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VMC Audit



અ��ુમણકા 
 

અ�.ુ નબંર િવગત પેરા નબંર પાન નબંર 

૧ મહ'કમ િવભાગ ૧ ૧ 

૨ પે)શન િવભાગ ૨ થી ૬ ૨  

૩ પ-લીક વક.સ  બલ િવભાગ ૭ થી ૧૫ ૩  

૪ દ'ણેયાદ2 બલ િવભાગ ૧૬ થી ૧૯ ૬  

૫ Concurrent Post Audit િવભાગ ૨૦ થી ૨૨ ૭  

૬ જમા તપાસણી િવભાગ ૨૩ ૯ 

૭ અનામત 4રફંડ િવભાગ ૨૪ થી ૨૭ ૯  

૮ ઉ7ર ઝોન ઓ4ડટ ૨૮ થી ૩૩ ૧૧  

૯ પિ;મ ઝોન ઓ4ડટ ૩૪ થી ૩૮ ૧૨  

૧૦ પ4રિશ<ટ (૧ થી ૭) _ ૧૪  
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ઓ4ડટ પેરાની અ��ુમણકા 
 

પેરા 

નબંર 
િવગત 

પાન 

નબંર 

મહ'કમ િવભાગ 

૧ ઓ�ડટ શાખાના મહ0કમની િવગત  ૧ 

પે)શન િવભાગ 

૨ નવી વિધ̂ત પેAશન યોજના હ0ઠળ અદાપા* રકમમાથંી કર0લ કપાત ૨ 

૩ ચીફ એકાઉAટAટ�ીના નામે લીધેલ તસલમાતના જમાખચ	 બાબત ૨ 

૪ &ોિવઝનલ પેAશન િનયિમત કરવા બાબત ૨ 

૫ ઉcચક નાણાકં�ય સહાયના  બલ અદાપા* ન હોય ફાઇલે કરાવવા બાબત ૩ 

૬ Cુdંુબ પેAશન અમાAય કરવા બાબત ૩ 

પ-લીક વક.સ બલ િવભાગ 

૭ પાણી Rરુવઠાશાખાના  બલમા ંથયેલ વe ુઆકારની કપાત  ૩ 

૮ ઉfર ઝોનના  બલમા ંઆઇટમની gલૂને કારણે વe ુઆકારની કપાત  ૩ 

૯ અફોડiબલ હાઉસjગ &ો<kટના  બલમા ંથયેલ વe ુઆકારની કપાત ૪ 

૧૦ પાણી Rરુવઠા શાખાના  બલમા ંDone Quantity Nજુબ Gકુવlુ ંકરતા વe ુ

આકારની કપાત 

૪ 

૧૧ પાણી Rરુવઠા શાખાના  બલમાથંી ટ0Aડરની શત	 Nજુબ Retention Money   5 %

Nજુબની કપાત 

૪ 

૧૨ પnલીક વક	સના કામોના િવિવધ &ો<kટની વાિષ̂ક ઇ4રા ફાઇલમા ંરહ0લી 3િતઓ 

બાબત 

૪ 

૧૩ &ો<kટ વક	સના કામની ર5ૂ કર0લ બoક ગેરpટ�ની Nqુતમા ંBreak Period લગતની 

 બલમાથંી કપાત 

૫ 

૧૪ &ો<kટ વક	સના કામોમા ંCAR Policy ર5ૂ કરવા બાબત ૫ 

૧૫ એક વષ	થી વe ુસમય બાદ ર5ૂ થયેલ  બલ બાબત ૫ 

દ'ણેયાદ2 બલ િવભાગ 

૧૬ MGVCL મા ંભર0લ �ડપોઝીટ લગત ૬ 

૧૭ અSrનશમન અને તા]કાલીક સેવાઓ શાખા sારા હ0વી મોટર tહ�કલ uાઇવરો લેવા 

લગત 

૬ 

૧૮ GCMMF, Anand  ને Gકુવેલ રકમનો તસલમાત જમાખચ	 કરાવવા બાબત ૬ 

૧૯ મીક0નીકલ શાખા sારા ર5ૂ થયેલ ભાડાની લકઝર� બસના  બલમાથંી થયેલ કપાત 

બાબત 

૭ 
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પેરા 

નબંર 
િવગત 

પાન 

નબંર 

C.P.A િવભાગ 

૨૦ મહાનગરપા લકાના બoક ખાતાઓFુ ંર�કAશીલીએશન કરવા બાબત ૭ 

૨૧ GPMC Act ની કલમ ૧૦૫ Nજુબ ઓ�ડટ િવભાગ 8ારા �ી1થાયી સિમિતને 

મહાનગરપા લકાના આવક-4વકના અઠવા�ડક �રપોટ	  મોકલવા બાબત  

૮ 

૨૨ મહાનગરપા લકાના ર0વેAU ુતસલમાત પૈક� ખાતાઓ 8ારા થયેલ જમાખચ	ની 

મા�હતી 

૮ 

જમા તપાસણી િવભાગ 

૨૩ Animal Birth Control Scheme Wતગ	ત કરવામા ંઆવેલી કામગીર�નો ર�પોટ	  ૯ 

અનામત 4રફંડ િવભાગ 

૨૪ અનામત રjફડ  બલ ફાઇલે કરાવવા બાબત  ૯ 

૨૫ બoક ગેરpટ� Nqુત બાદ ર5ૂ કર0લ હોઇ, પેનvટ�ની વZલૂાત બાબત ૧૦ 

૨૬ ઇ4રદારની અનામત ર�ફંડના  બલમાથંી દંડની રકમ વZલૂ લેવા બાબત ૧૦ 

૨૭ નગર wહૃના �રફંડ  બલમાથંી ભાડા તફાવતની રકમની કપાત કરવા બાબત ૧૦ 

ઉ7ર ઝોન ઓ4ડટ 

૨૮ પynલક વkસ	ના કામ Wગે ર5ૂ કર0લ બoક ગેરpટ�ની Nqુતમા ંBreak Period 

લગતની  બલમાથંી કપાત 

૧૧ 

૨૯ કમ	ચાર�ના તફાવત પ*કના  બલમા ંસ1પેAડ પીર�યડના કર0લ આકારની કપાત ૧૧ 

૩૦  લવ એAક0શમેAટ  બલ એક વષ	 બાદ માAયતા અથB ર5ૂ થયેલ હોઇ, ઓ�ડટ 

વાધંાથી પરત કરવા બાબત  

૧૧ 

૩૧ પેzોલ કાડ	 હોવા છતા ંપર�વહન ભ{થાનો આકાર થયેલ હોઇ કપાત કરવા બાબત ૧૧ 

૩૨ વોડ	-૮ના પાણી કનેkશન ર|જ1ટરની તપાસણી દર9યાન જણાય આવેલ બાક� 

વZલુાત બાબત 

૧૧ 

૩૩ વોડ	-૮ના 1થાયી લાર� ર}1ટરની તપાસણી દર9યાન જણાઇ આવેલ બાક� 

વZલુાત બાબત 

૧૨ 

પિ;મ ઝોન ઓ4ડટ 

૩૪ LTC &વાસFુ ં  બલ ર5ુ કર0લ ના હોવાથી હH ર4 Mપાતંર�ત  બલમાથંી કર0લ 

વZલુાત બાબત 

૧૨ 

૩૫ પેzોલ કાડ	 હોવા છતા ંપ�રવહન ભ{થાનો આકાર થયેલ હોઇ, કપાત કરવા બાબત  ૧૨ 

૩૬ ઓવર ટાઇમ મળવાપા* ન હોઇ કપાત કરવા બાબત ૧૨ 

૩૭ શહ0ર� િવકાસ અને wહૃ િનમા	ણ િવભાગ, ગાધંીનગર ખાતે લોન સેવા પર ફરજો 

બ4વતા કમ	ચાર�ની Nqુત Wગે સ3મ મ5ૂંર� મેળવવા બાબત 

૧૨ 
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પેરા 

નબંર 
િવગત 

પાન 

નબંર 

૩૮  બલમા ંએક જ &કારના વાધંાઓ વારંવાર ઉપS1થત થતા હોઇ, ખાતાને લે ખત 

4ણ કરવા બાબત  

૧૩ 

 

પ4રિશ<ટની અ��ુમણકા 
 

પ4રિશ<ટ 

નબંર 

િવગત પાન 

 નબંર 

૧ િ@-ઓ4ડટ દરAયાન બલમાથંી કર'લ Bુલ કપાતની મા4હતી ૧૪ 

૨ @ોિવઝનલી મા)ય કર'લ બલની મા4હતી ૧૫ 

૩ બલમાથંી કર'લ મહCવની કપાતની મા4હતી ૧૬  

૪ િ@-ઓ4ડટ કર'લ બલની સDંયાની મા4હતી ૨૧ 

૫ એક વષ.થી વG ુસમય બાદ રHૂ થયેલ બલની મા4હતી ૨૨ 

૬ જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર2ની મા4હતી ૨૯  

૭ ખાતા વાઇઝ તસલમાતની માહ2તી ૩૧  
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 : મહ�કમ િવભાગ : 

પેરા-૧ 

ઓ�ડટ શાખામા ંમ�ૂંર થયેલ �ુલ ૧૧૫ જગાઓ પૈક� ૬૦ જ� યાઓ ખાલી છે. "ના કારણે ઓ�ડટ 

શાખાની જમા તેમજ ખચ' (િ*-ઓ�ડટ) ની તપાસણીની કામગીર� ઉપર િવપર�ત અસર પડ1લ છે. 

2ટોર ઓ�ડટ 4ારા કરવામા ંઆવતી માલસામાનની *6 ય7 તપાસણી (Physical Verification) 
તેમજ માલસામાનના �હસાબોની તપાસણી (Internal Book Verification) થઇ શક1લ નથી તેમજ 

મહાનગરપા;લકાના �ુલ ૧૨ વહ�વટ� વોડ' પૈક�ની કચેર�ઓમા ં આવક (જમા િવભાગ) ના 

�હસાબોની તપાસણી, 2ટાફના અભાવે કરવી શ? બનેલ નથી. મહાનગરપા;લકાના ૭૫ "ટલા 

ખાતાઓAુ ંર1વBC ુઓ�ડટ કરવા માટ1 હાલમા ંનહ�વત 2ટાફ ઉપલDધ છે. " વહ�વટ� FિG ટએ ઘણી 

જ ગભંીર બાબત કહ� શકાય. અહ1વાલના વષ' દરL યાન ખાલી જ� યાઓ Mગેની મા�હતી તેમજ 

2 ટાફની માગંણી Mગે સામાB ય વહ�વટ િવભાગને લે;ખત Nણ કરવામા ંઆવેલ છે. સદરOુ હક�કત 

જોતા ંઓ�ડટ શાખાની ખાલી જ� યાઓ પૈક� સીનીયર ઓ�ડટરની બે જ�યા તથા ઓ�ડટરની Pણ 

જ�યા સીધી ભરતીથી તા6કાલીક ભરાય તે અ6 યતં જQર� છે. 

