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૨૦૧૭-૧૮ રયલાઇઝ 
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૨૦૧૭-૧૮ના યીલાઇઝ તથા ૨૦૧૮-૧૯ ના ડ્ર ાપટ ફજટેની તાયીજ 
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વ્માજ તથા બાડુ ૬.૧૧ ૈવા 
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ભશેકભ ખર્ચ ૫૦.૧૯ ૈવા 

સનબાલણી અને ભયાભત  ૧૬.૧૬ ૈવા 

પ્રાથભીક સળક્ષણ  ૧૪.૨૨ ૈવા 
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લરશલટી ખર્ચ ૦.૩૯ ૈવા 

કુર ૧૦૦ ૈવા 

ભશેવુરી આલક તથા જાલક (૨૦૧૮-૧૯) 
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સલગત 
૨૦૧૭-૧૮ 
  રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ 
 ડરાફ્ટ  
અાંદાજ 

જભીન લેર્ાણની આલક ૧૬૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ 

રોનની આલક ૧૨૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

કેીટર ફજટેભાાં તફદીર 
કયલા ાત્ર ભશેવૂરી લધ 

૫૦.૦૦ ૩૦.૦૦ 

અન્મ આલક ૫૯.૨૯ ૧૦.૨૮ 

ઇમ્ેકટ પી ૫.૦૦ ૫.૦૦ 

ડરે નેજ સલકાવ પાો ૩.૫૦ ૩.૫૦ 

ાણી સલકાવ પાો ૩.૦૦ ૩.૦૦ 

બાંગાય લેર્ાણની આલક ૩.૦૦ ૩.૦૦ 

ટી.ી. ઇન્રીભેન્ટર 
કોંટર ીબ્મુળન 

૨.૫૦ ૨.૫૦ 

કુર ૪૦૬.૨૯ ૪૫૭.૨૮ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

કેીટર આલક (સ્લબંડ્ો) 

0 50 100 150 200 250 300

ટી.ી. ઇન્રીભેન્ટર કોંટ્રીબ્યળુન 

ાણી વલકાસ પાો 

બાંગાય લેચાણની આલક 

ડે્રનેજ વલકાસ પાો 

ઇમ્ેક્ટ પી 

અન્મ આલક 

કેીટર ફજેટભાાં તફદીર કયલા ાત્ર 
ભહસેરૂી લધ 

રોનની આલક 

જભીન લેચાણની આલક 

૨.૫૦ 

૩.૦૦ 

૩.૦૦ 

૩.૫૦ 

૫.૦૦ 

૧૦.૨૮ 

૩૦.૦૦ 

૧૦૦.૦૦ 

૩૦૦.૦૦ 



ડરાપટ ફજટેભાાં રયલાઇઝ અાંદાજની વયખાભણીભાાં રૂ.   ૪૩.૦૨ કયોડનો લધાયો  (૧૦.૫૧%) 
 

સલગત 
૨૦૧૭-૧૮  

રયલાઇઝ 
અાંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ 
ડરાફ્ટ 

 અાંદાજ 
યોડ, ુરો તથા નાા ૧૦૮.૯૨ ૧૦૫.૮૦ 
વેલા વદનનો પાો ૯૫.૦૦ ૮૫.૦૦ 
સફલ્ડીંગ શાઉવીંગ,લેશીકર 
ુર 

૩૨.૭૪ ૪૩.૮૬ 

ડરે નેજ ૩૫.૦૫ ૪૧.૩૫ 

ાણી ુયલઠા ૨૯.૩૦ ૩૫.૨૬ 

અન્મ સલકાવ ખર્ચ ૨૫.૪૩ ૩૪.૮૮ 

જભીન ખયીદી ૨૦.૨૫ ૩૦.૨૫ 

લયવાદી ગટય ૨૫.૨૫ ૨૮.૦૦ 
ાકચ વ અને ગાડચન ૯.૨૭ ૧૨.૫૨ 
આયોગ્મ, ભાકેટ અને જ્નન્ભ-
ભયણ   

૨.૩૦ ૧૧.૮૦ 

કોભપ્મુટયાઇઝેળન ૧૦.૦૨ ૧૦.૦૩ 

અસિ ળાભક ૯.૪૦ ૮.૨૦ 
સ્ટટર ીટ રાઇટ ૬.૪૨ ૫.૪૨ 

કૂર ૪૦૯.૩૫ ૪૫૨.૩૭ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

કેીટર ખર્ચ (સ્લબંડ્ો) 

0 50 100 150

સ્ટ્ટ્રીટ રાઇટ 

અગ્નન ળાભક 

કોભપ્યટુયાઇઝેળન 

આયોનમ, ભાકેટ અને જ્નન્ભ-ભયણ   

ાકચસ અને ગાડચન 

લયસાદી ગટય 

જભીન ખયીદી 

અન્મ વલકાસ ખચચ 

ાણી પયુલઠા 

ડે્રનેજ 

બફલ્ડીંગ હાઉસીંગ,લેહીકર પરુ 

સેલા સદનનો પાો 

યોડ, પરુો તથા નાા 

૫.૪૨ 

૮.૨૦ 

૧૦.૦૩ 

૧૧.૮૦ 

૧૨.૫૨ 

૨૮.૦૦ 

૩૦.૨૫ 

૩૪.૮૮ 

૩૫.૨૬ 

૪૧.૩૫ 

૪૩.૮૬ 

૮૫.૦૦ 

૧૦૫.૮૦ 



સલગત 
૨૦૧૭-૧૮  

રયલાઇઝ  
અાંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ 
ડરાફ્ટ  

અાંદાજ 
શાઉવીંગ સફલ્ડીંગ ૩૦૪.૧૩ ૪૩૮.૬૩ 

યોડ-ુરો ૨૧૧.૩૭ ૨૪૮.૧૭ 

ાણી ુયલઠા ૧૦૦.૮૨ ૧૭૧.૭૮ 

ડરે નેજ ૧૧૯.૦૭ ૧૫૭.૮૧ 

અન્મ કેીટર ખર્ચ ૧૦૦.૨૪ ૧૫૨.૨૭ 

લી.એભ.એવ.એવ. પો ૯૫.૦૦ ૮૫.૦૦ 

લયવાદી ગટય ૩૭.૭૧ ૪૬.૫૨ 
વબાવદોની ગ્રાન્ટ ેટેનો 
ખર્ચ 

૨૫.૦૧ ૨૯.૦૩ 

ફગીર્ા  ૧૨.૭૧ ૧૭.૨૯ 

ઇ-ગલનચનાંવ તથા 
જી.આઇ.એવ. 

૧૦.૦૨ ૧૦.૦૩ 

રદલા ફત્તી ૮.૪૮ ૮.૨૮ 

પામય ૯.૪૦ ૮.૨૦ 

આયોગ્મ ૦.૬૭ ૫.૬૦ 

ધન કર્યા વ્મલસ્ટથા ૦.૨૧ ૦.૨૫ 

કુર ૧૦૩૪.૮૬ ૧૩૭૮.૮૬ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

વર્લચવ પ્રભાણે કેીટર ખર્ચ (તભાભ પંડ્) ૨૦૧૮-૧૯ 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

ધન કર્યા વ્મવસ્થા 

આયોગ્મ 

પામય 

રદવા ફત્તી 

ઇ-ગવનચનસં તથા … 

ફગીર્ા  

સબાસદોની ગ્રાન્ટ … 

વયસાદી ગટય 

વી.એભ.એસ.એસ… 

અન્મ કેીટર ખર્ચ 

ડે્રનેજ 

ાણી પયુવઠા 

યોડ-પરુો 

હાઉસીંગ બફલ્ડીંગ 

૦.૨૫ 

૫.૬૦ 

૮.૨૦ 

૮.૨૮ 

૧૦.૦૩ 

૧૭.૨૯ 

૨૯.૦૩ 

૪૬.૫૨ 

૮૫.૦૦ 

૧૫૨.૨૭ 

૧૫૭.૮૧ 

૧૭૧.૭૮ 

૨૪૮.૧૭ 

૪૩૮.૬૩ 



કેીટર ખર્ચની સલગત 
૨૦૦૮-૦૯ થી  

૨૦૧૬-૧૭ 
(ખયેખય) 

૨૦૧૭-૧૮ 
  રયલાઇઝ અાંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯ 
 ડરાફ્ટ અાંદાજ 

કુર 

શાઉવીંગ સફલ્ડીંગ ૧૦૯૯.૯૫ ૩૦૪.૧૩ ૪૩૮.૬૩ ૧૮૪૨.૭૨ 

ુરો-યોડ ૧૨૧૧.૨૯ ૨૧૧.૩૭ ૨૪૮.૧૭ ૧૬૭૦.૮૩ 

અન્મ કેીટર ખર્ચ ૫૬૪.૪૯ ૧૨૩.૫૫ ૧૭૫.૦૦ ૮૬૩.૦૪ 

ાણી ુયલઠા ૪૨૯.૫૯ ૧૦૦.૮૨ ૧૭૧.૭૮ ૭૦૨.૨૦ 

ડરે નેજ ૩૫૬.૬૬ ૧૧૯.૦૭ ૧૫૭.૮૧ ૬૩૩.૫૪ 

લી.એભ.વી. પાો/ ઇ-ગલનચન્વ તથા 
જી.આઇ.એવ. 

૪૨૩.૭૯ ૧૦૫.૦૨ ૯૫.૦૩ ૬૨૩.૮૪ 

લયવાદી ગટય ૨૮૭.૨૭ ૩૭.૭૧ ૪૬.૫૨ ૩૭૧.૫૦ 

સ્ટટર ીટ રાઇટ/અસિ ળાભક ૭૨.૦૭ ૧૭.૮૮ ૧૬.૪૮ ૧૦૬.૪૩ 

ફગીર્ા  ૫૯.૧૫ ૧૨.૭૧ ૧૭.૨૯ ૮૯.૧૪ 

આયોગ્મ,જ્નન્ભ-ભયણ અને ભાકેટ ૨૫.૮૯ ૨.૩૭ ૧૧.૯૦ ૪૦.૧૫ 

ધન કર્યા વ્મલસ્ટથા ૨૦.૬૭ ૦.૨૧ ૦.૨૫ ૨૧.૧૩ 
કુર ૪૫૫૦.૮૩ ૧૦૩૪.૮૬ ૧૩૭૮.૮૬ ૬૯૬૪.૫૪ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

ર્લકાવના કાભોનો ખર્ચ–તભાભ પંડ્ (૨૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૧૭-૧૮) 



11 

(રૂ. કયોડ ભાાં) 

લચ પ્રભાણે કેીટર ખર્ચ (તભાભ પંડ્) 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

૨૦૦૭-૦૮ 

૨૦૦૮-૦૯ 

૨૦૦૯-૧૦ 

૨૦૧૦-૧૧ 

૨૦૧૧-૧૨ 

૨૦૧૨-૧૩ 

૨૦૧૩-૧૪ 

૨૦૧૪-૧૫ 

૨૦૧૫-૧૬ 

૨૦૧૬-૧૭ 

 (રયવાઇઝ અંદાજ) ૨૦૧૭-૧૮ 

(ડ્રાફ્ટ અંદાજ) ૨૦૧૮-૧૯  

૧૮૧.૦૪ 

૪૦૭.૬૯ 

૫૩૦.૯૪ 

૪૫૦.૯૩ 

૩૮૮.૧૧ 

૪૯૮.૯૩ 

૫૭૫.૦૦ 

૭૫૨.૫૦ 

૮૦૨.૮૮ 

૬૭૪.૭૯ 

૧૦૩૪.૮૬ 

૧૩૭૮.૮૬ 

  ૩૪૪.૦૦ 
 (૨૪.૯૫%) 

  ૩૬૦.૦૭ 
 (૫૩.૩૬%) 



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

લયવાદી ગટય 

ડરે નેજ 

ાણી ુયલઠા 

યોડ તથા સ્ટટર ીટ રાઇટ 

એપોડચફર શાઉવીંગ 

 

૨.૫૦ 

૬.૫૦ 

૭.૦૦ 

૮.૫૧ 

૪૭૬.૧૨ 

એપોડચફર શાઉવીંગ ૪૭૬.૧૨ 

યોડ તથા સ્ટટર ીટ રાઇટ ૮.૫૧ 

ાણી ુયલઠા ૭.૦૦ 

ડરે નેજ ૬.૫૦ 

લયવાદી ગટય ૨.૫૦ 

કુર ૫૦૦.૬૩ 
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(રૂ. કયોડ ભાાં) 

વર્લચવ પ્રભાણે ળશેયી ગયીફો ભાટેનો કેીટર ખર્ચ 



સલગત 
૨૦૧૭-૧૮ નો 
ફજટે રક્ષમાાંક 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
વુધીની લવુરાત 

૨૦૧૭-૧૮ નો 
યીલાઇઝ ફજટે 

રક્ષમાાંક 

૨૦૧૮-૧૯ નો  
ડરાફ્ટ ફજટે રક્ષમાાંક 

વાભાન્મ કય  ૧૬૯.૨૬ ૧૪૪.૭૦ ૧૬૯.૦૫ ૧૭૬.૦૫ 

ાણી ર્ાજચ  ૮૫.૬૧ ૭૩.૬૧ ૮૬.૩૧ ૮૯.૩૧ 

કન્ઝયલન્વી અને વુઅયેઝ ટેક્ષ  ૫૪.૦૩ ૪૨.૮૯ ૫૩.૦૩ ૫૩.૦૩ 

પામયટેક્ષ  ૨.૦૦ ૧.૮૫ ૨.૦૦ ૨.૦૦ 

વપાઇ ર્ાજચ  ૧૬.૩૫ ૧૩.૨૫ ૧૬.૩૫ ૩૭.૬૯ 

વ્મલવામ લેયો   ૪૧.૫૦ ૩૪.૩૪ ૪૧.૪૪ ૪૧.૫૫ 

આજીલન લાશનકય  ૨૫.૦૦ ૧૮.૩૭ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ 

લેયા નુ વ્માજ  ૬.૦૦ ૩.૯૮ ૬.૦૦ ૬.૦૦ 

સળક્ષણ ઉકય  ૩૨.૦૦ ૩૦.૯૪ ૩૨.૦૦ ૩૩.૦૦ 

કેફર એન્ટયટટેઇનભેન્ટ ટેક્ષ ૧.૫૦ GST ના કાયણે ભાપી 

કુર  ૪૩૩.૨૫ ૩૬૩.૯૩ ૪૩૧.૧૮ ૪૬૩.૬૩ 
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ર્લર્લધ કય અંગેની ભાશીતી 
(રૂ. કયોડ ભાાં) 



  

1 

 

 સને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝડ અંદાજત્ર તથા સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડ્રાફ્ટ  
અંદાજત્ર અંગે સભગ્ર સબા ઠયાલ અંક: ૧૪૪/તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૮ 

 

 ધી ગુજરાત પ્રોવીન્ શીય  યનુિસનનિસલ રોેરનશન ટર  ૧૯૪૯ના ધોરણ અનલુાર  
લનન ૨૦૧૮-૧૯ મા ન  રરવનરા મા ન  રનિસમશનરશ્રી ટ લચુવન રર દરની દરખાસ્ત નીચન જણાવન પનરપાર લહ 
મંજૂર રરી અમમાં  મુરવામા ંઆવન છન. 
 

 સામાન્ય કર : 

 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ક્ષેત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધતતનો અભર વને ૨૦૦૩-૦૪ 
ના લષથી કયલાભાાં આલરે છે જેના અભરીકયણ ધી જી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧(ફી) 
ની જોગલાઈ અનવુાય વાભાન્મ કયના દય યશણેાક તભરકત ભાટે પ્રતત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા 
યશણેાક તવલામની તભરકત ભાટે  પ્રતત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- યાખલાભાાં આલરે છે વને ૨૦૧૮-૧૯ લષ 
ભાટે ગત લષ મજુફના કય-દય મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે તેભજ બોગલટા રયફભાાં સધુાયાની 
દયખાસ્ત નાભાંજૂય કયલાભાાં આલે છે અને શારનો બાયાાંક મથાલત યાખલામા ંઆવન છે.  
 
ાણી કય  

રયશળષ્ ટ-ક 

 
 ધી ગજુયાત પ્રોતલતન્ ળમર   તુનતવર કોેયેળન એકટ  ૧૯૪૯ ની કરભ-૪૫૫(૧) અંતગષત 
અનવુલચ “ક” ના પ્રકયણ-૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ એએ(એ) અનવુાયના કાેટ એરયમા આધારયત રઘતુ્તભ 
ાણી કયની લડોદયા  તુનતવર કોેયેળનની દયખાસ્તને ભાંજૂયી આલાભાાં આલેરી છે. 
 

 ળશયેભાાં આલેરી યશણેાાંક ઇભાયતો ભાટે વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ ટકા) તેભેજ યશણેાાંક 
તવલામની ઇભાયતો ભાટે ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ ટકા) પ્રભાણે રેલાભાાં આલળે. 
 

 યાંત ુજે તભલ્કતો ાણી કનેક્ળન વાથે જોડામેરી શળે તેલી તભલ્કતો ભાટે નીચે જણાવ્મા મજુફ 
ાણી કયની ઓછાભાાં ઓછી યકભ ભાંજૂય કયલાની બરાભણને યાજ્મ વયકાયશ્રીએ ભાંજૂયી આેરી  છે. જે 
મથાલત યાખલામાં આવન છે.  
 

 

અ.નાં. તભરકતનો પ્રકાય ભીનીભભ (રઘતુ્તભ) 
ાણી કય  તભાભ પ્રકાયની યહણેાાંક શભલ્કતો ભાટે 

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝાંડા, ચારી અને ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની 
તભરક્તો ભાટે 

₹ ૮૫૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૦૦/- 
 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૨૦૦/- 
 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 
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૨ તભાભ પ્રકાયની બફનયહણેાાંક શભલ્કતો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૬૩/- 
 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૨૦૦૦/- 
 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 
૩ તભાભ પ્રકાયની ઔઘોબગક શભરક્તો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 
 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૨૫૦૦/- 
 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 
 

 યાંત ુજો,  જે ત ે તભક્લ્કતભાાં ૧/૨ ઇંચ ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળન આલાભાાં આલેર શળે તો 
ાણી કય નીચે જણાલેર લોલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતત મજુફના ગણુાાંકભાાં ગણલાભાાં આલળે. 
 

 

 

ાણી કનેક્ળનની સાઇઝ લોલ્યભેુટ્રીક ધ્ધશત મજુફના ગણુાાંકની 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 

 

યાંત ુ એાટષભેંટ, ફહભુાી ભકાનોભાાં આેર ાણી કનેક્ળનના ાણી કયની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણે ગણતાાં જે તે તભલ્કતના કુર  નુીટ વાથે બાગાકાય કયતાાં જો પ્રતત  નુીટ ાણી કયની 
યકભ ઓછી થતી શળે તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ મજુફ લસરુ કયલાભાાં આલળે. 

 

યાંત ુજો તભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળનભાાં લધાયો કે ધટાડો કયાલળે તો તેલા 
રકસ્વાભાાં જે તે ાણી કનેક્ળનની વાઈઝની લોલ્ ભેુટ્રીક ગણત્રી મજુફ ગણલાભાાં આલળે અને તે મજુ્ફ 
ાણી કય લસરુ કયલાનો અતધકાય કોેયેળનને યશળેે 
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ઉયોક્ત તલગતોને ફાધ આવ્મા તવલામ કોેયેળન કોઇણ તભલ્કત ધાયક્ને ભીટયથી ાણી 
કનેક્ળન પાલળે(જો તભલ્કત ધાયકની ભાાંગણી અધાયે અથલા તે તવલામ) તો તલેા વાંજોગોભાાં લયાળ 
મજુફ નક્કી થનાય ચાર્જ આધાયે તેભજ ઠયાલેર ળયતોને આતધન ાણીનો ચાર્જ કોેયેળન લસરુ કયી 
ળકળે. 
 

ાણી ચાર્જ: 

ધી જી.ી.એભ.વી એક્ટ કરભ ૧૪૧એએ(એ)  મજુફ ાણી કય દાખર કયલાનો તનણષમ રેલાભાાં 
આલેરો છે જેના અનવુાંધાને વયકાયશ્રી તયપથી આેર રઘતુભ દય મજુફ ાણી કય લસરુ કયલાભાાં 
આલળે  .જ્માયે યશણેાાંક તવલામની ઈભાયતો , ઔધોલગક લયાળ ભાટેની તભરકતો અને કોરેજ, શોસ્ટેર, 
ળાા, ફારભાંરદય, ધભષસ્થાનો, અનાથાશ્રભ તલગેયે ભાટે, આલી તભરકતો જે ાણી કનેકળન વાથ ે
જોડામેરી શોમ તેલી તભલ્કતો ભાટે ાણી ચાર્જ ધી જી.ી.એભ.વી એક્ટ કરભ ૧૩૪ પ્રભાણે  નીચ ે
દળાષલેર ધોયણ ેરેલાનો યશળેે. 

 
અ .નાં.  કનેકળનની 

સાઈઝ 
ફારભાંરદય, 
ધભમળાા, 
દેલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ શલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

કોરેજ, હોસ્ટેર, 
ળાાઓ શલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

બફનયહણેાાંક 
(ઔધોબગક હોે ુ

શસલામ( લયાળ 
ભાટે 

(યકભ ર).  

ઔધોબગક 
લયાળ ભાટે 

(યકભ ર).  

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 /-  ૭૮૦૦૦૦ /-  ૧૨૮૦૦૦ /-  ૨૫૬૦૦૦ /-  
૬ ૩” ૧,૪૦૪૦૦ /-  ૧૭૫૫૦૦ /-  ૨,૮૮૦૦૦ /-  ૫૭૬૦૦૦ /-  
૭ ૪” ૨,૪૯૬૦૦ /-  ૩૧૨૦૦૦ /-  ૫,૧૨૦૦૦ /-  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 /-  

 
યાંત ુજો યશણેાાંક તવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણેની તભરકતના ાણી ચાર્જની યકભ તથા ાણી કયની 
ટકાલાયી મજુફ થતી કયની યકભ, ફે ૈકી જે લધ ુથતી શળે તે કય  /ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આલળે.  
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લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય બફન યહણેાાંક હોે ુભાટેના ાણી કનેક્ળનો અંગેનો દય: 
 શદ ફશાયના લફન યશણેાાંક શતે ુભાટેના કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશયેભાાંના ધાંધાકીમ શતે ુ
અંગેના કનેક્ળનો ભાટેના સલૂચત ાણીના દયો ત્રણ ગણા રેલાનુાં શારનુાં ધોયણ ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામછે .
તેભજ શદ ફશાય આલરે કોરેજ, શોસ્ટેર, ળાાઓ,,ફારભાંરદય, ધભષળાા, દેલસ્થાન,અનાથાશ્રભોન ે
અામેરા કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશયેભાાંના આલી વાંસ્થાઓ અંગેના કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના 
દયોના દોઢ ગણા રેખે રેલાનુાં શારનુાં ધોયણ ચાલ ુયાખલામા ંઆવન છે . 
 
લડોદયા ળહયે હદ ફહાય અામેર ાણી કનેકળન ભાટે: 
લડોદયા ળશયેની શદ ફશાય આલેર યશણેાાંક શતે ુભાટે ાણી કનેકળનના દય: 
 

કનેકળન સાઈઝ ભીનીભભ ચાર્જની યકભ 
૧/૨” ૨૬૦૦ 

 
૧/૨” થી લધનુી વાઇઝ ભાટે ઉય જણાલેર લોલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતતના ગણુાાંકભાાં થતી યકભ મજુફ ાણી 
કય લસરુ કયલાભાાં આલળે. 
 
 લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય આલેર યહણેાાંક શસલામના હોે ુભાટે કનેક્ળન દય: 

લડોદયા ળશયે શદ ફશાય યશણેાાંક શતે ુ તવલામના શતે ુભાટેના કનેક્ળનનો દય, ળશયેભાાં યશણેાાંક 
તવલામની ઇભાયતો ભાટેના દયના ત્રણ ગણા રખેે લસરુ કયલાનો યશળેે. 
 

 

કન્ ઝયલન્ સી અને અઅુયેજ ટેષઃ 
 ળશયેી તલકાવ અને ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી           
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેજ ટેક્ષના દયોને વયકાયશ્રીની ભાંજુયી ભેર છે. 
 

 ગજુયાત એકટ નાં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ એએ (ફી) અન્ લમે કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેઝ ટેક્ષ 
નીચે મજુફના ધોયણોએ ફજેટના લે રેલા ભાંજુયી ભલા અલબપ્રામ છે. આ દયોભાાં ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે 
મથાલત યાખલામા ંઆવન છે.  
 

અ.નાં કન્ ઝયલન્ સી અને અઅુયેઝ ટેષ ાત્ર શભલ્ કત સાભાન્ મ કય ય ટકાલાયી 
૧. ઝાંડા લાતિક ઓછાભાાં ઓછા દય 
૨. ૨૫ ભીટય સધુીના યશઠેાણની તભલ્ કત અને ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તેભજ ઓધિલગક શતે ુ ભાટે ઇભાયત  ફેન્ ક  ેટ્રોર-ડીઝર 
ાં  ગેવ સ્ ટેળન  યાજમ વયકાય- કેન્ ર વયકાયની ઓપીવ  
કોભળીમર ઓરપવ  ભોફાઇર પોન ટાલય  ેજય એન્ ટેના  ડીળ 
એન્ ટેના  તદઉયાાંત તભાભ પ્રકાયની કુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાક,ટ  
ગોડાઉન  લેયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શોટેર  યેસ્ ટોયન્ ટ  વતલિવ 

૩૫% 
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સ્ ટેળન  ગેયેજ  ળોમ,ભ  શલે્ થ વેન્ ટય  જી નેળીમભ  તભાભ પ્રકાયના 
ટયળુન કરાવીવ  ટે્રનીંગ અને લોકેળનર ગાઇડન્ વ વાંસ્ થાઓ  આનાંદ-
પ્રભોદ અને ભનોયાંજનના શતે ુ ભાટે લયાતી ઇભાયત  ભેયેજ શોર  
કો  નુીટી શોર  લાડી  ાટપ  રોટ  કરફ  રોટ  પ્રદળષન ભેદાન  
તવનેભાગશૃ  કરફ શાઉવ  ભલ્ ટી રેક્ષ થીમેટય  ઓન એય થીમેટય  
જીભખાના  સ્ ોટષવ સ્ ટેડીમભ તલગેયે 

૪. ૨૫ ભીટયથી લધ ુ ક્ષતે્રપલાા યશઠેાણની તભલ્ કત અન ે ઉય 
જાણાવ્ મા તવલામની લફન યશઠેાણની તભાભ તભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાાં ઓછા લાતિક દય (એકટભાાં તનરદિષ્ ડ કમાષ મજુફ) ₹ ૨૪/- 
 

 

લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય અામેરા ડ્રનેેજ કનેકળનો ઉય રેલાાત્ર કન્ ઝયલન્ સી અઅુયેઝ ટેષ અંગેં ુાં 
ધોયણઃ 

ભશાનગયાલરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન દીઠ લાતિક  
₹ ૧૦૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ રાહાય ર યાખલા અલબપ્રામ છે. ફહભુાી ભકાનોનાાં કેવભાાં દય 
 નુીટ દીઠ ચાર્જ ગણલાભાાં આલળે. 
 

હદ ફહાયના બફનઘયગથ ુાં ડ્રનેેજ કનેકળનો અંગેં ુાં ધોયણઃ 
  તુનતવર શદ ફશાયના લફનઘયગ  ુાં ભકાનો ભાટે પ્રતત કનેકળન દીઠ લાતિક શારના દયે ₹ 

૩૫૦૦/- રેખ ેકન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ ભાંજૂય યાખલામાં આવન છે. 
 

 

 

લડોદયા ળહયેીની હદ ફહાયના સાંસ્ થાકીમ હોે ુડ્રનેેજ કનેકળનો અંગેં ુાં ધોયણઃ 
શદ ફશાયના વાંસ્ થાકીમ શતે ુ ડ્રનેેજ કનેકળનો ભાટેના દયો પ્રતત કનેકળન દીઠ શારના દયે ₹ 

૫૦૦૦/- રેખ ેરેલાનુાં ધોયણ ભાંજુય યાખલામાં આવન છે. 
 

 
 
સપાઇ ચાર્જ- : 

બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ જાલણી અતધતનમભના પ્રકયણ -૨૫ ના પકયા ક્રભાાંક ૫.૩.૪.૨૫ ભાાં 
કોસ્ટ યીકલયી  અને ૪.૩.૪ રેલી ઓપ વેનીટેળન ટેક્ષ ભીટ એડ કોસ્ટ ઓપ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વતલિવીઝ 

અંતગષત વોરીડ લેસ્ટની જે વતલિવ યુી ાડલાભાાં આલે છે. જેના બાગમ,ે લડોદયા ળેયના સ્લચ્છતા 
વલેક્ષણભાાં વભરાહ બાયતભાાં ૧૦ ભોક્રભાાંક ભેર છે. જે જાલી યાખલા અને સ્લચ્છતાના લધ ુઉત્તભ રયણાભ 

ભેલી ળકામ તે ભાટે તથા વભરાહ ખચષના એક્બાગ મ,ે ળશયેીજનો ાવેથી વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે 

વપાઇ ચાર્જ નીચ ેમજુફના ધોયણે લસરુ રલેાભાાં આલળે. 
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સપાઈ ચાર્જ 
હારનો 
દય 

કશભશ્નયશ્રી એ અચુલેર  દય 

સ્થામી સશભશત 
એ અચુલેર 

પેયપાય 

અબુચત દય 

૧ 

 
 
 
 
 

યશણેાાંક્ના 
રઘતુભ 

એકભો ભાટે  

 
 
 
 
 
 
 
 

યશણેાાંક 

તભરક્તો ભાટે 

 

 

₹ ૫૦ /-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

₹ ૧૦૦ /-  

 

યશણેાાંક તભરક્તો 
ભાટે 

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦ ચો. ભી. થી 
લધ ુ ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

 
  

 

₹ ૩૦૦/-  

 
 
 

 

  ₹ ૬૦૦/- 

યશણેાાંક તભરક્તો ભાટે 

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦.૦૧ ચો. ભી. 
થી ૧૦૦ ચો.ભી સધુી 
ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

(૩) ૧૦૦.૦૧ ચો.ભી 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી તભરકત 
ભાટે  
 

 

 

  ₹ ૨૫૦ 

 

 

₹ ૫૦૦ 

 

 

 

₹ ૭૫૦ 

૨  યશણેાાંક 

તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   

૨૪૦/- 

અથલા 

વાભાન્મ 

  કયના 
૧૦% ફે 
ભાાંથી જે 

લધ ુ

થામ તે 

યશણેાાંક તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુ ભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦ ચો. ભી. થી 
લધ ુ ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

 

યશણેાાંક 

તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   
₹ ૧૨૦૦/- 

અથલા વાભાન્મ 

કયના ૧૦% 

ફભેાાંથી જે લધ ુ

થામ તે 
₹ ૨૪૦૦/- 

અથલા વાભાન્મ 

કયના ૧૦% 

ફભેાાંથી જે લધ ુ

થામ તે 
₹૧૨૦૦/-અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ેભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 

યશણેાાંક તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   
 (૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

 
 

(૨) ૫૦.૦૧ ચો. ભી. 
થી ૧૦૦ ચો.ભી સધુી 
ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે 

 

(૩) ૧૦૦.૦૧ ચો.ભી 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી તભરકત 
ભાટે  

 

 

 

 

₹ ૧૦૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

₹ ૧૮૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

 

₹ ૨૫૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

 

 

રદલાફત્તી લેયો  : 
લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના શદ તલસ્તાયભાાં આલેર ઇભાયતો અને તભલ્કતો ઉય રાઇટીંગ ટેક્ષ 

નાખલાાં કયલાભાાં આલેરી દયખાસ્તને વભરાહ વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી ભાંજુયી ભેરી 
છે વદય ભાંજુયી અન્લમે રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલા અંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેરી જેને 
વયકાયશ્રીના ળ. તલ. અને ળ. ગ.ૃ તલ. ઠયાલ અંક લભન ૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી 
ભાંજુયી ભેરી છે. વદય ભાંજુયીભાાં “રાઇટીંગ ટેષ” ના ફદરે “રદલાફત્તી લેયો” (સ્ટ્રીટ રાઇટ ટેક્ષ) એ 
ભતરફના સધુાયા વરશત  તુનતવર કોેયેળનની દયખાસ્તને કાભચરાઉ ભાંજુયી ભેરી છે.  
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વદય ભાંજુયી આધાયે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા શદભાાં આલેર ઇભાયતો અને  તભકલ્કતો ઉય 
રદલાફત્તી લેયો નાાંખલા અંગનેા તનમભોન ેવભરાહ વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા ૨૦-૩-૧૩ થી ભાંજુયી ભેરી 
વદય ભાંજુયી આધાયે ધી જી.ી. એભ. વી. એક્ટની કરભ ૪૫૫ (૧) મજુ્ફ જાશયે નોટીવ પ્રતવધ્ધ કયી 
લાાંધાસચુનો ભાંગાલલાભાાં આલેરા શતા અને વદય લાાંધા સચુનો ઉય આખયી તનણષમ કયલા અંગેની 
દયખાસ્ત મકુ./વાંકરન/આકાયણી/એવ./ જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાાં 
આલેરી  છે. જેના લાાંધા સચુનોની સનુાલણી ખાવ વભીતી દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી છે  યાંત ુતે અંગેનો 
ઠયાલ અતનણીત છે. જેનો તનણષમ થમે યાજ્મ વયકાયશ્રીની છેલટની ભાંજુયી ભેલી અભરીકૃત કયલાભાાં 
આલળ ે

  દયમાન લશીલટી લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે સ્ટ્રીટરાઇટ્ લેયા નો દય વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે 
વાભાન્મ કયના ૧૦% અથલા વદય નાણાાંકીમ લષ ભાટે પ્રતત  તુનટ ૧૫૦/- ફભેાાંથી જે લધ ુશોમ તે 
રાગ ુકયલા ભામણ છે. 
લાહન ઉયનો કય )આજીલન લાહન કય(: 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.એભ.વી એકટ ૧૯૪૯ શઠે લસરુ કયલાભાાં આલે છે. તે વને 
૨૦૧૮-૧૯ ભાાં નીચે મજુફના શારના દય મથાલત યાખલામા ંઆવન છે. 
અ.નાં. શલગત દય 

૧. સ્કુટય  ભોટય વામકર  અને રીચક્રી લાશનો (ફેટયી ઓયેટેડ વરશત) ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટોયીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડીંગ રયક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભોટયકાય તથા જી ભાટે (ફેઝીક પ્રાઇઝ)  

 (એ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯/- સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦ /- થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી  ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ૯ ૯૯ ૯૯૯ સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી ઉય÷ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભેટાડોય  ભીનીફવ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬. ટ્રક તથા ભોટી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ પ્રકાયના 
લાશનો જેનો વભાલેળ અનકુ્રભ નાં. ૧ થી ૫ ભાાં ના શોમ 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

 

આ ઉયાાંત લાશન દીઠ ટોકન ₹ ૧૦૦/- લસરુ કયલાનુાં મથાલત યાખલામા ંઆવન છે. 
થીમેટય ટેષ : 
 ગજુયાત વયકાયના ાંચામત અને આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.એભ. વી /૪૪૭૪ 
/૨૦૮૬/ી./   તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભાંજુય કયેરા થીમેટય ટેક્ષ અંગેના તનમભો મજુફ અને ગજુયાત 
વયકાયનાાં ાંચામત શાઉવીંગ અને અફષન ડલેરભેન્ટના ઠયાલ અંક-ફી. ી. એભ. વી. /૪૪૭૬ / 
૪૫૭૬/ી./તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અને ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી./૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.એભ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભાંજુય કમાષ પ્રભાણે તેભજ ળશયેી તલકાવ અને 
ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગ ઠયાલ ક્રભાાંક : જીએપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-૨-૨૦૦૧ અનવુાય 
તેભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ મુાંજફ ફજેટના લે રેલાનો યશળેે.  
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ફાયર ટેક્ષ : 

  વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાાં નક્કી કયેર પામય ટેક્ષના દય આ લે મથાલત યાખલામા ં
આવન છે.   
શળક્ ાણ ઉકય )સયચાર્જ( : 
 તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજમત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રતવધ્ ધ થમેરા વને ૨૦૦૬ના 
ગજુયાત તલધેમક ક્રભાાંક -૧૩ અનવુાય તળક્ષણ ઉકય (વયચાર્જ) લસરૂ કયલાનુાં ઠયાલેર છે. તળક્ષણ 
ઉકય (વયચાર્જ)ની ગણતયી નીચે મજુફ કયલાની છે. તે મજુફ ફજેટના લે શારનુાં ધોયણ ચાલ ુ
યાખલામા ંઆવન છે. 
૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશણેાાંકના શતે ુભાટે અથલા લેાય   

લાલણજમ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્ મલવામ અથલા ધાંધો ચરાલલા તવલામના કોઇ શતેથુી 
ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે – 

૧)  વાભાન્ મ કય ફવો મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો મ,તમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ાાંચ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવો મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણશજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે 
ન શોમ  તો વાભાન્ મ કયના દળ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ાંદય 
ટકાના દયે. 

૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લેાય  લાલણજમ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્ મલવામ 
અથલા ધાંધો કયલાનો શતે ુભાટે ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે – 

 ૧)  વાભાન્ મ કય ફવો મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો મ,તમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ  તો વાભાન્ મ કયના દવ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવો મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં 
લધાયે ન શોમ  તો વાભાન્ મ કયના લીવ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ત્રીવ ટકાના દયે. 
૨)  કોઇ જભીન  ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્ મ કય 

આકાયલાભાાં આવ્ મો શોમ  ણ ેટા કરભ (૧) ભાાં જણાલેરા ફ ેઅથલા લઘાયે શતેઓુ 
ભાટે એકી વાથે ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ ત્ માયે આ કરભ શઠેનો વયચાર્જ તે જભીન  
ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા ભકાનના બાગ જે શતેઓુ ભાટે ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ ત ેૈકી 
કોઇ શતેઓુ વાંફાંઘભાાં રાગ ુ૫ડતા ઉંચા દયે રેલાનો યશળેે. 

ાકીંગચાર્જ :  
 ાકીંગ ચાર્જ (જભીન લાય યલાના પી) બાયે લાશનો (ટ્ર્ક, ટે્રઇરય, રકઝયી ફવ તલગેયે) 
લાતિક મ,. ૧૦૦૦/  લાશન દીઠ ચાર્જ રેલાભાાં  આલે છે તે ચાલ ુ યાખલા ભામણ છે. તે તવલામના 
લાશનો ઉય ચાર્જ રેલાનો નથી.  
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વ્ મલસામ લેયો :  
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાાં વ્ મલવામ કયતાાં નીચે જણાલેર રયતળષ્ટ મજુફના 
વ્મલવામકાયો તથા રયતળષ્ટ-૧ ની એન્ટ્રી-૧ ભાાં દળાષલેર લેતનદાયો ૈકી કેન્ર વયકાય  યજ્મ વયકાય  
ાંચામત  કેન્ટોનભેંન્ટ તલસ્તાય તથા જાશયે વાશવના એકભના લેતનદાયો તવલામના લેતનદાયોએ 
બયલાાત્ર વ્મલવામ લેયો લસરુ કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા નોટીપીકેળન નાં. GHN 

(૯)PFT-૨૦૦૮-S.૨(aa)(૧)-TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા ભશાનગયાલરકાને સપુ્રત કયલાભાાં 
આલેરી છે. તેભજ કામદાની જોગલાઇ અનવુાય રઘતુભ અને ભશત્તભ દયની ભમાષદા મજુફ દય નક્કી 
કયલાની વત્તાઓ સપુ્રત થમેરી છે. 

 

 વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે વ્મલવામ લેયાના દય નીચે જણાલેર અનસુલુચ-૧ મજુફ શારના 
દયે રેલાનો યશળેે. 

 

અં અુબૂચ-૧ 

[જુઓ કરભ ૩ અને કરભ ૫ની ેટા કરભ)૩(] 
વ્મલસામ, વ્માાય, ધાંધો અને યોજગાય ઉયના લેયાનો દય. 

અ.નાં. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલસામલેયાનો 
ભાશસક દય ₹  

(૧) (૨) (૩) 
૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કેન્ર વયકાય  ાંચામતો  યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયના જાશયેક્ષેત્રના 

ઉક્રભો અને રાહાાંટ ઇન એઇડ વાંસ્થાઓ તવલામના ગાયદાયો અને લેતનદાયો જેનો 
ભાતવક ગાય અથલા લેતન- 

 

 ૧. ₹૬૦૦૦/- થી ઓછો શનુ્મ 

 ૨. ₹૬૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹૯૦૦૦/- થી ઓછો é ૮૦/- 
 ૩. ₹૯૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹૧૨૦૦૦/- થી ઓછો é ૧૫૦/- 
 ૪. ₹૧૨૦૦૦/- અથલા તેથી લધુä. ૨૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ ૧- કોઇ ભરશના તવલામની કોઇ મદુત ભાટે કોઇ ગાય અથલા લતેનઆલાનુાં 

શોમ ત્માયે  ભાતવક ગાય અથલા લતેન  આ નોંધના શતે ુ ભાટે કોઇ ભરશના ભાટે આરે 
અથલા આલાના ગાય અથલા લતેનની ખયેખય યકભના આધાયે ગણલાભાાં આલળ.ે 

 

 સ્ષ્ટીકયણ.૨.- કોઇ વ્મક્ક્ત કોઇ ભરશનાના અંત શરેાાં ગાય અથલા લતેન ભેલનાય તયીકે 
ફાંધ થામ  ત્માયે તે ભરશનાનો લેયો બયલાની તનેી જલાફદાયી પ્રભાણવય યીત ે ઘટાડલાભાાં 
આલળ.ે 

 

૨. (ક) વોરીવીટયો અને નોટયી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ૨૦૦૦/- 
(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ટન્ટો) અને દાંત લચરકત્વકો(ડેન્ટીસ્ટો) વરશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 
૨૦૦૦/- 

(ગ) આકપટેકટો  એન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ટન્ટો  ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટો  ચાટષડષ 
એકાઉન્ટન્ટો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અને ભેનેજભેન્ટ કન્વલ્ટન્ટો વરશત ટેકતનકર અને 
પ્રોપેળનર કન્વલ્ટન્ટો. 

૨૦૦૦/- 
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અ.નાં. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલસામલેયાનો 
ભાશસક દય ₹  

(૧) (૨) (૩) 
 (ઘ) લીભા અતધતનમભ  ૧૯૩૮(વન૧૯૩૮ના ૪થા) શઠે યજજસ્ટય થમેરા અથલા 

રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ એજન્ટો  તપ્રન્વીાર એજન્ટો  સ્ેતળમર એજન્ટો  
ઇન્સ્મોયન્વ એજન્ટો અને વલેમયોઅ અથલા રોવ એવેવયોઅ. 

૨૦૦૦/- 

 (ચ) લફલ્ડીંગ કોન્ટ્રાકટયો તવલામના તભાભ કોંટ્રાકટયો. ૨૦૦૦/- 
 (છ) કતભળન એજન્ટો  દરારો અને એસ્ટેટ બ્રોકયો તવલામના બ્રોકયો. ૨૦૦૦/- 
 

(જ÷) ઓટોભોફાઈર બ્રોકવષ  ૨૦૦૦/- 
 

(ઝ) ટુય ઓયેટવષ અને ટ્રાલેર એજ ન્ટ  ૨૦૦૦/- 
 

(ટ) કેફર ટી.લી. ઓયેટવષ  ૨૦૦૦/- 
 

(ઠø) રપલ્ભ તલતયકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ડ) તલજ્ઞાન એજન્વીઓના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ઢ) ટયળુન ક્રાવીવ અથલા ટયટુોયીમર ઈન્ટીટયળુન્વના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ત) કો ટુય તળક્ષણ તારીભ અથલા કો ટુય નટેલકષ ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભળેન 
અન ેડેટા ફઝે વતલિવભાાં યોકામેરી વાંસ્થાના ભાલરકો અથલા વલેા યુી ાડનાયાઓ.  

૨૦૦૦/- 

 (થ) ડ્રાઈલીંગ સ્કુરના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(દù) ભેયેજ શોર અને ાટપ રોટના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વેલા યુી ાડનાયા  ૨૦૦૦/- 
 

(ન) શલે્થ ક્રફ અને ભનોયાંજન ક્રફના ભાલરકો.  ૨૦૦૦/- 
૩. (૧) લામદા-વોદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૨ (વને ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શઠે 

ભાન્મ થમેરા એવોવીએળનનાાં વભ્મો.  
૨૦૦૦/- 

(૨) વીક્યોયીટી વોદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૬ (વને ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) 
શઠે ભાન્મ થમેરા સ્ટોક એક્વચેન્જ વભ્મો.  

૨૦૦૦/- 

(૩) ઓઈર ો અને વતલિવ સ્ટેળનોનાાં ભાલરકો અને કોઈણ તેલા ટે 
રેનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભીટય સધુીની તભરકત ભાટે.  

૨૦૦૦/- 

(૪) મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના મુાંફઈના 
૭૯ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે રાઈવન્વ ધયાલતા તલદેળી દારુ લેચનાયા 
અને તનલાવી શોટરો અને તથમેટયોના ભાલરકો.  

૨૦૦૦/- 

 

(૫) ચીટ પાંડોનુાં વ ાંચારન કયતી વ્મક્ક્તઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૨૦૦૦/- 
 

(૬) ફેંરકિંગ તનમભન અતધતનમભ  ૧૯૪૯(વને ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ 
પ્રભાણેની ફેંરકિંગ કાંનીઓ. 

 

 

(૭) ગજુયાત વશકાયી ભાંડી અતધતનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગજુયાતના ૧૦ભા) 
શઠે યજીસ્ટય થમેરી અથલા યજીસ્ટય થમેર શોલાનુાં ગણાતી વશકાયી 
વોવામટીઓ. 

૨૦૦૦/- 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધાંધાભાાં યોકામેરી યાજ્મ સ્તયની ભાંડીઓ 
અને જીલ્રા સ્તયની ભાંડીઓ.  

૨૦૦૦/- 

  (ખ) વશકાયી સગુય પેક્ટયીઓ અને વશકાયી સ્ીનીંગ તભરો. ૨૦૦૦/- 



  

11 

 

અ.નાં. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલસામલેયાનો 
ભાશસક દય ₹  

(૧) (૨) (૩) 
 

(૮) એસ્ટેટ એજન્ટો અથલા એસ્ટેટ બ્રોકવષ અથલા લફલ્ડીંગ કોન્ટ્રાક્ટયો  ૨૦૦૦/- 

 

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

૨૦૦૦/- 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધાંધાભાાં યોકામેરી બાયતીમ બાગીદાયી 
અતધતનમભ  ૧૯૩૨ (વને ૧૯૩૨ના ૯ભા) શઠે યજજસ્ટય થમેરી ેઢીઓ. 

૨૦૦૦/- 

૫ કાયખાના અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે 
કાંનીનાાં બોગલટેદાયો.  

૨૦૦૦/- 

૬ મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના મુાંફઈના આળયે 
ાાંચથી લધ ુકભષચાયીઓ કાભે યાખેરા શોમ તેલી વાંસ્થાના ભાલરકો. 

૨૦૦૦/- 

૭ ગજુયાત મલૂ્મલતધિત લયેા અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (વન ે ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાાં વ્માખ્માતમત કમાષ 
પ્રભાણેના લેાયીઓ  જેભના તભાભ લચેાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓનુાં કૂર લાતિર ટનષ 
ઓલય -  

૨૦૦૦/- 

 

(૧) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો  શનૂ્મ 

 

(૨) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો. ૫૦૦/- 
 

(૩) ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો. ૧૨૫૦/- 
 

(૪) ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ તો.  ૨૪૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ :આ નોંધના શતે ુ ભાટે  “લષ” એ ળબ્દનો અથષ  ગજુયાત મલૂ્મલતધિત લયેા 

અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (સ્ન ે૨૦૦૫ના ગજુયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખાંડ(૩૬) ભાાં વ્માખ્મા 
કમાષ પ્રભાણને ુાં લષ એલો થળ.ે 

 

૮ ભોટય લાશન અતધતનમભ  ૧૯૮૮(વને ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શઠે બાડાની અથલા 
ફદરાની યકભ રઈને લયાતા અથલા લાયલા ભાટે અનકુુ ફનાલેરા ટ્રાન્વોટષ 
લાશનો  ફવો  ટેક્ષીઓ  ટ્રકો અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભોટય લાશનોની યભીટ 
ધયાલતી શોમ ત્માયે. 

૨૦૦૦/- 

 સ્ષ્ટીકયણ :- એકજ કુટુાંફના વભ્મો તયીકે વાથે યશતેી અને અરગ યભીટો 
ધયાલતી વ્મક્ક્તઓ  આ નોંધના શતેઓુ ભાટે એકજ વ્મક્ક્ત તયીકે ગણાળે.  

 

૯ મુાંફઈ નાણાાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અતધતનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વને 
૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શઠે રામવન્વ આેરા નાણાાંની ધીયધાય  

૨૦૦૦/- 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાાં ઉલ્રેખેરી ન શોમ તેલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધાંધો અથલા 
યોજગાય કયતી અને કરભ ૩ની ેટા કરભ(૨) ના ચોથા ૨૦૦૦/યાંતકુ શઠે જેના 
વાંફ ાંધભાાં જાશયેનામુાં ફશાય ાડેલુાં શોમ તેલી વ્મક્ક્તઓ.  

૨૦૦૦/- 

 



અ.ન.ં

1

2

3

4

5

અ.ન.ં

1

2

3

4

5

અ.ન.ં

1

2

3

(₹લાખમાાં)

105538.83

112916.84 112916.84

7368.01

110153.11

2763.73

સ્થામી સમભમિએ ભજુંય કયેર 
અંદાજ

5000.00

2368.01

5000.00

7378.01

2763.73

આમદાની 110153.11

2378.01

105548.83

105548.83રેળન્ય ુખર્ચ 

કુર આવક (પયુાિં સહ)

સદય
સને ૨૦૧૭-૧૮ યીવાઇઝડ યેવન્ય ુફજેટ સભગ્ર રયસ્થીમિ

સભગ્ર સબાએ ભજુંય 
કયેર અંદાજ

105538.83

13950.00

4675.80

ખરુિી મસરક 

મવષમ : ૨

        સને ૨૦૧૭-૧૮ના સ્થાયી સમમમિએ મજુંર કરે ળડોદરા મહાનગરપાલકાના રીળાઇઝડ  અંદાજપત્ર મજુંર કરળાનું
ઠરાળળામા ંઆળે છે. મહાનગરપાલકાનુ ંસને  ૨૦૧૭-૧૮ નુ ંરીળાઇઝડ  બજેટ નીરે્ મજુબનુ ં રહેે.

સને ૨૦૧૭-૧૮ નુ ંયીવાઇઝડ અંદાજત્ર િથા ૨૦૧૮-૧૯ ના ડ્રાપટ અંદાજત્ર અંગે સભગ્ર 
સબા ઠયાવ અંક ૧૪૪/િા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૮

        ળડોદરા મહાનગરપાલકાના  સને ૨૦૧૭-૧૮ ના રીળાઇઝડ બજેટ અને સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડ્રાફટ અંદાજપત્ર
અંગે સ્થાયી સમમમિની ભામણ નીરે્ના ફેરફાર સહ મજૂંર કરળાન ુઠરાળળામા ંઆળે છે. અને િે મજુબ સને  ૨૦૧૮-
૧૯ મા ંકર-દર ેળાનુ ં ઠરાળળામા ંઆળે છે.

39979.16
39979.16

અન્ય આળક
સરકાર મદદ

આવકનુ ંસદય

સભગ્ર સબાએ ભજુંય 
કયેર અંદાજ

51761.00

3797.25

465.71

110153.11

27552.09

ચોખ્ખી ફાકી  મસરક /ખાધ

6353.70

         કામના કાગલો જોયા.  ર્ર્ાચ  મળર્ારણા કરી.

