૧૦.૪૩ ૬૦૫.૯૫ ૬૮૨.૭૫ ૬૮૨.૭૫ ૬૮૨.૭૫

૧૨ જાશેયકાભોનુાં કુર ૪૧૨૧.૯૫ ૪૫૧૯.૧૩ ૫૧૯૪.૫૫ ૨૮૩૨.૮૧ ૩૦૫૫.૮૬ ૫૮૮૮.૬૭ ૫૪૭૨.૨૦ ૫૪૭૨.૨૦ ૫૪૭૨.૨૦

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) ૭૭.૭૨ ૭૭.૩૩ ૮૪.૪૨ ૫૨.૦૩ ૨૨.૯૭ ૭૫.૦૦ ૮૬.૦૦ ૮૬.૦૦ ૮૬.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૭.૭૨ ૭૭.૩૩ ૮૪.૪૨ ૫૨.૦૩ ૨૨.૯૭ ૭૫.૦૦ ૮૬.૦૦ ૮૬.૦૦ ૮૬.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B૧૩૦૧૨૦૧-

૨૦૨

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૧.૩૧ ૧.૩૯ ૫.૬૫ ૧.૧૨ ૩.૩૪ ૪.૪૬ ૬.૦૨ ૬.૦૨ ૬.૦૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૧.૩૧ ૧.૩૯ ૫.૬૫ ૧.૧૨ ૩.૩૪ ૪.૪૬ ૬.૦૨ ૬.૦૨ ૬.૦૨

૨)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૩૦૧૩૦૧ ેર્લકસ, સ્ીડ િેકય તથા ભારવાભાન ભાટે 

અને દુયસ્તી (લોડસ  ભાટે)

૩૮૪૦૧ ૬૯૪.૭૯ ૭૩૯.૨૯ ૭૭૫.૦૦ ૧૯૭.૩૨ ૧૦૦૨.૬૮ ૧૨૦૦.૦૦ ૯૩૫.૦૦ ૯૩૫.૦૦ ૯૩૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૨ ભુખ્મ યસ્તા,  ટી.ી યસ્તા તથા એવ.ટી. 

ર્ારતી શોમ તેલા યસ્તાની શનબાલણી (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૨૨૪.૦૫ ૨૨૪.૭૪ ૨૨૦.૦૦ ૧૩૦.૬૩ ૩૨૬.૮૭ ૪૫૭.૫૦ ૩૪૦.૦૦ ૩૬૦.૦૦ ૩૬૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૩ ઇજાયદાય ાવેથી કયેરા યસ્તાની શનબાલણીના 

કાભો (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૭૩.૯૮ ૬૦.૮૦ ૧૦૫.૦૦ ૩૨.૨૧ ૧૦૨.૭૯ ૧૩૫.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૪ દફાણો દુય કયી ખુલ્લા કયેરા યસ્તા કયલા 

ભાટે(લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૪.૮૧ ૫.૦૦ ૨૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯.૦૦ ૧૯.૦૦ ૨૩.૦૦ ૨૮.૦૦ ૨૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૬ ળશેયભાં જરૂય જણામ ત્માં વેન્ટરર રડલાઇડયની 

શનબાલણી કયલા (લોડસ)

૩૮૪૧૧ ૫.૪૭ ૧૬.૮૧ ૪૩.૦૦ ૧૭.૦૧ ૩૩.૯૯ ૫૧.૦૦ ૪૩.૦૦ ૪૮.૦૦ ૪૮.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૭ થ્થયના પૂટાથ તથા ેલીંગ શનબાલણી અને 

વીભેન્ટ ત્થય શલગેયે ભાટે (લોડસ)

૩૮૪૦૪ ૧૦૨.૦૭ ૧૨૨.૯૭ ૧૦૦.૦૦ ૪૫.૩૩ ૧૫૨.૬૭ ૧૯૮.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૮ યોડની ભોટયો યોરયો શાથગાડા તથા શાથરાયી 

શલગેયે દુયસ્તી (લોડસ)

૩૮૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૮૦ ૦.૦૦ ૧.૩૦ ૧.૩૦ ૧.૮૦ ૧.૮૦ ૧.૮૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૦૯ યસ્તા દુયસ્ત કયલા ભાટે શશથમાય ખયીદલા (લોડસ) ૩૮૪૦૧ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ૦.૯૫ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૦ યસ્તાના/શફશલ્ડંગના નાભના શપ્રકાસ્ટ ારટમા 

ભુકલા (લોડસ)

૩૮૪૧૫ ૦.૨૫ ૧.૬૦ ૧.૬૦ ૦.૦૦ ૮.૮૦ ૮.૮૦ ૧.૬૦ ૧.૬૦ ૧.૬૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૨ (અ)શયણી શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૪ ૦.૦૦ 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 ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૩૦૧૪૦૧ (ડ) શયણી શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૧.૮૬ ૧.૬૭ ૨.૦૦ ૦.૨૧ ૦.૭૯ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૯ (અ) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી ૩૮૭૦૪ ૨૩.૮૦ ૨૫.૧૫ ૫૦.૦૦ ૧૩.૭૬ ૩૬.૨૪ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૩૦૧૩૨૧ (ક) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટ રાઇટ રડઝર 

ઇર ખયીદલા

૪૩૧૦૨ ૮૬.૬૬ ૨૯.૫૩ ૭૫.૦૦ ૫૦.૩૧ ૪૯.૬૯ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

B ૧૩૦૧૪૦૨ (ડ) અટરાદયા શલદુ્યત ફીરોની રુ્કલણી ૪૩૧૦૩ ૪.૧૩ ૩.૩૫ ૫.૦૦ ૨.૧૨ ૨.૮૮ 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 ૧.૯૪ ૦.૦૦ ૯.૫૦ ૦.૦૦ ૧૬.૫૦ ૧૬.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ૯.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૩૦૧૩૧૭ ીના તયાા કયલા (લોડસ) ૩૮૭૦૭ ૧૨.૩૧ ૭.૧૨ ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ ૮.૦૦ ૮.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૧૩૧૮ નશલન ાણીની તથા ડરે નેજ રાઇનોની ર્યી 

ૂયલા (લોડસ)

૩૮૪૦૧ ૪૭.૮૦ ૩૩.૩૫ ૫૦.૦૦ ૧૬.૦૦ ૩૧.૫૦ ૪૭.૫૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

ુરો તથા નાાની પ્રનબાલણી

B ૧૩૦૧૩૦૫ ુરો દુયસ્તી, નાાની શનબાલણી તથા િીજ 

વેફ્ટી રડટ ભાટે

૩૮૪૦૩ ૬.૨૬ ૦.૨૫ ૩૦.૦૦ ૧૨.૯૧ ૧૭.૦૯ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

B ૧૩૦૧૩૧૧ જુદા જુદા સ્થાનોએ આલેરા ગયનાા અંગે 

શનબાલણી ખર્સના લેસ્ટનસ યેલ્લે આલા ભાટે

૩૮૪૦૮ ૦.૬૯ ૨.૨૬ ૧૦.૦૦ ૨.૧૫ ૭.૮૫ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧૨૯૦.૮૮ ૧૨૭૩.૮૯ ૧૫૨૮.૯૫ ૫૧૯.૯૬ ૧૮૨૬.૬૯ ૨૩૪૬.૬૫ ૧૮૫૭.૯૫ ૧૯૪૭.૯૫ ૧૯૪૭.૯૫

યસ્તા, ુરો, અને પૂટાથનુાં કુર ૧૩૬૯.૯૧ ૧૩૫૨.૬૧ ૧૬૧૯.૦૨ ૫૭૩.૧૧ ૧૮૫૩.૦૦ ૨૪૨૬.૧૧ ૧૯૪૯.૯૭ ૨૦૩૯.૯૭ ૨૦૩૯.૯૭

૧૩૦૨ ૨)નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયા

B ૧૩૦૨૩૦૧ કુલા તાલોની દુયસ્તી તથા શનબાલણી (લોડસ) ૩૮૪૦૫ ૧૧૧.૧૮ ૧૦૫.૫૫ ૧૨૦.૦૦ ૭૩.૭૨ ૧૦૬.૨૮ ૧૮૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયાનુાં કુર ૧૧૧.૧૮ ૧૦૫.૫૫ ૧૨૦.૦૦ ૭૩.૭૨ ૧૦૬.૨૮ ૧૮૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

૧૩૦૩ ૩)લયવાદી ગટય
B ૧૩૦૩૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૫૪ ૦.૫૪ ૦.૬૪ ૦.૬૪ ૦.૬૪ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૫૪ ૦.૫૪ ૦.૬૪ ૦.૬૪ ૦.૬૪

૨)પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૩૦૩૩૦૧ ળશેયભાં આલેરી તભાભ લયવાદી ગટયો અને 

કાંવોની શનબાલણી (લોડસ)

૩૯૩૦૧ ૫૧૬.૮૦ ૫૦૨.૨૧ ૪૬૦.૦૦ ૩૨૦.૫૨ ૩૯૯.૪૮ ૭૨૦.૦૦ ૫૧૫.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

B ૧૩૦૩૩૦૨ સ્ટોય ખયીદી ૩૯૩૦૧ ૨.૪૭ ૦.૦૦ ૨૦.૫૦ ૫.૧૮ ૭.૩૨ ૧૨.૫૦ ૧૫.૫૦ ૧૫.૫૦ ૧૫.૫૦ ડયપ્રળષ્ટ ૫ 

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૧૯.૨૭ ૫૦૨.૨૧ ૪૮૦.૫૦ ૩૨૫.૭૦ ૪૦૬.૮૦ ૭૩૨.૫૦ ૫૩૦.૫૦ ૫૭૫.૫૦ ૫૭૫.૫૦

લયવાદી ગટયનુાં કુર ૫૧૯.૪૭ ૫૦૨.૨૧ ૪૮૧.૪૯ ૩૨૫.૭૦ ૪૦૭.૩૪ ૭૩૩.૦૪ ૫૩૧.૧૪ ૫૭૬.૧૪ ૫૭૬.૧૪

૧૩ યસ્તા, પૂટાથ, ુરો, કુલા, તાલ, 

જરધાયા સ્ટોભચ લોટય લયવાદી ગટયનુાં કુર

૨૦૦૦.૫૬ ૧૯૬૦.૩૭ ૨૨૨૦.૫૧ ૯૭૨.૫૩ ૨૩૬૬.૬૨ ૩૩૩૯.૧૫ ૨૬૨૧.૧૧ ૨૭૫૬.૧૧ ૨૭૫૬.૧૧

૧૪ જાશેય પ્રળક્ષણ

B ૧૪૦૧૩૦૧ ૧)પ્રાથશભક ળાા વંર્ારન ભાટે ૪૯૧૧૭ ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૫૫૮૩.૩૫ ૧૭૬૨૫.૦૦ ૯૫૩૮.૪૯ ૭૭૯૩.૫૧ ૧૭૩૩૨.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦

૧૪ જાશેય પ્રળક્ષણનુાં કુર ૧૪૮૮૦.૧૭ ૧૫૫૮૩.૩૫ ૧૭૬૨૫.૦૦ ૯૫૩૮.૪૯ ૭૭૯૩.૫૧ ૧૭૩૩૨.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૪૦૦.૦૦ ૧૮૦૦૦.૦૦

૧૫ યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગુભાસ્તાધાયા

૧૫૦૧ ૧)યલાના ાત્ર

૧૫૦૨ ૨) દુકાન તથા ગુભાસ્તાધાયા ઓડપવ

B ૧૫૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૫૮) ૭૫.૧૧ ૧૪.૭૭ ૧૬.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૭૫.૧૧ ૧૪.૭૭ ૧૬.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૧૫૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૫૩ ૦.૦૪ ૦.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૫૩ ૦.૦૪ ૦.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

દુકાન તથા ગુભાસ્તાધાયાનુાં કુર ૭૫.૬૪ ૧૪.૮૧ ૧૭.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

૧૫૦૪ ૪)પ્રવક્મુયીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખા
B ૧૫૦૪૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૬૦) ૩૩૫.૭૦ ૩૧૧.૪૯ ૩૪૫.૮૪ ૨૧૯.૪૩ ૮૭.૫૭ ૩૦૭.૦૦ ૩૫૪.૦૦ ૩૫૪.૦૦ ૩૫૪.૦૦

B ૧૫૦૪૧૦૨ પ્રાઇલેટ શવવમોયીટી કભસર્ાયીના ગાય ખર્સ 

ભાટે

૩૦૬૧૩ ૧૪૯૬.૮૮ ૧૬૬૩.૧૪ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૦૪૦.૫૩ ૯૫૯.૪૭ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

B ૧૫૦૪૧૦૩ શવવમુયીટી ળાખા ભાટે ડે્મુટેળન ઉય રીધેરા 

ોરીવ કભસર્ાયીના ગાય તથા તપાલતની 

યકભ રુ્કલલા

૩૦૬૧૩ ૪૦૧.૧૩ ૩૨૫.૪૭ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૨૩૩.૭૧ ૨૩૦૦.૧૦ ૨૪૪૫.૮૪ ૧૨૫૯.૯૬ ૧૨૪૭.૦૪ ૨૫૦૭.૦૦ ૨૮૦૪.૦૦ ૨૮૦૪.૦૦ ૨૮૦૪.૦૦

B ૧૫૦૪૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૬૯ ૦.૭૩ ૧.૫૫ ૦.૪૯ ૧.૦૬ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ૧.૫૫ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૬૯ ૦.૭૩ ૧.૫૫ ૦.૪૯ ૧.૦૬ 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 ૦.૦૩ ૦.૨૦ ૧.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૪૮ ૦.૫૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૫૦૪૩૦૨ દફાણ ળાખા ભાટે વાધનવાભગ્ી, શનબાલણી 

અને  અનુવાંશગક ખર્સ ભાટે

૩૦૪૦૧ ૧.૩૧ ૦.૫૭ ૧૫.૦૦ ૦.૬૦ ૯.૪૦ ૧૦.૦૦ 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 ૦.૧૫ ૦.૧૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫ ૦.૦૫

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૧.૩૪ ૦.૭૭ ૧૬.૦૫ ૦.૬૨ ૧૦.૦૩ ૧૦.૬૫ ૧૬.૦૫ ૧૬.૦૫ ૧૬.૦૫

પ્રવક્મુયીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખાનુાં કુર ૨૨૩૫.૭૪ ૨૩૦૧.૬૦ ૨૪૬૩.૪૪ ૧૨૬૧.૦૭ ૧૨૫૮.૧૩ ૨૫૧૯.૨૦ ૨૮૨૧.૬૦ ૨૮૨૧.૬૦ ૨૮૨૧.૬૦

૧૫૦૫ ૫) પ્રલજીરન્વ ળાખા

B૧૫૦૫૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૬૧) ૧૬.૨૫ ૨૪.૪૨ ૨૪.૬૪ ૧૭.૮૩ ૭.૧૭ ૨૫.૦૦ ૨૯.૦૦ ૨૯.૦૦ ૨૯.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૧૬.૨૫ ૨૪.૪૨ ૨૪.૬૪ ૧૭.૮૩ ૭.૧૭ ૨૫.૦૦ ૨૯.૦૦ ૨૯.૦૦ ૨૯.૦૦

B૧૫૦૫૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૪૦

પ્રલજીરન્વ ખાતાનુાં કુર ૧૬.૨૫ ૨૪.૪૨ ૨૪.૯૯ ૧૭.૮૩ ૭.૫૭ ૨૫.૪૦ ૨૯.૪૦ ૨૯.૪૦ ૨૯.૪૦

૧૫ યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગુભાસ્તાધાયા 

તથા પ્રલજીરન્વ ખાતાનુાં કુર

૨૩૨૭.૬૩ ૨૩૪૦.૮૩ ૨૫૦૫.૬૮ ૧૨૭૮.૯૦ ૧૨૬૫.૭૦ ૨૫૪૪.૬૦ ૨૮૫૧.૦૦ ૨૮૫૧.૦૦ ૨૮૫૧.૦૦

૧૬ ી.આય.ઓ તથા િેવ પ્રલબાગ

૧૬૦૧ ી.આય.ઓ પ્રલબાગ

B ૧૬૦૧૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૬) ૨૬.૮૭ ૪૫.૬૧ ૫૨.૦૬ ૩૩.૩૫ ૧૩.૬૫ ૪૭.૦૦ ૫૩.૦૦ ૫૩.૦૦ ૫૩.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૨૬.૮૭ ૪૫.૬૧ ૫૨.૦૬ ૩૩.૩૫ ૧૩.૬૫ ૪૭.૦૦ ૫૩.૦૦ ૫૩.૦૦ ૫૩.૦૦

B ૧૬૦૧૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨ ૦.૪૨
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૬૦૧૩૦૧ વાલસજનીક વંસ્થા તથા અખાડાને ભદદ 

આલા.

૫૧૧૦૩ ૩.૬૩ ૪.૩૧ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૨ ૨૬ જાન્મુઆયી તથા ૧૫ ગષ્ટની ઊજલણી ૪૯૧૦૩ ૦.૫૮ ૦.૨૨ ૦.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૮૦ 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 ૧.૦૬ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

B ૧૬૦૧૩૦૭ આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ ભાટે ૩૪૪૦૩ ૯.૦૩ ૧૦.૬૪ ૧૨.૦૦ ૪.૩૨ ૭.૬૮ 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 ૦.૦૦ ૦.૧૧ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

B ૧૬૦૧૩૧૩ કોો.કભસર્ાયી, વબાવદશ્રી ભાટે યભત પ્રલૃશત ૩૦૪૦૯ ૧૦.૭૬ ૧૧.૦૬ ૨૫.૦૦ ૦.૨૦ ૨૪.૮૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૪ રદવ્માંગ ફાકો ભાટે પાલણી ૪૯૧૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

B ૧૬૦૧૩૧૫ વેશભનાય, લકસળો, પ્રેઝન્ટેળન મોજલા ભાટે ૩૪૪૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૬ શભરન વભાયંબ મોજલા ૪૯૧૦૩ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૩૫

B ૧૬૦૧૨૦૨ જાશેયાત ખર્સ ભાટે ૩૪૧૦૩ ૮૯.૫૩ ૮૫.૯૬ ૧૪૦.૦૦ ૩૦.૮૮ ૧૦૯.૧૨ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૮ વંસ્કાય કામસરભ મોજલા ૪૯૧૦૪ ૩૮૧.૫૦ ૨૪૧.૪૮ ૩૪૦.૦૦ ૪૭.૧૭ ૨૭૨.૮૩ ૩૨૦.૦૦ ૩૨૦.૦૦ ૩૨૦.૦૦ ૩૨૦.૦૦

B ૧૬૦૧૩૧૯ શેયીટેજ વેરને રગત શલશલધ કાભો અંગેની 

કાભગીયી

૨.૯૧ ૧.૯૩ ૫.૦૦ ૧.૮૩ ૦.૧૭ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૧૩૨૦ આઝાદીના અભૃત ભશોત્વલ અંતગસત થનાય ખર્સ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૬.૩૦ ૩.૭૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૫૦૩.૩૫ ૩૫૯.૭૧ ૫૪૮.૩૫ ૯૦.૭૦ ૪૩૯.૬૫ ૫૩૦.૩૫ ૫૨૮.૩૫ ૫૨૮.૩૫ ૫૨૮.૩૫

ી.આય.ઓ.પ્રલબાગનુાં કુર ૫૩૦.૩૮ ૪૦૫.૩૨ ૬૦૦.૮૩ ૧૨૪.૦૫ ૪૫૩.૭૨ ૫૭૭.૭૭ ૫૮૧.૭૭ ૫૮૧.૭૭ ૫૮૧.૭૭

૧૬૦૨ િેવ પ્રલબાગ

B ૧૬૦૨૧૦૧ કામભ ભશેકભ (શળડ્યુર નંફય-૧૦) ૮૭.૩૦ ૭૮.૧૮ ૮૫.૩૭ ૫૪.૨૪ ૨૧.૭૬ ૭૬.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦

ભશેકભનુાં કુર ૮૭.૩૦ ૭૮.૧૮ ૮૫.૩૭ ૫૪.૨૪ ૨૧.૭૬ ૭૬.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦ ૮૭.૦૦

B ૧૬૦૨૨૦૧ કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ િભાણે ૨.૧૧ ૧.૫૮ ૨.૮૦ ૧.૩૦ ૦.૮૩ ૨.૧૩ ૩.૨૭ ૩.૨૭ ૩.૨૭ ડયપ્રળષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુાં કુર ૨.૧૧ ૧.૫૮ ૨.૮૦ ૧.૩૦ ૦.૮૩ ૨.૧૩ ૩.૨૭ ૩.૨૭ ૩.૨૭

3) પ્રનબાલણી અને દુયસ્તી

B ૧૬૦૨૩૦૧ પ્રેવ ળાખાની ખયીદી તથા છાભણી ૩૪૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૨૬ ૫.૦૦ ૦.૫૩ ૦.૪૭ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

B ૧૬૦૨૩૦૨ ખાતા ભાટે સ્ટેળનયી ખર્સ ૩૪૪૦૨ ૧૬.૭૫ ૩૭.૩૬ ૭૯.૩૦ ૧૪.૩૬ ૬૮.૧૯ ૮૨.૫૫ ૭૭.૪૮ ૭૭.૪૮ ૭૭.૪૮ ડયપ્રળષ્ટ ૨ 

B ૧૬૦૨૩૦૩ ખાતા ભાટે છાભણી ખર્સ ૩૪૪૦૧ ૪૫.૦૫ ૪૭.૬૨ ૧૦૨.૫૪ ૧૦.૦૫ ૭૩.૬૯ ૮૩.૭૪ ૭૭.૬૯ ૭૭.૬૯ ૭૭.૬૯ ડયપ્રળષ્ટ ૨ 

B ૧૬૦૨૩૦૪ ડામયી તથા પ્રોજવેટ ફુક અંગેનો ખર્સ ૩૪૪૦૧ ૨૯.૪૮ ૧.૮૧ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

B ૧૬૦૨૩૦૫ પ્રેવ ળાખાની શનબાલણી તથા નશલન ભળીનયી 

ખયીદલા

૩૮૭૧૫ ૨.૯૦ ૪.૮૦ ૨૫.૦૦ ૦.૭૪ ૪.૭૬ ૫.૫૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

પ્રનબાલણી અને દુયસ્તીનુાં કુર ૯૪.૧૮ ૯૧.૮૫ ૨૬૧.૮૪ ૨૫.૬૮ ૧૯૭.૧૧ ૨૨૨.૭૯ ૨૩૫.૧૭ ૨૩૫.૧૭ ૨૩૫.૧૭

િેવ પ્રલબાગનુાં કુર ૧૮૩.૫૯ ૧૭૧.૬૧ ૩૫૦.૦૧ ૮૧.૨૨ ૨૧૯.૭૦ ૩૦૦.૯૨ ૩૨૫.૪૪ ૩૨૫.૪૪ ૩૨૫.૪૪

૧૬૦૩ ઇતય પ્રલબાગ  

B ૧૬૦૩૩૦૧ અણધામાસ ખર્સ ભાટે ૫૭૪૩૩ ૯.૫૩ ૨.૦૪ ૧૦.૦૦ ૩.૦૦ ૭.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

B ૧૬૦૩૩૦૨ મ્પમુ.કોોના કભસર્ાયીના અલવાન વભમે 

આશથસક વશામ આલા

૩૦૪૦૮ ૦.૫૦ ૨૪.૪૫ ૫૦.૦૦ ૩.૩૦ ૨૬.૭૦ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૬૦૩૩૦૩ શરયજન ફારલાડી ભાટે તથા શરયજન 

ફાકોને ાઠ્ય ુસ્તક આલા ભાટે

૪૯૧૧૫ ૦.૬૧ ૦.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૪ ુસ્તકો ભેગેઝીન અન્મ વારશત્મની ખયીદી ૩૪૪૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B ૧૬૦૩૩૦૮ ભરશરા તથા ફાકોના ઉત્થાન ભાટે ૪૯૧૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૧૮ ૦.૦૭ 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 ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ B૦૬૧૩૩૦૧ ભાાં ભજચ

B૧૬૦૩૩૧૪ ગેવ પ્રોજવેટ તભાભ રુ્કલણા ભાટે ખર્ચ િભાણે ૪.૨૪ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ઇતય પ્રલબાગનુાં કુર ૧૪.૮૮ ૨૭.૧૨ ૬૫.૫૦ ૬.૪૮ ૩૮.૭૭ ૪૫.૨૫ ૬૫.૫૦ ૬૫.૫૦ ૬૫.૫૦

૧૬ ી.આય.ઓ.તથા િેવ પ્રલબાગનુાં કુર ૭૨૮.૮૫ ૬૦૪.૦૫ ૧૦૧૬.૩૫ ૨૧૧.૭૫ ૭૧૨.૧૯ ૯૨૩.૯૪ ૯૭૨.૭૧ ૯૭૨.૭૧ ૯૭૨.૭૧

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

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 

ઇન્રાસ્ટરક્ર્ય ભાટે રોન

B૧૭૦૫૫૨૧ ૧)વ્માજ ૫૩૫૧૧ ૭૭૩.૧૮ ૬૯.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B૧૭૦૫૫૨૨ ૨)શપ્તો ૮૮૬૧૧ ૨૨૧૨.૩૪ ૧૨૮૬.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વપ્રભપ્રત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

લડોદયા ભશાનગયાપ્રરકા વને ૨૦૨૨-

ફજટે કોડ

૨૦૨૩નુાં  યેલન્મુ ખર્ચનુાં અાંદાજત્ર

ડશવાફના વદયો
એકાઉન્ટ 

કોડ

ખયેખય ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખયેખય ખર્ચ
વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝડ અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

ળેયો

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજુય કયેર 

અાંદાજ

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 

BSUP ભાટે રોન

B૧૭૦૫૫૨૩ ૧)વ્માજ ૫૩૫૧૨ ૨૭૨.૭૫ ૬૫૪.૯૮ ૬૨૦.૦૦ ૪૩૨.૫૪ ૧૩૭.૪૬ ૫૭૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦

B૧૭૦૫૫૨૪ ૨)શપ્તો ૮૮૬૧૨ ૮૪૫.૫૮ ૧૧૩૫.૫૭ ૬૬૦.૦૦ ૪૯૭.૨૦ ૧૭૨.૮૦ ૬૭૦.૦૦ ૬૬૪.૦૦ ૬૬૪.૦૦ ૬૬૪.૦૦

વ્માજનુાં કુર ૧૦૪૫.૯૩ ૭૨૪.૨૪ ૬૨૦.૦૦ ૪૩૨.૫૪ ૧૩૭.૪૬ ૫૭૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦ ૫૬૦.૦૦

શપ્તાનુાં કુર ૩૦૫૭.૯૨ ૨૪૨૨.૦૭ ૬૬૦.૦૦ ૪૯૭.૨૦ ૧૭૨.૮૦ ૬૭૦.૦૦ ૬૬૪.૦૦ ૬૬૪.૦૦ ૬૬૪.૦૦

શાઉપ્રવાંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ 

કોોયેળનની રોનનુાં કુર

૪૧૦૩.૮૫ ૩૧૪૬.૩૧ ૧૩૦૫.૦૦ ૯૨૯.૭૪ ૩૩૦.૨૬ ૧૨૬૦.૦૦ ૧૨૪૯.૦૦ ૧૨૪૯.૦૦ ૧૨૪૯.૦૦

૧૭૦૮ ૮)નેળનર શાઉપ્રવાંગ ફેંક રોન

B ૧૭૦૮૫૦૭ ૧)વ્માજ ૫૩૭૦૪ ૩.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

B ૧૭૦૮૫૦૮ ૨)શપ્તો ૮૮૯૦૪ ૨૮.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭૧૦ અનાભત પાંડ રોન

B ૧૭૧૦૫૦૧ ૧)વ્માજ ૫૩૭૦૫ ૬૯૨.૯૬ ૧૩૮.૪૨ ૩૦૦.૦૦ ૬૧.૫૪ ૫૮.૪૬ ૧૨૦.૦૦ ૧૧૨.૦૦ ૧૧૨.૦૦ ૧૧૨.૦૦

B ૧૭૧૦૫૦૨ ૨)શપ્તો ૮૮૯૦૫ ૬૮૭.૦૪ ૨૨૧.૫૮ ૫૦૦.૦૦ ૧૧૮.૪૬ ૧૨૧.૫૪ ૨૪૦.૦૦ ૨૬૦.૦૦ ૨૬૦.૦૦ ૨૬૦.૦૦