(ઓ�ડટ પPાકં ન.ં૧૧૫/તા.૨૪-૪-૨૦૧૮) 

 

ઓ�ડટ શાખાના મહ�કમની િ� થિત  (માચ�-૨૦૧૮) 
 

અA.ુ 

નબંર 
જ� યાA ુનામ 

�લૂ 

જ� યા 

ભરાયેલ 

જ� યા 

ખાલી 

જ� યા 

૧ ચીફ ઓ�ડટર ૧ ૧ - 

૨ સીની. ઓ�ડટર ૫ - ૫  

૩ ઓ�ડટર ૭ - ૭ 

૪ આસી. ઓ�ડટર ૭ ૫  ૨  

૫ �ુની. ઓ�ડટર ૩૪ ૩૦ ૪ 

૬ 2 ટોક વેર�ફાયર ૩ ૨  ૧  

૭ �ુની. Vલાક'  ૪૯ ૧૨ ૩૭ 

૮ હવાલદાર ૧ ૧ - 

૯ જમાદાર ૧ - ૧ 

૧૦ િસપાઇ ૭ ૪ ૩ 

�લૂ સXંયા ૧૧૫ ૫૫ ૬૦ 
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: પે#શન દફતર : 
 

પેરા-૨  

નવી વિધYત  પેBશન યોજના હ1ઠળ તા. ૧-૪-૨૦૦૫ ક1 6યારબાદ િનયમીત પગાર ધોરણમા ંિનમ\ ૂકં 

પામેલ કમ'ચાર�ઓના પગાર વ]ા મ^ઘવાર� ભ_થાની �ુલ રકમના ૧૦ ટકા રકમ કમ'ચાર�નો ફાળો 

તેમજ તેટલી જ રકમનો વડોદરા LCિુનિસપલ કોપ`ર1શનનો ફાળો અને તેના પર ૮ ટકા aયાજ મળ� 

થતી રકમ NSDL (National Securities Depository Limited) સ2ંથામા ંજમા કરાવવાની થાય 

છે. કમ'ચાર�ઓએ તેમના સી.પી.એફ. ના એકાઉBટ નબંર (PRAN) ન�હ લીધેલ હોવાથી �હસાબી 

શાખાએ સદર રકમ બbકમા ં જમા કરાવેલ છે. કમ'ચાર�ઓએ એકાઉBટ નબંર મેળવતા હવે તે 

કોBc�DCટુર� *ોવીડBડ ફંડનો �હસાબ NSDL મા ં જમા કરવા લગતના ઈ.ડ�.પી. પPકો રNની 

મા�હતી eયાને લીધા િસવાય તૈયાર કર1લ હોવાથી, વાધંાથી �હસાબી શાખાAુ ં eયાન દોરતા 

કમ'ચાર�નો ફાળો અને કોપ`ર1શનનો ફાળો બીનપગાર� રN લગતની Y1BP ની મા�હતીની સાથે 

સાકંળતા " તે કમ'ચાર�ની ;બન પગાર� રNના *માણમા ં તેઓનો LCિુનિસપલ કોપ`ર1શનને 

આપવાનો ફાળો આશર1  ` ૫૦,૦૦,૦૦૦/- "ટલો કપાત કરાવેલ છે. 
 

પેરા-૩ 

મૈયત કમ'ચાર�ના વારસદારને ચીફ એકાઉBટBટના નામે તસલમાત લઇ અAgુમે ચેક નબંર-

૨૬૩૪૫૪/તા.૨૭-૫-૨૦૦૮ અને ચેક નબંર-૨૬૩૪૫૫/તા.૨૭-૫-૨૦૦૮ થી ` ૩,૦૦,૦૦૦/- 

વળતર પેટ1 hકૂવેલ છે, " રકમનો જમાખચ' અiાિપ થયેલ નથી. ` ૭,૦૦,૦૦૦/- hકૂવવાના 

;બલ ર�ૂ કરતા સમયે ` ૩,૦૦,૦૦૦/- નો જમાખચ' થવાનો બાક� હોઇ, જQર� *�gયા jણૂ' 

કરવાની શતk ;બલ વાધંા સહ માBય કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

અA.ુ નબંર નામ ;બલ નબંર / તાર�ખ રકમ  ` 

૧ lી નગીન રણછોડ હ�રજન સી-૨૬૧૫/૩૧-૩-૨૦૧૭ ૭,૦૦,૦૦૦ 

૨ lી હર�શ મગન સોલકં� સી-૨૬૧૪/૩૧-૩-૨૦૧૭ ૭,૦૦,૦૦૦ 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧/તા.૬-૪-૨૦૧૭, વાધંા ન.ં૨/તા.૬-૪-૨૦૧૭) 

 

પેરા-૪ 

ઓ�ડટ આવક નબંર-૫૮૬/તા.૧૮-૩-૨૦૧૭ અBવયે lી *િવણભાઇ મગનભાઇ પટ1લનો પેBશન 

ક1સ ર�વાઇઝ કરવા અPે ર�ુ કરવામા ંઆવેલ છે. nવેુઝ શાખા ઠરાવ Mક ૨૨૨/તા.૭-૨-૨૦૧૭ 

આધાર1 માBય કર1લ તા.૧-૭-૨૦૦૮ નો jરુ2કાર અદાપાP ન હોય પેBશન ક1સ ર�વાઇઝ  કરવાપાP 

ઠરતો નથી. ઓ�ડટ વાધંા આધાર1 *ોિવઝનલ પેBશન િનયિમત કરવામા આવેલ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૪/તા.૧૨-૪-૨૦૧૭) 
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પેરા-૫ 

ઉoચક નાણાકં�ય સહાયના ;બલ ઠરાવેલ ધારાધોરણ અAસુાર સહાય અદાપાP ન હોવા છતા ં

ખાતાએ તૈયાર કર�, �હસાબી શાખા મારફતે ખચ' પાડ� અPે માBયતાથk મોકલાવેલ હતા. " 

િનયમાAસૂાર ન હોઇ ફાઇલે  કરાવેલ છે. 
 

અA.ુ 

નબંર  
નામ ;બલ નબંર / તાર�ખ 

રકમ 

` 

૧ lી શૈલેષ બી.પટ1લ એચ-૬૩૮/૨-૬-૨૦૧૭ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૨ lી નાનિસpગ દાqુભાઇ વસાવા એચ-૧૧૪૯/૧૮-૮-૨૦૧૭ ૫,૦૦,૦૦૦ 

૩ lી નાગr j ૂNંભાઇ રાઠો�ડયા એચ-૧૫૪૯/૨૩-૧૧-૨૦૧૭ ૮,૦૦,૦૦૦ 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૩/તા.૮-૬-૨૦૧૭, ૩૬/તા.૨૦-૯-૨૦૧૭, ૫૧/તા.૫-૧૨-૨૦૧૭) 

 

પેરા-૬ 

ઓ�ડટ આવક નબંર-૩૬૭/તા.૨૯-૭-૨૦૧૭ અBવયે �ુsંુબ પેBશન ક1સ અPે માBયતાથk ર�ૂ 

કરવામા ંઆવેલ હતો. મૈયત કમ'ચાર� lી આિશષ બાtભુાઇ રાણાની માતાને તેમના પિતAુ ંપેBશન 

મળuુ ં હોય, jPુ ઉપર સjંણુ'પણે આધા�રત ગણાય ન�હ. તેથી તેઓને �ુsંુબ પેBશન અદાપાP 

નથી. lી કો�કલાબેન બાtભુાઇ રાણાનો પેBશન ક1સ અPેથી વાધંા મારફતે nધુારો કરાવીને 

vેwCઇુટ� માBય રાખી, �ુsંુબ પેBશન અમાBય કરવામા ંઆવેલ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૨૭/તા.૫-૮-૨૦૧૭) 

 

: પ*+લક વ-સ� /બલ િવભાગ : 
 

પેરા-૭ 

પાણી jરુવઠા શાખા N.ન.ં ૩/તા.૨૫-૪-૨૦૧૭ થી પાટ'  ;બલ ન.ં "-૧૪/તા.૪-૫-૨૦૧૭,                 

` ૪,૬૨,૬૨,૯૨૪/- ઓ�ડટ શાખામા ં મ�ૂંર� માટ1 ર�ૂ કરવામા ં આવેલ હu ુ.ં ;બલમા ં દશા'વેલ 

આઇટમ ન.ં ૪૩(૨૧) લગત Measurement Book મા ં દશા'વેલ hકુવણાનંી રકમની ટકાવાર� 

કરતા તે આઇટમની ;બલમા ં વx ુ રકમ આકાર કર1લ હોવાથી ` ૫૨,૫૪,૪૬૯/- ની કપાત કર�            

` ૪,૧૦,૦૮,૪૫૫/- Aુ ં;બલ માBય કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં  

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૦૧/તા.૩૦-૫-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૮ 

ઉ]ર ઝોન N.ન.ં ૧૮૯૩/તા.૧૪-૮-૨૦૧૭ થી પાટ' ;બલ ન.ં આઇ-૧૦૧૭/તા.૧-૯-૨૦૧૭,       

` ૩૫,૩૯,૨૧૦/- ઓ�ડટ શાખામા ંમ�ૂંર� અથk ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં ;બલમા ંદશા'વેલ આઇટમ 

ન.ં ૧૩ ની ગણતર�મા ંyલુને કારણે ;બલમા ંથયેલ વx ુઆકાર ` ૧૧,૯૨,૨૩૭/- ની કપાત કર� 

` ૨૩,૪૬,૯૭૩/- Aુ ં;બલ માBય કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૪૨૩/તા.૪-૧૦-૨૦૧૭) 
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પેરા-૯ 

અફોડzબલ હાઉસ{ગ *ો"Vટ શાખા 4ારા પાટ'  ;બલ ન.ં આઇ-૧૨૭૯/તા.૯-૧૦-૨૦૧૭,                

` ૨,૦૮,૩૩,૯૨૫/- ઓ�ડટ શાખામા ં મ�ૂંર� અથk ર�ૂ કરવામા ં આવેલ હu ુ.ં વધારાના કાપkટ 

એ�રયાની મ�ુંર� મેળવેલ ન હોવા છતા,ં તે |જુબ ;બલ બનાવેલ હોવાથી વાધા ં |જુબ               

` ૬૪,૭૭,૯૦૦/- ની કપાત તથા Measurement Book મા ં દશા'વેલ % (ટકાવાર�) કરતા ં

;બલમા ંવx ુઆકાર કર1લ હોવાથી ` ૧,૦૯,૬૬૫/- ની કપાત સહ  �ુલ ` ૬૫,૮૭,૫૬૫/- ની 

કપાત કર�  ` ૧,૪૨,૪૬,૩૬૦/- Aુ ં;બલ માBય કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૫૨૫/તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૧૦ 

પાણી jરુવઠા શાખા પાટ'  ;બલ ન.ં આઇ-૨૦૩૩/તા.૧૬-૨-૨૦૧૮, ` ૨,૫૩,૪૦,૯૦૦/- Aુ ં ;બલ 

ઓ�ડટ શાખામા ં માBયતાથk ર�ુ કરવામા ં આવેલ હu ુ.ં ;બલમા ં દશા'વેલ આઇટમ ન.ં ૬૨(૩)મા ં

Measurement Book |જુબ Allow Tender Quantity hકુવવાપાPનો શેરો હતો, છતા ં;બલમા ં

Done Quantity |જુબ hકુવ\ુ ંકરવાનો આકાર કર1લ હતો. "થી ` ૨૪,૪૩,૪૦૦/- ની કપાત 

કર� ` ૨,૨૮,૯૭,૫૦૦/- A ુ;બલ માBય કરવામા ંઆવેલ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૬૩૯/તા.૫-૩-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૧૧ 

પાણી jરુવઠા શાખા પાટ'  ;બલ ન.ં આઇ-૨૨૩૭/તા.૧૫-૩-૨૦૧૮, ` ૨,૦૨,૧૮,૯૦૦/- Aુ ં ;બલ 

ઓ�ડટ શાખામા ંમાBયતાથk ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં ;બલમાથંી ટ1Bડરની શત' |જુબ Retention 

Money  5 % |જુબની ` ૧૦,૧૦,૯૪૫/- કપાત કર� ;બલ માBય કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૭૨૧/તા.૩૧-૩-૨૦૧૮) 
 

પેરા-૧૨ 

પDલીક વક'સના કામોના િવિવધ *ો"Vટ લગત શાખા તેમજ ઝોન 4ારા કરવામા ંઆવતા નવીન 

વાિષYક ઇNરાઓની |ળૂ ફાઇલો ઓ�ડટ શાખાએ *ી-2~ટ�ની માટ1 ઇNરો મ�ુંર થયેથી uતૂ' જ 

મોકલવામા ંઆવતી નથી. માBય વાિષYક ઇNરા અBવયેના કામના ;બલ ઓ�ડટ શાખાએ મ�ૂંર� 

માટ1 ર�ૂ કરવામા ંઆવે 6યાર1 વાિષYક ઇNરાની |ળુ ફાઇલ *ી-2~ટ�ની માટ1 સામેલ રાખવામા ંઆવે 

છે. તે દરLયાન ક1ટલીક મહ6વની 7િતઓ *2uતુ |ળૂ ફાઇલમા ંજણાઇ આવતા, અPેથી લે;ખત 

ઓ�ડટ વાધંો આપવામા ંઆવે છે. "ની ખાતા 4ારા jતૂ'તા કરવામા ંઘણો સમય aયિતત થાય છે. 