ખાસ કાયદા મજુબ 

સને ૨૦૧૭-૧૮ નુ ંયીવાઇઝડ અંદાજત્ર

મ્યમુનમસપ મમકિમાથંી ભાડુ ંિથા વ્યાજ

58895.23 58895.23

ખચચનુ ંસદય

8262.00

6353.70

કુલ

સને૨૦૧૭-૧૮ યેવન્ય ુજભા ફાજુ  :- 

સ્થામી સમભમિએ ભજુંય કયેર 
અંદાજ

સભગ્ર સબાએ ભજુંય 
કયેર અંદાજ

51761.00

3797.25

110153.11

મ્યમુનમસપ કર અને દર 
8262.00

27562.09

465.71

સને૨૦૧૭-૨૦૧૮ યેવન્ય ુખચચ ફાજુ :- 

પ્રાથમમક મક્ષણ 

સ્થામી સમભમિએ ભજુંય કયેર 
અંદાજ

મનભાળણી 

કુલ

કેપીટ બજેટમા ં િબદી કરળાપાત્ર રકમ 

4675.80

13950.00

મહકેમ
કન્ટીજન્સી 

ોન ર્ાર્જિસ

ફાકી મસરક /ખાધ
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અ.ન.ં

1

2

2

3

4 કેપીટ ખર્ચ 

અ.ન.ં ફજેટ કોડ સદય
સ્થામી સમભમિએ 
ભજુંય કયેર અંદાજ

સભગ્ર સબાએ 
ભજુંય કયેર 

અંદાજ
વધાયો ઘટાડો

1 B 1202311 ળાહનો માટે ટાયર ટયબુ 
ખરીદળા અને  રરમોલ્ડિંગ કરળા

30.00 40.00 10.00 0.00

કુલ  વધ-ઘટ 30.00 40.00 10.00 0.00

1 D 0401612 પાણીની નલલકઓની મળમષ્ટ 
મનભાળણી કરળા માટે

150.00 200.00 50.00 0.00

2 D0401627 અછિની પરરસ્સ્થિીમા ંપાણી 
પરુળઠો મનભાળળા માટે નળા 
ટયબુળે બનાળળા િથા ઇિર 
કામગીરી માટે

2.00 40.00 38.00 0.00

3 D 1303604 ળરસાદી ગટર પ્રોજેક્ટના કામો 1800.00 1700.00 0.00 100.00

કુલ  વધ-ઘટ 1952.00 1940.00 88.00 100.00

351.26

5000.00

23629.01

12000.00

40947.05

40629.01

(₹લાખમાાં)

40935.05

45.22

(₹લાખમાાં)

40629.01

સને ૨૦૧૭-૧૮ના યીવાઇઝડ ફજેટભા ંસભગ્ર સબાએ કયેરા પેયપાયથી થિા વધાયા- ધટાડા દર્ાચવત ુત્રક

23629.01

40980.27

આંિરીક ભડંોલ/ોન 

5000.00

12000.00

સને ૨૦૧૭-૧૮ યીવાઇઝડ યેવન્ય ુકેીટર ફજેટ સભગ્ર રયસ્થીમિ

રેળન્ય ુબજેટમાથંી િબદી કરળાપાત્ર રકમ 

સ્થામી સમભમિએ ભજુંય કયેર 
અંદાજ

(₹લાખમાાં)

ફાકી મસરક /ખાધ

સભગ્ર સબાએ ભજુંય 
કયેર અંદાજ

કેપીટ આમદાની

ખરુિી મસરક 

સદય

કુર આવક (પયુાિં સહ)
કેીટર આવકનુ ંકુર

40980.27

કેીટર  ખચચ

33.22

યેવન્ય ુ ખચચ

351.26
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સને૨૦૧૮-૨૦૧૯ યેવન્ય ુજભા ફાજુ  :- 

અ.ન.ં

1

2

3

4

5

6

અ.ન.ં

1

2

3

4

5

107061.50

અ.ન.ં

1

2

3

સને૨૦૧૮-૨૦૧૯ યેવન્ય ુખર્ચ ફાજુ :- (₹લાખમાાં)

ખર્ચનુ ંસદય
સ્થામી સમભમિએ ભજુંય 

કયેર અંદાજ
સભગ્ર સબાએ ભજુંય કયેર 

અંદાજ
ભશકેભ 58636.94 58636.94

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું ડ્રાપટ અંદાજત્ર
      વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના સ્થામી વમભમિએ ભજુંય કયેર  લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ડ્રાપટ  અંદાજત્રનો અભ્માવ કયી
િેને કેટરાક પેયપાય વશ ભજુંય કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઆલે છે. સ્થામી વમભમિએ ભજુંય કયેર ભશાનગયાલરકાના જભા િથા
ખર્ચના  જણાલેર વદયોભા ંપેયપાય  કયલાભા ંઆલિા નથી. જે અંદાજત્રભા ંવફંધંીિ  ફજેટ વદયોની  વાભે વભગ્ર વબાએ
ભજૂંય કયેર કોરભોભા ંદળાચલલાભા ંઆલેરા છે. વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુ ં ડ્રાપટ  ફજેટ નીરે્ મજુફનુ ં યશળેે.

(₹રાખભાું)

આવકનુ ંસદય
સ્થામી સમભમિએ ભજુંય 

કયેર અંદાજ
સભગ્ર સબાએ ભજુંય કયેર 

અંદાજ
મ્યમુનમવર કય અને દય 40279.21 40979.21

ખાવ કામદા મજુફ 8277.50 8277.50

મ્યમુનમવર મભરકિભાથંી બાડુ ંિથા વ્માજ 6827.95 6827.95

વયકાય ભદદ 49461.00 49461.00

અન્મ આલક 3989.72 3989.72

કુર 110969.38 111669.38

2134.00સલૂર્િ લધાયો 2134.00

કન્ટીજન્વી 445.56 445.60

મનબાલણી 27663.20 27679.20

પ્રાથમભક મળક્ષણ 15650.00 15650.00

રોન ર્ાર્જિવ 4665.80 4665.80

કુલ 107077.54

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ડ્રાપટ યેવન્ય ુફજેટ સભગ્ર રયસ્થીમિ

સદય
સ્થામી સમભમિએ ભજુંય 

કયેર અંદાજ
સભગ્ર સબાએ ભજુંય કયેર 

અંદાજ
ખરુિી મવરક 2378.01 2368.01

આભદાની 110969.38 111669.38

કુર આવક (પયુાિં સહ) 113347.39 114037.39

યેલન્ય ુખર્ચ 107061.50 107077.54

ફાકી મસરક /ખાધ 6959.85

2500.00કેીટર ફજેટભા ં િફદીર કયલાાત્ર યકભ 3000.00

ર્ોખ્ખી ફાકી  મસરક /ખાધ 3785.89 3959.85

6285.89
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અ.ન.ં

1

2

3

4

5

ર્ોખ્ખી ફાકી  મસરક /ખાધ

અ.ન.ં ફજેટ કોડ સદય
સ્થામી 
સમભમિએ 
ભુંજ ય કયેર 
અંદાજ

સભગ્ર 
સબાએ 

ભુંજ ય કયેર 
અંદાજ

વધાયો ઘટાડો

1 A 0110108 કે્ષત્રપ આધાયીિ વાભાન્મ 
કય

15500.00 16200.00 700.00 0.00

ક ર  વધ-ઘટ 15500.00 16200.00 700.00 0.00

1 B 0801314 ભાજી વબાવદશ્રીઓને શાટચ  
વિયી, કેન્વય, કકડની જેલા 
જીલરેણ યોગોભા ંવાયલાય 
ભાટે રૂ. ૪ રાખ સધુીની 
વશામ વાયલાય

10.00 16.00 6.00 0.00

2 B 0804304 ફી.ી.એર./ઘય મલશોણા 
ના વલે ભાટે િથા નાઇટ 
ળેલ્ટય ની ભયાભિ અન્લમે  
વયકાયશ્રીની ગ્રાટં ઉયાિં 
ખર્ચ ભાટે

0.00 10.00 10.00 0.00

3 B0601207 ડેપ્યટુી શલે્થ ઓપીવયશ્રી 
(ઉત્તય  ઝોન) (કયમળષ્ટ-૧)

0.12 0.16 0.04 0.00

ક ર  વધ-ઘટ 10.12 26.16 16.04 0.00

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ડ્રાપટ યેવન્ય ુકેીટર ફજેટ સભગ્ર રયસ્થીમિ
(₹રાખભાું)

સદય
સ્થામી સમભમિએ ભજુંય 

કયેર અંદાજ
સભગ્ર સબાએ ભજુંય 

કયેર અંદાજ
ખરુિી મવરક 33.22 45.22

યેલન્ય ુફજેટભાથંી િફદીર કયલાાત્ર યકભ 2500.00 3000.00

કેીટર આભદાની 32728.00 32728.00

આંિયીક બડંો/રોન 10000.00 10000.00

કુર આવક (પયુાિં સહ) 45261.22 45773.22

કેીટર આવકનુ ંકુર 45228.00 45728.00

કેીટર ખર્ચ 44786.72 45236.72

યેવન્ય ુજભા

474.50 536.50

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ડ્રાપટ ફજેટ સભગ્ર સબાએ કયેરા પેયપાયથી થિા વધાયા- ધટાડા દર્ાાવત   ત્રક

યેવન્ય ુ ખર્ચ (₹લાખમાાં)
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અ.ન.ં ફજેટ કોડ સદય
સ્થામી 
સમભમિએ 
ભુંજ ય કયેર 
અંદાજ

સભગ્ર 
સબાએ 

ભુંજ ય કયેર 
અંદાજ

વધાયો ઘટાડો

કેીટર જભા
1 c0106601 યેલન્ય ુફજેટભાથંી કેમટર 

ફજેટ ેટે િફદીર કયેર 
યકભ

2500.00 3000.00 500.00 0.00

ક ર  વધ-ઘટ 2500.00 3000.00 500.00 0.00

કેીટર ખર્ા
1 D0401627 અછિની કયસ્સ્થિીભા ંાણી 

યુલઠો મનબાલલા ભાટે નલા 
ટયફુલેર ફનાલલા િથા ઇિય 
કાભગીયી ભાટે

2.00 40.00 38.00 0.00

2 D 1801601 ઇરેક્ળન લોડચ મજુફ 
પોડલાયી(ઇરેક્ળન લોડચ દીઠ ૪૦ 
રાખ)

500.00 760.00 260.00 0.00

3 D 1801602 ર્ાલ ુલચના વબાવદશ્રીઓના 
સરૂ્ન મજુફના િેભના ભિ 
મલસ્િાયના (કોટાના કાભો ભાટે) 
(વબાવદશ્રી દીઠ રૂ. ૧૭ રાખ 
મજુફ)

1140.00 1292.00 152.00 0.00

ક ર  વધ-ઘટ 1642.00 2092.00 450.00 0.00

યીમિષ્ટ ૧૦ : રાગિ
     વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ભાટે  રેલા ાત્ર  જુદી જુદી રાગિોના સ્થામી વમભમિએ  બરાભણ  કયેર
યીમળષ્ટ-૧૦  રાગિોને લધ ુભિે  ભજુંય કયલાભા ં આલે છે . અને િે  મજુફ  વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે
રાગિો રેલાનુ ંઠયાલલાભા ંઆલે છે.

કાભોની માદી :

રીટય દીઠ ાણી ર્ાર્જ ોરીસી :

     વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની સ્થામી વમભમિએ યજુ કયેરી  કાભોની માદી કેટરાક સધુાયા વશ ભજુંય કયલભાં
આલે છે  અને િે  મજુફ  વને ૨૦૧૮-૧૯ ની કાભોની માદી પ્રમવધ્ધ કયલાનુ ં ઠયાલલાભા ંઆલે છે.

      વને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના  કેીટર ફજેટની ભજુંય કયેર જોગલાઇ ેટે લચ આખય સધુી જેટરી યકભનો
ખર્ચ નશી ડેર શોમ િેટરી યકભથી વને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની જોગલાઇ ઉભેયીને લધાયે ગણલાની યશળેે.
િેભજ વને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ દયમ્માન અામેર નાણાકંીમ વભથચન વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે ર્ાલ ુયાખલાનું
ઠયાલલાભા ંઆલે છે.

(₹લાખમાાં)

(₹લાખમાાં)

       કયદયની દયખાસ્િ ન ં૧, સ્થામી વમભમિએ ભજૂંય કયેર ાણી ર્ાિ યદ કયલાભા ંઆલે છે અને ભીટય
દ્વાયા ાણી આલાની જે નીમિ યજૂ કયલાભા ંઆલનાય છે િેભા ંરીટય દીઠ ાણી ર્ાિ/કય કેટરો રેલો િે
ફાફિ વશ નીમિ ઘડલાની ઇરામદા દયખાસ્િ વભગ્ર વબાભા ંયજુ કયલાન ુઠયાલલાભા ંઆલે છે.

      ગાય, ેન્ળન, મનવમૃિ/ભૈમિ ફાદના ચકુલણા,ં રાઇટ લફર, વયકાયી ચકુલણા ભાટે ફજેટ જોગલાઇ
 અયુિી યશ ેત્માયે ભાઇનવભા ં ખિલણી કયી  ચકુલણા કયલા ઠયાલલાભા ંઆલે છે.
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        અગાઉ ભજૂંય કયામેર રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા રૂ.૩૦૦ કયોડની રોન
ભેલામેર છે. જે વાભે પક્િ રૂ.૧૫૧ કયોડ ચકૂલલાના ફાકી યશ ેછે. ફજેટના લચ દયમ્ માન ણ રોન
ભેલલી જરૂયી ફનિી શોઇ શાર ફાકી યશરે યકભ ઉયની લધ ુરૂ.૪૦૦ કયોડની રોન ભેલલા ભજૂંયી
ભલા મલનિંી છે. લધભુા ંફી.એવ.ય.ુી. મોજના અંિગચિ પેઝ-૧ શઠે રાબાથી પાા ેટે અગાઉ વેન્રર
ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા થકી રાબાથીઓ ના નાભે રોન ભેલલા પ્રમત્ન કયેર યંત ુKYC કાયણે પક્િ ૧૫૦
જેટરા રાબાથીઓ ની રોન ભજૂંય થમેર શિી. વદય ફાફિે ભા. કમભળનયશ્રી ના અધ્મક્ષ સ્થાને એક
કભીટી ની યર્ના કયલાભા ંઆલી અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીોઝીટ પંન્ડ ભાથંી
રાબાથી ના નાભે રોન ભેલી, રાબાથીઓની સ્રી છ્ાલી, રોનની લસરુાિ કયલા ફાફિનો મનણચમ
રેલાભા ંઆલેર. આભ વદય મનણચમ મજુફ શાર પેઝ-૧ ના રાથીઓ ના નાભે આંિકયક બડંોથી રોન
ભેલી રોનની લસરુાિની કામચલાશી શાથ ધયેર છે. પેઝ-૩ શઠે હુડકો વસં્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના
પાાની ગે પન્ડીગ રોન અને રાબાથી પાાની રોન ભેલેર છે, જેની લસરુાિની કામચલાશી કયલાભાં
આલળે. લધભુા ંફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૨ શઠે િભાભ ભકાનોના અરોટભેન્ટ થઇ ગમેર શોમ પેઝ-૧ મજુફ
બમલષ્મભા ંઆંિકયક બડંો ઉરબ્ધ થમેથી કામચલાશી કયલા િથા ફી.એવ.ય.ુી. પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાં
હુડકો વસં્થા િથા અન્મ વસં્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ રોન અને રાબાથી
પાાની રોન ભેલલા અને કેટરાક કકસ્વાઓભા ંજે િે વાઇટનુ ંકાભ અને એરોટભેન્ટ ણુચ ન થમેથી
મલકાવ ની કાભગીયી મલરફં ન થામ િે ભાટે રોન રોલાની પયજ ડે છે િે ભાટે હુડકો અને/અથલા અન્મ
વસં્થા /ફેંક/આંિયીક બડંો ભાથંી રોન ભેલલા િથા િેના વરંગ્ન કયાય કયલા, પ્રોટવ ગીયો મકુલા
મલગેયે આનવુાલંગક િભાભ કામચલાશી કયલાની િભાભ વત્તા ભા. કમભશ્નયશ્રી ને આલાભા ંઆલે છે િથા
રોન ના શપ્િાની લસરુાિ વંણૂચ અરોટભેટ થમેથી ળરૂ કયલા જરૂયી ભજૂંયી આલાભા ંઆલે છે.

રોન :

(17)
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સમગ્ર સભા ઠરાવ અંક ૧૪૫/તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૮ 

  

કર-દરના સચૂન :-  
  

૧ અંધ તેભજ જેઓની વલકરાાંગતા ૫૦% ઉયની શોમ (દદવમાાંગ) તેલા નાગયીકોને પ્રોર્ટી રે્ટક્ષભાાં 
૨૫% યીફેર્ટ અથલા અરગથી દયખાસ્ત કયલા વને ૨૦૧૬-૧૭ના ફજેર્ટની વભગ્ર વબાએ 
કયેર સચુનનો અભર કયાલલા સચૂન છે.  

૨ ગયીફો ભારે્ટ વયકાયી આલાવ મોજનાઓ જેલી કે, ઇ.ડફલ્ય.ુએવ, લામ્ફે, આલાવ મોજનાઓનો 
વલે કયી આકાયણી ઝોન ડી ભાાં મકુલા ભારે્ટ ઇરામદી દયખાસ્ત દદન-૬૦ ભાાં યજુ કયલી.  

૩ લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં આલેર ભોર, શોર્ટર, ભલ્ર્ટીપ્રેક્ષ અને તેના જેલા અન્મ ળોીંગ 
વેન્ર્ટયોભાાં આલેર દુકાન અન્મોને બાડે આેર શોમ છે. યાંત ુતેન ુબાડુ ભાલરકીનુાં આલે છે. ત ે
અંગે તાવ કયલી બાડુઆતના પયુાલા બાડા કયાય જોલાઇ ગભુાસ્તાધાયા, લેચાણલેયો અન ે
બાડુઆત તયીકે ની આકાયણી કયલા સચૂન છે.  

  
રેવન્ય ુજમા :- 

  

૪ લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયોડોના ખચે કયી ફનાલેર સ્ ોર્ટટવ કોમ્ રેક્ષભાાં ાહશયેાતના 
ફોડટ રગાલી આલક કયાલલાનુાં સચૂન છે. 

૫ લડોદયા ળશયેના આઉર્ટય યીંગ યોડ ય વલે કયી શોડીંગ્વ મકુલા તથા વેન્રર રાઇર્ટીંગના 
ોર વલે કયી દકઓસ્ક મકુ્લા ભારે્ટની કામટલાશી કયી આલક લધાયલાભાાં અને તે સ્ થામી 
વવભવતભાાં યજુ કયલા અને વને ૨૦૧૩-૧૪ ના ફજેર્ટભાાં વભગ્ર વબાએ કયેર સચૂનો અને 
ઠયાલોનો અભર કયલા સચૂન છે. 

૬ લડોદયા ળશયેની શદભાાં આલેર તભાભ શોસ્ીર્ટરો, સ્કુરો, ાર્ટી પ્રોર્ટ, વયકાયી લફલ્ડીંગો 
લગેયેનો લાવિક વલે કયાલી નવલન ફાાંધકાભની આકાયણી કયાલી તથા બાડા કયાયની 
ચકાવણી કયી લેયા ફીરો ફાહલલા સચૂન છે. 

૭ ળશયેના તભાભ મખુ્મ યસ્તાઓ ઉય ાકીંગ ઝોન ફનાલીને કોોયેળનની આલક લધાયલા 
સચૂન છે.  

૮ લડોદયા ળશયેભાાં આલેર ઓલય શડે રે્ટન્ કના ઉય ીીી ધોયણે ાહશયેાત મકુી આલક ઉબી 
કયલા સચૂન છે.  
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૯ લડોદયા ળશયેની અંદય આલેરી વોવામર્ટીઓના એન્રયન્વભાાં વલવલધ કાંનીઓ ાહશયેાત ભારે્ટ 
ગેર્ટ ઉબા કયી ોતાની કાંનીની ાહશયેાત કયે છે તેલી કાંનીઓ ાવેથી ાહશયેાતના રૂીમા 
લસરુ કયલા ાહશયેાતના દય નક્કી કયતી દયખાસ્ત ઇરામદા યજુ કયલા સચૂન છે.  

૧૦ લડોદયા ળશયેભાાં ર્ટી.ી.ના ૧૮ ભીર્ટયથી ભોર્ટા યોડ ઉય કોોયેળનના પ્રોર્ટોભાાં વાભાન્મ 
વબાની ભાંજુયી ભેલી ાહશયેાતના શોડીંગ્વ ફોડટ મકુી આલક ઉબી કયલા સચૂન છે.    

          

કેપીટ ખચચ સચૂન :- 
  

૧૧ ર્ટી.ી-૬૧ ભાાં પાઇનર પ્રોર્ટ નાં-૨૧૧ ભાાં સ્લીભીંગ પરુન ુયીઝલેળન છે જે જગ્માએ શાઇરે્ટન્ળન 
રાઇન વાય થતી શોલાથી સ્લીભીંગપરુ ફની ળકે તેભ ન શોઇ, ફગીચો ફનાલલા સચૂન છે.  

૧૨ વિભ ઝોનભાાં સ્લીભીંગ પરુ ફનાલલા સચૂન છે.  
  

અન્ય સચૂનો :- 

  ૧૩ લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ળશયેના ભોર્ટા બાગના વલસ્તાયોભાાં ર્ટયફુરાઇર્ટની જગ્માએ ઓછા 
લોલ્ર્ટના એર.ઇ.ડી. રગાલલાભાાં આવમા છે જેના રીધે ળશયેના ભોર્ટા બાગના વલસ્તાયો 
અંધકાયભમ થામ છે તે ફાફતનો વલે કયી પયુતા પ્રભાણભાાં ઉાહવ ભે તે ભારે્ટના ગરા 
ફાફતની દયખાસ્ત વાભાન્મ વબાભાાં રાલલા સચૂન છે.   

૧૪ જે વલસ્તાયભાાં ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડટના ભકાનો આલેરા છે અન ે શલ ે મખુ્મભાંત્રી આલાવ 

મોજનાઓ ફનલાના કાયણ ેલસ્તીભાાં લધાયો થળે અને ફાકોન ેયભત-ગભતનુાં ભેદાન ભે નશી 
તો તેલા વલસ્તાયોભાાં ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડટ ાવેથી જગ્મા ભેલી યભત-ગભતના ભેદાન 

ફનાલલા સચૂન છે.  
૧૫ લડોદયા ભશાનગયાલરકા શસ્તક ળશયેી ફવ વેલાભાાં અંધજનોને મવુાપયી દયમ્માન વલનામલુ્મે 

સવુલધા આલા સચૂન છે.   
૧૬ ાલરકાની જગ્માઓ જે ખલુ્રી જગ્માઓ ૪૦ ર્ટકા કાત જભીનોનો યેલન્ય ુ યેકોડટભાાં નાભ 

દાખર કયાલલાનુાં સચૂન છે.  
૧૭ લડોદયા ળશયેભાાં શારભાાં ફનેર લડોદયા ગેવ કાંની રી.ને લડોદયા ળશયેના ચાયે ફાજુ ચાય 

વી.એન.જી. ાં૫ તાકીદે ચાલ ુકયાલલા સચૂન છે.  
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૧૮ ચાય ઝોનભાાં ચાય વશીકરપરુ ેરોર, ડીઝરની સવુલધાયકુ્ત ફનાલલા સચૂન છે.  
૧૯ O.G. વલસ્તાયોને લડોદયા ળશયેની શદભાાં વભાલલા ભારે્ટની ઝડી કામટલાશી કયલા સચૂન છે. 

૨૦ લડોદયા ળશયેના તભાભ વલસ્તાયોભાાં જે યોડો ગ્રાઉન્ર્ટીંગ કયેરા શોઇ તભાભ ૫ય કાેર્ટ કયલાનુાં 
સચૂન  છે. 

૨૧ લડોદયા ળશયે વીર્ટી ઓપ ગાડટન તયીકે પ્રવવઘ્ઘી ાભેર છે ત્માયે શારભાાં લડોદયા ળશયેભાાં 
આલેર ગાડટનની વનબાલણી જોઇએ તેલી થતી નથી. જેથી ઘણા ફગીચાઓ તો પકત નાભના 
જ યશી ગમેર છે. તો ળશયેને શળુોલબત કયલા તથા માટલયણની ાહલણી ભારે્ટ તભાભ 
ફગીચાઓની તાવ કયાલી અને તભાભ ફગીચાઓને પયીથી સળુોલબત અને જીલાંત ફનાલલા 
સચૂન છે.  

૨૨ તભાભ વબાવદોની ૨૦૧૪-૨૦૧૫ થી પોડલાયી અને ક્લોર્ટાની ફાકી ડતી વવરક કેયીપોયલડટ 
કયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આલે છે.  

૨૩ ળશયેના દલક્ષણઝોન વલસ્તાયભાાં આલેર લડોદયા ળશયેભાાં પ્રલેળતા નેળનર શાઇ-લે નાં.૮ ના 
ાહાંબઆુ નદી યના બ્રીજ ય લાયાંલાય થતા અકસ્ભાતને ડાભલા ભારે્ટ આ બ્રીજ શોો કયલા 
જરૂય ડે N H A I અને યાજ્મ વયકાય વાથે વાંકરન કયાલી બ્રીજ શોો કયાલી ળશયેભાાં 
પ્રલેળતા બમજનક યસ્તાને ફે્રભીંગ કયલાનુાં સચૂન છે. 

૨૪ કોોયેળનની ભારીકીના ર્ટી.ી પ્રોર્ટોના જે ખલૂ્રા પ્રોર્ટો છે તે પ્રોર્ટોના વયકાયી યેકોડટ ય 
કોોયેળનનુાં નાભ દાખર કયાલલાની તાત્કાલરક કમટલાશી કયલી દયમ્માન આ તભાભ પ્રોર્ટો 
ય દેખામ તેલા ફોડટ મકુલાનુાં વને ૨૦૧૩-૧૪ ના ફજેર્ટભાાં વભગ્ર વબાએ કયેર સચૂનો અને 
ઠયાલોનો અભર કયલાનુાં સચૂન છે. 

૨૫ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાાં રોકોની વરાભતી ને ધ્માનભાાં રઇ વને ૨૦૧૬-૧૭ની 
ફજેર્ટ અંગેની વભગ્ર વબાએ કયેર દયેક શાઇયાઇઝ તથા રો યાઇઝ એાર્ટટભેન્ર્ટભાાં રોકોની 
વેફ્ર્ટી ભારે્ટ વી.વી.ર્ટી.લી. કેભેયા લફલ્ડયો દ્વાયા મકુાલલાના સચુનનો અભર કયાલલાની 
કામટલાશી કયલા સચૂન છે.  

૨૬ લડોદયા ભશાનગયાલરકાનાાં તભાભ અવતવથગશૃો ફેવણા ભારે્ટ રૂ.૫૦૦૦/- ઉચ્ચચ્ચક અથલા 
ઠયાલેર બાડાનાાં ૫૦% જે ઓછાં શોમ તે બાલેથી આલા સચૂન છે.  

૨૭ કરાભલુન ભેદાનભાાં આલેર શોકી ગ્રાઉન્ડ જ્માાં વલનામલૂ્મે શોકી યભાડલાભાાં આલે છે તેના 
ઉય અખાડા ય રગાલલાભાાં આલે છે તે મજુફ ૦.૦૫ બાયાાંક પ્રભાણે રે્ટક્ષ રગાલલો અને 
લધાયાના પ્રોર્ટી રે્ટક્ષભાાંથી મકુ્ક્ત આલા સચૂન છે.  

 



અ.ન.ં ખર્ચ
શને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના 

ળવચની શમમમિની ભામણ 
પ્રમાણે ખર્ચ

શને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના 
મષાનગરપાલકાએ મજુંર 

કરે ખર્ચ
… આલર્તક ખર્ત (સયકાયી ૮૦ % ર્થા 

ભહાનગયાલરકા ૨૦% )

…-1 •કરે્યી ભહકેભનો ગાય  ખર્ત 1691700 1691700

…-Áõ •કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત 976000 976000

…-3 સાલતજનનક  કેલણી 1294485900 1294485900

…-4 ળાા સરં્ારન અંગે આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત 6610000 6610000

…-¸Û નધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ નલ.

અ -૧,૨,૩,૪,૫,નુ ં કુ 1303763600 1303763600

¼Û આલર્તક ખર્ત                     
(ભહાનગયાલરકા ૧૦૦% )

¼Û-1 •કરે્યી ભહકેભનો ગાય  ખર્ત 9446600 9446600

¼Û-Áõ •કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત 4176000 4176000

¼Û-3 સાલતજનનક  કેલણી 202973800 202973800

¼Û-4 ળાા સરં્ારન અંગે આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત 44640000 44640000

¼Û-5 નધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, એડલાન્સ નલ.

બ-૧,૨,૩,૪,૫,નુ ં કુ 261236400 261236400

અ + બનુ ંકુ 1565000000 1565000000

ÜÈÛÌÛ¿Û :3

નગર પ્રથામમક મક્ષણ શમમમિ  શને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના અંદાજપત્ર  શામાન્ય શભા 
ઠરાળ  અંક: ૧૪૬/ િા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૮

     નગય પ્રાથનભક નળક્ષણ સનભનર્ના સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના અંદાજત્રને કેટરાકં પેયપાય સહ (સાભેર ત્રક
મજુફ) સલાતન ુભંરે્ ભજુંય કયલાનુ ંઠયાલાભા ંઆલે છે.
     નગય પ્રાથનભક નળક્ષણ સનભનર્ના સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના ડ્રાપટ ફજેટ સાભાન્મ સબાએ ભજુંય કયેર ખર્તનું
ત્રક :

(21)



શરકારી ફાલો કૂ

80% 20% 100%

20%+100% 

ન ું કલૂ

… આલર્તક ખર્ત (સયકાયી ૮૦ % 
ર્થા ભહાનગયાલરકા ૨૦% )

…-1 •કરે્યી ભહકેભનો ગાય  ખર્ત 1353360 338340 338340 1691700

…-Áõ •કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત 780800 195200 195200 976000

…-3 સાલતજનનક  કેલણી 1035588720 258897180 258897180 1294485900

…-4 ળાા સરં્ારન અંગે 
આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત

5288000 1322000 1322000 6610000

…-¸Û નધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 
એડલાન્સ નલ.

અ -૧,૨,૩,૪,૫,નુ ં કુ 1043010880 260752720 0 260752720 1303763600

¼Û આલર્તક ખર્ત 
(ભહાનગયાલરકા ૧૦૦% )

¼Û-1 •કરે્યી ભહકેભનો ગાય  ખર્ત 9446600 9446600 9446600

¼Û-Áõ •કરે્યી અંગે થનાય ખર્ત 4176000 4176000 4176000

¼Û-3 સાલતજનનક  કેલણી 202973800 202973800 202973800

¼Û-4 ળાા સરં્ારન અંગે 
આલર્તક ઇર્ય  ખર્ત

44640000 44640000 44640000

¼Û-5 નધયાણ, રોન, ડીોઝીટ, 
એડલાન્સ નલ.

બ-૧,૨,૩,૪,૫,નુ ં કુ 261236400 261236400 261236400

અ + બનુ ંકુ 1043010880 260752720 261236400 521989120 1565000000

          લડોદયા ભહાનગયાલરકાની અગાઉ નક્કી થમેર નીર્ી અનસુાય નગય પ્રાથનભક નળક્ષણ સનભનર્ના ં૧૦૦ ટકા
ખર્તલાા કાભો  કનભળનયશ્રીની પલુત ભજુંયી  ભેવ્મા ફાદ  લડોદયા ભહાનગયાલરકા ર્ીપ ઓડીટયની કરે્યીએથી ઓડીટ
ધ્ધધ્ધર્ીથી ભજુંય કયાલીને ચકુલણા ંકયલાના  યહળેે.  આ ઉયારં્ કોઇણ સદયેથી યકભ લગતપેય કયલાની જરૂયીમાર્ ઉબી
થમેથી સભગ્રસબાની પલૂત ભજુંયી ભેલલાની યહળેે.

ÜÈÛÌÛ¿Û :3

શને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુ ંમષાનગરપાલકાએ મજુંર કરે ખર્ચનુ ંફાલળણી પત્ર

મષાનગરપાલકાનો ફાલો

મળગિ

(22)
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 સને ૨૦૧૭-૧૮ ના રીળાઇઝડ અંદાજત્ર તથા સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડ્રાફ્ટ  
અંદાજત્ર અંગે સ્થાયી સમિમત ઠરાળ અંક: ૪૭૦/તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૮ 

 

 ધી ગુજરાત પ્રોવીન્ શીય  યનુિસનનિસલ રોેરનશન ટર  ૧૯૪૯ના ધોરણ અનલુાર  
લનન ૨૦૧૮-૧૯ મા ન  રરવનરા મા ન  રનિસમશનરશ્રી ટ લચુવન રર દરની દરખાસ્ત નીચન જણાવન પનરપાર લહ 
મંજૂર રરી અમમાં  મુરવા ભામણ છન. 
 

 સામાન્ય કર : 

 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ક્ષેત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધતતનો અભર વને ૨૦૦૩-૦૪ 
ના લષથી કયલાભાાં આલરે છે જેના અભરીકયણ ધી જી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧(ફી) 
ની જોગલાઈ અનવુાય વાભાન્મ કયના દય યશણેાક તભરકત ભાટે પ્રતત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા 
યશણેાક તવલામની તભરકત ભાટે  પ્રતત ચો. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- યાખલાભાાં આલરે છે વને ૨૦૧૮-૧૯ લષ 
ભાટે ગત લષ મજુફના કય-દય મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે તેભજ બોગલટા રયફભાાં સધુાયાની 
દયખાસ્ત નાભાંજૂય કયલાભાાં આલે છે અને શારનો બાયાાંક મથાલત યાખલા ભામણ  છે.  
 
ાણી કર  

રરમષ્ ટ-ક 

 
 ધી ગજુયાત પ્રોતલતન્ ળમર   તુનતવર કોેયેળન એકટ  ૧૯૪૯ ની કરભ-૪૫૫(૧) અંતગષત 
અનવુલચ “ક” ના પ્રકયણ-૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ એએ(એ) અનવુાયના કાેટ એરયમા આધારયત રઘતુ્તભ 
ાણી કયની લડોદયા  તુનતવર કોેયેળનની દયખાસ્તને ભાંજૂયી આલાભાાં આલેરી છે. 
 

 ળશયેભાાં આલેરી યશણેાાંક ઇભાયતો ભાટે વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ ટકા) તેભેજ યશણેાાંક 
તવલામની ઇભાયતો ભાટે ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ ટકા) પ્રભાણે રેલાભાાં આલળે. 
 

 યાંત ુજે તભલ્કતો ાણી કનેક્ળન વાથે જોડામેરી શળે તેલી તભલ્કતો ભાટે નીચે જણાવ્મા મજુફ 
ાણી કયની ઓછાભાાં ઓછી યકભ ભાંજૂય કયલાની બરાભણને યાજ્મ વયકાયશ્રીએ ભાંજૂયી આેરી  છે. જે 
મથાલત યાખલા ભામણ છે.  
 

 

અ.નાં. તભરકતનો પ્રકાય ભીનીભભ (રઘતુ્તભ) 
ાણી કય  તિાિ પ્રકારની રહણેાાંક મિલ્કતો િાટે 

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝાંડા, ચારી અને ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની 
તભરક્તો ભાટે 

₹ ૮૫૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૦૦/- 

 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૨૦૦/- 

 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 



  

2 

 

૨ તિાિ પ્રકારની બફનરહણેાાંક મિલ્કતો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૦૬૩/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૨૦૦૦/- 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 

૩ તિાિ પ્રકારની ઔઘોબગક મિક્તો િાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચો. ભી. સધુીની તભરક્તો ભાટે ₹ ૨૫૦૦/- 

 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભી. સધુીની તભલ્કતો ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 

 

 યાંત ુજો,  જે ત ે તભક્લ્કતભાાં ૧/૨ ઇંચ ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળન આલાભાાં આલેર શળે તો 
ાણી કય નીચે જણાલેર લોલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતત મજુફના ગણુાાંકભાાં ગણલાભાાં આલળે. 
 

 

 

ાણી કનેક્નની સાઇઝ ળોલ્યિેુટ્રીક ધ્ધમત મજુફના ગણુાાંકની 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 

 

યાંત ુ એાટષભેંટ, ફહભુાી ભકાનોભાાં આેર ાણી કનેક્ળનના ાણી કયની યકભ ઉયોક્ત 
ગણત્રી પ્રભાણે ગણતાાં જે તે તભલ્કતના કુર  નુીટ વાથે બાગાકાય કયતાાં જો પ્રતત  નુીટ ાણી કયની 
યકભ ઓછી થતી શળે તો  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ મજુફ લસરુ કયલાભાાં આલળે. 

 

યાંત ુજો તભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળનભાાં લધાયો કે ધટાડો કયાલળે તો તેલા 
રકસ્વાભાાં જે તે ાણી કનેક્ળનની વાઈઝની લોલ્ ભેુટ્રીક ગણત્રી મજુફ ગણલાભાાં આલળે અને તે મજુ્ફ 
ાણી કય લસરુ કયલાનો અતધકાય કોેયેળનને યશળેે 
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ઉયોક્ત તલગતોને ફાધ આવ્મા તવલામ કોેયેળન કોઇણ તભલ્કત ધાયક્ને ભીટયથી ાણી 
કનેક્ળન પાલળે(જો તભલ્કત ધાયકની ભાાંગણી અધાયે અથલા તે તવલામ) તો તલેા વાંજોગોભાાં લયાળ 
મજુફ નક્કી થનાય ચાર્જ આધાયે તેભજ ઠયાલેર ળયતોને આતધન ાણીનો ચાર્જ કોેયેળન લસરુ કયી 
ળકળે. 
 

ાણી ચાર્જ: 

ધી જી.ી.એભ.વી એક્ટ કરભ ૧૪૧એએ(એ)  મજુફ ાણી કય દાખર કયલાનો તનણષમ રેલાભાાં 
આલેરો છે જેના અનવુાંધાને વયકાયશ્રી તયપથી આેર રઘતુભ દય મજુફ ાણી કય લસરુ કયલાભાાં 
આલળે  .જ્માયે યશણેાાંક તવલામની ઈભાયતો , ઔધોલગક લયાળ ભાટેની તભરકતો અને કોરેજ, શોસ્ટેર, 
ળાા, ફારભાંરદય, ધભષસ્થાનો, અનાથાશ્રભ તલગેયે ભાટે, આલી તભરકતો જે ાણી કનેકળન વાથ ે
જોડામેરી શોમ તેલી તભલ્કતો ભાટે ાણી ચાર્જ ધી જી.ી.એભ.વી એક્ટ કરભ ૧૩૪ પ્રભાણે  નીચ ે
દળાષલેર ધોયણ ેરેલા ભામણ છે.  

 
અ .નાં.  કનેકનની 

સાઈઝ 
ફાિાંરદર, 
ધિમાલા, 
દેળસ્થાન, 

અનાથાશ્રિ મળગેરે 
િાટે (રકિ ર).  

કોેજ, હોસ્ટે, 
ાલાઓ મળગેરે 
િાટે (રકિ ર).  

બફનરહણેાાંક 
(ઔધોબગક હોે ુ

મસળાય( ળરા 
િાટે 

(રકિ ર).  

ઔધોબગક 
ળરા િાટે 

(રકિ ર).  

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 /-  ૭૮૦૦૦૦ /-  ૧૨૮૦૦૦ /-  ૨૫૬૦૦૦ /-  
૬ ૩” ૧,૪૦૪૦૦ /-  ૧૭૫૫૦૦ /-  ૨,૮૮૦૦૦ /-  ૫૭૬૦૦૦ /-  
૭ ૪” ૨,૪૯૬૦૦ /-  ૩૧૨૦૦૦ /-  ૫,૧૨૦૦૦ /-  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 /-  

 
યાંત ુજો યશણેાાંક તવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણેની તભરકતના ાણી ચાર્જની યકભ તથા ાણી કયની 
ટકાલાયી મજુફ થતી કયની યકભ, ફે ૈકી જે લધ ુથતી શળે તે કય  /ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આલળે.  
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લધભુાાં, જે તભરકતોના ાણી કનેક્ળન ઉય ભીટય ફેવાડલાભાાં આલેર શળ ેતેલી તભરકતો ઉય 

ાણી ચાર્જ તનચે જણાલેર દય મજુફ લસરુ કયલાભાાં આલળે યાંત ુતેલી તભરકતના ાણી ચાર્જની યકભ 
તથા ાણી કયની ટકાલાયી. 

 રીટય દીઠ ાણી ચાર્જ લોટય ોરીવી ભાંજૂય થમા ફાદ લસરુ કયલાનો યશળેે.  
 

ળડોદરા હરેની હદ ફહાર બફન રહણેાાંક હોે ુિાટેના ાણી કનેક્નો અંગેનો દર: 
 શદ ફશાયના લફન યશણેાાંક શતે ુભાટેના કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશયેભાાંના ધાંધાકીમ શતે ુ
અંગેના કનેક્ળનો ભાટેના સલૂચત ાણીના દયો ત્રણ ગણા રેલાનુાં શારનુાં ધોયણ ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામછે .

તેભજ શદ ફશાય આલરે કોરેજ , શોસ્ટેર, ળાાઓ,,ફારભાંરદય, ધભષળાા, દેલસ્થાન,અનાથાશ્રભોન ે
અામેરા કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના દયો ળશયેભાાંના આલી વાંસ્થાઓ અંગેના કનેક્ળનો ભાટેના ાણીના 
દયોના દોઢ ગણા રેખે રેલાનુાં શારનુાં ધોયણ ચાલ ુયાખલા ભામણ છે . 
 
ળડોદરા હરે હદ ફહાર અાયે ાણી કનેકન િાટે: 
લડોદયા ળશયેની શદ ફશાય આલેર યશણેાાંક શતે ુભાટે ાણી કનેકળનના દય: 
 

કનેકન સાઈઝ િીનીિિ ચાર્જની રકિ 
૧/૨” ૨૬૦૦ 

 

૧/૨” તથા તેથી ઉરની સાઇઝ િાટેના ૧૦૦૦ Lit.દીઠના રેટ )રમયાિાાં( 
 રહણેાાંક 

હોેસુરના 
કનેક્નો િાટે 

ફાિાંરદર, 
ધિમાલા, 
દેળસ્થાન, 

અનાથ આશ્રિ 

કોેજ, 
હોસ્ટે, 
ાલાઓ 

બફનરહણેાાંક 
(ઔધોબગક હોે ુ

મસળાય )ળરા 
િાટે 

ઔધોબગક 
ળરા 
િાટે 

૧. 0 થી ૨૦ રકરો. 
રીટય સધુી પ્રતત 
ભાવ 

૦૬ ૦૮ ૧૩ ૧૮ ૩૬ 

૨. ૨૧ થી ૩૦   રકરો. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૦૮ ૧૨ ૧૬ ૨૦ ૪૦ 

૩. ૩૧ થી ૪૫   રકરો. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૨ ૧૪ ૨૦ ૨૬ ૫૦ 

૪. ૪૬ થી ૬૦  રકરો. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૪ ૧૬ ૨૨ ૩૦ ૫૫ 

૫. ૬૧ થી ૯૦   રકરો. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૬ ૧૮ ૨૫ ૩૨ ૬૦ 

૬. ૯૧ થી લધ ુ રકરો. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૮ ૨૦ ૩૦ ૩૪ ૬૫ 



  

5 

 

૧/૨” થી લધનુી વાઇઝ ભાટે ઉય જણાલેર લોલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતતના ગણુાાંકભાાં થતી યકભ મજુફ ાણી 
કય લસરુ કયલાભાાં આલળે. 
 
 ળડોદરા હરેની હદ ફહાર આળે રહણેાાંક મસળાયના હોે ુિાટે કનેક્ન દર: 

લડોદયા ળશયે શદ ફશાય યશણેાાંક શતે ુ તવલામના શતે ુભાટેના કનેક્ળનનો દય, ળશયેભાાં યશણેાાંક 
તવલામની ઇભાયતો ભાટેના દયના ત્રણ ગણા રખેે લસરુ કયલા ભામણ છે 

 
ળોટર િીટર ોીસી ગત અન્ય ાગતો 
 
 

અ .નાં.  ચાર્જ મળગત દર)ર.( રીિાક્સમ 
૧ તલરાંફીત ફીર ચકુલણી 

ચાર્જ 
- મદુત ફાદ બયલાભા આલતી યકભ ઉય તનમભ 

અનવુાય GPMC ની પ્રલતષભાન જોગલાઈ 
અનવુાય )૧૮ %વ્માજ (ગણલાભાાં આલળે.  

૨ ન્ નુતભ ફીર ચાર્જ /
ભેઇન્ટેનન્વ ચાર્જ 

પ્રતત ભાવ ૩૦  - 

૩ કનેક્ળન ફાંધ ખોર ચાર્જ 
(i)    ટેયયી 
(ii)   કામભી 

 
૧૫૦૦  
૧૫૦૦  

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

૪ ભીટય તળફ્ટીંગ ચાર્જ ૧૫૦૦  
 

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

૫ શમાત કનેકળન નાભ 
ટ્રાન્વપય 

૫૦૦ 
 

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

 

કન્ ઝરળન્ સી અને અઅુરેજ ટેષઃ 
 ળશયેી તલકાવ અને ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી           
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેજ ટેક્ષના દયોને વયકાયશ્રીની ભાંજુયી ભેર છે. 
 

 ગજુયાત એકટ નાં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ એએ (ફી) અન્ લમે કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેઝ ટેક્ષ 
નીચે મજુફના ધોયણોએ ફજેટના લે રેલા ભાંજુયી ભલા અલબપ્રામ છે. આ દયોભાાં ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે 
મથાલત યાખલા ભામણ છે.  
 

અ.નાં કન્ ઝરળન્ સી અને અઅુરેઝ ટેષ ાત્ર મિલ્ કત સાિાન્ ય કર ર ટકાળારી 
૧. ઝાંડા લાતિક ઓછાભાાં ઓછા દય 
૨. ૨૫ ભીટય સધુીના યશઠેાણની તભલ્ કત અને ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ ાદન તેભજ ઓધિલગક શતે ુ ભાટે ઇભાયત  ફેન્ ક  ેટ્રોર-ડીઝર 
ાં  ગેવ સ્ ટેળન  યાજમ વયકાય- કેન્ ર વયકાયની ઓપીવ  

૩૫% 
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કોભળીમર ઓરપવ  ભોફાઇર પોન ટાલય  ેજય એન્ ટેના  ડીળ 
એન્ ટેના  તદઉયાાંત તભાભ પ્રકાયની કુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાક,ટ  
ગોડાઉન  લેયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શોટેર  યેસ્ ટોયન્ ટ  વતલિવ 
સ્ ટેળન  ગેયેજ  ળોરૂભ  શલે્ થ વેન્ ટય  જી નેળીમભ  તભાભ પ્રકાયના 
ટયળુન કરાવીવ  ટે્રનીંગ અને લોકેળનર ગાઇડન્ વ વાંસ્ થાઓ  આનાંદ-
પ્રભોદ અને ભનોયાંજનના શતે ુ ભાટે લયાતી ઇભાયત  ભેયેજ શોર  
કો  નુીટી શોર  લાડી  ાટપ  રોટ  કરફ  રોટ  પ્રદળષન ભેદાન  
તવનેભાગશૃ  કરફ શાઉવ  ભલ્ ટી રેક્ષ થીમેટય  ઓન એય થીમેટય  
જીભખાના  સ્ ોટષવ સ્ ટેડીમભ તલગેયે 

૪. ૨૫ ભીટયથી લધ ુ ક્ષતે્રપલાા યશઠેાણની તભલ્ કત અન ે ઉય 
જાણાવ્ મા તવલામની લફન યશઠેાણની તભાભ તભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાાં ઓછા લાતિક દય (એકટભાાં તનરદિષ્ ડ કમાષ મજુફ) ₹ ૨૪/- 
 

ળડોદરા હરેની હદ ફહાર અાયેા ડ્રનેેજ કનેકનો ઉર ેળાાત્ર કન્ ઝરળન્ સી અઅુરેઝ ટેષ અંગેં ુાં 
ધોરણઃ 

ભશાનગયાલરકા શદ ફશાયના ભકાનો ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન દીઠ લાતિક  
₹ ૧૦૦૦/- રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ ગ્રાય ર યાખલા અલબપ્રામ છે. ફહભુાી ભકાનોનાાં કેવભાાં દય 
 નુીટ દીઠ ચાર્જ ગણલા ભામણ છે. 

 

હદ ફહારના બફનઘરગથ ુાં ડ્રનેેજ કનેકનો અંગેં ુાં ધોરણઃ 
  તુનતવર શદ ફશાયના લફનઘયગ  ુાં ભકાનો ભાટે પ્રતત કનેકળન દીઠ લાતિક શારના દયે ₹ 

૩૫૦૦/- રેખ ેકન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધોયણ ભાંજૂય કયલા ભામણ છે. 
 

ળડોદરા હરેીની હદ ફહારના સાંસ્ થાકીય હોે ુડ્રનેેજ કનેકનો અંગેં ુાં ધોરણઃ 
શદ ફશાયના વાંસ્ થાકીમ શતે ુ ડ્રનેેજ કનેકળનો ભાટેના દયો પ્રતત કનેકળન દીઠ શારના દયે ₹ 

૫૦૦૦/- રેખ ેરેલાનુાં ધોયણ ભાંજુય યાખલા ભામણ છે. 
 

સપાઇ ચાર્જ- : 
બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ જાલણી અતધતનમભના પ્રકયણ -૨૫ ના પકયા ક્રભાાંક ૫.૩.૪.૨૫ ભાાં 

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

અંતગષત વોરીડ લેસ્ટની જે વતલિવ યુી ાડલાભાાં આલે છે. જેના બાગરૂ ે લડોદયા ળેયના સ્લચ્છતા 
વલેક્ષણભાાં વભગ્ર બાયતભાાં ૧૦ ભોક્રભાાંક ભેર છે. જે જાલી યાખલા અન ેસ્લચ્છતાના લધ ુઉત્તભ રયણાભ 

ભેલી ળકામ તે ભાટે તથા વભગ્ર ખચષના એક્બાગ રૂે ળશયેીજનો ાવેથી વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે 

વપાઇ ચાર્જ નીચે મજુફના ધોયણે લસરુ રેલા ભામણ છે. જેના કાયણે વપાઇ ચાર્જભાાં આળયે ₹ ૨૧.૩૪ 

કયોડની લધાયાની આલક થળે.   
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સપાઈ ચાર્જ 
હાનો 
દર 

કમિશ્નરશ્રી એ અચુળે  દર 

સ્થાયી સમિમત 
એ અચુળે 

પેરપાર 

અબુચત દર 

૧ 

 
 
 
 
 

યશણેાાંક્ના 
રઘતુભ 

એકભો ભાટે  

 
 
 
 
 
 
 
 

યશણેાાંક 

તભરક્તો ભાટે 

 

 

₹ ૫૦ /-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

₹ ૧૦૦ /-  

 

યશણેાાંક તભરક્તો 
ભાટે 

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦ ચો. ભી. થી 
લધ ુ ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

 
  

 

₹ ૩૦૦/-  

 
 
 

 

  ₹ ૬૦૦/- 

યશણેાાંક તભરક્તો ભાટે 

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦.૦૧ ચો. ભી. 
થી ૧૦૦ ચો.ભી સધુી 
ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

(૩) ૧૦૦.૦૧ ચો.ભી 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી તભરકત 
ભાટે  
 

 

 

  ₹ ૨૫૦ 

 

 

₹ ૫૦૦ 

 

 

 

₹ ૭૫૦ 

૨  યશણેાાંક 

તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   

૨૪૦/- 

અથલા 

વાભાન્મ 

  કયના 
૧૦% ફે 
ભાાંથી જે 

લધ ુ

થામ તે 

યશણેાાંક તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   

(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુ ભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

(૨) ૫૦ ચો. ભી. થી 
લધ ુ ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

 

યશણેાાંક 

તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   
₹ ૧૨૦૦/- 

અથલા વાભાન્મ 

કયના ૧૦% 

ફભેાાંથી જે લધ ુ

થામ તે 
₹ ૨૪૦૦/- 

અથલા વાભાન્મ 

કયના ૧૦% 

ફભેાાંથી જે લધ ુ

થામ તે 
₹૧૨૦૦/-અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ેભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 

યશણેાાંક તવલામની 
તભરક્તો ભાટે   
 (૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા ધયાલતી 
તભરક્ત ભાટે  

 
 

(૨) ૫૦.૦૧ ચો. ભી. 
થી ૧૦૦ ચો.ભી સધુી 
ભા ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે 

 

(૩) ૧૦૦.૦૧ ચો.ભી 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી તભરકત 
ભાટે  

 

 

 

 

₹ ૧૦૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

₹ ૧૮૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

 

₹ ૨૫૦૦ અથલા 
વાભાન્મ કયના 
૧૦% ફ ે ભાાંથી જે 

લધ ુથામ તે 
 

 

 

રદળાફત્તી ળેરો  : 
લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના શદ તલસ્તાયભાાં આલેર ઇભાયતો અને તભલ્કતો ઉય રાઇટીંગ ટેક્ષ 

નાખલાાં કયલાભાાં આલેરી દયખાસ્તને વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી ભાંજુયી ભેરી 
છે વદય ભાંજુયી અન્લમે રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલા અંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેરી જેન ે
વયકાયશ્રીના ળ. તલ. અને ળ. ગ.ૃ તલ. ઠયાલ અંક લભન ૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી 
ભાંજુયી ભેરી છે. વદય ભાંજુયીભાાં “ાઇટીંગ ટેષ” ના ફદરે “રદળાફત્તી ળેરો” (સ્ટ્રીટ રાઇટ ટેક્ષ) એ 
ભતરફના સધુાયા વરશત  તુનતવર કોેયેળનની દયખાસ્તને કાભચરાઉ ભાંજુયી ભેરી છે.  
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વદય ભાંજુયી આધાયે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા શદભાાં આલેર ઇભાયતો અને  તભકલ્કતો ઉય 
રદલાફત્તી લેયો નાાંખલા અંગનેા તનમભોન ેવભગ્ર વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા ૨૦-૩-૧૩ થી ભાંજુયી ભેરી 
વદય ભાંજુયી આધાયે ધી જી.ી. એભ. વી. એક્ટની કરભ ૪૫૫ (૧) મજુ્ફ જાશયે નોટીવ પ્રતવધ્ધ કયી 
લાાંધાસચુનો ભાંગાલલાભાાં આલેરા શતા અને વદય લાાંધા સચુનો ઉય આખયી તનણષમ કયલા અંગેની 
દયખાસ્ત મકુ./વાંકરન/આકાયણી/એવ./ જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાાં 
આલેરી  છે. જેના લાાંધા સચુનોની સનુાલણી ખાવ વભીતી દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી છે  યાંત ુતે અંગેનો 
ઠયાલ અતનણીત છે. જેનો તનણષમ થમે યાજ્મ વયકાયશ્રીની છેલટની ભાંજુયી ભેલી અભરીકૃત કયલાભાાં 
આલળ ે

  દયમાન લશીલટી લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે સ્ટ્રીટરાઇટ્ લેયા નો દય વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે 
વાભાન્મ કયના ૧૦% અથલા વદય નાણાાંકીમ લષ ભાટે પ્રતત  તુનટ ૧૫૦/- ફભેાાંથી જે લધ ુશોમ તે 
રાગ ુકયલા ભામણ છે. 
ળાહન ઉરનો કર )આજીળન ળાહન કર(: 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.એભ.વી એકટ ૧૯૪૯ શઠે લસરુ કયલાભાાં આલે છે. તે વને 
૨૦૧૮-૧૯ ભાાં નીચે મજુફના શારના દય મથાલત યાખલા ભામણ છે. 
અ.નાં. મળગત દર 

૧. સ્કુટય  ભોટય વામકર  અને રીચક્રી લાશનો (ફેટયી ઓયેટેડ વરશત) ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટોયીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રોડીંગ રયક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભોટયકાય તથા જી ભાટે (ફેઝીક પ્રાઇઝ)  

 (એ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯/- સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦ /- થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી  ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

 (વી)÷ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦ થી ૯ ૯૯ ૯૯૯ સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૦૦% 

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી ઉય÷ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભેટાડોય  ભીનીફવ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬. ટ્રક તથા ભોટી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ પ્રકાયના 
લાશનો જેનો વભાલેળ અનકુ્રભ નાં. ૧ થી ૫ ભાાં ના શોમ 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

 

આ ઉયાાંત લાશન દીઠ ટોકન ₹ ૧૦૦/- લસરુ કયલાનુાં મથાલત યાખલા ભામણ છે. 
થીયેટર ટેષ : 
 ગજુયાત વયકાયના ાંચામત અને આયોગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.એભ. વી /૪૪૭૪ 
/૨૦૮૬/ી./   તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભાંજુય કયેરા થીમેટય ટેક્ષ અંગેના તનમભો મજુફ અને ગજુયાત 
વયકાયનાાં ાંચામત શાઉવીંગ અને અફષન ડલેરભેન્ટના ઠયાલ અંક-ફી. ી. એભ. વી. /૪૪૭૬ / 
૪૫૭૬/ી./તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અને ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી./૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી 
લી.એભ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ થી ભાંજુય કમાષ પ્રભાણે તેભજ ળશયેી તલકાવ અને 
ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગ ઠયાલ ક્રભાાંક : જીએપવી ૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-૨-૨૦૦૧ અનવુાય 
તેભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ મુાંજફ ફજેટના લે રેલા ભામણ છે.  
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ફાયર ટેક્ષ : 
  
 વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાાં નક્કી કયેર પામય ટેક્ષના દય આ લે મથાલત યાખલા 
બરાભણ છે.   
મક્ ાણ ઉકર )સરચાર્જ( : 
 તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજમત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રતવધ્ ધ થમેરા વને ૨૦૦૬ના 
ગજુયાત તલધેમક ક્રભાાંક -૧૩ અનવુાય તળક્ષણ ઉકય (વયચાર્જ) લસરૂ કયલાનુાં ઠયાલેર છે. તળક્ષણ 
ઉકય (વયચાર્જ)ની ગણતયી નીચે મજુફ કયલાની છે. તે મજુફ ફજેટના લે શારનુાં ધોયણ ચાલ ુ
યાખલા ભામણ છે. 
૧) ક. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો યશણેાાંકના શતે ુભાટે અથલા લેાય   

લાલણજમ અથલા ઉદ્યોગ અથલા વ્ મલવામ અથલા ધાંધો ચરાલલા તવલામના કોઇ શતેથુી 
ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે – 

૧)  વાભાન્ મ કય ફવો રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો રૂતમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ાાંચ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવો રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણશજાય રૂતમા કયતાાં લધાયે 
ન શોમ  તો વાભાન્ મ કયના દળ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ાંદય 
ટકાના દયે. 