૧૭૧૧ લી.એભ.વી ફોન્ડ

B ૧૭૧૧૫૦૧ લી.એભ.વી ફોન્ડ અંગે થનાય 

કન્વરટન્વી/વંરિ ખર્સ

૩૪૨૦૨ ૦.૦૦ ૧૦.૦૩ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

B ૧૭૧૧૫૦૨ વ્માજ ૫૩૧૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

B ૧૭૧૧૫૦૩ શપ્તો ૮૮૧૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

લી.એભ.વી ફોન્ડનુાં કુર ૦.૦૦ ૧૦.૦૩ ૨૮૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૭૫.૦૦ ૭૭૫.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦ ૨૮૫૦.૦૦

તભાભ િકાયની રોનના

િાથપ્રભક ર્ાજચનુાં કુર ૦.૦૦ ૧૦.૦૩ ૭૫.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૯૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

વ્માજનુાં કુર ૧૭૪૨.૭૭ ૮૬૨.૬૬ ૧૭૨૦.૦૦ ૪૯૪.૦૮ ૩૯૫.૯૨ ૮૯૦.૦૦ ૧૪૭૨.૦૦ ૧૪૭૨.૦૦ ૧૪૭૨.૦૦

શપ્તાનુાં કુર ૩૭૭૩.૭૮ ૨૬૪૩.૬૫ ૩૧૬૦.૦૦ ૬૧૫.૬૬ ૭૯૪.૩૪ ૧૪૧૦.૦૦ ૨૯૨૪.૦૦ ૨૯૨૪.૦૦ ૨૯૨૪.૦૦

૧૭ રોન તથા લી.એભ.વી ફોન્ડનુાં કુર ૫૫૧૬.૫૫ ૩૫૧૬.૩૪ ૪૯૫૫.૦૦ ૧૧૦૯.૭૪ ૧૨૮૫.૨૬ ૨૩૯૫.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦ ૪૪૭૧.૦૦

યેલન્મુ ખર્ચનુાં એકાંદય કુર ૧૦૫૧૩૪.૪૨ ૧૦૬૩૮૧.૩૫ ૧૨૧૦૮૫.૩૩ ૭૧૩૩૬.૬૬ ૫૦૫૫૮.૨૪ ૧૨૧૮૯૫.૧૫ ૧૨૯૭૯૨.૨૬ ૧૨૯૬૦૩.૨૬ ૧૨૯૨૦૩.૨૬

 યેલન્મુ ખર્ચ   (65)



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ જમા 



( રૂ. ાખમાાં ) 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નવે'૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
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

૪૧૨૦.૨૨ ૫૩૬૮.૭૪ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૫૦૪.૭૮ ૪૪૯૫.૨૨ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦ ૫૫૦૦.૦૦

C ૦૧૦૬૬૦૭ અનક્રેઇમ્ડ ડીોઝીટ મ્મુપનપવર પાંડ ખ તે 

તફદીર

૦.૦૦ 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 ૧૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦

C ૦૧૦૬૬૦૯ લુડ /અન્મ તયપથી પલક વન  ક ભો ભ ટે ભેર 

પ  ની યકભ

૧૬.૫૫ ૯૫૫.૭૦ ૫૦૦.૦૦ ૩૬૩.૩૪ ૩૩૬.૬૬ ૭૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૧ (અ) જભીન લેચ ણ (ફ્રી શોલ્ડ) ૬૦૧૦૧ ૭૨૮૯.૧૪ ૬૪૫.૪૫ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૭૪૯૮.૦૪ ૩૫૦૧.૯૬ ૧૧૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦ ૧૩૦૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૨ (ફ)જભીન લેચ ણ (રીઝ શોલ્ડ) ૬૦૧૦૨ ૧૨૫.૬૪ ૧૨૧.૩૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૨૧.૦૦ ૨૯.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૩ દુક નો ળોીંગ વેન્ટય પલગેયેનુાં લેચ ણ ૬૦૧૦૪ ૬૦૬૮.૫૩ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૪ ટી.ી સ્કીભોન  ઇન્રીભેન્ટ કોન્ટર ીબ્મુળન ૧૩૪૧૩ ૧૬૨૮.૨૪ ૧૮૭૬.૩૭ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૦૨૪.૨૦ ૬૭૫.૮૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

C ૦૨૦૧૬૦૮ સ્રભ ક્લ ટટવટનુાં લેચ ણ ૬૦૨૧૪ ૦.૦૨ ૦.૧૯ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ 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 ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

C ૦૨૦૨૬૦૧ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  યીભુલર ચ જટની આલક ૨૩૩૧૭ ૧.૦૫ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

C ૦૨૦૨૬૦૨ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  દાંડની આલક ૨૩૩૧૧ ૦.૦૦ ૪૫.૪૩ ૫૦.૦૦ ૩.૨૪ ૨.૭૬ ૬.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

C ૦૪૦૧૬૦૧  ણી પલક વનો પ ો ૧૩૪૨૦ ૩૦૪.૫૬ ૯૧.૨૮ ૨૦૦.૦૦ ૭૨.૫૯ ૨૭.૪૧ ૧૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

C ૦૪૦૧૬૦૨  ણી તથ  ડરે નેજન  ફોગવ કનેક્ળનોને 

યેગ્મુરય ઇઝડ કયલ  અાંગેની આલક

૨૩૩૨૯ ૭.૪૨ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૧૦ ૪.૯૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

C ૦૫૦૧૬૦૧ ડરે નેજ પલક વ પ ો ૧૩૪૨૫ ૭૨.૧૨ ૬૫.૧૩ ૧૦૦.૦૦ ૧૨૦.૩૧ ૨૯.૬૯ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

C ૧૧૦૧૬૦૧ ફ ગફગીચ ન  કેીટર ખચટની યકભ લૃક્ષ યોણ 

અન ભતભ ાંથી તફદીર કયલ  અાંગેની આલક

૨૩૩૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

C ૧૨૦૧૬૦૧ કોોયેળનની લવલ ટ મોજન  શેઠ ફ ાંધેર 

ભક નોભ ાં કયેર અનપધકૃત ફ ાંધક ભ અાંગેન  

દાંડની લવુર ત

૨૩૩૧૨ ૦.૮૨ ૧.૧૨ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

C ૧૨૦૩૬૦૧ બાંગ ય લેચ ણની આલક ૨૩૨૦૧ ૦.૧૬ ૨૮૯.૪૩ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

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 ૧૯૬૩૪.૪૭ ૯૪૬૦.૧૪ ૪૨૧૧૨.૫૦ ૯૭૦૭.૬૦ ૧૯૯૭૦.૬૫ ૨૯૬૭૮.૨૫ ૩૨૭૭૨.૫૦ ૩૨૭૭૨.૫૦ ૩૨૭૭૨.૫૦

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

ખરેખર જમા
સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખરેખર જમા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને ૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેપીટ જમા

શેરો

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજૂર કરે 

અાંદાજ
બજટે કોિ ડહસાબના સદરો

સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપ્રમશનરશ્રીએ 

રજુ કરે અાંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

એકાઉન્ટ 

કોિ

રેવન્યુ કેપીટ જમા  (112)



વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ ખર્ચ 



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૦.૦૦ ૨૦૮૩.૭૯ ૪૫૦૦.૦૦ ૧૭૦૬.૦૦ ૨૫૯૪.૦૦ ૪૩૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

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 ૮૬૧૪.૫૩ ૩૪૮૪.૩૮ ૧૮૦૦૦.૦૦ ૧૫૯૦.૮૮ ૧૦૯૦૯.૧૨ ૧૨૫૦૦.૦૦ ૮૫૦૦.૦૦ ૮૫૦૦.૦૦ ૮૫૦૦.૦૦

D ૦૧૦૮૬૦૧ ચૂટણી ખાતા ભાટે ઇરેક્ટટર ોવનક વાધનો ખયીદલા ૬૦૭૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 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 ૧૪.૭૯ ૧૮.૨૬ ૨૦૦.૦૦ ૪.૭૬ ૪૫.૨૪ ૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

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 ૦.૦૦

૧ સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસુરાિ ૮૬૨૯.૩૨ ૫૫૮૬.૪૩ ૨૨૭૨૧.૫૦ ૩૩૦૧.૬૪ ૧૩૫૫૯.૬૧ ૧૬૮૬૧.૨૫ ૧૧૨૭૧.૫૦ ૧૧૨૭૧.૫૦ ૧૧૨૭૧.૫૦

૨ પ્રભલ્કિ રેન્ડ એપ્રવલપ્રિળન અને ભેનેજભેન્ટ 

િથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ
D ૦૨૦૧૬૦૧ NURM મોજના અાંતગનત સ્રભ વલસ્તાયના 

ઝુાંડાલાવીઓને તાવકદની પ્રાથવભક વુવલધા

ખર્ચ 

િભાણે

૩.૨૭ ૮.૪૯ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૨૦૧૬૦૨ જભીન વાંાદન કયલા ભાટે ૬૦૧૦૩ ૯૧.૮૮ ૧૧૬.૪૪ ૩૦૦૦.૦૦ ૬૮૪.૪૬ ૨૩૧૫.૫૪ ૩૦૦૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

૨ પ્રભલ્કિ રેન્ડ એપ્રવલપ્રિળન અને ભેનેજભેન્ટ 

િથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટનુાં કુર

૯૫.૧૫ ૧૨૪.૯૩ ૩૦૧૦.૦૦ ૬૮૪.૪૬ ૨૩૨૫.૫૪ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦ ૩૦૧૦.૦૦

૩ જાહેય સરાભિી

૨)પામય પ્રિગેડ

D ૦૩૦૧૬૦૩ નવલન ભોટી ળફલાહશની ખયીદલા ૬૦૮૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૦૩૦૧૬૦૪ પામય વિગેડ ભાટે નવલન લાશનો તથા અન્દ્મ 

વાધનો ખયીદલા

૬૦૮૦૧ ૦.૪૧ ૨.૮૪ ૧૫૦.૦૦ ૪૯.૦૨ ૨૫.૯૮ ૭૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૦૩૦૧૬૦૫ નવલન પામય સ્ટેળન ભાટે ઇભાયતો ફાાંધલા તથા 

વુવલધા તથા સ્ટાપ ક્ટલાટનવન ભાટે

ખર્ચ િભાણે ૧.૫૮ ૧૪.૫૧ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

C* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

પામય પ્રિગેડનુાં કુર ૧.૯૯ ૧૭.૩૫ ૪૨૦.૦૦ ૪૯.૦૨ ૧૮૫.૯૮ ૨૩૫.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦

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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (116)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

૨)સ્ટર ીટ રાઇટ

D ૦૩૦૨૬૦૪ ભોડેર યોડના બાગરૂે તથા ળશેયનાાં ભુખ્મ યસ્તા 

ઉય વેન્દ્ટરર રાઇટીંગ કયલા

૬૧૨૦૭ ૪૩.૭૪ ૭.૪૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૩૦૨૬૦૫ ળશેયના યાજભાગો ઉય ટર ાપીક વવગ્નર કયલા ૬૧૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૩૦૨૬૦૭ ઓટોભેટીક વસ્લચીંગ કયલા ૬૧૨૦૮ ૦.૦૦ ૧.૩૭ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૩૦૨૬૦૮ ઐવતશાવવક ભકાનોનુાં રાઇટીંગ કયલા ૬૧૨૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

D ૦૩૦૨૬૧૦ ળશેયી ગયીફ અને આવથનક યીતે છાત વલસ્તાયના 

વલકાવ ભાટેના યોડ ઉય રાઇટીંગના કાભો

૬૧૨૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૭૭ ૪.૨૩ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

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 ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૦૩૦૨૬૧૪ ખાંડેયાલ ભાકેટ વફલ્ડીંગભાાં નવલન વલરતો ઊબી 

કયલા તથા જરૂયી વુધાયા-લધાયા કયલા

ખર્ચ 

િભાણે

૨.૬૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૫૭.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ટર ીટ રાઇટનુાં કુર -૧૧૧.૩૩ ૮.૭૭ ૧૯૨.૦૦ ૦.૭૭ ૩૭૫.૨૩ ૩૭૬.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

૩ જાહેય સરાભિીનુાં કુર -૧૦૯.૩૪ ૨૬.૧૨ ૬૧૨.૦૦ ૪૯.૭૯ ૫૬૧.૨૧ ૬૧૧.૦૦ ૯૨૦.૦૦ ૯૨૦.૦૦ ૯૨૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા

D ૦૪૦૧૬૦૧ ળશેયી ગયીફોના ભકાનોને ાણીના જોડાણ 

આલા (લોડન)

૬૦૬૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૦.૪૫ ડયપ્રળષ્ટ-૫

D ૦૪૦૧૬૦૩ નવલન ભીટય ખયીદલા ૬૦૬૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

D ૦૪૦૧૬૦૪ ફુસ્ટય/શેન્દ્ડાં ટ્યુફલેર કયલા ભાટે ૬૦૬૦૪ ૨.૪૩ ૨.૭૭ 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 ૫૬.૭૭ ૭.૮૩ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૧૨ ાણીની નવકઓની વલવળષ્ટ વનબાલણી કયલા 

ભાટે

૬૦૬૦૧ ૧૮૪.૬૩ ૨૧૭.૪૧ ૨૦૦.૦૦ ૧૩૬.૬૩ ૬૩.૩૭ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૧૯ ભશી નદીભાાંથી તથા કેનારભાાંથી ાણી ભેલલાના 

વાંરગ્નના કાભો (પીલ્ટયેળન ્રાન્દ્ટ ફનાલલા)

૬૦૬૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૦૪૦૧૬૨૭ અછતની હયવસ્થતીભાાં ાણી ુયલઠો વનબાલલા 

ભાટે નલા ટ્યુફલેર ફનાલલા તથા ઇતય કાભગીયી 

ભાટે

૬૦૬૦૬ ૦.૦૦ ૨૪.૯૩ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ 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
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(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

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 ૨૦.૧૮ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૪૦૧૬૪૦ ાણી ુયલઠા પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૦૬૦૧ ૩૨૯.૫૩ ૩૩.૫૬ ૫૦૦.૦૦ ૧૨.૬૯ ૮૭.૩૧ ૧૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૩ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૬૦૧ ૧૧.૨૬ ૨૪.૦૮ ૭૫.૦૦ ૨.૬૬ ૨૨.૩૪ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૪ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના ાણી ુયલઠાના કાભો.

૬૦૬૦૧ ૭.૨૩ ૨૧.૭૨ ૧૦૦.૦૦ ૧.૧૭ ૨૩.૮૩ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ કાભોની માદી

D ૦૪૦૧૬૪૯ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના છાત વલસ્તાયના 

આાંતહયક યસ્તે ૧૦૦% ાણીની વુવલધાના કાભો

૬૦૬૦૧ ૪૨.૯૧ ૨૩.૪૦ ૧૦૦.૦૦ ૫.૦૯ ૪૪.૯૧ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

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 કક્ષાએ કયલાના ાણીની પ્રાથવભક વુવલધા 

ભાટે રાઇન સ્ટરેનચનીંગ કયલાનુાં કાભ (૧૦૦ ભીટય 

રાઇનની ભમાનદાભાાં કયલાનુાં કાભ)

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

M* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૩૪૨.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪ ાણી ુયલઠા નુાં કુર ૩૧૨.૫૩ ૩૫૫.૭૦ ૧૩૦૬.૦૦ ૧૫૮.૨૪ ૩૬૨.૭૬ ૫૨૧.૦૦ ૧૨૩૧.૦૦ ૧૨૩૧.૦૦ ૧૨૩૧.૦૦

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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ 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 ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૫૦૧૬૧૦ ાંીંગ સ્ટેળનો ઉય ફ્રો ભેઝયભેન્દ્ટ ભાટે ફ્રો 

ભીટય ફેવાડલા

૬૦૫૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૦૫૦૩૬૦૭ આકવસ્ભક બાંગાણના કાયણે કયલાાત્ર ડરે નેજ 

કેીટર પ્રોજકે્ટટ ભાટે

૬૦૫૦૯ ૩૬૫.૪૮ ૧૬૭.૫૦ ૩૦૦.૦૦ ૧૭૮.૧૯ ૨૭૧.૮૧ ૪૫૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

D ૦૫૦૩૬૦૯ ડરે નેજ પ્રોજકે્ટટનાાં કાભો ૬૦૫૦૧ ૪૧૫.૦૧ ૬૯૮.૩૫ ૧૪૫૦.૦૦ ૩૬.૮૩ ૯૬૩.૧૭ ૧૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૨ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૫૦૧ ૯.૭૫ ૫૯.૬૨ ૧૦૦.૦૦ ૧૫.૦૪ ૧૪.૯૬ ૩૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૩ ળશેયનાાં વભતોર વલકાવ ભાટે ળશેયી ગયીફ અને 

આવથનક યીતે છાત   વલસ્તાયનાાં ડરે નેજના કાભો

૬૦૫૦૧ ૩૨.૩૨ ૧૧.૫૮ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ કાભોની માદી 

D ૦૫૦૩૬૧૮ વલશ્વાવભત્રી નદી યીવેક્ટળનીંગ તથા યીઝુલીનેળનનાાં 

કયલાના કાભ ભાટે

૬૦૪૨૧ ૩૮.૭૫ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (118)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

D ૦૫૦૩૬૨૧ ઝોનર ક્ટક્ષાએ કયલાના છાત વલસ્તાયના 

આાંતહયક યસ્તે ૧૦૦% ડરે નેજની વુવલધાના કાભો

૬૦૫૦૧ ૫૧.૮૬ ૫૪.૮૬ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦

D ૦૫૦૩૬૨૨ વુઅયેઝનો ભાસ્ટય ્રાન તથા અન્દ્મ ્રાન તૈમાય 

કયલાના કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ ચાજીવ ચુકલલા

૬૧૭૦૪ ૦.૦૦ ૫.૯૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૫૦૪૬૦૧ નવલન જાશેય ળૌચારમ ફનાલલા 

(ઝોન દ્વાયા)

૩.૧૭ ૧.૬૬ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૫૦૪૬૦૨ તાલોભાાં પ્રલેળતુાં દુવત ાણી 

અટકાલલાનુાં/ડામલટન  કયલાનુાં નેટલકનનાાં કાભો

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

E* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૬.૬૫ ૧૩.૫૪ ૦.૦૦ ૧૩૮.૯૨ ૦.૦૦ ૧૩૮.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫ કન્િયલન્સીનુાં કુર ૯૦૯.૬૯ ૯૮૫.૯૩ ૨૩૮૦.૦૦ ૯૧.૧૪ ૧૫૪૦.૯૪ ૧૬૩૨.૦૮ ૪૨૫૧.૦૦ ૪૨૫૧.૦૦ ૪૨૫૧.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને િાંદુયસ્િી  

D ૦૬૦૧૬૦૧ ૧)આયોગ્મ વલબાગ ભાટે જરૂયી અદ્યતન વાધનો 

ખયીદલા, ફેવાડલા તથા લાશનો ખયીદલા

૬૦૭૦૪ ૪૧.૬૬ ૧૨.૯૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૬ જાહેય આયોગ્મ અને િાંદુયસ્િીનુ કુર ૪૧.૬૬ ૧૨.૯૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકાર  

D ૦૭૦૨૬૦૨ કન્દ્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભન ફનાલલા ૬૦૪૨૨ ૦.૫૭ ૪.૫૨ ૨૦.૦૦ ૧.૮૭ ૨૦.૧૩ ૨૨.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

૭ ઘન કર્યાનો પ્રનકારનુાં કુર ૦.૫૭ ૪.૫૨ ૨૦.૦૦ ૧.૮૭ ૨૦.૧૩ ૨૨.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદ  

D ૦૮૦૧૬૦૩ અફનન શેલ્થ વે ન્દ્ટય ફાાંધલા ૬૦૨૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

F * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ લૈદ્યકીમ ભદદનુાં કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

૯ ભાકેટ અને કિરખાના

D ૦૯૦૧૬૦૨ યાત્રીફજાય ભાટે ૬૦૨૧૩ ૧૬.૮૨ ૧.૪૩ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૦૯૦૧૬૦૩ ળાકબાજી ભાકેટ વલકવાલલા ૬૦૨૧૩ ૦.૦૦ ૯.૭૬ ૧૦૦.૦૦ ૯.૮૩ ૨૦.૧૭ ૩૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

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 ૧૫.૧૨ ૧૬.૮૧ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૯ ભાકેટ અને કિરખાનાનુાં કુર ૩૧.૯૪ ૨૮.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૯.૮૩ ૫૫.૧૭ ૬૫.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

૧૦ જન્ભ ભયણ િથા રગ્ન નોંધણી

D ૧૦૦૧૬૦૧ શમાત સ્ભળાનો અદ્યતન ફનાલલા તથા નવલન 

સ્ભળાનો ફનાલલા તથા વલવલધ વુવલધા ભાટે

૬૦૨૦૯ ૧૩.૧૩ ૩૬.૪૬ ૬૦.૨૫ ૩૧.૪૮ ૩૮.૫૨ ૭૦.૦૦ ૯૫.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ૧૩૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

D ૧૦૦૧૬૦૪ કિસ્તાનભાાં રાઇટ તથા અન્દ્મ વુવલધા લધાયલા 

ભાટે

૬૦૨૧૫ ૧૩.૮૫ ૭.૪૨ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

૧૦ જન્ભ ભયણ િથા રગ્ન નોંધણી નુાં કુર ૨૬.૯૮ ૪૩.૮૮ ૭૦.૨૫ ૩૧.૪૮ ૫૨.૫૨ ૮૪.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૪૦.૦૦ ૧૪૦.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (119)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

૧૧ જાહેય ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન, 

અપ્રિપ્રથગૃહ અને સ્લીપ્રભાંગુર

D ૧૧૦૧૬૦૧ ્રેનેટોયીમભભાાં ખયીદી તથા જરૂયી વુધાયા-લધાયા ૬૦૭૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૧૦૧૬૦૨ વયદાય ટેર ખગો ઉદ્યાન(વામન્દ્વ ાકન) ૬૦૩૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૨૫

D ૧૧૦૧૬૦૩ વામન્દ્વ વીટી ૬૦૩૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ 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 ૯૨.૫૭ ૨૪.૩૭ ૧૫૦.૦૦ ૨૨.૧૪ ૫૨.૮૬ ૭૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૧૧૦૩૬૦૨ વમાજીફાગ ઝુઓરોજીકર ાકન  તૈમાય કયલા તથા

ળશેય ઝુ ભાટે

૬૦૩૨૧ ૨૩.૯૬ ૪.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૧૧૦૫૬૦૧ કોોયેળનની ખુલ્લી જગ્માઓ તેભજ તાલો તથા 

ફગીચાઓભાાં યભતગભતનાાં વાધનો તથા 

એડલેન્દ્ચય એક્ટટીલીટી તયીકે વલક્ટવાલલા

૬૦૩૦૪ ૦.૦૦ ૫.૭૦ ૫૦.૦૦ ૧.૯૦ ૧૩.૧૦ ૧૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૧૧૦૬૬૦૧ ળશેયના વલવલધ વલસ્તાયભાાં  નવલન વસ્લભીંગુર 

તથા ફાકો ભાટે વસ્લભીંગુર ફનાલલા તથા 

શમાત વસ્લભીંગુર ભાાં વુધાયા લધાયા

૬૦૩૦૫ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૧૦૬૬૦૩ વસ્લભીંગુરભાાં નવલન ાં વેટ તથા વાધનો 

વલગેયે ખયીદલા

૦.૦૦ ૩.૮૬ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

G* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૨૮૪.૮૦ ૧૨.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ જાહેય ફગીર્ા, િાણી સાંગ્રહ સ્થાન, 

અપ્રિપ્રથગૃહ અને સ્લીપ્રભાંગુરનુ કુર

-૧૬૮.૧૮ ૨૪.૯૮ ૫૫૧.૨૫ ૨૪.૦૪ ૨૩૧.૭૧ ૨૫૫.૭૫ ૫૨૬.૨૫ ૫૨૬.૨૫ ૫૨૬.૨૫

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 ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

હાઉસીંગનુ કુર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

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 ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૨ કોોયેળનના જુદા જુદા વલબાગો ભાટે લાશનો

ખયીદલા ભાટે

૬૦૮૦૧ ૩૮.૯૯ ૯.૦૩ ૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૨૨૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦

D ૧૨૦૨૬૦૩ જટેીંગ ભળીન, વક્ટળન ભળીન, ડમ્પય પ્રેળય

એસ્કેલેટય ાલય ફકેટ અને વુય વકય તથા

ભીરય ભળીનની ખયીદી ભાટે

૬૦૭૨૦ ૦.૦૦ ૨.૯૮ ૪૦.૦૦ ૯.૧૯ ૧૦.૮૧ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

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

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (120)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

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 ૩૮.૯૯ ૧૨.૦૧ ૧૧૦.૦૦ ૯.૧૯ ૨૭૫.૮૧ ૨૮૫.૦૦ ૬૪૦.૦૦ ૬૪૦.૦૦ ૬૪૦.૦૦

૪)ઇભાયિ પ્રફપ્રલ્ડાંગ ળાખા

D ૧૨૦૪૬૦૧ વીટી મ્પમુવઝમભ ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૧૨૦૪૬૦૩ નવલન ળાાના ભકાનો ફાાંધલા તથા શમાત 

ળાાના ભકાનોભાાં વુધાયા-લધાયા કયલા(ઝોન)

૬૦૨૦૫ ૪૨.૫૫ ૫૮.૧૮ ૧૭૫.૦૦ ૫.૩૯ ૮૪.૬૧ ૯૦.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ૧૭૫.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૫

(A)

(A)નવલન અવતવથગૃશ ફનાલલા ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦ ૧૭૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૦૫

(B)

(B)શમાત અવતવથગૃશોભાાં વુધાયા લધાયા કયલા 

ભાટે

૬૦૨૦૧ ૧૧.૨૦ ૯.૨૨ ૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭.૦૦ ૪૭.૦૦ ૮૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૮ ભશાનગયાવરકાના જુદા જુદા વલબાગોની શમાત 

ઇભાયતોભાાં વુધાયા લધાયા કયલા

૬૦૨૦૧ ૮૮.૭૪ ૭૪.૫૮ ૯૦.૦૦ ૨૫.૭૧ ૧૦૯.૨૯ ૧૩૫.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૦૯

(A)

ભશાનગયાવરકાના જુદા જુદા વલબાગો ભાટે 

નવલન ઇભાયતો ફાાંધલા

૬૦૨૦૧ ૬૭.૭૦ ૧.૩૭ ૬૫૦.૦૦ ૧૨.૩૧ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૨ વબાગૃશની ઇભાયત ફાાંધલા ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૫ ળશેયભાાં નવલન ટાઉનશોર ફનાલલા ૬૦૨૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૬  નગયગૃશભાાં જરૂયી વુધાયા-લધાયા કયી અદ્યતન 

કયલા

૬૦૩૦૭ ૪૩.૩૫ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૧૭ શમાત નાગયીક વુવલધા કેન્દ્ર વલક્ટવાલલા તથા 

નવલન નાગયીક વુવલધા કેન્દ્ર ભાટે

૬૦૩૧૩ ૦.૫૬ ૧૬.૫૧ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૧ હદક ઓન એય વથમેટય રગત ખચન ૬૦૨૨૩ ૨.૯૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૫ ખુલ્લી જભીનો તથા કોોયેળનની ઇભાયતોને 

કમ્પાઉન્દ્ડ લોર કયલા

૬૦૨૦૩ ૯૦.૨૮ ૯૧.૫૨ ૨૨૫.૦૦ ૮.૬૨ ૧૩૧.૩૮ ૧૪૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૨૭ વ્શીકરુરનુાં આધુવનકયણ કયલા ભાટે ૬૦૨૧૨ ૧.૭૫ ૧.૭૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૨૮ નવલન સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષ/સ્કેટીંગ યીંગ ફનાલલા 

અને શમાત સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષભાાં વુધાયા-લધાયા 

કયલા

૬૦૩૦૯ ૮.૮૧ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૦ ભેમયશ્રી, કવભશ્નયશ્રી તથા ડે. કવભશ્નયશ્રીના ફાંગરા 

ભાટે

૬૦૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૧ ળશેયના ચાય ઐવતશાવવક દયલાજા તથા ભાાંડલીના 

યીનોલેળન ભાટે

૬૦૨૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૩ આાંગણલાડીના ભકાનો ફાાંધલા તેભજ ગ્ાાંટ વાભે 

આલાનો પાો

૬૦૨૨૫ ૫.૧૦ ૩.૬૨ ૭૦.૦૦ ૧.૦૮ ૪૩.૯૨ ૪૫.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫  