"ના કારણે " તે વાિષYક ઇNરા પૈક�ના ;બલ મ�ુંર�ની *�gયામા ં િવલબં થાય છે. સદરOુ Mગે 

તાક�દના પગલા ંલેવા સીટ� એBrનીયરlીAુ ં લે;ખત eયાન દોરવામા ંઆવે�ુ ંછે. 

(ઓ�ડટ શાખા N.ન.ં૯૮૦/તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૭) 
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પેરા-૧૩ 

મહાનગરપા;લકાના *ો"Vટ વક'સના તેમજ અBય ` ૫૦ લાખથી વxનુા કામોમા,ં ટ1Bડરની શરત 

|જુબ 2% EMD, 3% SD તથા 5 %  Performance Guarantee પેટ1 બbક ગેરંટ�, ઇNરદાર 

4ારા ર�ૂ કરવાની હોય છે. આવી બbક ગેરંટ�ઓની વેલીડ�ટ� પીર�યડ jરુો થતા જ |�ુત લબંાવવા 

માટ1ની કાય'વાહ�, ખાતાઓ 4ારા સબિંધત ઇNરદાર પાસેથી કરવામા ં આવતી નથી. બbક 

ગેરંટ�ઓની |�ુ �ત jરુ� થયેલી હોવા છતા,ં ;બલ મ�ૂંર�ના તબ�ે ઓ�ડટ વાધંાઓથી સબિંધત 

ખાતાને બbક ગેરંટ� ર�BC ુકરાવવાની કાય'વાહ� કરવા જણાવવાની ફરજ પડ1 છે. તેથી બbક ગેરંટ� 

continuous ના હોય તેવા Break Period ની |�ુતAુ ંવાિષYક 18 % aયાજ સબિંધત ખાતા 4ારા 

કપાત કર�, ર�ૂ કરવામા ંઆવતા ;બલ માBય કરવામા ંઆવે છે. 

(ઓ�ડટ શાખા N.ન.ં૧૩૭૧/તા.૧૭-૩-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૧૪ 

*ો"Vટ વક'સના કામોમા ં ટ1Bડરની શરત |જુબ, કામની CAR Policy (Contractor All Risk 

Policy) વક' ઓડ'ર તબ�ે ઇNરદાર 4ારા મેળવવાની હોય છે. છતા ં ક1ટલાક કામોમા ં પૉલીસી 

મેળaયા િસવાય ખાતા 4ારા કામો કરાવી ;બલ ર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. આથી િનયમ |જુબ કપાત 

કરવા માટ1 વાધંા ઉપ�2થત થવાના *સગેં ;બલ hકૂવણીમા ંિવલબં થાય છે. 

(ઓ�ડટ શાખા N.ન.ં૧૩૭૧/તા.૧૭-૩-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૧૫ 

વડોદરા મહાનગરપા;લકાના િસિવલ કામો કરતા ઇNરદારો તથા મટ�ર�યલ તેમજ સિવYસીસના 

ઇNરદારોના ;બલAુ ં hકૂવ\ુ ં સમય મયા'દામા ં કરવા માટ1 LCિુનિસપલ કિમ�રlી 4ારા �હસાબી 

શાખા પ�રપP Mક : ૧૬/તા.૩-૫-૧૯૯૩ થી Nર� કર1લ છે. પ�રપP |જુબ કામ jણૂ' થયેથી 

અથવા માલસામાન / સિવYસની  કામગીર� થયેથી દ�ન-૩૦ મા ં ;બલ બનાવી ખાતા મારફતે 

�હસાબી-ઓ�ડટમા ં ર�ૂ કરવાની તાક�દ કર1લ છે. 

  ચા� ુવષ' દરLયાન ખાતાઓ 4ારા ૧ વષ' થી વx ુસમય બાદ ઓ�ડટ અથk ર�ૂ થયેલ ૩૬ ;બલ, 

LCિુનિસપલ કિમ�રlીની મ�ૂંર� મ�યા બાદ ઓ�ડટ ચકાસણી કર�ને મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલા છે. 

ખાતાઓ 4ારા ;બલ બનાવવાની કામગીર� સમય મયા'દામા ંથાય તે ઇoછનીય છે. 

(પ�રિશGટ-૫) 
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: દ�ણેયાદ5 િવભાગ: 
 

પેરા-૧૬ 

nએુઝ ડ� વક'સ તથા 2c�ટલાઇટ શાખા 4ારા ટ1Lપરર� વીજ કનેકશન મેળવવા Mગેની Final 

Quotation (FQ) ની તસલમાત અPેની કચેર�એ તપાસણી અથk ર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. સદર FQ 

ની તસલમાતમા ં િસ�રુ�ટ� ડ�પોઝીટનો સમાવેશ થયેલ હોય છે. અ|કુ 2થળોએ ટ1Lપરર� વીજ 

કનેકશન મેળવવા ભર1લ ડ�પોઝીટનો સમય jરૂો થતા તે ડ�પોઝીટની રકમ �રપીટ/ર�BC ુકરવી 

જોઇએ તેમ છતા ંએજ 2થળે ફર�થી કનેVશન મેળવવા માટ1 બીr ડ�પોઝીટની રકમ તસલમાત 

મેળવી MGVCL મા ંhકૂવ\ુ ંકરવામા ંઆવે છે. પરંu ુઅગાઉ ભર1લ રકમ પરત મહાનગરપા;લકાને 

મળેલ છે ક1 ક1મ ? તેની કોઇ 2પGટતા ખાતા 4ારા કરવામા ંઆવતી નથી. ગત વષ' દરLયાન ક1ટલી 

તસલમાત લીધી તથા અગાઉ ભર1લ તસલમાત પૈક�ની ક1ટલી ડ�પોઝીટ પરત જમા આવી, આ 

બાબતે કાય'પાલક ઇજનેરlી nએુઝ ડ�. વક'સ તરફ લખાણ કરવામા ંઆવેલ છે. " Mગેની jતૂ'તા 

અiાિપ nધુી કરવામા ંઆવેલ નથી.    

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૨/તા.૧૨-૪-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૧૭ 

અ��નશમન અને તા6કાલીક સેવાઓ િવભાગ �ારા હ1વી મોટર aહ�કલ લાઇસBસ ધરાવતા �ુલ ૩૦ 

�ાઇવરોનો ૧૧ માસના કરારથી માિસક ઉoચક પગાર ચા�થી લેવા Mગેનો ઈNરો કરવામા ં

આવેલ, "ની |�ુત તા.૯-૭-૨૦૧૬થી jણૂ' થતા ં lી 2થાયી સિમિત ઠરાવ Mક ૧૯૯/       

તા.૨૧-૭-૨૦૧૬ થી jનુઃ મ�ૂંર� મેળવી �ુલ ૪૫ �ાઇવરો લેવાનો નવીન ઈNરો થતા nધુીની 

|�ુત માટ1 વક' ઓડ�ર આપવામા આવેલ હતો. સદર બાબતે ઘણો સમય થયેલ છે. ખાતા 4ારા 

અiાિપ નવીન ટ1Bડર *�gયા હાથ ધર1લ જણાતી નથી .અPેની કચેર�એથી સદર બાબતે ખાતાAુ ં

લે;ખત eયાન દોરવામા ંઆવેલ છે. 

�ાઇવરોના માહ1 �ુલાઇ-૧૭ ના માિસક ઉoચક ચા�ના ;બલ પૈક�ના બે �ાઇવર       

તા.૧૯-૭-૨૦૧૭ થી તા.૨૯-૭-૨૦૧૭ (દ�ન-૧૧) nધુી jરુની કામગીર� માટ1 રાજકોટ ગયેલ હતા. 

"ઓની લૉગtકુમા ંદરરોજની ૨૪ કલાક |જુબની હાજર� દશા'વેલ હતી. " લગત સ7મ મ�ૂંર� 

મેળવવામા ં આવેલી ન હતી.અPેના વાધંા અBવયે LCિુનસીપલ કિમ�રlીએ મ�ૂંર� આપેલ હોઇ   

૨૪ x ૭ |જુબAુ ં;બલ માBય કર1લ છે. 

(ઓ�ડટવાધંા ન.ં૪૫તા.૯-૬-૨૦૧૭, વાધંા ન.ં૨૩૧/તા.૪-૧-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૧૮ 

આઇ.સી.ડ�.એસ. અબ'ન ઘટક ૧,૨ ની �ગણવાડ� ક1BFોના બાળકોને ફોટ�ફાઇડ િમ�ક j�ુુ પાડવા 

લગત Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd., Anand ને એડવાBસ રકમ 

પેટ1 ` ૪૯,૫૦,૪૦૦/- hકુવવામા ંઆવેલ હતા. "નો જમાખચ' માિસક ફોટ�ફાઇડ િમ�કના ;બલ ર�ૂ 

થયે તબ�ાવાર કરવાA ુઠરાવેલ. પરંu ુતેમ ન કરતા ;બલ ન.ં ૪૭૬/૧૯૭૬/          તા.૨૦-

૧૧-૨૦૧૭ થી માહ1 �ુલાઇ, ઓગ2ટ-૧૭Aુ ંફોટ�ફાઇડ િમ�ક સ�લાયAુ ં ` ૧૭,૬૨,૨૮૩/- Aુ ં ;બલ 
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hકુવ\ુ ં કરવા અથk અPે ર�ૂ કર1લ હu ુ.ં " GCMMF, Anand ને hકુવવાને બદલે તસલમાત 

જમા ખચ' કરવા અPેથી પરત કરવામા ંઆવેલ.  

વાધંાAસુાર LCિુન.કિમ�રlી 4ારા ઉપરોVત એ�વાBસ hકુવેલ રકમ ` ૪૯,૫૦,૪૦૦/- 

કાયમી 2વQપે GCMMF,Anand ખાતે જમા રાખવા તથા સદર ;બલ માBય કરવા જણાવતા, 

આરો�ય ક1BFોના બાળકોને qૂધનો jરુવઠો સતત જળવાઇ રહ1 તે હ1uથુી વાધંા સહ ;બલ માBય 

કર1લ. તેમજ એકાદ માસના ;બલ "ટલી રકમ જમા રાખી બાક�ની રકમAુ ં તસલમાત જમાખચ' 

કરવા તેમજ િનયિમત માિસક ;બલોAુ ંhકુવ\ુ ંકરવા Mગેની પ�િત ગોઠવવા Mગે અPેથી nચૂન 

કરવામા ંઆવેલ. છતા ંહાલ nધુી ઉપરોVત રકમની તસલમાતનો જમા ખચ' કરવામા ંઆવેલ નથી. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૭૫/તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૭, વાધંા ન.ં૧૯૪/તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૭ 

 

પેરા-૧૯ 

અહ1વાલના વષ' દરLયાન લોકાપણ' કાય'gમ લગત ભાડાની ૫૬-સીટની �ુલ ૭૫ લકઝર� બસ 

લાવવામા ંઆવેલ. "Aુ ં;બલ મીક1નીકલ શાખા 4ારા ઓ�ડટ આ.ન.ં C-૧૩૪૫/તા.૧-૧૨-૨૦૧૭ થી 

` ૫,૫૧,૨૫૦/- Aુ ં અPેની કચેર�એ તપાસણી અથk ર�ૂ કરવામા ં આવેલ હu ુ.ં સદર ;બલ 

રr2c1શન નબંરની િવગત દશા'વu ુપPક સામેલ રાખી ર�ૂ કરવા જણાવતા, વાધંાની jતૂ'તા સદંભk 

ર�ૂ કર1લ પPકમા ં �ુલ ૭૫ પૈક� ૧૮ વાહનોના રr2c1શન નબંર લકઝર� બસના ન હોય, અBય 

વાહનના ઇNરદાર 4ારા ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ હતા. "ની ખાતા મારફત QબQમા ં` ૧,૩૨,૩૦૦/- 

ની કપાત કરાવવામા ંઆવેલ છે.  