૧) ખ. કોઇ ભકાન અથલા જભીનનો લેાય  લાલણજમ અથલા ઉદ્યોગના અથલા વ્ મલવામ 
અથલા ધાંધો કયલાનો શતે ુભાટે ઉમોગ થતો શોમ ત્ માયે – 

 ૧)  વાભાન્ મ કય ફવો રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ાાંચવો રૂતમા કયતાાં લધાયે ન 
શોમ  તો વાભાન્ મ કયના દવ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવો રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ ણ ત્રણ શજાય રૂતમા કયતાાં 
લધાયે ન શોમ  તો વાભાન્ મ કયના લીવ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય રૂતમા કયતાાં લધાયે શોમ  તો વાભાન્ મ કયના ત્રીવ ટકાના દયે. 
૨)  કોઇ જભીન  ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્ મ કય 

આકાયલાભાાં આવ્ મો શોમ  ણ ેટા કરભ (૧) ભાાં જણાલેરા ફ ેઅથલા લઘાયે શતેઓુ 
ભાટે એકી વાથે ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ ત્ માયે આ કરભ શઠેનો વયચાર્જ તે જભીન  
ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા ભકાનના બાગ જે શતેઓુ ભાટે ઉ૫મોગભાાં રેલાતા શોમ ત ેૈકી 
કોઇ શતેઓુ વાંફાંઘભાાં રાગ ુ૫ડતા ઉંચા દયે રેલાનો યશળેે. 

 

 

ાકીંગચાર્જ :  
 ાકીંગ ચાર્જ (જભીન લાય યલાના પી) બાયે લાશનો (ટ્ર્ક, ટે્રઇરય, રકઝયી ફવ તલગેયે) 
લાતિક રૂ. ૧૦૦૦/  લાશન દીઠ ચાર્જ રેલાભાાં  આલે છે તે ચાલ ુ યાખલા ભામણ છે. તે તવલામના 
લાશનો ઉય ચાર્જ રેલાનો નથી.  
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વ્ યળસાય ળેરો :  
 લડોદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાાં વ્ મલવામ કયતાાં નીચે જણાલેર રયતળષ્ટ મજુફના 
વ્મલવામકાયો તથા રયતળષ્ટ-૧ ની એન્ટ્રી-૧ ભાાં દળાષલેર લેતનદાયો ૈકી કેન્ર વયકાય  યજ્મ વયકાય  
ાંચામત  કેન્ટોનભેંન્ટ તલસ્તાય તથા જાશયે વાશવના એકભના લેતનદાયો તવલામના લેતનદાયોએ 
બયલાાત્ર વ્મલવામ લેયો લસરુ કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા નોટીપીકેળન નાં. GHN 

(૯)PFT-૨૦૦૮-S.૨(aa)(૧)-TH તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડોદયા ભશાનગયાલરકાને સપુ્રત કયલાભાાં 
આલેરી છે. તેભજ કામદાની જોગલાઇ અનવુાય રઘતુભ અને ભશત્તભ દયની ભમાષદા મજુફ દય નક્કી 
કયલાની વત્તાઓ સપુ્રત થમેરી છે. 

 

 વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે વ્મલવામ લેયાના દય નીચે જણાલેર અનસુલુચ-૧ મજુફ શારના 
દયે રેલા ભામણ છે. 

 

અં અુબૂચ-૧ 

[જુઓ કિ ૩ અને કિ ૫ની ેટા કિ)૩(] 
વ્યળસાય, વ્યાાર, ધાંધો અને રોજગાર ઉરના ળેરાનો દર. 

અ.નાં. વ્યક્ક્તઓનો ળગમ Ç 
વ્યળસાયળેરાનો 
િામસક દર ₹  

(૧) (૨) (૩) 
૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કેન્ર વયકાય  ાંચામતો  યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયના જાશયેક્ષેત્રના 

ઉક્રભો અને ગ્રાાંટ ઇન એઇડ વાંસ્થાઓ તવલામના ગાયદાયો અને લેતનદાયો જેનો 
ભાતવક ગાય અથલા લેતન- 

 

 ૧. ₹૬૦૦૦/- થી ઓછો શનુ્મ 

 ૨. ₹૬૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹૯૦૦૦/- થી ઓછો é ૮૦/- 
 ૩. ₹૯૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹૧૨૦૦૦/- થી ઓછો é ૧૫૦/- 
 ૪. ₹૧૨૦૦૦/- અથલા તેથી લધુä. ૨૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ ૧- કોઇ ભરશના તવલામની કોઇ મદુત ભાટે કોઇ ગાય અથલા લતેનઆલાનુાં 

શોમ ત્માયે  ભાતવક ગાય અથલા લતેન  આ નોંધના શતે ુ ભાટે કોઇ ભરશના ભાટે આરે 
અથલા આલાના ગાય અથલા લતેનની ખયેખય યકભના આધાયે ગણલાભાાં આલળ.ે 

 

 સ્ષ્ટીકયણ.૨.- કોઇ વ્મક્ક્ત કોઇ ભરશનાના અંત શરેાાં ગાય અથલા લતેન ભેલનાય તયીકે 
ફાંધ થામ  ત્માયે તે ભરશનાનો લેયો બયલાની તનેી જલાફદાયી પ્રભાણવય યીત ે ઘટાડલાભાાં 
આલળ.ે 

 

૨. (ક) વોરીવીટયો અને નોટયી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ૨૦૦૦/- 
(ખ) તફીફી વરાશકાયો(કન્વલ્ટન્ટો) અને દાંત લચરકત્વકો(ડેન્ટીસ્ટો) વરશત તફીફી 

વ્મલવામીઓ. 
૨૦૦૦/- 

(ગ) આકપટેકટો  એન્જીનીમયો  આયવીવી કન્વલ્ટન્ટો  ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટો  ચાટષડષ 
એકાઉન્ટન્ટો  લીભાળાસ્ત્રીઓ અને ભેનેજભેન્ટ કન્વલ્ટન્ટો વરશત ટેકતનકર અને 
પ્રોપેળનર કન્વલ્ટન્ટો. 

૨૦૦૦/- 
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અ.નાં. વ્યક્ક્તઓનો ળગમ Ç 
વ્યળસાયળેરાનો 
િામસક દર ₹  

(૧) (૨) (૩) 
 (ઘ) લીભા અતધતનમભ  ૧૯૩૮(વન૧૯૩૮ના ૪થા) શઠે યજજસ્ટય થમેરા અથલા 

રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ એજન્ટો  તપ્રન્વીાર એજન્ટો  સ્ેતળમર એજન્ટો  
ઇન્સ્મોયન્વ એજન્ટો અને વલેમયોઅ અથલા રોવ એવેવયોઅ. 

૨૦૦૦/- 

 (ચ) લફલ્ડીંગ કોન્ટ્રાકટયો તવલામના તભાભ કોંટ્રાકટયો. ૨૦૦૦/- 
 (છ) કતભળન એજન્ટો  દરારો અને એસ્ટેટ બ્રોકયો તવલામના બ્રોકયો. ૨૦૦૦/- 
 

(જ÷) ઓટોભોફાઈર બ્રોકવષ  ૨૦૦૦/- 
 

(ઝ) ટુય ઓયેટવષ અને ટ્રાલેર એજ ન્ટ  ૨૦૦૦/- 
 

(ટ) કેફર ટી.લી. ઓયેટવષ  ૨૦૦૦/- 
 

(ઠø) રપલ્ભ તલતયકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ડ) તલજ્ઞાન એજન્વીઓના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ઢ) ટયળુન ક્રાવીવ અથલા ટયટુોયીમર ઈન્ટીટયળુન્વના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ત) કો ટુય તળક્ષણ તારીભ અથલા કો ટુય નટેલકષ ભાયપત ઓનરાઈન ઈન્પોભળેન 
અન ેડેટા ફઝે વતલિવભાાં યોકામેરી વાંસ્થાના ભાલરકો અથલા વલેા યુી ાડનાયાઓ.  

૨૦૦૦/- 

 (થ) ડ્રાઈલીંગ સ્કુરના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(દù) ભેયેજ શોર અને ાટપ રોટના ભાલરકો  ૨૦૦૦/- 
 

(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વેલા યુી ાડનાયા  ૨૦૦૦/- 
 

(ન) શલે્થ ક્રફ અને ભનોયાંજન ક્રફના ભાલરકો.  ૨૦૦૦/- 
૩. (૧) લામદા-વોદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૨ (વને ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) શઠે 

ભાન્મ થમેરા એવોવીએળનનાાં વભ્મો.  
૨૦૦૦/- 

(૨) વીક્યોયીટી વોદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૬ (વને ૧૯૫૬ના ૪૨ભા) 
શઠે ભાન્મ થમેરા સ્ટોક એક્વચેન્જ વભ્મો.  

૨૦૦૦/- 

(૩) ઓઈર ો અને વતલિવ સ્ટેળનોનાાં ભાલરકો અને કોઈણ તેલા ટે 
રેનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધ ુચો. ભીટય સધુીની તભરકત ભાટે.  

૨૦૦૦/- 

(૪) મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના મુાંફઈના 
૭૯ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે રાઈવન્વ ધયાલતા તલદેળી દારુ લેચનાયા 
અને તનલાવી શોટરો અને તથમેટયોના ભાલરકો.  

૨૦૦૦/- 

 

(૫) ચીટ પાંડોનુાં વ ાંચારન કયતી વ્મક્ક્તઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૨૦૦૦/- 
 

(૬) ફેંરકિંગ તનમભન અતધતનમભ  ૧૯૪૯(વને ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ 
પ્રભાણેની ફેંરકિંગ કાંનીઓ. 

 

 

(૭) ગજુયાત વશકાયી ભાંડી અતધતનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગજુયાતના ૧૦ભા) 
શઠે યજીસ્ટય થમેરી અથલા યજીસ્ટય થમેર શોલાનુાં ગણાતી વશકાયી 
વોવામટીઓ. 

૨૦૦૦/- 

  (ક) કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધાંધાભાાં યોકામેરી યાજ્મ સ્તયની ભાંડીઓ 
અને જીલ્રા સ્તયની ભાંડીઓ.  

૨૦૦૦/- 

  (ખ) વશકાયી સગુય પેક્ટયીઓ અને વશકાયી સ્ીનીંગ તભરો. ૨૦૦૦/- 
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અ.નાં. વ્યક્ક્તઓનો ળગમ Ç 
વ્યળસાયળેરાનો 
િામસક દર ₹  

(૧) (૨) (૩) 
 

(૮) એસ્ટેટ એજન્ટો અથલા એસ્ટેટ બ્રોકવષ અથલા લફલ્ડીંગ કોન્ટ્રાક્ટયો  ૨૦૦૦/- 

 

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

૨૦૦૦/- 

૪ કોઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધાંધાભાાં યોકામેરી બાયતીમ બાગીદાયી 
અતધતનમભ  ૧૯૩૨ (વને ૧૯૩૨ના ૯ભા) શઠે યજજસ્ટય થમેરી ેઢીઓ. 

૨૦૦૦/- 

૫ કાયખાના અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે 
કાંનીનાાં બોગલટેદાયો.  

૨૦૦૦/- 

૬ મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના મુાંફઈના આળયે 
ાાંચથી લધ ુકભષચાયીઓ કાભે યાખેરા શોમ તેલી વાંસ્થાના ભાલરકો. 

૨૦૦૦/- 

૭ ગજુયાત મલૂ્મલતધિત લયેા અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (વન ે ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાાં વ્માખ્માતમત કમાષ 
પ્રભાણેના લેાયીઓ  જેભના તભાભ લચેાણો અથલા તભાભ ખયીદીઓનુાં કૂર લાતિર ટનષ 
ઓલય -  

૨૦૦૦/- 

 

(૧) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો  શનૂ્મ 

 

(૨) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો. ૫૦૦/- 
 

(૩) ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શોમ તો. ૧૨૫૦/- 
 

(૪) ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશોમ તો.  ૨૪૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ :આ નોંધના શતે ુ ભાટે  “લષ” એ ળબ્દનો અથષ  ગજુયાત મલૂ્મલતધિત લયેા 

અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (સ્ન ે૨૦૦૫ના ગજુયાતના ૧રા) ની કરભ ૨ના ખાંડ(૩૬) ભાાં વ્માખ્મા 
કમાષ પ્રભાણને ુાં લષ એલો થળ.ે 

 

૮ ભોટય લાશન અતધતનમભ  ૧૯૮૮(વને ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શઠે બાડાની અથલા 
ફદરાની યકભ રઈને લયાતા અથલા લાયલા ભાટે અનકુુ ફનાલેરા ટ્રાન્વોટષ 
લાશનો  ફવો  ટેક્ષીઓ  ટ્રકો અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભોટય લાશનોની યભીટ 
ધયાલતી શોમ ત્માયે. 

૨૦૦૦/- 

 સ્ષ્ટીકયણ :- એકજ કુટુાંફના વભ્મો તયીકે વાથે યશતેી અને અરગ યભીટો 
ધયાલતી વ્મક્ક્તઓ  આ નોંધના શતેઓુ ભાટે એકજ વ્મક્ક્ત તયીકે ગણાળે.  

 

૯ મુાંફઈ નાણાાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અતધતનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ (વને 
૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શઠે રામવન્વ આેરા નાણાાંની ધીયધાય  

૨૦૦૦/- 

૧૦ આગની કોઈ નોંધભાાં ઉલ્રેખેરી ન શોમ તેલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધાંધો અથલા 
યોજગાય કયતી અને કરભ ૩ની ેટા કરભ(૨) ના ચોથા ૨૦૦૦/યાંતકુ શઠે જેના 
વાંફ ાંધભાાં જાશયેનામુાં ફશાય ાડેલુાં શોમ તેલી વ્મક્ક્તઓ.  

૨૦૦૦/- 

 



અ.ન.ં
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અ.ન.ં

1
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અ.ન.ં

1

2

3

6353.70

સ્થાયી સમિમિએ િજુંર 
કરે અંદાજ

110153.11

58895.23

પ્રાથમભકા મિક્ષણ 13950.00

સયકાય ભદદ

સદર

અન્મ આવક

39979.16 39979.16

મ્યમુન. કમિશનરશ્રીએ સચુવે 
અંદાજ

મનબાવણી

રોન ચામજિસ 4675.80

51761.00

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ રીવાઇઝડ અંદાજત્ર :-
   સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮નુું મ્મુમનમસર કમભિનયશ્રીએ યજુ કયેર યીવાઇઝડ અુંદાજત્ર જભા તથા ખચિનો અભ્માસ

કયતા સ્થામી  સમભમતએ  તેના  જભા  તથા  ખચિના સદયોભાું જરૂયી  પેયપાય કયેર છે  જ ેઅુંદાજત્રભાું સુંફુંધીત ફજટે

સદયોની સાભે સ્થામી સમભમતની બરાભણના કોરભોભાું દિાિવવાભાું આવેરા છે. જભા તથા ખચિના  સદયોભાું કયેરી

વધ-ધટ અને પેયપાયોના  કાયણે ભહાનગયામરકાનુું  સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮નુું યીવાઇઝડ અુંદાજત્ર નીચે ભુજફ યહેિ.ે

સદર
સ્થાયી સમિમિએ િજુંર 

કરે અંદાજ
મ્યમુન. કમિશનરશ્રીએ સચુવે 

અંદાજ

સને૨૦૧૭-૨૦૧૮ રેવન્ય ુજિા ફાજુ  :-
(₹ાખિાં)

110153.11

3797.25

સને૨૦૧૭-૨૦૧૮ રેવન્ય ુખચચ ફાજુ :- 

મ્મુમનમસર કય અને દય

ખાસ કામદા ભુજફ

મ્મુમનમસર મભરકતભાુંથી બાડુું  તથા વ્માજ

કૂલ

6353.70

51761.00

3797.25

8262.008262.00

2763.73

સ્થાયી સમિમિએ િજુંર 
કરે અંદાજ

105538.83

58895.23

465.71કન્ટીજન્સી 465.71

ભહેકભ

ખુરતી મસરક 2763.73

4675.80

(₹ાખિાં)
સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ રીવાઇઝડ રેવન્ય ુ ફજેટ સિગ્ર રરસ્થીમિ

27552.09

કૂર ખુરતી મસરક

આભદાની

સદર
મ્યમુન. કમિશનરશ્રીએ સચુવે 

અંદાજ

કૂલ 105638.93

7378.01ફાકી મસરક /ખાધ 7277.91

કેીટર ફજટેભાું  તફદીર કયવાાત્ર યકભ

યેવન્મુ ખચિ

5000.00

110153.11

5000.00

105538.83

ચોખ્ખી ફાકી  મસરક /ખાધ 2277.91 2378.01

(₹ાખિાં)

13950.00

27652.19

105638.93

2763.73 2763.73

110153.11
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અ.ન.ં

1

2

૩

3

રેવન્ય ુબજેટ ભાગ-૧ (રેવન્ય ુ ખર્ચ) 

અ.ન.ં બજેટ કોડ  ÍÛùÁõ 

મ્યનુન. 

કનમશનરશ્રીએ  
સરુ્વે  
અંદાજ

સ્થાયી 
સનમનિએ મજુંર 
કરે અંદાજ

વધારો ઘટાડો

1 B 0702306 વહીવટી વોડિ  મવસ્તાયભાું કન્ટેનયોને તથા 

કચયાને ઇજાયા દ્વાયા ઊાડી તેના રયવહન 

કયવા ભાટે

100.00 0.00 0.00 100.00

2 B 1105306 રારફાગ ફતક ાસેના અમતમથગૃહભાું 

સાધનો ખયીદવા
0.10 0.00 0.00 0.10

કૂલ  વધ-ઘટ 100.10 0.00 0.00 100.10

રેવન્ય ુબજેટ ભાગ-૨  (કેીટ ખર્ચ) 

અ.ન.ં બજેટ કોડ  ÍÛùÁõ 

મ્યનુન. 

કનમશનરશ્રીએ  
સરુ્વે  
અંદાજ

સ્થાયી 
સનમનિએ મજુંર 
કરે અંદાજ

વધારો ઘટાડો

1 D 0603601 જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે નવીન ગોડાઊન 

ફનાવવાનુું કાભ. 10.00 0.00 0.00 10.00

કૂલ  વધ-ઘટ 10.00 0.00 0.00 10.00

(₹ાખિાં)

(₹ાખિાં)

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ના રીવાઇઝડ ફજેટ સ્થાયી સમિમિએ કરેા પેરપારથી થિા વધારા- ધટાડાનુ ંત્રક

સ્થાયી સમિમિએ િજુંર 
કરે અંદાજ

સદર

કલૂ આક 40980.27 40980.27

કેીટલ આમદાની 

40947.0540957.05

આંતરીક ભડંોળ/લોન 12000.00 12000.00

ખલુતી સિલક 351.26

સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ રીવાઇઝડ રેવન્ય ુકેીટ ફજેટ સિગ્ર રરસ્થીમિ

મ્યમુન. કમિશનરશ્રીએ સચુવે 
અંદાજ

351.26

કલૂ બાકી સિલક /ખાધ 23.22 33.22

(₹ાખિાં)

5000.00

કેીટલ ખર્ચ 

23629.0123629.01

5000.00રેન્ય ુબજેટમાથંી તબદીલ કરાાત્ર રકમ 
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અ.ન.ં
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સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯  રેવન્ય ુખર્ચ ફાજુ

અ.ન.ં

1

2

3

4

5

અ.ન.ં

1

2

3

27663.20

15650.00

સદર
મ્યનુન. કનિશનરશ્રીએ સરુ્વે 

અંદાજ

4665.80 4665.80

ખુરતી સિરક

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ડ્રાપટ  રેવન્ય ુફજેટ સિગ્ર રરસ્થીનિ

સદર
મ્યનુન. કનિશનરશ્રીએ સરુ્વે 

અંદાજ
સ્થાયી સનિનિએ િજુંર 

કરે અંદાજ

પ્રાથસભકા સળક્ષણ

ભહેકભ

સનબાલણી

15650.00

કૂલ

445.56

40279.21 40279.21

110969.38

િૂસિત લધાયો

107462.00 107061.50

રોન િાસજિિ

8277.50

મ્મુસનસિર સભરકતભાાંથી બાડુાં  તથા વ્માજ 6827.95

ખાિ કામદા ભુજફ 8277.50

3914.72 3989.72

49461.00

28063.70

6827.95

કન્ટીજન્િી

અન્મ આલક

445.56

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ડ્રાપટ અંદાજત્ર :-
   િને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં મ્મુસનસિર કસભળનયશ્રીએ યજુ કયેર ડર ાપટ  અાંદાજત્ર જભા તથા ખિિનો અભ્માિ કયતા

સ્થામી  િસભસતએ  તેના  જભા  તથા  ખિિના િદયોભાાં જરૂયી  પેયપાય કયેર છે  જ ેઅાંદાજત્રભાાં િાંફાંધીત ફજટે િદયોની

િાભે સ્થામી િસભસતની બરાભણના કોરભોભાાં દળાિલલાભાાં આલેરા છે. જભા તથા ખિિના  િદયોભાાં કયેરી લધ-ધટ અને

પેયપાયોના કાયણે ભહાનગયાસરકાનુાં  િને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં ડર ાપટ  અાંદાજત્ર નીિે ભુજફ યહેળ.ે

સને૨૦૧૮-૨૦૧૯  રેવન્ય ુજિા ફાજુ  :-
(₹ ાખિાં)

િયકાય ભદદ 49461.00

સદર
મ્યનુન. કનિશનરશ્રીએ સરુ્વે 

અંદાજ
સ્થાયી સનિનિએ િજુંર 

કરે અંદાજ
મ્મુસનસિર કય અને દય

8010.00 2134.00

કૂલ 116770.38

58636.94 58636.94

116770.38

યેલન્મુ ખિિ

ફાકી સિરક /ખાધ

સ્થાયી સનિનિએ િજુંર 
કરે અંદાજ

2378.01કૂર ખુરતી સિરક

110969.38

2277.91

આભદાની

2277.91 2378.01

11586.29

107061.50

6285.89

107462.00

2500.00

3785.89

કેીટર ફજટેભાાં  તફદીર કયલાાત્ર યકભ 7500.00

ફાકી  સિરક (ભહેિૂરી) 4086.29

(₹ ાખિાં)

(₹ ાખિાં)
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રેવન્ય ુબજેટ ભાગ-૧ (રેવન્ય ુજમા) 

અ.ન.ં બજેટ કોડ  ÍÛùÁõ 

મ્યનુન. 

કનમશનરશ્રીએ 
સચુવે  
અંદાજ

સ્થાયી 
સનમનિએ 
મજુંર કરે 
અંદાજ

વધારો ઘટાડો

1 િૂસિત લધાયો (ભહેિૂરી) 8010.00 2134.00 5876.00

2 A 0201210 વ્હીકર ાસકિંગ િાજિ /ે એન્ડ ાકિ 35.00 60.00 25.00 0.00

3 A 1301201 ૨)ાસકિંગ િાજિ 0.00 50.00 50.00 0.00

કૂલ  વધ-ઘટ 8045.00 2244.00 75.00 5876.00

રેવન્ય ુબજેટ ભાગ-૧ (રેવન્ય ુ ખચચ) 
1 B 0702306 લહીલટી લોડિ  સલસ્તાયભાાં કન્ટેનયોને તથા 

કિયાને ઇજાયા દ્વાયા ઊાડી તેના રયલહન 

કયલા ભાટે

100.00 0.00 0.00 100.00

B 0702311 રૂલ્િ ૨૦૦૦ અનુિાય લૈજ્ઞાસનક ધ્ધસતથી 

કિયો ુયાણ કયલા અાંગેની કાભગીયી ભાટે
600.00 400.00 0.00 200.00

2 B 1105306 રારફાગ ફતક ાિેના અસતસથગૃહભાાં િાધનો 

ખયીદલા
0.50 0.00 0.00 0.50

3 B 1601318 િાંસ્કાય કામિક્રભ મોજલા 400.00 300.00 0.00 100.00

કૂલ  વધ-ઘટ 1100.50 700.00 0.00 400.50

રેવન્ય ુબજેટ ભાગ-૨  (કેીટ ખચચ) 

અ.ન.ં બજેટ કોડ  ÍÛùÁõ 

મ્યનુન. 

કનમશનરશ્રીએ 
સચુવે  
અંદાજ

સ્થાયી 
સનમનિએ 
મજુંર કરે 
અંદાજ

વધારો ઘટાડો

1 D 0302604 ભોડેર યોડના બાગરૂે તથા ળહેયનાાં ભુખ્મ 

યસ્તા ઉય િેન્ટરર રાઇટીંગ કયલા
600.00 500.00 0.00 100.00

2 D 0501603 એનજી ઓરડટ આધાયે ળહેયના જુદા જુદા 

ાંીંગ સ્ટેળનો ઉય ાંો ફદરલા તેભજ 

ઇરેક્ટટર ીક સભકેસનકર ઇન્સ્ટોરેળનના િુધાયા-

લધાયા ભાટે, નસલન ાંો ફેિાડલા તેભજ 

િુલેઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટના યીલેસન્ાંગનુાં કાભ.

300.00 200.00 0.00 100.00

(₹ ાખિાં)

(₹ ાખિાં)

(₹ ાખિાં)

ખુરતી સિરક 23.22 33.22

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ડ્રાપટ કેીટ ફજેટ સિગ્ર રરસ્થીનિ
(₹ ાખિાં)

સદર
મ્યનુન. કનિશનરશ્રીએ સરુ્વે 

અંદાજ
સ્થાયી સનિનિએ િજુંર 

કરે અંદાજ

યેલન્મુ ફજટેભાાંથી તફદીર કયલાાત્ર યકભ 7500.00 2500.00

કૂર આલક 48751.22

8500.00

32728.00 32728.00

સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯ના ડ્રાપટ ફજેટ સ્થાયી સનિનિએ કરેા પેરપારથી થિા વધારા- ધટાડાનુ ંત્રક

10000.00

45261.22

આાંતયીક બાંડો/રોન

કેીટર ખિિ 47866.72 44786.72

ફાકી સિરક /ખાધ 884.50 474.50

કેીટર આભદાની
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3 D 0503607 આકસસ્ભક બાંગાણના કાયણે કયલાાત્ર ડરે નેજ 

કેીટર પ્રોજકે્ટટ ભાટે 150.00 100.00 0.00 50.00

4 D 0503618 સલશ્વાસભત્રી નદી યીિેક્ટળનીંગ તથા 

યીઝુલીનેળનનાાં કયલાના કાભ ભાટે 300.00 100.00 0.00 200.00

5 D 0603601 જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે નવીન ગોડાઊન 
બનાવવાન ું કામ.

10.00 0.00 0.00 10.00

6 D 0702602 કન્ટેનરો માટે પ્લેટફોમમ બનાવવા 
(પરરશિષ્ટ-૫)

45.00 25.00 0.00 20.00

7 D 1102601 આજલા, સનભેટા તથા ળહેયના ફગીિાઓને 

પ્રાન્ટેળન કયલા તથા જરૂયી  િુધાયા-લધાયા
500.00 400.00 0.00 100.00

8 D 1103602 આજલા/િમાજીફાગ ઝુઓરોજીકર ાકિ

તૈમાય કયલા તથા ળહેય ઝુ ભાટે
500.00 400.00 0.00 100.00

9 D 1105601 કોોયેળનની ખુલ્લી જગ્માઓ તેભજ તાલો 

તથા ફગીિાઓભાાં યભતગભતનાાં િાધનો તથા 

એડલેન્િય એક્ટટીલીટી તયીકે સલક્ટિાલલા
300.00 200.00 0.00 100.00

10 D 1204609 ઝોનર ઓરપિ ફનાલલા 700.00 500.00 0.00 200.00

11 D 1204631 ળહેયના િાય ઐસતહાસિક દયલાજા તથા 

ભાાંડલીના યીનોલેળન ભાટે
200.00 100.00 0.00 100.00

12 D 1301626 યસ્તાઓ જરૂયી હોાઇના કયી િેન્ટરર 

રડલાઇડય પૂટાથ કયલા 150.00 100.00 0.00 50.00

13 D 1301633 યોડ પ્રોજકે્ટટના કાભો 5000.00 4000.00 0.00 1000.00

14 D 1301616 નસલન ુરો તથા નસલન નાા કયલા 1200.00 1000.00 0.00 200.00

15 D 1302601 ળહેયના તભાભ તાલના તથા લાલોનુાં 

આધુસનકયણ ભાટે  (રયસળષ્ટ-૫)
770.00 570.00 0.00 200.00

16 D 1303602 લયિાદી ગટય ળાખા ભાટે ભાસ્ટય પ્રાન 

ફનાલલાની કાભગીયી િુિાંગત િલે તથા 

કન્િલ્ટન્િી ભાટે

100.00 50.00 0.00 50.00

17 D 1303604 લયિાદી ગટય પ્રોજકે્ટટના કાભો 2500.00 2000.00 0.00 500.00

કૂલ  વધ-ઘટ 13325.00 10245.00 0.00 3080.00




રયસળષ્ટ -૧૦ (રાગત) :- િને ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે રેલાાત્ર  જુદી જુદી  રાગતોના રયસળષ્ટ -૧૦ (રાગત) સ્થામી

િસભસતએ િુિવ્મા ભુજફ ભાંજુય કયલા અસબપ્રામ છે.

કાભોની માદી :- િને ૨૦૧૮-૧૯ ભાટેની કાભોની માદી  સ્થામી  િસભસતએ િુિલેર િુધાયા- લધાયા- િહ ભાંજુય

યાખલા  અસબપ્રામ છે.
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૧૮ 

 

સ્થાયી સમિમિના સચુનો સને ૨૦૧૮-૧૯ 

 

1) મહાનગરપાલકાના મોટા રસ્તાઓ પર પાર્કિંગની સનુનયોજીત વ્યવસ્થા ઉભી કરી ઇજારો 

આપી આવક ઉભી કરવી. 

2) મહાનગરપાલકાના મોટા ખલુ્ા પ્ોટોને પાટી પ્ોટ તરીકે નવકસાવી આવકના નનવન 

સ્ત્રોત ઉભા કરવા. 

3) મહાનગરપાલકાની હદમાાં ઉભા રહતેા મોબાઇ ફૂડવાનનો સવે કરી જરૂરી નીનત 

બનાવી આવક ઉભી કરવી. 

 



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

કમમશનરશ્રીન ું મનવેદન 



 

 

- 1 - 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાલડોદયા ભશાનગયાલરકા  
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ અને વને ૨૦૧૮-૧૯ ના  

ડર ાફ્ટ અંદાજત્ર અંગે કલભળનયશ્રીન ં લનલેદન 
 

સ્થામી વલભલિના ભાનનીમ ચેયભેનશ્રી અને વબાવદશ્રીઓ : 
જી.ી.એભ.વી એક્ટની કરભ ૯૫ શેઠ લડદયા ભશાનગયાલરકાન ું વને ૨૦૧૭-૧૮ ન ું રયલાઇઝ તથા 

વને ૨૦૧૮-૧૯ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતાું ભને ઘણ આનુંદ થામ છે. 

 
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલી યશેર લલકાવના કામોની ધૂયા જભેના વક્ષભ શાથભાું 

છે તેલા આ ળશેયના ભાનનીમ ભેમયશ્રી બયતબાઇ ડાુંગય, ડેપ્મ ટી ભેમયદ ે લફયાજરે ભાનનીમશ્રી મગેળબાઇ 
(ભ લક્ત) તથા સ્થામી વલભલતના ભાનનીમ અધ્મક્ષાશ્રી ડૉ. જીગીળાફેન ળેઠ, સ્થામી વલભલતનાું ભાનનીમ 
વભ્મશ્રીઓ તથા અન્મ તભાભ મ્મ લનલવર વબાવદશ્રીઓ વરશત આ વોને શ ું  અલબલાદન વશ આલકારુ છ . 

  
વને-૨૦૧૭ ના ફજટે દયમ્માન લડદયા ળશેયને દેળના વલેશ્રેષ્ઠ ળશેય ફનાલલાની રદળાભાું આગાભી 

ત્રણ થી ચાય લષના ભધ્મભ ગાાના  આમજનને એકળન -૨૦૨૦ લડદયા નાભથી જાશેય કયલાભાું આવમ ું શત ું. 
 

આ ભશત્લકાુંક્ષી ભધ્મભગાાના આમજનના આધાયે ળશેયભાું બલલષ્મરક્ષી બોલતક આુંતયભાખ ું, વલષ 
વભાલેળક વાભાલજક આુંતયભાખ ું અને માષલયણરક્ષી આુંતયભાખાભાું ખૂફ જ અવયકાયક કાભગીયી છેલ્લા ૧૨ 
ભરશનાભાું થઇ છે.  

 લષ-૨૦૧૬ ભાું ફીજા તફકકાભા સ્ભાટષ   વીટીના માદીભાું વભાલેળ થમેર ળશેયભાું આજ ેલડદયા ળશેય 
વોથી ઝડથી મજનાઓના અભરીકયણ કયનાય ળશેય ફની ઉઠમ ું છે. 

 બાયત વયકાયના સ્લચ્છતા વલેક્ષણના દેળના વલેશ્રેષ્ઠ-૧૦ ળશેયની માદીભાું  વભાલેળ થમા છી 
India Today ના વલેભાું દેળના વલેશ્રેષ્ઠ સ્લચ્છ ળશેય તયીકેન ું ફીરૂદ  લડદયા ળશેયને આ લે ભળ્ ું.  

 લડદયાના જૂના ચાય દયલાજા લલસ્તાયના કેટરાક વીભા લચન્શ કાભગીયી કયલાભાું આલી. ચાયે દયલાજાઓ 
અને ભાુંડલી ગટેના  નઃ લનભાષણની પ્રરિમા ખૂફજ ઉત્તભ ગ ણલત્તા વાથ ેકયલાભાું આલી યશી છે.  

 વ યવાગય તાલના  નઃ લનભાષણની કાભગીયીને  ય ઝડભાું અભરભાું ભ કમ  છે.  

 શેયીટેજ યડના લનભાષણ  ચાર  કયલાભાું આવમા છે. 

 ળશેયના તભાભ શેયીટેજ સ્ટરકચવષને  તફકકાલાય City Illumination Cell દ્વાયા યજ યાતે્ર યળની કયલાની 
કાભગીયીને ળશેયીજનએ ખૂફ લખાણ્મા  છે.       

  યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયની કામારટ થઇ જામ એ પ્રકાયની કાભગીયી થઇ છે અને આગાભી રદલવભાું આ 
કાભગીયીને  ણષતા વ ધી રઇ જલાળે. 

 ળશેયના દૂયના લલસ્તાયન ે ણ વાુંકીન ે ખૂફ જ Efficient Urban Transport System  અભરભાું 
ભ કલાભાું આવમ  છે. જ ેથકી ૧૫૦ સ્ભાટષ  ફવ ચાર  કયી યજના ૧,૨૦,૦૦૦ રકન ેવેલા ઉરબ્ધ 
કયલાભાું આલી છે.  

 ળશેયભાું તભાભ ઐલતશાલવક તાલન ે નઃ જીલીત કયલાની કાભગીયી તફકકાલાય ચાર  છે. 

 સ્થાલનક કરાકાયને જોડીને Scrap ભાુંથી Sculptures ફનાલલાના એક નલીનતભ અલબગભ દ્વાયા 
ળશેયભાું ૭૫ જટેરા ઉત્તભ કક્ષાના Sculptures ભ કલાભાું આવમા છે અને આજ ે દેળના અન્મ 
ભશાનગયાલરકાઓભાું આ નલીન  અલબગભના અન કયણ થઇ યહ્ય  છે.   

 ભીળન ભીરીમન ટર ીવ અુંતગષત ૧૦ રાખ ઉયાુંતના યાઓન ું લૃક્ષાયણ કયી ળશેયને વોથી શયીમા  
ળશેય ફનાલલાના પ્રમત્ન ચાર  છે.  
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 ૧૦૦ જટેરા નલા ફગીચાઓની કાભગીયી શાથ ઉય રીધી છે અને તે ૈકી કેટરાક તૈમાય ણ થમેર છે. 

 ળશેયના ૫ લષના અુંદયના ફાકની દય છ ભરશને  આયગ્મ તાવણી કયીને લડદયા ળશેયને ક ણ 
ભ કત ફનાલલાની રદળાભાું અવયકાયક કાભગીયી થઇ છે.  

 વાથ-ેવાથ ે ૧(એક) રાખ ઉયાુંત ફશેનના રશી તાવણી કયીને ળશેયન ે એનીભીમા ભ કત 
ફનાલલાની રદળાભાું ણ આખા દેળન ેરદળા દયી ળકે આ પ્રકાયની કાભગીયી થઇ છે.  

 ખૂટતી અુંગણલાડીઓના લનભાષણભાું ગ જયાત યાજમભાું વોથી શ્રેષ્ઠ કાભગીયી લડદયા ળશેયભાું થઇ છે.  

 સ્ભાટષ  ગલષનન્વની રદળાભાું  વીટી કભાન્ડ એન્ડ કન્ટર ર વેન્ટયને ટૂું કા વભમગાાભાું તૈમાય કયીને  ળશેયન ે
બલલષ્મભાું ઉત્તભ વેલાઓ પ્રાપ્ત કયલાની વમલસ્થા ઉબી કયી છે.  

 બાયત વયકાય દ્વાયા વભગ્ર અથષતુંત્રને કેળરેળ અને ડીઝીટર ફનાલલાના શેત ભાું વશબાગી થલા ભાટે 
લડદયા ભશાનગયાલરકાના તભાભ કરેકળન વેન્ટવષ ફેંકના વશમગથી આઉટ વવષ કયલાભાું આલેર 
છે. 

 ળશેયીજનના વભમફધ્ધ અને અવયકાયક પયીમાદ લનલાયણ અને સ્લચ્છતા  ભાટેની “લનભાષલ્મભ” ની  
વમલસ્થાન ેખૂફ જીણલટ લૂષક ભનીટયીંગ કયીને  ૧-એલપ્રર, ૨૦૧૭ થી અુંદાજ ે૬૨,૦૦૦ પયીમાદના 
વભાધાન આલાભાું આવમા.  Proactive Grievance Redressal ની રદળાભાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી 
લીજીરન્ટ લડદયાને અભરભાું ભ કી ૪,૪૦૦ જટેરી વભસ્માઓને પયીમાદ થતા શેરા લનલાયણ કયલાના 
પ્રમત્ન કમાષ. 
 

વુંકલ્ન ે લવલધ્ધ વ ધી શોંચાડલા ભાટેના ભશાનગયાલરકાના આ અલલયત પ્રમાવ શલે છીના 
વભમભાું ણ વું ણષ કટીફધ્ધતા વાથ ેચાર  યશેળે.  

 

ભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રીના નલા બાયત (New India) ને વાક્ષાત્કાય કયલાના મજ્ઞભાું લડદયા ળશેયને 
જોડાલલા અને એક બવમ NEW VADODARA ની રયકલ્ના વાથ ે લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના ફજટેના ભ ખ્મ 
ાવાઓ ઉય શ ું  ધ્માન આકલષત કયલા ભાુંગ  છ ું . 

 
૧)  ૨૦૨૨ વ ધી વભગ્ર ળશેયભાં ૨૪ x ૭ ીલાન ં ાણી ઉરબ્ધ થામ એ રદળાભાું આમજનફધ્ધ 

કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલી છે. આ ૈકી સ્ભાટષ  વીટીના ABD લલસ્તાયભાું લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન  
૨૪ x ૭  ીલાના ાણી  રુ ાડલાની કાભગીયી ચાર  કયલાભાું આલળે. ચાર  લે SCADA ના 
અભરીકયણથી ાણીના ફગાડભાું ગણ્મ  ઘટાડ કયલાભાું આલળે. લટય ભીટય રીવીથી નન યેલન્મ  
લટય (NRW) ભાું ધટાડ ણ થળે. ીલાના ાણીના લલતયણ વમલસ્થાભાું વ ધાય કયી તભાભ 
લલસ્તાયભાું  યતા જથ્થાભાું અને  યતા  પે્રળય વાથ ેલનધાષરયત વભમ ાણી ઉરબ્ધ થામ એ ચકવાઇ 
કયલાભાું આલળે. 

૨)  ૨૦૨૦ વ ધી વભગ્ર ળશેયના િભાભ ગંદા ાણીના STP ભાયપિ પયજીમાિ ટર ીટભેન્ટ વ લનલિિ કયલાભા ં
આલળ.ે આ ભાટે શમાિ ૨૭૬ MLD ના ટર ીટભેન્ટ ક્ષભિાને આલિા ૨ લષભાં ૫૦૦ MLD વ ધી 
લધાયલાભાં આલળે. ળશેયભાું ઉત્ારદત થતા તભાભ ભરીન જ તફકકાલાય Tertiary Treatment  કયી 
વરુંગ્ન ઉદ્યગન ેઉમગ કયલા ભાટેની વમલસ્થા કયલાભાું આલળ,ે જથેી ભશાનગયાલરકાના O&M ના 
ખચો ઘટળે અને આલક ઉબી થળે. આના પ્રથભ તફકકાભાું છાણીના ૨૧ MLD ભાટે MOU IOCL  વાથ ે
કયલાની  તૈમાયી થઇ છે.  

૩)  ૨૦૧૮ ભાું લલશ્વાલભત્રી નદીન ું  નષજીલન અને વભગ્ર Eco-System ને ફામએન્જીનીમયીંગ અને ગ્રીન 
ઇન્ટયલને્ળન દ્વાયા  નરૂત્થાન કયલા ભાટે બાયત વયકાયના નેળનર યીલય કન્ઝયલેળન પ્રાન (NRCP) 
અુંતગષત તૈમાય કયેરા  પ્રજકેટને યાજમ વયકાય દ્વાયા અન ભદન  વાથ ેકેન્ર વયકાયની ભુંજૂયી ભેલલાના 
પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. નદીભાું જતાું  અુંદાજ ે૧૦૦ MLD જટેરા ગુંદા ાણીને વુંૂણષ ણ ે  નદીભાું 
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જતાું અટકાલલા ભાટેની કાભગીયીન ેઆલતા ત્રણ ભરશનાભાું આમજન, ટેન્ડય અને ભુંજ યીની પ્રરિમા ૂણષ 
કયીને ળરૂ કયલાભાું આલળે.  

૪)  ૨૦૧૮ દયમ્માન ળશેયના િભાભ લલસ્િાયો અને ઘયોને યોજના ડોય ટ  ડોય ગાફજે કરેકળનના રાબ 
વ લનલિિ કયલાભાં આલળ.ે  ળશેયના જાશેય યસ્તા અને જાશેય જગ્મા ઉય  સ્લચ્છતાના સ્તયન ે  શજ   
વ ધાયલા ભાટે આમજનફધ્ધ કાભગીયી કયલાભાું આલળ.ે જ ેભાટે સ્લચ્છતા ેટર રીંગના વળલકતકયણ 
અને તભાભ કાભગીયીને વીટી કભાન્ડ એન્ડ કન્ટર ર વેન્ટય વાથ ેજોડાણ કયીને Real-time  monitoring 
કયલાભાું આલળ.ે ળશેયના તભાભ ભ ખ્મ જાશેય સ્થન ે આલયીને ૧૦,૦૦૦ જટેરા નલા ડસ્ટફીન 
ભ કલાભાું આલળે. લેસ્ટ-ટ -એનજી ભાટેના પ્રજકેટન ું અભરીકયણ અને લલકેલન્રત લેસ્ટ પ્રવેવીંગન ું 
અભરીકયણ ણ આ લે  કયલાભાું આલળે.  

૫) લડદયા ળશેય ભાટે આલતા  વભમભાું Bullet Train વોથી ભશત્લન ું  પ્રજકેટ પ્રસ્થાલત થળે. ત્માયે યેરલે 
સ્ટેળન લલસ્તાયભાું માલત્રકની  વુંખ્માભાું ખૂફ જ લધાય  થલાન છે. જથેી  ટર ાપીક, ાલકિંગ અને  અન્મ 
વભસ્માઓ ણ  ઉબી  થળે. આ તભાભ લલમને  આલયીને  ભશાનગયાલરકા દ્વાયા શાઇસ્ીડ  યેર 
કોયેળન રીભીટેડ અને યેરલે તુંત્રના વુંકરનથી યેરલે સ્ટેળન લલસ્તાયના લલકાવ ભાટે  અને યેરલ ે
સ્ટેળન વ ધી શોંચલા ભાટેના તભાભ Approach Roads અને Under Passes ના લલકાવ ભાટે   
બલલષ્મરક્ષી આમજન અને અભરીકયણ કયલાભાું આલળે. જોડે જોડે છાણી લલસ્તાયભાું નલા તૈમાય 
થનાય  છામા યી  યેરલ ે સ્ટેળનના આજ ફાજ ના લલસ્તાયભાું યેરલે તુંત્રના વુંકરનથી ભશાનગયાલરકા 
દ્વાયા લલકાવ કયલાભાું આલળ.ે      

૬) ૨૦૨૨ વ ધી લડોદયા ળશેયને સ્રભ ફ્રી ફનાલલા ભાટેની કાભગીયીને  ય ઝડથી અભરભાું ભ કલાભાું 
આવમ ું છે. અુંદાજ ે ૧૫,૦૦૦ જટેરા નલા  આલાવ  ફનાલલા ભાટેના આમજન અને  ચાર  તભાભ 
આલાવ મજનાઓના  તીકયણ કયીને આ રક્ષ્મને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે PMAY અુંતગષત તભાભ લલકલ્ 
ભ જફ કાભગીયી થળે. 

૭) ળશેયભાં ફનિા  યસ્િાઓની ગ ણલત્તા શે્રષ્ઠ  કક્ષાની ફને એ રદળાભાું ઉચ્ચ સ્તયીમ લનષ્ણાુંતની 
કભીટીની યચના કયલાભાું આલી શતી. આ કભીટીના બરાભણના આધાયે કાભગીયીભાું ઉમગભાું  
રેલાતા ભટીયીમરની ચકાવણી ગેયી ભાયપત કયલાભાું આલળે. અદ્યતન  ટેકનરજીના ણ ઉમગ 
ઉચ્ચતભ ગ ણલત્તાલાા યસ્તાઓ ભાટે લાયલાભાું આલળે. કાચા-ાકા કાભ, કાયેટ, આવપાલ્ટ 
કન્િીટ અને વીરકટ ભાટે અરગ અરગ ટેન્ડયની ધ્ધલતન ેચાર  લે  વુંૂણષણે નાફ દ કયી એકીકૃત  
ટેન્ડય  કયલાભાું આલળે. યસ્તાઓના ભયમ્ભતની વભમભમાષદા ણ ત્રણ લષની જગ્માએ ાુંચ લષ 
કયલાભાું આલળે.     

૮) ૨૦૧૮ દયમ્માન ળશેયને જાશેય જગ્માઓભાું અને  યસ્તાઓભાું યખડતા ઢયની વભસ્માન ું લનયાકયણ 

રાલલા ભાુંટે તભાભ સ્ટેક-શલ્ડવષને જોડીન ે પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. પ્રલતષભાન કામદાઓના  
અવયકાયક અભરીકયણ, રાઇવન્વ દ્ધલતના ચ સ્ત અભરીકયણ અને  રીવ તુંત્ર વાથેના વુંકરન 
દ્વાયા આ કાભગીયીને વઘન ઝૂુંફેળ તયીકે અભરભાું ભ કલાભાું આલળે.     

૯) ૨૦૧૮ દયમ્માન સ્ટર ીટલેન્ડય ોરીવીના અવયકાયક અભર દ્વાયા ળશેયના તભાભ નોંધામેરા રાયી–
ગલ્લાઓન ેઆમજનફધ્ધ યીતે ળશેયના લનરદષષ્ઠ શકીંગ ઝન્વભાું વભાલેળ કયલાભાું આલળે. તે થકી 
ળશેયના  ટર ાપીકની વભસ્માના ઉકેરના વાથ ેવાથ ે કોયેળનની આલકભાું ણ ગણ્મ લધાય થળે. આ 
કાભગીયીના જોડે જોડે Urban Livelihood Mission ના  કાભગીયીને ણ  પ્રાથલભકતા વાથ ેઅભર 
કયલાભાું આલળે.   

૧૦)  ભીળન ભીરીમન ટર ીઝની વપતાને ધ્માને યાખી ચાર  લષભાું ભીળન  ભલ્ટી-ભીરીમન ટર ીઝ (Mission  

Multi-Million Trees) ના ઝ ુંફેળને  અભરભાું ભ કીળ ું. જ ેથકી ળશેયભાું તભાભ ગ્રીન  ફેલ્ટના  પ્રટ 
અને ખ લ્લી જગ્માઓભાું વધન લનીકયણની કાભગીયી કયીળ ું. ળશેયના તભાભ  ળાાઓ અને અન્મ 
વુંસ્થાઓન ેજોડીન ેઆ ઝ ુંફળેભાું  ભશત્તભ જનબાગીદાયી વ લનલિત કયીળ ું.  
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૧૧) વભગ્ર વમાજીફાગ ઝ ૂને  પ્રાણીઓ અને  મષટક ભાટે ઉત્તભ વમલસ્થાઓ વાથે   નઃ લનભાષણ  કયલાની 
કાભગીયી  ચાર ભાું  છે. એ અુંતગષત  ક્ષીઓ ભાટે બાયતની વોથી  લલળા  એલીમયી (Aviary) ચાર  લે 
તૈમાય  કયલાભાું આલળ,ે જ ેઆલતા  રદલવભાું તભાભ ળશેયીજન ભાટે વોથી આકષણન ું કેન્ર ફનળે. 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફાકના Entertainment અન ેAdventure Activity ભાટે નલા લલકવામેર 
તાલ ઉય આમજનફધ્ધ કાભગીયી કયલાભાું આલળે.  કાભટીફાગભાું શમાત  ટરેન  ઉયાુંત PPP 
ધયણે જ  ફ રેટ  ટરેનના  નભૂનારૂ એક નલી ટરેન ણ ચાર  કયલાભાું આલળ,ે જ ેવુંૂણષ  એયકન્ડીળન 
શળે. આજલા ગાડષનભાું અદ્યતન અને વ લલધામ કત Amusement Park ની કાભગીયી ણ ચાર  લે  ણષ 
કયીને રકાષણ કયલાભાું આલળે. આજલા ફાગભાું વપાયી ાકષન ું કાભ ણ ચાર  લષભાું  ય ઝડથી 
અભરભાું ભ કીળ ું. 