D ૧૨૦૪૬૩૪ કોમ્પમુનીટી શોર ફાાંધલા ૬૦૨૨૦ ૦.૦૦ ૪.૪૪ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૨૦૪૬૩૫ શેયીટેજ વેરના વફવલ્ડાંગના ફાાંધકાભ ભાટે ૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (121)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

D ૧૨૦૪૬૩૯ ખાંડેયાલ ભાકેટ નલુાં વફવલ્ડાંગ ફાાંધલા(ાાંચ ળેયીમા 

ભાકેટ)

૬૦૨૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

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 ૨૩.૮૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ઇભાયિ પ્રફપ્રલ્ડાંગનુ કુર ૩૩૯.૧૩ ૨૬૧.૧૪ ૧૯૯૧.૦૦ ૫૩.૧૧ ૭૭૩.૨૦ ૯૧૪.૦૦ ૧૯૯૬.૦૦ ૨૦૦૬.૦૦ ૨૦૦૬.૦૦

૧૨ જાહેય કાભોનુાં કુર ૩૭૮.૧૨ ૨૭૩.૧૫ ૨૧૦૨.૦૦ ૬૨.૩૦ ૧૦૫૦.૦૧ ૧૨૦૦.૦૦ ૨૬૩૭.૦૦ ૨૬૪૭.૦૦ ૨૬૪૭.૦૦

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 ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

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 ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૧૭ વરવક્ટલડ વીરકોટ કયલા ભાટે ૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૫ તભાભ યસ્તાઓના કાચા બાગ ાકા WBM 

કયલા તથા ળશેયના યસ્તા કાયેટીંગ કયી તૈમાય 

કયલા

૬૦૪૦૧ ૮.૭૮ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૬ યસ્તાઓ જરૂયી શોાઇના કયી વેન્દ્ટરર હડલાઇડય 

પૂટાથ કયલા

(ઝોન દીઠ રૂ. ૭૫.૦૦ રાખ)

૬૦૪૧૭ ૨.૨૧ ૪૦.૫૩ ૩૦૦.૦૦ ૧૪.૫૦ ૧૩૫.૫૦ ૧૫૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૮ ૧૮ ભીટય કે તેથી લધુ શોાઇલાા WBM 

યસ્તાઓને કાયેટીંગ કયલા

૬૦૪૦૧ ૧૯.૭૭ ૩.૧૩ ૧૦૦.૦૦ ૨.૨૪ ૪૭.૭૬ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૧ અભદાલાદ લડોદયા એક્ષપ્રેવ-લે ના જોડતા યોડ 

ભાટે

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૩ યોડ પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૦૪૦૧ ૫૭૩.૪૨ ૫૧.૯૩ ૧૫૦૦.૦૦ ૨૦.૫૮ ૪૭૯.૪૨ ૫૦૦.૦૦ 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 ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ 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 ૯.૯૪ ૫૦.૦૦ ૧.૭૯ ૨૩.૨૧ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૧૬ નવલન ુરો તથા નવલન નાા કયલા ૬૦૪૦૮ ૨૭.૮૯ ૧.૭૮ ૭૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ કાભોની માદી 

D ૧૩૦૧૬૧૮ શમાત ફ્રામ ઓલય િીજ તથા નાા શોા કયલા ૬૦૪૧૮ ૩.૮૧ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ કાભોની માદી 

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (122)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૭ વેન્દ્ટરર હડલાઇડય પૂટાથ કયલા ૬૦૪૧૭ ૪.૩૧ ૪.૮૫ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૯ ાવકિંગ સ્ોટ ડેલર કયલા ભાટે ૬૦૪૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

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 ૨.૦૦ ૨.૦૦ 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 ૪.૫૩ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૧૪ (ફ)ળશેયના તથા ટી.ી. સ્કીભના યસ્તા 

સ્ટરે ન્દ્ધનીંગ કયલા

૬૦૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૨૧ યસ્તાયેાભાાં આલતા ઇરેક્ટટર ીકના થાાંબરા ખવેડલા 

ભાટે

૬૦૪૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

D ૧૩૦૧૬૩૬ ળશેયના વભતોરન વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૦૪૦૧ ૨૮૧.૮૮ ૮૯.૨૯ ૩૦૦.૦૦ ૩૪.૩૮ ૪૦.૬૨ ૭૫.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૧૬૩૭ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના યોડના કાભો

૬૦૪૦૧ ૧૪૨.૬૨ ૨૪.૯૭ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

I * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૩૧૯.૮૮ ૭૩૪.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યસ્િાનુાં કુર -૨૫૦.૬૬ -૫૦૭.૬૪ ૪૪૯૩.૦૦ ૭૩.૪૯ ૧૪૫૯.૫૧ ૧૫૩૩.૦૦ ૪૩૭૮.૦૦ ૪૩૭૮.૦૦ ૪૩૭૮.૦૦

૨)કુલા, િાલ, જરધાયા, લાલ

D ૧૩૦૨૬૦૧ ળશેયના તભાભ તાલના તથા લાલોનુાં 

આધુવનકયણ ભાટે

૬૦૪૦૫ ૮૮.૮૭ ૩૮.૫૩ ૧૯૦.૦૦ ૩૫.૯૬ ૧૧૬.૫૪ ૧૫૨.૫૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ડયપ્રળષ્ટ-૫

J * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૧૨.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કુલા, િાલ, જરધાયાનુ કુર ૭૬.૮૧ ૩૮.૫૩ ૧૯૦.૦૦ ૩૫.૯૬ ૧૧૬.૫૪ ૧૫૨.૫૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦ ૧૯૦.૦૦

3) લયસાદી ગટય  

D ૧૩૦૩૬૦૨ લયવાદી ગટય ળાખા ભાટે ભાસ્ટય ્રાન 

ફનાલલાની કાભગીયી વુવાંગત વલે તથા 

કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે

૬૧૪૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

D ૧૩૦૩૬૦૪ લયવાદી ગટય પ્રોજકે્ટટના કાભો ૬૧૪૦૧ ૧૧.૮૪ ૦.૫૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૩૨.૬૦ ૪૬૭.૪૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

યેલન્મુ કેીટર ખર્ચ (123)



(રૂ. રાખભાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨ 

નો ખયેખય ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિર'૨૧ થી 

નલે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
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 ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રભળનયશ્રીએ 

યજુ કયેર અાંદાજ

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇિડ 

અાંદાજ
ળેયો

૨૦૨૨-૨૩ નુાં કેીટર ખર્ચ
સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ડહસાફના સદયો

એકાઉન્ટ 

કોડ

અાંદાજ

૨૦૨૧-૨૨

D ૧૩૦૩૬૦૭ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના કાભો

૬૧૪૦૧ ૩૪.૭૬ ૫૮.૬૨ ૨૦૦.૦૦ ૮.૯૪ ૨૧.૦૬ ૩૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૩૬૦૮ ળશેયના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 

કયલાના ળશેયી ગયીફ તથા આવથનક યીતે છાત 

વલસ્તાયના લયવાદી ગટયના કાભો

૬૧૪૦૧ ૨૨.૩૫ ૨૬.૯૨ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ કાભોની માદી  

D ૧૩૦૩૬૧૪ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના લયવાદી ગટયના ભીવીંગ 

રીંકના કાભો

૬૧૪૦૧ ૦.૦૦ ૧૧.૧૫ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ કાભોની માદી  

K* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૩.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લયસાદી ગટયનુ કુર ૬૫.૯૧ ૯૭.૧૯ ૧૪૫૦.૦૦ ૪૧.૫૪ ૫૩૮.૪૬ ૫૮૦.૦૦ ૧૨૧૦.૦૦ ૧૨૧૦.૦૦ ૧૨૧૦.૦૦

૧૩ યસ્િા, પૂટાથ, ૂરો, કુલા, િાલ, જરધાયા 

અને લયસાદી ગટયનુ કુર

-૧૦૭.૯૪ -૩૭૧.૯૨ ૬૧૩૩.૦૦ ૧૫૦.૯૯ ૨૧૧૪.૫૧ ૨૨૬૫.૫૦ ૫૭૭૮.૦૦ ૫૭૭૮.૦૦ ૫૭૭૮.૦૦

૧૮ સબાસદશ્રીઓની સ્લપ્રલલેક ગ્રાાંટ હેઠના 

ળહેયી પ્રલકાસના કાભો

કેપ્રટર કાભ 

િભાણે

D ૧૮૦૧૬૦૧ ઇરેક્ટળન લોડન  ભુજફ પોડલાયી(ઇરેક્ટળન લોડન  દીઠ 

૪૦ રાખ)

૧૭૦.૨૧ ૩૪.૫૩ ૭૬૦.૦૦ ૧૩.૩૭ ૩૬૬.૬૩ ૩૮૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦ ૭૬૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૨ ચારુ લનના વબાવદશ્રીઓના વૂચન ભુજફના 

તેભના ભત વલસ્તાયના (કોટાના કાભો ભાટે) 

(વબાવદશ્રી દીઠ રૂ. ૧૭ રાખ ભુજફ)

૫૦૭.૦૮ ૨૪૧.૯૭ ૧૨૯૨.૦૦ ૨૩૮.૮૭ ૫૬૧.૧૩ ૮૦૦.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦ ૧૨૯૨.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૪ (ફ)વબાવદશ્રીઓના ાછરા લોના સ્ીર 

ઓલયના કાભો ભાટે

૩૨૨.૦૬ ૧૦૨૦.૩૨ ૨૦૦.૦૦ ૩૦૬.૬૩ ૧૯૩.૩૭ ૫૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૦૫ સ્રભ, ચારી તથા ગયીફ છાત વલસ્તાયભાાં 

પ્રાથવભક વુવલધાના કાભો ભાટે

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.

૨૫૧.૯૫ ૬૧૦.૯૩ ૨૦૦.૦૦ ૧૫૪.૦૦ ૩૪૬.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૧ ભેમયશ્રીના વૂચન ભુજફના વલકાવના કાભો ભાટે ૫૮.૪૨ ૧૦૦.૨૬ ૧૦૦.૦૦ ૫૨.૦૯ ૪૭.૯૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૪ ઝોનર કક્ષાએ કયલાના પ્રાથવભક વુવલધાના કાભો ૨૯.૯૧ ૧૦૪.૧૫ ૧૦૦.૦૦ ૩૯.૪૬ ૬૦.૫૪ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૫ નવલન વભાવલષ્ટ વલસ્તાયોભાાં પ્રાથવભક વુવલધાઓ 

ુયી ાડલા

૨૯.૧૪ ૬.૭૭ ૧૫૦.૦૦ ૨.૩૬ ૪૭.૬૪ ૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

L * ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૦.૦૦ ૨૫.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ સબાસદશ્રીઓની સ્લપ્રલલેક ગ્રાાંટ હેઠના 

ળહેયી પ્રલકાસના કાભોનુાં કુર

૧૩૬૮.૭૭ ૨૦૯૩.૪૯ ૨૮૦૩.૦૦ ૮૦૬.૭૮ ૧૬૨૪.૨૨ ૨૪૩૧.૦૦ ૩૦૦૩.૦૦ ૩૦૦૩.૦૦ ૩૦૦૩.૦૦

ફ્મુર્યીસ્ટીક પ્રાનીંગ સેર કેપ્રટર કાભ 

િભાણે

D ૧૮૦૧૬૧૮ ફ્મુચયીસ્ટીક પ્રોજકે્ટટ ૪૫.૪૭ ૦.૦૬ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

D ૧૮૦૧૬૧૯ ફ્મુચયીસ્ટીક પ્રોજકે્ટટના કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

N* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ ફાદ ૪૩.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફ્મુર્યીસ્ટીક પ્રાનીંગ સેરનુાં કુર ૨.૨૧ ૦.૦૬ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૬ ૬૦.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦

કેીટર ખર્ચનુાં એકાંદય કુર ૧૧૪૧૧.૪૮ ૯૧૮૮.૧૭ ૪૨૩૭૪.૦૦ ૫૩૭૨.૫૬ ૨૩૬૫૮.૩૯ ૨૯૧૬૮.૫૮ ૩૩૩૬૭.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫ ૩૩૪૧૨.૭૫
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

    સ્થાયી સલમલિ એ મુંજ ર કરે  અુંદાજપત્ર

કેપીટ ગ્ાુંટ

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર



 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

અ કેપટર ગ્રન્ટ

૧ ધરયરસભ્મની ગ્રન્ટ GE ૦૧

પુરાાંત  બાકી ૯૯૭.૦૧ ૯૦૬.૪૩ ૬૦૬.૫૨ ૧૭૩૩.૪૪ ૧૭૩૩.૪૪ ૧૭૩૩.૪૪ ૧૭૩૩.૪૪

જમા ૬૨૦.૪૮ ૧૫૦૫.૬૦ ૫૦૦.૦૦ ૪૫૮.૪૧ ૧૦૪૧.૫૯ ૧૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૭૧૧.૦૬ ૬૭૮.૫૯ ૮૦૦.૦૦ ૪૭૫.૨૪ ૧૦૨૪.૭૬ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૯૦૬.૪૩ ૧૭૩૩.૪૪ ૩૦૬.૫૨ ૧૭૩૩.૪૪ ૭૩૩.૪૪ ૭૩૩.૪૪ ૭૩૩.૪૪

૨ ભનોયું જન કય GE ૦૫

પુરાાંત  બાકી ૬૦૨.૫૫ ૬૪૪.૬૭ ૬૮૪.૬૭ ૫૪૫.૮૫ ૨૪૫.૮૫ ૨૪૫.૮૫ ૨૪૫.૮૫

જમા ૩૩૩.૬૧ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૯૧.૪૯ ૯૮.૮૨ ૬૦૦.૦૦ ૧૧૩.૨૮ ૧૮૬.૭૨ ૩૦૦.૦૦ ૨૪૫.૮૫ ૨૪૫.૮૫ ૨૪૫.૮૫

બાકી સિક ૬૪૪.૬૭ ૫૪૫.૮૫ ૨૮૪.૬૭ ૨૪૫.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ ભનોયું જન કય (ળહેયી ગયીફ ભરટેની 

ગ્રન્ટ)
GE ૨૮

પુરાાંત  બાકી ૩૬૦.૮૦ ૩૫૭.૫૭ ૩૦૭.૫૭ ૩૩૭.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૨૫.૪૬ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮.૬૯ ૧૯.૭૫ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૭.૮૨ ૩૩૭.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩૫૭.૫૭ ૩૩૭.૮૨ ૧૯૭.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૨૧૩.૬૨ ૨૨૧.૧૩ ૧૭૧.૧૩ ૧૫૨.૧૬ ૧૨૭.૧૬ ૧૨૭.૧૬ ૧૨૭.૧૬

જમા ૧૯૨.૧૫ ૧૬.૫૨ ૨૦૦.૦૦ ૭૩.૫૧ ૨૬.૪૯ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૮૪.૬૪ ૮૫.૪૯ ૩૦૦.૦૦ ૪૯.૧૧ ૭૫.૮૯ ૧૨૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

બાકી સિક ૨૨૧.૧૩ ૧૫૨.૧૬ ૭૧.૧૩ ૧૨૭.૧૬ ૨૭.૧૬ ૨૭.૧૬ ૨૭.૧૬

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ 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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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ 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 ૦.૯૧ ૦.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭.૭૧ ૦.૦૦ ૭.૭૧ 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 ૪.૨૦ ૦.૦૦ ૪.૦૫ 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 ૩.૯૦ ૦.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૦૫ ૪.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૪.૨૦ ૪.૦૫ 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 ૯૫.૮૮ ૧૫.૮૮ ૯૫.૮૮ ૪૫.૮૮ ૪૫.૮૮ ૪૫.૮૮

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧.૯૬ ૦.૦૦ ૧૫.૮૮ ૯.૮૯ ૪૦.૧૧ ૫૦.૦૦ ૪૫.૮૮ ૪૫.૮૮ ૪૫.૮૮

બાકી સિક ૯૫.૮૮ ૯૫.૮૮ ૦.૦૦ ૪૫.૮૮ 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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સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ 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 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 ૪૮.૧૭ ૦.૦૦ ૯૮.૧૭ ૯૮.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૯૮.૧૭ ૯૮.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩ અપગમરયભરું  નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ* GE ૩૬

પુરાાંત  બાકી 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 ૦.૦૦ 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

૧૩ વ્મલસરમ લેયર GE ૩૮

પુરાાંત  બાકી ૪૩૩૨.૪૪ ૭૩૪૪.૮૩ ૬૯૪૪.૮૩ ૭૪૧૩.૧૫ ૬૫૧૩.૧૫ ૬૫૧૩.૧૫ ૬૫૧૩.૧૫

જમા ૪૪૫૦.૨૬ ૨૧૭૯.૮૮ ૨૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૪૩૭.૮૭ ૨૧૧૧.૫૬ ૪૦૦૦.૦૦ ૮૨૪.૧૨ ૨૧૭૫.૮૮ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૭૩૪૪.૮૩ ૭૪૧૩.૧૫ ૫૦૪૪.૮૩ ૬૫૧૩.૧૫ ૫૧૧૩.૧૫ ૫૧૧૩.૧૫ ૫૧૧૩.૧૫

૧૪ 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 ૪૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧

બાકી સિક ૪૪.૬૧ ૪૪.૬૧ ૦.૦૦ ૪૪.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૫ ક દયતી આપત પનલરયણ અુંગે ગ્રન્ટ 

(૦૫-૦૬)
GE ૪૧

પુરાાંત  બાકી ૧.૬૪ 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 ૦.૦૦ 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

૧૬ પનભચ ગ જયરત ગ્રન્ટ,ટોમરેટ ફોક્ષ ગ્રુંટ 

અને ભહરત્ભર ગરુંધી સ્લચ્છતર પભળન
GE 48, 

GE 85 & 

GE 86

પુરાાંત  બાકી ૧૨૮.૪૦ ૯૬.૯૯ ૪૮.૨૫ ૧૮૪.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

જમા ૧૩૮.૯૭ ૧૩૦.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૭૦.૩૮ ૪૩.૦૬ ૪૮.૨૫ ૩૬.૫૯ ૧૪૮.૦૩ ૧૮૪.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૯૬.૯૯ ૧૮૪.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ * સ્લપણચભ જમુંપત ભ ખ્મભુંત્રી ળહેયી પલકરસ 

મોજનર ગ્રન્ટ (બરગ-૧ અને ૨) અને  

સ્ેળીમર  િોજકેટ

GE ૫૦ & 

GE ૬૧

 યરુંત  ફરકી

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૧૩૦.૧૯ -૩૨.૭૧ ૦.૦૦ -૩૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૭૦૬૫.૯૭ ૯૮૬૫.૪૫ ૭૪૯૮.૦૮ ૧૨૦૫૮.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦

ક ર  યરુંત  ફરકી ૭૧૯૬.૧૬ ૯૮૩૨.૭૪ ૭૪૯૮.૦૮ ૧૨૦૨૫.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૮૨૯.૩૦

જભર

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩.૦૦ ૩૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૧૮૦૧૧.૨૮ ૧૮૪૮૯.૨૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૨૦૦૮.૬૬ ૭૨૬૨.૩૪ ૧૯૨૭૧.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦

ક ર જભર ૧૮૦૧૧.૨૮ ૧૮૪૮૯.૨૦ ૧૫૦૦૦.૦૦ ૧૨૦૦૮.૬૬ ૭૨૯૫.૩૪ ૧૯૩૦૪.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦ ૧૯૨૦૦.૦૦

ખર્ચ

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ ૧૬૨.૯૦ ૦.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૧૫૨૧૧.૮૦ ૧૬૨૯૬.૩૫ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૮૯૬૧.૫૦ ૧૧૫૩૮.૫૦ ૨૦૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦

ક ર ખર્ચ ૧૫૩૭૪.૭૦ ૧૬૨૯૬.૬૪ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૮૯૬૧.૫૦ ૧૧૫૩૮.૫૦ ૨૦૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦.૦૦

ફરકી પસરક

સ્ળસણચમ ભાગ-૧ -૩૨.૭૧ -૩૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સ્ળસણચમ ભાગ-૨ ૯૮૬૫.૪૫ ૧૨૦૫૮.૩૦ ૨૪૯૮.૦૮ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦

ક ર  ફરકી પસરક ૯૮૩૨.૭૪ ૧૨૦૨૫.૩૦ ૨૪૯૮.૦૮ ૧૦૮૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦ ૧૦૦૨૯.૩૦

સ્લપણચભ જમુંપત ભ ખ્મભુંત્રી ળહેયી પલકરસ 

મોજનર ગ્રન્ટ (બરગ-૨) C
GE ૬૧

૧૭  એ આુંગણલરિી GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૧૯.૯૨ ૧૩.૨૮ ૦.૦૦ -૭.૪૧ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮.૦૮ ૮.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૬.૬૪ ૨૦.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧૩.૨૮ -૭.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ ફી યોિ યીસયપેસીંગની ગ્રન્ટ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૩૭૩.૯૯ ૫૭.૨૯ ૦.૦૦ ૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯.૮૬ ૯.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

ખર્ચ ૩૧૬.૭૦ ૫૫.૫૨ ૦.૦૦ ૧૧.૬૩ ૦.૦૦ ૧૧.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૫૭.૨૯ ૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ સી સિક મોજનર GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૧૩૯૬.૧૧ ૨૫૮૮.૬૭ ૨૩૫૬.૮૫ ૧૭૯૦.૮૫ ૧૩૫૮.૮૫ ૧૩૫૮.૮૫ ૧૩૫૮.૮૫

જમા ૩૫૦૦.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૬૮.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૩૦૭.૪૪ ૩૦૬૫.૮૨ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૪૬૬.૪૧ ૧૨૩૩.૫૯ ૨૭૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦

બાકી સિક ૨૫૮૮.૬૭ ૧૭૯૦.૮૫ ૧૬૫૬.૮૫ ૧૩૫૮.૮૫ ૪૫૮.૮૫ ૪૫૮.૮૫ ૪૫૮.૮૫

૧૭ િી આઉટ ગ્ોથ એડયમર ગ્રુંટ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૨૭.૪૦ ૨૭૯૯.૮૯ ૧૭૯૯.૮૯ ૨૩૦૪.૭૩ ૨૬૦૪.૭૩ ૨૬૦૪.૭૩ ૨૬૦૪.૭૩

જમા ૨૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦ ૨૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૭.૫૧ ૪૯૫.૧૬ ૧૭૯૯.૮૯ ૨૩૯.૩૮ ૧૫૬૦.૬૨ ૧૮૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૨૭૯૯.૮૯ ૨૩૦૪.૭૩ ૦.૦૦ ૨૬૦૪.૭૩ ૨૨૦૪.૭૩ ૨૨૦૪.૭૩ ૨૨૦૪.૭૩

૧૭ ઇ ફ્રરમ ઓલયપિજ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૪૭૨૨.૪૬ ૩૬૭૨.૬૨ ૨૭૦૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦

જમા ૨૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૭૪૯.૮૪ ૯૭૨.૬૨ ૪૦૦૦.૦૦ ૨૭.૬૧ ૭૭૨.૩૯ ૮૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

બાકી સિક ૩૬૭૨.૬૨ ૨૭૦૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૧૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

૧૭ એપ યોિ યીેયીંગ ગ્રટ ૨૦૧૭-૧૮ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ -૧૦.૯૯ ૦.૦૦ -૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૯૯ ૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક -૧૦.૯૯ -૧૦.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ 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

૧૭ એર્ લૉટય િોજકે્ટ (પનભેટર)  (અગરઉ 

અડિયણ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૪૫૦૦.૦૦ ૪૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૩૫૯૬.૭૨ ૨૩૯૬.૭૨ ૨૩૯૬.૭૨ ૨૩૯૬.૭૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

ખર્ચ ૦.૦૦ ૯૦૩.૨૮ ૨૦૦૦.૦૦ ૧૭૭.૪૬ ૧૦૨૨.૫૪ ૧૨૦૦.૦૦ ૨૩૯૬.૭૨ ૨૩૯૬.૭૨ ૨૩૯૬.૭૨

બાકી સિક ૪૫૦૦.૦૦ ૩૫૯૬.૭૨ ૦.૦૦ ૨૩૯૬.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ આઇ આઉટ ગ્ોથ એડયમર ગ્રુંટ 

(લૉટય +િરેનેજ)(GUDM)(રૂ. ૨૭ 

કયોિ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૬૧૧.૨૩ ૧૧.૨૩ ૧૧.૨૩ ૧૧.૨૩

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦ ૬૭૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૬૩.૭૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૪૫.૪૮ ૫૫૪.૫૨ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

બાકી સિક ૬૭૫.૦૦ ૬૧૧.૨૩ ૯૨૫.૦૦ ૧૧.૨૩ ૮૬.૨૩ ૮૬.૨૩ ૮૬.૨૩

૧૭ જે લૉટય િોજકે્ટ (GUDM)(રૂ. ૬૧ કયોિ)
GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૧૫૨૫.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦

૧૭ કે અટરરદયર ભરુંજર ય યેરલે ઓલય પિજ GE ૬૧

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ રેળે ૫૦%

જમા ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૪૧૭.૨૭ ૭૮૨.૭૩ ૧૨૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ િેસ્ટીનેળન િેલલ્ભેન્ટની ગ્રન્ટ 

(િલરસન)
GE ૭૧

પુરાાંત  બાકી ૨૨૨.૨૨ ૨૧૫.૯૨ ૨૦૦.૯૨ ૨૧૧.૪૧ 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 ૬.૩૦ ૪.૫૧ ૨૦૦.૯૨ ૦.૦૦ ૨૧૧.૪૧ ૨૧૧.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨૧૫.૯૨ ૨૧૧.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૯ તેયભરું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૫૪

પુરાાંત  બાકી ૨૨૬.૪૪ ૨૧૩.૭૩ ૦.૦૦ ૨૦૭.૭૦ 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 ૧૨.૭૧ ૬.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૭.૭૦ ૨૦૭.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૨૧૩.૭૩ ૨૦૭.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૦ ભરગચ સ ધરયણરું ગ્રન્ટ GE ૫૯

પુરાાંત  બાકી 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
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

ખર્ચ ૦.૦૦ 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

૨૦ સ્લચ્છ બરયત પભળન GE ૮૨

પુરાાંત  બાકી ૨૧૫૯.૪૮ ૨૨૯૩.૦૦ ૧૦૪૩.૦૦ ૧૬૦૬.૧૯ ૧૦૬.૧૯ ૧૦૬.૧૯ ૧૦૬.૧૯

જમા ૧૪૦૧.૭૫ ૦.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦ ૧૬૨૫.૦૦

ખર્ચ ૧૨૬૮.૨૩ ૬૮૬.૮૧ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૨૫૧.૩૭ ૨૪૮.૬૩ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૭૩૧.૧૯ ૧૭૩૧.૧૯ ૧૭૩૧.૧૯

બાકી સિક ૨૨૯૩.૦૦ ૧૬૦૬.૧૯ ૧૩૬૮.૦૦ ૧૦૬.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૧ ૧૪ભ ું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૭૪

પુરાાંત  બાકી ૮૪૭૫.૬૩ ૧૧૩૧૯.૬૮ ૬૩૧૯.૬૮ ૬૦૭૧.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૬૪૨૦.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૫૭૬.૭૨ ૫૨૪૮.૧૨ ૬૩૧૯.૬૮ ૧૬૦૦.૭૧ ૪૪૭૦.૮૫ ૬૦૭૧.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧૧૩૧૯.૬૮ ૬૦૭૧.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૨ ૧5ભ ું નરણરું ુંર્ની ગ્રન્ટ GE ૮૭

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૦૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૫૪૫૫.૨૨ ૫૪૫૫.૨૨ ૫૪૫૫.૨૨

જમા ૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ ૨૬૫૫.૨૨ ૨૬૦૦.૦૦ ૫૨૫૫.૨૨ ૫૨૦૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦ ૭૫૦૦.૦૦

બાકી સિક ૦.૦૦ ૫૨૦૦.૦૦ ૪૭૦૦.૦૦ ૫૪૫૫.૨૨ ૩૧૫૫.૨૨ ૩૧૫૫.૨૨ ૩૧૫૫.૨૨

૨૩ જ.ભ.ફી.ખે.અને પસર્રઇ દય ની ગ્રુંટ GE  ૮૧

પુરાાંત  બાકી ૪૧.૨૨ ૪૧.૨૨ ૩૯.૦૯ ૮૪.૯૭ ૮૪.૯૭ ૮૪.૯૭ ૮૪.૯૭

જમા ૦.૦૦ ૪૩.૭૫ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૯.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિક ૪૧.૨૨ ૮૪.૯૭ ૫.૦૯ ૮૪.૯૭ ૫૯.૯૭ ૫૯.૯૭ ૫૯.૯૭