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં ૧૯૩/તા.૨૦-૧૨-૦૨૦૧૭) 

 

: Concurrent Post Audit િવભાગ : 
 

પેરા-૨૦ 

વડોદરા મહાનગરપા;લકામા ંતમામ ;બલAુ ં િ*-ઓ�ડટ બાદ જ hકુવ\ુ ં કરવાની નીિત અમલમા ં

છે. �હસાબી શાખા 4ારા Tally પeધિતથી �હસાબોની િનભાવણી કરવામા ંઆવે છે વષ' ૨૦૧૭-૧૮ 

દરLયાન Mદા" ૩૫ કાય'રત બbક ખાતા (Bank Account) ની સાધિનક Tally Bank Book સાથે  

વાઉચરો તેમજ ચલનોAુ ં CPA િવભાગ 4ારા Concurrent Post Audit કરવામા ં આવેલ છે. 

�હસાબી શાખાએથી તમામ કાય'રત બbક ખાતાઓને િનયમીત ર�તે ર�કBસીલેશનની કામગીર� કર�, 

ઓ�ડટ શાખાએ ચકાસણી માટ1 ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ નથી. " મહાનગરપા;લકાની નાણાકં�ય �હતની 

FGટ�એ ઘણી જ ગભંીર બાબત જણાઇ આવેલ છે. 
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પેરા-૨૧ 

GPMC Act ની કલમ ૧૦૫ |જુબ, ઓ�ડટ શાખાના CPA િવભાગ 4ારા વષ' ૨૦૧૭-૧૮ દરLયાન 

૩૫ બbક ખાતાના Tally પeધિતથી િનભાવેલ Tally Bank Book ના �હસાબોAુ ંConcurrent Post 

Audit કર� આવક–Nવકના �હસાબો લગત તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ દરLયાન ૩૧ 

અઠવા�ડક ર�પોટ'  lી 2થાયી સિમતીમા ંNણ સાQ ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ છે. આવક–Nવકના �હસાબો 

પૈક� ઓ�ડટ શાખાએથી Nવકના �હસાબોની તપાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

પેરા-૨૨ 

મહાનગરપા;લકા હદ િવ2 તારમા ંથયેલ િવકાસના કામો, િનભાવણીના કામો ક1 અB ય વહ�વટ� કામો 

અથવા આક�2મક ઉપ�2થત થતા ં કામો લગત LCિુનિસપલ કિમ� નરlીની મ�ૂંર� મેળa યા બાદ 

સબિંધત ખાતા તરફથી તેવા કામોના 6 વર�ત hકૂવણા ંમાટ1 (ખાતાિધકાર�ના હો�ા જોગ) તસલમાત 

(Advance) લેવાનો વહ�વટ અમલમા ંછે. "થી ખાતા તરફથી ર�ૂ થતા તસલમાત ;બલ ઓ�ડટ 

શાખામાથંી 6વર�ત માB ય કર� આપવામા ંઆવે છે. 6 યારબાદ તેવા ંકામો jણૂ' થયેથી તેના ફાઇનલ 

�હસાબોના જમા ખચ'ના ;બલ, " તે ખાતા મારફતે ઓ�ડટ શાખાએ માB ય કરાવી તસલમાતની 

રકમના �હસાબો સરભર કરાવવાના હોય છે. ઠરાવેલા વહ�વટ� ધોરણો અAસુાર તેવી તસલમાતનો 

જમાખચ' �દન-૩૦ની સમયમયા'દામા ંસબિંધત ખાતા 4ારા કરાવી દ1વાનો હોય છે. પરંu ુતસલમાત 

જમાખચ'ની *�gયામા ં ખાતાિધકાર�ઓ 4ારા ઘણી જ ઉદાસીનતાને લીધે ન^ધનીય તસલમાતની 

રકમની જમાખચ'ની કાય'વાહ� કરવામા ંઆવેલ નથી. ક1ટલાક ખાતાના બેલેBસમા ંઉધાર(Debit) ને 

બદલે જમા (Credit) બેલેBસ હોઇ, જQર� ખાPી કરવા માટ1 �હસાબી શાખાAુ ંeયાન દોર1લ છે.  

�હસાબી શાખાએથી ર�ૂ કરવામા ં આવેલ Revenue Advance 2017-18 |જુબ 

તસલમાતના �હસાબની નાણાકં�ય �2થતી જોતા ં ર1વB C ુ તસલમાતની તા.૧-૪-૨૦૧૭ના રોજ 

ઉઘડતી બાક� િસલક ` ૮૧,૩૧,૭૨,૧૧૭/- હતી. વષ' ૨૦૧૭-૧૮ દરL યાન �ુલ તસલમાતની રકમ 

` ૨૨,૩૯,૯૦,૭૫૨/- માBય કરવામા ં આવેલ હતી. આમ �ુલ માBય તસલમાત                        

` ૧,૦૩,૭૧,૬૨,૮૬૯/- પૈક� સબિંધત ખાતા તેમજ વોડ' 4ારા ફVત ` ૪૭,૧૮,૨૨,૯૭૮/- નો જ 

તસલમાતનો જમાખચ' થયેલ હતો. તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજ �ુલ ` ૫૬,૫૩,૩૯,૮૯૧/- ની 

તસલમાત રકમનો જમાખચ'  કરાવવામા ંઆવેલ નથી.  

સદર બાબત જોતા ં` ૫૬,૫૩,૩૯,૮૯૧/- નો તસલમાત જમાખચ' બાક� રહ1વો તે નાણાકં�ય 

િશ2તની ��Gટએ ઘણી જ ગભંીર બાબત છે. L Cિુનિસપલ કિમ� નરlીના પર�પP Mક : ૧૨/   

તા.૧૪-૮-૨૦૦૩ |જુબ " તે ખાતાિધકાર�ઓએ હો�ા જોગ માBય કરાવેલી તસલમાતના �હસાબોનો 

જમાખચ' �દન-૩૦ મા ંકરવા જણાવેલ છે.તસલમાત જમાખચ' બાક� હોય તેવા સબિંધત ખાતાના 

વડાઓ ઉપર તાક�દના વહ�વટ�ય તેમજ િશ7ા6 મક પગલાઓં લેવાનો આદ1શ કર1લ છે. તેમ છતા ં

ઓ�ડટ અહ1વાલ વષ' ૨૦૧૭-૧૮ દરL યાન સબંિધત ખાતાઓ 4ારા બાક� તસલમાતનો જમાખચ' 

કરાa યાની માPા (Ratio) ફVત 45% જણાઇ આવેલ છે. આમ તસલમાત જમાખચ'ની કાય'વાહ�મા ં

ઘણી જ ઉદાસીનતા જણાઇ આવેલ છે. 

(પ�રિશGટ-૭) 
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: જમા તપાસણી િવભાગ : 
 

પેરા-૨૩ 

Animal Birth Control Scheme Mતગ'ત રખડતા �ુતરાઓAુ ં 2ટર�લાઇઝેશન તેમજ હડકવા 

િવરોધી રસીકરણ (Anti Rabies Vaccination) ની કામગીર� માટ1 lી 2થાયી સિમિત ઠરાવ Mક 

૨૧૦/તા.૯-૭-૨૦૧૫ 4ારા (1) VSPCA-NGO, |કુામ ચાપડ, વડોદરા (2) VSAWRD-NGO, 

|કુામ ખટંબા, વાઘો�ડયાAુ ંકામ ટ1Bડર *�gયાથી મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં ચા� ુવષ' દરLયાન 

HSI-INDIA (Human Society International) ને તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ થી સદરO ૂ કામગીર� 

લગતનો નવીન ઇNરો માBય કરવામા ં આવેલ છે. આ સ2ંથાઓની કામગીર�ની ચકાસણી માટ1 

િનCVુત થયેલ કિમ�ટના સ�ય પૈક� અPે ઓ�ડટ શાખામાથંી એક *િતિનિધ સામેલ કરવામા ંઆવેલ 

હતા. lી 2થાયી સિમિત 4ારા ઠરાaયા |જુબ Pણ વષ' દરLયાન આ 2ક�મ Mતગ'ત વડોદરા શહ1ર 

િવ2તારમા ંMદા" ૪૪,૦૧૮ �ુતરાઓને 2ટર�લાઇઝેશન અને ARV કામગીર� કરવાનો લ�યાકં હતો. 

વષ' દરLયાન િનCVુત કિમટ� 4ારા થયેલ ચકાસણી |જુબ સ2ંથાઓને અદા કર1લ મહ1નતાણા ંપેટ1ની 

રકમમાથંી ` ૨,૧૧,૫૦૦/- Aુ ંhકુવ\ુ ંકમી કરવામા ંઆવેલ હu ુ.ં 

 

: અનામત ર5ફંડ િવભાગ : 
 

પેરા-૨૪ 

સર સયાrરાવ નગર �હૃ અને ગાધંીનગર �હૃના ં tકુ{ગ કરાવવાના ં *સગેં tકુ{ગ કરાવનાર1 

િનિ�ત સમય મયા'દાની Mદર ર{ફડ માગંણાની અરr આપે 6યાર1, િનયમ |જુબ ર�ફંડ આપવાનો 

વહ�વટ છે. નીચે જણાવેલ ર{ફડ ;બલમા ંર{ફડ માગંણાની અરr િનયત સમયની Mદર આવેલ ન 

હોય, �ુલ ` ૩૪,૪૦૦/-ના ર{ફડ ;બલ ઓ�ડટ વાધંાથી સબંિધત ખાતામા ંફાઇલે કરવા પરત કર1લ 

છે. 
 

અA.ુ 

નબંર 

;બલ નબંર / તાર�ખ tકુ{ગ  કરાવનારAુ ંનામ ;બલની રકમ 

` 

૧ એ-૧૭૮ / ૪૦૯૫ /૨૩-૧૦-૨૦૧૭ ક1ટ1લાઇઝસ' એડ�વુbચસ' ઇB ા *ા. લી. ૯,૬૦૦ 

૨ એ-૧૭૪ / ૪૦૯૪ /૨૩-૧૦-૨૦૧૭ -સદર- ૧૫,૨૦૦ 

૩ એ-૧૭૭ / ૪૦૯૬ /૨૩-૧૦-૨૦૧૭ બરો�ડયBસ  ¡પુ ૯,૬૦૦ 

�લૂ `  ૩૪,૪૦૦ 
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પેરા-૨૫ 

lી કાય'પાલક ઇજનેર (યાિંPક), િમક1નીકલ શાખા 4ારા ;બલ ન.ં E-૨૪૪૦/૨૩૯૫/         

તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૭ થી િવનાયક લોr2ટ�કની 2 % EMD ` ૫,૦૦,૦૦૦/- Aુ ં �રફંડ ;બલ અPે 

તપાસણી માટ1 ર�ૂ કર1લ. ઇNરદાર 4ારા પફ`મ'Bસ સી�રુ�ટ� પેટ1 ` ૧૦,૦૦,૦૦૦/- બbક ગેર¢ટ� 

િવલબં બાદ જમા ંકરાવેલ હોઇ, 4% પેન�ટ� તેમજ 18 % GST મળ� �ુલ ` ૯,૪૪૦/- ની રકમ, 

જમા કરાaયા બાદ સદર ર�ફંડ ;બલ અPેથી માBય કરવામા ંઆવેલ છે.  