 ૧૨)  તભાભ  આયગ્મ કભષચાયીઓના વેલાઓન ેલધ   અવયકાયક અને  યીણાભરક્ષી ફનાલલા ભાટે સ્ભાટષ  
ભનીટયીંગ અભરભાું  ભ કાળ.ે જ ેઅુંતગષત તભાભ આયગ્મ કભષચાયીઓન ેતાના કાભગીયીના  પ્રાનીંગ 
અને યીટીંગ ભાટે ટેફરેટ આલાભાું આલળે અને વપટલેય દ્વાયા Online Real-Time Monitoring 
થળે. આુંગણલાડીઓના કાભગીયીને ણ વ રઢ ફનાલીન ે ક ણભ કત લડદયાના રદળાભાું 
યીણાભરક્ષી કાભગીયી થળે. 

૧૩)  અલગ્નળભન અને તાત્કારીક વેલાઓન ે લધ  વ રઢ ફનાલીન ે કઇ અકસ્ભાત ના ફને એ રદળાભાું 
લનલાયાત્ભક કાભગીયી ણ કયલાભાું આલળે. ઉંચી ઈભાયત ભાટે ૯૦ ભીટયની ઉંચાઇ વ ધી વેલા  યી  
ાડી ળકે તે પ્રકાયના શાઇડર રીક એરીલેટેડ પ્રેટપભષની વેલાઓ મ ક્ત નલા અલગ્નળભન લાશનની ખયીદી 
કયલાભાું આલળે. ળશેયના તભાભ લલસ્તાયભાું આયગ્મ તુંત્ર, અલગ્નળભન તુંત્ર અને ૧૦૮ વેલાઓન ે
વુંકરનથી કાભ કયાલલાભાું આલળે. 

૧૪)  ળશેયના શેયીટેજ વીટી તયીકેના ઓખને  નઃ સ્થાલત કયલા ભાટેના અથાગ પ્રમત્ન ચાર  લષભાું ણ 
થતા યશેળે. સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત ABD લલસ્તાયભાું ચાય દયલાજાના લલસ્તાયન  વભાલળે કયલાભાું આવમ   
છે. ચાર  લે Sursagar Lake-front Development Project ને ખૂફ તેજીથી અભરભાું ભ કલાભાું 
આલળે. શેયીટેજ વેરને  નઃ લજલલત કયી  લનષ્ણાુંતની વેલા રેલાભાું આલળે. GACL ના વશીમગથી 
તૈમાય થમેર Vadodara on Foot app ને લધ  રકલપ્રમતા ભે અને Heritage Walk દ્વાયા ળશેયના 
લલયાવતન ે મષટક અને ળશેયીજન વ ધી શોંચાડલાના પ્રમત્ન કયલાભાું આલળે. ળશેયની તભાભ 
ઐલતશાલવક લાલન ું  ન: લનભાષણ કયલા ભાટે આ ફજટેભાું  લલળે જોગલાઇ ણ  કયલાભાું આલી છે.  

૧૫)  ળશેયના અરગ અરગ લલસ્તાયભાું MGVCL વાથ ે વુંકરનભાું યશીન ે તફકકાલાય તભાભ ઓલયશેડ 
લીજરાઇનન ે અુંડયગ્રાઉન્ડ કયલાની કાભગીયી શાથ ઉય રેલાળ.ે પ્રથભ તફકકાભાું ળશેયના શેયીટેજ  
લલસ્તાયભાું આ કાભગીયીને પ્રાથલભકતા વાથ ે રેલાળ.ે ત્માય છી સ્ભાટષ  વીટીના ABD લલસ્તાયભાું ણ 

Multi Utility Duct દ્વાયા ણ તભાભ Underground Cable વમલસ્થા વ લનલિત કયલાભાું આલળે.      
 
ઉયકત  ભ જફના ભ ખ્મ લલમન ે આલયી રઇને  ળશેયના  વલાિંગી  અને  વલષ વભાલેળક લલકાવ ભાટે  

શયણપા  કાભગીયી આલતા લષભાું થલાની છે.  આ ધ્મમે વાથ ેભશાનગયાલરકા ધ્લાયા જમાયે આમજન કયાત  
શમ ત નગયજન તયપથી  ણ  તાના  રકબાગીદાયી  લધાયીન ે વશમગ  આલા અલનલામષ  ફને છે. એ 
રદળાભાું ચાર  ફજટેભાું કેટરાક કયલેયાભાું વ ધાયાઓ  વ ચલલા ભાુંગીએ છીએ, જભેાું ણ વાભાન્મ ભાણવન ે
ઓછાભાું ઓછા ફજા ડે એ ધ્માન યાખલાભાું આવમ ું છે. કયલેયાભાું લધ  ાદષળકતા  અને વયતા રાલલા ભાટે 
Transparent and Simplified Taxation ના પ્રમાવ  કયલાભાું  આલી યહ્યા છે. જનેા ભ ખ્મ ાવાઓ  નીચે ભ જફ 
છે. 
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Transparent and Simplified Taxation 
  
૧)  GIS Mapping દ્વાયા તભાભ લભરકતન ું ડીઝીટરાઇઝળેન કયલાભાું આલી યહ્ય ું છે. જનેે રીધ ે તભાભ 

લભરકત લલેની ભારશતી ત્લરયત ભી ળકળે તથા તનેે રગત પયીમાદ લનલાયણભાું વયતાું યશેળે.  
ભશાનગયાલરકાના ઉચ્ચ અલધકાયીઓ દ્વાયા ટેક્ષના બયણાું રગત ભારશતી ત્લયીત ભી ળકળે. GIS 

Mapping ઉયથી કઇણ પ્રટી નલીન ફુંધાળ ે ત ણ તેની ભારશતી ભળે અને તેન ે રીધે 
આકાયણી લગયની કઇણ લભરકત ફાકી નશીં યશે. 

૨) GIS વલે આધારયત તભાભ લભરકતના વલે નુંફય ભલાથી શાર જ ેસ્થ યીફભાું રકેટેડ એયીમા 
બ્રકીંગ દ્વાયા લગીકયણ કયલાભાું આવમ  છે, તેન ે ફદરે વલે નુંફય આધાયે જુંત્રી ઉયથી સ્થ 
રયફન વ ધાય કયી ળકાળે.  

૩) GIS વલે દ્વાયા તભાભ લભરકતના સ્ટર એડરેવ પ્રાપ્ત થલાના કાયણે ભશાનગયાલરકાના લભરકત 
લેયાના લફર તથા કઇણ લભરકતન ેરગત નટીવ તથા વૂચના વયતાથી ફજાલી ળકાળે. 

૪) યશેણાુંક અને ફીનયશેણાુંકની લભલ્કતભાું ભાલરક તેભજ બાડ આતન અરગ અરગ બાયાુંક છે તેને  
એકવયખ કયલાન ું વૂચન છે. જથેી કયદાતાની આલતી ખટી પયીમાદ કે યજ આત લનમુંલત્રત કયી ળકાળે 
અને  લાુંધા અયજીઓભાું  ઘટાડ થળે. જથેી ભશાનગયાલરકાના કયલેયા તુંત્રના  ભેનઅલવષન ફચાલ કયી 
ભેનાલયન ભશત્તભ ઉમગ  કયી ળકાળે.  

૫)  ળશેયના નાગરયક  તાની લભલ્કતન અુંદાજીત લેય કેટર આલળે તનેી ગણતયી કયી ળકે તે શેત થી 
ભશાનગયાલરકાની  લેફવાઇટ ઉય Self Assessment ની વ લલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલળે. 
 
ફજટેની વભીક્ષા : 
ચાર  લે ૨૦૧૭-૧૮ ભાું લભલ્કત લેયા તથા અન્મ લેયાભાું વધન લવ રાત ઝ ુંફેળ ચરાલી લેયાની 
આલકભાું લધાય ભેલેર છે. જનેા કાયણે ભશેકભ તથા લનબાલણીનાું લધતા ખચષને શોંચી લી ળકામ  
છે. તેભજ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ મજનાઓ શેઠ વભમાુંતયે પાલેર ગ્રાુંટના કાયણ ે
ભશાનગયાલરકા લલકાવની ગલતન ેએક નલા લળખયે રઇ જલા વપ યહ્ય ું છે. અને આ ગલત ચાર  યશે 
તેના ઉદે્દળ વાથ ેવને ૨૦૧૭-૧૮ ન ું રયલાઇઝ તથા વન ે૨૦૧૮-૧૯ ન ું ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર યજ  કયતા 
ભને ઘણ આનુંદ થામ છે. 
 
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના રયલાઈઝ તથા વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાપટ અુંદાજો, યેલન્મ  ફજટે ૫ત્રક-અ તથા 
કેીટર ફજટે ૫ત્રક-ફ નીચે ભ જફ છે. 

 

ત્રક- અ યેલન્મ  ફજટે 
(રૂ. કયડભાું) 

અ.નં. લલગિ 
૨૦૧૭-૧૮ નો 

ભંજ ષય અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮ નો 

યીલાઈઝ અંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯  

નો ડર ાપટ અદંાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૧૫.૫૪ ૨૭.૬૪ ૨૨.૭૮ 

ફ. યેલન્મ  આલક  ૧૦૭૨.૩૯ ૧૧૦૧.૫૩ ૧૦૮૭.૬૦ 

 વ લચત લધાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૦.૧૦ 

ક યેલન્મ  ખચષ  ૧૦૦૮.૩૮ ૧૦૫૬.૩૯ ૧૦૭૪.૬૨ 

કેીટર ફજટેભાું રઈ જલા ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૭૫.૦૦ 

 લવરક ૨૯.૫૫ ૨૨.૭૮ ૪૦.૮૬ 
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૫ત્રક - ફ. કેીટર ફજટે 
(રૂ. કયડભાું) 

અ.નં. લલગિ ૨૦૧૭-૧૮ નો 

ભંજ ય અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮ નો 

યીલાઈઝ અંદાજ 

૨૦૧૮-૧૯  

નો ડર ાપટ અદંાજ 

અ.  યાુંત ફાકી ૯.૯૬ ૩.૫૧ ૦.૨૩ 

ફ. યેલન્મ  ફજટેભાુંથી 

તફદીર  

૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૭૫.૦૦ 

ક  . કેીટર આલક  ૨૪૧.૨૬ ૨૩૬.૨૯ ૩૨૭.૨૮ 

ડ. આુંતયીક બુંડ/રન ૧૮૫.૦૦ ૧૨૦.૦૦ ૮૫.૦૦ 

 ક ર કેીટર જભા  ૪૮૬.૨૨ ૪૦૯.૮૦ ૪૮૭.૫૧ 

 કેીટર ખચષ ૪૮૪.૧૨ ૪૦૯.૫૭ ૪૭૮.૬૭ 

 લવરક ૨.૧૦ ૦.૨૩ ૮.૮૪ 

 
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ ફજટેની વભીક્ષા 
અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

લડદયા ભશાનગયાલરકા ભશેકભ લનબાલણી અને લલકાવ કાભ ભાટે સ્લબુંડ ય જ આધાયીત 
છે. ગત લોની  ઓક્ટર મની આલક અને તભેા લો લષ થત લધાય ાલરકાન ેઘણ રાબદામી 
યશેર શત.  અતે્ર સ્લબુંડભાુંથી જોઇતી ભદદ ભી યશેતી શતી.  જો કે લષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૬ ની 
ઓક્ટર મની લતય ગ્રાુંટભાું થડક લધાય ભલા ાભેર છે. જો કે તે  યત યશેત નથી. 
 

વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યેલન્મ  આલકના રૂ.૧૦૭૨.૩૯ કયડના અુંદાજ વાભ ે યીલાઇઝ અુંદાજ 
રૂ.૧૧૦૧.૫૩ કયડ થલા જઇ યશેર છે. જનેી વાભે યેલન્મ  ખચષ રૂ.૧૦૦૮.૩૮ કયડના અુંદાજ  વાભ ે
રૂ.૧૦૫૬.૩૯ કયડ જટેર થલા ાભળે. તેભ છતાું કેલટર ફજટેભાું રઇ જલા યેલન્મ  વયપ્રવ 
રૂ.૫૦.૦૦ કયડ ભી યશેલા વુંબલ છે. 
 

ફ.) કેલટર ફજટે : 
વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું કેલટર ખચષ રૂ.૪૮૪.૧૨ કયડ અુંદાજરે શત યુંત  યીલાઇઝ કેલટર ખચષ 
રૂ.૪૦૯.૫૭ કયડ ન થલા વુંબલ છે. જથેી રનન અુંદાજ જ ેરૂ.૧૮૫.૦૦ કયડ શત તે ઘટીને 
યીલાઇઝ અુંદાજ રૂ.૧૨૦.૦૦ કયડ થલા વુંબલ છે. વન ે૨૦૧૬-૧૭ ના ખયેખય કેલટર ખચષ 
રૂ.૧૦૮.૫૧ કયડ થમેર છે .જનેી વાભ ેવને ૨૦૧૭-૧૮ ન યીલાઇઝ કેલટર ખચષ રૂ.૪૦૯.૫૭ 
કયડ થલા વુંબલ છે. જ ેવન ે૨૦૧૬-૧૭ ના ખયેખય ખચષની વયખાભણી એ રૂ.૩૦૧.૦૬ કયડ ન 
લધાય થલા વુંબલ છે. 

  
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાફ્ટ ફજટેની વભીક્ષા 
અ.) યેલન્મ  ફજટે : 

વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું યેલન્મ  આલક વને ૨૦૧૭-૧૮  ના યીલાઇઝ અુંદાજની વયખાભણી એ 
રૂ.૧૧૦૧.૫૩ કયડ થી લધીન ેરૂ.૧૧૬૭.૭૦ કયડ થલા અુંદાજ છે. વાથ ેવાથે યેલન્મ  ખચષ ણ 
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના યીલાઇઝ અુંદાજ રૂ.૧૦૫૬.૩૯ કયડ થી લધીન ે રૂ.૧૦૭૪.૬૨ કયડ થલા 
વુંબાલના છે. જથેી યેલન્મ  વયપ્રવ રૂ.૭૫.૦૦ કયડ થલાન અુંદાજ છે.  
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ફ.) કેલટર ફજટે : 
ગત લોની લલકાવની ગલત ચાર  યશે તથા તેને લેગ ભે તે શેત થી જભીન લેચાણથી આલક ભેલી 
વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું કેલટર આલક યેલન્મ  વયપ્રવ વશીત રૂ.૪૮૭.૫૧ કયડ થલા અુંદાજ છે. 
અને કેલટર ખચષ રૂ.૪૭૮.૬૭ કયડ ન થલાન અુંદાજ છે .આ કેલટર ખચષ ને શચી લલા 
રૂ.૮૫.૦૦ કયડ જટેરી રન રેલાન અુંદાજ છે. 

 

વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાં કેલટર ખચષન ં નીચે ભ જફન ં ભ ખ્મ અંદાજામેર આમોજન  
 

જ દી જ દી મજના ના પાાની યકભ  રૂ. ૮૫.૦૦ કયડ 

યડ અને ૂર રૂ. ૧૨૦.૩૦ કયડ 

ાણી ૂયલઠા રૂ. ૩૪.૮૮ કયડ 

ડરે નેજ રૂ. ૪૪.૮૫ કયડ 

લયવાદી ગટય રૂ. ૩૩.૫૦ કયડ 

શાઉવીંગ /ફીલ્ડીંગ રૂ. ૪૬.૮૬ કયડ 

જભીન લતય રૂ. ૩૦.૨૫ કયડ 

આયગ્ મ/ભાકેટ/જન્ ભ-ભયણ રૂ. ૧૧.૯૦કયડ 

ફાગ-ફગીચા રૂ. ૧૫.૫૨કયડ 

અલગ્નળભન રૂ.         ૮.૨૦કયડ 

સ્ટર ીટ રાઇટ રૂ. ૬.૪૨ કયડ 

કમ્પ્મ ટયાઇઝેળન રૂ. ૧૦.૦૩ કયડ 

અન્મ લલકાવ ખચષ રૂ. ૩૦.૯૬ કયડ 

 

 સ્લલણષભ જ્મંિી ભ ખ્મભંત્રી ળશેયી લલકાવ મોજના : 
ભાનનીમ ભ ખ્મભુંત્રીશ્રીએ ળશેયી લલકાવ લષ-૨૦૦૫ અન્લમે નગયના વુંકલરત લલકાવ ભાટે એક લલઝન 
વાથે લલકાવની લલસ્તૃત રયબાા યજ  કયી યાજ્મના નગયભાું શાથ ધયલાના કાભ ભાટે જ ેવ ચન કયેર શતા 
તેના આધાયે ળશેયીકયણ ના તભાભ ાવાઓન ેઆલયી રેત  લલસ્તૃત અને રાુંફાગાાન ું આમજન નજય 
વભક્ષ યાખી “સ્લલણષભજમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના” ન અભર કયલાભાું આલરે છે. 

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

સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગષત મ ડીી-૫૭ લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ક ર ૧૨૦ 
કાભ ભાટે રૂ.૩૩૫.૦૪ કયડના કાભને ભુંજૂયી ભેર છે, તે ૈકી ફધા કાભ ૂણષ થમેર છે, મ ડીી-૫૭ 
લષ ૨૦૧૩-૧૪ ેટે ૪૧ કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા પાલેર ૮૪ કયડ ગ્રાુંટન ૧૦૦% ખચષ ૂણષ 
થમેર છે. 

 
 મ ડીી– ૭૮ :  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૨-૧૩ ેટે ૫૮ 
કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા ૭૫.૦૦ કયડ પાલેર ગ્રાન્ટન ૧૦૦% ખચષ ણૂષ થમરે છે, અને લષ 
૨૦૧૩-૧૪ ેટે ૧૬૮ કાભ વુંદબે વયકાયશ્રી દ્વાયા ૭૨.૦૦ કયડ પાલેર ગ્રાન્ટન ૧૦૦% ખચષ 
ૂણષ થમેર છે. 
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 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૪-૧૫ અન ે
૨૦૧૫-૧૬ ેટે લલલલધ પ્રજકેટ્વ તથા રકમગી વ લલધાઓનાું ક ર ૧૯૨ કાભ ભાટે  
રૂ.૪૭૪.૧૦ કયડની લશીલટી ભુંજ યીની દયખાસ્ત ગ જયાત મ્મ લનવીર પામનાન્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  
કયેર છે, જનેી વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકા ને લષ ૨૦૧૪-૧૫ ેટે રૂ.૨૩૭.૦૦ કયડન ું અન દાન 
અને લષ ૨૦૧૫-૧૬ ેટે રૂ.૧૪૯.૦૦ કયડન ું અન દાન પાલલા ઠયાલલાભાું આલેર છે. જભેાું, ક ર 
કાભ ૈકી ૧૮૭ કાભ ૂણષ થમેર છે તથા ક ર રૂ.૨૭૯.૪૧ કયડ ન ખચષ થમેર છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૫-૧૬ ેટે યડ 
યીવપેવીંગ મજના ેટે રૂ.૪૫.૦૦ કયડની પાલણી ગ જયાત મ્મ લનવીર પામનાન્વ ફડષ  દ્વાયા 
કયલાભાું આલેર જભેાું ક ર ૩૫૦ કાભન વભાલળે કયલાભાું આલેર, જભેાું ભશદઅુંળે કાભ ૂણષ કયેર 
છે, જભેાું ક ર રૂ.૨૯.૩૮ કયડન ખચષ થમેર છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ ેટે લલલલધ 
પ્રજકે્ટવ તથા રકમગી વ લલધાઓનાું ક ર ૧૯ કાભ ભાટે રૂ.૨૩૦.૭૪ કયડની લશીલટી ભુંજ યીની 
દયખાસ્ત તા.૨૩-૦૬-૨૦૧૬ નાું યજ ગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  કયેર, જનેી 
વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકાને રૂ.૧૫૩.૦૦ કયડન ું અન દાન પાલલાભાું આલેર છે. જભેાું ક ર ૪ 
કાભ ૂણષ થમેર છે તથા રૂ.૮૯.૫૧ કયડ ન ખચષ થમેર છે. અન્મ કાભ પ્રગલત શેઠ છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી–૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ મજના 
અુંતગષત ળશેયી વડક મજના ેટે (મ ડીી-૭૮, લષ ૨૦૧૬-૧૭) ગ જયાત મ્મ લનવીર પામનાન્વ 
ફડષ  દ્વાયા રૂ.૨૯.૦૦ કયડની પાલણી કયેર, જભેાું ક ર ૧૭ કાભન વભાલળે કયલાભાું આલેર, 
તભાભ ૧૭ કાભ ૂણષ થમેર છે તથા ક ર ૨૯.૪૯ કયડન ખચષ થમેર છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૬-૧૭ મજના 
અુંતગષત આઉટ ગ્રથ લલસ્તાયનાું લલકાવ ભાટે રૂ.૭૯.૦૦ રાખ ગ જયાત મ્મ લનવીર પામનાન્વ ફડષ  
દ્વાયા પાલલાભાું આલેર છે, જભેાું વભાલલષ્ટ ાણી ૂયલઠાન ું કાભ પ્રગલત શેઠ છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૭-૧૮ ેટે લલલલધ 
પ્રજકે્ટવ તથા રકમગી વ લલધાઓનાું ક ર ૧૧૭ કાભ ભાટે રૂ.૧૮૪.૧૩ કયડની લશીલટી 
ભુંજ યીની દયખાસ્ત તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૭ નાું યજ ેગ જયાત મ્મ નીવીર પામાનાન્વ ફડષ  વભક્ષ યજ  
કયેર છે, જનેી વાભે લડદયા ભશાનગયાલરકા ને રૂ.૧૪૫.૦૯ કયડન ું અન દાન પાલલા ઠયાલલાભાું 
આલેર છે. જભેાું વભાલલષ્ટ કાભ શાર પ્રગતી શેઠ છે. 

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના મ ડીી-૭૮ અુંતગષત લષ ૨૦૧૭-૧૮ મજના 
અુંતગષત ળશેયી વડક મજના ેટે (મ ડીી-૭૮, લષ ૨૦૧૭-૧૮) ગ જયાત મ્મ લનવીર પામનાન્વ 
ફડષ  દ્વાયા રૂ.૨૯.૦૦ કયડની પાલણી કયેર, જભેાું ક ર-૨૨ કાભન ું વભાલળે કયલાભાું આલેર છે. 
જનેી કાભગીયી શાર પ્રગતી શેઠ છે. 
 

 આગલી ઓખનાં કાભો :  

 સ્લલણષભ જમુંતી ભ ખ્મભુંત્રી ળશેયી લલકાવ મજના અુંતગષત આગલી ઓખના ક ર ૧૦ કાભ ેટે 
રૂ.૨૩૧.૦૦ કયડના કાભને ભુંજૂયી ભેર છે. જ ે ૈકી ૮ કાભ પ્રગલત શેઠ છે, તથા ૨ કાભ ૂણષ 
થમેર છે. વયકાયશ્રી દ્વાયા વદય મજના શેઠ ક ર રૂ.૧૮૬.૦૦ કયડની ગ્રાન્ટ વાભે રૂ.૧૧૭.૯૦ 
કયડ ન ખચષ થમેર છે.  

 સ્લલણષભ જમુંતી ઉજલણી શેઠ ખાનગી વવામટીઓભાું જનબાગીદાયી થી યસ્તા, સ્ટર ીટરાઇટ તથા 
ાણીની નીકાના રક ઉમગી કાભ ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા ક ર રૂ.૨૦૪.૧૯ કયડ (૭૦% 
પા) પાલલાભાું આલેર છે. લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૧૦% પા આ વ લલધાઓ ભાટે 
આલાન શમ છે. જ્માયે ફાકીના ૨૦% ખાનગી વવામટેઓએ પા આલાન યશે છે. આ મજના 
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શેઠ અુંદાજીત ૩૪૬૫ ખાનગી વવામટીઓ રાબાન્લીત થમેર છે. જનેાું કાયણે વવામાટીઓભાું 
સ્લચ્છતાન ું પ્રભાણ લધેર છે. તથા ળશેયીજનની વ ખાકાયીભાું ણ લધાય થમેર છે. 

 આ ઉયાુંત ક ર ૩૦૦ આુંગણલાડી ભાટે રૂ.૧૬.૭૭ કયડની ગ્રાુંટ ભુંજ ય કયેર છે. ક ર ૩૦૦ 
આુંગણલાડી ૈકી ૨૦૬ આુંગણલાડીઓ નાું કાભ ણૂષ થમેર છે. અને ૮ આુંગણલાડીઓ ના કાભ 
પ્રગલત શેઠ છે. 

 

 લડોદયા સ્ભાટષ  વીટી : 
 દેળબયનાું ૯૮ ળશેયને સ્ભાટષ  વીટી ફનાલલાનાું બાગરૂે લડદયા ળશેયન ણ વભાલળે કયેર છે. 

 લડદયા ળશેયની વમ્ર દ્ધ વુંવકૃલત અને સ્થાત્મ (લાયવ) ના વુંયક્ષણ અને લલકાવ કયલા ભાટે તેના 
વુંલેદનળીર રયલતષન દ્વાયા લડદયા ળશેયને લામબ્રન્ટ ળશેય તયીકે લલકવાલલા ભાટે અને વભાન તથા 
ટકાઉ લલકાવ દ્વાયા ળશેયના નાગયીક ભાટે આુંતયયાષ્ટર ીમ કક્ષાની જીલનળૈરી  યી ાડલાન રષ્ટીકણ 
વાથે લડદયા ળશેયનાું નાગયીક, નાભાુંકીત ફ ધ્ધજીલીઓ, એન.જી.ઓ. લલગેયે વાથેનાું વ ચન/ 
અલબપ્રામ ભેલી આળયે રૂ.૨૦૦૯ કયડ ની દયખાસ્ત વયકાયશ્રી ભાું યજ  કયલાભાું આલેર શતી.  

 સ્ભાટષ  વીટી ફનાલલા ભાટેના લભળનના ફીજા તફક્કાભાું લડદયા ળશેયની વુંદગી થમેર છે.   

 સ્ભાટષ  વીટી ભાટે એવ.ી.લી. ફનાલલાની દયખાસ્ત ને વાભન્મ વબાની ભુંજૂયી ભેર છે અને શારભાું 
તેને યાજ્મ વયકાયશ્રી ભુંજૂયી ભળ્ા ફાદ લડદયા સ્ભાટષ  વીટી ડેલરભેન્ટ રીભીટેડ નાભની કુંની શાર 
કામષયત છે. 
 

૧) ABD પ્રોજકે્ટ્વ :  
વીટી સ્ક્લેયન ું ફાુંધકાભ, સ્થાત્મન અને ફગીચાઓ  ન:ઉત્થાન, લલશ્વાલભત્રી યીલયફ્રુંટભાું 
લલલલધતાન ઉભેય, ાણી  યલઠા ભાટેનાું સ્ભાટષ  વલ્મ ળન, વ લેઝ ભાટેનાું  સ્ભાટષ  વલ્મ ળન, વલરડ 
લેસ્ટ ભાટેનાું સ્ભાટષ  વલ્મ ળન,ાણીના ષ્ડતનાું યીચાજષ ભાટેનાું સ્ભાટષ  વલ્મ ળન,  ન:પ્રાપ્મ 
(યીન્મ એફર) ઊજાષ ભાટેનાું સ્ભાટષ  વલ્મ ળન વશ સ્ટર ીટરાઇટીંગ, નન ભટયાઇઝ્ડ રયલશન (NMT) 
વ લલધાઓ ભાટેનાું સ્ભાટષ  વલ્મ ળન, સ્રભ-ફ્રી લલસ્તાય, લાુંચનારમ, ઇ-રનીગ વેન્ટય, વમવવાલમક 
ટરેનીંગ વેન્ટય,વ યલક્ષત ળશેય. 

 
૨) PAN CITY પ્રોજકે્ટ્વ : 

૧) ઇન્ટર ીગે્રટેડ ઓયેળન વને્ટય - કભાન્ડ અને કુંટર ર વેન્ટય 
૨) સ્ભાટષ  લબ્રક લાશન વમવશાય વરશતના સ્ભાટષ  ફવ ટભીનવ 
૩) લન લડદયા ભફાઇર એપ્રીકેળન 
૪) વીટી લાઇ-પાઇ 
૫) શેલ્થ ભેનેજ્ભને્ટ અને ઇન્પભળેન લવસ્ટભ(HMIS) અને શેલ્થ કાડષ   
૬) જી.આઇ.એવ. (સ્તયીમ અને બ ગબીમ ઇન્પભેળન લવસ્ટભ) અને એન્ટયપ્રાઇઝ  યીવવષ પ્રાનીંગ 

લવસ્ટભ(ERP) 
 

 ૂણષ થમરે કાભો : 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત City WiFi & Intelligent Poles ન PPP ધયણે, પ્રથભ તફક્કાભાું  ક ર 
૨૦૦ ર રગાલલાભાું આલળ,ે તથા ફીજા તફક્કાભાું લધ  ૨૫૦ ર રગાલલાની કાભગીયી 
શાથ ધયલાભાું આલનાય છે.  

 નાગયીકને આળયે દયયજ ૩૦ લભલનટ અથલા ૧૦૦ MB ફ્રી લાઇ-પાઇ, ી.ી.ી.ના ધયણ ે
ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર છે. શારભાું ક ર ૧૨ ર ઉય લાઇ-પાઇની વેલા ચાર  કયલાભાું 
આલી છે.  
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 લડદયા ળશેયના જનતાની વ યક્ષા ભાટે ળશેયનાું જ દા જ દા લલસ્તાય, યસ્તાઓ તેભજ ઈભાયતભાું 
વી.વી. ટી.લી. તેભજ ાણી  યલઠાને રગતી સ્કાડા વીસ્ટભન ું વેન્ ટરરી ભનીટયીંગ અને કુંટર રીંગ  
કયલા ભાટે ફદાભડી ફાગ ખાતે નલીન વીટી કાભાન્ ડ એન્ ડ કુંટર ર વેન્ ટય ફનાલલાન  કાભ  
(ક ર પ્રજકે્ટ કસ્ટ : રૂ.૯૬.૮૩ કયડ) 

 ળશેયનાું ભ રાકાતીઓ, દેળ-લલદેળનાું મષટક તેભજ પ્રલાવીઓ લડદયા ળશેયનાું ભશત્લણૂષ 
લાયવ તથા તેનાું મષટન સ્થની ભારશતી એક જ સ્થે વયતાથી અને વશજ યીતે ભી ળકે 
તે વીટી ઈન્ પભળેન વેન્ ટય  ફનાલલાન ું કાભ (ક ર પ્રજકે્ટ કસ્ટ: રૂ.૧.૪૨ કયડ)  

 

 પ્રગલિ શેઠના કાભો : 

 વેન્ટરર કભાન્ડ એન્ડ કુંટર ર વેન્ટય (IOC & CCC), ળશેયના ફદાભડી ફાગ ખાતે એડલાન્વ 
રેલરની ડીઝાઇન અને ICT ટેકનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું આલેર છે. વીટી 
કભાન્ડ વેન્ટયભાું GIS, CCTV Surveillance, ERP, SCADA, Call Center, Police Department, 

Disaster Management, Fire Bridge, IT Department તથા Emergency Response Team 
ના સ્ટાપ વુંફુંલધત ફધી જ કાભગીયીન ું વેન્ટરરી ભનીટયીંગ કયલાભાું આલળે. (રૂ.૮૮.૮૭ કયડ) 

 ERP (Enterprise Resource Planning) - એક Integrated Common Platform ઉય 
લવસ્ટભ ફનળે કે જનેા થકી ડેટાન ું ડ પ્રીકેળન અટકળે તથા તભાભ રડાટષભેન્ટ Fully 

Computerised થળ,ે ફધા પ્રકાયની ભારશતી ત્લરયત ભી ળકળે. ભશાનગયાલરકાની 
લવસ્ટભની Security લધળે. (રૂ.૨૯.૦૮ કયડ) 

 Geographical Information System (GIS) ઓન વયપેવ, જનેા થકી પ્રટી ટેક્ષ રગતની 
તભાભ ભારશતી વયતાથી અને ત્ લરયત ભી ળકળ.ે આ ઉયાુંત, જભીનના યીઝલેળન, 
પાલણી, લલગેયે ની ભારશતી તથા આણી લભલ્ ક્ ત  વુંફુંલધત તભાભ ભારશતી GIS દ્વાયા ત્ લયીત 
ઉરબ્ ધ થઇ ળક્ ળે. ભીવીંગ પ્રટી તથા આખા લડદયાની પ્રટીની ભારશતી ભળે તથા 
સ્ટર ીટરાઇટ, સ્ટર ભ લટય, વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, વશીક્ર ર, લલગેયેભાું કઇ પલ્ટ શળે ત તેની 
Pictorial ભારશતી ભેલીને તેન ું લનયાકયણ વચટ અને ત્લરયત ભેલી ળકાળે. વદયશ  કાભગીયી 
૭૦ ટકા ૂણષ થમેર છે. (રૂ.૨૦.૫ કયડ) 

 જનભશર-ભલ્ટી ભડર વીટી ટર ાન્સ્ટષ  શફ (પેઝ-૧) PPP ધયણે 
 વેંન્ટરર ટર ાન્વૉટષ  શફ ફાુંધલા ભાટેન કૂર વભમ -લવટી ફવ ટલભષનરના ફાુંધકાભ 

ભાટે ૧૮ ભાવ અને કભળીમર વ લલધાઓના ફાુંધકાભ ભાટે ૩૬ ભાવ  
 ૨૫ ફવ પ્રેટ્પભષ  ૈકી ૨૦ વીટી ફવ ભાટે અને ૫ GSRTC ભાટે  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત વીટી ફવ વલલષવ: સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત આગાભી ૧૦-લષના આમજનના 
બાગરૂે વીટી ફવ વલલષવને આધ લનક વીસ્ટભથી વજ્જ તેભજ સ્ભાટષ યીતે અટેડ કયલી અત્મુંત 
આલશ્મક જણાુંતા  યાજમની અન્મ વીટી ભ જફ પ્રલત કી.ભી.ના દયના ભડર અનાલી લડદયા 
ળશેયભાું ૧૫૦-ભીડી ફવ પ્રકમ ય, ઓયેટ અને ભેન્ટેઇન કયલા ભાટેન નલીન ૧૦-લષ ભાટે 
ઇજાય કયલાભાું આલેર છે. આ ઇજાયા અુંતગષત ઇજાયદાય દ્વાયા ક ર ૧૫૦-ફવ ઓયેટ કયલાભાું 
આલળે. જ ે ૈકી ૨૦-જટેરી એ.વી. ફવ ઓયેટ કયલાની યશેળે.આ તભાભ ફવ CNG 
વુંચાલરત, જીીએવ, લાઇપાઇ, એર.ઇ.ડી ડીસ્પ્રે, સ્ભાટષ  ટીકીટીંગ લવસ્ટભ, ભફાઇર ચાજીગ 
અને સ્ભાટષ  આઇ ટી ઇનેફલ્ડ ટરે કીંગ અને કમ્મ લનકેળન લવસ્ટભ થી વ વજ્જ શળે. 

 ળશેયભાું લલલલધ સ્થે ફેટયી ઓયેટેડ ભફાઇર લટય લેંડીગ ભળીન  રગાલલાની કાભગીયી 
PPP ધયણે  

 લલલલધ સ્થે PPP ધયણે ઇ ટઇરેટ ફનાલલાની કાભગીયી  
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 ઐતીશાવીક ચાય દયલાજા ૈકી 
 ગેંડી ગેટન  યીસ્ટયેળન કયલાન  કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૬.૫૭ રાખ  
 ચાુંાનેયન ું યીસ્ટયેળન કયલાન  કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૬.૧૯ રાખ  
 ાણીગેટન ું યીસ્ટયેળન કયલાન  કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૯૮.૧૦ રાખ   
 ભાુંડલી ગેટન ું યીસ્ટયેળન કયલાન  કાભ, કાભની યકભ : રૂ.૧.૨૫ કયડ  

 વ યવાગય તાલના નલલનીકયણની કાભગીયી, કાભની યકભ : રૂ.૩૮.૦૯ કયડ 

 રક્કડી ર દાુંરડમા ફજાય ખાતે સ્ટભષ લટય ડરે ઇન ય RCC કલય, કાભની યકભ : રૂ.૩.૪૧ કયડ 

 Rooftop Solar Project ઇન્ફ્રાસ્ટરક્ચય લકષ  કાભની યકભ : રૂ.૨૫ કયડ 
 

 આમોજન શેઠના ભ ખ્મ કાભો : 

 GIS (Geographical Information System)-અુંડય ગ્રાઉન્ડ વલનેી કાભગીયીથી તભાભ એવેટ્વ 
ની ભારશતી ઉરબ્ધ થળે. ભશાનગયાલરકાની Utility જલેી કે ાણી  યલઠા, વ લયેઝ, યડ, 
ગેવ, લલગેયે ભાું કઇ પલ્ટ શળે ત તેની Pictorial ભારશતી ભેલીને તેન ું લનયાકયણ વચટ અન ે
ત્લરયત ભેલી ળકાળે. ક દયતી આપત લખતે વદયશ ની ભદદથી ડેટા ભેલી તેના ય ત્લરયત 
ગરાું રઇ ળકાળે. ભ ખ્મ યસ્તાઓની વપાઇ, ાણીના રીકેજ, ડરે નેજન ું ઉબયાલ ું, સ્ટર ીટ રાઇટ 
ફુંધ શલી, લલગેયે વભસ્માઓન ું Monitoring કયી ત યુંત એક્ળન રેલાભાું ભદદ થળ.ે  
(રૂ.૨૦ કયડ) 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત Water SCADA–IT Part પ્રજકેટ અુંગે કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે. 
લડદયા ળશેયના નાગરયકને ાણીન ું લલતયણ આધ લનક પ્રકાયે અને વભાન યીતે ભી ળકળે. 
ાણીન ું કન્ટર રીંગ અને લલતયણ યીમર ટાઇભ તથા ઓટભટેીક થળે. ાણીન દૂયઉમગથી 
ફચી ળકાળે. (રૂ.૩૬.૧ કયડ for ICT Part) 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત HMIS & Health Card પ્રજકેટ અુંગે કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે. 
(રૂ.૩૫ કયડ) 

 ITMS પ્રજકે્ટ ળશેયના ફવ વેલા ભાટે ICT ટેકનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું 
આલનાય છે. જભેાું Smart Bus Station, Real Time Information Depo, LED Display, 

Driver Display Unit અને Transit Portal with Mobile application ન વભાલેળ થળે. જથેી 
bus ની Real Information ભી ળકળે. (રૂ.૨૦ કયડ)  

 પામય સ્ટેળનને અદ્યતન ફનાલલા ભાટે ICT ટેકનરજીન ભશત્તભ ઉમગ કયીને ફનલાભાું 
આલનાય છે. જભેાું પામયના કન્ટર ર રૂભને વુંરગ્ન ઉકયણ ઇન્સ્ટર કયલાભાું આલનાય છે.  
(રૂ.૫ કયડ) 

 Encroachment monitoring system જભેાું ભશાનગયાલરકાના લલલલધ પ્રટ્વ અને શકીંગ 
ઝન લલગેયેન ું ભનીટયીંગ કયી ળકાળે જથેી તેના ઉય કઇ Encroachment થામ ત તે અુંગ ે
મગ્મ ગરાું રઇ ળકાળે. (રૂ.૫ કયડ) 

 બ્રીક ફાઇવીકર ળેયીંગ પ્રજકે્ટની કાભગીયી PPP ધયણે  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું (લડીલાડી, વમાજી ફાગ, અકટા ાણી  યલઠા ક્ષેત્ર)  
૨૪ x ૭ ાણી લલતયણ કાભગીયી : અુંદાજી યકભ રૂ.૧૦૭ કયડ.  

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું સ્ભાટષ  યડ કાભગીયી (સ્થ લનભાષણ અને નન-
ભટયાઇઝડ ટર ાન્વટષ  ઇન્ફ્રાસ્ટરકચય, જુંકળન વ ધાયણા અુંદાજી ૧૩ કી.ભી. યડ ઉય): અુંદાજી 
કાભની યકભ રૂ.૮૧ કયડ 

 સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત ABD એયીમાભાું ભલ્ટી મ ટીરીટી ડક્ટ પ્રજકે્ટ: અુંદાજી કાભની યકભ  
રૂ.૧૨૧ કયડ 
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 વમાજી ફાગ વેલેજ ટર ીટભને્ટ પ્રાન્ટ અગે્રડેળન પ્રજકે્ટ: અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૧૯ કયડ  

 લલલલધ સ્થએ ઓગેનીક લેસ્ટ કન્લટષ યની સ્થાના ભાટે નેફયશ ડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ પ્રજકે્ટ: 
અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૧૨ કયડ  

 વમલવામીક તારીભ કેન્રન ું લફલ્ડીંગ: અુંદાજી કાભની યકભ રૂ.૪ કયડ 
 

 અભૃિ મોજના : 
 અટર લભળન પય યેજ લનેળન એન્ડ અફષન ટર ાન્ વપોભેળન(અભૃત) મજના, દેળબયની નગયાલરકાઓ 
તથા ભશાનગયાલરકાઓનાું કામાકલ્ અથે (બાયત વયકાય દ્વાયા) જાશેય કયલાભાું આલેર છે. અભૃત 
મજનાભાું નાગરયકને ામાની વ લલધાઓ જલેી કે ીલાન ું ાણી, બ ગષબ ગટય, લયવાદી ગટય, પ્રદૂણ 
ધટાડા અથે જાશેય રયલશનન ભશતભ ઉમગ તથા લફન-ભટય ટર ાન્વટષ  (લલકુંગ, વાઈકલરુંગ) ભાટે 

વ લલધા લનભાષણ તથા ાકષવ-ગાડષન તથા ભનયુંજન કેન્ર ફનાલલા ભાટે પ્રજકેટ તૈમાય કયલાભાું આલી 
યશેર છે.  

 વદય મજના શેઠ વને ૨૦૧૫ થી ૨૦૨૦ ના લષ ભાટે ક ર રૂ.૪૫૨.૪૫ કયડના ખચે ક ર-૧૩ (તેય) 
કાભ ભુંજ ય થમેર છે. 

 અભૃત મજનાન ખચષ કેન્ર વયકાય દ્વાયા ૩૩% લકુંભત અને તેની વયખાભણીભાું યાજમવયકાય અન ે
લડદયા ભશાનગયાલરકા એ અન િભે ૩૭% અને ૨૦%નાું પ્રભાણભાું બગલલાન યશેળે.  

 અભૃત મજના શેઠ કેન્ર વયકાય દ્વાયા ડી.ી.આય. ભુંજ ય થમેથી વફુંલધત પ્રજકેટની આગની 
કાભગીયી શાથ ધયલાભા આલી યશેર છે. 

 
 ૂણષ થમરે કાભ (વને ૨૦૧૫-૧૬) :  

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

 પ્રગલિ શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૫-૧૬) : 

 શાઇ-લે વભાુંતય દયજી યા કલ્ લટષ  થી લલશ્ લાલભત્રી તયપ લયવાદી ગટય ફનાલલાન ું કાભ (લયવાદી 
ગટય ળાખા) રૂ.૩૪.૦૦ કયડ 

 
 પ્રગલિ શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૬-૧૭) : 

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

 જી.આઇ.ડી.વી. તેભજ લાવણાભાું નટેલકીંગ તેભજ ભીટયીંગની કાભગીયી (લટય વપ્રામ)  

રૂ.૪૫.૦૦ કયડ 

 ેડેસ્ટરેન ગે્રડ વેયેટેડ પેવેરીટીવ ઇન ભીડીમભ ટરભ (અફષન ટર ાુંન્વટષ) રૂ.૫.૦૦ કયડ 

 ટી.ી.૧૩ (નગય નુંદનલન) ભાું નભષદા કેનારને વભાુંતયભા ગ્રીન ફેલ્ટ ફનાલલાની તેભજ જોગીંગ 
ટરે ક તેભજ ીકનીક વેન્ ટય ફનાલલાની કાભગીયી (ગાડષન ળાખા) રૂ.૨.૦૦ કયડ 

 
 પ્રગલિ શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) : 

 વીંધયટ લલમયભા ઇન્ ટેક સ્ટરકચય, ડબ્ લ્ મ .ટી.ી. અને ટર ાન્ વભીળન લલગયેેની કાભગીયી (લટય 
વપ્રામ) રૂ.૧૦૦.૦૦ કયડ 

 ક યાઇ ખાતે નલલન એવ ટી.ી. (૬૦ એભ.એર.ડી.) ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા) 
રૂ.૯૦.૦૦ કયડ 
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 આમોજન શેઠના કાભો (વને ૨૦૧૭-૨૦) :  

 લલશ્વાલભત્રી નદીભાું પ્રલેળતા ગુંદા ાણીને અટકાલી વ રઢીકયણ કયી લનકાર કયલાન  કાભ (ડરે નેજ 
ળાખા) રૂ.૩૮.૦૦ કયડ 

 જી ી વી ફી ભ જફ શમાત એવ ટી ી અગે્રડેળન ની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા) રૂ.૩૦.૦૦ કયડ 

 ફશ ચયાજી નાગયલાડા કાુંવના લકનાયાલાા બાગભાું નલલન એ.ી.એવ. તેભજ યીટેઇનીગ લર 
ફનાલલાની કાભગીયી (ડરે નેજ ળાખા) રૂ.૧૦.૦૦ કયડ 

 શમાત ઝ  તેભજ ગાડષનન ું યીડેલરેભેન્ ટની કાભગીયી (ગાડષન ળાખા) રૂ.૫.૦૦ કયડ 

 ટર ાપીક લનમભન અતે્ર ટર ારપક પલનષચય, વાઇનેજીવ, પ ટાથ (અફષન ટર ાન્ વટષ) રૂ.૩.૦૦ કયડ 
 

૧) ફ્મ ચયીસ્ટીક પ્રાનીંગ વેર : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા ભાું વભાલલષ્ ટ લલલલધ તાલની સ્ લચ્ છતા તથા વ ુંદયતા જલામ અન ે
તાલ ળશેયીજન ભાટે મષટન અને ભનયુંજન લલગેયે જલેી પ્રલ લત્તઓના સ્થ તયીકે લલકવાલી ળકામ તે 
શેત થી ળશેયના  ૭ તાલની કાભગીયી ૂણષ કયેર છે. ૧૮ તાલની  કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. અન્મ 
આમજન  શેઠ છે. શયણી ભટનાથ તાલની કાભગીયી PPP ધયણે શાર પ્રગલત શેઠ છે. 

  શેયીટેજ સ્થ અને સ્થાત્મના  નરૂત્થાનના બાગ રૂે ઐતીશાવીક સ્ભાયક ાણીગટે, ભાુંડલી ગેટ, 
ચાુંાનેય ગેટ અને ગેંડી ગેટન ું યીસ્ટયેળન કયલાન  પ્રગતીભાું છે. તથા ચાય દયલાજા લલસ્તાયન ું શેયીટેજ 
ડેલરભેન્ટ ભાટે ડીજીટાઇઝ  વલેની કાભગીયી ૂણષ કયી પ્રાનીંગ તફકે્ક છે. 

 લડદયા ળશેયભાું લલલલધ જગ્માએ ૫૦ નુંગ પ્રી-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડીની, સ્િેભાુંથી લેસ્ટેજ સ્િેન 
ઉમગ કયી ક ર ૨૦ નુંગ સ્ટર ીટ પલનષચય સ્કલ્ચય ફનાલલાની કાભગીયી પ્રગતીભાું છે. િકડાઇર 
એજ્મ કેળન વેન્ટય કાભગીયી શારભાું આમજન શેઠ છે. 

 PPP ધયણે લડદયા ળશેયના લલલલધ જગ્માએ ક ર–૧૦૪ જગ્માએ નલીન ફવ ળેલ્ટય PPP ધયણે 
કયલાની કાભગીયી ૂણષ કયેર છે ક ર ૨૦૦ સ્થે ઇ-ટમરેટ્ની કાભગીયી, ક ર ૨૦ સ્થે ફેટયી ાલડષ  
ભફાઇર લટય લેન્ડીંગ ભળીન ઇંવટરેળનની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગતીભાું છે. અને  રારફાગ 
બ્રીજ, કરારી બ્રીજ નીચે બ્મ ટીપીકેળનની કાભગીયી PPP ધયણે આમજન શેઠ છે. 

 લડદયા સ્ભાટષ  વીટી ડેલર૫ભેન્ટ રી. દ્વાયા સ્ભાટષ  વીટી અુંતગષત લલલલધ પ્રજકેટવ ૈકી ળશેયના યેરલ ે
સ્ટેળન લલસ્તાયભાું જન ભશર ભલ્ટી-ભડર વીટી ટર ાન્વટષ  શફ (પેઝ-૧) ની કાભગીયી તથા ઉત્તય 
ઝનભાું લનઝાભ યા ટર ાન્વટષ  શફ (પેઝ-૧)ની કાભગીયી PPP ધયણે પ્રગલત શેઠ છે. તથા 
તયવારી ટર ાન્વટષ  શફ (પેઝ-૧) અને ૂલે અને લશ્વભ ઝનભાું ણ ટર ાન્ વટષ  શફની  કાભગીયી 
PPP ધયણે આમજન શેઠ છે. 

 ળશેયના લલલલધ સ્ભળાનના નલલનીકયણની કાભગીયીભાું  છાણી, વભા, રક્ષ્ભીૂયા, અકટા, 
ભાુંજરૂય, દુંતેશ્વય, લનઝાભ યા ભ લકતધાભની કાભગીયી ૂણષ કયેર છે. ગયલા તથા જાગનાથ 
ભ લકતધાભની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 
 

૨) યેલ્ લે/રીયીલય ઓલય રીજીજ િથા પરામ ઓલય :  
ગત લે રૂ.૮.૯૨ કયડનાું ખચે લડવય રેન્ ડપીર ાવેના શમાત બ્રીજના લાઇડનીંગની કાભગીયી, 
રૂ.૫૧.૫૨ રાખના ખચે કાયેરીફાગ ચેીયગ દલાખાના ાવે આલેર લેદ ભુંદીય ફશ ચયાજી ભુંદીય ાવને ું 
ના ું શ ું કયલાની કાભગીયી તેભજ રૂ.૪૦.૨૧ રાખના ખચે ાણીગેટથી આજલા યડ તયપ જતાું 
ભેભણ કરની ાવેનાું શમાત નાાને શ  કયલાની કાભગીયીન ું રકાષણ કયલાભાું આલેર છે. 
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લડદયા ળશેયભાું CRRI દ્વાયા લલલલધ ભશત્લના જુંકળન ઉય કયલાભાું આલેર ટર ાપીક વલેના અશેલાર 
ભ જફ લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૪૦ ભીટય યીંગ યડ ય તયવારી થી લડવય જીઆઇડીવી તયપ 
જતાું વ ળેન જુંકળન ઉય શારના તથા બલલષ્મના ટર ારપકના બાયણને ધ્માને રઇ ઇીવી 
(એલન્જનીમયીંગ પ્રક્મયભેન્ટ કન્સ્ટરકળન) ધયણે ફ્રામ ઓલય બ્રીજ ફનાલલાની કાભગીયી રૂ.૩૫.૯૦ 
કયડના ખચે અને રૂ.૨૨૨.૧૮ કયડના ખચે ગેંડા વકષર થી ભલના ચકડી વ ધી ક ર ૭ જુંકળન ય 
પરામ ઓલય બ્રીજ તથા રીટેકનીક કરેજ (ુંડમા શટેર) ાવે તેભજ લલશ્વાલભત્રી યેલ્લે સ્ટેળન 
ાવેનાું શમાત યેલ્લે ઓલય બ્રીજ લાઇડનીંગ કયલાની કાભગીયી અન િભે રૂ.૧૮.૪૭ કયડ અને રૂ.૨૬.૬૯ 
કયડના ખચે અને વભા-શયણીને જોડતા નલા ૩૦ભીટય ના યસ્તા ય લલશ્વાલભત્રી નદી યન બ્રીજના 
વ ય સ્ટરક્ચયની કાભગીયી રૂ.૬.૬૬ કયડના ખચે તેભજ લલશ્વાલભત્રી નદી યના શમાત કારાધડા 
બ્રીજની લાઇડનીંગ કયલાની કાભગીયી રૂ.૧૫ કયડના ખચે ઉયાુંત, રૂ.૧૧૬.૦૩ રાખ ના ખચે ડબઇ 
યડ ઉય રૂાયેર કાુંવ ય આલેર નાાને શ ું કયલાન ું કાભ તેભજ ૪૦ ભીટય યસ્તા-યેાને વ વુંગત 
યાજીલનગય અને ઓડનગય નાાને શ  કયલાની કાભગીયી રૂ.૮૨.૫૫ રાખ અને રૂ.૩૭.૪૯ રાખ ના 
ખચે કયલાની કાભગીયી શાર પ્રગલત શેઠ છે. 

  
આગાભી લષના આમજન ૈકી પતેશ યાથી લડદયા એયટષ  તયપ જતાું વુંગભ ચાય યસ્તા, તયવારી 
જુંકળન ઉય અને વ્ ુંદાલન ચાય યસ્તાું ાવે નલલન પરામ ઓલય બ્રીજ અન િભે અુંદાજીત રૂ.૪૫ કયડ, 
રૂ.૫૫ કયડ અને રૂ.૫૦ કયડના ખચ ેતથા રૂ.૭ કયડના ખચે નેળનર શાઇલે નું.૮ થી જામ્ફ લા તયપ 
જતાું યસ્તા ય ના  ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલી યશેર છે. 