૨૪ અફચન હેલ્થ સેન્ટયની ગ્રન્ટ GE ૭૩

પુરાાંત  બાકી ૮૮૪.૦૫ ૭૦૨.૯૩ ૨.૯૩ ૨૧૮.૬૪ ૧૧૮.૬૪ ૧૧૮.૬૪ ૧૧૮.૬૪

જમા ૩૭.૫૦ ૪૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૫૯.૩૯ ૩૪૦.૬૧ ૯૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૧૮.૬૨ ૮૮૪.૨૯ ૫૦૨.૯૩ ૭૦૩.૬૪ ૨૯૬.૩૬ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૧૦૦.૦૦

બાકી સિક ૭૦૨.૯૩ ૨૧૮.૬૪ ૦.૦૦ ૧૧૮.૬૪ ૧૮.૬૪ ૧૮.૬૪ ૧૮.૬૪

કેપટર ગ્રુંટ  (142)



 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

કેીટર ગ્રન્ટ(અ)ન ું ક ર

 યરુંત  ફરકી ૩૯૪૦૦.૦૯ ૫૦૩૧૫.૯૩ ૩૭૮૭૩.૭૧ ૪૯૩૦૮.૮૯ ૩૫૪૧૭.૫૮ ૩૫૪૧૭.૫૮ ૩૫૪૧૭.૫૮

જભર ૪૦૬૩૨.૨૩ ૩૦૭૩૩.૬૪ ૪૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૧૨૩.૧૯ ૧૪૪૫૮.૮૭ ૩૪૫૮૨.૦૬ ૩૯૯૫૦.૦૦ ૩૯૯૫૦.૦૦ ૩૯૯૫૦.૦૦

ખર્ચ ૨૯૭૧૬.૩૯ ૩૧૭૪૦.૬૮ ૫૭૮૬૫.૯૭ ૧૬૪૧૯.૦૭ ૩૨૦૫૪.૩૦ ૪૮૪૭૩.૩૭ ૫૧૦૩૦.૮૯ ૫૧૦૩૦.૮૯ ૫૧૦૩૦.૮૯

ફરકી પસરક ૫૦૩૧૫.૯૩ ૪૯૩૦૮.૮૯ ૨૦૦૦૭.૭૪ ૩૫૪૧૭.૫૮ ૨૪૩૩૬.૬૯ ૨૪૩૩૬.૬૯ ૨૪૩૩૬.૬૯

ફ કભીટેિ ગ્રુંટ         

૨૫ 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

૨૬ સુંકપરત ફર  પલકરસ સેલર મોજનર 

I.C.D.S.
GE ૦૩

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૫૪.૯૦ ૦.૦૦ ૫૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૩૨૮.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૭૩.૧૧ ૪.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૧૩ ૫૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૫૪.૯૦ ૫૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૭ 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

૨૮ 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

૨૯ 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
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

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

૩૦ ડદકયી મોજનર ગ્રન્ટ GE ૧૫

પુરાાંત  બાકી ૨.૭૩ ૨.૨૭ ૧.૭૭ ૧.૯૭ ૧.૫૭ ૧.૫૭ ૧.૫૭

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૪૬ ૦.૩૦ ૦.૫૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૪૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

બાકી સિક ૨.૨૭ ૧.૯૭ ૧.૨૭ ૧.૫૭ ૧.૦૭ ૧.૦૭ ૧.૦૭

૩૧ 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

૩૨ 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

૩૩ 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

૩૪ 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

૩૫ સેંન્સસ GE ૨૬

પુરાાંત  બાકી ૧૪.૪૬ ૨૩.૯૮ ૨૧.૨૭ ૪૧.૨૨ ૩૧.૨૨ ૩૧.૨૨ ૩૧.૨૨

જમા ૧૧.૯૧ ૪૭.૨૯ ૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨.૩૯ ૩૦.૦૫ ૪૬.૨૭ ૫.૫૧ ૪.૪૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

બાકી સિક ૨૩.૯૮ ૪૧.૨૨ ૦.૦૦ ૩૧.૨૨ ૨૧.૨૨ ૨૧.૨૨ ૨૧.૨૨

૩૬ 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

૩૭ 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

૩૮ 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

૩૯ 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

૪૦ C નલયરત્રી સ્લચ્છતર અપબમરન GE ૨૨

પુરાાંત  બાકી ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

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 ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૨.૫૦

બાકી સિક ૨.૫૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૧ 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

કેપટર ગ્રુંટ  (145)



 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

બાકી સિક ૦.૦૪ ૦.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૨ ફરરીકર સભૃપધધ મોજનર GE ૫૩

પુરાાંત  બાકી ૩.૪૩ ૩.૪૩ ૦.૦૦ ૩.૪૩ 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 ૩.૪૩ ૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૩.૪૩ ૩.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૩ ઉમ્ભીદ મોજનર GE ૫૫

પુરાાંત  બાકી ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫ ૫૫.૦૧ ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫

જમા ૦.૦૦ 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 ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫

બાકી સિક ૪૯.૫૫ ૪૯.૫૫ ૦.૦૦ ૪૯.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૪ 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

૪૫ 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 ૧.૪૭ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૪૭ ૧.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૬ સયદરય યરજ્મ લહીલટ ગ્રન્ટ GE ૪૯

પુરાાંત  બાકી ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૧.૯૨ 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 ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિક ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૭ 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
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

બાકી સિક ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૪૮ ભડહરર જાગૃપત GE ૬૦

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

૪૯ મ .આઇ. િી. ગ્રન્ટ GE ૬૮

પુરાાંત  બાકી ૮૯.૫૭ ૮૮.૦૬ ૮૯.૫૮ ૮૬.૧૯ ૮૯.૭૯ ૮૯.૭૯ ૮૯.૭૯

જમા ૧૨.૩૧ ૧૭.૦૯ ૦.૦૦ ૭.૫૩ ૬.૦૭ ૧૩.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩.૮૨ ૧૮.૯૬ ૫૦.૦૦ ૧.૯૧ ૮.૦૯ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિક ૮૮.૦૬ ૮૬.૧૯ ૩૯.૫૮ ૮૯.૭૯ ૩૯.૭૯ ૩૯.૭૯ ૩૯.૭૯

૫૦ મ્મ ઝીમભ  ગ્રન્ટ GE ૭૦

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

૫૧ યરષ્ટ્ર ીમ તહેલરય ઉજલણી ગ્રન્ટ GE ૮૦

પુરાાંત  બાકી ૨૬.૪૯ ૩૬.૮૯ ૧૩.૨૩ ૩૬.૮૯ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩

જમા ૧૩.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩.૬૬ ૨૩.૬૬ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩

બાકી સિક ૩૬.૮૯ ૩૬.૮૯ ૧૩.૨૩ ૧૩.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૨ તુંગ ભહોત્સલ GE ૭૨

પુરાાંત  બાકી ૧૫.૧૭ ૬.૫૯ ૦.૦૦ ૧૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ખર્ચ ૮.૫૮ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬.૫૯ ૧૬.૫૯ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

બાકી સિક ૬.૫૯ ૧૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૩ ગ જયરત અફચન રરઇલરી હ િ ભીળન GE ૮૪

પુરાાંત  બાકી ૬૧.૪૨ ૮૧૧.૪૨ ૩૫૧.૪૨ ૫૦૧.૬૩ ૩૩૪.૨૧ ૩૩૪.૨૧ ૩૩૪.૨૧

જમા ૮૦૨.૯૬ ૪૯.૬૫ ૪૦.૦૦ ૬૩૨.૫૮ ૦.૦૦ ૬૩૨.૫૮ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

ખર્ચ ૫૨.૯૬ ૩૫૯.૪૪ ૨૫૦.૦૦ ૬૨૦.૦૫ ૧૭૯.૯૫ ૮૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

બાકી સિક ૮૧૧.૪૨ ૫૦૧.૬૩ ૧૪૧.૪૨ ૩૩૪.૨૧ ૧૨૪.૨૧ ૧૨૪.૨૧ ૧૨૪.૨૧

૫૪ સ્ભરટચ  સીટી ની ગ્રુંટ GE ૭૬

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૨ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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 ૨૦૨૨-૨૩ ન ું કેપટર ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

સને ૨૦૨૧-

૨૨ ખયેખય જભર 

તથર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપિર'૨૧ થી 

નલેમ્ફય '૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
ક ર સ્થરમી સપભપત સભગ્ સબર

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો 

યીલરઇઝિ અુંદરજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ
ળેયો

૨

લિોદયર ભહરનગયરપરકર સને

ફજટે 

કોિ
ડહસરફનર સદયો એકરઉન્ટ કોિ 

ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અુંદરજ 

૨૦૨૦-૨૧

બાકી સિક ૦.૦૨ ૦.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૫ ઇ આય સી ની ગ્રુંટ (પરમય) GE  ૭૭

પુરાાંત  બાકી ૪.૩૧ ૯૨.૦૪ ૪૨.૦૪ ૩૮.૩૪ ૪૩.૪૯ ૪૩.૪૯ ૪૩.૪૯

જમા ૧૧૦.૨૭ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૪૫.૧૫ ૦.૦૦ ૪૫.૧૫ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨.૫૪ ૫૩.૭૦ ૧૨૦.૦૦ ૨૬.૬૭ ૧૩.૩૩ ૪૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

બાકી સિક ૯૨.૦૪ ૩૮.૩૪ ૨૨.૦૪ ૪૩.૪૯ ૩૩.૪૯ ૩૩.૪૯ ૩૩.૪૯

૫૬ 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

૫૭ 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 ૪૦૨.૪૧ ૧૩૦૪.૪૧ ૬૪૪.૩૬ ૯૬૧.૨૨ ૬૩૩.૬૮ ૬૩૩.૬૮ ૬૩૩.૬૮

જભર ૧૨૭૮.૬૯ ૧૨૪.૦૩ ૧૭૫.૦૦ ૬૮૫.૨૬ ૬.૦૭ ૬૯૧.૩૩ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૭૬.૬૯ ૪૬૭.૨૨ ૬૦૧.૮૨ ૬૫૪.૩૪ ૩૬૩.૮૩ ૧૦૧૮.૮૭ ૫૧૩.૯૦ ૫૧૩.૯૦ ૫૧૩.૯૦

ફરકી પસરક ૧૩૦૪.૪૧ ૯૬૧.૨૨ ૨૧૭.૫૪ ૬૩૩.૬૮ ૨૧૯.૭૮ ૨૧૯.૭૮ ૨૧૯.૭૮

ક ર ગ્રન્ટ તેયીજ (અ+ફ)

 યરુંત  ફરકી ૩૯૮૦૨.૫૦ ૫૧૬૨૦.૩૪ ૬૪૧૪૪.૧૯ ૫૦૨૭૦.૧૧ ૫૦૨૭૦.૧૧ ૩૬૦૫૧.૨૬ ૩૬૦૫૧.૨૬ ૩૬૦૫૧.૨૬

જભર ૪૧૯૧૦.૯૨ ૩૦૮૫૭.૬૭ ૮૫૪૪૯.૨૩ ૨૦૮૦૮.૪૫ ૧૪૪૬૪.૯૪ ૩૫૨૭૩.૩૯ ૪૦૦૫૦.૦૦ ૪૦૦૫૦.૦૦ ૪૦૦૫૦.૦૦

ખર્ચ ૩૦૦૯૩.૦૮ ૩૨૨૦૭.૯૦ ૧૧૨૯૪૮.૬૪ ૧૭૦૭૩.૪૧ ૩૨૪૧૮.૧૩ ૪૯૪૯૨.૨૪ ૫૧૫૪૪.૭૯ ૫૧૫૪૪.૭૯ ૫૧૫૪૪.૭૯

ફરકી પસરક ૫૧૬૨૦.૩૪ ૫૦૨૭૦.૧૧ ૩૬૬૪૪.૭૮ ૫૪૦૦૫.૧૫ ૩૬૦૫૧.૨૬ ૨૪૫૫૬.૪૭ ૨૪૫૫૬.૪૭ ૨૪૫૫૬.૪૭

કેપટર ગ્રુંટ  (148)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

ક ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ
૫૮ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ

૫૮/૧ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (EWS) GE ૬૯/૧

ભાંજૂય 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 ૨૬૩૭.૦૧ ૦.૦૦ ૪૧૦.૯૯ ૧૦૦૨.૬૬ ૧૭૪.૯૪ ૧૭૪.૯૪ ૧૭૪.૯૪

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 ૨૨૩૬.૫૦ ૦.૦૦ ૨૨૩૬.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૧.૫૦ -૩૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૨૦૨૧.૫૬ ૦.૦૦ ૨૦૨૧.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૮૮ ૧૦.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૩૧૮૩.૪૨ ૧૬૫.૪૬ ૩૩૪૮.૮૮ ૭૨૪.૮૮ ૧૮૧.૦૫ ૧૧૮.૯૫ ૩૦૦.૦૦ ૧૦૭૩.૯૫ ૧૦૭૩.૯૫ ૧૦૭૩.૯૫

પોભમ પી ની આલક ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૩૫.૩૨ ૦.૦૦ ૩૫.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૮૩૭૬.૪૦ ૧૬૫.૪૬ ૮૫૪૧.૮૬ ૭૨૪.૮૮ ૧૮૧.૦૫ ૩૦૬.૨૩ ૪૮૭.૨૮ ૧૦૭૩.૯૫ ૧૦૭૩.૯૫ ૧૦૭૩.૯૫

ખર્મ ૫૪૭૯.૮૭ ૧૭૮૧.૫૦ ૭૨૬૧.૩૭ ૧૧૩૫.૮૭ ૪૯૩.૩૯ ૮૦૬.૬૧ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૨૨૮.૮૯ ૧૨૨૮.૮૯ ૧૨૨૮.૮૯

રાબાર્થીનો પાો  યત ૨૫૯.૫૨ ૧૮.૩૧ ૨૭૭.૮૩ ૦.૦૦ ૪.૮૭ ૧૦.૧૩ ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૫૭૩૯.૩૯ ૧૭૯૯.૮૧ ૭૫૩૯.૨૦ ૧૧૩૫.૮૭ ૪૯૮.૨૬ ૮૧૬.૭૪ ૧૩૧૫.૦૦ ૧૨૪૮.૮૯ ૧૨૪૮.૮૯ ૧૨૪૮.૮૯

ફાકી તવરક ૨૬૩૭.૦૧ ૧૦૦૨.૬૬ ૧૦૦૨.૬૬ ૦.૦૦ ૧૭૪.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૮/૨ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ (LIG) GE ૬૯/૨

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૧૫૦૯.૩૪

બાયત વયકાયનો પાો ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૪૯૬૮.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૦૫૬.૯૭

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૫૪૦૫૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૬૦૦૮૧.૯૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૦૧૯.૭૦ ૦.૦૦ ૧૮૫૯.૯૦ ૨૬૧૧.૦૦ ૧૫૧.૦૦ ૧૫૧.૦૦ ૧૫૧.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ -૯૬૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૧૩૦૬.૯૭ ૦.૦૦ ૧૩૦૬.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૫૦.૦૦ -૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૪૮૯૧૪.૮૯ ૩૩૨૯.૭૧ ૫૨૨૪૪.૬૦ ૧૯૪૨.૧૧ ૬૭૭.૪૩ ૫૭૨.૫૭ ૧૨૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦

પોભમ પી ની આલક ૨૯.૬૧ ૦.૨૦ ૨૯.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૧૧૦.૭૯ ૦.૦૦ ૧૧૦.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

કેતટર ગ્રાાંટ   (162)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

લચ દયતભમાન કુર જભા ૫૬૨૯૦.૨૬ ૩૩૨૯.૯૧ ૫૯૬૨૦.૧૭ ૧૯૪૨.૧૧ -૨૮૨.૫૭ ૩૨૨.૫૭ ૪૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૫૦.૦૦

ખર્મ ૫૩૨૭૫.૦૫ ૧૧૧૧.૬૬ ૫૪૩૮૬.૭૧ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૭૪.૮૭ ૧૯૭૫.૧૩ ૨૨૫૦.૦૦ ૧૪૫૧.૦૦ ૧૪૫૧.૦૦ ૧૪૫૧.૦૦

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૧૯૯૫.૫૧ ૬૨૬.૯૫ ૨૬૨૨.૪૬ ૦.૦૦ ૭૫.૧૫ ૧૭૪.૮૫ ૨૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૫૫૨૭૦.૫૬ ૧૭૩૮.૬૧ ૫૭૦૦૯.૧૭ ૨૫૦૦.૦૦ ૩૫૦.૦૨ ૨૧૪૯.૯૮ ૨૫૦૦.૦૦ ૧૬૫૧.૦૦ ૧૬૫૧.૦૦ ૧૬૫૧.૦૦

ફાકી તવરક ૧૦૧૯.૭૦ ૨૬૧૧.૦૦ ૨૬૧૧.૦૦ ૧૩૦૨.૦૧ ૧૫૧.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

૫૮/૩ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (MIG) GE ૬૯/૩

ભાંજૂય 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 ૧૫૮૦.૯૭ ૦.૦૦ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૪૭૪.૧૬ ૧૧૨૪.૧૬ ૧૧૨૪.૧૬ ૧૧૨૪.૧૬

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૬૭૪૯.૪૦ ૧૦૨૪.૦૦ ૭૭૭૩.૪૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૨૯૪.૨૦ ૨૫૫.૮૦ ૫૫૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

પોભમ પી ની આલક ૮.૮૮ ૦.૦૦ ૮.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૪૬.૨૩ ૦.૦૦ ૪૬.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૬૮૦૪.૫૧ ૧૦૨૪.૦૦ ૭૮૨૮.૫૧ ૧૫૦૦.૦૦ ૨૯૪.૨૦ ૨૫૫.૮૦ ૫૫૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

ખર્મ ૪૪૭૮.૨૫ ૧૦૩૨.૮૯ ૫૫૧૧.૧૪ ૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૨ ૮૪૯.૯૮ ૮૫૦.૦૦ ૨૨૭૪.૧૬ ૨૨૭૪.૧૬ ૨૨૭૪.૧૬

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૭૪૫.૨૯ ૯૭.૯૨ ૮૪૩.૨૧ ૦.૦૦ ૧૩.૧૩ ૩૬.૮૭ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૫૨૨૩.૫૪ ૧૧૩૦.૮૧ ૬૩૫૪.૩૫ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૩.૧૫ ૮૮૬.૮૫ ૯૦૦.૦૦ ૨૩૨૪.૧૬ ૨૩૨૪.૧૬ ૨૩૨૪.૧૬

ફાકી તવરક ૧૫૮૦.૯૭ ૧૪૭૪.૧૬ ૧૪૭૪.૧૬ ૧૧૦૨.૩૯ ૧૧૨૪.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૮/૪ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ  (ી.ી.ી.) GE ૬૯/૪

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૫૨૦૩.૬૮

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૮૫૬૭.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (163)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

કુર (ટેન્ટિય) ૮૫૬૭.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ -૮૬૩.૩૦ ૦.૦૦ ૮૬.૭૦ -૯૧૧.૯૩ ૧૨૮૮.૦૭ ૧૨૮૮.૦૭ ૧૨૮૮.૦૭

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૫૭૨૩.૭૨ ૦.૦૦ ૫૭૨૩.૭૨ ૬૦૦.૦૦ ૨૨૯૪.૯૯ ૪૦૫.૦૧ ૨૭૦૦.૦૦ ૧૪૩.૨૮ ૧૪૩.૨૮ ૧૪૩.૨૮

લચ દયતભમાન કુર જભા ૫૭૨૩.૭૨ ૦.૦૦ ૫૭૨૩.૭૨ ૬૦૦.૦૦ ૨૨૯૪.૯૯ ૪૦૫.૦૧ ૨૫૦૦.૦૦ ૩૪૩.૨૮ ૩૪૩.૨૮ ૩૪૩.૨૮

ખર્ચ ૬૫૮૭.૦૨ ૪૮.૬૩ ૬૬૩૫.૬૫ ૫૦૦.૦૦ ૩.૦૧ ૪૯૬.૯૯ ૫૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

ફાકી તવરક -૮૬૩.૩૦ -૯૧૧.૯૩ -૯૧૧.૯૩ ૧૮૬.૭૦ ૧૨૮૮.૦૭ ૬૩૧.૩૫ ૬૩૧.૩૫ ૬૩૧.૩૫

૫૮/૫ ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટ લશીલટી અને ભશેકભ ખર્ચ GE ૬૯/૫ ૯૭.૧૫ ૫.૬૦ ૧૦૨.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૧.૯૨ ૨.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ભુખ્મભાંત્રીગૃશ મોજના ગ્રાન્ટટનુાં કુર GE ૬૯

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૭૪૬૪૪.૨૪

બાયત વયકાયનો પાો ૧૧૦૨.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૭૧૭૩.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૪૪૦.૫૮

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૧૬૪૮.૮૩

રાબાથીનો પાો ૬૯૧૮૭.૦૦

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૮૫૬૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૯૧૧૮.૯૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૪૨૭૭.૨૩ ૩૪૫૯.૯૮ ૪૦૭૩.૧૪ ૨૬૩૩.૪૨ ૨૬૩૩.૪૨ ૨૬૩૩.૪૨

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 -૯૬૦.૦૦ -૩૧.૫૦ -૯૯૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૩૩૨૮.૫૩ ૦.૦૦ ૩૩૨૮.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૩૯.૧૨ -૨૩૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૫૮૮૪૭.૭૧ ૪૫૧૯.૧૭ ૬૩૩૬૬.૮૮ ૪૧૬૬.૯૯ ૧૧૫૨.૬૮ ૯૪૭.૩૨ ૨૧૦૦.૦૦ ૩૮૨૩.૯૫ ૩૮૨૩.૯૫ ૩૮૨૩.૯૫

પોભમ પી ની આલક ૪૩.૪૯ ૦.૨૦ ૪૩.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક જભા( અનાભત જપ્તી) ૧૯૨.૩૪ ૦.૦૦ ૧૯૨.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૫૭૨૩.૭૨ ૦.૦૦ ૫૭૨૩.૭૨ ૬૦૦.૦૦ ૨૨૯૪.૯૯ ૪૦૫.૦૧ ૨૭૦૦.૦૦ ૧૪૩.૨૮ ૧૪૩.૨૮ ૧૪૩.૨૮

લચ દયતભમાન કુર જભા ૭૭૧૯૪.૮૯ ૪૫૧૯.૩૭ ૮૧૭૧૪.૨૬ ૪૭૬૬.૯૯ ૨૪૮૭.૬૭ ૧૨૮૯.૬૧ ૩૭૭૭.૨૮ ૩૯૬૭.૨૩ ૩૯૬૭.૨૩ ૩૯૬૭.૨૩

ખર્મ ૬૯૯૧૭.૩૪ ૩૯૮૦.૨૮ ૭૩૮૯૭.૬૨ ૫૬૩૫.૮૭ ૭૭૧.૩૭ ૪૧૩૦.૬૩ ૪૯૦૨.૦૦ ૫૭૫૯.૦૫ ૫૭૫૯.૦૫ ૫૭૫૯.૦૫

રાબાર્થીનો પાો  ખર્મ ૩૦૦૦.૩૨ ૭૪૩.૧૮ ૩૭૪૩.૫૦ ૦.૦૦ ૯૩.૧૫ ૨૨૧.૮૫ ૩૧૫.૦૦ ૨૭૦.૦૦ ૨૭૦.૦૦ ૨૭૦.૦૦

કુર ખર્ચ ૭૨૯૧૭.૬૬ ૪૭૨૩.૪૬ ૭૭૬૪૧.૧૨ ૫૬૩૫.૮૭ ૮૬૪.૫૨ ૪૩૫૨.૪૮ ૫૨૧૭.૦૦ ૬૦૨૯.૦૫ ૬૦૨૯.૦૫ ૬૦૨૯.૦૫

ફાકી તવરક ૪૨૭૭.૨૩ ૪૦૭૩.૧૪ ૪૦૭૩.૧૪ ૨૫૯૧.૧૦ ૨૬૩૩.૪૨ ૫૭૧.૬૦ ૫૭૧.૬૦ ૫૭૧.૬૦

૫૯

યાજીલ ગાાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ 

(િી.ી. આય. યેન્ટટેિ ટર ાન્ટઝીટ) રૂ. ૧૭૫૯.૬૮ રાખ િર ો મુનીટ છી 

-૧૨૯૩.૨૭ રાખ)

GE ૬૨/૧

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૭૦.૮૧

બાયત વયકાયનો પાો ૫૬૭.૨૨

કેતટર ગ્રાાંટ   (164)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૯૭.૦૫

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨૧૫.૫૪

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૭૩૩.૫૯

રાબાથીનો પાો ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૯૧૩.૪૦

ુયાાંત  ફાકી ૩૨૯.૯૮ ૪૨૯.૨૩ ૩૨૯.૯૮ ૨૨૨.૮૩ ૨૨૨.૮૩ ૨૨૨.૮૩

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૪૫૩.૭૮ ૦.૦૦ ૪૫૩.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૩.૪૪ ૧૧૩.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૩૧૭.૬૪ ૦.૦૦ ૩૧૭.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૪૧ ૭૯.૪૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૯૪૯.૧૩ ૦.૦૦ ૯૪૯.૧૩ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૭૨૦.૫૫ ૦.૦૦ ૧૭૨૦.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૨.૮૫ ૧૯૨.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩૯૦.૫૭ ૦.૦૦ ૧૩૯૦.૫૭ ૧૫૦.૦૦ ૦.૧૨ ૨૯૯.૮૮ ૩૦૦.૦૦ ૨૨૨.૮૩ ૨૨૨.૮૩ ૨૨૨.૮૩

ફાકી તવરક ૩૨૯.૯૮ ૩૨૯.૯૮ ૩૨૯.૯૮ ૨૭૯.૨૩ ૨૨૨.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યાજીલ ગાાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ

(વશકાય નગય,એકતા નગય)

ટેન્ટિયની યકભ રૂ. ૧૬૧૬૯.૪૫  રાખ

GE ૬૨/૨

૫૯/૨ વશકાયનગય GE ૬૨/૨

ભાંજૂય 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 -૯૫.૪૯ ૩૨.૧૪ -૧૭૩.૨૭ ૧૪.૦૧ ૧૪.૦૧ ૧૪.૦૧

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૨૪૩.૦૨ ૦.૦૦ ૧૨૪૩.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૭.૭૮ -૩૭.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૮૨૦.૪૦ ૦.૦૦ ૮૨૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૪.૯૪ -૨૪.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૧૦૮.૫૧ ૦.૦૦ ૧૦૮.૫૧ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૧૩૧.૦૧ ૬૮.૬૮ ૧૯૯.૬૯ ૦.૦૦ ૩૧.૦૫ ૩૬૮.૯૫ ૪૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૭૧૩.૦૭ ૬૮.૬૮ ૨૭૮૧.૭૫ ૦.૦૦ ૩૧.૦૫ ૩૦૬.૨૩ ૩૩૭.૨૮ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮૦૮.૫૬ ૧૪૬.૪૬ ૨૯૫૫.૦૨ ૩૨.૧૪ ૪૫.૨૫ ૧૦૪.૭૫ ૧૫૦.૦૦ ૫૧૪.૦૧ ૫૧૪.૦૧ ૫૧૪.૦૧

ફાકી તવરક -૯૫.૪૯ -૧૭૩.૨૭ -૧૭૩.૨૭ ૦.૦૦ ૧૪.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૯/૩ એકતાનગય GE ૬૨/૩

કેતટર ગ્રાાંટ   (165)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ભાંજૂય 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 ૯૭૩.૬૨ ૫૧૨.૫૫ -૪૦૯.૯૭ ૩૮.૧૦ ૩૮.૧૦ ૩૮.૧૦

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૬૮૨.૦૨ ૦.૦૦ ૧૬૮૨.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૦.૫૪ ૪૨૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો જભા ૧૧૧૦.૧૬ ૦.૦૦ ૧૧૧૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૭.૫૩ ૨૭૭.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૪૦૭૨.૩૬ ૦.૦૦ ૪૦૭૨.૩૬ ૦.૦૦ ૨૩૨.૦૦ -૧૭૩૨.૦૦ -૧૫૦૦.૦૦ -૧૫૦૯.૨૧ -૧૫૦૯.૨૧ -૧૫૦૯.૨૧ INTER FUND RCB

રાબાર્થીનો પાો ૧૪૬.૨૮ ૫૪.૨૦ ૨૦૦.૪૮ ૬૩૨.૪૫ ૮.૬૩ ૧૫૪૧.૩૭ ૧૫૫૦.૦૦ ૧૫૨૮.૨૫ ૧૫૨૮.૨૫ ૧૫૨૮.૨૫

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૭૦૧૦.૮૨ ૫૪.૨૦ ૭૦૬૫.૦૨ ૬૩૨.૪૫ ૨૪૦.૬૩ ૫૦૭.૪૪ ૭૪૮.૦૭ ૧૯.૦૪ ૧૯.૦૪ ૧૯.૦૪

ખર્ચ ૬૦૩૭.૨૦ ૧૪૩૭.૭૯ ૭૪૭૪.૯૯ ૭૦૦.૦૦ ૨૩૮.૫૪ ૬૧.૪૬ ૩૦૦.૦૦ ૫૭.૧૪ ૫૭.૧૪ ૫૭.૧૪

ફાકી તવરક ૯૭૩.૬૨ -૪૦૯.૯૭ -૪૦૯.૯૭ ૪૪૫.૦૦ ૩૮.૧૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૫૯/૪ સ્રભ પી તવટી પ્રાન GE ૬૨/૪

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૧૫.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૧૦૨.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨.૬૨ ૩૨.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૭.૩૪ ૦.૦૦ ૮૭.૩૪ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

૫૯/૫ યાજીલ ગાાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટ લશીલટી અને ભશેકભ ખર્ચ GE ૬૨/૫

કેતટર ગ્રાાંટ   (166)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ -૩૯.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૯.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯.૬૧ ૩૯.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૯.૪૫ ૦.૧૬ ૩૯.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક -૩૯.૪૫ -૩૯.૬૧ -૩૯.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યાજીલ ગાાંધી આલાવ મોજના ગ્રાન્ટટનુાં કુર GE ૬૨

ભાંજૂય 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 ૧૧૮૩.૭૭ ૦.૦૦ ૯૭૩.૯૨ -૨૭૭.૭૬ ૨૭૪.૯૪ ૨૭૪.૯૪ ૨૭૪.૯૪

બાયત સયકાયનો પાો જભા ૩૪૮૧.૨૭ ૦.૦૦ ૩૪૮૧.૨૭ ૦.૦૦ 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 ૫૧૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૧૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૨.૦૦ -૧૬૯૨.૩૯ -૧૪૬૦.૩૯ -૧૫૦૯.૨૧ -૧૫૦૯.૨૧ -૧૫૦૯.૨૧

રાબાર્થીનો પાો ૨૭૭.૨૯ ૧૨૨.૮૮ ૪૦૦.૧૭ ૬૩૨.૪૫ ૩૯.૬૮ ૧૯૧૦.૩૨ ૧૯૫૦.૦૦ ૨૦૨૮.૨૫ ૨૦૨૮.૨૫ ૨૦૨૮.૨૫

અન્મ આલક (અનાભત જપ્તી) ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૪૧૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૧૫૪૬.૮૯ ૧૨૨.૮૮ ૧૧૬૬૯.૭૭ ૬૩૨.૪૫ ૨૭૧.૬૮ ૧૦૭૮.૭૫ ૧૩૫૦.૪૩ ૫૧૯.૦૪ ૫૧૯.૦૪ ૫૧૯.૦૪

ખર્ચ ૧૦૩૬૩.૧૨ ૧૫૮૪.૪૧ ૧૧૯૪૭.૫૩ ૮૮૨.૧૪ ૨૮૩.૯૧ ૫૧૩.૮૨ ૭૯૭.૭૩ ૭૯૩.૯૮ ૭૯૩.૯૮ ૭૯૩.૯૮

ફાકી તવરક ૧૧૮૩.૭૭ -૨૭૭.૭૬ -૨૭૭.૭૬ ૭૨૪.૨૩ ૨૭૪.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦ િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના GE ૭૮

૬૦/૧ વમાજીુયા EWS ૩૦૮ આલાવ ટી.ી. 1 એપ.ી. ૧૨૬ GE78/1.