પેરા-૨૬ 

કાય'પાલક ઇજનેર, હાઉસ{ગ-;બ��ડ£ગ *ો"Vટ 4ારા ;બલ ન.ં E-૧૯૪૮/૧૯૦૩/તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ 

થી 5% પફ`મBસ ગેર¢ટ�Aુ ં  ` ૩૦,૮૪,૫૭૨/- Aુ ં ર�ફંડ અPે તપાસણી માટ1 ર�ૂ થયેલ હu ુ.ં 

ઇNરદાર 4ારા 5% પફ`મBસ ગેર¢ટ�ની બbક ગેર¢ટ� આપેલ હોય, ;બલમાથંી કપાત કર1લ બbક 

ગેર¢ટ�ની રકમના ર�ફંડની માગંણી કર1લ. સદર ર�ફંડ ;બલમા ં5% પફ`મBસ ગેર¢ટ� પેટ1 ¤ટુતી રકમ 

` ૫,૮૬,૩૭૨/- હતી. આથી પાવતી ન.ં 130918-AC17-008/તા.૧૮-૯-૨૦૧૩ થી અનામત પેટ1 

જમા રકમ ` ૬,૧૦,૪૫૦/- Aુ ંhકુવ\ુ ંકરવામા ંઆવેલ નથી. 

પેરા-૨૭ 

સર સયાrરાવ નગર �હૃ અને ગાધંીનગર �હૃના ં ર�ફંડના નીચે દશા'વેલ ;બલમાથંી ભાડા 

તફાવતની �ુલ રકમ ` ૭,૦૦૦/- ની કપાત કર� ;બલ માBય કર1લ છે. 

અA.ુ 

નબંર 
;બલ નબંર / તાર�ખ પાટ�Aુ ંનામ 

;બલની રકમ 

` 

કપાતની રકમ 

` 

૧ એ-૫૦/૧૨૮૧/૧૪-૬-૨૦૧૭ ICICI BANK Ltd. ૧,૧૫,૨૦૦ ૪,૦૦૦ 

૨ એ-૫૨/૧૨૭૯/૧૪-૬-૨૦૧૭ 2ટ1જ �ાªટ ૧૯,૨૦૦ ૧,૦૦૦ 

૩ એ-૫૩/૧૨૮૦/૧૪-૬-૨૦૧૭ માનષી આs્'સ ૧૯,૨૦૦ ૧,૦૦૦ 

૪ એ-૫૧/૧૨૭૭/૧૪-૬-૨૦૧૭ vામોફોન સગંીત પર�વાર ૧૯,૨૦૦ ૧,૦૦૦ 

;ુલ  ૭,૦૦૦ 
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: ઉ>ર ઝોન ઓ�ડટ : 

પેરા-૨૮ 

ઉ]ર ઝોન િવભાગ ;બલ ન.ં એ-૧૧૯૬/તા.૨૩-૩-૨૦૧૮, ` ૪,૬૪,૭૨૧/- Aુ ં ફાઇનલ ;બલ 

તપાસણી અથk ર�ૂ કર1લ, "મા ં વાિષYક ઇNરા પેટ1 જમા કરાવેલ 2% અનામતની બbક ગેર¢ટ�         

` ૬,૦૫,૦૦૦/- ની �દન-૪૧ એટલે ક1 તા.૯-૨-૨૦૧૮ થી તા.૨૧-૩-૨૦૧૮ nધુીની uટુ (Break) 

ના સમયગાળાની વnલુાતપાP aયાજની કપાત ` ૧૨,૩૦૦/- ;બલમાથંી કર1લ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૨૮૩/તા.૩૧-૩-૨૦૧૮) 
 

પેરા-૨૯ 

આસી.LC.ુકિમશનર (ઉ]રઝોન) lી nરુ1શભાઇ એસ. uવુરના પ�રવહન ભ_થાAુ ંતફાવત પPકના 

;બલ પૈક� સ2પેBડ પીર�યડ તા.૧૬-૭-૨૦૧૩ થી તા.૮-૫-૨૦૧૪ nધુીના ` ૧૫,૨૨૫/- નો 

;બલમા ંકર1લ આકાર િનયમ |જુબ જણાતો નથી. તે બાબતે |Xુય શાખા મારફત 2પGટતા કરવા 

માટ1 ;બલ પરત કર1લ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંાન.ં ૧૩૨/તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૭, ૨૧૬/તા.૧૮-૧-૨૦૧૮ તેમજ પPાકં ૨૩૪/તા.૫-૩-૨૦૧૮) 

 

પેરા-૩૦ 

વોડ' ન ં૫, એBrનીયર{ગ શાખાના કમ'ચાર� lી બળવતંિસpઘ પી. રાજjતુAુ ં;લવ એBક1શમેBટ ;બલ 

ન ંપી-૩૮/તા.૩-૫-૨૦૧૭, ` ૮,૮૫૪/- એક વષ' બાદ માBયતા અથk ર�ૂ થયેલ હu ુ.ં પર�પP 

Mક ૫૦/૯૦-૯૧ |જુબ L Cિુનિસપલ કિમ� નરlીની મ�ૂંર� મેળવવા ખાતાને જણાવેલ હu ુ.ં પરંu ુ

અધાિપ jતૂ'તા થયેલ નથી. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૬/તા.૩૧-૫-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૩૧ 

વોડ' ન ં૭, એBrનીયર{ગ શાખાના માહ1 નવેLબર-૨૦૧૭ ના પગાર પPકમા ંનાયબ કાય'પાલક 

ઇજનેરlી એન.સી. ¬જનગર, પેcોલ કાડ' ધરાવતા હોવા છતા ં પર�વહન ભ_થાનો આકાર કર1લ 

હોવાથી ` ૬,૪૦૦/- ની કપાત કરવામા આવેલ છે. તેમજ MDBP �ારા ‘Zero’ કરાવવા Mગે 

ખાતામા ંNણ કરવામા આવેલ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૫૩/તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૩૨ 

વોડ' ન ં૮ મા ંપાણી કનેVશન ર¬જ2ટરની વષ' ૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૬-૧૭ ની તપાસણી કરવામા ં

આવેલ છે. "મા ં �ુલ વnલુાત પાP ` ૩,૮૭,૩૦૫/- તેમજ તપાસણી દરLયાન જણાય આવેલ 

7િતઓ બાબતે અPેથી લે;ખત Nણ કરવામા ં આવેલ છે. ખાતા �ારા અiાિપ jતૂ'તા કરવામા ં

આવેલ નથી. 

(ઓ�ડટ પPાકં: ૩૪/તા.૧૮-૫-૨૦૧૭) 
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પેરા-૩૩ 

વોડ' ન ં ૮ મા ં 2થાયી લાર� રr2ટર વષ' ૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૫-૧૬ ની તપાસણી કરતા �ુલ 

વnલુાત પાP  ` ૭૬,૪૦,૫૪૯/- તેમજ તપાસણી દરLયાન જણાય આવેલ 7િતઓ બાબતે અPેથી 

લે;ખત Nણ કરવામા આવેલ છે. ખાતા �ારા અiાિપ jતૂ'તા કરવામા ંઆવેલ નથી. 

(ઓ�ડટ પPાકં: ૫૫/તા.૨૧-૬-૨૦૧૭) 
 

: પિBમ ઝોન ઓ�ડટ: 
  

પેરા-૩૪ 

આસી2ટBટ LCિુનિસપલ કિમ� નરlી મયકં એમ. િPવેદ�ની િન¯િૃ] jવૂkની સિવYસtકુની ચકાસણી 

દરLયાન LTC Dલોક વષ' ૨૦૧૨-૧૫મા ંLTC *વાસAુ ં;બલ ર�ૂ કર1લ ના હોવાAુ ંeયાને આવતા, 

લીવ એBક1શમેBટના ` ૨૫,૦૩૯/- તેઓને િન¯િૃ] સમયે અદાપાP હ� રNના ;બલ ન.ં            

P-૫૯૬/૨૦૪/તા.૧૫-૩-૨૦૧૮ માથંી વnલુાત કર1લ છે. 

(સિવYસtકુ ચકાસણી ઓ�ડટ આવક ન.ં૩૦૯/તા.૪-૧-૨૦૧૮) 
 

પેરા-૩૫ 

વોડ' ન.ં ૧૦, ર1વBC ુ િવભાગમા ં ફરજ બNવતા lી આશાબેન વાઘેલા (ઇ.ડ�.પી.ન.ં૩૪૩૨૨૬) 

પેcોલ કાડ' મેળવેલ હોવા છતા ં માહ1 નવેLબર-૧૭ ના પગારમા ં પ�રવહન ભ_°ુ ં આકાર થઇને 

આવેલ હોવાથી ` ૧,૬૦૦/- ની કપાત કર1લ છે. તેમજ MDBP 4ારા ‘Zero’ કરાવવા Mગે 

ખાતામા ંલે;ખત Nણ કર1લ છે.  

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૬૩/તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૩૬ 

વોડ' ન.ં ૧૦ ના ર1વBC ુઓ�ફસર lી nરુ1શભાઇ લ��ભુાઇ મકવાણા પાચંમા પગાર પચં |જુબ 

પગાર પાયર� ` ૮૦૦૦ થી ` ૧૩૫૦૦ મા ંપગાર  મેળવતા હોવાથી, િનયમ |જુબ ઓવર ટાઇમ 

અદાપાP નથી. વોડ' 4ારા ર�ૂ ;બલ નબંર એસ-૧૩/તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭, ` ૮૭,૫૫૩/- ના 

ઓવરટાઇમ ;બલમા ંઆકાર કર1લ ` ૧૫,૩૪૭/- ની કપાત કર1લ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં ૫૦/તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૭) 
 

પેરા-૩૭ 

વોડ' ન.ં ૧૦ ના ર1વBC ુિવભાગના કમ'ચાર� lી ઠાકોરભાઇ બહાqુરભાઇ પટ1લ તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ ના 

રોજ વયિન¯]ૃ થતા હોવાથી તેઓની સિવYસtકુ ચકાસણી અથk આવક ન.ં૩૫૬/તા.૩૧-૧-૧૮ થી 

ઓ�ડટમા ં ર�ુ થયેલ હતી. સિવYસtકુની ચકાસણી દરLયાન તેઓને Oુકમ Mક ૩૬૧/        

તા.૨૬-૬-૨૦૦૦ આધાર1 તા.૩૦-૯-૨૦૦૦ nધુી �જુરાત સરકારlીના શહ1ર� િવકાસ અને �હૃ 

િનમા'ણ િવભાગમા ં પગાર ખચ' વડોદરા મહાનગરપા;લકા ખાતે યથાવત રાખી લોન સેવા પર 

ફરજો બNવવા ફાળવવામા ં આવેલ, 6યારબાદ વખતોવખત |�ુતમા ં વધારો કરવામા ં આવેલ. 
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છે�લા Oુકમ Mક ૧૪૧૮/તા.૨૬-૩-૨૦૦૨ થી તેઓની |�ુત તા.૧-૪-૨૦૦૨ થી બીજો Oુકમ થતા 

nધુી વધારવામા ંઆવેલ, 6યારબાદ કોઇ Oુકમ થયેલ નથી. તે બાબત lી 2થાયી સિમિતની Nણમા ં

લાવવા સાQ અPેથી આસી. LC.ુ કિમ� નરlીને લે;ખત Nણ કરવામા ંઆવેલ છે. " બાબત lી 

2થાયી સિમિત 4ારા ઠરાવ Mક ૪૭/તા.૧૧-૫-૨૦૧૮ થી Nણમા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૦૧/તા.૩-૨-૨૦૧૮, વાધંા ન.ં૧૦૯/તા.૨૧-૨-૨૦૧૮) 
 

પેરા-૩૮ 

વોડ' ન ં૬,૧૦, તેમજ ૧૧ મા ંિવિવધ ઇજનેર� કામોના ફાયનલ ;બલ / પાટ'  ;બલ તપાસણી અથk 

ર�ૂ કરવામા ં આવે છે. "મા ં એક જ *કારના વાધંાઓ વારંવાર ઉપ�2થત થાય છે. ;બલનો 

સમયસર િનકાલ થાય તે અથk સીટ�. એBrનીયરlીની કચેર�ના પ�રપP Mક ૨/૧૯૮૮-૮૯ તથા 

ઓ�ફસ ઓડ'ર C.E.NO.૯૫૩/૧ /તા.૧૫-૧૦-૧૯૯૫ ના |�ુા ન-ં૧ થી ૩૦ |જુબ કાય'વાહ� કરવા 

Mગે લે;ખતમા ંજણાવેલ છે. 