 
આભ, ળશેયભાું શાર યીલય/યેલ્ લે/પરામ ઓલય બ્રીજના અુંદાજીત રૂ.૩૨૭.૨૫/- કયડના કાભ 
પ્રગલતભાું છે. જમાયે અુંદાજીત રૂ.૨૩૭ કયડના ખચે નલીન બ્રીજ ફનાલલાન ું આમજન કયલાભાું આલી 
યશેર છે. જનેાથી લનલિત ણે ળશેયના લલકાવભાું લધાય, ટર ારપકની અલય જલયભાું વયતા, અક્ સ્ ભાતભાું 
ઘટાડ, માષલયણની જાલણી, ઇંધણભાું ફચત,  યની રયલસ્થલતન  લનલાયણ તથા ળશેયના વાુંસ્કૃલતક, 
ઔધોગીક, ળૈક્ષણીક તેભજ લાલણજ્મક લલકાવ લલગેયેભાું ભ ખ્ મ યીતે ભદદરૂ થળે. 

 

 
૩) યોડ પ્રોજકેટ ળાખા : 

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

ળશેયના ૧૮.૦ ભી કે તેથી લધ  શાઇ ના શમાત યસ્તાઓ ને આમજન ભ જફ શા કયી તેના ઉય 
કાેટીંગ કયલાની તથા વેંટ્ર ડીલાઇડય ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે તેભજ નલીન ભુંજૂય 
થમેર ટી.ી સ્કીભના ૧૮.૦ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના યસ્તાઓ ફનાલલાની કાભગીયી કયલાભાું 
આલે છે. આ ૈકી યસ્તાઓ આમજન ભ જફ લર-ટ -લર ના ધયણે વલલષવ ટરે ક તથા પ ટાથ વશીત 
લલકવાલલાભાું આલે છે.  

 
લડદયા ભશાનગયાલરકાના યડ પ્રજકે્ટ ળાખા દ્વાયા નાણાકીમ લૅ (૨૦૧૭-૧૮)ભાું યેલન્મ  કેીટર 
ફજટેભાું રીધેર ક ર કાભ ૈકી ૦૨ કાભ ક ર રૂ.૭ કયડના ખચે  ણષ થમેર છે. તેભજ ૨૬ કાભ  
રૂ.૯૮.૦૦ કયડના ખચે પ્રગલત શેઠ છે.  
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નાુંણાકીમ લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાું ળશેયની લિભ ે લાવણા ભેઇન યડથી વનપાભાષ ભઇેન યડને જોડત 
૩૦.૦ ભીટયના ટી.ી યડન ેવેન્ટરર રડલાઇડય અને લયવાદી ગટય વ લલધા વાથે ૫.૫૦ કયડના ખચ ે
ફનાલલાભાું આલેર છે. 
 
ળશેયના ભ ખ્મ રયુંગયડ ૈકી એયટષ  વકષરથી વયદાય એસ્ટેટ ચાય યસ્તા વ ધી, લડવય બ્રીજ થી વ ળેન 
વકષર વ ધી અને વ ળેન વકષરથી તયવારી વકષર વ ધી ના ૪૦ ભીટયના યીંગયડને અુંદાજ ે 
રૂ.૨૮.૦ કયડના ખચે લાઇડનીંગ કયી લર-ટ -લર કયલાની કાભગીયી શારભાું પ્રગલત શેઠ છે. 
 
સ્લલણષભ જમુંલત ભ ખ્મભત્રીં ળશેયી લલકાવ મજના શેઠ ળશેયના ૧૮.૦ ભીટય કે તેથી લધ  શાઇના 
શમાત યસ્તાને યી-વયપેવીંગ કયલાના ક ર ૨૨  કાભ રૂ.૨૯.૦૦ કયડ ના ખચે પ્રગતી શેઠ છે.  

 
આ ઉયાુંત ળશેયના યસ્તઓ લલકવાલલાથી ળશેયની ટર ાપીકની અલયજલયભાું વયતા થળે.  
લાશનવમલશાયની વ લલધા ઝડી ફનળે, તેભજ લાશનની લનબાલણી ખચષ તેભજ ઇંધણભાું ફચત થળ.ે  
નલીન લલકવીત લલસ્તાયને શમાત ટી.ી. યસ્તા વાથે જોડી ળશેયીજનને યસ્તાની વ લલધા ૂયી ાડલાભાું 
આલળે.  અને લાશનથી  લધતા પ્રદ ણભાું ઘટાડ થળ ે

 

૪) લફલ્ડીંગ પ્રોજકેટ: 
 રોકાષણ થમરે કાભો :  

 ગત્રી લલસ્તાયભાું ટી.ી.૧૪, એપ.ી. ૬૪ નાું પ્રટભાું નલલન સ્કેરટુંગ યીંક રૂ.૨.૦૮ કયડનાું ખચ ે
રકાષણ કયેર છે. 

 ળશેયનાું ભધ્મ બાગભાું આલેર કાર  યા લલસ્તાયભાું જ ના અને જજષરયત થમેર શમાત છત્રલત લળલાજી 
અલતલથગૃશને જભીનદસ્ત કયી જાશેય જનતાની રક-વ લલધાભાું લધાય કયલાનાું બાગરૂે નલીન 
અધમતન વ લલધાઓ વશન ું અલતલથગૃશ અુંદાજ ેરૂ.૩.૨૫ કયડનાું ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર છે.  

 ળશેયનાું ભ રાકાતીઓ, દેળ-લલદેળનાું મષટક તેભજ પ્રલાવીઓ લડદયા ળશેયનાું ભશત્લૂણષ લાયવ 
તથા તેનાું મષટન સ્થની ભારશતી એક જ સ્થે વયતાથી અને વશજ યીતે ભી ળકે તે આળમથી 
લડદયા યેલ્લે સ્ટેળન ાવે વીટી ઈન્ પભેળન વેન્ ટય રૂ.૧.૧૧ કયડનાું ખચે રકાષણ કયલાભાું આલેર 
છે. 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આજલાયડ લલસ્તાયભાું રૂ.૩.૦૬ કયડના ખચે નલીન યાત્રી ફજાયન ું 
રકાષણ કયલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા ળશેયના જનતાની વ યક્ષાની અગ્રીભતાને ધ્માને રેતા જ દા જ દા લલસ્તાય, યસ્તાઓ તેભજ 
ઈભાયતભાું વી.વી. ટી.લી. તેભજ ાણી  યલઠાને રગતી સ્કાડા વીસ્ટભન ું કભાન્ ડ વેન્ ટય વેન્ ટરરી 
ભનીટયીંગ અને કુંટર રીંગ કયલા ભાટે “લડદયા આઈ. પ્રજકેટ” અુંતષગત ફદાભડી ફાગ ખાતે નલીન  
લલરડમ કન્ પયન્ વ લફલ્ડીંગ રૂ.૯૬.૮૩ કયડના ખચે ભા. પ્રધાનભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે રકાષણ 
કયલાભાું આલેર છે.  

 લડદયા ળશેયનાું વમાજીફાગ ખાતે આલેર વયદાય લલ્લ્બબાઈ ટેર પ્રેનેટેયીમભને લડદયા ળશેયની 
જનતાને ખગળાષ્ડન ું જ્ઞાન ભી યશે તેલા ઉધ્ધેળથી  નલીન અધ્મતન વ લલધાઓ વશન   
રૂ.૬.૦૩ કયડનાું ખચે રયનલેળન કયીને રકાષણ કયલાભાું આલેર છે. 

 
 પ્રગલિ શેઠના કાભો : 

 વમાજી યા, ટી.ી.-૦૨, પા.પ્રટ-૫૫ નાું લલસ્તાયભાું રૂ.૨૨.૩૦ કયડનાું ખચે નલીન ટાઉન શર 
ફનાલલાની કાભગીયી ૂણષતાના તફકે્ક છે. 
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 લશીલટી લડષ  નું.-૬ ની કચેયીની ાછનાું બાગે આલેર ટી.ી.-૧, એપ.ી.-૨૪ ભાું નલીન 
લિભ ઝનની ઓરપવ રૂ.૪.૭૫ કયડનાું ખચે ફનાલલાની કાભગીયી ૂણષતાના તફકે્ક છે. 

 લડદયા ળશેયનાું ઉત્તય ઝનભાું વભા સ્ટષવ કમ્પ્રેક્ષ ખાતે ફાકને સ્લીભીંગ ભાટેની વ લલધા ભી 
યશે તથા ફાક ભાટે સ્લીભીંગને રગતી સ્ધાષઓન ું આમજન થઈ ળકે તે શેત  થી રૂ.૦.૩૫ કયડના 
ખચે નલલન ફેફી સ્લીભીંગ  ર ફનાલલાની કાભગીયી શાર પ્રગલત શેઠ  છે.  

 લડદયા ળશેયનાું છેલ્ રા લોભાું થમેરા લલકાવને ધ્માનભાું યાખી શારની જરૂરયમાત  તથા બલલષ્મની 
ઉમલગતા ધ્માને રઈ નલીન વભા લલસ્તાયભાું રૂ.૪.૭૪ કયડનાું ખચે ઉત્તય ઝનની નલીન ઝનર 
કચેયીન ું ફાુંધકાભ પ્રગલત શેઠ છે. 

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળન દ્વાયા વયદાય એસ્ટેટ ાવે ટી.ી.-૫, એપ.ી.-૨૦૮ ભાું નલલન 
કમ્મ નીટી શર રૂ.૨.૬૯  કયડના ખચે ફનાલલાન  કાભ પ્રગલત શેઠ છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળન શસ્તક લડદયા ળશેયભાું દલક્ષણ ઝનભાું આલેર રારફાગ ખાતે 
શમાત અલતલથગૃશ શાર જજીત શારતભાું છે. જનેે જભીન દસ્ત  કયી જાશેય જનતાની રક-વ લલધાભાું 
લધાય કયલાનાું બાગરૂે નલીન અધ્મતન વ લલધાઓ વશન ું અલતલથગૃશ અુંદાજ ે રૂ.૨.૯૮ કયડના 
ખચે કાભ ળરૂ કયેર છે.  

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળનના લલલલધ લડષ  કચેયીઓ ૈકી લ. લડષ-૧(એ) ની કચેયી તેભજ 
વેન્ટરર સ્ટય ભાટે નલીન કચેયી કાર  યા લસ્થત આલેર વેન્ટરર સ્ટયની જગ્માએ રૂ.૫.૬૭  કયડના 
ખચે ફનાલલાન ું ળરૂ કયેર છે. 
  

 આમોજન શેઠના કાભો : 

 લડદયા મ્મ લનલવર કોયેળન દ્વાયા ભકય યા દલક્ષણઝન યે.વ.નું.-૧૫૯ ભાું નલલન કમ્મ નીટી 
શર રૂ.૪.૪૨ કયડના ખચે ફનાલલાન ું આમજન કયેર છે.  

 લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લડદયા ળશેયના ચાયેમ રદળાઓની વલાષગી ઝડથી લલકાવ થામ  તે 
ભાટે ટી.ી.-૧૨ એપ.ી.-૨૧૭ ભાું દલક્ષણ ઝનની નલીન ઝનર ઓરપવ રૂ.૫.૫૭ કયડના ખચ ે
ફનાલલાન ું આમજન કયેર છે. 

 
લડદયા ળશેયનાું ભધ્મભ તથા ગયીફ લગષના ળશેયીજનને સ્લાસ્થ્મ વુંફુંલધત વ લલધા સ્થાલનક અુંતયે ભે 
તે શેત વય જરૂય જણામ તેલા ળશેયનાું ચાયેમ ઝનભાું પેઝ-૨ ભાું ક ર ૧૫ અફષન શેલ્થ વેન્ટય ફનાલલાન ું 
બાલત્ર ભગાલેર છે જ ેભુંજૂયીની પ્રરિમા શેઠ છે. 

 

૫) એપોડેફર  શાઉવીંગ વેર અંિગષિ B.S.U.P., R.A.Y., M.G.Y., P.M.A.Y.  મોજનાઓ : 
કેન્ર વયકાય, યાજ્મ વયકાયની આલાવ મજનાઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશેયી ગયીફ અને 
ઘય-લલશણાું ભાટે જ દીજ દી કેટેગયીભાું તભાભ ામાની વ લીધાઓ વશ આલાવ આલા ભાટેના લલલલધ 
પ્રજકે્ટ એપડેફર શાઉવીંગ વેર દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આલેર છે. 

 
 ફી.એવ.મ .ી. : 

 ફી.એવ.મ .ી. મજના શેઠ ક ર ાુંચ પેઝભાું રૂ.૫૨૪.૨૧ કયડનાું ખચે ૨૧૬૯૬ આલાવન ું 
આમજન કયલાભાું આલેર શત ું જ ેૈકી ૧૮૨૦૦ આલાવ ૂણષ કયી રાબાથીઓને પાલી આેર છે 
અને ૩૪૯૬ આલાવ ૂણષતાને આયે છે. 
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 યાજીલ આલાવ મોજના : 

 યાજીલ આલાવ મજના અુંતગષત ગ જયાતભાું વલષ પ્રથભ યેન્ટેડ કભ ટર ાન્ઝીટ શાઉવીંગ અુંતગતષ 
રૂ.૧૯.૧૩ કયડના ખચે છાણી અને શયણી ખાતે ક ર ૩૬૬ આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 યાજીલ આલાવ મજના અુંતગષત રૂ.૧૨૦ કયડનાું ખચે કલ્માણનગય, વમાજી યા અને તાુંદરજા ખાત ે
૧૪૬૦  આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે. 
 

 ભ ખ્મભંત્રી ગૃશ મોજના : 

 ભ ખ્ મભુંત્રી ગૃશ મજના અન્ લમે આલથષક યીતે નફા લગષના રક ભાટે (EWS) આલાવ મજના, રલય 
ઇન્ કભ ગૃ (LIG) આલાવ મજના, ભીડર ઇન્ કભ ગૃ (MIG) આલાવ મજના તેભજ ગ જયાત સ્ રભ 
યીશેફીરીટેળન રીવી PPP-૨૦૧૩ શેઠ જાશેય જભીન ય આલેર ઝ ું૫ડટ્ટીઓન ું  ન:લવન 
કયલા ભાટેના પ્રજકે્ટ શાથ ધયેર છે.  

 ગ જયાત  વયકાયશ્રી દ્વાયા પાલલાભાું આલેર ૧૧૦૦૦ આલાવ ફનાલલાના રક્ષ્માુંક ૈકી ૮૧૦૭   
આલાવની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે.  

 ડર  લવસ્ટભ દ્વાયા EWS, LIG,MIG ના ભી  ક ર ૨૪૩૪ આલાવન ું રકાષણ કયેર છે. 
 

  પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના :  

 બાયત વયકાય દ્વાયા “વોના ભાટે ઘય” ના અલબગભ વાથે પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના વને જ ન- 
૨૦૧૫ ભાું રન્ચ કયલાભાું આલેર છે. પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) ભાું ચાય ઘટકન 
વભાલેળ કયેર છે.  
૧)  ઇન-વીટ  સ્રભ યી-શેફીરીટેળન (PPP) 

જભીનન યીવવષ તયીકે ઉમગ કયી ખાનગી લલકાવકાય વાથે બાગીદાયી શેઠ ઝ ડાુંલાવીઓ 
ભાટે તે જ સ્થે  આલાવ ફનાલલા અને જરૂયીમાત લાી જગ્માએ ખાનગી લલકાવકાયને  
TDR/FSI/FAR ન  રાબ આી આલાવ ફનાલલાન ું આમજન કયી ળકામ છે.વદય ઘટક શેઠ 
ભશાનગયાલરકાને પ્રીભીમભ/લધાયાનાું આલાવ અને ઝ ડાુંલાવીઓને લલનાભ લ્મે તે જ સ્થ ે
આલાવન રાબ પ્રાપ્ત થળે. આ મજના શેઠ રૂ.૩૫૮.૪૫ કયડના ખચે ળશેયના જ દા જ દા 
લલસ્તાયભાું આલાવ  ઇન વીટ  સ્રભ ના ૫૬૪૯ આલાવ ફનાલલાની ભુંજૂયી ભેર છે. 

 
 ૨)  િેડીટ રીંક વફવીડી (CLSS) 

EWS અને LIG કેટેગયીભાું આલતાું અને વફવીડી ભેલલા ઇચ્છતા રાબાથીઓ વદય ઘટક 

શેઠ ૬.૫ % ના દય ભ જફ રૂ.૬.૦૦ રાખ વ ધીની રન ય વમાજ- વફવીડી વશામ ભેલી 
ળકળે. 

 
૩)  એપડેફર શાઉવીંગ ઇન ાટષનયળી (AHP) 

ખાનગી લલકાવકાય દ્વાયા અથલા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ ભાુંથી ૩૫% 
આલાવ EWS કેટેગયીના શમ અથલા ઓછાભાું ઓછાું ૨૫૦ આલાવ EWS કેટેગયી ભાટે 
ફનાલલાભાું આલે ત આલાવ દીઠ કેન્ર વયકાયની રૂ.૧.૫૦ રાખ અને  યાજ્મ વયકાયની 
રૂ.૧.૫૦ રાખની વશામ ભી ળકળે. આ મજના શેઠ અુંદાજીત રૂ.૧૩૦.૧૨  કયડનાું ખચ ે
આળયે ૨૦૭૭ આલાવ EWS કેટેગયીના આલાવ ફનાલલાની ભુંજૂયી ભેર છે. 
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૪) ફેનીપીળીમયી રેડ કું ન્સ્ટરક્ળન (BLC)  
EWS કેટેગયીના ૨૫ ચ.ભી.થી ઓછ ું  સ્લભાલરકી ધયાલતાું અને શમાત ફાુંધકાભભાું લધાય/ 
પેયપાય કયલા ઇચ્છતા રાબાથીઓ વદય ઘટક શેઠ કેન્ર વયકાયની રૂ.૧.૫૦ રાખ વ ધીની 
વશામ ભેલી ળકળે તથા નલા ફાુંધકાભભાું યાજ્મવયકાય તયપ થી રૂ.૨.૦૦ રાખ અન ે
યીનલેળન ભાટે લધ ભાું લધ  રૂ.૧.૫૦ રાખ વ ધીની વશામ ભી ળકળે. આ મજના શેઠ 3૯૩ 
આલાવ ભાટે વમકતીગત ફાધકાભ વફવીડી (BLC) ઘટક ન ડી.ી.આય નલલન ફાુંધકાભ ભાટે 
યાજ્મવયકાય શ્રી ભાું ભુંજૂયી અથે યજૂ કયેર છે. 

 

 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મજના (PMAY) અન્લમે Housing For All Plan of Action (HFAPoA)  
ડીભાન્ડ વલે આધાયે ૬૨,૨૪૨ આલાવ તથા લડદયા ળશેય ના ૨૩૨ ઝૂડટ્ટી ના ૩૩૮૭૪ 
આલાવ ન વમ ક્ત રૂ.૪૪૮૪.૦૬ કયડન પ્રાન યાજમ વયકાય ભાયપતે ભુંજૂયી ભેલી  કેન્ર વયકાય 
ની ભુંજૂયી શેઠ છે. 

  
REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING – 2016  
ખાનગી લલકાવકાય દ્વાયા અથલા વયકાયશ્રી દ્વાયા ફાુંધલાભાું આલેર આલાવ કે જ ે૧૫ થી ૨૦ લષ  જ નાું 
અને જજષયીત શારતભાું શમ તેલાું આલાવનાું  ન:લનભાષણ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 
REDEVELOPEMENT OF EXISTING PUBLIC HOUSING THROUGH PPP SCHEME પ્રલવદ્ધ કયેર છે 
જભેાું  ખાનગી લલકાવકાયને લધાયાની FSI અને રાબાથીઓને નલીન આલાવ તે જ સ્થે ઉપ્રબ્દ્ધ કયી 
ળકાળે. 
  

૮) ાણી  યલઠા : 
શારની રયલસ્થતી અને આગાભી વભમભાું લડદયા ળશેયનાું લધતાું વમા, લલકાવ તેભજ નલીન લલસ્તાય 
લડદયા ભશાનગય ારીકાભાું વભાલલષ્ટ થલાની ળક્મતાઓને ધ્માને રેતાું અને સ્ભાટષવીટી અુંતગષત 
લડદયાની જનતાને બલલષ્મભાું  યત  ીલારામક ાણી ભી યશે તે ભાટે લડદયા ભશાનગયાલરકા 
ાણી  યલઠા ળાખા વતત કામષયત છે. શારભાું ળશેયની અુંદાજીત ૨૨ રાખની લસ્તીને ભ ખ્મ ત્રણ 
ઉરબ્ધ ષ્ડત આજલા વયલય, ભશીવાગય ફે્રન્ચલેર તથા નભષદા કેનાર (ખાન ય ઇન્ટેકલેર તથા 
WTP) દ્વાયા ક ર ૪૮૫ થી ૫૨૦ MLD જટેર ાણીન જથ્થ ૂય ાડલાભાું આલે છે. ળશેયભાું  
૨૯ ઓલયશેડ ટાુંકીઓ તથા ૬ ફ સ્ટીંગ સ્ટેળન તથા અુંદાજીત ૧૫૯૦ કીભી. રુંફાઇના નેટલકષથી 
અુંદાજીત ૯૮% લસ્તીન ું કલયેજ કયેર છે, તથા લલસ્તાયની રલષ્ટએ અુંદાજ ે ૯૨% કલયેજ થમેર છે. 
દયયજ ૧ કરાકના વપ્રામથી વયેયાળ ૧૮૦ LPCD ાણી આલાભાું આલ ેછે. ળશેયભાું ૨૪ x ૭ મજના 
શેઠ ૫ ટાુંકીઓના કભાન્ડ લલસ્તાયભાું લટય ભીટય રગાલી ાણી લલતયણ કયલાના આમજન વાભે 
છાણી ૨૪x૭ મજના અુંતગષત શાર યાત્રી વભમ લવલામ ૧૬ કરાક આ લલસ્તાયના નક્કી કયેર કભાન્ડભાું 
યશેતા ળશેયીજનને વપતા ૂલષક વાયા પે્રવયથી અને ગ ણલત્તા મ ક્ત ાણી શચાડલાભાું આલે છે, તથા 
અન્મ ટાુંકી અને કભાન્ડ લલસ્તાયભાું આ ભ જફન ું આમજન પ્રગલત શેઠ છે. ળશેયભાું લષ ૨૦૧૮-૧૯ 
દયમ્માન અુંદાજ ેરૂ.૮૪૪૮/- રાખના નલીન કાભન ું આમજન શાથ ધયલાભાું આલળે. 
 
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માનના ભશત્લૂણષ  ણષ કાભો : 

 સ્લલણષભ ગ્રાન્ટ શેઠ લાવણા ટાુંકી અને જી.આઇ.ડી.વી યડ ટાુંકી ક ર રૂ.૧૯.૪૬ /- કયડના ખચે 
તથા લિભ લલસ્તાયભાુંથી દલક્ષણ લલસ્તાયભાું ાણીની H.S. નલકા નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧૪.૦૫/- 
કયડના ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે. 
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 યેલન્મ  તથા અન્મ ગ્રાન્ટ શેઠ ાણીની નલકા તેભજ પે્રવય વ ધાયણા અથે ાણીની ટાુંકી/ વુંના 
કાભ રૂ.૨૯.૩૭/- કયડનાું ખચે ૂણષ કયલાભાું આલેર છે. 

 
ભશત્લૂણષ ચાર  કાભો : 

 અભૃત મજના શેઠ લાવણા તથા જી.આઇ.ડી.વી. લલસ્તાયભાું અુંદાજ ે૮૩ કીભી રુંફાઇના નેટલકષની 
કાભગીયી રૂ.૪૫ કયડના ખચે તથા લવુંધયટ ખાતે ઇન્ટેકલેર ફનાલી નલીન ૧૫૦ MLD ક્ષભતા ના 
WTP ભાયપતે ળ ધ્ધ ાણી ૧૪ કીભી રુંફાઇભાું ટર ાન્વલભળન રાઇન નાખી ળશેય વ ધી રાલલા અથ ે
રૂ.૧૬૫.૭૫ કયડન પ્રજકે્ટ પ્રગલતભાું છે. 

 
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના આગાભી આમોજનો : 

 સ્ભાટષ  વીટી પ્રજકે્ટ અુંતગષત ૨૪ x ૭ લટય વપ્રામ સ્ભાટષ  લટય ભીટય વશની કાભગીયી લડદયા 
ળશેય એફીડી એયીમા લડીલાડી, અકટા, વમાજીફાગ લલસ્તાયભાું રૂ.૧૦૭૦૦/- રાખના ખચ ેશાથ 
ધયલાભાું આલળ.ે 

 ફાદ ટાુંકી, તાુંદરજા ટાુંકી, નથષ શયણી ટાુંકી, અકટા ટાુંકી કમ્ાઉન્ડભાું નલીન બ ગબષ વું 
ફનાલલાની કાભગીયી ૮૧૦ રાખના ખચ ેશાથ ધયલાભાું આલળ.ે 

 વભગ્ર ળશેયને ૨૪ x ૭ ાણી લલતયણ મજના અુંતગષત આલયી રેલા ડીીઆય ફનાલી તફક્કાલાય 
અભરીકયણ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલળે. 

 
ાણી  યલઠા ઇરે/રીભીકે અને લલિયણ ળાખા 
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માનના ભશત્લના  ણૂષ કાભો : 

 વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું શયણી ટાુંકી અને રારફાગ  ટાુંકીની ઇરે.ભીકે. ુંીંગ ભળીનયીન ું અગે્રડેળનન ું 
કાભ  રૂ.૧૪૩.૬ રાખ ના ખચે  કાભગીયી  ૂણષ કયેર છે. 

 

ભશત્લૂણષ ચાર  કાભો : 

 લડદયા ળશેયને ાણી  યલઠ  ય ાડતા ાણીના ભ ખ્મ ષ્ડતથી ળશેયભાું આલતી તેભજ ાણીના 
રડસ્ટર ીબ્મ ળન સ્ટેળન ઉયની ાણીના વપ્રામની ભ ખ્મ નલકાઓ ઉય એક્ચ્મ એટય વશના લાલ્લ, 
ફ્રભીટય રગાડી, ાણીની ટાુંકીઓ તેભજ ષ્ડત ઉય રેલાર ટર ાન્વભીટય, PH તેભજ ક્રયીન 
એનેરાઇઝય, પે્રળય ટર ાન્વભીટય રગાડી વેન્ટરર ભનીટયીંગ તેભજ કન્ટર રીંગ કયલાના SCADA પ્રજકે્ટ 
અુંતગષત રૂ.૨૮ કયડના ખચે વશની કાભગીયી શારભાું પ્રગલત શેઠ છે. 

 
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના આગાભી આમોજનો : 

 ફીજા પેઈઝભાું ડીરીલયી-રડસ્ટર ીબ્મ ળન વાઈડે SCADA ન નલીન પ્રજકે્ટન અભર કયી ુંીગ 
ભળીનયી તથા લાલ્લના ઓટભાઈઝેળન ભાટે SCADA પ્રજકે્ટન ું  કાભ કયલાભાું આલળ.ે 

 લડદયા ળશેયના ટ્યૂફલેરન ેઓટભાઈઝળેન કયી ક ર ૬૦ નુંગ ટ્ય ફલેરન ું વુંચારન ઓટભાઇઝ 
કયી ઓયેળનર કસ્ટની ફચત કયલાભાું આલળે. 

 ાણીની ઓલયશેડ  ટાુંકીઓની ડીરીલયી રાઈન ઉય ઝીય રીકેજ EPDM યેવીરીમન્ટ વીટેડ લાલ્લ 
રગાલી દયયજ ૧૪ MLD  ાણીની ફચત કયલાભાું આલળે. 

 બાયત વયકાયે યાજ્મ ને એનજી એરપવીમેન્વી મજનાઓ અુંગ ેવ લલધા આલા ભાટે લનભેર નડર 
એજન્વી EESL દ્વાયા શાથ ધયેર એનજી ઓડીટના યીટષના આધાયે લફન કામષક્ષભ ભટય ુંવેટ 
ફદરલાની કાભગીયી કયલાભાું આલળે. જથેી લીજ ફચતભાું તેભજ લનબાલણી ખચષભાું પામદ થળે.  
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 ખાન ય WTP ખાત ેઇરે.ભીકે ુંીંગ ભળીનયી ન ું અગે્રડેળનન ું કાભ કયલાભાું આલળે. જનેાથી દલક્ષણ 
લલસ્તાયભાું ાણીના ર પે્રળય ને રગતા પ્રશ્નન લનકાર કયલાભાું ભદદરૂ થળે. 

 ાણીની ભ ખ્મ રપડય નલકાઓ ઉય જ દા જ દા સ્થે એય લાલ્લ ફેવાડલાન ું કાભ કયાલાભાું આલળ ે
જથેી ાણીની ભ ખ્મ નલકાઓ ઉય લનબાલણીને રગત કાભગીયી કમાષ ફાદ ાણી  યલઠ ાણીની 
ટાુંકીઓ ઉય ઝડથી આલાભાું ભદદરૂ થળે. 
 

૯) ડરેનેજ : 
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન ભ ખ્મત્લે ભ ુંજભશ ડા ગ જયાત ટરે ક્ટય ાવે  નલીન APS ફનાલલાન ું  તેભજ 
નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન તથા પે્રળયરાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૫.૧૮ કયડના ખચે ૂણષ  કયલાભાું 
આલેર છે. વદય લલસ્તાય ડરે નેજ વ લલધા લલરશન શલાથી ભલરન જના લનકાર અથે વ મજીત ડરે નેજ 
નેટલકષની વ લલધા નાગયીકને પ્રાપ્ત થમેર છે. ઉયાુંત ભાણેજા ગાભ બાથીજી ભુંરદયથી એલ્સ્ટભ કુંની 
થઇ ઇન્રરક વવા થી ભાણેજા એ.ી.એવ.વ ધી ડરે નેજ વ લલધાન ું કાભ (આળયે ૭૦૦ભી)  રૂ.૦.૫૯ 
કયડના ખચે ૂણષ કયેર છે. જનેાથી આ લલસ્તાયના ભલરન જના લનકાર અથે ડરે નેજ નેટલકષની વ લલધા 
ઉરબ્ધ થમેર છે. વમાજી ટાઉનળી ચાય યસ્તા થી કભરાનગય એ.ી.એવ વ ધી ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન 
નાખલાન  કાભ રૂ.૦.૫૨ કયડના ખચે ૂણષ કયેર છે. વદય કાભના રીધે ીક અલવષ દયમ્માન 
નીચાણલાા લલસ્તાયભાું ભેનશર ઉબયાલાની વભસ્માભાુંથી યાશત ભેર છે. 
 
શારભાું ભ ખ્મત્લે યાજીલનગય ખાત ે ૭૮ એભ.એર.ડી. ક્ષભતાન નલીન વ એઝ ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 
ફનાલલાન ું કાભ રૂ.૧૦૪ કયડના તથા ડરે નેજ ઝન-૨ લલસ્તાયભાું આલેર આજ્લા યડથી  ક યાઇ 
(ડબઇ યડ ચાય યસ્તા) વ ધી નેળનર શાઇ-લેનાું વભાુંતયે નલલન ડરે નેજ નેટલકષ , MPS તથા ક યાઇ 
શમાત STP ાવે નલલન STP ફનાલલાન ું કાભ રૂ.૮૨.૯૮ કયડના ખચે કયલાની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ 
છે. જનેાથી ળશેયના ૂલષ લલસ્તાયભાું લવતા નાગરયકને તથા શયણી, વમાજી યા, આજલા યડ, 
લાધરડમા યડ, લકળનલાડી લલગેયે જલેા લલસ્તાયને ડરે નેજ ના ભલરનજને ળ લધ્ધકયણની વ લલધાન 
રાબ આી ળકાળે તથા લલશ્વાલભત્રી નદી ચખ્ખા ાણીથી  ન: જીલીત થળે. તે ઉયાુંત ફી.ી.વી. યડ 
ય (ગયલા એીએવ થી વ ધી) નલીન ૧૫૦૦/૧૬૦૦/૧૮૦૦ ભી.ભી. વમાવની જકેીંગ ાઇ ડરે નેજ 
ગ્રેલીટી રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧૨૧.૦૫ કયડના ખચે  કાભગીયી પ્રગલત 
શેઠ છે. જનેાથી ગયલા એ.ી.એવ ના મ્ીંગ ન  બાયણ ઘટલા ની વાથે વાથે એ.ી.એવ ભાુંથી 
ભલરનજ ન ઝડી લનકાર થળે.ઉયાુંત ગયલા એ.ી.એવ ના ષ્ડાલક્ષેત્ર ભાું ડરે નેજ રાઇન/ભેનશર 
ઉબયાલાની તથા જૂની રાઇન ય અલાયનલાય બુંગાણ ડલાની વભસ્માભાુંથી કામભી યાશત ભળે તથા 
જાશેય આયગ્મ અને વરાભતીભાું લધાય થળે. નલામાડષ  યડ રાર યા થી ળાષ્ડી લબ્રજ એ.ી.એવ. વ ધી 
ભાઇિ ટનરીંગ દ્ધલતથી નલલન ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧૪.૭૦ કયડના ખચ,ે ભકયું દ 
દેવાઇ યડ ય લડષ  નું-૧૧ ની ઓરપવથી શયીનગય એ.ી.એવ. વ ધી  ભાઇિ ટનરીંગ દ્ધલતથી નલલન 
ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇન નાુંખલાન ું કાભ રૂ.૧૩.૩૧ કયડના ખચે તથા શયણી ભ ખ્મ યસ્તા ય ભાણેકાકષ  
એ.ી.એવ.થી લડદયા ઇંટયનેળનર એયટષના ગેટ (P&T Colony) વ ધી ટરેંચરેળ/ભાઇિટનરીંગ 
ધ્ધલતથી નલીન ડરે નેજ ગે્રલીટી રાઇન નાખલાન ું કાભ રૂ.૮.૬૯ કયડના ખચે કાભગીયીઓ પ્રગલત શેઠ 
છે. વદય કાભગીયીના કાયણે શારની ડરે નેજ રાઇન જજષરયત  શલાન ેકાયણે લાયુંલાય થતા ડરે નેજ બુંગાણની 
વભસ્માભાુંથી ભ લક્ત ભળ ે તેભજ વદય રાઇનની આવાવના લલસ્તાયભાું નલલન ડરે નેજ રાઇનની 
વ લલધા ભી ળકળે. તયવારી ફી.એવ.મ .ી. નાું ભકાન તથા આવાવના લલસ્તાયને આલયી રેતી 
ડરે નેજ વમલસ્થા ભાટે ુંીગ સ્ટેળન, પે્રળય/ગ્રેલીટી નેટલકષન ું કાભ રૂ.૫.૪૭ કયડના ખચે કયલાભાું 
આલનાય કાભગીયીથી તયવારીના નેટલકષ  લલરશન લલસ્તાય  ભાું ડરે નેજની  વ લલધા ઉરબ્ધ થળે. 
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ઝન-૩ (ભ ખ્મત્લે લશ્વભ ઝન) લલસ્તાયભાું કન્વરટન્ટના યીટષ  ભ જફ APS/STP તથા નલીન 
નેટલકષના કાભ તથા ઝન-૧ (ભ ખ્મત્લે દલક્ષણ ઝન) લલસ્તાયભાું નલીન STP ની વ લલધાની કાભગીયી 
આમજન શેઠ છે. જનેાથી લશ્વભતથા દલક્ષણ લલસ્તાયભાું ડરે નેજની વ લલધાભાું લધાય થળે. ફશ ચયાજી 
નાગયલાડા ખાતે APS, ડરે નેજ નેટલકષ  તેભજ પે્રળય રાઇનની કાભગીયી અુંદાજીત રૂ.૧૦ કયડના ખચે શાથ 
ધયાળે .જૂના ાદયા યડ ભલ્શાય ઇન્ટથી ઉલભષ ચાય યસ્તા વ ધીના ૧૮ભી ના યસ્તે આલેર શમાત જૂની 
ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇનના સ્થાન ે નલલન રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાખલાન ું કાભ અુંદાજીત  
રૂ.૧૫ કયડના ખચે શાથ ધયાળે તથા લશીલટી લડષ-૧૦ ભાું ૩૦ભી યસ્તે વ બાન યા શાઇટેન્ળન થી 
૧૨ભી અયફ દાનગય થઇ ગત્રી શયીનગય ુંીંગ સ્ટેળનને ભતી શમાત જૂની ડરે નેજ ગ્રેલીટી રાઇનના 
સ્થાને નલલન રાઇન ભાઇિટનરીંગ દ્ધલતથી નાખલાન ું કાભ અુંદાજીત રૂ.૨૪ કયડના ખચે તથા 
આય.ટી.ઓ એીએવ થી જોગણી ભાતા ભુંરદય તયપ તથા ધફી તાલ તયપ ના શમાત નેટલકષ  થી 
આય.ટી.ઓ એીએવ વ ધી ટરેંચરેવ દધલત થી ડરે નેજ નલકા નાખલાન  કાભ અુંદાજીત  
રૂ.૧૩.૩૭ કયડના ખચે શાથ ધયલાન ું આમજન છે. જનેા કાયણે શારની ડરે નેજ રાઇન જજષરયત  શલાને 
કાયણે લાયુંલાય થતા ડરે નેજ બુંગાણની વભસ્માભાુંથી ભ લક્ત ભળે તથા તભાભ લલસ્તાયભાું ડરે નેજન ું નેટલકષ  
લધ  વધન યીતે કામષયત ફનળે. લધ ભાું, ડરે નેજ પ્રજકે્ટ દ્વાયા માષલયણની જાડલણી થામ તેભજ ાણીની 
ફચત થામ તે અુંગે આમજન શાથ ધયલાભાું આલેર છે, જ ે અુંતગષત IOCL જલાશયનગય ખાતેની 
રયપાઇનયીન ે છાણી ખાતેના ૨૧ MLD એવ.ટી.ી. ભાુંથી ટર ીટેડ વ એઝને ી.ી.ી. ધયણે અુંદાજ ે
રૂ.૪૫ કયડના ખચે રયમ ઝ કયલા ભાટે વપ્રામ કયલાભાું આલનાય છે તેભજ ગ જયાત સ્ટેટ ઇરેક્ટર ીવીટી 
કોયેળન રી. દ્વાયા લળનય ખાત ેફનાલલાભાું આલનાય ૨ x ૮૦૦ MW ાલય પ્રાન્ટભાું ૧૧૦ MLD 
ટર ીટેડ વ એઝ લાયલા ભાટે ભાુંગણી કયલાભાું આલેર છે. જ ેઅુંગે ણ બલલષ્મભાું કાભગીયી શાથ ધયી 
ળકાળે. 

 

૧૦) ઇરે. લભકે., વ એઝ ડીસ્ ોઝર લક્ટ વષ ળાખા : 
વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાં કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી : 

 ગાજયાલાડી, ડબઇ યડ ,આજલા, શરયનગય ગત્રી, વમૈદ લાવણા ુંી6ગ સ્ટેળનભાું લલજ કામષક્ષભ 
ન શમતેલા  તેભજ લધ   લનબાલણી  ખચષ આલત શમ તેલા જ ના ભટય ુંવટે   ફદરી નલલન લલજ 
કામષક્ષભ ભટય  ુંવેટ રગાડલાની કાભગીયી શાથ  ધયેર છે. જનેાથી લલજ ફચત થળ,ે તેભજ લટેલેર 
ભાું આલતા  ભરીન જની ઉરેચનની કાભગીયી ઝડથી કયી ળકાળે.. 

 

વને ૨૦૧૮–૧૯ ન ં આગાભી આમોજન : 

 બાયત વયકાય દ્વાયા એનજી એપીવીમન્વી નાું લલલલધ મજના ઓ અુંગે  વ લલધા આલા ભાટે લનભેર 
નડર એજન્વી EESL (Energy Efficience Service Limited) દ્વાયા દયેક એ.ી.એવ ઉય કયેર 
એનજી ઓડીટ ના યીટષ  આધાયે લફન લલજ કામષક્ષભ  ભટય ુંવેટ ફદરી, નલલન લલજ કામષક્ષભ 
ભટય ુંવટે રગાલલાભાું  આલળે. જનેાથી લીજ ફચત તેભજ લનબાલણી ખચષ ભાું ઘટાડ થળે. 

 દયેક એ.ી.એવ ઉય વીવીટીલી ભનીટયીંગ વીસ્ટભ ફેવાડી વેન્ટરરી ભનીટયીંગ કયલાન ું તેભજ 
લેટલેર નાું રેલર અન વાય ભટય ુંવેટ ન ું વુંચારન ઓટભેટીક કયલાભાું આલળે.   

 અુંદાજ ે દવ એ.ી.એવ ને વું ણષ ણે સ્લમું વુંચારીત કયી O&M નાું ખચષ ભાું ઘટાડ કયલાભાું 
આલળે. 
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૧૧) લયવાદી ગટય પ્રોજકેટ ળાખા : 
યેલન્ મ  કેીટર ફજટે :: ૨૦૧૭-૨૦૧૮/રી૨૦૧૮-૨૦૧૯ : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશેયના નાગયીક ની વ લલધા ભાટે  ક ર ૩૬૪.૨૭ કી.ભી. રુંફાઇભાું 
ાઇ/યેકટેં ગ્ મ રય ડરે ઇન (કરઝડ) નેટલકષ  તથા ૩૭.૭૪ કી.ભી. જટેરાું રુંફાઇભાું ાકા કાુંવ ભી ક ર 
૪૦૨.૦૧ કી.ભી. રુંફાઇભાું ાકી લયવાદી ગટયની વ લલધા ઉરબ્ધ કયલાભાું આલેર છે. 

 
ચાર  નાણાુંકીમ લષ દયમ્ માન જાશેય વરાભતીને ધ્ માનભાું રઇ  આજલા ભેઇન યડ ઉય શાઇ-લે થી 
કભરાનગય તાલ વ ધી રૂ.૩.૫૮ કયડના ખચ ે લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી ,લશીલટી લડષ  
નું.૧૨ ભાું લડવય યેલ્ લે ઓલય બ્રીજ/૪૦.૦૦ ભી. યીંગ યડ જુંકળન થી લડવય ગાભ/તાલ વ ધીના 
યસ્ ત ેરૂ.૩.૫૮ કયડના ખચે નલલન લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી, ભાુંજર ય, લનદેળ ટેનાભને્ ટ થી 
લલશ્ લાભત્રી યેલ્ લ ેઓલય બ્રીજને ભતા ૧૮/૨૪ ભી.ના યસ્ તે "‘વનવીટી ેયેડાઇઝ" વાભેથી યવી 
અલગમાયી નાા વ ધીના બાગભાું રૂ.૧.૧૯ કયડના ખચે નલલન આય.વી.વી. કરઝડ લયવાદી ગટય 
ફનાલલાની કાભગીયી, નલામાડષ  યડ ય કરાવલા નાાને અુંદાજીત રૂ.૧.૨૧ કયડના ખચે રુંફાલલાની 
કાભગીયી, ભકય યા એયપવષ થી વયસ્લલત ટાઉન ળી વ ધી ના ૧૮.૦૦ ભી ના યસ્તે એયપવષ સ્ટેળન 
ાવે આલેર ઇંટના ચણતય લાી જૂની ટૂટી ગમેર ખ લ્લી લયવાદી ગટય ના સ્થાને અુંદાજીત રૂ.૦.૮૪ 
કયડના ખચે નલલન આય.વી.વી. કરઝડ લયવાદી ગટય ફનાલલાની તથા લકળનલાડી BSUP ભકાનની 
પ્રીભાઇવીવ ભાું ક ર રૂ.૧.૫૦ કયડના ખચે નલલન લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી ભી ક ર 
રૂ.૧૧.૯૦ કયડના ખચે  ણૂષ કયલાભાું આલેર છે. 
 
શીયાલુંતી થી વાધનાનગય બ્રીજ વ ધીભાું અુંદાજીત રૂ.૬.૪૬ કયડના ખચે  ખ લ્ રા કાુંવને ચેનર 
ફનાલલાની કાભગીયી, આય.ટી.ઓથી લલધાનગય વવામટીથી લવુંધ વાગય તાલ ાવે અુંદાજીત  
રૂ.૬.૦૯ કયડના ખચે  ખ લ્ રી લયવાદી ગટય  ય સ્ રેફ  બયી ફુંધ કયલાની કાભગીયી , ૂલષ ઝન 
લલસ્ તાયભાું ઓડનગય થી યાજીલનગય નાા વ ધી અુંદાજીત રૂ.૫.૬૨ કયડના ખચે આય.વી.વી. કરઝડ 
ચેનર ફનાલલાની કાભગીયી, ભળીમા કાુંવ ઉય ફજાણીમા લાવ થી બગત કરની વ ધી અુંદાજીત  
રૂ.૨.૭૯ કયડના ખચે  સ્રેફ બયી કાુંવ ને કલડષ  કયલાની કાભગીયી, રારફાગ, કાળીલલશ્ લનાથ ભશાદેલ 
ભુંરદય કલ્ લટષ  થી એવ.આય.ી. કુંાઉન્ ડ થઇ નલલન અુંડય ગ્રાઉન્ ડ વું વ ધી શમાત કાુંવલાા બાગભાું 
અુંદાજીત રૂ.૦.૮૨ કયડના ખચે  ાકી કરઝડ આય.વી.વી. લયવાદી ગટય ફનાલલાની કાભગીયી, 
ઘાઘયેટીમા, વભા તાલ લેષ્ણલ ક ટીય થી યેલ્લે કલ્લટષ  જતાું યસ્તાના જુંક્ળન લાા બાગ ભાું અુંદાજીત 
રૂ.૦.૩૯ કયડના ખચે  શમાત ખ લ્લી લયવાદી ગટય ઉય ના આય.વી.વી સ્રેફ ને રુંફાલલાની કાભગીયી 
ભી અુંદાજીત ક ર  રૂ.૨૨.૧૭ કયડ ખચષ ના કાભગીયી ણ  પ્રગલત શેઠ છે.  વદય  કાભ ૂણષ થલાથી 
નાગરયકની જાશેય આયગ્મ તથા વરાભતી જલલાની વાથે વાથે આજ -ફાજ ના લલસ્ તાયભાુંથી લયવાદી 
ાણીન  વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે.  
 
લધ ભાું, ળશેયના ૂલષ લલસ્ તાયભાું ચભાવાની ઋત  દયમ્ માન લયવાદી ાણી બયાઇ યશેલાની લધ  ભાત્રા ભાું 
ળશેયભાું  લયવાદી ાણી પ્રલેળલાને રીધે લયવાદી ાણી બયાઇ યશેલાની રયલસ્ થલત અટકાલલા ભાટે કેન્ ર 
વયકાયશ્રીની AMRUT મજના શેઠ નેળનર શાઇ-લે તયપથી પ્રલેળતાું લયવાદી ાણીને ળશેય ફશાય 
લાલા ભાટે શાઇ-લેને વભાુંતય નલીન લયવાદી ગટય ફનાલી લયવાદી ાણીન લનકાર વીધ જ 
લલશ્વાલભત્રી નદીભાું થામ તે ભાટે શાઇ-લેને વભાુંતય અુંદાજીત રૂ.૩૧.૦૦  કયડના ખચે નલલન લયવાદી 
ગટય ફનાલલાની  કાભગીયી ણ પ્રગલત શેઠ છે. 
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ભંજ યીની વાેક્ષભાં શાથ ધયેર આગાભી નલલન આમોજન : 

 ગત્રી ખાતે ઉંડેયા-ગત્રી કાુંવ ય આય.વી.વી. સ્રેફ બયલાની અુંદાજીત રૂ.૬.૯૧ કયડની 
કાભગીયી. 

 લડદયા ભશાનગયાલરકા ના ઉતય ઝન ભાું લશીલટી લડષ  નું ૫ ભાું આલેર અકટા-દાુંરડમા ફજાય 
યડ ય રકડી  ર કાુંવ કલડષ  કયલાની અુંદાજીત રૂ.૪.૪૧ કયડની કાભગીયી. 

 ભકય યા, એયપવષ કાુંવ ઉય આય.વી.વી સ્રેફ બયલાની અુંદાજીત રૂ.૧.૫૪ કયડની કાભગીયી. 
 

ઉયક્ત કાભ ૂણષ થલાથી ભ ખ્ મત્ લે નાગરયક ની જાશેય વરાભતી તથા જાશેય આયગ્મ 
જલાલની વાથે વાથે ળશેયના લલલલધ લલસ્ તાયભાું ચભાવા દયમ્ માન ઉકત સ્ થ તથા આજ -ફાજ ના 
લલસ્ તાયભાુંથી ચભાવા દયમ્ માન લયવાદી ાણીન વય તથા ઝડી લનકાર થઇ ળકળે તથા લયવાદી 
ાણીના બયાલાના લનકારની વભસ્ માન ું લનયાકયણ થળે. 

 

૧૨) સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ : 
વન ે૨૦૧૭-૧૮ભાં કયેર નોંધાત્ર કાભગીયી : 

 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ દ્વાયા રગાડલાભાું આલેર લડદયા ળશેયનાું શમાત ક ર ૧૫૦૦ લક.ભી. ACSR 

(Aluminum Conductor Steel Reinforcement) line ના સ્થાને ૬૦૦ લક.ભી. ABC (Aerial 

Bunched Cable) રગાડલાન ું કાભ.   

 વયદાય ટેર પ્રેનેટયીમભ ખાતે નલલન HT ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકેળન કયલાન ું 
કાભ. 

 ફદાભડી ફાગ ખાતે નલલન ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકેળન કામષયત કયલાન ું કાભ. 

 ળશેયના ક ર ૧૦ લક.ભી. થી લધ નાું ભ ખ્મ યસ્તા ય વેન્ટરર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાન ું કાભ. 

 ૂલષઝનભાું ફની યશેર નલલન ટાઉન શર ખાતે નલલન HT ઇરેક્ટર ીકર વીસ્ટભ, નલલન HVAC 
વીસ્ટભ, સ્ટેજ રાઇટીંગ અને વાઉન્ડ વીસ્ટભ, CCTV વીસ્ટભ તથા નલલન ઇરેક્ટર ીરપકેળન કયલાન ું 
કાભ. 

 ળશેયના જ દા-જ દા સ્થ ઉય રાગેર ૧૫૦૦૦ પ્રણાલરગત વડીમભ પીટીંગ્વને ફદરી નલલન LED 
પીટીંગ્વભાું રૂાુંતયીત કયલાભાું આલેર છે. 

 આમજન: 

 ળશેયના ભ ખ્મ યસ્તાઓ ઉય તથા અન્મ સ્થ ઉય રાગેર જ દી-જ દી ક્ષભતાના વદીમભ પીટીગ 
ફદરી LED પીટીગ રગાડલા. 

 સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગના શમાત GSM ફેઇઝ્ડ એનજી વલેય મ લનટને Upgrade કયી GPRS ફેઇઝ્ડ 
એનજી વેલય મ લનટભાું રૂાુંતયીત કયલા. 

 ળશેયભાું ક ર ૨૦ લક.ભી. ના યસ્તા ઉય ડીઝાઇન ફેઇઝ્ડ વેંટરર/વાઇડ રાઇટીંગ કયલાન ું કાભ. 
 

ભેર લવલિઓ : 

 લડદયા ળશેયભાું ૮૨,૦૦૦ સ્ટર ીટરાઇટ ૈકી ૬૦,૦૦૦ સ્ટર ીટરાઇટન ું LED ભાું રૂાુંતયણ કયલાભાું 
આલેર છે. 

 સ્ટર ીટરાઇટભાું કામષક્ષભ ભટીયીમર લાયી લધ  લીજ ફચત ભેલલા રીધેર ગરા ફદર રૂાુંતયીત 
ક ર ૬૦,૦૦૦ LED રાઇટ તથા સ્ભાટષ  એનજી વેલય મ લનટ દ્વાયા લાલષક ક ર રૂ.૪૦૦ રાખની લીજ 
ફચત ભેલલાભાું આલેર છે. 
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 લીજ ચયી તેભજ લીજ અક્સ્ભાત લનલાયલાના બાગરૂે જ ન ળશેયી લલસ્તાય તેભજ દયેક સ્રભ 
લવાશતભાું ઓલયશેડ ખ લ્લા લીજ કુંડક્ટય ફદરી ઇન્સ્મ રેટેડ કુંડક્ટય (ABC–Aerial Bunched 

Cable)  રગાડલાનાું કાયણે લીજ અક્સ્ભાત તેભજ લીજ ચયી યકલાભાું વપતા ભેલેર છે. 

 

૧૩) લભકેનીકર લલબાગ : 
વને ૨૦૧૮-૧૯ન  આમોજન : 

 આગાભી લષભાું દફાણ ળાખા ભાટે ટરક, ફવ, ઢય કડલા ભાટે ટરે કટયટર રી તેભજ સ્ટર ીટરાઇટ લલબાગ 
ભાટે શાઇડર ાભેક વશીકર, વ લઝે તેભજ ા. . ળાખા ભાટે એપ.વી. પ્રકાયના લાશન, યડ ળાખા ભાટે 
લાઇબ્રેટયી યરય ખયીદલાન  આમજન છે. તેભજ ઉચ્ચ અલધકાયીશ્રીઓ ભાટે ૦૫ નુંગ સ્કલષમ, 
ાલરકાના લલલલધ લલબાગની કાભગીયી ભાટે ફરેય પ્રકાયના લાશન ખયીદલાન  આમજન છે. 
 