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૨૩૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૩.૮૫ -૨૧૭.૮૨ ૨૦.૩૨ ૨૦.૩૨ ૨૦.૩૨

બાયત સયકાયનો પાો ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૮૪.૮૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦ ૯૨.૪૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (167)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨.૦૫ ૭૪.૪૦ ૮૬.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૧૧૨.૮૦ ૨૨૯.૧૧ ૩૪૧.૯૧ ૫૧૧.૪૦ ૧૯૧.૬૯ ૩૯૦.૪૦ ૫૮૨.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૪૮૨.૪૦ ૨૨૯.૧૧ ૭૧૧.૫૧ ૬૯૬.૨૦ ૨૦૩.૭૪ ૮૩૪.૪૦ ૧૦૩૮.૧૪ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦ ૧૮૪.૮૦

ખર્મ ૨૪૪.૪૦ ૬૮૪.૯૩ ૯૨૯.૩૩ ૫૦૦.૦૦ ૪૩૧.૩૦ ૩૬૮.૭૦ ૮૦૦.૦૦ ૨૦૫.૧૨ ૨૦૫.૧૨ ૨૦૫.૧૨

ફાકી લસરક ૨૩૮.૦૦ -૨૧૭.૮૨ -૨૧૭.૮૨ ૩૯૦.૦૫ ૨૦.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૨ શયણી EWS-૨ ૪૦૦ આલાવ ટી.ી. ૧ એપ.ી. ૧૩૮ PMAY ૦૧૦

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ -૫૧.૨૯ ૦.૦૦ ૧૫.૦૯ -૮૬૬.૭૮ ૧૩.૨૨ ૧૩.૨૨ ૧૩.૨૨

બાયત સયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૪૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૯૯૨.૬૬ ૬૯૭.૯૨ ૧૦૨.૦૮ ૮૦૦.૦૦ ૩૨૭.૬૬ ૩૨૭.૬૬ ૩૨૭.૬૬

રાબાર્થીનો પાો ૨૮૪.૦૦ ૪૮૮.૦૩ ૭૭૨.૦૩ ૫૦૦.૦૦ ૫૯૧.૬૨ ૩૦૮.૩૮ ૯૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

જભા ૮૨૯.૦૦ ૪૮૮.૦૩ ૧૩૧૭.૦૩ ૧૭૩૨.૬૬ ૧૨૮૯.૫૪ ૮૯૦.૪૬ ૨૧૮૦.૦૦ ૧૧૬૭.૬૬ ૧૧૬૭.૬૬ ૧૧૬૭.૬૬

ખર્મ ૮૮૦.૨૯ ૧૩૦૩.૫૨ ૨૧૮૩.૮૧ ૧૨૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૧ ૯૩૫.૯૯ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૧૫૦.૦૦ ૧૧૫૦.૦૦ ૧૧૫૦.૦૦

ફાકી લસરક -૫૧.૨૯ -૮૬૬.૭૮ -૮૬૬.૭૮ ૫૪૭.૭૫ ૧૩.૨૨ ૩૦.૮૮ ૩૦.૮૮ ૩૦.૮૮

૬૦/૩
ગોત્રી EWS-૨ ૫૩૨ આલાવ ટી.ી. ૬૦ એપ.ી. ૧૨૩,૧૨૫ 

અને ૧૯૨
PMAY ૦૧૪

ભાંજૂય 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

કેતટર ગ્રાાંટ   (168)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૩૫૭.૩૫ ૦.૦૦ ૭૦૨.૫૯ ૧૭૦.૬૭ ૧૩૫.૬૬ ૧૩૫.૬૬ ૧૩૫.૬૬

બાયત સયકાયનો પાો ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૧૯.૨૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૦.૦૦ ૩૧૯.૨૦ ૩૧૯.૨૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦ ૧૫૯.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૬.૫૯ ૭૬.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૭૫.૬૦ ૧૨૧.૮૮ ૧૯૭.૪૮ ૩૦૦.૦૦ ૧૨૫.૮૭ ૧૨૪.૧૩ ૨૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૭૧૪.૦૦ ૧૨૧.૮૮ ૮૩૫.૮૮ ૬૧૯.૨૦ ૧૨૫.૮૭ ૮૩૯.૧૨ ૯૬૪.૯૯ ૮૧૯.૨૦ ૮૧૯.૨૦ ૮૧૯.૨૦

ખર્મ ૩૫૬.૬૫ ૩૦૮.૫૬ ૬૬૫.૨૧ ૭૦૦.૦૦ ૧૧૪.૧૨ ૮૮૫.૮૮ ૧૦૦૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૫૭.૩૫ ૧૭૦.૬૭ ૧૭૦.૬૭ ૬૨૧.૭૯ ૧૩૫.૬૬ ૪.૮૬ ૪.૮૬ ૪.૮૬

૬૦/૪ વમાજીુયા - ૧ EWS ૩૫૦ આલાવ એપ.ી.૧૧૯,૧૨૪
PMAY 

૦૧૧/૧

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૪૧૦.૦૫ ૦.૦૦ ૨૩૪.૭૩ ૪૧૦.૦૫ ૧૩૦.૧૩ ૧૩૦.૧૩ ૧૩૦.૧૩

બાયત સયકાયનો પાો ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૩૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૦૮ ૭૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૪૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૦.૦૦ ૯૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૦૮ ૭૦.૦૮ ૯૨૦.૦૦ ૯૨૦.૦૦ ૯૨૦.૦૦

ખર્મ ૯.૯૫ ૦.૦૦ ૯.૯૫ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૪૧૦.૦૫ ૪૧૦.૦૫ ૪૧૦.૦૫ ૬૬૪.૭૩ ૧૩૦.૧૩ ૫૦.૧૩ ૫૦.૧૩ ૫૦.૧૩

૬૦/૫
અકોટા તાાંદજા EWS ૧૮૦ આલાવ ટી.ી. ૨૨ 

એપ.ી.૧૫૭,૩૦૬

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૬૮.૫૦

બાયત વયકાયનો પાો ૨૭૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૭૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૮૮.૫૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (169)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૨.૫૯

રાબાથીનો પાો ૫૪૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૧૭૧.૦૯

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૧૧૬.૦૦ ૧૧૬.૦૦ ૧૧૬.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦ ૧૬૨.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૦૮.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૦૦ ૧૬૨.૦૦ 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 ૯૧.૦૯ ૯૧.૦૯ ૯૧.૦૯

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૨૧૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૩૨૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૬૫.૦૯ ૬૬૫.૦૯ ૬૬૫.૦૯

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૧૬.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૧૧૬.૦૦ ૩૧.૦૯ ૩૧.૦૯ ૩૧.૦૯

૬૦/૬
અકોટા તાાંદજા - ૧ EWS ૪૯૨ આલાવ ટી.ી. ૨૧ 

એપ.ી.૧૧૯,૧૦૪

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૫૭૮.૪૬ ૦.૦૦ ૫૯૦.૪૦ ૫૭૮.૪૬ ૨૨૮.૪૬ ૨૨૮.૪૬ ૨૨૮.૪૬

બાયત સયકાયનો પાો ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૪૪૨.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૨૯૫.૨૦ ૨૯૫.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૯૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૪૪૨.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૫.૨૦ ૨૯૫.૨૦ ૨૯૫.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૬.૪૮ ૨૦૬.૪૮ ૨૦૬.૪૮

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૫૯૦.૪૦ ૦.૦૦ ૫૯૦.૪૦ ૧૫૯૨.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૯૬.૮૮ ૧૨૯૬.૮૮ ૧૨૯૬.૮૮

ખર્મ ૧૧.૯૪ ૦.૦૦ ૧૧.૯૪ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૫૭૮.૪૬ ૫૭૮.૪૬ ૫૭૮.૪૬ ૧૧૮૨.૪૮ ૨૨૮.૪૬ ૨૫.૩૪ ૨૫.૩૪ ૨૫.૩૪

૬૦/૭ વમાજીુયા - ૧ EWS ૧૬૦ આલાવ એપ.ી.૧૦૧

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૮૧.૨૯

કેતટર ગ્રાાંટ   (170)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

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 ૦.૦૦ ૧૮૬.૨૨ ૦.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૧૮૬.૨૨ ૮૬.૨૨ ૮૬.૨૨ ૮૬.૨૨

બાયત સયકાયનો પાો ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૯૬.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૯૬.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦ ૧૪૪.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૧.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૧.૨૯ ૧૨૧.૨૯ ૧૨૧.૨૯

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૧૯૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯૨.૦૦ ૬૦૯.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૯.૨૯ ૬૦૯.૨૯ ૬૦૯.૨૯

ખર્મ ૫.૭૮ ૦.૦૦ ૫.૭૮ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૧૮૬.૨૨ ૧૮૬.૨૨ ૧૮૬.૨૨ ૫૦૧.૨૯ ૮૬.૨૨ ૪૫.૫૧ ૪૫.૫૧ ૪૫.૫૧

૬૦/૮ વમાજીુયા - ૧ EWS ૨૨૪ આલાવ એપ.ી.૧૦૫

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૨૬૦.૮૨ ૦.૦૦ ૨૬૮.૮૦ ૨૬૦.૮૨ ૧૬૦.૮૨ ૧૬૦.૮૨ ૧૬૦.૮૨

બાયત સયકાયનો પાો ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૪.૪૦ ૨૦૧.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૩૪.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૪.૪૦ ૨૦૧.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦ ૨૦૧.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૧.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૧.૭૧ ૧૭૧.૭૧ ૧૭૧.૭૧

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૨૬૮.૮૦ ૦.૦૦ ૨૬૮.૮૦ ૮૭૪.૯૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૨૪.૯૧ ૮૨૪.૯૧ ૮૨૪.૯૧

કેતટર ગ્રાાંટ   (171)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ખર્મ ૭.૯૮ ૦.૦૦ ૭.૯૮ ૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૨૬૦.૮૨ ૨૬૦.૮૨ ૨૬૦.૮૨ ૪૪૩.૭૧ ૧૬૦.૮૨ ૮૫.૭૩ ૮૫.૭૩ ૮૫.૭૩

૬૦/૯ વમાજીુયા - ૧ EWS ૮૮ આલાવ એપ.ી.૧૦૦

 ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૧૦૩.૦૮ ૦.૦૦ ૧૦૫.૬૦ ૧૦૩.૦૮ ૩.૦૮ ૩.૦૮ ૩.૦૮

બાયત સયકાયનો પાો ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૨.૮૦ ૭૯.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૫૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૨.૮૦ ૭૯.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦ ૭૯.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૨.૫૦ ૧૪૨.૫૦ ૧૪૨.૫૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦

જભા ૧૦૫.૬૦ ૦.૦૦ ૧૦૫.૬૦ ૫૬૪.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૬૪.૯૦ ૫૬૪.૯૦ ૫૬૪.૯૦

ખર્મ ૨.૫૨ ૦.૦૦ ૨.૫૨ ૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૫૬૭.૯૮ ૫૬૭.૯૮ ૫૬૭.૯૮

ફાકી લસરક ૧૦૩.૦૮ ૧૦૩.૦૮ ૧૦૩.૦૮ ૨૭૦.૫૦ ૩.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૧૦ શયણી EWS -૨ ૫૮ આલાવ ટી.ી. ૧ એપ.ી.૮૮

ભાંજૂય 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 -૧.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૧.૫૮ ૮૯.૨૦ ૮૯.૨૦ ૮૯.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭.૦૦ ૦.૦૦ ૬૯.૬૦ ૬૯.૬૦ ૧૭.૪૦ ૧૭.૪૦ ૧૭.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૭.૦૦ ૦.૦૦ ૬૯.૬૦ ૬૯.૬૦ ૧૭.૪૦ ૧૭.૪૦ ૧૭.૪૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (172)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪.૬૧ ૧.૫૮ ૦.૦૦ ૧.૫૮ ૩.૦૩ ૩.૦૩ ૩.૦૩

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૨૧૯.૦૦ ૨૧૯.૦૦ ૨૧૯.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૨૮.૬૧ ૧.૫૮ ૨૩૯.૨૦ ૨૪૦.૭૮ ૨૫૬.૮૩ ૨૫૬.૮૩ ૨૫૬.૮૩

ખર્મ ૧.૫૮ ૦.૦૦ ૧.૫૮ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૩૪૬.૦૩ ૩૪૬.૦૩ ૩૪૬.૦૩

ફાકી લસરક -૧.૫૮ -૧.૫૮ -૧.૫૮ ૧૨૮.૬૧ ૮૯.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૧૧
વુબાનુયા  EWS -૨ ૨૬૪ આલાવ ટી.ી. ૨ 

એપ.ી.૧૦૫,૬૩૦,૬૩૧,૬૩૫

ભાંજૂય 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 -૫.૪૭ ૦.૦૦ ૨૧૬.૮૦ -૫.૪૭ ૧૧૬.૮૦ ૧૧૬.૮૦ ૧૧૬.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦ ૧૫૮.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩.૨૭ ૫.૪૭ ૦.૦૦ ૫.૪૭ ૨૭.૮૦ ૨૭.૮૦ ૨૭.૮૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૨૫.૨૭ ૫.૪૭ ૩૬૬.૮૦ ૩૭૨.૨૭ ૮૪૪.૬૦ ૮૪૪.૬૦ ૮૪૪.૬૦

ખર્મ ૫.૪૭ ૦.૦૦ ૫.૪૭ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

ફાકી લસરક -૫.૪૭ -૫.૪૭ -૫.૪૭ ૫૪૨.૦૭ ૧૧૬.૮૦ ૬૧.૪૦ ૬૧.૪૦ ૬૧.૪૦

૬૦/૧૨ અટરાદયા EWS -૨ ૧૯૦૦ આલાવ એપ.ી.૫૮૫,૫૮૬

ભાંજૂય 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

કેતટર ગ્રાાંટ   (173)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

કુર (ટેન્ટિય) ૧૭૧૫૭.૩૧

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ -૨૯.૧૭ ૦.૦૦ ૧૪૮૦.૦૦ -૩૬૭.૬૪ ૧૪૦.૫૦ ૧૪૦.૫૦ ૧૪૦.૫૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦ ૧૧૪૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૭.૩૧ ૭૪.૪૦ ૫૫૩.૭૪ ૬૨૮.૧૪ ૩૭૯.૧૭ ૩૭૯.૧૭ ૩૭૯.૧૭

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૪૨૭.૩૧ ૭૪.૪૦ ૨૯૩૩.૭૪ ૩૦૦૮.૧૪ ૩૩૫૯.૧૭ ૩૩૫૯.૧૭ ૩૩૫૯.૧૭

ખર્મ ૨૯.૧૭ ૩૩૮.૪૭ ૩૬૭.૬૪ ૨૫૦૦.૦૦ ૮૨૦.૭૧ ૧૬૭૯.૨૯ ૨૫૦૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦

ફાકી લસરક -૨૯.૧૭ -૩૬૭.૬૪ -૩૬૭.૬૪ ૫૪૦૭.૩૧ ૧૪૦.૫૦ ૨૪૯.૬૭ ૨૪૯.૬૭ ૨૪૯.૬૭

૬૦/૧૩ તાાંદજા EWS -૨ ૬૮ આલાવ ટી.ી. ૨૨ એપ.ી.૫૨,૧૦૦

ભાંજૂય 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 ૩૧.૬૦ ૩૧.૬૦ ૩૧.૬૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૦.૦૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૦.૦૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૯૨.૨૩ ૨૯૨.૨૩ ૨૯૨.૨૩

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૭૪.૦૦ ૩૭૪.૦૦ ૩૭૪.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૨.૪૦ ૦.૦૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૭૪૭.૮૩ ૭૪૭.૮૩ ૭૪૭.૮૩

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦ ૭૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૪૦ ૩૧.૬૦ ૨૯.૪૩ ૨૯.૪૩ ૨૯.૪૩

૬૦/૧૪ ગોત્રી EWS  ૪૪૦ આલાવ ટી.ી. ૬૦ એપ.ી.૧૮૯

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૦૩૪.૬૧

બાયત વયકાયનો પાો ૬૬૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૬૬૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (174)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

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 -૮.૨૫ ૧૧૯.૭૫ ૧૧૯.૭૫ ૧૧૯.૭૫

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯૬.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦ ૨૬૪.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૪.૬૧ ૯૪.૬૧ ૯૪.૬૧

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૯૨.૦૦ ૦.૦૦ ૬૨૮.૦૦ ૬૨૮.૦૦ ૯૨૨.૬૧ ૯૨૨.૬૧ ૯૨૨.૬૧

ખર્મ ૦.૦૦ ૮.૨૫ ૮.૨૫ ૧૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ -૮.૨૫ -૮.૨૫ ૭૨૦.૦૦ ૧૧૯.૭૫ ૯૨.૩૬ ૯૨.૩૬ ૯૨.૩૬

૬૦/૧૫
દાંતેશ્વય EWS- ૧ ૨૭૭ આલાવ ટી.ી. ૩ 

એપ.ી.૭૬૪,૭૬૫,૭૬૬ (ppp)

ભાંજૂય 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 -૧૪.૧૯ ૦.૦૦ ૩૩૨.૪૦ -૧૪.૧૯ ૪૬૩.૩૯ ૪૬૩.૩૯ ૪૬૩.૩૯

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૯.૩૦ ૦.૦૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૯.૩૦ ૦.૦૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦ ૧૬૬.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૧૯ ૦.૯૯ ૧૫.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૯૮.૬૦ ૧૪.૧૯ ૪૮૩.૩૯ ૪૯૭.૫૮ ૫૩૨.૪૦ ૫૩૨.૪૦ ૫૩૨.૪૦

ખર્મ ૧૪.૧૯ ૦.૦૦ ૧૪.૧૯ ૬૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૯૯૫.૭૯ ૯૯૫.૭૯ ૯૯૫.૭૯

ફાકી લસરક -૧૪.૧૯ -૧૪.૧૯ -૧૪.૧૯ ૮૩૧.૦૦ ૪૬૩.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (175)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

૬૦/૧૬
લાયતવમા વાંજમનગય EWS- ૧ ૭૯૬ આલાવ યે.વ.નાં ૩૮૪ 

(ppp)

ભાંજૂય 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 -૪૧.૩૯ ૪૫૫.૨૦ ૪૫૫.૨૦ ૪૫૫.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦ ૪૭૭.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૧.૩૯ ૦.૦૦ ૪૧.૩૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૪૧.૩૯ ૯૫૫.૨૦ ૯૯૬.૫૯ ૧૨૦૫.૨૦ ૧૨૦૫.૨૦ ૧૨૦૫.૨૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૪૧.૩૯ ૪૧.૩૯ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૬૦૦.૦૦ ૧૬૦૦.૦૦ ૧૬૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ -૪૧.૩૯ -૪૧.૩૯ ૧૬૮૮.૦૦ ૪૫૫.૨૦ ૬૦.૪૦ ૬૦.૪૦ ૬૦.૪૦

૬૦/૧૭ વમાજીુયા  ટી.ી -૦૨  એપ.ી. - ૧૪૫ (૧૭૫ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૪૮૭.૫૦

બાયત વયકાયનો પાો ૨૬૨.૫૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૬૨.૫૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૯૬૨.૫૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૪૮૭.૫૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦ ૧૦૫.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (176)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦ ૪૬૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૬૦/૧૮  ક્્માણનગય   (૪૦૦ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૭૬૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૬૦૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૬૦૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૩૬૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૨૨૦૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૭૬૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ૨૩૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦ ૨૪૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૪૮૦.૦૦ ૪૮૦.૦૦ ૭૮૦.૦૦ ૭૮૦.૦૦ ૭૮૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૨૩૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦

૬૦/૧૯ બામરી  ટી.ી -૦૧  એપ.ી. - ૧૧૪ (૧૦૦ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૮૫૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૫૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૫૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૫૫૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૫૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (177)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૪૩૦.૦૦ ૪૩૦.૦૦ ૪૩૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૪૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૬૦/૨૦ બામરી  ટી.ી -૦૧  એપ.ી. - ૧૧૬ (૧૩૦ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૦૫.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૯૫.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૯૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૭૧૫.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૧૦૫.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦ ૪૬.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૮.૦૦ ૭૮.૦૦ ૧૧૭.૦૦ ૧૧૭.૦૦ ૧૧૭.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૮.૦૦ ૭૮.૦૦ ૧૧૭.૦૦ ૧૧૭.૦૦ ૧૧૭.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૫૬.૦૦ ૧૫૬.૦૦ ૪૩૪.૦૦ ૪૩૪.૦૦ ૪૩૪.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૪૬.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

૬૦/૨૧ બામરી  ટી.ી -૦૩  એપ.ી. - ૧૦૨ (૮૬ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૭૩૧.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૨૯.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૨૯.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (178)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

રાબાથીનો પાો ૪૭૩.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૭૩૧.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૩૩.૨૦ ૧૩૩.૨૦ ૧૩૩.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૫૧.૬૦ ૫૧.૬૦ ૭૭.૪૦ ૭૭.૪૦ ૭૭.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૫૧.૬૦ ૫૧.૬૦ ૭૭.૪૦ ૭૭.૪૦ ૭૭.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૩૭૩.૦૦ ૩૭૩.૦૦ ૩૭૩.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૦૩.૨૦ ૨૦૩.૨૦ ૫૨૭.૮૦ ૫૨૭.૮૦ ૫૨૭.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૬૬૧.૦૦ ૬૬૧.૦૦ ૬૬૧.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૩૩.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૨૨ બામરી  ટી.ી -૦૩  એપ.ી. - ૧૧૮ (૨૩૬ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૦૦૬.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૩૫૪.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૫૪.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૨૯૮.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૨૦૦૬.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૦૩.૨૦ ૧૦૩.૨૦ ૧૦૩.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦ ૧૪૧.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૮૩.૨૦ ૨૮૩.૨૦ ૫૩૩.૨૦ ૫૩૩.૨૦ ૫૩૩.૨૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૦.૦૦ ૧૮૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૦૩.૨૦ ૩૬.૪૦ ૩૬.૪૦ ૩૬.૪૦

૬૦/૨૩ બામરી  ટી.ી -૦૩  એપ.ી. - ૧૨૫ (૧૨૮ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૮૮.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૯૨.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (179)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૯૨.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૭૦૪.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૦૮૮.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૪૩.૬૦ ૪૩.૬૦ ૪૩.૬૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦ ૭૬.૮૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૫૩.૬૦ ૧૫૩.૬૦ ૩૫૩.૬૦ ૩૫૩.૬૦ ૩૫૩.૬૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૪૩.૬૦ ૯૭.૨૦ ૯૭.૨૦ ૯૭.૨૦

૬૦/૨૪ બામરી  ટી.ી -૦૪  એપ.ી. - ૩૮ (૧૦૨ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૮૬૭.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૫૩.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૫૩.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૫૬૧.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૬૭.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૭૨.૪૦ ૭૨.૪૦ ૭૨.૪૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૯૧.૮૦ ૯૧.૮૦ ૯૧.૮૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૯૧.૮૦ ૯૧.૮૦ ૯૧.૮૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૪૩૩.૬૦ ૪૩૩.૬૦ ૪૩૩.૬૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૭૨.૪૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૬.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (180)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

૬૦/૨૫ બામરી  ટી.ી -૦૪  એપ.ી. -૯૩ (૧૩૪ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૩૯.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૨૦૧.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૦૧.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૭૩૭.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૧૩૯.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૧૦.૮૦ ૧૧૦.૮૦ ૧૧૦.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦ ૮૦.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૬૦.૮૦ ૧૬૦.૮૦ ૪૧૦.૮૦ ૪૧૦.૮૦ ૪૧૦.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૧૦.૮૦ ૨૧.૬૦ ૨૧.૬૦ ૨૧.૬૦

૬૦/૨૬  વેલાવી   ટી.ી -૦૨  એપ.ી. -૧૬૧ (૧૨૪ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૫૪.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૮૬.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૮૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૬૮૨.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૦૫૪.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૯૮.૮૦ ૯૮.૮૦ ૯૮.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦ ૭૪.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (181)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૪૮.૮૦ ૧૪૮.૮૦ ૩૪૮.૮૦ ૩૪૮.૮૦ ૩૪૮.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૪૨૫.૦૦ ૪૨૫.૦૦ ૪૨૫.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૯૮.૮૦ ૨૨.૬૦ ૨૨.૬૦ ૨૨.૬૦

૬૦/૨૭ બામરી  ટી.ી -૦૨  એપ.ી. -૧૧૧ (૨૦૪ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૭૩૪.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૩૦૬.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૦૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૧૨૨.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૭૩૪.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૯૪.૮૦ ૯૪.૮૦ ૯૪.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૪૪.૮૦ ૨૪૪.૮૦ ૩૯૪.૮૦ ૩૯૪.૮૦ ૩૯૪.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૯૪.૮૦ ૩૯.૬૦ ૩૯.૬૦ ૩૯.૬૦