(ઓ�ડટ વાધંા ન.ં૧૦૪/તા.૭-૨-૨૦૧૮) 
 
 
 

����� 
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પ�રિશCટ-૧ 

િD-ઓ�ડટ દરEયાન /બલમાથંી કર�લ ;ુલ કપાતની મા�હતી (વષ� ૨૦૧૭-૧૮) 
 

અA.ુ 

નબંર 

િવભાગAુ ંનામ પગાર ;બલ દ1ણેયાદ� 

;બલ 

PWD ;બલ પેBશન  

;બલ / ક1સ 

ટ�.એ ;બલ અનામત /      

વેરા ર�ફંડ 

;બલ 

�ુલ રકમ 

` 

૧ |Xુય ઓ�ડટ  ૭,૧૫,૦૮૫ ૨૨,૭૮,૮૫૦ ૨,૫૦,૧૭,૩૪૭ ૮૦,૧૫૯ ૧,૭૨૧ __ ૨,૮૦,૯૩,૧૬૨ 

૨ ઉ]ર ઝોન ઓ�ડટ ૪,૯૯,૮૭૨ ૪૯,૫૧૮ ૨,૩૮,૯૫૩ __ __ ૫,૭૬૨ ૭,૯૪,૧૦૫ 

૩ દ;7ણ ઝોન ઓ�ડટ ૮૩,૭૭૨ ૩,૩૦૬ ૪૪,૭૩૮ __ __ __ ૧,૩૧,૮૧૬ 

૪ jવૂ' ઝોન ઓ�ડટ ૧૦,૭૦૯ __ ૧,૭૫,૦૮૨ __ __ __ ૧,૮૫,૭૯૧ 

૫ પિ²મ ઝોન ઓ�ડટ ૨૨,૧૬૦ ૮૦,૦૫૮ ૪૧,૧૯૪ __ __ ૧૩૧ ૧,૪૩,૫૪૩ 

૬ 2ટોર ઓ�ડટ __ ૧૫,૧૩,૨૬૬ __ __ __ __ ૧૫,૧૩,૨૬૬ 

;ુલ  રકમ `  ૧૩,૩૧,૫૯૮ ૩૯,૨૪,૯૯૮ ૨,૫૫,૧૭,૩૧૪ ૮૦,૧૫૯ ૧,૭૨૧ ૫,૮૯૩ ૩,૦૮,૬૧,૬૮૩ 
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પ�રિશCટ-૨ 

Dોિવઝનલી મા#ય કર�લ  /બલની મા�હતી (વષ� ૨૦૧૭-૧૮) 
 

અAુ.ં 

નબંર 

િવભાગAુ ંનામ PWD ;બલ �ુલ રકમ 

` 

૧ ઉ]ર ઝોન ઓ�ડટ ૮,૬૭,૩૧૮ ૮,૬૭,૩૧૮ 

૨ પિ²મ ઝોન ઓ�ડટ ૬,૮૦,૯૨૪ ૬,૮૦,૯૨૪ 

�ુલ ` ૧૫,૪૮,૨૪૨ ૧૫,૪૮,૨૪૨ 
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પ�રિશCટ-૩ 

/બલમાથંી કર�લ મહGવની કપાતની મા�હતી વષ� (૨૦૧૭-૧૮) 

અA.ુ 

નબંર 

;બલનો *કાર ખાતાAુ ંનામ ;બલ  

નબંર 

ઓ�ડટ  

આવક 

નબંર/ તાર�ખ 

કપાતની રકમ  
` 

કપાતના  

કારણની sુકમા ં

ન^ધ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર/ તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ છે? 

હા/ના 

HIુય ઓ�ડટ ( પગાર /બલ ) 

૧ પગાર 

તફાવત  

ફાયર ;³ગેડ ૧૦૩૩ એસ-૭૭ / 

તા.૧-૮-૨૦૧૭ 

૧,૦૬,૨૯૭  ઘર ભાડાની 

કપાત 

૫૩/ 

તા.૧૯-૮-૨૦૧૭ 

હા 

૨ પગાર 

તફાવત  

;બ��ડ£ગ *ો"Vટ  ૯૮૫ એસ-૧૨૪ / 

તા.૨૯-૯-૨૦૧૭ 

૬,૩૫૦ વx ુઆકારની 

કપાત 

૬૯ / 

તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૭ 

હા 

૩ પગાર 

તફાવત 

ર2તા શાખા  ૧૭૪૨ એસ-૧૪૭ / 

તા.૨-૧-૨૦૧૮ 

૧૧,૦૩૫ વx ુઆકારની 

કપાત 

૮૩/ 

તા.૨-૧-૨૦૧૮ 

હા 

૪ પગાર 

તફાવત 

આરો�ય શાખા  ૨૨૭૬ એસ-૧૪૧ / 

એસ-૧૪૨/ 

તા.૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૯૨,૭૬૨ બોનસ રકમની 

કપાત 

૮૪/ 

તા.૨-૧-૨૦૧૮ 

ના 

૫ એલ .ટ�.સી.  

;બલ 

આરો�ય શાખા ૧૩૨૫ પી-૧૦૮૮ / 

તા.૧૬-૨-૨૦૧૮ 

૯,૪૭૬ હ� રNના 

રોક�મા ં

Qપાતરંની 

કપાત  

૯૮/ 

તા.૭-૩-૨૦૧૮ 

હા 

૬ પગાર 

તફાવત 

જમીન િમલકત 

શાખા  

૧૩૦૪ પી-૧૦૭૭ / 

તા.૯-૨-૨૦૧૮ 

૪,૧૭,૨૨૯ વx ુઆકારની 

કપાત 

૧૦૨ / 

તા.૨૧-૩-૨૦૧૮ 

ના 
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અA.ુ 

નબંર 

;બલનો *કાર ખાતાAુ ંનામ ;બલ  

નબંર 

ઓ�ડટ  

આવક 

નબંર/ તાર�ખ 

કપાતની રકમ  
` 

કપાતના  

કારણની sુકમા ં

ન^ધ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર/ તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ છે? 

હા/ના 

૭ પેBશન ;બલ  �હસાબી શાખા  ૪૮૧ એચ.-૧૮૮૪ / 

તા.૧-૩-૨૦૧૮ 

૩૧,૫૨૯ qુબાર ;બલ 

ફાઇલે 

૯૯ / 

તા.૭-૩-૨૦૧૮ 

ના 

HIુય ઓ�ડટ ( દ�ણેયાદ5 /બલ ) 

૮ દ1ણેયાદ� ;બલ ફ´ચુર�2ટ�ક 

�લાન{ગ સેલ 

૧૦૯૦ આઇ-૧૨૭૨ / 

તા.૯ -૧૦- ૨૦૧૭ 

૩,૧૪,૨૩૬ ૫% SD ની બbક 

ગેરંટ�ની |µુત 

jરૂ� થતા ર�BC ુ

કરાવેલ ન હોઇ 

બીલ કપાત 

કર� 

૧૪૮ / 

તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૭ 
હા 

૯ દ1ણેયાદ� ;બલ પાણી jરુવઠા શાખા ૧૯૯, 

૫૦૮૬ 

આઇ-૧૪૪૨,  

આઇ-૧૪૪૮ / 

તા.૧-૧૧-૨૦૧૭ 

૩,૯૯,૦૦૦ ૫% પરફોમ'Bસ 

બbક ગેરંટ� 

સામેલ ન હોઇ 

બીલ કપાત 

૧૭૦ / 

તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૭ 

હા 
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અA.ુ 

નબંર 

;બલનો *કાર ખાતાAુ ંનામ ;બલ  

નબંર 

ઓ�ડટ  

આવક 

નબંર/ તાર�ખ 

કપાતની રકમ  
` 

કપાતના  

કારણની sુકમા ં

ન^ધ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર/ તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ છે? 

હા/ના 

૧૦ દ1ણેયાદ� ;બલ આઇ .ટ� .  શાખા ૧૦૩૧ ડ�-૧૨૪૧ / 

તા.૧૯ -૧- ૨૦૧૮ 

૪,૮૪,૭૦૫ lી 2થાયી 

સિમતીની 

મ�ંૂર� કરતા ં

વધાર1 2ટાફ 

રાખેલ હોઇ  

બીલ કપાત 

૨૪૦ / 

તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૭ 

હા 

HIુય ઓ�ડટ (PWD /બલ)  

૧૧ પાટ'  ;બલ પાણી jરૂવઠા શાખા "-૩  
 

"-૧૪ / 

તા.૪-૫-૨૦૧૭ 

૫૨,૫૪,૪૬૯ 

 

એમ. બી  .મા ં

જણાવેલ પાટ'  

ર1ટ કરતા ંવx ુ

આકારની 

કપાત 

૧૦૧ / 

તા.૪-૫-૨૦૧૭ 

ના 

૧૨ પાટ'  ;બલ એફોડzબલ હાઉસ{ગ 

સેલ 

૪૩ આઇ-૧૨૭૯ / 

તા.૯-૧૦-૨૦૧૭ 

૬૫,૮૭,૫૬૫ વx ુઆકારની 

કપાત 

૫૨૫ / 

તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૭ 

ના 

ઉ>ર ઝોન ઓ�ડટ 

૧૩ પગાર ;બલ આસી .LCુ .

કિમશનરlી 

ઉ]ર ઝોન 

૧૯૮ એસ-૩૯ / 

તા.૧૧-૧૦-૨૦૧૭ 

૧,૦૪,૪૯૫ વx ુઆકારની 

કપાત 

૧૩૨ / 

તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૭ 

ના 
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અA.ુ 

નબંર 

;બલનો *કાર ખાતાAુ ંનામ ;બલ  

નબંર 

ઓ�ડટ  

આવક 

નબંર/ તાર�ખ 

કપાતની રકમ  
` 

કપાતના  

કારણની sુકમા ં

ન^ધ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર/ તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ છે? 

હા/ના 

૧૪ પગાર ;બલ વોડ' ન.ં૫ 

સેનેટર� 

૩૯૯ એસ-૬૬ /  

તા.૨૪-૧-૨૦૧૮ 

૧,૩૧,૮૯૩ વx ુઆકારની 

કપાત 

૨૧૯ / 

તા. ૨૪-૧-૨૦૧૮ 

હા 

૧૫ પગાર ;બલ વોડ' ન.ં૮ 

સેનેટર� 

૯૨૧ એસ-૭૦ / 

તા.૧૦-૧-૨૦૧૮ 

૧,૨૫,૬૧૪ વx ુઆકારની 

કપાત 

૨૨૫ / 

તા.૨૯-૧-૨૦૧૮ 

હા 

દ/Jણ ઝોન ઓ�ડટ 

૧૬ ફાઇનલ ;બલ વોડ' ન.ં ૪ ૧૪૮ ૨૦ / 

તા.૨૪-૪-૨૦૧૭ 

૨૧,૪૪૨ વx ુઆકારની 

કપાત 

૧૫  /  

તા.૧૨-૫-૨૦૧૭ 

હા 

૧૭ એલ .ટ�.સી.  

;બલ 

વોડ' ન.ં ૪ ૮૫૯ ૧૨૧૬ / 

તા.૨૧-૩-૨૦૧૭ 

૩૭,૭૯૬ વx ુઆકારની 

કપાત 

૩૧ / 

તા.૬-૬-૨૦૧૭ 

હા 

૧૮ એલ .ટ�.સી.  