૧૪) ટાઉન ડેલરભેન્ટ : 
ફાુંધકાભ યલાનગી ળાખા દ્વાયા, ફાુંધકાભ કયલા ભાટે ળશેયી શદ લલસ્તાયભાું ફાુંધકાભની ભુંજૂયી  
તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ છીથી ઇનલડષ  કેવ ભાટે કભન વી.જી.ડી.વી.આય-૧૭ના લનમભને આધીન 
ભુંજ યી ભળ્ેથી ફાુંધકાભની રાગત લવ ર રઈ આલાભાું આલે છે. આભ ગત ૨૦૧૬-૧૭ ના લષ ભાટે 
રૂા.૯૫.૦૩ કયડ લવ ર કયલાભાું આલેર શતા તથા લષ ૨૦૧૭-૧૮ભાું નલેમ્ફય-૨૦૧૭ વ ધી 
રૂા.૪૧.૬૭ કયડ લવ રલાભાું આલેર છે. ફાુંધકાભ લનમભ ભ જફ અતે્રથી પ્રીંથ ચેક, કમ્રીળન વટી. 
તથા ઓક્મ ેળન વટીરપકેટ આલાભાું આલે છે. તેભજ ઇમ્ેકટ પી શેઠ અત્માય વ ધી ક ર  
રૂ.૪૬.૫૧ કયડ જભા આલરે છે. 

 
ગત લષથી યલાનગી અયજી IFP Portal ય ઓનરાઇન (પામનાળીમર ટષર) ભાયપતે યજ  કયલાની 
ળરૂ કયેર છે તથા નલા કભન જી.ડી.વી.આય.૧૭ અુંતગષતની યલાનગીઓ શલેથી ઓનરાઇન નકળા 
ચેકીંગ કયલા Auto-DCR ભાયપતે કયલાભાું આલળે અને વભમ-ભમાષદાભાું કાભગીયી થઈ ળકળે. લધ ભાું 
ટાઉન ડેલરભને્ટ કચયેીન કામભી યાખલાાત્ર યેકડષ  સ્કેનીંગ કયલાની કાભગીયી શાથ ધયેર છે. 

 
વવામટીના આુંતયીક યડ, ભાજીન, ાકીગ, કભન પ્રટના બાગભાું થમેરા ગેયકામદેવયના ફાુંધકાભ 
લાધાું અયજી અુંતગષત સ્થ/દસ્તાલેજો ચકાવીને જી.ડી.વી.આય.ભ જફ જરૂયી નટીવ આલાની 
કામષલાશી કયી યીભ લર ચાજષ બયાલીને દૂય કયાલલાની કાભગીયી અતે્રથી કયલાભાું આલે છે. 

 
શારભાું ટાઉન પ્રાનીંગ ળાખા દ્વાયા ૨૬ ટી.ી. સ્કીભ તૈમાય કયી ભુંજૂયી અથે વયકાયશ્રીભાું વાદય 
કયલાભાું આલેર છે. જ ે ૈકી ૧૪ ટી.ી. સ્કીભ વયકાયશ્રી દ્વાયા ભુંજ ય કયલાભાું આલેર છે. તથા ૧૨ 
ટી.ી. સ્કીભ વ ધાયા ભાટે યત આલેર છે. જનેી કાભગીયી ચાર  છે. 
 

૧૫) ાક્ટવષ એન્ડ ગાડષન :  
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લડદયા ળશેયને પ્રદ ણ ભ કત અને આયગ્મલધષક લાતાલયણ ભી  યશે 
તે શેત થી ગ્રીન એન્લામયનભેન્ટને ડેલર કયલા લડદયા ળશેયભાું ચાર  લે “લભળન લભલરમન ટર ીઝ 
પ્રોજકેટ” શેઠ ક ર દળ થી ફાય રાખ ઝાડ લાલલાન ું આમજન કયેર . 

 
 “લભળન લભલરમન ટર ીઝ પ્રોજકેટ” અુંતગષત લડદયા ળશેયના ભ ખ્મ યાજભાગો ઉય ફુંને ફાજ  તથા 
ડીલાઇડયભાું અને ટી.ી.ના પ્રટભાું, ગ્રીનફેલ્ટભાું ઓન સ્ેવના પ્રટભાું, લડદયા 
ભશાનગયાલરકા અને વયકાયી કચેયીઓની ખ લ્લી જગ્માઓભાું ધલનષ્ઠ પ્રાન્ટેળન કયલાભાું આલેર છે. 
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ચાર  લષ દયમ્માન ળાાઓને ણ આ કાભભાું વશબાગી કયેર છે અને જીલ્લા લળક્ષણાલધકાયી શસ્તકની  
ક ર–૬૭ અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલતની ક ર–૧૦૪  સ્ક રભાું છડ લલતયણ કયલાભાું આલેર છે.  

 
ટર ી-ફેંક :  
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રાન્ટેળન  કયલા ભાટે યા તૈમાય કયલા ભાટે (૧) વમાજીફાગભાું  
(૨) રારફાગભાું  તથા (૩) આજલા ફાગ ખાતે લફમાયણ નાુંખી ટર ી ફેંક ફનાલલાભાું આલેર છે. 
 

િાલોન ં બ્મ ટીપીકેળન :  
આ પ્રજકેટ શેઠ તાલ (Water bodies) ની આજ  ફાજ ની જભીનના દફાણ દ ય કયાલી પ્રાન્ટેળન 
કયલાન ું આમજન કયેર છે. આ ૈકી ગયલા તાલ, કભરાનગય તાલ, ભાુંજર ય તાલ, કતય 
તરાલડીન ું બ્મ ટીપીકેળનની વાથે ગાડષનીંગ કાભગીયી કયી રકાષણ કયેર છે.  
 

૧૦૦ ગાડષન :  
લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીન ફેલ્ટ અને ઓન સ્વેની જભીનભાું ક ર-૧૦૦ ગાડષન ફનાલલાની 
કાભગીયી ચાર  છે જ ેૈકી ૧૨ પ્રટભાું ફગીચાઓ તૈમાય કયેર છે અને ૨૯ પ્રટભાું  “અફષન પયેસ્ટ”    
(ળશેયી લન) ફનાલી કાભગીયી ૂણષ કયેર છે 
 

લડવય ટર ી ાકષ  :  
લડદયા ળશેયભાુંથી યજયેજ નીકત કચય ડમ્ીંગ કયલાની રેન્ડ પીલ્ડ વાઇટ લડવય ખાતે શતી જભેાું 
ધલનષ્ઠ લનીકયણ કયી ટર ી મ્મ ઝીમભના નલતય પ્રમગ તયીકે ૯૨ જટેરા જ દી જ દી જાતના લૃક્ષન ું 
પ્રાન્ટેળન કયી ક ર ૯૦૦૦ જટેરા ઝાડન ું પ્રાન્ટેળન કયેર છે.આ વાઇટને “ટર ી-મ્મ ઝીમભ” તયીકે 
ઓખામ છે. 
 
લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીનફેલ્ટ અને ઓન સ્ેવની જભીનભાું ક ર ૧૦૦ ગાડષન ફનાલલાની 
કાભગીયી ચાર  છે જ ેૈકી, શાર-૧૮ પ્રટભાું ફગીચાઓ ફનાલલાનની કાભગીયી પ્રગલત શેઠ છે અન ે
અફષન પયેસ્ટ (ળશેયીલન) ક ર-૦૯ પ્રટભાું કાભગીયી ચાર  છે. અન્મ ફાગ જલેા કે વમાજી યા, 
શયણી સ્કલ્ચય ાકષ , ભકયૂયા લડ ાકષ , વભા પરેગ ગાડષન ગલલુંદનગય, બીભ તાલ, ભટનાથ, 
ભવીમા તાલ જલેી ફીજી જગ્માઓએ ફગીચાઓ ફનાલલાની કામષલાશી શાથ ઉય છે. ટી.ી.-૧૩ 
છાણી કેનાર નગય નુંદનલન ખાતે ધલનષ્ ઠ લૃક્ષાયણ કયી તેન વાય લલકાવ થમેર છે. આ સ્ થને 
ીકનીક ઇન્ ટ તયીકે લલકાવ કયલાની કાભગીયી જોગીંગ ટરે ક, ફેઠક વ મલસ્ થા, લચલ્ડરન પ્ રે-વેન્ ટય, 
મગા વેન્ ટય તથા એડલેન્ ચય ગેભ જલેી લલલલધ પ્રલૃલત્ તઓન લલકાવની કાભગીયી ચાર  છે. લડદયા 
ળશેયના ચાયેમ પ્રલેળરાયના યડની ફન્ ને વાઇડ અને ડીલાઇડય ય બ્મ ટીપીકેળન, લૃક્ષાયણ, વપટ 
કેીંગ અને રેન્ડ સ્કેીંગ જલેી કાભગીયી PPP બ્રીક પ્રાઇલેટ ાટષનયળીના ધયણે  ચાર  છે. આજલા 
ફાગના નલલનીકયણ તેભજ ફાકીના બાગભાું આનુંદ પ્રભદના ઉયકયણ વાથે (Recreational 

activity) લલકવાલલા ફાફતે ટ યીઝભ કોયેળન ઓપ ગ જયાત લર. (TCGL)-ગ જયાત વયકાય રાયા 
DBOT (Design, Build, Operate & Transfer) ધયણ ેકાભગીયી ચાર  છે. જભેાું આધ લનક ભડેરની 
લલલલધ ૩૨ જટેરી યાઇડવન ું ઇન્સ્ટરેળન ૂણષ થઇ ગમેર છે અને રેવય પાઉન્ટેનની કાભગીયી ણ ૂણષ 
થમેર છે. આજલા ફાગન ું શેરા પેઇવન ું  આગાભી એલપ્રર ભાવ વ ધીભાું કામષયત કયલાભાું આલળે. 
 
લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન લડદયા ભશાનગયાલરકાની ગ્રીનફેલ્ટ અને ઓન સ્ેવની જભીનભાું ક ર 
૧૦૦ ગાડષન ફનાલલાની કાભગીયી ચાર  છે જ ે ૈકી શાર ૧૩ પ્રટભાું ફગીચાઓ ફનાલલાન ું અન ે 
અફષન પયેસ્ટ (ળશેયીલન) ક ર-૧૮ પ્રટભાું ફનાલલાન ું આમજન છે.  શારની નવષયીઓને ટર ી-ફેંકભાું 
રૂાુંત્તય કયી ૮ થી ૧૦ રાખ યાઓ તૈમાય કયી ટર ી-ફેંક ફનાલલાન ું આમજન છે.  
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સ્કલ્ચય ાકષ  : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા જ દી જ દી  કચેયીઓભાુંથી  અને દફાણ ળાખા તયપથી વેન્ટરર સ્ટય 
અટરાદયા ખાતે જ દી જ દી પ્રકાયના બુંગાય જભા કયાલલાભાું આલે છે. લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા 
૨૦૧૭ ભાું આલા લેસ્ટ ભટીયીમરભાુંથી સ્કલ્ચય ફનાલલા ભાટેન ું આમજન કયેર ું. આમજનના 
બાગરૂે  MSU  ના આટષવ પેકલ્ટીનાું આટીસ્ટ ને એક જગ્માએ બેગા કયી લલલલધ પ્રકાયના સ્કલ્ચય 
ફનાલલા ભાટેન કેમ્/કામષળાાન ું આમજન અકટા સ્ટેડીમભ ખાતે કયેર ું. આ કેમ્ભાું જાન્મ આયી – 
૨૦૧૭ ભાું ૨૫ (સ્કલ્ટય) આટીસ્ટઓએ બાગ રઇ અને એલપ્રર-૨૦૧૭ભાું ૪૮ સ્કલ્ટય ાટીવીેટ 
કયી ક ર-૭૩ સ્કલ્ચય ફનાલી લોથી ડી યશેર SCRAP ન ું SCULPTURE ભાું રૂાુંતય કયેર છે અને 
ળશેયના ભ ખ્મ યાજભાગો અને વકષર ય ભ કેર છે જ ે ૈકી શયણી એયટષ  વકષર/કરારી વકષર/ 
એવ.એવ.જી. શસ્ીટર વાભેન ું વકષર/પયભજી કું મ્ાઉન્ડ લલગેયે  જ દી જ દી જગ્માએ સ્કલ્ચય 
ભ કલાભાું આલેરા છે અને ળશેયની વ ુંદયતાભાું લધાય થમરે છે.ઉયાુંત શયણી તાલની ફાજ ભાું લલળા 
૭.૫૦ રાખ પૂટ જટેરી લલળા જગ્માભાું સ્કલ્ચય ાકષ  ફનાલી તેભાું સ્કલ્ચય અગાભી રદલવભાું 
ભ કલાભાું આલળે અને જાશેય નાગયીક ભાટે આ ાકષ  ખ લ્લ ભ કલાભાું આલળે.  
 
આભ, લડદયા ભશાનગય ારીકા દ્વાયા એક નલતય પ્રમગ કયી રકન ું આકષણ લધે તે ભ જફ સ્કલ્ચય 
ાકષ  ની કાભગીયી શાર પ્રગતી શેઠ છે. 

  

૧૬) વમાજીફાગ પ્રાણીવંગ્રશ સ્થાન :  
લડદયા ભશાનગયાલરકાના શસ્તકન ું શ્રી વમાજીફાગ પ્રાણીવુંગ્રશસ્થાન એ લડદયા ળશેય અન ે
આવાવના લલસ્તાય ભાટેન ું એક ભશત્લન ું મષટન સ્થ છે. આણા ઝ  ની સ્થાના વન ૧૮૭૯ ભાું 
લડદયાના દીઘષરષ્ટા યાજા શ્રીભુંત ભશાયાજા શ્રી વમાજીયાલ ગામકલાડે કયી શતી. તેની સ્થાનાથી રઈ 
આજ રદન વ ધી આણા ઝ  એ ૧૩૭ લષન ગોયલ પ્રલાવ કમો છે. આણા ઝ  ન લલસ્તાય આળયે ૧૫ 
શેક્ટયભાું (૪૦ એકય) પેરામર છે અને CZA ના લગીકયણ ભ જફ તે “ભધ્મભ ઝ ” (Medium Zoo) ની 
કેટેગયીભાું આલે છે. લડદયા ઝ  ભાું ક ર ૮૪ પ્રજાલતઓના પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ અને વયીવૃ  વશેરાણીઓ 
ભાટે નીશાલા ભ કામેરા છે, જનેી અુંદાજીત વુંખ્મા ૧,૦૧૭ જાનલય ની છે. યુંત  ઝ  ના શારના ીંજયા, 
CZA લનતી-લનમભ ભ જફ ન શઈ, ઝ  ના રયરડલેરભને્ટની ખફૂ જ જરૂય શતી, આભ શ્રી વમાજીફાગ 
પ્રાણી વુંગ્રશસ્થાન (Zoo) એ Central Zoo Authority (CZA), નલી રદલ્શી ના લનતી-લનમભ ભ જફ 
લલકવાલલાની કાભગીયી શાથ ય રીધેર છે. 
  
લષ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન થમેર કાભગીયી : 
શમાત ઝ  ભાું આલેર ભશાયાજાના વભમના ફાુંધકાભના લાઘખાના ના ીંજયાન ું વું ણષ યીનલેળનન ું કાભ 
ૂણષ થમેર છે. કાલમાય એનક્રઝયભાું નલલન રદલાર ફનાલી એનક્રઝયન લલસ્તાય લધાયલાભાું 
આલેર છે. ઘરડમાર ભગય ભાટે નલા એનક્રઝયની ઘણી ફધી કાભગીયી ૂણષ થમેર છે. નલીન ીંજયા 
તૈમાય થામ ત્માું વ ધી ઉમગભાું જરૂયી જણાતા જ ના અને જજષયીત ીંજયાની ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી 
ૂણષ થમેર છે. (રૂ.૨૦.૪૫ રાખ) CZA રાયા ભુંજ ય કયલાભાું આલેર Master Layout Plan ભ જફ પ્રથભ 
તબ્ફકાના કાભ અુંતગષત રૂ.૬.૩૬ કયડના ખચે પ્રાણીઓ ભાટેના ખ લ્લા અને લલળા ભટ એનક્રઝય 
(વુંખ્મા-૫) તથા ઝ  ના પ્રાણીઓની વાયલાય ભાટે લેટયનયી શલસ્ટર ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ય 
છે. ઉયક્ત કાભગીયી અુંતગષત લાઘના ફે ભટ એનક્રઝયની કાભગીયી શાથ ય છે. 

 
ઝ  ના આકષણભાું લધાય કયલા વ યત ઝ  થી વપેદ ભય અને લળમા આણા ઝ  ભાું રાલલાભાું આલેર છે 
તથા લધ ભાું લલદેળી ક્ષીઓ જભે કે, યીંગ નેક પેજન્ટ-૨ જોડ, ગલ્ડન પેજન્ટ-૩ જોડ, રેડી એભશસ્ટષ  
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પેજન્ટ-૨ જોડ, વન કન ય-૧ જોડ, વેનેગર ેયટ-૧ જોડ રાઈવન્વ બ્રીડય ાવેથી ખયીદલાભાું 
આલેર છે. (રૂ.૩ રાખ) 
 
લષ ૨૦૧૮-૧૯ દયમ્માન થનાય કાભગીયી : 
ઝ  ના રયરડલરભેન્ટ પ્રથભ તબ્ફકા અુંતગષત રૂ.૬.૩૬ કયડના ખચે લાઘ, લવુંશ, રદડા અને યીંછ 
ભાટેના ક ર ાુંચ ભટ એનક્રઝય તૈમાય કયલાભાું આલળે. ઝ  ના રયરડલરભેન્ટના ફીજા તબ્ફકા 
અુંતગષત ક્ષીઓ ભાટે એક લલળા લૉક ઈન એલલમયી રૂ.૧૨.૫૦ કયડના ખચે ફનળે. જનેી જાશેયાત 
પ્રલવધ્ધ કયલાભાું આલેર છે. વદય એલલમયી દેળની વોથી લલળા ઝ  એલલમયી શળ.ે 

 
આજલા ખાતે PPP ધયણે વપાયી ાકષ  તૈમાય કયલાની કાભગીયી શાથ ય છે. જનેા પ્રથભ તબ્ફકાન 
અુંદાજીત ખચષ રૂ.૫૫ કયડન છે. આજલા ખાતે ફનનાય નેચય વપાયી ાકષ  એ દેળન વો પ્રથભ PPP 
ધયણન વપાયી ાકષ  શળે. વદય વપાયી ાકષભાું વશેરાણીઓના આકષણ ભાટે અલનલા લલદેળી જાનલય 
જભે કે, લજયાપ, લઝબ્રા, આરફ્રકાના અન્મ એન્ટીર, ળાશભૃગ, કાુંગારૂ, કઆરા ઈત્માદી પ્રાણીઓ 
રાલલાન ું આમજન છે  
 

૧૭) આયોગ્મ લલબાગ : 
આયોગ્મ લલબાગ (ણૂષ થમરે કાભો) : 

 ક ર-૩૪ અફષન શેલ્થ વેન્ટવષ (UPHC) ૈકી ક ર-૧૫ UPHC ન ું લનભાષણકામષ ૂણષ, તભાભ UPHC ને 
રૂ.૪૬.૦૦ રાખના ખચે પલનષચયથી વજ્જ. 

 બાબા એટલભક યીવચષ વેન્ટય (BARC) ના વુંળધન ભ જફ રૂ.૬૮.૦૦ રાખના ખચે ભૃત જાનલયના 
લનકાર કયલા ભાટે  Scientific Technology  પ્રસ્થાલત કામષ ૂણષ.  

 રદલાી યા UPHC ખાતે રૂ.૨૫.૦૦ રાખના ખચે નલલન-અદ્યતન યેડીમરજી મ ની્  અને ેથરજી 
રેફયેટયી કામષયત. PPP ધયણે ક ર-૦૮ UPHC ને Hematology Auto Analyzer થી કામાષલન્લત 
કયલાભાું આલેર છે. 

 જાશેય ભાગો ઉય યખડતાું ળ ઓ/ગામને ખાવલાડી, રારફાગ ઢય ડબ્ફા ઉયાુંત ખટુંફા ઢય 
ડબ્ફાભાું  યલાના શેત વય તભાભ ઢય ડબ્ફાઓને વ લલધા-વગલડથી વજ્જ. 

 જન્ભ અને ભયણના ફનાલ અુંગે Online ભારશતી ભેલી નાગયીકને તેઓના યશેઠાણના સ્થ ે
યજીસ્ટય સ્ટ એ.ડી. થી Birth Certificate & Death Certificate ભકરી આલાની કામષલાશી.  

 Mobile Tablet થકી તભાભ UPHC દ્વાયા Family Health Survey ની કાભગીયી. 

 
આયોગ્મ લલબાગ (પ્રગલિ શેઠના કાભો) : 

 લધ  ક ર-૦૩ UPHC ન ું લનભાષણકામષ.  

 ભયેરા જાનલયન લનકાર કયલા Incinerator પ્રસ્થાલત કયલાન ું કાભ.  

 “ક ણ-ભ ક્ત લડદયા અલબમાન” અુંતગષત ૦૬ ભાવથી ૦૫ લષની લમ વ ધીના ફાક ૈકી 
ક ણ વાથે વુંકામેર ફાભૃત્મ ને યકલાના શેત વય અલતગુંબીય ક લત ફાકની “ફાર 
અભૃતભ” (RUTF) દ્વાયા અને ભધ્મભ અલત ક લત ફાકની “ફાર અભ ર” (RUSF) આી 
વાયવુંબા.  

 “એનીભીમા ભ કત લડદયા અલબમાન” અુંતગષત લડદયા ળશેયની ૧૫ થી ૧૯ લષની ભરશરાઓભાું 
એનીભીમાના પ્રભાણ ભ જફ National Iron Plus Initiative (NIPI) અુંતગષત વગબાષધાત્રી (High 

Risk) ભાતાઓ - જઓેના રશીના શીભગ્રફીનન ું પ્રભાણ ≤ 10 gm % શમ તેલી ભાતાઓ 
આમનષની ઉણને દ ય કયલા અુંગે Ferric Carboxymaltose (FCM), Iron Sucrose (IS), Oral 
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Ferrous Sulphate (OFS) અને Oral Ferrous Ascorbate (OFA) દ્વાયા વાયલાય ભાટેના કામષિભન ું 
વ રઢ અભરીકયણ.  

 “વશજ વાયલાય પ્રજકે્ટ” અુંતગષત ઝ ુંડટ્ટી જલેા યશેણાુંક સ્થએ નાગરયકને તેઓના યશેઠાણ 
નજીક, સ્થ ઉય જ પ્રાથલભક આયગ્મ તાવ, લનદાન અને વાયલાય આલાની કાભગીયી.  

 Animal Birth Control (ABC) Scheme અુંતગષત યખડતાું-કયડતાું ક તયાુંઓને નવફુંધી 
(સ્ટયીરાઈઝેળન) કયી, શડકલા લલયધી યવી (ARV) ભ કી RFID Microchips Labelling કયલાની 
કાભગીયી.  

 ગયલા લલસ્તાયભાું નલલનીકયણ ાભેર ળાકભાકેટના રકાણષ કયલા અુંગેની કાભગીયી. 
 
આયોગ્મ લલબાગ (નલલન આમોજન શેઠના કાભો) : 

 લધ  ક ર-૧૬ UPHC ના લનભાષણ-ફાુંધકાભન ું આમજન. 

 લાવણા, ગત્રી, ગયલા અને ખાવલાડી સ્ભળાનગૃશને લલકવાલલાની કાભગીયી. 

 National Health Mission (NHM) Project શેઠ પેભીરી લેલ્પેય બ્મ ય લફલ્ડીંગ અને છાણી 
આયગ્મ કેન્રને ક ર રૂ.૨.૦૦  કયડના ખચે “વાભ રશક આયગ્મ કેન્ર” તયીકે લલકવાલલા, આધ લનક 
યેડીમરજી અને ેથરજી રેફયેટયીની વ લલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાન ું આમજન.  

 ક ર-૦૮ (આઠ) નલલન UCHC લલકવાલલાન ું આમજન. 

 PPP Model થી છાણી અને તયવારી ખાતે નલલન ળાકભાકેટન ું આમજન. 
 

૧૮) વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ :   
લભળન સ્લચ્છ લડોદયા : 

 લભળન સ્લચ્છ લડદયા અુંતગષત ૧ જ ન ૨૦૧૭ થી ગત લે ળરૂ કયામેર તભાભ કાભગીયીઓને વ દઢ 
કયી “કરીન લડદયા ગ્રીન લડદયા“ ના અલબગભ વાથે તા.૨૮-૦૫-૨૦૧૭ ના યજ અકટા-
દાુંરડમા ફજાય ખાતે ૫૦૫૮ સ્ધષક દ્વાયા આળયે ૫૦૦૦૦ થી લધાયે રકની વભક્ષ ક્રીન સ્લી 
લડદયાન ગીનીઝ ફ ક ઓપ લલ્ડ યેકડષ  ન લલિભ નોંધાલલાભાું આવમ. “લનભાષલ્મભ” અુંતગષત 
નલેમ્ફય-૨૦૧૭ વ ધીભાું ૫૦૭૫૬ થી ણ લધાયે પરયમાદ ન લનકાર કયલાભાું આવમ. 

 ળશેયભાું નાગરયક રક્ષી વ લલધાઓ યજ ફયજના ધયણે વ ચારૂ અને મગ્મ યીતે વભમવય નાગયીકને 
આી ળકામ તે શેત ને ધ્માને રેતાું નાગયીક દ્વાયા કયલાભાું આલેર લલલલધ પરયમાદ ન ું લનયાકયણ 
વભમવય થામ તે ધ્માને રેતાું તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી “Vigilant Vadodara Application” 
કામષયત કયલાભાું આલેર છે. આ Vigilant Vadodara ડર ાઇલભાું ભશાનગયાલરકાભાું પયજ ફજાલતાું 
૯૨ જટેરાું અલધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા ઝનર લલસ્તાયભાું યાલત્ર ના ૧૦:૦૦ કરાક થી પેયણી કયી સ્લમું 
લનયીક્ષણ ફાદ પ્રએકટીલણે વદયશ ું  એપ્વ ન ઉમગ કયીને ક્ષલતઓ અુંગે વુંફુંલધત લલબાગને 
પરયમાદ વ ચન ભકરલાભાું આલે છે. વદયશ ું  એપ્વ ભાું અત્માય વ ધીભાું ૨૭૪૭ પરયમાદ ન લનકાર 
કયલાભાું આવમ છે.    

  સ્લચ્છતા ેટર ર (ઇ-રયક્ષા) ની તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૭ ના યજ ભાનનીમ ભેમયશ્રી ના શસ્તે ળરૂઆત 
કયી યજીંદી વપાઇ ફાદ ૫૨ (ફાલન) સ્લચ્છતા ેટર ર ઇ-રયક્ષા દ્વાયા જન જાગૃલત તથા યેગ્મ રય 
ફીટ વપાઇ થમા ફાદ દુંડનીમ કામષલાશી વશ ગાફેજ કરેકળન ની કાભગીયી કયલાભાું આલેર છે.  

 સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૧૭ ભાું વભગ્ર દેળભાું લડદયાન ૧૦ ભ િભાુંક પ્રાપ્ત થમેર છે.  તેભજ ઇલન્ડમા 
ટ ડે દ્વાયા કયલાભાું આલેર નેળનર વલે “વપાઇગીયી” ભાું તા.૦૨-૧૦-૨૦૧૭ ના યજ લડદયા 
ળશેયને વભગ્ર દેળભાું ક્રીનેસ્ટ લવટી તયીકે જાશેય થમ ું. 
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લેસ્ટ ટ  એનજી અને ફામોયેભીડીએળન : 

  તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૭ ના યજ ભાન. પ્રધાનભુંત્રી શ્રી ના લયદ શસ્તે ડમ્વાઇટ યેલભડીએળન તેભજ 
લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રજકેટ ન ું ખાતભ શ તષ કયલાભાું આવમ ું, ડમ્વાઇટ યેલભડીએળન થકી અટરાદયા 
ખાતેનાું આળયે ૩.૦ રાખ ભરેટરર ક ટન રેગવી લેસ્ટ ન ફામ યેલભડેળન થકી લનકાર કયલાભાું આલળ,ે 
જનેા થી અટરાદયા ખાતે ની આળયે ૭૮૯૦૦ ચ.ભી લકુંભતી જગ્મા ખ લ્લી થળે. તેભજ લેસ્ટ ટ  એનજી 
પ્રજકેટ ી.ી.ી ભડ શેઠ લડદયા ળશેય નાું પ્રલત રદન ઉત્ન્ન થતાું ૧૦૦૦ ભેટર ીક ટન ઘન 
કચયાન ભાવ ઇનવેનીયેળન દ્વાયા લનકાર કયલાભાું આલળે જનેાથી આળયે ૧૪.૯ ભેગાલટ પ્રલત 
કરાક જટેરી એનજી ઉત્ન્ન કયલાભાું આલળે. 
 

૧૯) અલિ ળભન અને િાત્કાલરક વેલાઓ :  
વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાં ભેલેર લવધ્ધીઓ : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વુંચારીત અલગ્ન ળભન અને તાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગને અગે્રડ કયી 
અવયકાયક વેલા આલા લધ  વક્ષભ ફનાલલા ભાટે ૫૦૦ નુંગ નલલન પામય એક્ષ્ટીંગ્મ ળય, ૦૭ નુંગ 
લેન્ટીરેટય બ્રલય, છત્રી તથા ટેન્ટ, પામફય ફટને રીફ્ટ કયલા ૪ ચેઈન સ્રીંગસ્, ૧૨ નુંગ એડલાન્વ 
લટય ટેન્ડય, ૦૩ નુંગ લટય ફાઉઝય, તથા ળશેયની વાુંકી ગરીઓભાું વશેરાઈથી શચી ળકામ તેલા 
૦૮ નુંગ ભીની પામય ટેન્ડય, અલધકાયીઓ/કભષચાયીઓ ભાટે આગ અકસ્ભાત તથા ફચાલ કાભગીયી 
વભમે વ યક્ષીત યશી સ્લફચાલ ભાટે શેલ્ભેટ લીથ એવેવયીજ ભી ક ર રૂ.૨૯,૭૦,૮૩,૪૫૩/- ખચ ે
ખયીદ કયેર છે. 

 

વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાં શાથયના રેલામેર કાભો : 

 અલગ્ન ળભન અન ેતાત્કાલરક વેલાઓ લલબાગ દ્વાયા આગ અકસ્ભાત વભમે તાત્કાલરક અન ેઝડી 
આગ ફ ઝાલલાની કાભગીયી કયલા તથા ૨૦ થી ૨૫ ભીટય ઉંચાઈથી ૩૬૦ ડીગ્રી પયી ળકે તેલા 
ભનીટય વાથ ેથભષર ઈભેજીન કેભેયા તથા કરય ભનીટની પેવેરીટી લા  પામય લવશકર કે જનેા દ્વાયા 
લધ  ડતા ધ ભાડા લચ્ચ ેઆગન  ચક્કવ રકેળન (સ્ટ) ળધી અવયકાયક પામય પાઈટીંગ કયી 
ળકામ તેલા ૦૪ નુંગ સ્ેશ્મર યીસ્ન્વ પામય વશીકર તથા કનલે દ્વાયા પ્રટકરની ભશત્લની ડ્ય ટી 
કયલા ભાટે ૦૨ નુંગ યેીડ ઈન્ટયલેળન પામય વશીકર તથા ૦૨-નુંગ ધભષયથ (વફલાશીની), એયફટ, 
૦૬ નુંગ નલીન જી, જ્લરનળીર કેભીકર – ેટર -કેભીકર–ેટર રીમભ લલગેયે જલેી આગ શનાયત 
વભમે આગ ઓરલલાભાું ઉમગી AFFF 3% પભ કમ્ાઉન્ડ ભી ક ર  
રૂ.૨૯,૭૦,૮૩,૪૫૩/-  ના ખચે ખયીદ કયલાન ું આમજન છે. 

 લડદયા ળશેયભાું ૭૦ ભીટય ઉંચાઈની શાઈયાઈઝ ફીલ્ડીંગ ફુંધકાભ ભાટે યલાનગી ભેલલા ભાુંગણી 
આલતી શઈ ૂલષ આમજન રૂે લડદયા ભશાનગયાલરકા તથા લડદયા ળશેયી લલકાવ વત્તા ભુંડ 
(લ ડા) વાથે ભી ૯૦ ભીટય લકીંગ શાઈડર રીક એયીમર રેડય પ્રેટપભષ રૂ.૧૭,૨૯,૫૦,૦૦૦/-ના 
ખચે લવાલલા ભાટેની કાભગીયી શાથ ય છે. 

 
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષભાં શાથયના રેલામેર કાભો : 

 ળશેયના લલકવતા લલસ્તાયને વશેરાઈથી પામય લબ્રગેડ ખાતાની વેલાઓ ઝડી  યી ાડલા ભાટે ૂલષ 
આમજન રૂે ગાજયાલાડી પામય સ્ટેળનને વભા તાલ, રક્કડીઠા ગ્રાઉન્ડ ળીફ્ટ કયલા તથા 
લાવણા-બામરી યડ ખાતે નલલન પામય સ્ટેળન ફનાલલા ભાટેન ું આમજન તથા ળશેયભાું લધી યશેર 
શાઈયાઈઝ લફલ્ડીંગને ધ્માને યાખી અદ્યતન પીચવષ ધયાલતી ટનષ ટેફર રેડય ૦૨ નુંગ પામય પાઈટીંગ 
તથા ફચાલ કાભગીયી કયલા લવાલલાન ું આમજન છે. 
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૨૦) આઇ.ટી. ડીાટષભેન્ટ : 
વને ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્ માન થમેર નોંધાત્ર કાભગીયીની લલગિ :  
Geographical Information System (GIS) (20.5 Crore), Enterprise Resource Planning (ERP) 
(29.08 Crore), CCTV (44.51 Crore), City Wi-Fi and Intelligent Poles (200 Crore), City 

Command & Control Center (88.87 Crore) લલગેયે થઇને ક ર ૩૮૨.૯૬ કયડના Phase-1 ની 
કાભગીયી ૂણષ કયલાભાું આલરે છે વદયશ  પ્રજકે્ટવ ભાું Phase-2 ની કાભગીયી ચાર  છે. 
 
આઇ.ટી. ળાખાની ભ ખ્ મ કાભગીયીભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા ખાતે કમ્પ્ મ ટયાઇઝળેનની કાભગીયી 
વ આમજીત યીતે થામ ને અુંગેની લનલત નકકી કયલાની યશે છે. આ લનલત નકકી કયલા ફાફતે ખાતા દ્વાયા 
લલલલધ લલબાગની કમ્પ્ મ ટયાઇઝેળનની જરૂરયમાત તેભજ ઉરબ્ ધ ટેકનરજી આધાયે લનણષમ કયીને 
તેન ું અભરીકયણ કયલાન ું યશે છે. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ ન ું ભેનેજભેન્ટ કયલ ું, e-News Letter 
તૈમાય કયી લેફવાઇટ ઉય ભ કલા, પ્રટી ટેક્ષની લવ રાત ભાટે લડષ  લાઇઝ લફર પ્રવેવ કયી પ્રીન્ટીંગ 
કયી લડષ  ઓપીવભાું શોંચાડલા. જરૂયીમાત લાી જગ્માઓએ વલે કયી નલ  નેટલકષ  ઉબ  કયલ ું તથા જ ના 
નેટલકષન ું ભેન્ટેનન્વની કાભગીયી. યજ ે યજ વફ્ટલેય પ્રગ્રાભભાું થતાું વ ધાયા કયલા તથા ઇન્ટયનેટ 
નેટલકષન ું ભેનેજભેન્ટ કયલ . ભશાનગયાલરકાભાું આલેર કમ્મ ટય વુંફુંલધત શાડષલયેના ભેન્ટેનન્વની 
કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. 

 

૨૧) નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલિ, લડોદયા : 
લડદયા ળશેયના બાલલ નાગયીકન લલકાવન ામ ભજ્ફ ત કયલા લળક્ષણક્ષતેે્ર ણ લડદયા 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ભશત્લની કાભગીયી અલલયત ચાર  યાખેરી છે. ભશાનગયાલરકા દ્વાયા નગય 
પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલતભાું લલદ્યાથીઓને વાયી વ લલધા વશ વારુ લળક્ષણ ભી યશે તે ભાટે લલલલધ 
કામષલાશી વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાું કયલાભાું આલી છે. તેભજ વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું ણ કયલાભાું આલનાય 
છે. 

  
લડદયા ભશાનગયાલરકા અને  નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયા વુંમ કત ઉિભે વયકાયશ્રી દ્વાયા 
આમલજત ળાા પ્રલેળત્વલ તથા કન્મા કેલણી ભશત્વલ જ ન-૨૦૧૭ ભાું નલ  ળૈક્ષલણક વત્ર ળરુ 
થતા તા.૧૯ થી ૨૧–જ ન-૨૦૧૭ દયમ્માન  ળાા પ્રલળેત્વલ તથા કન્મા કેલણી ભશત્વલ કામષકભ 
ન ું વલભલત હ્સસ્તકની ૧૦૬ પ્રાથલભક ળાાઓભાું આમજન કયલાભાું આલેર શત . વદય કામષિભભાું 
વયકાયશ્રીએ લનમ કત કયેર યાજ્મના ભુંત્રીશ્રીઓ, વાુંવદવભ્મશ્રીઓ, ધાયાવભ્મશ્રીઓ, લડદયા 
ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી, કલભશ્નયશ્રી તભેજ ડે.કલભળનયશ્રી, આઇ.ી.એવ. તથા આઇ.એ.એવ. 
અલધકાયીશ્રીઓ વલભલતની લલલલધ ળાાઓભાું ઉલસ્થત યહ્યા શતા. કો. કક્ષાએ પાલેર યકભભાુંથી 
ફાકને સ્ક રફેગ, લટયફેગ,ળૈક્ષલણક કીટન ું લલતયણ કયલાભાું આવમ ું શત . વલભલતની ળાાઓભાું 
અુંદાજ ે૪,૦૦૦ ફાક એ નલલન પ્રલેળ ભેલેર શત.  

 
નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત, લડદયાભાું-૬૫ ફારલાડીઓ આલેર છે. લડદયા ભશાનગયાલરકા 
તયપથી પાલેર યકભભાુંથી ફારલાડીઓના ફાકને સ્લાસ્થ્મ ણષ, આયગ્મપ્રદ નાસ્ત 
ફારલાડીઓના ફાકને આલાભાું આલે છે. લડદયા ભશાનગયાલરકા તયપથી વલભલત શસ્તકની 
૧૦૬ પ્રાથલભક ળાાઓભાું અભ્માવ કયતા ફાકને અત્મુંત આધ લનક ધ્ધલતથી લનમલભત ભધ્માશન 
બજનન ું  ોષ્ટીક ળ ધ્ધ અને સ્લાથ્મલધષક બજન આલાભાું આલે છે. 
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લળક્ષક દદન : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા  અને નગય પ્રાથલભક લળક્ષણ વલભલત,લડદયાના વુંમ કત ઉિભ ે 
૫-વપ્ટેમ્ફય-૨૦૧૭ ના યજ બાયતના  લષ યાષ્ટ્રલત શ્રી ડ. વલષપ્લ્લી યાધાકૃષ્ણ ના જન્ભરદને 
વલભલતના લનલૃત થમેરા લળક્ષક, શ્રેષ્ઠ લળક્ષકન ું યાજ્મના લળક્ષણ ભુંત્રીશ્રીના લયદ શસ્તે લડદયાના વય 
વમાજીયાલ ગામકલાડ વબાગૃશભાું ળાર ઓઢાડી, ભભને્ટ આી વન્ભાન કયલાભાું આલેર શત . તેભજ 
શ્રેષ્ઠ ળાાઓ તથા ફારલાડીઓને ણ ભભને્ટ આી ફશ ભાન કયલાભાું આલેર શત . જભેાું શ્રી . . 
દ્વાયકેળરારજી ૧૦૮ ગસ્લાભીજી તથા શ્રી યાજેંરબાઇ લત્રલેદી, ભા. ભુંત્રીશ્રી (ગ જયાત વયકાય, યભત 
ગભત અને મ લા વાુંસ્કૃલતક પ્રલૃલતઓ) તેભજ વાવુંદશ્રી યુંજનફને બટ્ટ તથા ધાયાવભ્મશ્રીઓ, 
ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી, મ્મ .કલભશ્નયશ્રી, કોયેટયશ્રીઓ તથા વલભલતના વભ્મશ્રીઓ ઉલસ્થત 
યહ્યા શતા. 

 
ગલણિ લલજ્ઞાન પ્રદળષન : 
લડદયા ભશાનગયાલરકા આમલજત વલભલતની ળાાઓના ફાક ભાટે ગલણત લલજ્ઞાન પ્રદળષનન ું 
આમજન  વલભલતની ડ. શ્માભાપ્રવાદ ભ ખજી પ્રા. ળાા અટરાદયા ખાતે મજલાભાું આલેર શત ું. જભેાું 
વલભલતની લલલલધ   ળાાઓના ફાકએ બાગ રઈ ગલણત લલજ્ઞાન પ્રદળનષ ના પ્રજકે્ટવ અને લલલલધ 
પ્રમગન ું ફાકએ ગલણત અને લલજ્ઞાન ના જ્ઞાન વાથે ગમ્ભતની ભારશતી ભેલી ભારશતગાય થમા શતા. 
 

ફાભેો : 
વલભલતની ળાાઓન તા.૨૫-થી-૨૭ દયમ્માન લત્રદીલવમ ફાભે લડદયા ળશેયના ખ્માતનાભ  
શ્રી વમાજીફાગભાું આમજન કયલાભાું આલેર શત ું. જભેાું વલભલતની ળાાઓના લલલલધ ગલણત લલજ્ઞાન 
અને બાાકીમ પ્રજકેટવના સ્ટલ્વ તથા વલભલતના ફાક દ્વાયા ફનાલેર લાનગીઓના ગયીફ 
ફાકને ામ તેલા નજીલા દયે ખાણી-ીણીના આનુંદ ફજાયના સ્ટલ્વ, ફાકના આનુંદ પ્રભદ 
ભાટે એમ્પી થીમેટયભાું વલભલતની ળાાઓના ફાક રાયા વાુંસ્કૃલતક કામષિભ, ફાકના ળાયીયીક 
લળક્ષણ ભાટે ભરખભ, અુંગ કવયતના ફાક દ્વાયા પ્રમગ, ેટ ળ, ળશેયની વુંસ્થાઓ દ્વાયા આનુંદ 
પ્રભદના વાુંસ્કૃલતક કામષિભ, લગેયેન ું આમજન કયલાભાું આલેર શત ું. તેભજ વદય ફાભેાના 
ઉદઘાટનન ું વુંચારન તેભજ વભગ્ર ફાભેાન ું આમજન વલભલતના ફાક દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. 
જને લડદયા ળશેયના ૪,૦૦,૦૦૦ જટેરા નાગરયકએ ત્રણ રદલવભાું રાબ રીધેર છે. આ ફાભે 
લડદયા ળશેય અને વભગ્ર બાયતન ું નલર ું નજયાણું છે.  
 
  ઉયકત  લલલલધ કામષિભ વને ૨૦૧૭-૧૮ કયલાભાું આલેરા છે.અને વને ૨૦૧૮-૧૯ ભાું 
કયલાભાું આલનાય છે. 
 

૨૨) આકાયણી લલબાગ : 
 ધી જી.ી.એભ.વી. એકટ-૧૯૪૯ ના કયલેયાના લનમભની જોગલાઇને આલધન વભગ્ર વબાની 
ભુંજ યીથી દય લે એક ઝનભાું આલેરી લભરકતન ડય-ટ -ડય વલે કયાલી આકાયણી યજીસ્ ટય 
અદ્યતન કયલાભાું આલે છે. વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું ળશેયભાું આલેરી તભાભ લભરકતની ભાણી 
વરશતની ભારશતી ડેટાફેઝથી ભેલલા અને GIS વીસ્ટભથી અદ્યતન કયલાની કાભગીયી આઇ.ટી. 
લલબાગના વશમગથી ળરૂ કયલાભાું આલેરી છે જનેાથી ળશેયભાું આલેરી તભાભ લભરકતની ભારશતી 
આવાનીથી ભી યશેળે. 
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 લડષ  ઓરપવના વુંલનષ્ઠ પ્રમાવથી તથા વભમાુંતયે અઠલાડીક યીવમ ના કાયણે ભાશે ડીવેમ્ફય-૨૦૧૭ 
વ ધીભાું ફજટે રક્ષ્માુંક રૂ.૪૩૩.૨૫ કયડ વાભે રૂ.૩૬૩.૯૩ કયડની આલક થમેરી છે જ ે૮૪.૦૦%  
થામ છે. 

 કયદાતા પ્રટી ટેક્ષ ફેન્ક ઓપ ફયડા, ICICI Bank, HDFC Bank, Yes Bank, Union Bank of 

India, Axis Bank અને ઇન્ડવઇન્ડ ફને્કની લડદયા ળશેયભાું આલેરી ળાખાઓભાું બયાઇ કયી ળકે 
તેલી વમલસ્થા ગઠલલાભાું આલેરી છે.  લધ ભાું, લડદયા ભશાનગયાલરકાની ઓરપળીમર લેફવાઇટ 
www.vmc.gov.in/www.vmcegov.com યથી િેડીટ/ડેફીટ કાડષ , નેટ ફેન્કીંગ, ી.ઓ.એવ. 
ભળીન, ઇ-લરેટ, ઓન-રાઇન કમ .આય.કડ રગાલી મ .ી.આઇ. થી ણ પ્રટી ટેક્ષ બયી ળકામ 
તેલી વ લલધા ચાર  કયેર છે.  

 લડદયા ભશાનગયાલરકાની તભાભ લશીલટી લડષ  કચેયીઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકાના કેળીમય 
ના ફદરે HDFC Bank ના વશમગથી આઉટ વવીંગથી સ્ટાપ લનમ કત કયી તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
કરેકળનની કામષલાશી કયલાભાું આલે છે.  

 આજીલન લાશન કયની ભશત  તભ લવ રાત થામ તે ભાટે લાશન વમલશાય લલબાગ-લડદયાના 
વશમગથી આય.ટી.ઓ. કચેયી દ્વાયા લાશન કયની ાલતી જોઇને જ નલા લાશનન ું યજીસ્ ટરેળન થામ ત ે
પ્રકાયન ું વુંકરન કયલાભાું આલેર છે અને આય.ટી.ઓ. કચેયી દ્વાયા ણ આ કાભે વુંૂણષ વશકાય 
આલાભાું આલે છે.  લધ ભાું કયદાતાઓની વ લલધા ભાટે તભાભ લડષ  કચેયીઓભાું ણ લાશન કય બયી 
ળકામ તેલી વ મલસ્ થા ગઠલલાભાું આલી છે. વદય વ મલસ્ થાને કાયણે આજીલન લાશન  કયની  
લવ રાતભાું નોંધાત્ર લવધ્ધી પ્રાપ્ ત થમેરી છે. વને ડીવેમ્ફય-૧૭ વ ધીભાું રૂ.૧૮.૩૭ કયડ લવ રાત 
થમેરી છે.  

 વયકાયશ્રી તયપથી કેફર એન્ટયટેઇનભને્ટ ટેક્ષ કરેકળનની વત્તાઓ તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
લડદયા ભશાનગયાલરકાને વ પ્રત કયલાભાું આલેર શતી જ ે તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭થી GST ના 
અભરીકયણ થલાથી વદય ટેક્ષની જોગલાઇ યદ્ કયલાભાું આલેર છે જનેા કાયણે રૂ.૧.૭૦ કયડની 
આલક ફુંધ થળે. 

 વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું એચ.ડી.એપ.વી. ફેન્ક વાથે એભ.ઓ.મ . કયી કોયેળનના તભાભ 
લલબાગભાું કેળ કરેકળનની કાભગીયીન ું આઉટ વવીંગ કયાલલાભાું આલેર છે. જભેાું એચ.ડી.એપ.વી. 
ફેન્ક દ્વાયા અલધકૃત કયેર કભષચાયી દ્વાયા કયાલલાભાું આલે છે. આભ કયલાથી કોયેળનના કેળ 
કરેકળન કાભે યકામેર ભશેકભને અન્મ કાભગીયીભાું વાુંકી ભશેકભ ખચષભાું અુંદાજ ે૧.૬૦ કયડન 
ફચાલ કયલાભાું આલેર છે.  

 વયકાયશ્રી તયપથી ળરૂ કયલાભાું આલેરા લભળન કેળરેળની કાભગીયીના બાગરૂે લડદયા ળશેયભાું 
ચરાલલાભાું આલેરી વમાક ઝ ુંફેળના રયણાભે વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાું ગત લષની 
વયખાભણીભાું ડીઝીટર ટર ાન્ઝેકળનભાું ૫૭.૬૫% ન અને ડીઝીટર કરેકળનભાું ૫૦.૩૧% ન 
લધાય થમેર છે. આગાભી વભમભાું લધ  ને લધ  નાગરયક/કયદાતા યકડના વમલશાયને ફદરે કેળરેળ 
વ લલધાઓન રાબ ભેલે તે ભાટે આમજન કયલાભાું આલી યશેર છે.  
 

૨૩) વાભાન્મ લશીલટ લલબાગ :  
 લડદયા ભશાનગયાલરકાના લગષ-૨ ની ભશત્ લની અને જલાફદાયી લાી પે્રવ ભેનેજયની-૦૧ જગ્ મા 
ઉય વુંદગી પ્રરિમા કયી લનભણુંક કયલાભાું આલેર તથા ઉચ્ચક લેતનથી વીનીમય કચ 
(સ્લીભીંગ ર)-૦૧, ટરેનય -૦૩, રાઇપ ગાડષ  ટરેનય-૦૪ ની લનભણુંક કયલાભાું આલરે.   

 લગષ-૧ ની કા.ઇ. (લવલલર) અને કા.ઇ. (ભીકેનીકર) ની, લગષ-૨ ની જનવુંકષ  અલધકાયી, પ ડ 
એનારીસ્ટ, એન્લામનષભને્ટર એન્જીનીમય, ફામરજીસ્ટ તથા આવી.ડામયેકટય (ાકષવ એન્ડ 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.com/
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ગાડષન) અને લગષ-૩ ની આવી.જનવુંકષ  અલધકાયીની વીધી બયતીની ઓનરાઇન અયજીઓ ભુંગાલી 
બયતી પ્રરિમા શાથ ધયલાભાું આલેર છે.  

 લગષ-૧ ની કા.ઇ. (ભીકેનીકર) અને કા.ઇ. (લવલલર) અને લગષ-૨ ની ના.કા.ઇ. (લવલલર) 
આુંતરયક બયતીની અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલેર છે.   

 લડષ  ઓપીવય-૦૧ ની જગ્ મા આુંલતયક બયતીથી બયલાભાું આલેર.  

 લડદયા ભશાનગયાલરકાના ભેમયશ્રીને Adapting & Mitigating Climate change અુંતગષત તારીભ 
ભાટે નેધયરેન્ડ ખાતે ભકરલાભાું આલેર. ઉયાુંત  લલલલધ લલમ ઉય વેભીનાય, લકષળભાું તારીભ 
અથે ન્ મ  રદલ્ શી, તેભજ લડદયા ખાતે ક ર-૨૪૦ અલધકાયીઓને ભકરલાભાું આલેર. 

 

૨૪) મ .વી.ડી. પ્રોજકે્ટટ : 
દીનદમા અંત્મોદમ મોજના - યાષ્ટ્ર ીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન 
૧) વાભાજીક ગલતળીરતા અને વુંસ્થાગત લલકાવ 

 લવલધ્ધ :  
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વ ધી ક ર ૫૨૫ સ્લ-વશામ જૂથની યચના કયેર છે. 
તથા અત્માય વ ધી ક ર ૩૪૫ સ્લ-વશામ જૂથને પયતા બુંડની વશામ આલાભાું આલેર છે. 
વદય ઘટક શેઠ ક ર રૂ.૨૧.૬૨ રાખન ખચષ થમેર છે. લડદયાભાું ક ર ૮ ળશેયી આજીલલકા 
કેન્રની સ્થાના કયલા લરશલટી ભુંજૂયી ભેલેર છે. જભેાુંથી શાર, ભાુંજર ય અને નલા યા 
કમ્મ લનટી શર ય યીનલેળનની કાભગીયી ૂણષ થમેર શઇ ટૂું ક વભમભાું ળરૂ કયલાભાું  આલળે. 

 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :  
વદય ઘટક શેઠ નલા ૩૦૦ સ્લ-વશામ જૂથની યચના કયલાન ું આમજન છે તથા નલલન ૪ 
ળશેયી આજીલલકા કેન્રની સ્થાના કયલાન ું આમજન છે. 

 
૨) ક્ષભતા વુંફુંધી તારીભ અને પ્રેવભેન્ટ દ્વાયા યજગાય  

 લવલધ્ધ :  
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવમે્ફય-૨૦૧૭ વ ધી ક ર ૩૫૦ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયાલેર છે, 
અને અત્માય વ ધી ક ર ૫૪૨ તારીભાથીઓને યજગાયી/સ્લ-યજગાયી અાલેર છે. વદય ઘટક 
શેઠ ક ર રૂ.૩૮.૧૩ રાખન ખચષ થમેર છે. 

 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :  
નલલન ૨૭૫ તારીભાથીઓના નાભાુંકન કયી તેઓને યજગાયી/સ્લ-યજગાયી અાલલાન ું 
આમજન છે. 
 

૩)  સ્લ યજગાય કામષિભ (Self Employment  Program) 

 લવલધ્ધ :  
એલપ્રર-૨૦૧૭ થી રડવમે્ફય-૨૦૧૭ વ ધી ક ર ૩૧૯ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલેર છે, જભેાુંથી 
૧૨૫ અયજીઓ ફેંક દ્વાયા ભુંજૂય કયી રાબાથીઓને રન આેર છે. વદય ઘટક શેઠ ક ર 
રૂ.૦૫.૩૩ રાખ વમાજ કી વશામ ેટે ખચષ થમેર છે. 