૬૦/૨૮  વેલાવી   ટી.ી -૦૧  એપ.ી. -૧૭ (૧૦૨ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૮૬૭.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૫૩.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૫૩.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૫૬૧.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૬૭.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૭૨.૪૦ ૭૨.૪૦ ૭૨.૪૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (182)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૧.૨૦ ૬૧.૨૦ 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 ૦.૦૦

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૨૨.૪૦ ૧૨૨.૪૦ ૪૭૨.૪૦ ૪૭૨.૪૦ ૪૭૨.૪૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૭૨.૪૦ ૪૪.૮૦ ૪૪.૮૦ ૪૪.૮૦

૬૦/૨૯  વેલાવી   ટી.ી -૦૧  એપ.ી. -૬૩ (૨૧૨ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૮૦૨.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૩૧૮.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૧૮.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૧૬૬.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૮૦૨.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૦૪.૪૦ ૨૦૪.૪૦ ૨૦૪.૪૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦ ૧૨૭.૨૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૫૫૪.૪૦ ૫૫૪.૪૦ ૫૫૪.૪૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૨૦૪.૪૦ ૫૮.૮૦ ૫૮.૮૦ ૫૮.૮૦

૬૦/૩૦  ફીર  ટી.ી -૦૧  એપ.ી. -૩૫ (૧૩૬ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૧૫૬.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૨૦૪.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૨૦૪.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (183)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૭૪૮.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૧૫૬.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૫૩.૨૦ ૫૩.૨૦ ૫૩.૨૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦ ૮૧.૬૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૬૩.૨૦ ૧૬૩.૨૦ ૪૧૩.૨૦ ૪૧૩.૨૦ ૪૧૩.૨૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૧૧૦.૦૦ ૪૬૬.૪૦ ૪૬૬.૪૦ ૪૬૬.૪૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૫૩.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૩૧  ફીર  ટી.ી -૦૧  એપ.ી. -૧૩૭ (૪૨૪ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૬૦૪.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૬૩૬.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૬૩૬.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૨૩૩૨.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૬૦૪.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૦૮.૮૦ ૧૦૮.૮૦ ૧૦૮.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦ ૨૫૪.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૫૦૮.૮૦ ૫૦૮.૮૦ ૮૦૮.૮૦ ૮૦૮.૮૦ ૮૦૮.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૦૮.૮૦ ૧૭.૬૦ ૧૭.૬૦ ૧૭.૬૦

૬૦/૩૨  વેલાવી   ટી.ી -૦૧  એપ.ી. -૭૧ (૨૧૯ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૮૬૧.૫૦

બાયત વયકાયનો પાો ૩૨૮.૫૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (184)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૩૨૮.૫૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૧૨૦૪.૫૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૮૬૧.૫૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૧૬૨.૮૦ ૧૬૨.૮૦ ૧૬૨.૮૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦ ૧૩૧.૪૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૨૬૨.૮૦ ૨૬૨.૮૦ ૫૬૨.૮૦ ૫૬૨.૮૦ ૫૬૨.૮૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૧૬૨.૮૦ ૨૫.૬૦ ૨૫.૬૦ ૨૫.૬૦

૬૦/૩૩ બામરી  ટી.ી -૦૪  એપ.ી. -૧૩૪ (૧૧૦ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૯૩૫.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૬૫.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૬૫.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૬૦૫.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૯૩૫.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૬.૦૦ ૬૬.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૬.૦૦ ૬૬.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦ ૯૯.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૩૨.૦૦ ૧૩૨.૦૦ ૩૯૮.૦૦ ૩૯૮.૦૦ ૩૯૮.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (185)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૨.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦ ૩૦.૦૦

૬૦/૩૪ બામરી  ટી.ી -૦૪  એપ.ી. -૧૫૭ (૧૦૦ મુનીટ) EWS- 2

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૮૫૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૫૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૫૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો ૦.૦૦

રાબાથીનો પાો ૫૫૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૮૫૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૫૫.૨૦ ૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૧૬.૪૦ ૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦ ૯૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૧૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૪૩૨.૮૦ ૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૬૮૮.૦૦ ૪૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

૬૦/૩૫
િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના 

(HFAPOA +DEMAND ASSMENT SURVYE)

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ -૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૦૦ ૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (186)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૪૯.૦૦ ૪૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક -૩૯.૦૦ -૩૯.૦૦ -૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૩૬ િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના (BLC)

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ -૭.૨૬ ૦.૦૦ ૬.૯૮ ૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૨૧.૨૪ ૨૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૨૧.૨૪ ૨૧.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ખર્મ ૭.૨૬ ૧૧.૫૨ ૧૮.૭૮ ૬.૯૮ ૦.૦૦ ૨.૪૬ ૨.૪૬ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

ફાકી લસરક -૭.૨૬ ૨.૪૬ ૨.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૩૭ િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના (IEC)

ભાંજૂય 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 ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (187)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

રાબાર્થીનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૪.૫૩ ૪.૫૩ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૪૭ ૫.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૧૦.૦૦ ૫.૪૭ ૫.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૦/૩૮
િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના 

(PPP IN SITU REDEVLOPMENT)AIP-1

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૨૭૧૭.૨૫

ી.ી.િેલરોયનો પાો ૨૭૧૭.૨૫

કુર (ટેન્ટિય) ૨૭૧૭.૨૫

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૩૮૫.૨૦ ૦.૦૦ ૨૦૯.૦૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭

રાબાર્થીનો પાો ૧.૦૪ ૦.૦૦ ૨.૭૦ ૨.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૨૭૧૬.૨૧ ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

લચ દયતભમાન કુર જભા ૮૦૦.૦૦ ૨.૭૦ ૮૦૨.૭૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ખર્ચ ૪૧૪.૮૦ ૩૭૦.૩૩ ૭૮૫.૧૩ ૫૦૦.૦૦ ૧૮૨.૨૪ ૧૬૭.૭૬ ૩૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૩૮૫.૨૦ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭ ૨૦૯.૦૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭ ૧૭.૫૭

િધાનભાંત્રી આલાવ મોજના નુાં કુર GE ૭૮

ભાંજૂય 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 ૨૫૯૭.૨૨ ૦.૦૦ ૨૩૩૪૬.૧૧ ૩૮૮.૬૮ ૪૧૩૪.૩૨ ૪૧૩૪.૩૨ ૪૧૩૪.૩૨

બાયત સયકાયનો પાો ૧૬૪૦.૪૦ ૦.૦૦ ૧૬૪૦.૪૦ ૧૮૨૨૭.૭૦ ૦.૦૦ ૪૯૬૮.૮૦ ૪૯૬૮.૮૦ ૫૭૯૦.૦૦ ૫૭૯૦.૦૦ ૫૭૯૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૬૫૦.૪૦ ૨૧.૨૪ ૧૬૭૧.૬૪ ૧૮૨૨૭.૭૦ ૦.૦૦ ૪૯૩૩.૮૦ ૪૯૩૩.૮૦ ૫૮૦૦.૦૦ ૫૮૦૦.૦૦ ૫૮૦૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૬૫.૦૦ ૦.૦૦ ૬૫.૦૦ ૨૬૭૯.૮૩ ૮૪૭.૦૦ ૮૯૧.૮૮ ૧૭૩૮.૮૮ ૧૮૫૭.૫૭ ૧૮૫૭.૫૭ ૧૮૫૭.૫૭

રાબાર્થીનો પાો ૪૭૨.૪૦ ૮૪૧.૭૨ ૧૩૧૪.૧૨ ૨૬૪૨૫.૪૦ ૯૦૯.૧૮ ૧૪૨૨.૯૧ ૨૩૩૨.૦૯ ૧૦૧૮૦.૦૦ ૧૦૧૮૦.૦૦ ૧૦૧૮૦.૦૦

ી.ી.ડેલરોયનો પાો ૮૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૩૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

જભા ૪૬૨૮.૨૦ ૮૬૨.૯૬ ૫૪૯૧.૧૬ ૬૬૦૬૦.૬૩ ૧૭૫૬.૧૮ ૧૨૫૬૭.૩૯ ૧૪૩૨૩.૫૭ ૨૪૩૨૭.૫૭ ૨૪૩૨૭.૫૭ ૨૪૩૨૭.૫૭

ખર્મ ૨૦૩૦.૯૮ ૩૦૭૧.૫૦ ૫૧૦૨.૪૮ ૪૪૬૧૧.૯૮ ૧૯૧૨.૩૮ ૮૬૬૫.૫૫ ૧૦૫૭૭.૯૩ ૨૭૧૨૭.૩૨ ૨૭૧૨૭.૩૨ ૨૭૧૨૭.૩૨

ફાકી લસરક ૨૫૯૭.૨૨ ૩૮૮.૬૮ ૩૮૮.૬૮ ૪૪૭૯૪.૭૬ ૪૧૩૪.૩૨ ૧૩૩૪.૫૭ ૧૩૩૪.૫૭ ૧૩૩૪.૫૭

૬૧ અભૃત મોજના GE ૭૫

૬૧/૧ દયજીુયા થી તલશ્વાતભત્રી SWD

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૩૪૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૧૦૨૩.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૧૧૪૭.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (188)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૯૩૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૦.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૩૧૦૦.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ -૨૮૮.૬૬ ૦.૦૦ -૨૮૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૯૨૩.૭૫ ૦.૦૦ ૯૨૩.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૯.૨૫ ૯૯.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૦૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૧૦૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૧.૨૭ ૧૧૧.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૯૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૩૦.૦૦ ૦.૦૦ ૭૮.૬૦ ૦.૦૦ ૭૮.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૮૮૯.૪૮ ૦.૦૦ ૨૮૮૯.૪૮ ૦.૦૦ ૭૮.૬૦ ૨૧૦.૫૨ ૨૮૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૧૭૮.૧૪ ૦.૪૬ ૩૧૭૮.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક -૨૮૮.૬૬ -૨૮૯.૧૨ -૨૮૯.૧૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૨ વમાજી ૂયા ગાિચન

ભાંજૂય 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 ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૯.૨૬ ૦.૦૦ ૧૯.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૭.૨૬ ૦.૦૦ ૭.૨૬ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

જભા ૩૭.૫૨ ૦.૦૦ ૩૭.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૬.૮૨ ૦.૦૦ ૩૬.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૪૬ ૦.૨૪ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી તવરક ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૩ ESR,GSR,WATER METER AT GIDC & VASANA

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૪૫૦૦.૦૦
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(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

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 ૦.૦૦ ૩૪૬.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૨૨૧.૮૪ ૦.૦૦ ૧૨૨૧.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૩૬૯.૯૪ ૦.૦૦ ૧૩૬૯.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૪૬૪.૮૦ ૧.૨૦ ૪૬૬.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૫ ૫૦૦.૯૫ ૬૪૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૩૦૫૬.૫૮ ૧.૨૦ ૩૦૫૭.૭૮ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૫ ૫૦૧.૧૭ ૬૪૫.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૩૦૫૬.૫૮ ૧.૨૦ ૩૦૫૭.૭૮ ૩૪૬.૪૨ ૧૪૪.૦૫ ૫૦૧.૧૭ ૬૪૫.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૪ યાજીલ નગય ( ૭૮ MLD) STP

ભાંજૂય 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 ૮.૩૭ ૪.૪૩ ૮.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૨૯૨૦.૬૬ ૦.૦૦ ૨૯૨૦.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૩૪ ૦.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૨૭૪.૨૮ ૦.૦૦ ૩૨૭૪.૨૮ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦

જભા ૮૮૪૯.૯૪ ૦.૦૦ ૮૮૪૯.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૬ ૧.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૮૮૪૧.૫૭ ૦.૦૦ ૮૮૪૧.૫૭ ૪.૪૩ ૦.૦૦ ૯.૪૩ ૯.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૮.૩૭ ૮.૩૭ ૮.૩૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૫ પુટાથ અને ગે્રિ વેયેટય

ભાંજૂય 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 ૩૨.૨૩ ૬૫.૫૩ -૦.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૪૪.૩૨ ૨.૩૮ ૧૪૬.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬.૩૦ ૬.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૬૧.૮૨ ૨.૬૭ ૧૬૪.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬.૫૧ ૬.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૪૮.૫૬ ૯૦.૪૪ ૧૩૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૯૨ ૧.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૩૫૪.૭૦ ૯૫.૪૯ ૪૫૦.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪.૭૩ ૧૪.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (190)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ખર્મ ૩૨૨.૪૭ ૧૨૮.૬૨ ૪૫૧.૦૯ ૬૫.૫૩ ૧૩.૮૩ ૦.૦૦ ૧૩.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૨.૨૩ -૦.૯૦ -૦.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૫ અ-છાણી ગાિચન

ભાંજૂય 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 ૪૮.૬૫ ૩૭.૯૫ ૨૨.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૮૭.૯૩ ૦.૦૦ ૮૭.૯૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૫.૧૭ ૦.૦૦ ૩૫.૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧૩.૬૯ ૦.૦૦ ૧૩.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯.૩૧ ૩૯.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૩૬.૭૯ ૦.૦૦ ૧૩૬.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૯.૩૧ ૩૯.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૮૮.૧૪ ૨૬.૬૩ ૧૧૪.૭૭ ૩૭.૯૫ ૦.૦૦ ૬૧.૩૩ ૬૧.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૪૮.૬૫ ૨૨.૦૨ ૨૨.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૬ કુયાઇ  ( ૬૦ MLD) STP

ભાંજૂય 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 ૩૩૦.૪૦ ૩૦.૪૦ -૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૨૪૧૨.૯૨ ૦.૦૦ ૨૪૧૨.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૭૦૫.૪૦ ૦.૦૦ ૨૭૦૫.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૬૨.૧૬ ૬૨.૧૬ ૮૦૦.૦૦ ૧૦૪૯.૯૪ ૧૦૮૧.૯૦ ૨૧૩૧.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૫૧૧૮.૩૨ ૬૨.૧૬ ૫૧૮૦.૪૮ ૮૦૦.૦૦ ૧૦૪૯.૯૪ ૧૦૮૧.૯૦ ૨૧૩૧.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૭૮૭.૯૨ ૭૯૨.૫૬ ૫૫૮૦.૪૮ ૮૩૦.૪૦ ૬૪૯.૯૪ ૧૦૮૧.૯૦ ૧૭૩૧.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૩૩૦.૪૦ -૪૦૦.૦૦ -૪૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૭ ફશુર્યાજી નલીન APS

ભાંજૂય 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 -૦.૫૫ ૨૧૬.૫૬ ૯૬.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (191)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

બાયત સયકાયનો પાો ૧૬૧.૫૯ ૧૦૭.૭૩ ૨૬૯.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૩૨ -૦.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૧૮૧.૧૮ ૧૨૦.૭૯ ૩૦૧.૯૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૩ ૦.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૭૦.૦૫ ૦.૦૦ ૭૦.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૪.૯૫ ૧૭૪.૯૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૪૧૨.૮૨ ૨૨૮.૫૨ ૬૪૧.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૭૪.૬૬ ૧૭૪.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૧૩.૩૭ ૧૩૧.૮૩ ૫૪૫.૨૦ ૨૧૬.૫૬ ૯૬.૦૩ ૧૭૪.૭૭ ૨૭૦.૮૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક -૦.૫૫ ૯૬.૧૪ ૯૬.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૮ ટર ાડપક વફતધાંત કાભો

ભાંજૂય 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 ૦.૦૦ ૨૦૬.૨૭ ૨૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૧૯.૮૦ ૭૯.૨૦ ૯૯.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૨.૨૦ ૮૮.૮૦ ૧૧૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૧.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૮.૨૭ ૮૮.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૪૩.૭૩ ૧૬૮.૦૦ ૨૧૧.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૮.૨૭ ૮૮.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૪૩.૭૩ ૧૪૭.૨૮ ૧૯૧.૦૧ ૨૦૬.૨૭ ૦.૦૦ ૧૦૮.૯૯ ૧૦૮.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૨૦.૭૨ ૨૦.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૯ ફાગ-ફગીર્ાનુાં ુન: તલકાવ

ભાંજૂય 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 ૩૦.૦૦ ૧.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૫૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૨૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૬૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૧૨૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૩૨.૪૫ ૦.૦૦ ૩૨.૪૫ ૧૧૭.૫૫ ૧૫.૪૭ ૧૦૨.૦૮ ૧૧૭.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૧૦૨.૪૫ ૧૪૦.૦૦ ૨૪૨.૪૫ ૧૧૭.૫૫ ૧૫.૪૭ ૨૪૨.૦૮ ૨૫૭.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૧૦૨.૪૫ ૧૩૮.૨૧ ૨૪૦.૬૬ ૧૪૭.૫૫ ૧૭.૨૬ ૨૪૨.૦૮ ૨૫૯.૩૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૧.૭૯ ૧.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૧૦ લોટય તલમય લકચ  તવાંધ યોટ

ભાંજૂય થમેર યકભ (િી.ી.આય.) ૧૦૦૦૦.૦૦

બાયત વયકાયનો પાો જભા ૩૩૦૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (192)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગુજયાત વયકાયનો પાો જભા ૩૭૩૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૩૦૦૦.૦૦

લધાયાનો ભશાનગયાતરકાનો પાો જભા ૬૫૭૫.૦૦

કુર (ટેન્ટિય) ૧૬૬૦૫.૦૦

ુયાાંત  ફાકી ૫૬૩.૯૭ ૯૩.૯૭ -૧૦૦૩.૬૫ ૦.૧૩ ૦.૧૩ ૦.૧૩

બાયત સયકાયનો પાો ૩૩૦૦.૦૦ ૨૬૩.૧૬ ૩૫૬૩.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૬૩.૧૬ -૨૬૩.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૩૭૦૦.૦૦ ૨૯૫.૦૬ ૩૯૯૫.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૬૫.૦૬ -૨૬૫.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૨૦૫૪.૭૫ ૩૩.૦૯ ૨૦૮૭.૮૪ ૫૮૨૦.૨૫ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૫૩૨.૦૦ ૪૫૩૨.૦૦ ૨૯૫૫.૧૬ ૨૯૫૫.૧૬ ૨૯૫૫.૧૬

જભા ૯૦૫૪.૭૫ ૫૯૧.૩૧ ૯૬૪૬.૦૬ ૫૮૨૦.૨૫ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૩.૭૮ ૪૦૦૩.૭૮ ૨૯૫૫.૧૬ ૨૯૫૫.૧૬ ૨૯૫૫.૧૬

ખર્મ ૮૪૯૦.૭૮ ૨૧૫૮.૯૩ ૧૦૬૪૯.૭૧ ૫૩૧૪.૨૨ ૧૭૮૨.૯૧ ૧૨૧૭.૦૯ ૩૦૦૦.૦૦ ૨૯૫૫.૨૯ ૨૯૫૫.૨૯ ૨૯૫૫.૨૯

ફાકી લસરક ૫૬૩.૯૭ -૧૦૦૩.૬૫ -૧૦૦૩.૬૫ ૬૦૦.૦૦ ૦.૧૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૧૧ છાણી (5૦ MLD) STP

ભાંજૂય 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 ૧૯૩.૯૬ ૧૨૯૭.૯૬ ૯૭૮.૯૨ ૧૦.૪૭ ૧૦.૪૭ ૧૦.૪૭

બાયત સયકાયનો પાો ૪૪૮.૮૦ ૧૭૯૫.૨૦ ૨૨૪૪.૦૦ ૮૯૭.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૫૦૩.૨૦ ૨૦૧૨.૮૦ ૨૫૧૬.૦૦ ૧૦૦૬.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૩૮.૮૮ ૦.૦૦ ૩૮.૮૮ ૧૫૦૦.૦૦ ૫૯૩.૪૬ ૧૬૫૬.૫૪ ૨૨૫૦.૦૦ ૨૨૭૬.૧૨ ૨૨૭૬.૧૨ ૨૨૭૬.૧૨

જભા ૯૯૦.૮૮ ૩૮૦૮.૦૦ ૪૭૯૮.૮૮ ૩૪૦૪.૦૦ ૫૯૩.૪૬ ૧૬૫૬.૫૪ ૨૨૫૦.૦૦ ૨૨૭૬.૧૨ ૨૨૭૬.૧૨ ૨૨૭૬.૧૨

ખર્મ ૭૯૬.૯૨ ૩૦૨૩.૦૪ ૩૮૧૯.૯૬ ૩૦૦૦.૦૦ ૧૬૮૬.૫૯ ૧૫૩૧.૮૬ ૩૨૧૮.૪૫ ૨૨૮૬.૫૯ ૨૨૮૬.૫૯ ૨૨૮૬.૫૯

ફાકી લસરક ૧૯૩.૯૬ ૯૭૮.૯૨ ૯૭૮.૯૨ ૧૭૦૧.૯૬ ૧૦.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૧૨ ઇન્ટરાુયી APS

ભાંજૂય 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 ૧૯૪.૮૩

કુર (ટેન્ટિય) ૮૮૯.૮૩

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૪૫.૯૦ ૧૮૩.૫૯ ૨૨૯.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૪૯ -૦.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૫૧.૪૬ ૨૦૫.૮૪ ૨૫૭.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૩૦ -૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૧૪૪.૦૯ ૭૬.૮૦ ૨૨૦.૮૯ ૦.૦૦ ૧૫૦.૧૧ ૩૨.૮૩ ૧૮૨.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૨૪૧.૪૫ ૪૬૬.૨૩ ૭૦૭.૬૮ ૦.૦૦ ૧૫૦.૧૧ ૩૨.૦૪ ૧૮૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૨૪૧.૪૫ ૪૬૬.૨૩ ૭૦૭.૬૮ ૦.૦૦ ૧૫૦.૧૧ ૩૨.૦૪ ૧૮૨.૧૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

કેતટર ગ્રાાંટ   (193)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૧/૧૩ અભીત નગય APS

ભાંજૂય 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 ૩૫.૬૫ ૫૮૬.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાયત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૫૨૫.૧૪ ૫૨૫.૧૪ ૩૬૦.૮૭ ૦.૦૦ -૬૬.૧૪ -૬૬.૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત સયકાયનો પાો ૦.૦૦ ૫૮૮.૭૯ ૫૮૮.૭૯ ૪૨૭.૪૮ ૦.૦૦ -૭૩.૭૯ -૭૩.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભહાનગયાલરકાનો પાો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૧૮.૦૦ ૪૧૮.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૦.૦૦ ૧૧૧૩.૯૩ ૧૧૧૩.૯૩ ૯૮૮.૩૫ ૦.૦૦ ૨૭૮.૦૭ ૨૭૮.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્મ ૦.૦૦ ૫૨૭.૫૧ ૫૨૭.૫૧ ૫૦૦.૦૦ ૪૯૭.૮૬ ૩૬૬.૬૩ ૮૬૪.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ફાકી લસરક ૦.૦૦ ૫૮૬.૪૨ ૫૮૬.૪૨ ૫૨૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અભૃત મોજનાનુાં કુર GE ૭૫

ભાંજૂય 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 ૯૨૯૪.૮૩

કુર (ટેન્ટિય) ૫૩૪૭૦.૭૭

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૮૮૯.૦૭ ૦.૦૦ ૨૩૬૫.૧૪ ૨૧.૪૧ ૧૦.૬૦ ૧૦.૬૦ ૧૦.૬૦

બાયત વયકાયનો પાો ૧૧૭૫૬.૭૭ ૩૦૫૬.૪૦ ૧૪૮૧૩.૧૭ ૧૨૫૮.૪૭ ૦.૦૦ -૨૦૯.૦૬ -૨૦૯.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજયાત વયકાયનો પાો ૧૩૦૬૭.૬૪ ૩૩૫૪.૭૫ ૧૬૪૨૨.૩૯ ૧૪૩૩.૮૮ ૦.૦૦ -૯૫.૫૬ -૯૫.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશાનગયાતરકાનો પાો ૬૪૬૫.૦૦ ૨૬૩.૬૯ ૬૭૨૮.૬૯ ૮૪૩૭.૮૦ ૫૦૩૧.૬૩ ૫૬૨૮.૭૫ ૧૦૬૬૦.૩૮ ૫૨૩૧.૨૮ ૫૨૩૧.૨૮ ૫૨૩૧.૨૮

જભા ૩૧૨૮૯.૪૧ ૬૬૭૪.૮૪ ૩૭૯૬૪.૨૫ ૧૧૧૩૦.૧૫ ૫૦૩૧.૬૩ ૫૩૨૪.૧૩ ૧૦૩૫૫.૭૬ ૫૨૩૧.૨૮ ૫૨૩૧.૨૮ ૫૨૩૧.૨૮

ખર્ચ ૩૦૪૦૦.૩૪ ૭૫૪૨.૫૦ ૩૭૯૪૨.૮૪ ૧૦૬૬૯.૩૩ ૫૦૩૯.૦૪ ૫૩૨૭.૫૩ ૧૦૩૬૬.૫૭ ૫૨૪૧.૮૮ ૫૨૪૧.૮૮ ૫૨૪૧.૮૮

ફાકી તવરક ૮૮૯.૦૭ ૨૧.૪૧ ૨૧.૪૧ ૨૮૨૫.૯૬ ૧૦.૬૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૨
ખાનગી વોવામટીભાાં આય.વી.વી. યોિ, સ્ટર ીટ રાઇટ/ાણીની 

રાઇન રોકબાગીદાયથી કયલાના કાભ
GE ૬૩

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૬૫૩.૭૭ ૦.૦૦ ૯૬૮.૯૫ ૪૧૫.૫૬ ૪૧૫.૫૬ ૧૩૬૫.૦૫ ૧૩૬૫.૦૫ ૧૩૬૫.૦૫

કેતટર ગ્રાાંટ   (194)



(રૂ. રાખભાાં)
વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભા તથા 

ખર્ચ
૨૦૧૯-૨૦ 

અાંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્માન

૨૦૨૦-૨૧ 

અાંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડિવ'ે૨૧ થી 

ભાર્ચ'૨૨
કુર સ્થામી વતભતત વભગ્ર વબા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો 

કતભળનયશ્રી એ ભાંજૂય 

કયેર અાંદાજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભાંજૂય કયેર 

અાંદાજ
ળેયો

                               લિોદયા ભશાનગયાતરકા વને ૨૦૨૨-૨૩ ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ 

ફજટે કોિ ડશવાફના વદયો િી.ી.આય

િોજકે્ટ અાંગે ખયેખય જભા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૦-૨૧

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલાઇઝિ 

અાંદાજ

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૦.૦૦ ૭૯૮.૨૫ ૦.૦૦ ૩૯.૭૬ -૨૩૨.૧૮ -૨૩૨.૧૮ ૩૫૪.૮૨ ૩૫૪.૮૨ ૩૫૪.૮૨

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૦.૦૦ ૧૦૬૩.૨૩ ૦.૦૦ ૯૦૬.૫૫ ૧૦૪૮.૦૪ ૧૦૪૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૦.૦૦ -૨૦૭.૭૧ ૦.૦૦ ૨૨.૬૪ -૩૯૭.૮૧ -૩૯૭.૮૧ ૫૨.૧૯ ૫૨.૧૯ ૫૨.૧૯

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨.૪૯ -૨.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જભા ૩૧૯૦૩.૧૭ ૧૫૭.૯૯ ૩૨૦૪૮.૧૯ ૭૨૩૦.૦૦ ૫૪૯.૫૩ ૧૩૪૭.૪૭ ૧૮૯૭.૦૦ ૫૧૦૦.૦૦ ૫૧૦૦.૦૦ ૫૧૦૦.૦૦

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૨૨૧૬૫.૪૫ ૦.૦૦ ૨૨૧૬૫.૪૫ ૫૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૮૭.૦૦ ૧૧૮૭.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦ ૩૦૦૦.૦૦

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૬૩૧૪.૩૩ ૧૨૧.૫૨ ૬૪૩૫.૮૫ ૧૨૦૦.૦૦ ૭.૦૮ ૨.૯૨ ૧૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૩૪૧૦.૪૨ ૦.૦૦ ૩૪૧૦.૪૨ ૧૦૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૩૬.૪૭ ૩૬.૪૭ ૩૦.૦૦ ૪૨.૪૫ ૫૭.૫૫ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૦૨૬૪.૨૨ ૧૩૯૬.૨૦ ૩૧૬૩૨.૬૩ ૨૯૬૦.૦૦ ૭૩૩.૯૭ ૨૧૩.૫૪ ૯૪૭.૫૧ ૪૮૦૦.૦૦ ૪૮૦૦.૦૦ ૪૮૦૦.૦૦