;બલ 

વોડ' ન.ં ૪ ૩૫૦ ૪૧૬ / 

તા.૧-૮-૨૦૧૭ 

૨૫,૬૪૦ વx ુઆકારની 

કપાત 

૪૩ / 

તા.૨-૮-૨૦૧૭ 

હા 

Kવૂ� ઝોન ઓ�ડટ 

૧૯ પાટ'  ;બલ   વોડ' ન.ં ૯ ૧૦૩ એ-૪૧૦ / 

તા.૧૧-૮-૨૦૧૭ 

૧,૪૪,૯૪૧ આકાર yલુની 

કપાત 

૫૫ / 

તા.૨૯-૮-૨૦૧૭ 

હા 

૨૦ ફાયનલ ;બલ   વોડ' ન.ં ૯ ૧૨૯ એ-૬૦૧ / 

તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૭ 

૧૯,૨૬૯ આકાર yલુની 

કપાત 

૭૧ / 

તા.૯-૧૦-૨૦૧૭ 

હા 
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અA.ુ 

નબંર 

;બલનો *કાર ખાતાAુ ંનામ ;બલ  

નબંર 

ઓ�ડટ  

આવક 

નબંર/ તાર�ખ 

કપાતની રકમ  
` 

કપાતના  

કારણની sુકમા ં

ન^ધ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર/ તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ છે? 

હા/ના 

પિBમ ઝોન ઓ�ડટ 

૨૧ ફાઇનલ ;બલ વોડ' ન.ં ૧૦ ૧૮૩ એ-૫૦ / 

તા.૨-૫-૨૦૧૭ 

૧૬,૨૧૮ વx ુઆકારની 

કપાત 

૧ /  

તા.૫-૫-૨૦૧૭ 

ના 

૨૨ દ1ણેયાદ� વોડ' ન.ં ૬ 

એBr. 

૪૬૮ એ-૨૭૦ / 

તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ 

૭૪,૯૪૭ વx ુઆકારની 

કપાત 

૧૧ /  

તા.૨૩-૬-૨૦૧૭ 

હા 

૨૩ ઓવરટાઇમ 

પગાર પPક  

વોડ' ન.ં ૧૦ 

ર1વBC ુ

૯૯ એસ-૩ / 

તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ 

૧૫,૩૪૭ ઓવરટાઇમ 

મળવાપાP ન 

હોઇ કપાત 

૫૦ / 

તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૭ 

હા 

�ટોર ઓ�ડટ 

૨૪ દ1ણેયાદ� ;બલ �aહકલjલુ શાખા ૫૬૫ સી-૧૧૯૬ / 

તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૭ 

૨,૨૦,૯૦૭ ગેર હાજર 

�ાયવરો અને 

વx ુઆકારની 

કપાત  

૬૬ / 

તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૭ 

ના 

૨૫ દ1ણેયાદ� ;બલ �aહકલjલુ શાખા ૮૩૦ સી-૧૭૫૫ / 

તા.૧૩-૩-૨૦૧૮ 

૬,૭૯,૮૨૧ GST કપાત 

અને વx ુ

આકારની 

કપાત  

૧૨૨ /  

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

ના 
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પ�રિશC ટ-૪ 

 

િD-ઓ�ડટ કર�લ /બલની સIંયાની મા�હતી (વષ� ૨૦૧૭-૧૮)  
  

અMુ ં.

નબંર 
/બલનો Dકાર HIુ ય ઓ�ડટ 

ઉ>ર ઝોન 

ઓ�ડટ 

દ/Jણ ઝોન 

ઓ�ડટ 

Kવૂ� ઝોન 

ઓ�ડટ 

પિNમ ઝોન 

ઓ�ડટ 
� ટોર ઓ�ડટ 

;ુલ /બલની 

સIં યા 

૧ તસલમાત ૧૯૧ _ ૨ ૧ ૭ ૧૫ ૨૧૬ 

૨ દ1ણેયાદ� ૮૩૫૨ ૬૫૮ ૪૭૬ ૨૬૯ ૩૮૫ ૨૧૨૫ ૧૨૨૫૬ 

૩ લાઇટ/ ટ1લીફોન  ૪૬૭૨ ૬ ૧૫૫ ૩૭૫ ૧૨૬ ૪ ૫૩૩૮ 

૪ અBય  ૨૩૦  _ _ ૧ _ _ ૨૩૧ 

૫ પેB શન ૨૧૫૬ ૧ _ _ ૨ _ ૨૧૫૯ 

૬ P.W.D ૩૬૮૭ ૬૪૨ ૫૫૧ ૫૧૧ ૫૨૫ _ ૫૯૧૬ 

૭ ર�ફંડ ૩૫૪૭ ૧૫૭૮ ૧૨૫૪ ૧૨૫૪ ૧૧૩૧ ૫૩૮ ૯૩૦૨ 

૮ પગાર ૧૬૯૦ ૩૦૧ ૨૧૭ ૨૦૭ ૨૧૫ _ ૨૬૩૦ 

૯ મેડ�કલ ૮૭૫૪ _ _ _ _ _ ૮૭૫૪ 

ચાO ુ

વષ� 
;ુલ /બલ ૩૩૨૭૯ ૩૧૮૬ ૨૬૪૬ ૨૬૧૮ ૨૩૯૧ ૨૬૮૨ ૪૬૮૦૨ 

ગત 

વષ' 
�ુલ ;બલ ૩૫૦૪૮ ૨૯૯૭ ૨૮૧૨ ૨૩૩૭ ૩૩૧૩ ૨૭૯૬ ૪૯૩૦૩ 
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પ�રિશC ટ-૫ 

 

એક વષ�થી વQ ુસમય બાદ રRૂ થયેલ /બલની મા�હતી (વષ� ૨૦૧૭-૧૮)  

 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૧ એલ.".jરુાણી 

એBડ એસો. 

2c�ટ લાઈટ દ1ણેયાદ� ૧,૮૮,૯૨૫ _ આઇ-૮૭૫ / 

તા.૧૬-૮-૨૦૧૭ 

૧૦૯ / 

તા.૪-૯-૨૦૧૭ 

હા હા 

૨ ડ�rટલ આઇ 

ફોટોvાફ� 

2sુડ�યો 

ટ�.ડ�.ઓ. દ1ણેયાદ� ૫૫,૯૧૯ _ એ-૪૫૨૦ / 

તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૭ 

૧૮૮ / 

તા.૪-૧૨-૨૦૧૭ 

હા હા 

૩ સી.ઇ.આઇ.એલ.

(CEIL) 
BSUP *ો"Vટ દ1ણેયાદ� ૭,૦૧,૮૯૭ _ આઇ-૧૯૧૪ / 

તા.૨૭-૧-૨૦૧૮ 

૨૩૮ / 

તા.૧૪-૨-૨૦૧૮ 

ના ના 

૪ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા.;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૬૩,૨૨૩ તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૫ આઇ / ૯૪૫ 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

૩૪૭ / 

તા.૬-૯-૨૦૧૭ 

હા હા 

૫ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા.;લ 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૬૩,૭૨૧ તા.૯-૧૧-૨૦૧૫ આઇ / ૯૫૫ 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

૩૪૭ / 

તા.૬-૯-૨૦૧૭ 

હા હા 
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 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૬ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા.;લ 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૬૫,૯૪૦ તા.૩-૧૦-૨૦૧૫ આઇ -૯૫૬ / 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

૩૪૭ / 

તા.૬-૯-૨૦૧૭ 

હા હા 

૭ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા.;લ 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧૭,૮૪૯ તા.૩૦-૮-૨૦૧૫ આઇ -૯૫૪ / 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

_ 

 

 

હા હા 

૮ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૫,૭૪૧ તા.૨૪-૨-૨૦૧૬ આઇ -૯૪૪ / 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

_ હા હા 

૯ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧,૧૯,૩૧૧ તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૫ આઇ / ૯૫૩ 

તા.૨૨-૮-૨૦૧૭ 

૩૪૮ / 

તા.૭-૯-૨૦૧૭ 

હા હા 

૧૦ ડોટ 

એડવ'ટાઇઝર 

ફ´ચુ�ર�2ટક

�લાન{ગ સેલ 

ફાયનલ 

;બલ 

૪૦૭  તા.૨૦-૧-૨૦૧૫ ડ�-૧૪૯૫ / 

તા.૧૪-૩-૨૦૧૭ 

૫૬૨ / 

તા.૩૦-૩-૨૦૧૭ 

હા હા 

૧૧ ડોટ 

એડવ'ટાઇઝર 

ફ´ચુ�ર�2ટક

�લાન{ગ સેલ 

ફાયનલ 

;બલ 

૪૫૭  તા.૧૮-૧-૨૦૧૫ ડ�-૧૪૯૬ / 

તા.૧૪-૩-૨૦૧૭ 

૫૬૧ / 

તા.૩૦-૩-૨૦૧૭ 

હા હા 
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 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૧૨ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૫૫,૩૭૬ તા.૪-૯-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૮૭ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૩ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧૨,૧૪૯ તા.૧૬-૫-૨૦૧૬ આઇ-૨૩૮૬ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૪ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૫૬,૧૯૮  તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૮૪ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૫ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૪,૨૦૦  તા.૧૦-૨-૨૦૧૬ આઇ-૨૩૮૮ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૬ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૫,૪૮૦  તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૭૮ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 
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 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૧૭ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧૧,૨૮૨  તા.૧૪-૧૨-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૭૬ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૮ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૬૪,૯૭૩  તા.૧૩-૧૦-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૮૨ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૧૯ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧,૩૭,૧૬૧  તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૭૯ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૦ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૩,૭૪,૦૯૬  તા.૨૧-૩-૨૦૧૬ આઇ-૨૩૯૦ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૧ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૪૫૧ તા.૨-૯-૨૦૧૫ આઇ-૨૫૧૩ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 
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 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૨૨ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧,૪૫૦ તા.૨૧-૮-૨૦૧૫ આઇ-૨૫૧૨ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૩ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૪૭૯ તા.૧૭-૪-૨૦૧૬ આઇ-૨૫૧૪ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૪ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૩,૮૬૫ તા.૨૪-૬-૨૦૧૬ આઇ-૨૫૫૮ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૫ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૧,૦૮૮ તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૭૭ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૬ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૨૬,૮૬૪ તા.૧-૧૧-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૯૨ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

A
udit Report 2017-18

..(26)..

VMC Audit



 

 

 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૨૭ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૬૩,૭૦૩ તા.૪-૧૨-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૮૫ / 

તા.૨૩-૮-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૮ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૭૪,૫૯૮ તા.૩-૧૧-૨૦૧૫ આઇ-૨૫૫૯ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૨૯ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૨,૭૨૨ તા.૯-૬-૨૦૧૬ આઇ-૨૫૫૬ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૩૦ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૨,૪૨૧ તા.૧૧-૨-૨૦૧૫ આઇ-૨૫૧૧ / 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 

૩૧ �દaય િસમધંર 

કB2c. કંપની 

*ા. ;લ. 

પિ�મ ઝોન ફાયનલ 

;બલ 

૨,૩૪,૦૭૭ તા.૨-૧૧-૨૦૧૫ આઇ-૨૩૮૯ / 

તા.૨૩-૩-૨૦૧૮ 

_ હા હા 
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 અA.ુ 

નબંર 

ઇNરદારA ુ

નામ / 

કામનો *કાર 

ખાતાA ુનામ ;બલનો 

*કાર 

;બલની રકમ 
` 

કામ jરુા તાર�ખ ઓ�ડટ શાખા 

ઇBવડ' નબંર  /

તાર�ખ 

ઓ�ડટ વાધંા 

નબંર / 

તાર�ખ 

કિમ�ર

lીની 

મ�ંૂર� 

મેળવેલી 

છે? 

હા/ના 

;બલ 

માBય 

કર1લ 

છે? 

હા/ના 

૩૨ �ક2મત 

hનુીલાલ 

પટ1લ 

હાઉિસpગ/ 

;બ��ડ£ગ શાખા 

ફાયનલ 

;બલ 

૫૯,૭૪૪ તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૧ ડ�-૩૩૦ / 

તા.૫-૭-૨૦૧૮ 

૧૮૧ / 

તા.૫-૭-૨૦૧૭ 

ના ના 

ઉ>ર ઝોન ઓ�ડટ 

૩૩ ઉ�દત 

¾Brિનયર{ગ 

ઉ]ર ઝોન દ1ણેયાદ� ૧૩,૯૪૪ તા.૨૨-૬-૨૦૧૬ એ-૬૭૪ / 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭ 

૧૩૬ / 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭ 

હા હા 

પિBમ ઝોન ઓ�ડટ 

૩૪ તસલમાત 

જમા ખચ' 

વોડ' ન.ં ૬ 

એBr. 