 આમજન (લષ ૨૦૧૮-૧૯) :  
નલલન ૩૦૦ અયજીઓ ફેંકભાું ભકરાલી રાબાથીઓને વમાજ કી વશામ આલાન ું આમજન છે. 
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૪) ળશેયી પેરયમાઓને વશામ (Support to Urban Street Vendors) 

 લવલધ્ધ :  
લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાું લડદયા ળશેયી લલસ્તાયભાું ળશેયી ળેયી પેયીમાઓના વલેની કાભગીયી ધી 
સ્ટર ીટ લને્ડવષ એક્ટ-૨૦૧૪ શેઠ ગ જયાત ળશેયી આજીલલકા લભળન, ગાુંધીનગય દ્વાયા APARC 
એજન્વીને વોંેર. જભેાું લલલલધ પ્રકાયની પેયી કયનાયા ક ર ૧૧૩૭૯ ળશેયી ળેયી પેયીમાઓન 
વલે થઇ ગમેર છે અને તેઓને આઇ.ડી. કાડષ  આલાની કાભગીયી તથા લેન્ડીંગ ઝન ભાટે જ્માું 
ટરર ારપકની વભસ્મા ન શમ તેલા શા યસ્તાઓ અને ભાકેટ ભાટે યીઝલષ શમ તેલા પ્રટ્વની 
વુંદગી કયી લેન્ડીંગ પ્રાન ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયેર છે.  

 આમજન :  
લષ ૨૦૧૮-૧૯ ભાું વલે થમેર ળશેયી ળેયી પેયીમાઓને લેન્ડીંગ ઝનભાું જગ્મા પાલી  
આજીલલકા ૂયી ાડલાન ું  આમજન છે.  

 
૫) ઘયલલશણા ળશેયી રક ભાટે આશ્રમ મજના (Scheme of Shelter for Urban Homeless) 

શાર, લડદયા ખાતે ૬ જગ્મા ય ૧૪ નાઇટ ળેલ્ટવષ કામષયત છે. જભેાુંથી લષ ૨૦૧૭-૧૮ભાું 
અટરાદયા નાઇટ ળેલ્ટયના ૨ મ લનટ અને નલામાડષ  છાણી નાઇટ ળેલ્ટયના ૪ મ લનટ ભી ક ર ૬ 
નાઇટ ળેલ્ટયના નલલનીકયણ તથા વુંચારન અને વમલસ્થાન (O&M) ભાટે જી.મ .એર.એભ., 
ગાુંધીનગય ખાતે ડી.ી.આય. વફભીટ કયાલેર છે. જનેી ભુંજૂયી ભળે્થી લષ ૨૦૧૮-૧૯ભાું 
આગની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલનાય છે. 

દીનદમા અુંત્મદમ મજના – યાષ્ટર ીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન અુંતગષત ગ જયાત ળશેયી 
આજીલલકા લભળન દ્વાયા ક ર રૂ.૩.૪૬ કયડની પાલણી કયામેર જભેાુંથી રૂ.૨.૬૦ કયડ ભાશે 
રડવેમ્ફય-૨૦૧૭ વ ધી ખચષ થમેર છે.  
  

૨૫) આઇ.વી.ડી.એવ પ્રોજકે્ટટભાં કોોયેળન દ્વાયા આલાભાં આલિી વેલાઓ : 
ફાર અભ િભ પ્રોજકેટ :  
CMAM અુંતગષત પેઝ-૪ભાું ૪૫૮ અલત ક ીત ફાકને ફાર અભૃતભ અને પેઝ-૨ભાું ૧૩૭૦ 
ક ીત ફાકને ફાર અભ ર 
 

આંગણલાડીના ફાકોને પોટીપાઇડ ભીલ્ક અને લળંગ રાડ  :  
આુંગણલાડીના દયેક રાબાથી ફાકને આુંગણલાડી કેન્રભાું અગાઉના ૨-રદલવને લધાયી વભલાય થી 
ગ રૂલાય વ ધી ૪-રદલવ પટીપાઇડ ભીલ્ક અને ળ િલાય અને ળલનલાય ૨-રદલવ લળુંગરાડ  (ભગફ્ી અને 
ગ) આલાભાું આલે છે. 
 

વી.મ .જી. કનેકળન :  
તભાભ આુંગણલાડી કામષકય અને આઇ.વી.ડી.એવ. કચેયી સ્ટાપને રૂ.૨૨૫/- વ ધીના ફીરની 
ભમાષદાભાું વી.મ .જી કનેકળન આલાભાું આલેર છે. 
 

આંગણલાડી દત્તક :  
કોયેળનના તભાભ અલધકાયીશ્રીઓને આુંગણલાડીઓ દત્તક આલાભાું આલેર છે. 
 

લપ્ર-પેરીજીકેટેડ આંગણલાડી :  
વયકાયશ્રીની વ ચના ભ જફની આુંગણલાડી ફનાલલા ભાટે જગ્મા ઉરબ્ધ ન થામ તેલા લલસ્તાયભાું  
લપ્ર-પેબ્રીકેટેડ આુંગણલાડીન  લનભાષણ કયી ભ કલાભાું આલે છે, ૫૦ લપ્ર-પેબ્રીકેટેડન  આમજન કયેર છે તે 
ૈકી ૩૩ ભ કામેર છે અને આગાભી વભમભાું ૨૦૦ લપ્ર-પેબ્રીકેટેડન  આમજન છે. 
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આઇ.વી.ડી.એવ.ન  બૌગોરીક લલબાજન :  
કાભગીયી અને લરશલટી વયતા ભાટે આુંગણલાડીઓના લલસ્તાય વેજા અને ઘટકન  બોગરીક 
લલબાજન અને આયગ્મ લલબાગ વાથે ભજષય. 

 

 વયકાયશ્રીની મોજનાઓ/રીવલેાઓ 
 યક ોણ : 
૧) ૬ ભાવ થી ૩ લષના ફાક, વગબાષ ભાતાઓ, ધાત્રી ભાતાઓ અને લકળયઓને ટેક શભ યેળન 

તયીકે ઘઉ, તેર અને ભગદા વયકાયશ્રી દ્વાયા આલાભાું આલે છે.  
૨) ૩ થી ૬ લષના ફાકને વલાયે ભાતૂભુંડન ગયભ નાસ્ત ભરશરા વશકાયી ભુંડી દ્વાયા, ફયે 

ગયભ નાસ્ત સ્લૈલચ્છક વુંસ્થા દ્વાયા અને ત્રીજા બજનભાું ક ીત અને અલતક ીત ફાકને ઘયે 
રઇ જલા ભાટે રાડ  આલાભાું આલે છે 

 

ઉજલણી :  
૧)  ભરશનાભાું એકલાય યળઇ ળ,  
૨)  દય ભરશનાના ચથા ળ િલાયે ફયે ૧૨ થી ૨ અન્નપ્રાળન રદલવ,  
૩)  દય ભરશને ભભતા રદલવભાું વગબાષ ભાતાઓ, ધાત્રી ભાતાઓ તેભજ ફાકન ું લજન કયલાભાું, યવી 

આલાભાું, ફાકને લલટાલભન ‘એ’ ીલડાલલાભાું, ક તત્લ અને યવીકણન ું ભહ્સત્લ 
વભજાલલાભાું આલ ે

 

આંગણલાડી ભોફાઇરલાન :  
ળશેય શદ લલસ્ તાયભાું નાના કેટભાું ગયીફ અને ઝ ડ૫ટ્ટી લલસ્ તાય આલેર છે, જમા કાભ કયતા ભજ યના 
૬ ભાવ થી ૬ લષના ફાક, વગબાષ/ઘાત્રીભાતા અને લકળયીઓ શમ તેની નોંઘણી કયી જ ેICDS ની 
વેલાથી લુંચીત યશેતા શમ તેલા લલસ્ તાયને આુંગણલાડી ભફાઇરલાન દ્વાયા ICDS વેલાઓથી આલયી 
રેલાભાું આલે છે. 
 

ભાિા મળોદા એલોડષ  :  
શ્રેષ્ટ કાભગીયી ફદર આુંગણલાડી કામષકય અને ભદદનીળ ફશેનને ાયીતીક ઇનાભ યાજમ કક્ષાએ, 
લજલ્ રા કક્ષાએ તથા ઘટક કક્ષાએ આ૫લાભાું આલે છે 
 

આંગણલાડી દત્તક :  
ઇન્ડસ્ટર ીવ, એનજીઓ, એજ્મ કેળનર ટરસ્ટ, વળીમર ટરસ્ટ, શસ્ીટર, શટેર, ફીલ્ડય એળવીએળન 
લગેયે જલેી વુંસ્થાઓ દ્વાયા આુંગણલાડીઓને દત્ તક રીઘેર છે. 
 

આંગણલાડી ભકાન ફાંઘકાભ :  
સ્લચ્છ અને શલા ઉજાવલા  વ લલઘામ કત આુંગણલાડીના તાન  ભકાન નુંદઘય 
 

પામય વેફ્ટી :  
વયકાયશ્રી દ્વાયા દયેક આુંગણલાડીભાું પામય વેપટી કીટ ફવેાડલાભાું આલી છે. 
 

લોટય પ્મ યીપામય :  
ફાુંધેરી આુંગણલાડીઓભાું લડદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૯૩-લટય પ્મ યીપામય ડનેળનથી ભેલેર 
છે, અને ૫૫-લટય પ્મ યીપામય વયકાયશ્રીભાુંથી આલેર છે.   
 

પ્રધાનભંત્રી ભાિૃ લદંના મોજના :  
દુંતીના શેરા વુંતાનના જન્ભ ફદર તેને  યષ્કાય સ્લરૂે રૂ.૫,૦૦૦/- ની વશામ (૩ તબ્ફકાભાું) 
ગ જયાતભાું તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી અભરભાું ભ કેર છે. 
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વને ૨૦૦૭-૦૮ થી ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ઓકટર મ નાફૂદ કયી  તે વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટ 
પાલલાભાું આલે છે. ઓકટર મની આલકના પ્રલત લે થતા લધાયા વાભે ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું વને ૨૦૧૪ થી 
ગ્રાુંટભાું ૧૫% તથા ૨૦૧૬ થી ૧૦% જલે નજીલ લધાય કયલાભાું આલેર છે. જ ે ઓકટર મની આલકના 
૧૮.૬૫% ના લધાયા વાભે ઘણ નજીલ લધાય ભી યશેર છે. વાતભા ગાય ુંચ ના અભરથી રૂ.૧૨૦ કયડન 
લધાયાન ભશેકભ ખચષ અને લનબાલણી ખચષભાું ણ લો લષ લધી યશેર યેલન્મ  ખચષ ની વાભે યેલન્મ  આલકભાું 
લધાય નજીલ યશેર છે. આ લસ્થલત મથાલત યશે ત ભશાનગયાલરકાની નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ય અવય ડી 
યશેર છે. 

 
ગ જયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા લલલલધ શેત  ભાટે ગ્રાુંટ ભલાના કાયણે ળશેયભાું ખૂફ ભટા પ્રભાણભાું લલકાવનાું 

કાભ કયલાભાું આલેર છે. આલનાયા રદલવભાું આ કાભન લનબાલણી ખચષ ણ કયલાન થળે અને આ 

આલશ્ મક જલાફદાયી છે. વયકાયશ્રીની જ દી જ દી મજનાઓ જલેી કે BSUP, NURM, MGY, RAY, PMAY, Smart 

City લલ. ભાું ભશાનગયાલરકાના લભલશ્રત પાા ઉયાુંત લધ  પા આલાન થત શમ છે. Smart City ભાું 
ભશાનગયાલરકા ન ક ર ાુંચ લષન રૂ.૨૫૦.૦૦ કયડ ન પા ત્રણ લષ ભાું ચ કલલાન થામ છે. આભ 
લલલલધ મજના શેઠ ભશાનગયાલરકા ના પાા ેટે અુંદાજ ેરૂ.૬૫૦ કયડ આલા ાત્ર થામ છે. આ તભાભ 
કાભ થકી લધી યશેર ખચષને શોંચી લલા ભાટે તથા નાણાુંકીમ વધ્ધયતા ટકાલી યાખલા નીચે ભ જફના ગરાું 
જરૂયી ફને છે.  

૧) ઓકટર મ લતય ગ્રાુંટભાું ફજટેના લે ૧૫% ન લધાય ભેલલા જરૂયી યજૂઆત કયી ગ્રાન્ ટ ભેલલાભાું 
આલે અને દય લે આ પ્રભાણે ન લધાય કયલાભાું આલ,ે જથેી આ અુંગેની યજૂઆત ઉચ્ચ સ્તયે કયલી 
જરૂયી છે. 

૨) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા  યી ાડલાભાું આલતી વેલાઓ ાછ થતા ખચષને શોંચી લલા જ ે તે 
વલલષવના મ ઝય ચાજષભાું જરૂયી લધાય કયી તેની લવ રાત આલતા લે કયલા અુંગેન ણ લનલત લલમક 
લનણષમ કયલ જરૂયી છે.  

૩) ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાું આલતા ભટા પ્રજકે્ટના કાભ વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ ભેલી અથલા PPP 
ધયણે અથલા યેલન્મ  ફેઇજ ભડર ભ જફ કયલાભાું આલે.  

૪) વયકાયશ્રીની ગ્રાુંટ થકી નલલન ઇન્ફ્રાસ્ટરક્ચય ઉબા કયલાભાું આલ ેછે તેના વપ્રભાણભાું લનબાલણી ખચષ 
ભાટે ણ પ્રલત લષ ગ્રાુંટ પાલલાભાું આલે તેલી યજ આત ણ ઉચ્ચ સ્તયે કયલી જરૂયી છે. 

૫) દય લે ભશાનગયાલરકા ની ટેક્વ લવલામની આલકભાું લધાય થામ તે ભ જફના કાભ ન ું આમજન 
કયલા જરૂયી છે.દ્વાયા  

 
ઉયક્ત શકીકત ધ્માને રેતાું જરૂયી એલા ખચષને શોંચી લલા નાણાુંકીમ વુંસ્થાઓ ાવેથી રન 

ભેલલાભાું આલે તે જરૂયી ફને છે. અગાઉ ભુંજૂય કયામરે રૂ.૩૦૦ કયડની રન વાભે ભશાનગયાલરકા દ્વાયા  
રૂ.૩૦૦ કયડની રન ભેલામેર છે. જ ેવાભે પક્ત રૂ.૧૫૧ કયડ ચૂકલલાના ફાકી યશે છે. ફજટેના લષ દયમ્ માન 
ણ રન ભેલલી જરૂયી ફનતી શઇ શાર ફાકી યશેર યકભ ઉયની લધ  રૂ.૪૦૦ કયડની રન ભેલલા ભુંજૂયી 
ભલા લલનુંતી છે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. મજના અુંતગષત પેઝ-૧ શેઠ રાબાથી પાા ેટે અગાઉ વને્ટરર ફેંક 
ઓપ ઇન્ડીમા થકી રાબાથીઓ ના નાભે રન ભેલલા પ્રમત્ન કયેર યુંત  KYC કાયણે પક્ત ૧૫૦ જટેરા 
રાબાથીઓ ની રન ભુંજૂય થમેર શતી. વદય ફાફતે ભા. કભીળનયશ્રી ના અધ્મક્ષ સ્થાને એક કભીટી ની યચના 
કયલાભાું આલી અને કભીટી દ્વાયા ભશાનગયાલરકા ાવે ઉરબ્ધ ડીઝીટ પુંન્ડ ભાુંથી રાબાથી ના નાભે રન 
ભેલી, રાબાથીઓની સ્રી છ્ાલી, રનની લવ રાત કયલા ફાફતન લનણષમ રેલાભાું આલેર. આભ વદય 
લનણષમ ભ જફ શાર પેઝ-૧ ના રાથીઓ ના નાભે આુંતરયક બુંડથી રન ભેલી રનની લવ રાતની કામષલાશી 
શાથ ધયેર છે. પેઝ-૩ શેઠ શ ડક વુંસ્થા ાવેથી ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ રન અને રાબાથી 
પાાની રન ભેલેર છે, જનેી લવ રાતની કામષલાશી કયલાભાું આલળે. લધ ભાું ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૨ શેઠ 
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તભાભ ભકાનના અરટભેન્ટ થઇ ગમેર શમ પેઝ-૧ ભ જફ બલલષ્મભાું આુંતરયક બુંડ ઉરબ્ધ થમેથી 
કામષલાશી કયલા તથા ફી.એવ.મ .ી. પેઝ-૪ અને પેઝ-૫ભાું શ ડક વુંસ્થા તથા અન્મ વુંસ્થા ાવેથી 
ભશાનગયાલરકાના પાાની ગે પન્ડીગ રન અને રાબાથી પાાની રન ભેલલા અને કેટરાક લકસ્વાઓભાું જ ે
તે વાઇટન ું કાભ અને એરટભેન્ટ  ણષ ન થમેથી લલકાવ ની કાભગીયી લલરુંફ ન થામ તે ભાટે રન રલાની પયજ 
ડે છે તે ભાટે રન ના શપ્તાની લવ રાત વુંૂણષ અરટભટે થમેથી ળરૂ કયલા જરૂયી ભુંજૂયી આલા લલનુંતી છે.   

 
કય-દય પ્રસ્િાલના :  

લડદયા ળશેયની લલકાવની ગલતને આગ ધાલલા ભાટે તેભજ લલકાવના કાભના રક્ષ્માુંક ાય ાડલા, 
લલકાવના કાભ ઝડથી અભર કયલા તથા વયકાયની લલલલધ મજનાઓભાું કોયેળનન પા આલા લધાયાની 
નાણાુંલકમ વમલસ્થા ઉલસ્થત કયલી જરૂયી શઇ, રૂ.૮૦.૧૦ કયડન લધાય વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષભાું 

વૂચલલાભાું આલે છે. આ લધાય કય-દયની દયખાસ્તભાું લલગતે યજ  કયલાભાું આલેર છે.    

 
વભાન અને આબાય :  
 આ વોને જણાલતાું આનુંદ થામ છે કે અત્માય વ ધીના અભાયા કામષકા દયલભમાન સ્થામી વલભલતના 
તભાભ વભ્મ તથા ચયેભેનશ્રીન વુંૂણષ વાથ વશકાય ભેર છે. અન ે શલે છી ણ વશકાય વાુંડળે તલેી 
અેક્ષા વાથે વોન આબાય વમક્ત કરુ છ .  
 
 લધ ભાું ભને જણાલતા લલળે આનુંદ થામ છે કે, અત્માય વ ધીના અભાયા કામષકા દયલભમાન ભેમયશ્રી, ડે. 
ભેમયશ્રી, અને ચેયભેનશ્રી દે લફયાજરે ભશાન બાલ તેભજ ચૂુંટામેરી ાુંખના તભાભ વબાવદશ્રીઓ તયપથી ઉત્તભ 
વશકાય ભી યશેર છે. લશીલટ લલબાગ તયપથી ભુંજ યી અથે યજ  કયાતી દયખાસ્ત ઉય ત્લયીત લનણષમ રઇ ભુંજૂયી 
આલાના શકાયાત્ભક અલબગભના કાયણે આમજન ભ જફનાું લલકાવના કાભન ખૂફ જ ઝડી અભર કયી 
ળકામ છે. આ વોના ઉત્તભ વશકાય તથા ભાયા વાથી અલધકાયીશ્રીઓ/કભષચાયીશ્રીઓ ના ટીભ લકષ  થી કામોને 
કામાષલન્લત કયલા ઉઠાલેરી જશેભત તથા લળસ્ત ભાટે શ  આબાય વમક્ત કરુ છ , અને આ પ્રભાણે ન વશકાય 
આગાભી વભમભાું ણ ચાર  યશેળે તેલી અેક્ષા યાખ  છ . જથેી કયીને લલકાવના વભ લચત આમજનનાું ધ્મેમને 
પ્રાપ્ત કયી ળકામ. આલી અેક્ષા યાખતા વને ૨૦૧૭-૧૮ ન ું રયલાઇઝ તથા વને ૨૦૧૮-૧૯ ના ડર ાફ્ટ અુંદાજત્ર 
સ્થામી વલભલત વભક્ષ ભુંજૂયી અથે યજ  કરૂ છ . જ ેઆ વો વશષ સ્લીકાયળ તેલી આળા યાખ  છ ું .  

  
જમ જમ ગયલી ગ જયાત... 

 
લડદયા. 
તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૮. 

ડૉ. લલનદ યાલ(IAS) 
મ્મ લનલવર કલભળનય 
ભશાનગયાલરકા 

લડદયા. 
 



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

કર દરની દરખાસ્ત



1 

 

કર-દરની દરખાસ્ત 
 

 ધી ગુજરાત પ્રોવીન્ શીયલ મ  યલ નુિસિનિસલ મ રો ેરનશિ ટર  ૧૯૪૯િા ધોરણ અિુલાર લિન ૨૦૧૮-૧૯ મા ન  
રરવનરાિુું ધોરણ િીચન પ્રમાણન અમમમાું મુરવા અનિસિપ્રાયલ  છન. 
 

 સામાન્ય કર : 

 લડદયા ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા ક્ષેત્રપ અધારયત આકાયણી ધ્ધતતન અભર વને ૨૦૦૩-૦૪ ના 
લષથી કયલાભાાં આલેર છે જેના અભરીકયણ ધી જી. ી. એભ. વી. એક્ટ ૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧(ફી) ની 
જગલાઈ અનવુાય વાભાન્મ કયના દય યશણેાક તભરકત ભાટે પ્રતત ચ. ભી. દીઠ ₹ ૧૬/- તથા યશણેાક તવલામની 
તભરકત ભાટે  પ્રતત ચ. ભી. દીઠ ₹ ૩૦/- યાખલાભાાં આલેર છે વન ે૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે પ્રતત ચ. ભી. દીઠ 
₹ ૧૮/- અને યશણેાક તવલામની તભરકત ભાટે પ્રતત ચ. ભી. દીઠ ₹ ૩૨/- ન ભાંજૂય કયલા અલબપ્રામ છે. જેના 
રીધે વાભાન્મ કયની આલકભાાં ₹ ૧૫.૨૫ કયડ સલુચત લધાય થળે. 
 

બોગલટાન ું રયફ  
લશીલટી ાયદતળિતા ભાટે વદય બાયાાંક્ન સધુાય કયલા મગ્મ જણામ છે. ભાલરક/બાડુઆતના પેક્ટય કે જે શાર 
યશણેાક તભરકત ભાટે ભાલરક શમ ત ૧.૦૦ અને બાડુઆત શમ ત ૧.૫૦ ન બાયાાંક છે. જ્માયે યશણેાાંક 
તવલામની તભરકત ભાટે ૧.૦૦ અને ૨.૦૦ ન બાયાાંક છે. વફફ, યશણેાક તભરક્ત ભાટે બગલટા રયફન 
બાયાાંક ૧.૨૫ન યાખલા બરાભણ કયેર છે અને લફનયશણેાાંક તભરકત ભાટે બગલટા રયફન બાયાાંક ૧.૨૫ન 
યાખલા બરાભણ કયેર છે જેથી કયદાતાઓની ખટી પરયમાદ કે યજુઆત તનમાંતત્રત કયી ળકાળે. તેભજ આભ 
કયલાથી વાભાન્મ કયની આલકભાાં ૧૭.૨૮ કયડન સલુચત લધાય થળે. 
 

યહણેાુંક મભરક્ત ભાટે 

ભારીકીન ું રયફ હારનો બાયાુંક સ ચિત બાયાુંક 
ભારીક ૧.૦૦ ૧.૨૫ 
બાડુઆત ૧.૫૦ ૧.૨૫ 

યહણેાુંક મિલામની મભરક્ત ભાટે 

ભારીકીન ું રયફ હારનો બાયાુંક સ ચિત બાયાુંક 
ભારીક ૧.૦૦ ૧.૨૫ 
બાડુઆત ૨.૦૦ ૧.૨૫ 

 
ભારીક અને બાડુઆતન બાયાાંક એકવયખ થમા ફાદ બગલટાભાાં નાભ દાખર કયલા ભાટે રીઝ 

એગ્રીભેન્ટ, બાડા કયાય બાડા ાલતી અન ેભકાન ભારીકની વાંભતત ફાદ જ નાભ દાખર કયલાની કામષ ધ્ધતતને 
ભાંજૂયી આલા અલબપ્રામ છે.  

 
લધભુાાં ળશયેભાાં આલેરી યશણેા6ક તવલામની તભરક્તભાાં આગના બાગે કે વાઇડભાાં આલેરી ખલુ્રી 

જગભાાં પેબ્રીકીટેડ ળેડ ફાાંધલાભાાં આલે છે આલા ળેડનુાં ભેઝયભેન્ટ ભેલી શાર આકાયણીના  ઔઘલગક તભરક્ત 
ભાટેના તનમભનવુાય ભા ભેલી  આકાયણી કયલા અલબપ્રામ છે.  
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ાણી કય  

રયમળષ્ ટ-ક 
 ધી ગજુયાત પ્રતલતન્ ળમર   તુનતવર કેયેળન એકટ  ૧૯૪૯ ની કરભ-૪૫૫(૧) અંતગષત અનવુલચ 
“ક” ના પ્રકયણ-૮ અંતગષત કરભ ૧૪૧ એએ(એ) અનવુાયના કાેટ એરયમા આધારયત રઘતુ્તભ ાણી કયની 
લડદયા  તુનતવર કેયેળનની દયખાસ્તને ભાંજૂયી આલાભાાં આલેરી છે. 
 

 ળશયેભાાં આલેરી યશણેાાંક ઇભાયત ભાટે વાભાન્મ કયના ૩૦% (ત્રીવ ટકા) તેભેજ યશણેાાંક તવલામની 
ઇભાયત ભાટે ાણી કય, વાભાન્મ કયના ૪૦%  (ચારીવ ટકા) પ્રભાણે રેલાભાાં આલળે. 
 

 યાંત ુજે તભલ્કત ાણી કનેક્ળન વાથે જડામેરી શળે તેલી તભલ્કત ભાટે નીચે જણાવ્મા મજુફ ાણી 
કયની ઓછાભાાં ઓછી યકભ ભાંજૂય કયલાની બરાભણને યાજ્મ વયકાયશ્રીએ ભાંજૂયી આેરી  છે. જે મથાલત 
યાખલા અલબપ્રામ છે.  
 

અ.નાં. તભરકતન પ્રકાય ભીનીભભ (રઘતુ્તભ) 
ાણી કય  તભાભ પ્રકાયની યહણેાુંક મભલ્કતો ભાટે 

૧ ૧ તભાભ પ્રકાયના ઝાંડા, ચારી અન ે ૩૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની 
તભરક્ત ભાટે 

₹ ૮૫૦/- 

 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૫૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૧૦૦૦/- 
 ૩ ૫૦.૦૧ થી ૧૦૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૧૨૦૦/- 
 ૪ ૧૦૦.૦૧ થી લધ ુચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 
૨ તભાભ પ્રકાયની ચફનયહણેાુંક મભલ્કતો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૧૦૬૩/- 
 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૨૦૦૦/- 
 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચ. ભી. સધુીની તભલ્કત ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 
૩ તભાભ પ્રકાયની ઔઘોચગક મભરક્તો ભાટે  

 ૧ ૦.૦૦ થી ૩૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૧૫૦૦/- 
 ૨ ૩૦.૦૧ થી ૭૦.૦૦ ચ. ભી. સધુીની તભરક્ત ભાટે ₹ ૨૫૦૦/- 
 ૩ ૭૦.૦૧ થી લધ ુચ. ભી. સધુીની તભલ્કત ભાટે ₹ ૩૦૦૦/- 

 

 યાંત ુજ,  જે તે તભક્લ્કતભાાં ૧/૨ ઇંચ ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળન આલાભાાં આલરે શળે ત ાણી કય 
નીચે જણાલેર લલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતત મજુફના ગણુાાંકભાાં ગણલાભાાં આલળે. 
 

ાણી કનેક્ળનની િાઇઝ લોલ્ય ભેટ્રીક ધ્ધમત મ જફના ગ ણાુંકની ગણત્રી 
૧/૨” ૧ 

૩/૪” ૨.૨૫ 

૧” ૪ 

૧.૫” ૯ 

૨” ૧૬ 
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ાણી કનેક્ળનની િાઇઝ લોલ્ય ભેટ્રીક ધ્ધમત મ જફના ગ ણાુંકની ગણત્રી 
૩” ૩૬ 

૪” ૬૪ 

૫” ૧૦૦ 

૬” ૧૪૪ 

૭” ૧૯૬ 

૮” ૨૫૬ 

૯” ૩૨૪ 

૧૦” ૪૦૦ 

૧૨” ૫૭૬ 

 

યાંત ુએાટષભેંટ, ફહભુાી ભકાનભાાં આેર ાણી કનેક્ળનના ાણી કયની યકભ ઉયક્ત ગણત્રી 
પ્રભાણે ગણતાાં જે તે તભલ્કતના કુર  નુીટ વાથે બાગાકાય કયતાાં જ પ્રતત  નુીટ ાણી કયની યકભ ઓછી થતી 
શળે ત  ભીનીભભ ાણી કયની યકભ મજુફ લસરુ કયલાભાાં આલળે. 

 

યાંત ુજ તભલ્કત ધાયક ૧/૨” ઉયાાંતનુાં ાણી કનેક્ળનભાાં લધાય કે ધટાડ કયાલળે ત તેલા રકસ્વાભાાં 
જે તે ાણી કનેક્ળનની વાઈઝની લલ્ ભેુટ્રીક ગણત્રી મજુફ ગણલાભાાં આલળે અને તે મજુ્ફ ાણી કય લસરુ 
કયલાન અતધકાય કેયેળનને યશળેે 

 

ઉયક્ત તલગતન ેફાધ આવ્મા તવલામ કેયેળન કઇણ તભલ્કત ધાયક્ને ભીટયથી ાણી કનેક્ળન 
પાલળે(જ તભલ્કત ધાયકની ભાાંગણી અધાયે અથલા તે તવલામ) ત તેલા વાંજગભાાં લયાળ મજુફ નક્કી 
થનાય ચાર્જ આધાયે તેભજ ઠયાલેર ળયતને આતધન ાણીન ચાર્જ કેયેળન લસરુ કયી ળકળે. 
 

ાણી િાર્જ: 

ધી,જી,ી,એભ .વી .એક્ટ -૧૯૪૯ ની કરભ ૧૪૧ એએ) એ  (મજુફ ાણી કય દાખર કયલાન તનણષમ 
રેલાભાાં આલેર છે જેના અનવુાંધાને વયકાયશ્રી તયપથી આેર રઘતુ્તત્તભ દય મજુફ ાણી કય લસરુ કયલાભાાં 
આલળે  .જ્માયે યશણેાાંક તવલામની ઈભાયત , ઔધલગક લયાળ ભાટેની તભરકત અને કરજે, શસ્ટેર, ળાા, 
ફારભાંરદય, ધભષસ્થાન, અનાથાશ્રભ તલગેયે ભાટે, આલી તભરકત જે ાણી કનેકળન વાથે જડામેરી શમ તેલી 
તભલ્કત ભાટે ાણી ચાર્જ નીચે દળાષલેર ધયણે રેલા અલબપ્રામ છે. 

 
અ .નું.  કનેકળનની 

િાઈઝ 
ફારભુંરદય, 
ધભમળાા, 
દેલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ મલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

કોરેજ, હોસ્ટેર, 
ળાાઓ મલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

ચફનયહણેાુંક 
(ઔધોચગક હોે   

મિલામ )લયાળ ભાટે  
(યકભ ર).  

ઔધોચગક 
લયાળ ભાટે 

(યકભ ર).  

૧ ૧/૨” ૩૯૦૦ /-  ૪૮૭૫ /-  ૮૦૦૦ /-  ૧૬૦૦૦ /-  
૨ ૩/૪” ૮૭૭૫ /-  ૧૦૯૬૮ /-  ૧૮૦૦૦ /-  ૩૬૦૦૦ /-  
૩ ૧” ૧૫૬૦૦ /-  ૧૯૫૦૦ /-  ૩૨૦૦૦ /-  ૬૪૦૦૦ /-  
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અ .નું.  કનેકળનની 
િાઈઝ 

ફારભુંરદય, 
ધભમળાા, 
દેલસ્થાન, 

અનાથાશ્રભ મલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

કોરેજ, હોસ્ટેર, 
ળાાઓ મલગેયે 
ભાટે (યકભ ર).  

ચફનયહણેાુંક 
(ઔધોચગક હોે   

મિલામ )લયાળ ભાટે  
(યકભ ર).  

ઔધોચગક 
લયાળ ભાટે 

(યકભ ર).  

૪ ૧ .૫”  ૩૫૧૦૦ /-  ૪૩૮૭૫ /-  ૭૨૦૦૦ /-  ૧૪૪૦૦૦ /-  
૫ ૨” ૬૨૪૦૦ /-  ૭૮૦૦૦૦ /-  ૧૨૮૦૦૦ /-  ૨૫૬૦૦૦ /-  
૬ ૩” ૧,૪૦૪૦૦ /-  ૧૭૫૫૦૦ /-  ૨,૮૮૦૦૦ /-  ૫૭૬૦૦૦ /-  
૭ ૪” ૨,૪૯૬૦૦ /-  ૩૧૨૦૦૦ /-  ૫,૧૨૦૦૦ /-  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 /-  

યાંત ુજ યશણેાાંક તવલામની ઉય જણાવ્મા પ્રભાણેની તભરકતના ાણી ચાર્જની યકભ તથા ાણી કયની 
ટકાલાયી મજુફ થતી કયની યકભ, ફે ૈકી જે લધ ુથતી શળે તે કય  ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આલળે.  

૧/૨” તથા તેથી ઉયની િાઇઝ ભાટેના ૧૦૦૦ Lit.દીઠના યેટ )રમમાભાું( 
 યહણેાુંક 

હોે  િયના 
કનેક્ળનો 
ભાટે 

ફારભુંરદય, 
ધભમળાા, 
દેલસ્થાન, 
અનાથ 
આશ્રભ 

કોરેજ, 
હોસ્ટેર, 
ળાાઓ 

ચફનયહણેાુંક 
(ઔધોચગક હોે   

મિલામ )
લયાળ ભાટે 

ઔધોચગક 
લયાળ 
ભાટે 

૧. 0 થી ૨૦ રકર. 
રીટય સધુી પ્રતત 
ભાવ 

૦૬ ૦૮ ૧૩ ૧૮ ૩૬ 

૨. ૨૧ થી ૩૦   રકર. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૦૮ ૧૨ ૧૬ ૨૦ ૪૦ 

૩. ૩૧ થી ૪૫   રકર. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૨ ૧૪ ૨૦ ૨૬ ૫૦ 

૪. ૪૬ થી ૬૦  રકર. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૪ ૧૬ ૨૨ ૩૦ ૫૫ 

૫. ૬૧ થી ૯૦   રકર. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૬ ૧૮ ૨૫ ૩૨ ૬૦ 

૬. ૯૧ થી લધ ુ રકર. 
રીટય પ્રતત ભાવ 

૧૮ ૨૦ ૩૦ ૩૪ ૬૫ 
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લધભુાાં, જે તભરકતના ાણી કનેક્ળન ઉય ભીટય ફેવાડલાભાાં આલેર શળે તેલી તભરકત ઉય ાણી 
ચાર્જ તનચે જણાલેર દય મજુફ લસરુ કયલાભાાં આલળે યાંત ુતેલી તભરકતના ાણી ચાર્જની યકભ તથા ાણી 
કયની ટકાલાયી 

 
લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય ચફન યહણેાુંક હોે   ભાટેના ાણી કનેક્ળનો અંગેનો દય: 
 શદ ફશાયના લફન યશણેાાંક શતે ુભાટેના કનેક્ળન ભાટેના ાણીના દય ળશયેભાાંના ધાંધાકીમ શતે ુઅંગેના 
કનેક્ળન ભાટેના સલૂચત ાણીના દય ત્રણ ગણા રેલાનુાં શારનુાં ધયણ ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામછે  .તભેજ શદ 
ફશાય આલેર કરેજ, શસ્ટેર, ળાાઓ,,ફારભાંરદય, ધભષળાા, દેલસ્થાન,અનાથાશ્રભને અામેરા કનેક્ળન 
ભાટેના ાણીના દય ળશયેભાાંના આલી વાંસ્થાઓ અંગનેા કનેક્ળન ભાટેના ાણીના દયના દઢ ગણા રખેે 
રેલાનુાં શારનુાં ધયણ ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામ છે . 
 
લડોદયા ળહયે હદ ફહાય અામેર ાણી કનેકળન ભાટે: 
લડદયા ળશયેની શદ ફશાય આલેર યશણેાાંક શતે ુભાટે ાણી કનેકળનના દય: 
 

કનેકળન િાઈઝ ભીનીભભ િાર્જની યકભ 
૧/૨” ૨૬૦૦ 

 
૧/૨” થી લધનુી વાઇઝ ભાટે ઉય જણાલેર લલ્ ભેુટ્રીક ધ્ધતતના ગણુાાંકભાાં થતી યકભ મજુફ ાણી કય લસરુ 
કયલાભાાં આલળ.ે 
 લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય આલેર યહણેાુંક મિલામના હોે   ભાટે કનેક્ળન દય: 

લડદયા ળશયે શદ ફશાય યશણેાાંક શતે ુતવલામના શતે ુભાટેના કનેક્ળનન દય, ળશયેભાાં યશણેાાંક તવલામની 
ઇભાયત ભાટેના દયના ત્રણ ગણા રેખ ેલસરુ કયલા અલબપ્રામ છે. 
લોટય ભીટય ોરીિી રગત અન્મ રાગતો 
 

અ .નું.  િાર્જ મલગત દય)ર.( યીભાક્િમ 
૧ તલરાંફીત ફીર ચકુલણી 

ચાર્જ 
- મદુત ફાદ બયલાભા આલતી યકભ ઉય તનમભ 

અનવુાય GPMC ની પ્રલતષભાન જગલાઈ 
અનવુાય )૧૮ %વ્માજ (ગણલાભાાં આલળે.  

૨ ન્ નુતભ ફીર ચાર્જ /
ભેઇન્ટેનન્વ ચાર્જ 

પ્રતત ભાવ ૩૦  - 

૩ કનેક્ળન ફાંધ ખર ચાર્જ 
(i)    ટેયયી 
(ii)   કામભી 

 
૧૫૦૦  
૧૫૦૦  

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

૪ ભીટય તળફ્ટીંગ ચાર્જ ૧૫૦૦  
 

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

૫ શમાત કનેકળન નાભ 
ટ્રાન્વપય 

૫૦૦ 
 

વભગ્ર વબાએ ઠયાલેર દય મજુફ લસરુલાભાાં 
આલળે. 

 



6 

 

કન્ ઝયલન્ િી અને સ અયેજ ટેષઃ 
 ળશયેી તલકાવ અને ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: લભન/૮૦૨૦૦૭/૪૪૨૪/ી           
તા.૧૬-૫-૨૦૦૮ થી કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેજ ટેક્ષના દયને વયકાયશ્રીની ભાંજુયી ભેર છે. 
 

 ગજુયાત એકટ નાં.૨/૨૦૦૭ ની કરભ ૧૪૧ એએ (ફી) અન્ લમે કન્ ઝયલન્ વી અને સઅુયેઝ ટેક્ષ નીચ ે
મજુફના ધયણએ ફજેટના લે રેલા ભાંજુયી ભલા અલબપ્રામ છે. આ દયભાાં ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે મથાલત યાખલા 
અલબપ્રામ છે.  
 

અ.નું કન્ ઝયલન્ િી અને સ અયેઝ ટેષ ાત્ર મભલ્ કત િાભાન્ મ કય ય ટકાલાયી 
૧. ઝાંડા લાતિક ઓછાભાાં ઓછા દય 
૨. ૨૫ ભીટય સધુીના યશઠેાણની તભલ્ કત અને ચારી ૧૫ % 

૩. ઉત્ત ાદન તેભજ ઓધોલગક શતે ુ ભાટે ઇભાયત  ફેન્ ક  ેટ્રર-ડીઝર 
ાં  ગેવ સ્ ટેળન  યાજમ વયકાય- કેન્ ર વયકાયની ઓપીવ  
કભળીમર ઓરપવ  ભફાઇર પન ટાલય  ેજય એન્ ટેના  ડીળ 
એન્ ટેના  તદઉયાાંત તભાભ પ્રકાયની કુકાન  તભાભ પ્રકાયના ભાક,ટ  
ગડાઉન  લેયશાઉવીવ  તભાભ પ્રકાયની શટેર  યેસ્ ટયન્ ટ  વતલિવ 
સ્ ટેળન  ગેયેજ  ળમ,ભ  શલે્ થ વેન્ ટય  જી નેળીમભ  તભાભ પ્રકાયના 
ટયળુન કરાવીવ  ટે્રનીંગ અને લકેળનર ગાઇડન્ વ વાંસ્ થાઓ  આનાંદ-
પ્રભદ અને ભનયાંજનના શતે ુ ભાટે લયાતી ઇભાયત  ભેયેજ શર  
ક  નુીટી શર  લાડી  ાટપ  રટ  કરફ  રટ  પ્રદળષન ભેદાન  
તવનેભાગશૃ  કરફ શાઉવ  ભલ્ ટી રેક્ષ થીમેટય  ઓન એય થીમેટય  
જીભખાના  સ્ ટષવ સ્ ટેડીમભ તલગેયે 

૩૫% 

 

૪. ૨૫ ભીટયથી લધ ુ ક્ષેત્રપલાા યશઠેાણની તભલ્ કત અન ે ઉય 
જાણાવ્ મા તવલામની લફન યશઠેાણની તભાભ તભલ્ કત 

૨૫ % 

 

૫. ઓછાભાાં ઓછા લાતિક દય (એકટભાાં તનરદિષ્ ડ કમાષ મજુફ) ₹ ૨૪/- 
 

લડોદયા ળહયેની હદ ફહાય અામેરા ડ્રનેેજ કનેકળનો ઉય રેલાાત્ર કન્ ઝયલન્ િી સ અયેઝ ટેષ અંગેન ું ધોયણઃ 
ભશાનગયાલરકા શદ ફશાયના ભકાન ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન ભાટે ડ્રનેેજ કનેકળન દીઠ લાતિક  

₹ ૧૦૦૦/- રખેે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધયણ ગ્રાહ્ય યાખલા અલબપ્રામ છે. ફહભુાી ભકાનનાાં કેવભાાં દય  નુીટ 
દીઠ ચાર્જ ગણલા અલબપ્રામ છે. 

 

હદ ફહાયના ચફનઘયગથ  ું ડ્રનેેજ કનેકળનો અંગેન ું ધોયણઃ 
  તુનતવર શદ ફશાયના લફનઘયગ  ુાં ભકાન ભાટે પ્રતત કનેકળન દીઠ લાતિક શારના દયે ₹ ૩૫૦૦/- 

રેખે કન્ ઝયલન્ વી ટેક્ષનુાં ધયણ ભાંજૂય કયલા અલબપ્રામ છે. 
 

લડોદયા ળહયેીની હદ ફહાયના િુંસ્ થાકીમ હોે   ડ્રનેેજ કનેકળનો અંગેન ું ધોયણઃ 
શદ ફશાયના વાંસ્ થાકીમ શતે ુડ્રનેેજ કનેકળન ભાટેના દય પ્રતત કનેકળન દીઠ શારના દયે ₹ ૫૦૦૦/- 

રેખે રેલાનુાં ધયણ ભાંજુય યાખલા અલબપ્રામ છે. 
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િપાઇ િાર્જ- : 
બાયત વયકાયશ્રી ના માષલયણ જાલણી અતધતનમભના પ્રકયણ -૨૫ ના પકયા ક્રભાાંક ૫.૩.૪.૨૫ ભાાં 

કસ્ટ યીકલયી  અને ૪.૩.૪ રેલી ઓપ વેનીટેળન ટેક્ષ ભીટ એડ કસ્ટ ઓપ વરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ વતલિવીઝ 
અંતગષત વરીડ લેસ્ટની જે વતલિવ યુી ાડલાભાાં આલે છે. જેના બાગમ,ે લડદયા ળેયના સ્લચ્છતા વલેક્ષણભાાં 
વભગ્ર બાયતભાાં ૧૦ ભક્રભાાંક ભેર છે. જે જાલી યાખલા અને સ્લચ્છતાના લધ ુઉત્તભ રયણાભ ભેલી ળકામ 
તે ભાટે તથા વભગ્ર ખચષના એક્બાગ મ,ે ળશયેીજન ાવેથી વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે વપાઇ ચાર્જ નીચ ે
મજુફના ધયણે લસરુ રેલા અલબપ્રામ છે. જેના કાયણે વપાઇ ચાર્જભાાં આળયે ૨૫.૭૩ કયડની લધાયાની આલક 
થળે.    

 

િપાઈ િાર્જ હારનો દય  સ ચિત દય 
૧ યશણેાાંક્ના રઘતુભ એકભ 

ભાટે  
₹ ૫૦ /-  યશણેાાંક તભરક્ત 

ભાટે 
(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા 
ધયાલતી તભરક્ત 
ભાટે  
(૨) ૫૦ ચ. ભી. 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  

  

૨. યશણેાાંક તભરક્ત ભાટે 
  

₹ ૧૦૦ /-  
 

  
₹ ૩૦૦/-  
 
 
 
₹ ૬૦૦/- 

૩  યશણેાાંક તવલામની તભરક્ત 
ભાટે   

૨૪૦/-  અથલા 
વાભાન્મ   કયના 

૧૦% ફે ભાાંથી જે 
લધ ુથામ તે 

યશણેાાંક તવલામની 
તભરક્ત ભાટે   
(૧) ૫૦ ભીટયથી 
ઓછુભા 
ધયાલતી તભરક્ત 
ભાટે  
(૨) ૫૦ ચ. ભી. 
થી લધ ુ ભા 
ધયાલતી  
તભરક્ત ભાટે  
 

 
 

 ₹ ૧૨૦૦/- અથલા 
વાભાન્મ કયના ૧૦% 
ફેભાાંથી જે લધ ુથામ તે 
₹ ૨૪૦૦/- અથલા 
વાભાન્મ કયના ૧૦% 
ફેભાાંથી જે લધ ુ થામ તે 
₹૧૨૦૦/-અથલા 
વાભાન્મ કયના ૧૦% ફ ે
ભાાંથી જે લધ ુથામ તે 

 

રદલાફત્તી લેયો  : 
લડદયા ભશાનગય ાલરકાના શદ તલસ્તાયભાાં આલેર ઇભાયત અને તભલ્કત ઉય રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલાાં 

કયલાભાાં આલેરી દયખાસ્તને વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક ૩૪૨/ તા ૧૯-૨-૨૦૦૩ થી ભાંજુયી ભેરી છે વદય ભાંજુયી 
અન્લમે રાઇટીંગ ટેક્ષ નાખલા અંગે યાજ્મ વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલાભાાં આલેરી જેને વયકાયશ્રીના ળ. તલ. અને 
ળ. ગ.ૃ તલ. ઠયાલ અંક લભન ૮૦૨૦૦૩/૧૮૭૩/ી. તા ૨૫-૯-૨૦૦૩ થી ભાંજુયી ભેરી છે. વદય ભાંજુયીભાાં 
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“રાઇટીંગ ટેષ” ના ફદર ે “રદલાફત્તી લેયો” (સ્ટ્રીટ રાઇટ ટેક્ષ) એ ભતરફના સધુાયા વરશત  તુનતવર 
કેયેળનની દયખાસ્તને કાભચરાઉ ભાંજુયી ભેરી છે. 

  
વદય ભાંજુયી આધાયે લડદયા ભશાનગય ાલરકા શદભાાં આલેર ઇભાયત અને  તભકલ્કત ઉય રદલાફત્તી 

લેય નાાંખલા અંગેના તનમભને વભગ્ર વબા. ઠયાલ અંક ૨૨૩/તા ૨૦-૩-૧૩ થી ભાંજુયી ભેરી વદય ભાંજુયી 
આધાયે ધી જી.ી. એભ. વી. એક્ટની કરભ ૪૫૫ (૧) મજુ્ફ જાશયે નટીવ પ્રતવધ્ધ કયી લાાંધાસચુન 
ભાંગાલલાભાાં આલરેા શતા અને વદય લાાંધા સચુન ઉય આખયી તનણષમ કયલા અંગેની દયખાસ્ત 
મકુ./વાંકરન/આકાયણી/એવ./ જી.ફી/૨૫/૨૦૧૩-૧૪ તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૩ થી યજુ કયલાભાાં આલેરી  છે. 
જેના લાાંધા સચુનની સનુાલણી ખાવ વભીતી દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી છે  યાંત ુતે અંગેન ઠયાલ અતનણીત છે. 
જેન તનણષમ થમે યાજ્મ વયકાયશ્રીની છેલટની ભાંજુયી ભેલી અભરીકૃત કયલાભાાં આલળે 

 

  દયમાન લશીલટી લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટે સ્ટ્રીટરાઇટૌ લેયા ન દય વન ે૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે વાભાન્મ 
કયના ૧૦% અથલા વદય નાણાાંકીમ લષ ભાટે પ્રતત  તુનટ ૧૫૦/- ફેભાાંથી જે લધ ુ શમ તે રાગ ુ કયલા 
અલબપ્રામ છે. 
લાહન ઉયનો કય )આજીલન લાહન કય(: 

આજીલન લાશન કય શાર ધી જી.ી.એભ.વી એકટ ૧૯૪૯ શઠે લસરુ કયલાભાાં આલે છે. તે વને 
૨૦૧૮-૧૯ ભાાં નીચે મજુફના શારના દય મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 

 

અ.નું. મલગત દય 

૧. સ્કુટય  ભટય વામકર  અને રીચક્રી લાશન (ફેટયી ઓયેટેડ 
વરશત) 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

૨. ઓટયીક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૩. રડીંગ રયક્ષા ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૪. ભટયકાય તથા જી ભાટે (ફેઝીક પ્રાઇઝ)  

 (એ)  ₹÷. ૨ ૯૯ ૯૯૯/- સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૨૫% 

 (ફી) ₹÷. ૩ ૦૦ ૦૦૦ /- થી ૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી  ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૭૫% 

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

 (ડી)  ₹÷. ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી ૨૪ ૯૯ ૯૯૯ સધુી ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૨૫% 

 (ઇ)  ₹.  ૨૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી ઉય÷ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૨.૫૦% 

૫. ભેટાડય  ભીનીફવ ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

૬. ટ્રક તથા ભટી ફવ (તભાભ પ્રકાયની) તથા અન્મ તભાભ પ્રકાયના 
લાશન જેન વભાલેળ અનકુ્રભ નાં. ૧ થી ૫ ભાાં ના શમ 

ફેઝીક પ્રાઇઝના ૧.૫૦% 

 

આ ઉયાાંત લાશન દીઠ ટકન ₹. ૧૦૦/- લસરુ કયલાનુાં મથાલત યાખલા અલબપ્રામ છે. 
 

થીમેટય ટેષ : 
 ગજુયાત વયકાયના ાંચામત અને આયગ્મ ખાતાના ઠયાલ અંક – ફી.એભ.વી/૪૪૭૪/૨૦૮૬/ી./   
તા.૨૧-૩-૧૯૭૫ થી ભાંજુય કયેરા થીમેટય ટેક્ષ અંગનેા તનમભ મજુફ અને ગજુયાત વયકાયનાાં ાંચામત 
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શાઉવીંગ અને અફષન ડલેરભેન્ટના ઠયાલ અંક-ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૪૫૭૬/ી./તા.૧૨-૦૮-૧૯૭૬ અને 
ફી.ી.એભ.વી./૪૪૭૬/૬૫૬૭/ી./૧૮-૧૦-૧૯૭૬ થી લી.એભ.એન./૧૯૭૯/૭૧૫૧/ી./તા.૨૭-૧૨-૧૯૭૯ 
થી ભાંજુય કમાષ પ્રભાણે તેભજ ળશયેી તલકાવ અને ળશયેી ગશૃ તનભાષણ તલબાગ ઠયાલ ક્રભાાંક : જીએપવી 
૧૧૨૦૦૦/૨૫૦૫/૨/તા.૯-૨-૨૦૦૧ અનવુાય તેભજ વ.વ.ઠ.અંક: ૧૪૯/તા. ૧૭-૮-૨૦૦૧ મુાંજફ ફજેટના 
લે રેલા અલબપ્રામ છે.  
 

ફાયર ટેક્ષ : 

 વને ૨૦૧૭-૧૮ ના લષભાાં નક્કી કયેર પામય ટેક્ષના દય આ લે મથાલત યાખલા બરાભણ છે  . 
મળક્ ાણ ઉકય )િયિાર્જ( : 
 

 તા.૧૬ ભાચષ  ૨૦૦૬ના ગજુયાત યાજમત્ર (અવાધાયણ)ના પ્રતવધ્ ધ થમરેા વને ૨૦૦૬ના ગજુયાત 
તલધેમક ક્રભાાંક -૧૩ અનવુાય તળક્ષણ ઉકય (વયચાર્જ) લસરૂ કયલાનુાં ઠયાલેર છે. તળક્ષણ ઉકય (વયચાર્જ)ની 
ગણતયી નીચ ેમજુફ કયલાની છે. તે મજુફ ફજેટના લે શારનુાં ધયણ ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામ છે. 
૧) ક. કઇ ભકાન અથલા જભીનન યશણેાાંકના શતે ુભાટે અથલા લેાય   

લાલણજમ અથલા ઉદ્યગ અથલા વ્ મલવામ અથલા ધાંધ ચરાલલા તવલામના કઇ શતેથુી 
ઉમગ થત શમ ત્ત માયે – 

૧)  વાભાન્ મ કય ફવ મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ ણ ાાંચવ મ,તમા કયતાાં લધાયે ન શમ  ત 
વાભાન્ મ કયના ાાંચ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવ મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ ણ ત્રણશજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે ન 
શમ  ત વાભાન્ મ કયના દળ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ  ત વાભાન્ મ કયના ાંદય ટકાના દયે. 
૧) ખ. કઇ ભકાન અથલા જભીનન લેાય  લાલણજમ અથલા ઉદ્યગના અથલા વ્ મલવામ અથલા ધાંધ 

કયલાન શતે ુભાટે ઉમગ થત શમ ત્ત માયે – 

 ૧)  વાભાન્ મ કય ફવ મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ ણ ાાંચવ મ,તમા કયતાાં લધાયે ન શમ  ત 
વાભાન્ મ કયના દવ ટકાના દયે. 