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૨૧૩૬૭.૨૦ ૧૦૩૦.૪૩ ૨૨૩૯૭.૬૩ ૨૦૦૦.૦૦ ૫૩૭.૫૦ ૬૨.૫૦ ૬૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦ ૩૨૦૦.૦૦

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૫૨૫૧.૧૦ ૧૩૬.૭૧ ૫૩૮૭.૮૧ ૫૦૦.૦૦ ૬૦.૦૩ ૩૯.૯૭ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૦.૦૦

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ ૩૬૧૮.૧૩ ૧૯૦.૧૦ ૩૮૦૮.૨૩ ૪૫૦.૦૦ ૯૭.૪૩ ૫૨.૫૭ ૧૫૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ ૩૮.૯૬ ૩૮.૯૬ ૧૦.૦૦ ૩૯.૦૧ ૫૮.૫૦ ૯૭.૫૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ફાકી તવરક ૧૬૫૩.૭૭ ૪૧૫.૫૬ ૪૧૫.૫૬ ૫૨૩૮.૯૫ ૧૩૬૫.૦૫ ૧૬૬૫.૦૫ ૧૬૬૫.૦૫ ૧૬૬૫.૦૫

ગલમભેન્ટનો પાો (૭૦%) GE ૬૩/૩ ૭૯૮.૨૫ -૨૩૨.૧૮ -૨૩૨.૧૮ ૩૦૩૯.૭૬ ૩૫૪.૮૨ ૧૫૪.૮૨ ૧૫૪.૮૨ ૧૫૪.૮૨

સોસામટીનો પાો (૨૦%) GE ૬૩/૨ ૧૦૬૩.૨૩ ૧૦૪૮.૦૪ ૧૦૪૮.૦૪ ૧૬૦૬.૫૫ ૯૫૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪ ૯૫૮.૦૪

લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૪ -૨૦૭.૭૧ -૩૯૭.૮૧ -૩૯૭.૮૧ ૫૭૨.૬૪ ૫૨.૧૯ ૫૫૨.૧૯ ૫૫૨.૧૯ ૫૫૨.૧૯

સબાસદ નો પાો (૧૦%) GE ૬૩/૫ ૦.૦૦ -૨.૪૯ -૨.૪૯ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૬૩ લશીલટી ખર્ચ કયલા GE ૬૩/૧

ુયાાંત  ફાકી ૭૯.૯૬ ૪.૯૬ ૧૨.૩૬ ૦.૩૬ ૦.૩૬ ૦.૩૬

જભા ૫૯૧.૯૦ ૦.૦૦ ૫૯૧.૯૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩.૦૦ ૬૩.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

ખર્મ ૫૧૧.૯૪ ૬૭.૬૦ ૫૭૯.૫૪ ૮૦.૦૦ ૫૨.૪૪ ૨૨.૫૬ ૭૫.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

ફાકી લસરક ૭૯.૯૬ ૧૨.૩૬ ૧૨.૩૬ ૨૪.૯૬ ૦.૩૬ ૨૦.૩૬ ૨૦.૩૬ ૨૦.૩૬

ગ્રાાંટ કોન્ટટર ીબ્મુટયી સ્કીભ(ક)નુાં કુર

ુયાાંત  ફાકી ૦.૦૦ ૧૦૬૦૧.૦૬ ૦.૦૦ ૩૧૧૧૪.૧૦ ૪૬૨૧.૦૩ ૮૪૧૮.૩૩ ૮૪૧૮.૩૩ ૮૪૧૮.૩૩

જભા ૧૫૬૫૬૨.૫૬ ૧૨૩૩૮.૦૪ ૧૬૮૮૮૭.૬૩ ૮૯૮૨૦.૨૨ ૧૦૦૯૬.૬૯ ૨૧૬૦૭.૩૫ ૩૧૭૦૪.૦૪ ૩૯૧૪૫.૧૨ ૩૯૧૪૫.૧૨ ૩૯૧૪૫.૧૨

ખર્ચ ૧૪૫૯૭૬.૩૨ ૧૮૩૧૮.૦૭ ૧૬૪૨૬૬.૬૦ ૬૪૭૫૯.૩૨ ૮૮૩૩.૮૨ ૧૯૦૭૨.૯૨ ૨૭૯૦૬.૭૪ ૪૩૯૯૨.૨૩ ૪૩૯૯૨.૨૩ ૪૩૯૯૨.૨૩

ફાકી તવરક ૧૦૬૦૧.૦૬ ૪૬૨૧.૦૩ ૪૬૨૧.૦૩ ૫૬૧૭૫.૦૦ ૮૪૧૮.૩૩ ૩૫૭૧.૨૨ ૩૫૭૧.૨૨ ૩૫૭૧.૨૨

કુર ગ્રાન્ટટ તેયીજ(અ+ફ+ક)

ુયાાંત  ફાકી ૩૯૮૦૨.૫૦ ૬૨૨૨૧.૪૦ ૫૪૮૯૧.૧૪ ૪૪૪૬૯.૫૯ ૪૪૪૬૯.૫૯ ૪૪૪૬૯.૫૯

જભા ૧૯૮૪૭૩.૪૮ ૪૩૧૯૫.૭૧ ૩૦૯૦૫.૧૪ ૩૬૦૭૨.૨૯ ૬૬૯૭૭.૪૩ ૭૯૧૯૫.૧૨ ૭૯૧૯૫.૧૨ ૭૯૧૯૫.૧૨

ખર્ચ ૧૭૬૦૬૯.૪૦ ૫૦૫૨૫.૯૭ ૨૫૯૦૭.૨૩ ૫૧૪૯૧.૦૫ ૭૭૩૯૮.૯૮ ૯૫૫૩૭.૦૨ ૯૫૫૩૭.૦૨ ૯૫૫૩૭.૦૨

ફાકી તવરક ૬૨૨૨૧.૪૦ ૫૪૮૯૧.૧૪ ૪૪૪૬૯.૫૯ ૨૮૧૨૭.૬૯ ૨૮૧૨૭.૬૯ ૨૮૧૨૭.૬૯

કેતટર ગ્રાાંટ   (195)



૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 ૨૫.૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૦૫૨.૫૨ ૦.૦૦ ૨૦૫૨.૫૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 -૨૨.૬૧ ૦.૦૦ -૨૨.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૬૪૨.૩૬ ૦.૦૦ ૫૬૪૨.૩૬ ૦.૦૦ -૨૨.૬૧ ૦.૦૦ -૨૨.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૬૧૭.૧૫ ૨.૬૦ ૫૬૧૯.૭૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૫.૨૧ ૨૨.૬૧ ૨૨.૬૧ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૨૮૧.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૨૩૩.૯૯ ૦.૦૦ ૧૨૩૩.૯૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૬૩૧.૩૨ ૦.૦૦ ૬૩૧.૩૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

* મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૮૮૭.૦૯ ૧૪૦.૯૭ ૧૦૨૮.૦૬ ૦.૦૦ -૨૮૧.૯૪ ૦.૦૦ -૨૮૧.૯૪ 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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

JNNURM   ગ્રુંટ  (226)



૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૭૫૨.૪૦ ૧૪૦.૯૭ ૨૮૯૩.૩૭ ૦.૦૦ -૨૮૧.૯૪ ૦.૦૦ -૨૮૧.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૨૬૧૧.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૧૪૦.૯૭ ૨૮૧.૯૪ ૨૮૧.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૦.૦૦ ૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૮૫૧.૫૫ ૦.૦૦ ૧૮૫૧.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૧૭૫.૪૦ ૨૫૪.૭૦ ૧૪૩૦.૧૦ ૦.૦૦ -૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ -૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૩૭૬૪.૫૫ ૨૫૪.૭૦ ૪૦૧૯.૨૫ ૦.૦૦ -૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ -૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૩૫૦૯.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૫૪.૭૦ ૫૦૯.૪૦ ૫૦૯.૪૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૩૩૫.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૫૪૦૨.૯૧ ૦.૦૦ ૫૪૦૨.૯૧ ૦.૦૦ -૨૧.૪૮ ૦.૦૦ -૨૧.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૧૫૪.૧૪ ૦.૦૦ ૯૧૫૪.૧૪ ૦.૦૦ -૨૧.૪૮ ૭૯૩.૨૨ ૭૭૧.૭૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૮૧૮.૪૧ ૨૫૪.૮૯ ૯૦૭૩.૩૦ ૦.૦૦ ૫૯.૩૬ ૭૯૩.૨૨ ૮૫૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૩૩૫.૭૩ ૮૦.૮૪ ૮૦.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 -૩૪૧.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૪૨.૧૯ ૦.૦૦ ૨૪૨.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૬૩.૫૧ ૦.૦૦ ૧૬૩.૫૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૮૪૮.૫૬ ૦.૦૦ ૧૮૪૮.૫૬ ૦.૦૦ ૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ ૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૨૫૪.૨૬ ૦.૦૦ ૨૨૫૪.૨૬ ૦.૦૦ ૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ ૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૫૯૫.૫૭ ૧૪૮.૦૯ ૨૭૪૩.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૩૪૧.૩૧ -૪૮૯.૪૦ -૪૮૯.૪૦ ૦.૦૦ 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
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૬૩૮.૭૯

ક ર ૧૫૧૫૩.૭૨

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૯૩૧.૭૪ ૦.૦૦ ૧.૯૪ ૧૮૬૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

* મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૬૮૦૪.૨૭ ૯૩૧.૭૪ ૭૭૩૬.૦૧ ૦.૦૦ -૧૮૬૩.૪૮ ૦.૦૦ -૧૮૬૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૪૧૬૪.૫૮ ૯૩૧.૭૪ ૧૫૦૯૬.૩૨ ૦.૦૦ -૧૮૬૩.૪૮ ૦.૦૦ -૧૮૬૩.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩૨૩૨.૮૪ ૦.૦૦ ૧૩૨૩૨.૮૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૯૩૧.૭૪ ૧૮૬૩.૪૮ ૧૮૬૩.૪૮ ૧.૯૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૦.૦૦ ૫૮૧.૧૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૩૦૨૭.૮૬ ૦.૦૦ ૩૦૨૭.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૪૯૫.૭૨ ૪૯૦.૭૧ ૧૯૮૬.૪૩ ૦.૦૦ -૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ -૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૭૩૪.૭૪ ૪૯૦.૭૧ ૬૨૨૫.૪૪ ૦.૦૦ -૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ -૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૧૫૩.૬૩ ૯૦.૩૯ ૫૨૪૪.૦૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૫૮૧.૧૧ ૯૮૧.૪૩ ૯૮૧.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૭.૧ ૮ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ ૩૦૯૮.૫૪
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

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 ૦.૦૦ ૧૧૮૩.૨૮ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૮૯૧.૦૭ ૫૯૧.૬૪ ૧૪૮૨.૭૧ ૦.૦૦ -૧૧૮૩.૨૮ ૦.૦૦ -૧૧૮૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૩૦૬૦.૧૦ ૫૯૧.૬૪ ૩૬૫૧.૭૪ ૦.૦૦ -૧૧૮૩.૨૮ ૦.૦૦ -૧૧૮૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૨૪૬૮.૪૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૫૯૧.૬૪ ૧૧૮૩.૨૮ ૧૧૮૩.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૦.૦૦ ૫૮૦.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૮૦.૯૧ 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 -૫૬૪.૭૧ ૦.૦૦ -૫૬૪.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૩૧૯૦.૬૨ ૦.૫૬ ૩૧૯૧.૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૩૧૮.૪૨ ૦.૫૬ ૯૩૧૮.૯૮ ૦.૦૦ -૫૬૪.૭૧ ૦.૦૦ -૫૬૪.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૭૩૮.૦૭ ૦.૦૦ ૮૭૩૮.૦૭ ૦.૦૦ ૧૬.૨૦ ૦.૦૦ ૧૬.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

બાકી લસક ૫૮૦.૩૫ ૫૮૦.૯૧ ૫૮૦.૯૧ ૦.૦૦ 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 -૩૦૫૨.૮૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૩૦૫૨.૩૩ ૪૦૧.૫૭ ૪૦૧.૫૭ ૪૦૧.૫૭

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૫૭૧.૭૬ ૦.૦૦ ૫૫૭૧.૭૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૨૨૨૮.૭૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૮.૭૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૭૬૦.૯૦ ૦.૦૦ ૧૭૬૦.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૬.૦૦ ૬૬.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૬૮૮.૭૬ ૦.૫૪ ૬૮૯.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૪૮૭.૯૦ ૩૪૮૭.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૦૨૫૦.૧૩ ૦.૫૪ ૧૦૨૫૦.૬૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫૫૩.૯૦ ૩૫૫૩.૯૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૩૦૩.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૪૦૧.૫૭ ૪૦૧.૫૭ ૪૦૧.૫૭

બાકી લસક -૩૦૫૨.૮૭ -૩૦૫૨.૩૩ -૩૦૫૨.૩૩ ૦.૦૦ ૪૦૧.૫૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 -૧૮૦૭.૩૩ ૦.૦૦ ૧૦૮૫.૪૩ -૨૯૮૬.૫૦ ૪૯૮.૦૫ ૪૯૮.૦૫ ૪૯૮.૦૫

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૭૪૮૨.૮૮ ૦.૦૦ ૭૪૮૨.૮૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૨૪૭૧.૪૪ ૦.૦૦ ૨૪૭૧.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૬.૫૮ ૨૬.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

ાભાર્થીનો ફાલો ૭૦૩૬.૩૬ ૨૧.૯૨ ૭૦૫૮.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૩૪૪.૨૪ ૪૩૪૪.૨૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૪૯૮.૦૭ ૦.૦૦ ૪૯૮.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૦૫૨૪.૩૫ ૨૧.૯૨ ૨૦૫૪૬.૨૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૩૭૦.૮૨ ૪૩૭૦.૮૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨૩૩૧.૬૮ ૧૨૦૧.૦૯ ૨૩૫૩૨.૭૭ ૧૦૮૫.૪૩ ૪૦૯.૧૫ ૪૭૭.૧૨ ૮૮૬.૨૭ ૪૯૮.૦૫ ૪૯૮.૦૫ ૪૯૮.૦૫

બાકી લસક -૧૮૦૭.૩૩ -૨૯૮૬.૫૦ -૨૯૮૬.૫૦ ૦.૦૦ ૪૯૮.૦૫ 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 ૦.૦૦ 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 -૦.૫૦ ૦.૦૦ -૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૬૪.૩૧ ૦.૦૦ ૬૪.૩૧ ૦.૦૦ -૦.૫૦ ૦.૦૦ -૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૬૩.૮૧ ૦.૦૦ ૬૩.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 -૧૧૮૬.૦૨ ૦.૦૦ ૧૩૦૪.૧૨ -૧૨૪૫.૨૫ ૧૫૪૨.૮૦ ૧૫૪૨.૮૦ ૧૫૪૨.૮૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૪૪૧૫.૩૬ ૦.૦૦ ૪૪૧૫.૩૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૧૦૬૭.૬૪ ૦.૦૦ ૧૦૬૭.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૪.૬૩ ૨૨૪.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૧૮૧.૧૭ ૨.૦૮ ૧૮૩.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૭૬૬.૦૭ ૨૭૬૬.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૨૭૩.૭૩ ૦.૦૦ ૨૭૩.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૭૮૦૩.૧૭ ૨.૦૮ ૭૮૦૫.૨૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૨૮૮.૦૫ ૩૨૮૮.૦૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૯૮૯.૧૯ ૬૧.૩૧ ૯૦૫૦.૫૦ ૧૩૦૪.૧૨ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૫૪૨.૮૦ ૧૫૪૨.૮૦ ૧૫૪૨.૮૦

બાકી લસક -૧૧૮૬.૦૨ -૧૨૪૫.૨૫ -૧૨૪૫.૨૫ ૦.૦૦ ૧૫૪૨.૮૦ 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 -૯૬૨.૧૩ ૦.૦૦ ૧૮૪૩.૦૨ -૯૪૩.૬૪ ૧૬૨૭.૮૬ ૧૬૨૭.૮૬ ૧૬૨૭.૮૬
ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૪૧૨૧.૨૦ ૦.૦૦ ૪૧૨૧.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૯૯૮.૬૫ ૦.૦૦ ૯૯૮.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૭.૪૩ ૨૨૭.૪૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ાભાર્થીનો ફાલો ૨૫૧.૫૮ ૨૮.૬૪ ૨૮૦.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૭.૪૯ ૨૫૦૭.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
અન્ય આળક (અનામત જપ્તી) ૨૬૯.૬૪ ૦.૦૦ ૨૬૯.૬૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૭૪૦૩.૪૦ ૨૮.૬૪ ૭૪૩૨.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૭૬.૫૦ ૩૦૭૬.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
ખર્ચ ૮૩૬૫.૫૩ ૧૦.૧૫ ૮૩૭૫.૬૮ ૧૮૪૩.૦૨ ૫.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૫.૦૦ ૧૬૨૭.૮૬ ૧૬૨૭.૮૬ ૧૬૨૭.૮૬

બાકી લસક -૯૬૨.૧૩ -૯૪૩.૬૪ -૯૪૩.૬૪ ૦.૦૦ ૧૬૨૭.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૫૦.૯૬

ક ર ૧૯૫.૦૮

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૫૪.૭૫ ૦.૦૦ ૫૪.૭૫ ૦.૦૦ -૨૮.૫૬ ૦.૦૦ -૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૪૪.૦૧ ૦.૦૦ ૧૪૪.૦૧ ૦.૦૦ -૨૮.૫૬ ૦.૦૦ -૨૮.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૧૧૫.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૮.૫૬ ૨૮.૫૬ ૨૮.૫૬ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૩૭.૩૫ 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 ૯૭૭.૪૦ ૦.૦૦ ૯૭૭.૪૦ ૦.૦૦ -૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ -૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૩૫૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૫૫.૦૦ ૦.૦૦ -૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ -૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૨૦૧૭.૬૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૩૩૭.૩૫ ૩૩૭.૩૫ ૩૩૭.૩૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૧૮.૮૦

લધરયરનો ભશરનગયરતરકરનો પરો ૪૫૭.૦૦

ક ર ૧૮૫૩.૦૦

પુરાાંત  બાકી ૦.૦૦ ૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૩૦.૫૪ 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 -૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ -૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૬૪૬.૦૯ ૦.૦૦ ૧૬૪૬.૦૯ ૦.૦૦ -૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ -૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૧૪૧૫.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૩૦.૫૪ ૨૩૦.૫૪ ૨૩૦.૫૪ ૦.૦૦ 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 -૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૨૨૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨૮૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૯૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૯૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૯૩૧.૯૩ ૦.૦૦ ૧૯૩૧.૯૩ ૦.૦૦ ૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રેલ્ળેનો ફાલો ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૩૩૧.૭૮ ૦.૦૦ ૫૩૩૧.૭૮ ૦.૦૦ ૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૩૫૩.૫૫ ૦.૦૦ ૫૩૫૩.૫૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૨૧.૭૭ -૨૧.૭૭ -૨૧.૭૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૩૦૧.૪ ૧૯ યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરરરી યેરલે ક્રોવીંગ) 

ડી.ી.આય. નું. ૩
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

િો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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૧૯૯૫.૭૯ ૦.૦૦ ૧૯૯૫.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૮૮૭.૦૧ ૦.૦૦ ૮૮૭.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૫૮૩.૭૨ ૦.૦૦ ૨૫૮૩.૭૨ ૦.૦૦ ૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૫૪૬૬.૫૨ ૦.૦૦ ૫૪૬૬.૫૨ ૦.૦૦ ૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૫૫૯૪.૬૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૧૨૮.૧૬ -૧૨૮.૧૬ -૧૨૮.૧૬ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૬૯૧.૪૯ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૧૨૭૫૧.૯૦ ૦.૦૦ ૧૨૭૫૧.૯૦ ૦.૦૦ -૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ -૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૨૯૬૮.૧૦ ૦.૦૦ ૨૨૯૬૮.૧૦ ૦.૦૦ -૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ -૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૨૨૨૭૬.૬૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

બાકી લસક ૬૯૧.૪૯ ૬૯૧.૪૯ ૬૯૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભારત સરકારનો ફાલો જમા ૫૧૭૫.૮૧ ૦.૦૦ ૫૧૭૫.૮૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગુજરાત સરકારનો ફાલો જમા ૧૯૮૬.૩૮ ૦.૦૦ ૧૯૮૬.૩૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૨૧૦૦.૨૫ ૦.૦૦ ૨૧૦૦.૨૫ ૦.૦૦ -૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ -૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૯૨૬૨.૪૪ ૦.૦૦ ૯૨૬૨.૪૪ ૦.૦૦ -૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ -૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૭૧૧૯.૮૬ ૦.૦૦ ૭૧૧૯.૮૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૨૧૪૨.૫૮ ૨૧૪૨.૫૮ ૨૧૪૨.૫૮ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૪૬૭.૬૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૮૬.૪૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

મહાનગરપાલકાનો ફાલો જમા ૩૯૭૨.૫૯ ૦.૦૦ ૩૯૭૨.૫૯ ૦.૦૦ -૧૭૫.૪૮ ૦.૦૦ -૧૭૫.૪૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૨૦૨૩.૦૫ ૦.૦૦ ૧૨૦૨૩.૦૫ ૦.૦૦ -૧૭૫.૪૮ ૬૧૯.૨૭ ૪૪૩.૭૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૧૫૫૫.૩૬ ૨૮૧.૨૯ ૧૧૮૩૬.૬૫ ૦.૦૦ ૧૦.૯૧ ૬૧૯.૨૮ ૬૩૦.૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૪૬૭.૬૯ ૧૮૬.૪૦ ૧૮૬.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 ૭૯.૦૪ ૮૦.૫૮ 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 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 ૭૯.૦૪ ૦.૦૦ ૧૦૪.૦૪ ૧૦૪.૦૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક ૮૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૮૦.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 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 -૧૨૩.૩૫ ૦.૦૦ ૮૪.૧૮ -૨૫૬.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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૨૦૨૨-૨૩ ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ (રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૨૧-૨૨ 

ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ 

અુંતતત

૨૦૨૦-૨૧ 

દયમ્મરન

૨૦૨૦-૨૧ 

અુંતતત

એતિર'૨૧ થી 

નલ'ે૨૧

ડડવે'૨૧ થી 

ભરર્ચ'૨૨
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 

૨૦૨૧-૨૨

વને ૨૦૨૧-૨૨ નો યીલરઇઝડ 

અુંદરજ
વને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કતભળનયશ્રી 

એ ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

વને ૨૦૨૨-૨૩ નો ભુંજૂય કયેર 

અુંદરજ

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 ૨૬૪૨.૪૭ ૦.૦૦ ૨૬૪૨.૪૭ ૧૨૫.૦૦ ૩૫૫.૫૬ ૦.૦૦ ૩૫૫.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૨૬૬૫.૬૪ ૦.૦૦ ૨૬૬૫.૬૪ ૧૨૫.૦૦ ૩૫૫.૫૬ ૦.૦૦ ૩૫૫.૫૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૨૭૮૮.૯૯ ૧૩૩.૧૪ ૨૯૨૨.૧૩ ૨૦૯.૧૮ ૭૫.૮૮ ૨૩.૧૯ ૯૯.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી લસક -૧૨૩.૩૫ -૨૫૬.૪૯ -૨૫૬.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

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 -૨૦૨.૨૦ ૦.૦૦ ૪૩૯૭.૭૩ ૭૮.૩૪ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૦૭૦.૨૮

બરયત વયકરયનો પરો જભર ૬૬૬૫૫.૦૬ ૦.૦૦ ૬૬૬૫૫.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૪૧૨.૪૯ ૧૪૧૨.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ગ જયરત વયકરયનો પરો જભર ૨૭૮૨૩.૦૪ ૦.૦૦ ૨૭૮૨૩.૦૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૩૮.૯૨ ૬૩૮.૯૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ભશરનગયરતરકરનો પરો જભર ૬૦૧૬૧.૨૦ ૨૪૦૯.૭૬ ૬૨૫૭૦.૯૬ ૧૨૫.૦૦ -૮૦૩૯.૯૩ ૫૬૮.૧૦ -૭૪૭૧.૮૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

યેરલેનો પરો જભર ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૨૦૦.૮૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

રરબરથીનો પરો જભર ૧૧૩૪૮.૪૯ ૫૩.૭૪ ૧૧૪૦૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૩૧૦૫.૭૦ ૧૩૧૦૫.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અન્મ આલક (અનરભત જપ્તી) ૧૦૪૧.૪૪ ૦.૦૦ ૧૦૪૧.૪૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

લચ દયમ્મરન ક ર જભર ૧૬૭૨૩૦.૦૮ ૨૪૬૩.૫૦ ૧૬૯૬૯૩.૫૭ ૧૨૫.૦૦ -૮૦૩૯.૯૩ ૧૫૭૨૫.૨૨ ૭૬૮૫.૨૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧૬૭૪૩૨.૨૮ ૨૧૮૨.૯૫ ૧૬૯૬૧૫.૨૩ ૪૫૨૦.૭૯ ૫૭૬.૫૦ ૩૧૧૬.૮૫ ૩૬૯૩.૩૫ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૦૭૦.૨૮ ૪૦૭૦.૨૮

ફરકી તવરક -૨૦૨.૨૦ ૭૮.૩૫ ૭૮.૩૪ ૧.૯૪ ૪૦૭૦.૨૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

ડર ાફ્ટ અુંદાજપત્ર

અનામત ફુંડ  



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
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 ૪૧૭૭.૧૦ ૩૪૭૩.૧૭ ૨૯૭૩.૧૭ ૩૩૨૬.૬૦ ૩૬૨૬.૬૦ ૩૬૨૬.૬૦ ૩૬૨૬.૬૦

જમા ૨૧૦૯.૭૦ ૧૪૦૫.૩૭ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૧૬૭.૮૩ ૬૩૨.૧૭ ૧૮૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮૧૩.૬૩ ૧૫૫૧.૯૪ ૨૦૦૦.૦૦ ૭૬૫.૩૭ ૭૩૪.૬૩ ૧૫૦૦.૦૦ ૨૯૦૦.૦૦ ૨૯૦૦.૦૦ ૨૯૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૩૪૭૩.૧૭ ૩૩૨૬.૬૦ ૨૪૭૩.૧૭ ૩૬૨૬.૬૦ ૨૭૨૬.૬૦ ૨૭૨૬.૬૦ ૨૭૨૬.૬૦

૨ ૩ ટકાની અનામિ ૯૨૩૦૨

પુરાાંત બાકી ૭૬૦૫.૯૪ ૬૮૦૧.૪૨ ૬૬૦૧.૪૨ ૭૮૨૩.૮૧ ૮૨૨૩.૮૧ ૮૨૨૩.૮૧ ૮૨૨૩.૮૧

જમા ૧૨૯૧.૮૨ ૧૮૨૮.૪૫ ૧૫૦૦.૦૦ ૧૩૦૭.૪૭ ૩૯૨.૫૩ ૧૭૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૯૬.૩૪ ૮૦૬.૦૬ ૨૦૦૦.૦૦ ૭૩૪.૭૩ ૫૬૫.૨૭ ૧૩૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૬૮૦૧.૪૨ ૭૮૨૩.૮૧ ૬૧૦૧.૪૨ ૮૨૨૩.૮૧ ૭૭૨૩.૮૧ ૭૭૨૩.૮૧ ૭૭૨૩.૮૧

૩ ૫ ટકાની અનામિ ૯૨૩૧૬

પુરાાંત બાકી ૨૫૨૮.૨૦ ૨૬૫૯.૮૦ ૨૮૫૯.૮૦ ૨૯૬૯.૦૯ ૩૧૧૯.૦૯ ૩૧૧૯.૦૯ ૩૧૧૯.૦૯

જમા ૬૦૮.૬૩ ૫૯૧.૩૮ ૭૦૦.૦૦ ૪૭૬.૯૦ ૧૭૩.૧૦ ૬૫૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦ ૭૦૦.૦૦

ખર્ચ ૪૭૭.૦૩ ૨૮૨.૦૯ ૫૦૦.૦૦ ૨૨૧.૬૩ ૨૭૮.૩૭ ૫૦૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦ ૯૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૬૫૯.૮૦ ૨૯૬૯.૦૯ ૩૦૫૯.૮૦ ૩૧૧૯.૦૯ ૨૮૬૯.૦૯ ૨૮૬૯.૦૯ ૨૮૬૯.૦૯