દ1ણેયાદ� ૨૮,૧૫,૦૩૯ તા.૩૦-૫-૨૦૧૬ એ-૨૭૦ / 

તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ 

૧૧ / 

તા.૨૩-૬-૨૦૧૭ 

હા હા 
કપાત 

` ૭૪,૯૪૭ 

�ટોર ઓ�ડટ 

૩૫ રા"શ ડ�. 

માયાણી 

મીક1નીકલ દ1ણેયાદ� ૯૮,૦૦૦ તા.૩-૬-૨૦૧૬ સી-૩૪૨ / 

તા.૨૦-૬-૨૦૧૭ 

૧૧ / 

તા.૨૩-૬-૨૦૧૭ 

ના ના 

૩૬ રા"શ ડ�. 

માયાણી 

મીક1નીકલ દ1ણેયાદ� ૧,૯૯,૫૦૦ તા.૩૦-૫-૨૦૧૬ સી-૧૭૨૯ / 

તા.૨૮-૨-૨૦૧૭ 

૯૮ / 

તા.૧૩-૩-૨૦૧૭ 

હા હા 
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પ�રિશCટ-૬ 

જમા તપાસણી િવભાગની કામગીર5ની મા�હતી (વષ� ૨૦૧૭-૧૮) 
 

અA.ુ 

નબંર 

ખાતાAુ ંનામ જમા દફતરAુ ંનામ તપાસણી વષ' �ુલ 

વષ' 

�ુલ 

વnલુાતપાP 

રકમ 

` 

વાધંા નબંર / તાર�ખ ઓ�ડટ 

વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ 

છે? 
 

હા / ના 

જમા તપાસણી િવભાગ (HIુય ઓ�ડટ) 

૧ ¿ શાખા આવક દફતરના  �હસાબી 

રr2ટર 

૨૦૧૬-૧૭ ૧ _ ૧૧૪૬/તા.૨૦-૧-૨૦૧૮ ના 

૨  માકzટ શાખા આવક દફતરના  �હસાબી 

રr2ટર 

૨૦૧૫-૧૬  ૧ _ ૧૩૨૩/તા.૭-૩-૨૦૧૮ ના 

૩  માકzટ શાખા જમીન ભાડા પરવાના 

રr2ટર 

૨૦૧૦-૧૧ થી  

૨૦૧૬-૧૭  

૭  ૧૪,૬૬,૧૩૨ ૧૩૭૫/તા.૧૭-૩-૨૦૧૮ 

૧૪૧૫/તા.૨૮-૩-૨૦૧૮ 

ના 

 

૪ ¿ શાખા આવક દફતરના  �હસાબી 

રr2ટર 

૨૦૧૫-૧૬  ૧  _ ૮૪૨/તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭ ના 

�ુલ ` ૧૪,૬૬,૧૩૨  

ઉ>ર ઝોન ઓ�ડટ 

૫ વોડ' ન.ં ૮ એBrનીયર{ગ પાણી કનેVશન રr2ટર ૨૦૧૩-૧૪ થી 

૨૦૧૬-૧૭ 

૪ ૩,૮૭,૩૦૫ ૩૪ / તા.૧૮-૫-૨૦૧૭  ના 
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અA.ુ 

નબંર 

ખાતાAુ ંનામ જમા દફતરAુ ંનામ તપાસણી વષ' �ુલ 

વષ' 

�ુલ 

વnલુાતપાP 

રકમ 

` 

વાધંા નબંર / તાર�ખ ઓ�ડટ 

વાધંો 

િનકાલે 

થયેલ 

છે? 
 

હા / ના 

૬ વોડ' ન.ં ૮ ર1વBC ુ 2થાયી લાર� રr2ટર  ૨૦૧૧-૧૨ થી 

૨૦૧૫-૧૬ 

૫ ૭૬,૪૦,૫૪૯ ૫૫ / તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ ના 

�ુલ ` ૮૦,૨૭,૮૫૪  

પિNમ ઝોન ઓ�ડટ 

૭ વોડ' ન ં૧૧ 

એBrનીયર{ગ 

પાણી કનેVશન દફતર ૨૦૧૨-૧૩ થી 

૨૦૧૫-૧૬ 

૪ ૧,૧૮,૦૦૪ ૧૧૮ / તા.૯-૧-૨૦૧૮ 

 

ના 

�ુલ ` ૧,૧૮,૦૦૪  

 

જમા તપાસણી િવભાગોની બાક5 વSલુાત રકમની SUMMARY 

અM.ુ નબંર ઓ�ડટ િવભાગMુ ંનામ બાક5 વSલુાતની રકમ 

` 

૧ જમા તપાસણી િવભાગ (|Xુય ઓ�ડટ) ૧૪,૬૬,૧૩૨ 

૨ ઉ]ર ઝોન ઓ�ડટ ૮૦,૨૭,૮૫૪ 

૩ પિ²મ ઝોન ઓ�ડટ ૧,૧૮,૦૦૪ 

;લૂ ` ૯૬,૧૧,૯૯૦ 
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પ�રિશCટ-૭ 

ખાતા વાઇઝ તસલમાતની મા�હતી 
REVENUE ADVANCES 

1-Apr-2017 to 31-Mar-2018 
 

Particulars Opening Balance 
Transactions 

Closing Balance 
Debit Credit 

3101 MUNICIPAL SECRETARY'S OFFICE 161667.00 Dr     161667.00 Dr 

3102 O.S. 3672786.37 Dr 220000.00 3092867.00 799919.37 Dr 

3115 ELECTION 164450.00 Dr 137853.00 133753.00 168550.00 Dr 

3118 SOUTH ZONE 20510606.50 Dr     20510606.50 Dr 

3119 NORTH ZONE 13088102.00 Dr     13088102.00 Dr 

3120 WEST ZONE 3197687.25 Dr 23481.00 586800.00 2634368.25 Dr 

3121 EAST ZONE 15956230.00 Dr 457299.00 172969.00 16240560.00 Dr 

3122 AMC C/Z 48587.50 Dr     48587.50 Dr 

3141 WARD A 70926.00 Dr     70926.00 Dr 

3142 WARD B 402387.25 Dr     402387.25 Dr 

3143 WARD C 3425.00 Cr     3425.00 Cr 

3144 WARD D 178677.00 Dr     178677.00 Dr 

3145 WARD E 26967.77 Dr     26967.77 Dr 

3146 WARD F 884472.50 Dr     884472.50 Dr 

3147 WARD G 40883.00 Dr     40883.00 Dr 

3148 WARD H 336416.00 Dr     336416.00 Dr 

3149 WARD I 182326.90 Dr     182326.90 Dr 

3150 WARD J 311128.00 Dr   287996.00 23132.00 Dr 

3151 EX.ENG.WARDS 150.00 Dr     150.00 Dr 

3180 CITY ENG. 2071.00 Dr     2071.00 Dr 

3181 ADD.CITY ENG. 1392.00 Dr     1392.00 Dr 

3182 ACCOUNT 13659072.70 Dr 46567111.00 3826638.00 56399545.70 Dr 

3200 AUDIT 22485.00 Dr     22485.00 Dr 

3210 SECURITY 43940.00 Dr 517270.00   561210.00 Dr 

3220 MECHANICAL 45359193.26 Dr   211900.00 45147293.26 Dr 
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Particulars Opening Balance 
Transactions 

Closing Balance 
Debit Credit 

3224 WORK SHOP 4424296.80 Dr 1658010.00 1658009.00 4424297.80 Dr 

3225 VEHICLE POOL 1311668.72 Cr 101704515.00 101872218.00 1479371.72 Cr 

3240 STORE 62165339.78 Dr 9266262.00 5700074.00 65731527.78 Dr 

3241 STORE STOCK 4500.00 Dr     4500.00 Dr 

3242 STORE REVOLVING 298.00 Dr     298.00 Dr 

3260 MUNI COURT 696.00 Dr     696.00 Dr 

3263 E.D.P. 1996750.00 Dr   2020000.00 23250.00 Cr 

3274 LEGAL 821228.00 Dr   275000.00 546228.00 Dr 

3301 BUILDING 788650.22 Dr     788650.22 Dr 

3320 ROAD 129200268.46 Dr 25000.00 3443.00 129221825.46 Dr 

3321 Road Dept. 15841365.94 Dr 9200000.00 8361503.00 16679862.94 Dr 

3322 ROAD STOCK 2660317.00 Dr     2660317.00 Dr 

3350 HOUSING 11701516.00 Dr 337298.00   12038814.00 Dr 

3363 TOWN DEVELOP 3585434.05 Dr     3585434.05 Dr 

3400 WATER SUPPLY 1731575.80 Cr 10000.00 207313.00 1928888.80 Cr 

3430 AJWA 3640124.00 Dr 50000.00 127010.00 3563114.00 Dr 

3440 DRAINAGE 15033756.00 Dr 53320.00 104712.00 14982364.00 Dr 

3442 SEWERAGE ELE.MECH. 10809250.27 Dr 1801688.00 127552499.42 114941561.15 Cr 

3444 PUBLIC HEALTH ENG. 2388.00 Dr     2388.00 Dr 

3460 ELE.MECH.WATER SUPPLY 52562609.76 Dr 693359.00 1894938.00 51361030.76 Dr 

3464 MUNI.SCHOOL BOARD 3966372.00 Dr     3966372.00 Dr 

3470 HEALTH 22397981.73 Dr 13068484.00 13786139.00 21680326.73 Dr 

3471 FAMILY PLANNING 189048.50 Cr     189048.50 Cr 

3472 Birth and Death 127465.00 Dr 3704778.28   3832243.28 Dr 

3473 JNNURM 13912065.00 Dr 5473469.00 450672.00 18934862.00 Dr 

3476 FILERIA 6494061.00 Dr 5000.00   6499061.00 Dr 

3477 PUBLIC HEALTH LABO. 299891.00 Dr     299891.00 Dr 

3480 FOOD Dept. 935168.00 Cr     935168.00 Cr 

3486 MARKET 1077.00 Cr     1077.00 Cr 

3489 U.C.D./U.B.S. 145969.43 Dr     145969.43 Dr 

3510 PARKS & GARDEN 2355313.28 Dr   2262577.00 92736.28 Dr 
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Particulars Opening Balance 
Transactions 

Closing Balance 
Debit Credit 

3540 ZOO 3214.47 Cr 90250.00 80115.00 6920.53 Dr 

3550 STREET LIGHT 188129508.00 Dr 1066690.00 58264085.00 130932113.00 Dr 

3590 FIRE BRIGADE 4419665.00 Dr 551163.00 3741031.00 1229797.00 Dr 

3621 P.R.O. 1392816.00 Dr 19502646.00 489485.00 20405977.00 Dr 

3622 PRESS 28101.00 Cr     28101.00 Cr 

3640 STROM WATER DRAIN 1567306.00 Dr     1567306.00 Dr 

3700 OCTROI 101901.45 Dr     101901.45 Dr 

3750 LAND & ESTATE 1854430.10 Dr 20611.00   1875041.10 Dr 

3770 TOURIST 19502.00 Dr     19502.00 Dr 

3800 GANDHINAGAR GRUH 57633.34 Cr 3609983.00   3552349.66 Dr 

3810 ASSESSMENT 5492.00 Dr     5492.00 Dr 

3820 PLANETORIUM 10273.00 Cr 1441212.00   1430939.00 Dr 

3840 G.E.B. Deposit Loan A/C 1251402.00 Dr     1251402.00 Dr 

3841 SOLID WASTE MANAGEMENT 749356.00 Dr     749356.00 Dr 

3842 Vigilance Dept. 29796.00 Dr     29796.00 Dr 

3843 Census (E) 15000.00 Dr     15000.00 Dr 

3844 Affordable Housing  & MGY Cell 15000.00 Dr 138000.00   153000.00 Dr 

3846 Bridge  Dept. 118999396.00 Dr 2596000.00 119027012.00 2568384.00 Dr 

3847 CEO SMART CITY 15632220.00 Dr   15632220.00   

Grand Total 813172117.44 Dr 223990752.28 471822978.42 565339891.30 Dr 

 

 

����� 
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