૪ ઇિર અનામિ ૯૨૩૦૩

પુરાાંત બાકી ૧૬૨૬.૨૮ ૨૧૫૮.૦૫ ૨૪૫૮.૦૫ ૨૪૦૭.૩૯ ૨૯૦૭.૩૯ ૨૯૦૭.૩૯ ૨૯૦૭.૩૯

જમા ૮૨૧.૧૬ ૪૭૭.૯૨ ૨૦૦.૦૦ ૫૨૩.૩૦ ૧૭૬.૭૦ ૭૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૮૯.૩૯ ૨૨૮.૫૮ ૧૫૦.૦૦ ૫૭.૦૯ ૧૪૨.૯૧ ૨૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૧૫૮.૦૫ ૨૪૦૭.૩૯ ૨૫૦૮.૦૫ ૨૯૦૭.૩૯ ૨૬૦૭.૩૯ ૨૬૦૭.૩૯ ૨૬૦૭.૩૯

૫ અપ્રગનાાંિીની અનામિ ૯૨૩૦૯

પુરાાંત બાકી ૬૭.૩૭ ૮૦.૦૭ ૯૦.૦૭ ૯૯.૦૪ ૧૦૯.૦૪ ૧૦૯.૦૪ ૧૦૯.૦૪

જમા ૧૬.૯૦ ૨૦.૬૯ ૧૫.૦૦ ૮.૩૧ ૬.૬૯ ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

ખર્ચ ૪.૨૦ ૧.૭૨ ૨૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

બાકી સિલક ૮૦.૦૭ ૯૯.૦૪ ૮૫.૦૭ ૧૦૯.૦૪ ૧૧૯.૦૪ ૧૧૯.૦૪ ૧૧૯.૦૪

૬ એ.ટી.સી. અનામિ ૯૨૩૧૧

પુરાાંત બાકી ૫.૮૩ ૫.૮૩ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

 અનામિ ફાંડ (254)



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૭ મીટર અનામિ ૯૨૩૧૩

પુરાાંત બાકી ૧.૦૨ ૦.૮૦ ૦.૮૨ ૦.૮૮ ૦.૭૮ ૦.૭૮ ૦.૭૮

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૨૨ ૦.૦૦ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૧૦ ૦.૧૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦ ૦.૨૦

બાકી સિલક ૦.૮૦ ૦.૮૮ ૦.૬૨ ૦.૭૮ ૦.૫૮ ૦.૫૮ ૦.૫૮

૮ ઓકટર ોય અનામિ ૯૨૩૨૦

પુરાાંત બાકી ૧૭.૪૫ ૧૭.૪૫ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૯ ટેીફોન અનામિ ૯૨૩૨૨

પુરાાંત બાકી ૭૨.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૭.૮૨ ૭૨.૮૨ ૭૧.૮૨ ૭૧.૮૨ ૭૧.૮૨

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

બાકી સિલક ૭૨.૮૨ ૭૨.૮૨ ૬૪.૮૨ ૭૧.૮૨ ૬૬.૮૨ ૬૬.૮૨ ૬૬.૮૨

૧૦ પબ્ીક હેલ્થ એન્ી. ેબોરેટરી ૯૨૩૨૭

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 સિલક ૦.૦૭ ૦.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૧ ળૃક્ષરોપણ અનામિ ૯૨૩૨૮

પુરાાંત બાકી ૬૧૯૨.૬૯ ૮૪૧૩.૫૧ ૧૦૪૧૩.૫૧ ૧૧૫૭૪.૪૨ ૧૫૩૭૪.૪૨ ૧૫૩૭૪.૪૨ ૧૫૩૭૪.૪૨

જમા ૨૨૫૯.૦૩ ૩૨૨૯.૬૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૭૦૪.૩૭ ૧૨૯૫.૬૩ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૮.૨૨ ૬૮.૭૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦.૨૦ ૧૪૯.૮૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૨૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૮૪૧૩.૫૧ ૧૧૫૭૪.૪૨ ૧૧૯૧૩.૫૧ ૧૫૩૭૪.૪૨ ૧૮૧૭૪.૪૨ ૧૮૧૭૪.૪૨ ૧૮૧૭૪.૪૨

૧૨ ગેસ અનામિ ૯૨૩૨૯

પુરાાંત બાકી ૦.૩૨ ૦.૩૫ ૦.૩૫ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૨૪ ૦.૨૪

જમા ૧.૪૦ ૦.૨૪ ૨.૦૦ ૦.૦૫ ૦.૪૫ ૦.૫૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦

ખર્ચ ૧.૩૭ ૦.૩૫ ૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦ ૧.૫૦

બાકી સિલક ૦.૩૫ ૦.૨૪ ૦.૮૫ ૦.૨૪ ૦.૭૪ ૦.૭૪ ૦.૭૪

 અનામિ ફાંડ (255)



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૧૩ અન્ય અનામિ

પુરાાંત બાકી ૪૪૭૭.૨૪ ૪૯૭૪.૯૧ ૬૯૭૪.૯૧ ૫૨૪૬.૫૬ ૫૫૯૬.૫૬ ૫૫૯૬.૫૬ ૫૫૯૬.૫૬

જમા ૧૦૮૨.૩૯ ૪૧૨.૭૮ ૧૦૦૦.૦૦ ૩૫૩.૬૫ ૩૪૬.૩૫ ૭૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦ ૯૦૦.૦૦

ખર્ચ ૫૮૪.૭૨ ૧૪૧.૧૩ ૮૦૦.૦૦ ૧૫૬.૯૫ ૧૯૩.૦૫ ૩૫૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦ ૮૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૯૭૪.૯૧ ૫૨૪૬.૫૬ ૭૧૭૪.૯૧ ૫૫૯૬.૫૬ ૫૬૪૬.૫૬ ૫૬૪૬.૫૬ ૫૬૪૬.૫૬

૧૪ અનપેડ અનામિ (પગાર/પેન્ન) ૯૨૩૩૦

પુરાાંત બાકી ૮૦.૦૯ ૭૯.૨૩ ૫૯.૨૩ 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 ૦.૮૬ ૦.૦૦ ૫૯.૨૩ ૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૭૯.૨૩ ૭૯.૨૩ ૦.૦૦ ૫૯.૨૩ ૯.૨૩ ૯.૨૩ ૯.૨૩

૧૫ ળહીળટી ર્ાજચ અનામિ ૯૨૩૪૨

પુરાાંત બાકી ૫૪૯.૧૭ ૮૧૧.૬૦ ૯૩૬.૬૦ ૯૫૧.૮૦ ૧૧૨૬.૮૦ ૧૧૨૬.૮૦ ૧૧૨૬.૮૦

જમા ૨૮૭.૬૪ ૧૪૮.૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૧૭૨.૬૭ ૨૭.૩૩ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦

ખર્ચ ૨૫.૨૧ ૭.૯૯ ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૮૧૧.૬૦ ૯૫૧.૮૦ ૧૦૮૬.૬૦ ૧૧૨૬.૮૦ ૧૨૭૬.૮૦ ૧૨૭૬.૮૦ ૧૨૭૬.૮૦

૧૬ િસમાિ જમા ખર્ચ માટેની અનામિ ૯૨૩૪૩

પુરાાંત બાકી ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ 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 ૦.૨૨ ૨૨.૦૧ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૨.૨૩ ૨૨.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૭ આજળા ઝુઓોીક પાકચની અનામિ ૯૨૩૪૫

પુરાાંત બાકી ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૧૮ કમચર્ારીને કરે દાંડ

(ગુજરાિ કામદાર કલ્યાણ બોડચ)

૯૨૩૫૦

પુરાાંત બાકી ૦.૨૯ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૨૯ ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 અનામિ ફાંડ (256)



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૧૯ કમચર્ારી ફાલો (ગુજરાિ કામદાર કલ્યાણ 

બોડચના કાયદા મુજબ)

૯૨૩૫૧

પુરાાંત બાકી ૦.૪૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૮૧ ૦.૭૮ ૦.૯૦ ૦.૩૯ ૦.૪૧ ૦.૮૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦

ખર્ચ ૧.૨૩ ૦.૭૮ ૦.૯૦ ૦.૩૯ ૦.૪૧ ૦.૮૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦ ૦.૯૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૦ ળેરા રીળોલ્ળીંગ ફાંડની અનામિ ૯૨૩૫૩

પુરાાંત બાકી ૩૯.૧૬ ૪૭.૩૧ ૪૭.૩૧ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪

જમા ૨૧૫.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

ખર્ચ ૨૦૬.૮૫ ૨૦૬.૮૭ ૨૫૦.૦૦ ૧૩૫.૬૭ ૧૧૪.૩૩ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૭.૩૧ ૪૦.૪૪ ૪૭.૩૧ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪ ૪૦.૪૪

૨૧ ઓકટર ોય રીફાંડની રીળોલ્ળીંગ ફાંડની અનામિ ૯૨૩૫૪

પુરાાંત બાકી ૪૫.૮૫ ૪૫.૮૫ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૨ ઘર દીઠ કાર્રો ઉઠળળા માટેની  અનામિ ૯૨૩૫૫

પુરાાંત બાકી ૨૩.૬૨ ૨૩.૬૨ ૧૮.૭૨ ૨૩.૬૨ 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 ૧૮.૭૨ ૦.૦૦ ૨૩.૬૨ ૨૩.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૨૩.૬૨ ૨૩.૬૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૩ માાંડળી ગેટ રીસ્ટોરેન માટે

(બી. ઓ.બી.)

૯૨૩૫૬

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 સિલક ૦.૪૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

 અનામિ ફાંડ (257)



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૨૪ ડોનેન બોકસ (સયાીબાગમાાં) ૯૨૩૫૮

પુરાાંત બાકી ૧૧.૬૨ ૧૧.૯૩ ૧૨.૪૩ ૧૧.૪૦ ૧૧.૯૦ ૧૧.૯૦ ૧૧.૯૦

જમા ૦.૩૧ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૦.૫૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૧૧.૯૩ ૧૧.૪૦ ૧૨.૯૩ ૧૧.૯૦ ૧૨.૪૦ ૧૨.૪૦ ૧૨.૪૦

૨૫ પુર રાહિ ગ્રાન્ટ ૯૨૩૫૯

પુરાાંત બાકી ૩૦.૧૨ ૧૧.૫૦ 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 ૧૮.૬૨ ૦.૦૦ ૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦

બાકી સિલક ૧૧.૫૦ ૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૧૧.૫૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૬ હરાી અનામિ ૯૨૩૬૦

પુરાાંત બાકી ૮૪.૭૯ ૭૫.૭૪ ૭૫.૭૪ ૮૮.૨૪ ૧૧૩.૨૪ ૧૧૩.૨૪ ૧૧૩.૨૪

જમા ૨૦.૨૨ ૨૪.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૯.૨૦ ૧૦.૮૦ ૪૦.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦

ખર્ચ ૨૯.૨૭ ૧૧.૫૦ ૨૫.૦૦ ૫.૬૧ ૯.૩૯ ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦

બાકી સિલક ૭૫.૭૪ ૮૮.૨૪ ૭૫.૭૪ ૧૧૩.૨૪ ૧૧૮.૨૪ ૧૧૮.૨૪ ૧૧૮.૨૪

૨૭ પ્રક્ષણ ઉપકર ૯૨૬૦૧

પુરાાંત બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૩૫૪૫.૯૭ ૩૪૯૪.૨૨ ૪૦૦૦.૦૦ ૧૨૨૩.૩૯ ૨૩૭૬.૬૧ ૩૬૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦

ખર્ચ ૩૫૪૫.૯૭ ૩૪૯૪.૨૨ ૪૦૦૦.૦૦ ૧૨૨૩.૩૯ ૨૩૭૬.૬૧ ૩૬૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦ ૩૭૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૮ ી.એસ.ટી./સપ્રળચસ ટેક્ષ (એકસાઇઝ 

ડીપાટચમેન્ટ)

પુરાાંત બાકી ૧૪.૪૯ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬

જમા ૫૭.૨૫ ૩૮.૧૮ ૦.૦૦ ૪૪.૫૨ ૧૫.૪૮ ૬૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦ ૮૦.૦૦

ખર્ચ ૫૯.૫૮ ૩૮.૧૮ ૧૧.૪૭ ૪૪.૫૨ ૧૫.૪૮ ૬૦.૦૦ ૯૨.૧૬ ૯૨.૧૬ ૯૨.૧૬

બાકી સિલક ૧૨.૧૬ ૧૨.૧૬ ૦.૬૯ ૧૨.૧૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૨૯ કન્સ્ટરકન ઉપરની ગળચમેન્ટ સેસ ૯૨૬૧૩

પુરાાંત બાકી ૧૭૩.૩૮ ૪૬.૩૩ ૧૪૬.૩૩ ૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦

જમા ૧૦૭૬.૦૬ ૧૨૧૬.૭૨ ૧૦૦૦.૦૦ ૯૫૧.૭૯ ૨૪૮.૨૧ ૧૨૦૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦ ૧૩૦૦.૦૦

ખર્ચ ૧૨૦૩.૧૧ ૧૨૬૩.૦૫ ૧૦૦૦.૦૦ ૮૬૮.૫૯ ૨૩૧.૪૧ ૧૧૦૦.૦૦ ૧૨૫૦.૦૦ ૧૨૫૦.૦૦ ૧૨૫૦.૦૦

બાકી સિલક ૪૬.૩૩ ૦.૦૦ ૧૪૬.૩૩ ૧૦૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦
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(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૩૦ સીપીએફ ડીપોઝીટ ૯૨૩૬૭

પુરાાંત બાકી ૫૫.૭૧ ૫૫.૭૧ ૩૫.૭૧ ૫૧.૨૦ ૪૧.૨૦ ૪૧.૨૦ ૪૧.૨૦

જમા ૦.૦૦ ૭.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૧૧.૯૮ ૩૫.૭૧ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૪૧.૨૦ ૪૧.૨૦ ૪૧.૨૦

બાકી સિલક ૫૫.૭૧ ૫૧.૨૦ ૦.૦૦ ૪૧.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૧ જમીન રીળોલ્ળીંગફાંડ ૮૭૦૦૪

પુરાાંત બાકી ૫૫.૧૭ ૫૫.૧૭ ૧૪૫૫.૧૭ ૧૬૪૭.૭૮ ૩૮૪૭.૭૮ ૩૮૪૭.૭૮ ૩૮૪૭.૭૮

જમા ૦.૦૦ ૨૫૪૭.૪૬ ૨૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૯૫૪.૮૫ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦

બાકી સિલક ૫૫.૧૭ ૧૬૪૭.૭૮ ૨૯૫૫.૧૭ ૩૮૪૭.૭૮ ૫૫૪૭.૭૮ ૫૫૪૭.૭૮ ૫૫૪૭.૭૮

૩૨ સીકીંગ ફાંડ ૮૫૦

પુરાાંત બાકી ગૃપ ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૬ 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 ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૬ ૦.૦૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૩ પેન્નર ડીપોઝીટ ૯૨૩૭૨

પુરાાંત બાકી ૧૩.૭૨ ૧૫.૦૨ ૧૬.૫૨ ૧૮.૦૬ ૧૮.૫૬ ૧૮.૫૬ ૧૮.૫૬

જમા ૨.૩૦ ૩.૦૪ ૧.૦૦ ૦.૪૧ ૦.૫૯ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦ ૧.૦૦

ખર્ચ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

બાકી સિલક ૧૫.૦૨ ૧૮.૦૬ ૧૨.૫૨ ૧૮.૫૬ ૧૪.૫૬ ૧૪.૫૬ ૧૪.૫૬

૩૪ મેરેજ રીસ્ટરેન ફી ૯૨૬૧૫

પુરાાંત બાકી ૧૮.૮૩ ૨૦.૫૦ ૨૧.૫૦ ૨૧.૮૨ ૨૩.૮૨ ૨૩.૮૨ ૨૩.૮૨

જમા ૧.૬૭ ૧.૩૨ ૨.૦૦ ૧.૨૧ ૦.૭૯ ૨.૦૦ 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 ૨૦.૫૦ ૨૧.૮૨ ૨૩.૫૦ ૨૩.૮૨ ૨૫.૮૨ ૨૫.૮૨ ૨૫.૮૨

૩૫ સરકારી ર્ુકળણા અનામિ

પુરાાંત બાકી ૬.૮૭ ૬.૯૩ ૪૬.૯૩ ૦.૦૦ ૭.૦૫ ૭.૫૫ ૭.૫૫ ૭.૫૫

જમા ૫.૦૧ ૫.૪૮ ૦.૦૦ ૪.૬૮ ૨.૩૨ ૭.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦ ૫.૦૦

ખર્ચ ૪.૯૫ ૫.૩૬ ૪૦.૦૦ ૪.૬૮ ૧.૮૨ ૬.૫૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

બાકી સિલક ૬.૯૩ ૭.૦૫ ૬.૯૩ ૭.૫૫ ૨.૫૫ ૨.૫૫ ૨.૫૫

 અનામિ ફાંડ (259)



(રૂ. ાખમાાં)

સને ૨૦૨૧-૨૨

નો ખરેખર ખર્ચ

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નળે'૨૧

ડડસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૨૧-૨૨ નો રીળાઇઝડ 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-

૨૩ નો 

કપ્રમનરશ્રીએ 

રજુ કરેો 

અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરેો 

અાંદાજ

ેરો

ળડોદરા મહાનગરપાપ્રકા સને 

બજટે 

કોડ
ડહસાબના સદરો

એકાઉન્ટ 

કોડ

ખરેખર જમા િથા ખર્ચ

અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

૨૦૨૨-૨૩ નુાં અનામિ ફાંડ  

૩૬ ર્ુાંટણી ડીપોઝીટ ૯૨૬૨૦

પુરાાંત બાકી ૧૦.૭૧ ૯.૪૮ ૪.૪૮ ૮.૫૮ ૬.૫૮ ૬.૫૮ ૬.૫૮

જમા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૧.૨૩ ૦.૯૦ ૯.૪૮ ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૨.૦૦ ૬.૫૮ ૬.૫૮ ૬.૫૮

બાકી સિલક ૯.૪૮ ૮.૫૮ ૦.૦૦ ૬.૫૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩૭ કોપ્રળડ-૧૯ ડડપોઝીટ (ગ્રાાંટ)

પુરાાંત બાકી ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦૮૪.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૦.૦૦ ૨૫૫૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૦.૦૦ ૧૪૬૫.૭૭ ૦.૦૦ ૨૨૨.૫૬ ૧૩૬૧.૬૭ ૧૫૮૪.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી સિલક ૦.૦૦ ૧૦૮૪.૨૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

અનામિનુાં કુ

પુરાાંિ બાકી ૨૮૦૧૩.૩૭ ૩૦૦૧૩.૩૭ ૩૫૩૪૦.૨૫ ૩૭૬૭૪.૧૯ ૪૪૪૫૦.૫૧ ૪૪૪૫૦.૫૧ ૪૪૪૫૦.૫૧

જમા  ૧૩૪૦૩.૨૮ ૧૮૨૦૩.૩૭ ૧૪૪૦૩.૪૦ ૯૭૨૦.૧૪ ૮૨૦૬.૬૬ ૧૭૯૨૬.૮૦ ૧૭૮૮૬.૪૦ ૧૭૮૮૬.૪૦ ૧૭૮૮૬.૪૦

ખર્ચ ૧૧૪૦૩.૨૯ ૧૦૫૪૨.૫૬ ૧૧૯૯૩.૭૧ ૪૪૯૧.૬૦ ૬૬૫૮.૮૮ ૧૧૧૫૦.૪૮ ૧૫૨૦૪.૦૪ ૧૫૨૦૪.૦૪ ૧૫૨૦૪.૦૪

બાકી પ્રસક ૩૦૦૧૩.૩૭ ૩૭૬૭૪.૧૯ ૩૭૭૪૯.૯૪ ૪૪૪૫૦.૫૧ ૪૭૧૩૨.૮૭ ૪૭૧૩૨.૮૭ ૪૭૧૩૨.૮૭

 અનામિ ફાંડ (260)



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૨૨-૨૩ન ું 

તસિમાત ફુંડ અને િોન



(રૂ. ાખમાાં)

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નવે'૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
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 ૨૨.૦૭ 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 ૭૧૯.૭૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૦૭ ૨૨.૦૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૨૨.૦૭ 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 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

જમા ૪૦.૪૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૩ ૧-૧-૯૭ પછીની ખાતાઓને  આપે 

કુ

૭૫૪૦૧

૭૫૪૧૨

પુરાાંત બાકી  ૮૨૭૬.૨૧ ૮૭૭૩.૯૪ ૬૨૭૩.૯૪ ૮૪૧૫.૮૪ ૫૯૧૫.૮૪ ૫૯૧૫.૮૪ ૫૯૧૫.૮૪

ખર્ચ  ૩૭૩૨.૮૯ ૪૫૬૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૩૨૨૬.૩૪ ૧૨૭૩.૬૬ ૪૫૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦.૦૦

જમા ૩૨૩૫.૧૬ ૪૯૧૮.૧૦ ૫૦૦૦.૦૦ ૧૨૫૧.૮૩ ૫૭૪૮.૧૭ ૭૦૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦ ૬૫૦૦.૦૦

બાકી તસમાત ૮૭૭૩.૯૪ ૮૪૧૫.૮૪ ૩૨૭૩.૯૪ ૫૯૧૫.૮૪ ૧૪૧૫.૮૪ ૧૪૧૫.૮૪ ૧૪૧૫.૮૪

૪ ૧-૧-૯૭ પછીની

સ્ટોર રીવોલ્વીંગ  ફાંિ તસમાત 

(૫૦ ાખ)

૭૫૪૦૮

પુરાાંત બાકી ૭૪.૩૭ ૪૯.૦૩ ૧૫.૬૫ ૩૫.૦૪ ૫૦.૦૪ ૫૦.૦૪ ૫૦.૦૪

ખર્ચ ૩૧.૪૮ ૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૧૩.૫૦ ૩૬.૫૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

જમા ૫૬.૮૨ ૧૩.૯૯ ૪૦.૦૦ ૧૬.૩૨ ૧૮.૬૮ ૩૫.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦

બાકી તસમાત ૪૯.૦૩ ૩૫.૦૪ ૨૫.૬૫ ૫૦.૦૪ ૩૦.૦૪ ૩૦.૦૪ ૩૦.૦૪

૫ સ્ટોર સ્ટોક તસમાત ૭૫૪૨૬

પુરાાંત બાકી -૪૮.૭૨ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૪૮.૭૨ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

બાકી તસમાત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૨-૨૩ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

સને ૨૦૨૧-

૨૨ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને૨૦૨૧-૨૨નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપ્રમશનરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરે 

અાંદાજ

તસમાત ફાંિ (270)



(રૂ. ાખમાાં)

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નવે'૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૨-૨૩ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

સને ૨૦૨૧-

૨૨ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને૨૦૨૧-૨૨નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપ્રમશનરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરે 

અાંદાજ

૬ સી.આઇ.પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૨૮

પુરાાંત બાકી ૮૬.૩૭ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૦.૦૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

ખર્ચ ૮૮.૬૫ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦

જમા ૧૭૨.૮૨ ૨.૧૧ ૧૨.૦૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૯ ૧૦.૦૯ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦ ૪૦.૦૦

બાકી તસમાત ૨.૨૦ ૦.૦૯ ૦.૨૦ ૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦

૭ આર. સી.સી. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૨૯

૭૫૪૩૦

પુરાાંત બાકી ૨૩.૪૩ ૨૩.૪૩ ૦.૦૦ 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 ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

૮ િી.આઇ. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફાંિ ૭૫૪૩૧

પુરાાંત બાકી ૨૨૧.૫૪ ૪૯૦.૭૭ ૩૯૦.૭૭ ૩૯૮.૧૪ ૪૪૮.૧૪ ૪૪૮.૧૪ ૪૪૮.૧૪

ખર્ચ ૪૧૭.૦૮ ૩૧૬.૯૬ ૪૦૦.૦૦ ૨૫૮.૫૪ ૨૯૧.૪૬ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦ ૫૫૦.૦૦
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બાકી તસમાત ૪૯૦.૭૭ ૩૯૮.૧૪ ૩૪૦.૭૭ ૪૪૮.૧૪ ૨૯૮.૧૪ ૨૯૮.૧૪ ૨૯૮.૧૪

૯ વાહન ોન તસમાત ફાંિ ૭૫૧૦૧

પુરાાંત બાકી ૫.૩૩ -૮.૪૬ ૦.૦૦ -૧૮.૬૬ ૪.૩૪ ૪.૩૪ ૪.૩૪

ખર્ચ ૬.૩૫ ૧.૩૬ ૧૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦
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(રૂ. ાખમાાં)

૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧
એપ્રિ'૨૧ થી 

નવે'૨૧

ડિસે'૨૧ થી 

માર્ચ'૨૨
કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાપ્રકાનુાં સને ૨૦૨૨-૨૩ નુાં તસમાત ફાંિ 

બજટે 

કોિ
ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અાંદાજ 

૨૦૨૧-૨૨

સને ૨૦૨૧-

૨૨ 

નો ખરેખર ખર્ચ

સને૨૦૨૧-૨૨નો રીવાઇઝિ 

અાંદાજ
સને ૨૦૨૨-૨૩ 

નો કપ્રમશનરશ્રીએ 

રજુ કરેો અાંદાજ

સને ૨૦૨૨-૨૩ નો માંજુર કરે 

અાંદાજ

૧૨ જાથુ તસમાત ૭૨૪૦૧

પુરાાંત બાકી ૪.૦૦ ૩.૯૫ ૩.૪૫ 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 ૦.૦૫ ૦.૦૦ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૫૦ ૦.૫૦ ૩.૪૫ ૩.૪૫ ૩.૪૫

બાકી તસમાત ૩.૯૫ ૩.૯૫ ૨.૪૫ ૩.૪૫ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦

તસમાતની તારીજ

પુરાાંત બાકી ૯૫૬૭.૦૬ ૯૪૪૨.૨૬ ૬૭૫૬.૩૦ ૮૯૬૪.૫૪ ૬૪૨૨.૩૧ ૬૪૨૨.૩૧ ૬૪૨૨.૩૧

ખર્ચ ૪૩૨૫.૧૭ ૪૮૭૮.૩૨ ૨૪૭૦.૦૦ ૩૪૯૮.૩૮ ૧૬૪૬.૬૨ ૫૧૪૫.૦૦ ૨૬૭૫.૦૦ ૨૬૭૫.૦૦ ૨૬૭૫.૦૦

જમા ૪૪૪૯.૯૭ ૫૩૫૬.૦૪ ૫૫૮૩.૨૯ ૧૩૮૦.૦૩ ૬૩૦૭.૨૦ ૭૬૮૭.૨૩ ૭૩૩૩.૪૫ ૭૩૩૩.૪૫ ૭૩૩૩.૪૫

બાકી તસમાત ૯૪૪૨.૨૬ ૮૯૬૪.૫૪ ૩૬૪૩.૦૧ ૬૪૨૨.૩૧ ૧૭૬૩.૮૬ ૧૭૬૩.૮૬ ૧૭૬૩.૮૬
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અન ું.

નું
બેંક/સુંસ્થા ાખા ખાતા નું ોન ેળાનો હેત 

ોન મળ્યાની 

તારીખ
ોનની રકમ વ્યાજ દર (%)

મ દ્દત 

(મહહનામાું)

૩૧.૧૨.૨૧ ના રોજ 

સસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

(અ)

૧૮.૦૩.૧૬ ૨૫૪૦.૬૦

૨૧.૦૩.૧૭ ૬૪૮૦.૦૦

ક  ૯૦૨૦.૬૦

૯૦૨૦.૬૦ ૫૨૯૬.૩૭

(બ)

૨

વ.મ.પા. ઈન્ટર ફંડ ોન 

(ડડપોઝીટ)

વ.મ.પા.
બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૧

(ાભાર્થી ગેપ ફંડીંગ)
૨૦૧૬-૧૭ ૨૩૨૫.૦૦ ૯ ૧૧૭ ૧૨૩૬.૬૭

૧૧૩૪૫.૬૦ ૬૫૩૩.૦૪ક 

૫૪
બી.એસ.યુ.પી. ફેઝ-૩

(ાભાર્થી ગેપ ફંડીંગ)

નેનાઇઝ્ડ બેંક/સુંસ્થા ાસેથી ીધે ોન

ક 

૧૦.૨૦

Floating

આુંતરીક ભુંડોલ ોન

ળડોદરા મહાનગરાસકાની ોનની સળગત દાાળત ું ત્રક

(રૂ. ાખમાું)

૫૨૯૬.૩૭૧
હાઉસીંગ & અબબન 

ડેવોપમેન્ ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમદાવાદ
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