૨)  વાભાન્ મ કય ાાંચવ મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ ણ ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે ન 
શમ  ત વાભાન્ મ કયના લીવ ટકાના દયે. 

૩)  વાભાન્ મ કય ત્રણ શજાય મ,તમા કયતાાં લધાયે શમ  ત વાભાન્ મ કયના ત્રીવ ટકાના દયે. 
૨)  કઇ જભીન  ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા ભકાનના બાગ ઉય અરગ વાભાન્ મ કય આકાયલાભાાં 

આવ્ મ શમ  ણ ેટા કરભ (૧) ભાાં જણાલેરા ફ ે અથલા લઘાયે શતેઓુ ભાટે એકી વાથે 
ઉ૫મગભાાં રેલાતા શમ ત્ત માયે આ કરભ શઠેન વયચાર્જ તે જભીન  ભકાન  ટેનાભેન્ ટ અથલા 
ભકાનના બાગ જે શતેઓુ ભાટે ઉ૫મગભાાં રેલાતા શમ તે ૈકી કઇ શતેઓુ વાંફાંઘભાાં રાગ ુ
૫ડતા ઉંચા દયે રેલાન યશળેે. 

 

ાકીંગિાર્જ :  
 ાકીંગ ચાર્જ (જભીન લાય યલાના પી) બાયે લાશન (ટ્ર્ક, ટે્રઇરય, રકઝયી ફવ તલગેયે) લાતિક મ,. 
૧૦૦૦/  લાશન દીઠ ચાર્જ રલેાભાાં  આલે છે તે ચાલ ુયાખલા અલબપ્રામ છે. તે તવલામના લાશન ઉય ચાર્જ 
રેલાન નથી.  
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વ્ મલિામ લેયો :  
 લડદયા ભશાનગયાલરકાની શદભાાં વ્ મલવામ કયતાાં નીચે જણાલેર રયતળષ્ટ મજુફના વ્મલવામકાય 
તથા રયતળષ્ટ-૧ ની એન્ટ્રી-૧ ભાાં દળાષલેર લેતનદાય ૈકી કેન્ર વયકાય  યજ્મ વયકાય  ાંચામત  કેન્ટનભેંન્ટ 
તલસ્તાય તથા જાશયે વાશવના એકભના લેતનદાય તવલામના લેતનદાયએ બયલાાત્ર વ્મલવામ લેય લસરુ 
કયલાની વત્તા યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી તથા નટીપીકેળન નાં. GHN(૯) PFT-૨૦૦૮-S.૨(aa)(૧)-TH  
તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી લડદયા ભશાનગયાલરકાને સપુ્રત કયલાભાાં આલેરી છે. તેભજ કામદાની જગલાઇ અનવુાય 
રઘતુભ અને ભશત્તભ દયની ભમાષદા મજુફ દય નક્કી કયલાની વત્તાઓ સપુ્રત થમરેી છે. 

 વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લષ ભાટે વ્મલવામ લેયાના દય નીચે જણાલેર અનસુલુચ-૧ મજુફ શારના દયે રેલા 
અલબપ્રામ છે. 

 

અન સચૂિ-૧ 

[જ ઓ કરભ ૩ અને કરભ ૫ની ેટા કરભ)૩(] 
વ્મલિામ, વ્માાય, ધુંધો અને યોજગાય ઉયના લેયાનો દય. 

 

અ.નું. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલિામલેયાનો 
ભામિક દય ₹ 

(૧) (૨) (૩) 

૧. (ક) યાજ્મ વયકાય  કેન્ર વયકાય  ાંચામત  યાજ્મ અને કેન્ર વયકાયના 
જાશયેક્ષેત્રના ઉક્રભ અને ગ્રાાંટ ઇન એઇડ વાંસ્થાઓ તવલામના ગાયદાય 
અને લેતનદાય જેન ભાતવક ગાય અથલા લતેન- 

 

 ૧. ₹.૬૦૦૦/- થી ઓછ શનુ્મ 

 ૨. ₹.૬૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹.૯૦૦૦/- થી ઓછé ૮૦/- 
 ૩. ₹.૯૦૦૦/- અથલા તેથી લધ ુણ ₹.૧૨૦૦૦/- થી ઓછé ૧૫૦/- 
 ૪. ₹.૧૨૦૦૦/- અથલા તેથી લધુä. ૨૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ ૧- કઇ ભરશના તવલામની કઇ મદુત ભાટે કઇ ગાય અથલા 

લેતનઆલાનુાં શમ ત્તમાયે  ભાતવક ગાય અથલા લેતન  આ નોંધના શતે ુ
ભાટે કઇ ભરશના ભાટે આેર અથલા આલાના ગાય અથલા લેતનની 
ખયેખય યકભના આધાયે ગણલાભાાં આલળે. 

 

 સ્ષ્ટીકયણ.૨.- કઇ વ્મક્ક્ત કઇ ભરશનાના અંત શરેાાં ગાય અથલા લેતન 
ભેલનાય તયીકે ફાંધ થામ  ત્તમાયે તે ભરશનાન લેય બયલાની તેની 
જલાફદાયી પ્રભાણવય યીતે ઘટાડલાભાાં આલળે. 

 

૨. (ક) વરીવીટય અને નટયી બ્રીક વરશત કામદા વ્મલવામીઓ ૨૦૦૦/- 
(ખ) તફીફી વરાશકાય(કન્વલ્ટન્ટ) અને દાંત લચરકત્તવક(ડને્ટીસ્ટ) વરશત 

તફીફી વ્મલવામીઓ. 
૨૦૦૦/- 

(ગ) આકપટેકટ  એન્જીનીમય  આયવીવી કન્વલ્ટન્ટ  ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટ  
ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ  લીભાળાસ્ત્રીઓ અન ેભેનેજભેન્ટ કન્વલ્ટન્ટ વરશત 

૨૦૦૦/- 
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અ.નું. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલિામલેયાનો 
ભામિક દય ₹ 

(૧) (૨) (૩) 

ટેકતનકર અને પ્રપેળનર કન્વલ્ટન્ટ. 
 (ઘ) લીભા અતધતનમભ  ૧૯૩૮(વન૧૯૩૮ના ૪થા) શઠે યજજસ્ટય થમેરા 

અથલા રાઈવન્વ ધયાલતા ચીપ એજન્ટ  તપ્રન્વીાર એજન્ટ  
સ્ેતળમર એજન્ટ  ઇન્સ્મયન્વ એજન્ટ અને વલેમયઅ અથલા રવ 
એવેવયઅ. 

૨૦૦૦/- 

 (ચ) લફલ્ડીંગ કન્ટ્રાકટય તવલામના તભાભ કોંટ્રાકટય. ૨૦૦૦/- 
 (છ) કતભળન એજન્ટ  દરાર અને એસ્ટેટ બ્રકય તવલામના બ્રકય. ૨૦૦૦/- 
 

(જ÷) ઓટભફાઈર બ્રકવષ  ૨૦૦૦/- 

 

(ઝ) ટુય ઓયેટવષ અને ટ્રાલેર એજ ન્ટ  ૨૦૦૦/- 

 

(ટ) કેફર ટી.લી. ઓયેટવષ  ૨૦૦૦/- 

 

(ઠø) રપલ્ભ તલતયક  ૨૦૦૦/- 

 

(ડ) તલજ્ઞાન એજન્વીઓના ભાલરક  ૨૦૦૦/- 

 

(ઢ) ટયળુન ક્રાવીવ અથલા ટયટુયીમર ઈન્ટીટયળુન્વના ભાલરક  ૨૦૦૦/- 

 

(ત) ક ટુય તળક્ષણ તારીભ અથલા ક ટુય નેટલકષ ભાયપત 
ઓનરાઈન ઈન્પભેળન અને ડટેા ફેઝ વતલિવભાાં યકામેરી વાંસ્થાના 
ભાલરક અથલા વેલા યુી ાડનાયાઓ.  

૨૦૦૦/- 

 (થ) ડ્રાઈલીંગ સ્કુરના ભાલરક  ૨૦૦૦/- 

 

(દù) ભેયેજ શર અને ાટપ રટના ભાલરક  ૨૦૦૦/- 

 

(ઘ) આંગડીઆ અથલા કુયીમય વેલા યુી ાડનાયા  ૨૦૦૦/- 

 

(ન) શલે્થ ક્રફ અને ભનયાંજન ક્રફના ભાલરક.  ૨૦૦૦/- 

૩. (૧) લામદા-વદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૨ (વને ૧૯૫૨ના ૭૪ ભા) 
શઠે ભાન્મ થમેરા એવવીએળનનાાં વભ્મ.  

૨૦૦૦/- 

(૨) વીક્યયીટી વદા (તનમભન) અતધતનમભ  ૧૯૫૬ (વને ૧૯૫૬ના 
૪૨ભા) શઠે ભાન્મ થમેરા સ્ટક એક્વચેન્જ વભ્મ.  

૨૦૦૦/- 

(૩) ઓઈર  અને વતલિવ સ્ટેળનનાાં ભાલરક અને કઈણ તેલા ટે 
રેનાયાઓ.૦.૦૧ થી લધ ુચ. ભીટય સધુીની તભરકત ભાટે.  

૨૦૦૦/- 

(૪) મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના 
મુાંફઈના ૭૯ભા) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણે રાઈવન્વ ધયાલતા તલદેળી 
દારુ લેચનાયા અને તનલાવી શટર અને તથમેટયના ભાલરક.  

૨૦૦૦/- 

 

(૫) ચીટ પાંડનુાં વાંચારન કયતી વ્મક્ક્તઓ અથલા વાંસ્થાઓ ૨૦૦૦/- 

 

(૬) ફેંરકિંગ તનમભન અતધતનમભ  ૧૯૪૯(વને ૧૯૪૯ના ૧૦ભા) ભાાં 
વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણેની ફેંરકિંગ કાંનીઓ. 

 

 



12 

 

અ.નું. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલિામલેયાનો 
ભામિક દય ₹ 

(૧) (૨) (૩) 
 

(૭) ગજુયાત વશકાયી ભાંડી અતધતનમભ  ૧૯૬૧ (૧૯૬૨ના ગજુયાતના 
૧૦ભા) શઠે યજીસ્ટય થમેરી અથલા યજીસ્ટય થમેર શલાનુાં ગણાતી 
વશકાયી વવામટીઓ. 

૨૦૦૦/- 

  (ક) કઈણ વ્મલવામ  વ્માાય ધાંધાભાાં યકામેરી યાજ્મ સ્તયની 
ભાંડીઓ અને જીલ્રા સ્તયની ભાંડીઓ.  

૨૦૦૦/- 

  (ખ) વશકાયી સગુય પેક્ટયીઓ અને વશકાયી સ્ીનીંગ તભર. ૨૦૦૦/- 

 

(૮) એસ્ટેટ એજન્ટ અથલા એસ્ટેટ બ્રકવષ અથલા લફલ્ડીંગ કન્ટ્રાક્ટય  ૨૦૦૦/- 

 

(૯) તલડીમ ારષવષ અથલા તલડીમ રાઈબ્રેયી અથલા તે ફન્નેના ભાલરક 
અથલા તે ફને્ન બાડા ટે આેર શમ ત્તમાયે તેને બાડા ટે યાખનાય.  

૨૦૦૦/- 

૪ કઈણ વ્મલવામ  વ્માાય આલા ધાંધાભાાં યકામેરી બાયતીમ બાગીદાયી 
અતધતનમભ  ૧૯૩૨ (વને ૧૯૩૨ના ૯ભા) શઠે યજજસ્ટય થમેરી ેઢીઓ. 

૨૦૦૦/- 

૫ કાયખાના અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના ૬૩) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણ ે
કાંનીનાાં બગલટેદાય.  

૨૦૦૦/- 

૬ મુાંફઈ કુકાન અને વાંસ્થા અતધતનમભ  ૧૯૪૮ (વને ૧૯૪૮ના મુાંફઈના 
આળયે ાાંચથી લધ ુકભષચાયીઓ કાભે યાખેરા શમ તેલી વાંસ્થાના ભાલરક. 

૨૦૦૦/- 

૭ ગજુયાત મલૂ્મલતધિત લેયા અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (વને ૨૦૦૫ના ૧રા) ભાાં 
વ્માખ્માતમત કમાષ પ્રભાણનેા લેાયીઓ  જેભના તભાભ લેચાણ અથલા 
તભાભ ખયીદીઓનુાં કરૂ લાતિર ટનષ ઓલય -  

૨૦૦૦/- 

 

(૧) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શમ ત  શનૂ્મ 

 

(૨) ₹ ૨ ૫૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશમ ણ ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શમ 
ત. 

૫૦૦/- 

 

(૩) ₹ ૫ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશમ ણ ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુન શમ 
ત. 

૧૨૫૦/- 

 

(૪) ₹ ૧૦ ૦૦ ૦૦૦/- થી લધ ુશમ ત.  ૨૪૦૦/- 
 સ્ષ્ટીકયણ :આ નોંધના શતે ુ ભાટે  “લષ” એ ળબ્દન અથષ  ગજુયાત 

મલૂ્મલતધિત લેયા અતધતનમભ  ૨૦૦૩ (સ્ને ૨૦૦૫ના ગજુયાતના ૧રા) ની 
કરભ ૨ના ખાંડ(૩૬) ભાાં વ્માખ્મા કમાષ પ્રભાણેનુાં લષ એલ થળે. 

 

૮ ભટય લાશન અતધતનમભ  ૧૯૮૮(વને ૧૯૮૮ના ૫૯ભા) શઠે બાડાની 
અથલા ફદરાની યકભ રઈને લયાતા અથલા લાયલા ભાટે અનકુુ 
ફનાલેરા ટ્રાન્વટષ લાશન  ફવ  ટેક્ષીઓ  ટ્રક અથલા ત્રણ ૈંડાલાા ભટય 
લાશનની યભીટ ધયાલતી શમ ત્તમાયે. 

૨૦૦૦/- 

 સ્ષ્ટીકયણ :- એકજ કુટુાંફના વભ્મ તયીકે વાથે યશતેી અને અરગ યભીટ 
ધયાલતી વ્મક્ક્તઓ  આ નોંધના શતેઓુ ભાટે એકજ વ્મક્ક્ત તયીકે ગણાળે.  
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અ.નું. વ્મક્ક્તઓનો લગમ Ç 
વ્મલિામલેયાનો 
ભામિક દય ₹ 

(૧) (૨) (૩) 

૯ મુાંફઈ નાણાાંની ધીયધાય કયનાયાઓ ફાફતના અતધતનમભ ૧૯૪૬ કયનાયાઓ 
(વને ૧૯૪૭ના ૩૧ભા) શઠે રામવન્વ આેરા નાણાાંની ધીયધાય  
 

૨૦૦૦/- 

૧૦ આગની કઈ નોંધભાાં ઉલ્રેખેરી ન શમ તેલી  વ્મલવામ  વ્માાય  ધાંધ 
અથલા યજગાય કયતી અને કરભ ૩ની ેટા કરભ(૨) ના ચથા 
૨૦૦૦/યાંતકુ શઠે જેના વાંફાંધભાાં જાશયેનામુાં ફશાય ાડલેુાં શમ તેલી 
વ્મક્ક્તઓ.  

૨૦૦૦/- 

 
 
 
 

 

લડદયા. 
તા.૨૪-૦૧-૨૦૧૮. 

ડૉ. તલનદ યાલ)IAS) 
 તુનતવર કતભળનય 
ભશાનગયાલરકા 

લડદયા. 
 



પત્રકો તથા એબસ્ટ્રેક્ટ

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

જમા તથા ખર્ચ 



મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ

૧. રેવેન્ય ુ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 2763.73 2763.73 2763.73 2763.73 2763.73 2763.73

આવક 101150.21 9002.90 110153.11 101150.21 9002.90 110153.11 101150.21 9002.90 110153.11

 કલૂ જમા 103913.94 9002.90 112916.84 103913.94 9002.90 112916.84 103913.94 9002.90 112916.84

 રેવન્ય  ખર્ચ 95482.03 10156.90 105638.93 95381.93 10156.90 105538.83 95391.93 10156.90 105548.83

બાકી સિલક 8431.91 -1154.00 7277.91 8532.01 -1154.00 7378.01 8522.01 -1154.00 7368.01

કેીટલ બજેટમાું તબદીલ 
કરવાાત્ર રકમ

5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

બાકી સિલક/ખાધ 3431.91 -1154.00 2277.91 3532.01 -1154.00 2378.01 3522.01 -1154.00 2368.01

૨. કેપીટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 351.26 351.26 351.26 351.26 351.26 351.26

 રેવેન્ય  બજેટમાુંથી  5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

આવક 23329.01 300.00 23629.01 23329.01 300.00 23629.01 23329.01 300.00 23629.01

 કલૂ આવક 28680.27 300.00 28980.27 28680.27 300.00 28980.27 28680.27 300.00 28980.27

લોન 12000.00 12000.00 12000.00 0.00 12000.00 12000.00 12000.00

 કલૂ જમા 40680.27 300.00 40980.27 40680.27 300.00 40980.27 40680.27 300.00 40980.27

ખર્ચ 38114.76 2842.29 40957.05 38104.76 2842.29 40947.05 38004.76 2930.29 40935.05

બાકી સિલક/ખાધ 2565.51 -2542.29 23.22 2575.51 -2542.29 33.22 2675.51 -2630.29 45.22

૩. કેપીટ ગ્રાંટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 50337.57 50337.57 50337.57 50337.57 50337.57 50337.57

આવક 74215.42 74215.42 74215.42 74215.42 74215.42 74215.42

 કલૂ જમા 124552.99 124552.99 124552.99 124552.99 124552.99 124552.99

ખર્ચ 56719.12 56719.12 56719.12 56719.12 56719.12 56719.12

બાકી સિલક/ખાધ 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87

૪. JNNURM ગ્રાંટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 7544.00 7544.00 7544.00 7544.00 7544.00 7544.00

આવક 17013.00 17013.00 17013.00 17013.00 17013.00 17013.00

 કલૂ જમા 24557.00 24557.00 24557.00 24557.00 24557.00 24557.00

ખર્ચ 5831.46 5831.46 5831.46 5831.46 5831.46 5831.46

બાકી સિલક/ખાધ 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54

૫. ફાંડ અનરમત બજેટ
પ ુંરાત બાકી 25035.00 25035.00 25035.00 25035.00 25035.00 25035.00

આવક 13629.67 13629.67 13629.67 13629.67 13629.67 13629.67

 કલૂ જમા 38664.67 38664.67 38664.67 38664.67 38664.67 38664.67

ખર્ચ 15298.19 15298.19 15298.19 15298.19 15298.19 15298.19

બાકી સિલક/ખાધ 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48

એકાંદરે કૂ
પ ુંરાત બાકી 86031.56 86031.56 86031.56 86031.56 86031.56 86031.56

આવક 246337.31 9302.90 255640.21 246337.31 9302.90 255640.21 246337.31 9302.90 255640.21

 કલૂ જમા 332368.87 9302.90 341671.77 332368.87 9302.90 341671.77 332368.87 9302.90 341671.77

ખર્ચ 216445.56 12999.19 229444.75 216335.46 12999.19 229334.65 216245.46 13087.19 229332.65

બાકી સિલક/ખાધ 115923.31 -3696.29 112227.02 116033.41 -3696.29 112337.12 116123.41 -3784.29 112339.12

(રકમ રૂ. રખમરાં) 

વડોદરર મહરનગરપરલકર સને ૨૦૧૭-૧૮ રીવરઇઝડ અંદરજપત્ર એબસ્ટ્રેકટ

સને ૨૦૧૭-૧૮નર રીવરઇઝડ બજેટ સને ૨૦૧૭-૧૮નર રીવરઇઝડ બજેટ સને ૨૦૧૭-૧૮નર રીવરઇઝડ બજેટ 
કમમશનરશ્રીએ રજુ કરે અંદરજ સ્ટ્થીયી સમમમતએ માંજુર  કરે અંદરજ સમગ્ સભરએ  માંજુર  કરે અંદરજ

(2)



મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ મહસેલુી પાણી પરુવઠા કલૂ

૧. રેવેન્ય ુ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 2763.73 2763.73 3532.01 -1154.00 2378.01 3522.01 -1154.00 2368.01

આવક 100237.48 9297.90 109535.38 99537.48 9297.90 108835.38 100237.48 9297.90 109535.38

 કલૂ જમા 103001.21 9297.90 112299.11 103069.49 8143.90 111213.39 103759.49 8143.90 111903.39

સચૂિત વધારો 8010.00 8010.00 2134.00 2134.00 2134.00 2134.00

કલૂ જમા સચૂિત વધારા સહ 120309.11 105203.49 113347.39 105893.49 8143.90 114037.39

 રેવન્ય  ખિચ 96895.55 10181.99 107077.54 96879.51 10181.99 107061.50 96895.55 10181.99 107077.54

બાકી સસલક 6105.66 -884.09 13231.57 8323.98 6285.89 8997.94 -2038.09 6959.85

કેીટલ બજેટમાું તબદીલ 
કરવાાત્ર રકમ

3000.00 3000.00 2500.00 2500.00 3000.00 3000.00

બાકી સસલક/ખાધ 3105.66 -884.09 10231.57 5823.98 3785.89 5997.94 -2038.09 3959.85

૨. કેપીટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 45.22 45.22 2575.51 -2542.29 33.22 2675.51 -2630.29 45.22

રેવેન્ય  બજેટમાુંથી  તબદીલ 
કરવાાત્ર રકમ

3000.00 3000.00 2500.00 2500.00 3000.00 3000.00

આવક 32428.00 300.00 32728.00 32428.00 300.00 32728.00 32428.00 300.00 32728.00

 કલૂ આવક 35473.22 300.00 35773.22 37503.51 -2242.29 35261.22 38103.51 -2330.29 35773.22

લોન 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00

 કલૂ જમા 45473.22 300.00 45773.22 47503.51 -2242.29 45261.22 48103.51 -2330.29 45773.22

ખિચ 41710.67 3526.05 45236.72 41298.67 3488.05 44786.72 41710.67 3526.05 45236.72

બાકી સસલક/ખાધ 3762.55 -3226.05 536.50 6204.84 -5730.34 474.50 6392.84 -5856.34 536.50

૩. કેપીટ ગ્રાંટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87 67833.87

આવક 88258.89 88258.89 88258.89 88258.89 88258.89 88258.89

 કલૂ જમા 156092.76 156092.76 156092.76 156092.76 156092.76 156092.76

ખિચ 78763.49 78763.49 78763.49 78763.49 78763.49 78763.49

બાકી સસલક/ખાધ 77329.27 77329.27 77329.27 77329.27 77329.27 77329.27

૪. JNNURM ગ્રાંટ બજેટ
પ ુંરાત બાકી 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54 18725.54

આવક 4757.11 4757.11 4757.11 4757.11 4757.11 4757.11

 કલૂ જમા 23482.65 23482.65 23482.65 23482.65 23482.65 23482.65

ખિચ 13885.57 13885.57 13885.57 13885.57 13885.57 13885.57

બાકી સસલક/ખાધ 9597.08 9597.08 9597.08 9597.08 9597.08 9597.08

૫. ફાંડ અનરમત બજેટ
પ ુંરાત બાકી 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48 23366.48

આવક 11318.50 11318.50 11318.50 11318.50 11318.50 11318.50

 કલૂ જમા 34684.98 34684.98 34684.98 34684.98 34684.98 34684.98

ખિચ 9580.39 9580.39 9580.39 9580.39 9580.39 9580.39

બાકી સસલક/ખાધ 25104.59 25104.59 25104.59 25104.59 25104.59 25104.59

0.00એકાંદરે કૂ
પ ુંરાત બાકી 112734.84 112734.84 116033.41 -3696.29 112337.12 116123.41 -3784.29 112339.12

આવક 249999.98 9597.90 267607.88 248799.98 9597.90 260531.88 252133.98 9597.90 261731.88

 કલૂ જમા 362734.82 9597.90 380342.72 364833.39 5901.61 372869.00 368257.39 5813.61 374071.00

ખિચ 243835.67 13708.04 257543.71 242907.63 13670.04 256577.67 243835.67 13708.04 257543.71

બાકી સસલક/ખાધ 118899.15 -4110.14 122799.01 121925.76 -7768.43 116291.33 124421.72 -7894.43 116527.29

(રકમ રૂ. રખમરાં) 

વડોદરર મહરનગર પરલકર  સને ૨૦૧૮-૧૯ ડ્રરફટ અંદરજપત્ર એબસ્ટ્રેકટ

સને ૨૦૧૮-૧૯નર ડ્રરફટ બજેટ સને ૨૦૧૮-૧૯નર ડ્રરફટ બજેટ સને ૨૦૧૮-૧૯નર ડ્રરફટ બજેટ 
કમમશનરશ્રીએ રજુ કરે અંદરજ સ્ટ્થીયી સમમમતએ માંજુર  કરે અંદરજ સમગ્ સભરએ  માંજુર  કરે અંદરજ

(3)



(₹ લાખમાાં)

….¶Û×. સદરો
સને ૨૦૧૫-૧૬ 

ખરે ખર
સને ૨૦૧૬-૧૭ 

ખરે ખર
સને ૨૦૧૭-૧૮ 
મજુંર અંદાજ

સમગ્ર સભા  
સને ૨૦૧૭-૧૮ 
રરવાઇઝ અંદાજ

સમગ્ર સભા  
સને ૨૦૧૮-૧૯ 
ડ્રાફ્ટ અંદાજ

1 2 4 5 6 7

પરુાાંત બાકી 6159.10 5613.11 1553.77 2763.73 2368.01

(…) રેવન્ય ુઆવક 
1 મમકત વેરા તથા અન્ય વેરા 26000.43 30308.38 31428.16 31348.06 32048.11

2 ાણી પરુવઠાની આવક 8378.30 8710.90 8899.00 9002.90 9297.90

3 રેવન્ય ુગ્રાન્ટ 38300.19 35285.85 47067.00 51761.00 49461.00

4 અન્ય આવક 18704.32 17228.92 19845.40 18041.15 18728.37

રેવન્ય ુઆવકન ુકુલ 91383.24 91534.05 107239.56 110153.11 109535.38

૫ સચૂિત વધારો  મહસેૂી 2134.00

રેવન્ય ુઆવકન ુકુલ  સચુિત વધારા સહ 91383.24 91534.05 107239.56 110153.11 111669.38

Total income with op 97542.34 97147.16 108793.33 112916.84 114037.39

રેવન્ય ુખિચ
1 મહકેમ ખિચ 39138.52 41569.11 48869.83 55658.86 55252.20

2 મનભાવણી તથા વહહવટી ખિચ 18692.83 15243.94 20838.53 21107.27 21327.55

3 ોન િાચઝિસ 3741.29 4175.68 5621.80 4675.80 4665.80

4 પ્રાથમમક મિક્ષણ 10298.05 11948.14 14590.00 13950.00 15650.00

5 ાણી પરુવઠાનો ખિચ 8266.13 9130.03 10917.98 10156.90 10181.99

રેવન્ય ુખિચન ુકુલ 80136.82 82066.90 100838.14 105548.83 107077.54

કેીટ બજેટમાાં તબદી 
કરે/કરવાાત્ર રકમ

18729.08 10583.31 5000.00 5000.00 3000.00

Total Exp. 98865.90 92650.21 105838.14 110548.83 110077.54

બજેટ મસવાયની અસામાન્ય આવક-
જાવકની િોખ્ખી વધ-ઘટ

6936.67 1733.22

બાકી રેવન્ય ુસસલક/ખાધ 5613.11 2763.73 2955.19 2368.01 3959.85

પત્રક અ
રેવન્ય ુબજેટ
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અ.નં સદરો સને ૨૦૧૫-૧૬ 
ખરે ખર

સને ૨૦૧૬-૧૭ 
ખરે ખર

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
મજુંર અંદાજ

સમગ્ર સભા  
સને ૨૦૧૭-૧૮ 
રરવાઇઝ અંદાજ

સમગ્ર સભા  
સને ૨૦૧૮-૧૯ 

ડ્રાફ્ટ અંદાજ
1 2 ૪ 5 6 7

કેીટ પરુાાંત બાકી 939.77 13.98 996.33 351.26 45.22

(…) કેપીટલ આવક

1 કેીટ આવક 4307.21 1153.45 23826.25 23329.01 32428.00

2 ાણી પરુવઠા વવભાગની કેીટ આવક 100.70 147.30 300.00 300.00 300.00

3 રેવન્ય ુ બજેટમાાં તબદી 
કરે/કરવાાત્ર રકમ

18729.08 10583.31 5000.00 5000.00 3000.00

4 ોનની આવક 2540.60 6401.00 18500.00 12000.00 10000.00

કેપીટલ આવકનન ુકુલ 25677.59 18285.06 47626.25 40629.01 45728.00

પરુાતં સહનુ ંકુલ 26617.36 18299.04 48622.58 40980.27 45773.22

કેપીટલ ખર્ચ

1 કેીટ ખર્ચ 21295.43 8877.12 45224.20 38004.76 41710.67

2 ાણી પરુવઠા વવભાગનો કેીટ ખર્ચ 2898.11 1974.34 3188.05 2930.29 3526.05

કેપીટલ ખર્ચનુ ંકુલ 24193.54 10851.46 48412.25 40935.05 45236.72

બાકી સસલક/ખાદ્ય 2423.82 7447.58 210.33 45.22 536.50

બજેટા વિવાયની અિામાન્ય આવક-
જાવકની ર્ોખ્ખી વધ-ઘટ

2409.84 7096.32

બાકી કેપીટલ સસલક/ખાદ્ય 13.98 351.26 210.33 45.22 536.50

પત્રક બ
કેપીટલ બજેટ 



03-04-1812:39 PM

ઓન સોસસ ગ્રાંટ JNNURM ગ્રાંટ કુલ ઓન સોસસ ગ્રાંટ JNNURM ગ્રાંટ કુલ

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12

1 મમકત ેન્ડ એકળીઝીન 2025.00 0.00 0.00 2025.00 3025.00 0.00 0.00 3025.00

2 ળી.એમ.એસ.એસ. ફાલો 9500.00 0.00 0.00 9500.00 8500.00 0.00 0.00 8500.00

3 પાણી પરુળઠા 2930.29 3652.13 3500.00 10082.42 3526.05 5071.56 8580.64 17178.25

4 ડ્રેનજ 3505.00 8276.94 125.00 11906.94 4135.00 11493.85 152.00 15780.85

5 રોડ 8272.00 7980.97 0.00 16252.97 6310.00 11082.84 0.00 17392.84

6 પુો 2130.00 2754.52 0.00 4884.52 3500.00 3825.09 99.08 7424.17

7 કુળા, તાળ 490.00 0.00 0.00 490.00 570.00 0.00 0.00 570.00

8 ળરસાદી ગટર 2525.00 1246.34 0.00 3771.34 2800.00 1730.75 121.00 4651.75

9 સોીડ ળેસ્ટ મેનેજમેંટ 21.00 0.00 0.00 21.00 25.00 0.00 0.00 25.00

10 બબલ્ડીગ હાઉસીંગ / બી.એસ.ય.ુપી. 3284.00 25067.89 2061.46 30413.35 4320.00 34810.74 4732.62 43863.36

બબલ્ડીગ / હાઉસીંગ 3284.00 3243.22 0.00 6527.22 4320.00 4503.72 0.00 8823.72

MGY 0.00 19993.05 0.00 19993.05 0.00 27763.52 0.00 27763.52

RAY 0.00 1831.62 0.00 1831.62 0.00 2543.50 0.00 2543.50

PMAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બી.એસ.ય.ુપી. 0.00 0.00 2061.46 2061.46 0.00 0.00 4732.62 4732.62

11 પાર્કસસ એન્ડ ગાર્ડસન 927.00 343.75 0.00 1270.75 1251.52 477.35 0.00 1728.87

12 માકેટ 50.00 0.00 0.00 50.00 415.00 0.00 0.00 415.00

13 જ્નન્મ મરણ 120.00 0.00 0.00 120.00 215.00 0.00 0.00 215.00

14 કોમ્પટુરાઈઝેન 1002.00 0.00 0.00 1002.00 1003.00 0.00 0.00 1003.00

15 સ્રીટ ાઈટ 642.00 206.08 0.00 848.08 542.00 286.17 0.00 828.17

16 ફાયર 940.00 0.00 0.00 940.00 820.00 0.00 0.00 820.00

17 આરોગ્ય 60.00 6.93 0.00 66.93 550.00 9.62 0.00 559.62

18 સભાસદ શ્રીઓની સ્ળમળળેક ગ્ાાંટ હઠેલ 
ના મળકાસના કમો

2501.37 0.00 0.00 2501.37 2903.15 0.00 0.00 2903.15

19 ઈતર કમો 10.39 7183.57 145.00 7338.96 826.00 9975.52 200.23 11001.75

કુલ 40935.05 56719.12 5831.46 103485.63 45236.72 78763.49 13885.57 137885.78

પત્રક ક
સને ૨૦૧૭-૧૮ રીવરઇઝડ અંદરજ તથર સને ૨૦૧૮-૧૯ ડ્રરફ્ટ અંદરજ મજુબ કેપીટલ કરમોનુાં કુલ 

(₹ લરખમરાં) 

અ.નાં. સદરો
સમગ્ સભર  સને ૨૦૧૭-૧૮ રરવરઇઝ અંદરજ સમગ્ સભર  સને ૨૦૧૮-૧૯ ડ્રરફ્ટ અંદરજ



મૂ પાો 
૩૦%

લધ ુપાો કુર પાો

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 4.1 ાણી પયુલઠા ડી.ી.આય. ન ં૧ 4104.88 5667.97 2052.44 820.98 1231.46 1563.09 2794.55 5617.16 0.00 5617.16 0.00 0.00

4 4.2

ાણી પયુલઠા ડી.ી.આય. ન ં૨ 
(આજલા પ્રતાપયુા સ્ટ્રેંધનીંગ)

2870.00 3042.17 1435.00 574.00 861.00 172.17 1033.17 2611.43 0.00 2611.43 0.00 235.00

4 4.3

ાણી પયુલઠા ડી.ી.આય. ન ં૩ 
(સોસસ ઓગભેન્ટેળન પેઝ ૨)

3688.00 3880.80 1844.00 737.60 1106.40 192.80 1299.20 3509.85 0.00 3509.85 0.00 254.70

4 4.4
ાણી પયુલઠા (૨૪×૭) નો ામરોટ પ્રોજેક્ટ 
ડી.ી.આય. ન.ં ૪

6345.70 11470.61 3172.85 1269.14 1903.71 5124.91 7028.62 8165.58 510.27 8675.85 1000.00 2407.49

4 4.5 ાણી પયુલઠાનો સપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. ન.ં ૫ 2059.26 3737.26 605.50 242.20 1211.56 1678.00 2889.56 1541.23 649.15 2190.38 1200.00 995.93

5 5.1 સઅુયેઝ ડી.ી.આય. ન.ં ૧ 10514.93 15153.72 5257.47 2102.98 3154.48 4638.79 7793.27 13230.91 0.00 13230.91 25.00 15.00

5 5.2 સઅુયેઝ ડી.ી.આય. ન.ં ૨ 6055.74 6055.74 3027.87 1211.15 1816.72 0.00 1816.72 4987.14 0.00 4987.14 100.00 137.00

7 7.1 સોરીડ લેસ્ટ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડી.ી.આય. ન.ં ૧ 3098.54 3394.65 1549.27 619.71 929.56 296.11 1225.67 2468.46 0.00 2468.46 0.00 0.00

12 12.1

ફી.એસ.ય.ુી. ડી.ી.આય. ન.ં ૧
(૫૩૯૨ ભકાનો)

7350.48 9228.19 3396.33 1358.53 1372.93 0.00 1372.93 8731.68 6.24 8737.92 10.00 650.87

12 12.2

ફી.એસ.ય.ુી. ડી.ી.આય. ન.ં ૨
(પેઝ ૨-૫૬૬૪ ભકાનો)

11477.79 13804.57 5571.77 2228.70 1826.90 0.00 1826.90 13277.74 0.42 13278.16 13.42 513.41

12 12.3

ફી.એસ.ય.ુી. ડી.ી.આય. ન.ં ૩
(પેઝ ૩-૬૦૯૬ ભકાનો)

15524.02 20713.02 7482.90 3035.60 2498.02 0.00 2498.02 19881.39 12.54 19893.93 609.81 221.80

12 12.5

ફી.એસ.ય.ુી. ડી.ી.આય. ન.ં ૪
(પેઝ ૪-૨૩૩૬ ભકાનો)

9283.59 10819.58 4415.37 2162.62 1292.27 0.00 1292.27 8603.08 234.54 8837.62 615.50 1643.67

12 12.7

ફી.એસ.ય.ુી. ડી.ી.આય. ન.ં ૫
(પેઝ ૫-૨૨૦૮ ભકાનો)

8787.05 10238.91 4121.21 2103.91 1226.08 0.00 1226.08 7802.93 166.37 7969.30 800.00 1635.97

12 12.6

સપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. ફી.એસ.ય.ુી પેઝ I 
(૧૫ આંગણલાડી તથા સાત કમ્ાઉન્ડ લોર 
કયલા ) ડી.ી.આય. ન.ં ૫

131.37 195.08 63.77 38.26 42.09 50.96 93.05 115.45 0.00 115.45 12.73 66.90

12 12.4 સોશ્મો ઇકોનોમભક સલે (U.S.H.A Project) 7.00 63.81 0.00 8.98 0.00 54.83 54.83 63.81 0.00 63.81 0.00 0.00

1301 1301

યેરલે ઓલય બ્રીજ (જેતરપયુ-દદનેળ ભીર) 

ડી.ી.આય. ન.ં ૧
1968.00 2672.90 984.00 393.60 590.40 704.90 1295.30 2016.79 0.00 2016.79 0.00 0.00

1301 1301

યેરલે ઓલય બ્રીજ (નલામાડસ ડી- કેબફન) 

ડી.ી.આય. ન.ં ૨
1396.00 1853.00 698.00 279.20 418.80 457.00 875.80 1415.55 0.00 1415.55 0.00 0.00

1301 1301 યેરલે ઓલય બ્રીજ (રારફાગ) ડી.ી.આય. ન.ં ૧ 4572.00 497.00 5571.16 2286.00 914.40 1371.60 502.16 1873.76 5232.70 0.00 5232.70 0.00 99.08

1301 1301

યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરારી યેરલે ક્રોસીંગ) 

ડી.ી.આય. ન.ં ૩
4435.00 0.00 5856.00 2217.50 887.00 1330.50 1421.00 2751.50 5499.06 0.00 5499.06 0.00 0.00

1302 1303 લયસાદી ગટય  ડી.ી.આય. ન.ં ૧ 14594.56 23908.23 7297.28 2918.91 4378.37 9313.67 13692.04 22266.07 0.00 22266.07 0.00 15.00

1302 1303

લયસાદી ગટય  ડી.ી.આય. ન.ં ૨ 
(યીહફેીરીટેળન ઓપ કાસં)

10444.79 10444.79 5222.40 2088.96 3133.44 0.00 3133.44 7000.10 0.00 7000.10 0.00 106.00

22 22 ઓગાભેન્ટેળન ઓપ લોટય સપ્રામ મસસ્ટ્ટભ 12385.32 13787.05 6192.66 2477.06 3715.60 1401.73 5117.33 7799.54 759.22 8558.76 1300.00 4687.52

141094.02 497.00 181559.21 68893.59 28473.49 35411.89 27572.12 62984.01 151837.65 2338.75 154176.40 5686.46 13685.34

(ફ) અન્મ ખર્સની મલગત
કન્સલ્ટન્સી ર્ાજીસ 0.00 3500.00 0.00 0.00 3500.00 3444.27 8.93 3453.20 15.00 17.27

ભહકેભ તથા લહીલટી ર્ાજીસ 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 2206.68 98.09 2304.77 130.00 182.96

કુર  (ક) 0.00 5500.00 0.00 5500.00 5650.95 107.02 5757.97 145.00 200.23

કુર  (અ) +(ફ) 141094.02 497.00 187059.21 68893.59 28473.49 35411.89 27572.12 68484.01 157488.60 2445.77 159934.37 5831.46 13885.57

સને ૨૦૧૮-૧૯ 
ભા ંથનાય કુર  

ખર્સ

યકભ રૂ.  રાખભાં
JNNURM  ત્રક - ડ

(અ) ભજૂંય થમેર ડી.ી.આય.

ફજેટ કોડ
30-11-17 

સધુી થમેર 
કુર  ખર્સ

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ભા ંથનાય કુર  

ખર્સ
સમલિસીઝ ડી.ી.આય. 

યકભ
યેરલેનો 
પાો ટેન્ડય લેલ્યુ

બાયત 
સયકાય 
૫૦ %

ગજુયાત 
સયકાયનો 
પાો ૨૦%

30-11-17 

સધુી થમેર 
ખર્સ

૩૧-૦૩-

૧૭ સધુી 
થમેર ખર્સ

ભહાનગયાબરકાનો પાો



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

રેવન્ય  જમા 



૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
1 જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા યચ યણ 

આલક
A 0104201 ૧) નકર કયલાની અને વયખાલલાની પી 13407 5.85 3.77 5.00 1.52 3.48 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0105301 કોોયેળન એક્ટ તથા ફીજ એક્ટ મજુફ 
ગનુ્શા દંડની યકભ અંગે

18107 0.00 0.01 1.00 0.01 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

A 0106201 ફેંક યોકાણનુ ંવ્માજ 23103 4915.75 6266.24 5000.00 4393.59 606.41 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

A 0106204 લાશન રોનનુ ંવ્માજ 23106 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

શાઉવીંગ મોજના શપ્તા
A 0106207 ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 

અંગે પાાની યકભ
23501 0.05 0.01 3.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05

A 0106208 ૨) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ફીજા તફક્કા 
અંગે પાાની યકભ

23502 0.04 0.37 0.40 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

A 0106209 ૩) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ત્રીજા તફક્કા 
અંગે પાાની યકભ

23503 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0106210 ૪) શયણી નજીક યશઠેાણની મોજના 23505 0.16 0.08 0.15 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

A 0106211 ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 
અંગે પાાની યકભ

23504 0.03 0.02 0.05 0.13 0.02 0.15 0.15 0.15 0.15

A 0106212 ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગગના ૨૦૦ 
લવલાટો અંગે પાાની તથા શપ્તાની યકભ

23508 0.00 0.00 0.35 0.03 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0106213 ૭) તાદંરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 
લગગની મોજના અંગે

23510 5.47 2.62 5.00 0.02 4.98 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0106214 ૮) શયણી વલાદ યશઠેાણોની મોજના અંગે 
પાાની યકભ

23506 3.35 0.35 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

A 0106216 ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથના ં૧૦૮ 
લવલાટોની મોજના અંગે પાાની યકભ

23507 0.96 0.18 0.40 2.96 1.04 4.00 4.00 4.00 4.00

A 0106218 ૧૨) બધુ્ધદેલ શાઉવીંગ મોજના 23512 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0106219 ૧૩) E.W.S./લામ્ફે શાઉવીંગ મોજનાના ં
શપ્તાની આલક

23513 211.57 0.00 100.00 0.00 150.00 150.00 100.00 100.00 100.00

A 0106220 લધ ુઆકાયેર ગાય 16002 121.10 77.85 50.00 20.77 29.23 50.00 50.00 50.00 50.00

A 0106221 લધ ુઆકાયેર ખચગ યત જભા 16003 10.88 3.69 20.00 0.96 19.04 20.00 20.00 20.00 20.00

A 0106222 õઅગાઉના લોની આલક 9.00 0.00 15.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0106227 ૧) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 
અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13449 0.31 0.04 0.50 0.03 0.47 0.50 0.50 0.50 0.50

A 0106228 ૨) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ફીજા  તફક્કા 
અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13450 0.06 0.04 0.10 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05

A 0106229 ૩) તયવારી શાઉવીંગ મોજના પ્રથભ તફક્કા 
અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13451 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ›÷¾ÛÛ (2)



૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

A 0106230 ૪) શયણી નજીક યશઠેાણની મોજના 13452 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05

A 0106231 ૫) તયવારી શાઉવીંગ મોજના ચોથા તફક્કા 
અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13453 0.20 0.08 0.30 0.06 0.24 0.30 0.30 0.30 0.30

A 0106232 ૬) ગોયલા આર્થિક યીતે નફા લગગના ૨૦૦ 
લવલાટો તથા વતંોનગય ૨૬૦ લવલાટો 
અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13454 0.18 0.11 0.20 0.07 0.13 0.20 0.20 0.20 0.20

A 0106233 ૭) તાદંરજા ૨૩૬ લવલાટો ઓછી આલકના 
લગગની મોજના અંગે જભીન ભશસેરુની આલક

13455 0.23 0.08 0.20 0.05 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20

A 0106234 ૮) શયણી વલાદ યશઠેાણોની મોજના અંગે 
જભીન ભશસેરુની આલક

13456 0.03 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0106236 ૧૦) શયણી ાવે ઓછી આલક જૂથના ં૧૦૮ 
લવલાટોની મોજના અંગે જભીન ભશસેરુની 
આલક

13458 0.12 0.03 0.15 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

A 0106239 એભ.જી.લી.વી.એર ની ડીોઝીટ યત જભા 68301 0.00 0.02 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0106240 ટેરીપોનની ડીોઝીટ યત જભા 68302 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0106242 કભગચાયીઓના લધ ુઆકાયેર ટેરીપોન ફીર 
યત જભા

0.02 0.05 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

A 0106301 ર્ળક્ષણ ઉકય અંગે વયકાય ભદદ 18134 1967.36 0.00 2500.00 2307.94 5192.06 7500.00 3000.00 3000.00 3000.00

A 0110101 વાભાન્મ કય (જભીનો ઉયનો કય ) ( ાછરા 
લોનો)

10201 7.36 38.06 1400.00 4.14 1395.86 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00

A 0110108 કે્ષત્રપ આધાયીત વાભાન્મ કય 10217 14814.98 15998.24 15500.00 14175.35 1324.65 15500.00 15500.00 15500.00 16200.00

સચુચત લધાયો 3253.00 0.00 0.00

A 0110102 લેયા લસરુાત અંગેનો દંડ 10212 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0110103 લેયાનુ ંદંડનીમ વ્માજ 10206 659.18 756.63 600.00 351.15 248.85 600.00 600.00 600.00 600.00

A 0110104 ારત ુકુતયા યાખલાનુ ંચાર્જ 10304 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01

A 0110105 થીમેટય ટેક્ષ 10302 44.66 44.88 35.00 30.06 19.94 50.00 50.00 50.00 50.00

A 0110106 મારં્ત્રક લાશનો ઉયનો કય 10301 1025.06 2894.93 2500.00 1624.94 875.06 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

A 0110109 વ્મલવામ લેયો 10220 3717.18 4063.58 4100.00 3002.38 1097.62 4100.00 4100.00 4100.00 4100.00

A 0110110 વ્મલવામ લેયાનુ ંદંડનીમ વ્માજ 10223 74.28 85.44 50.00 52.72 2.28 55.00 55.00 55.00 55.00

A 0110111 ભનોયંજન કય 10307 189.11 192.63 150.00 71.10 78.90 150.00 0.00 0.00 0.00

A 0110112 ભનોયંજન કયનુ ંવ્માજ 10308 2.64 2.75 2.00 5.50 0.50 6.00 2.00 2.00 2.00

A 0110201 નોટીવ પી 10208 24.86 28.62 20.00 19.22 0.78 20.00 20.00 20.00 20.00

A 0110202 લોયંટ પી 10207 1.02 1.08 1.00 0.38 0.62 1.00 1.00 1.00 1.00
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૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

A 0110203 યચયુણ 13431 67.54 9.20 1.00 0.01 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

A 0110204 લશીલટી ચાર્જ (ચેક યીટનગ અંગેનો) 13444 13.48 9.94 8.00 4.96 3.04 8.00 8.00 8.00 8.00

A 0110205 વાભાન્મ કય યેકોડગ નાભપેયની આલક 13402 233.15 203.01 150.00 129.94 45.06 175.00 175.00 175.00 175.00

A 0113301 ઓક્રોમ લતય ગ્ાટંની આલક 18145 29232.00 26805.16 34500.00 21199.65 13300.35 34500.00 35500.00 35500.00 35500.00

A 0112201 ઇ-લેસ્ટની આલક 0.00 0.28 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0114201 ેન્ળન યત જભા 16001 155.61 36.42 180.00 21.84 158.16 180.00 180.00 180.00 180.00

A 0108301 આધાયકાડગની આલક 23336 0.00 2.61 10.00 5.14 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0108302 સ્ટેટવ ક્લેયી 23339 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0108303 ઇઆઇડી વચગ 23340 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0108304 ઇઆધાય 23341 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0106243 કાફગન કે્રડીટની આલક 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 જનયર ટેક્ષ ઇન્ડીયેક્ટ ટેક્ષ તથા યચ યણન ું 
ક ર

57514.83 57529.11 67036.96 47426.71 24577.89 72024.46 68320.46 68320.46 69020.46

સ લર્ત લધાયાન ું ક ર 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3253.00 0.00 0.00

2 પ્રભલ્કત રને્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડલેરોભેન્ટ
(૧)વાભાન્મ

A 0201201
(અ) જગ્મા લાયલાની યલાના પી 13101 89.94 51.59 90.00 29.35 30.65 60.00 60.00 60.00 60.00

ઇભાયત બાડું
A 0201202 ૨.૧) દુકાનો 13103 128.83 131.42 130.00 34.96 15.04 50.00 130.00 130.00 130.00

A 0201204 ૨.૩) સ્રભ ક્રીમયન્વના ંભકાનો 13108 5.70 4.44 2.00 3.19 1.81 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0201205 ૨.૪)ઇતય ભકાનો 13111 8.38 2.65 5.00 1.02 0.18 1.20 5.00 5.00 5.00

A 0201206 ૨.૫) દ્માલતી દેલી કોભર્ળિમર વેન્ટય 13104 117.67 82.15 70.00 14.96 7.04 22.00 70.00 70.00 70.00

A 0201207 જાશયેાત/શોડીગ્વ અંગેનુ ંબાડું 13102 503.68 351.36 1000.00 551.91 248.09 800.00 1100.00 1100.00 1100.00

A 0201208 વલેમય અને પ્રાન ભેકયની પી 13436 2.80 16.31 20.00 5.36 2.64 8.00 20.00 20.00 20.00

A 0201209 ઇભાયતો ફાધંલાના યલાનાની રાગત 13307 8132.09 5699.75 9000.00 2763.53 5236.47 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00

A 0201210 વ્શીકર ાર્કિંગ ચાર્જ /ે એન્ડ ાકગ 13434 20.31 13.65 35.00 12.54 7.46 20.00 35.00 60.00 60.00

A 0201211 લવલાટ મોજના અંગે કોોયેળને ફાધેંરા 
ભકાનો/દુકાનો નાભપેય કયલા અંગેનુ ંઉત્ન્ન

13402 8.28 5.25 15.00 2.67 1.33 4.00 10.00 10.00 10.00

A 0201213 અકોટા સ્ટેડીમભનુ ંઉત્ન્ન 13105 15.90 10.87 15.00 2.14 0.86 3.00 15.00 15.00 15.00

A 0201216 રોકોને શગંાભી ઇભરા કામભી બાડેથી આલા 13117 4.63 4.31 5.00 0.51 0.49 1.00 5.00 5.00 5.00

A 0201217 ભશાનગયાચરકાના ખલુ્રા પ્રોટ ાટી પ્રોટ 
તયીકે બાડેથી આલા

13118 13.83 2.75 15.00 5.11 9.89 15.00 15.00 15.00 15.00

A 0201219 કાયેરીફાગ સ્કેટીંગ યીંગની આલક 13105 0.00 0.00 0.50 0.00 0.65 0.65 0.85 0.85 0.85
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૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

A 0201220 કોમ્યરુ્નકેળનના ટાલયના ઇન્સ્ટોરેળન ચાર્જની 
આલક

13463 20.42 19.82 25.00 2.02 0.98 3.00 20.00 20.00 20.00

A 0201221 કેફર કનેક્ળનના ંબાડાની આલક 13119 57.00 55.27 60.00 44.46 15.54 60.00 60.00 60.00 60.00

A 0201222 અંડયગ્ાઉન્ડ/ઓલયશડે કેફર ચાજીવની 
આલક

13122 10.89 2.93 20.00 23.68 12.32 36.00 35.00 35.00 35.00

A 0201223 કમ્પમ્પ્રળન વટીપીકેટની આલક 13321 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

A 0201224 ઓક્યેુળન વટીર્પકેટની આલક 13322 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25

A 0202201 વાઇટ પ્રાન તથા નક્ળાની નકર કયલાની 
તથા વયખાલલાની પી

13407 22.94 15.99 20.00 7.30 3.70 11.00 20.00 20.00 20.00

A 0202202 ચફલ્ડીંગ એન્ડ અધય કન્સ્રક્ળન વેવની વર્લિવ 
આલક

23322 11.22 12.52 15.00 6.11 2.89 9.00 15.00 15.00 15.00

A 0202301 ટાઉન પ્રાર્નિંગની ભશકેભ ગ્ાટં 18143 0.00 24.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0203201 ૧)ગાધંીનગય ગશૃનુ ંબાડુ ંતથા યચયુણ 
આલક

13105 27.51 31.08 35.00 20.68 12.32 33.00 35.00 35.00 35.00

A 0203202 ૧)વય વમાજીયાલ નગયગશૃનુ ંબાડુ ંતથા 
યચયુણ આલક

13105 102.10 119.15 105.00 58.81 46.24 105.05 106.00 106.00 106.00

A 0203203 યાત્રી ફજાયની આલક 13105 0.00 0.00 70.00 77.16 22.84 100.00 260.00 260.00 260.00

A 0203204 આજલા ટાઉન શોરનુ ંબાડુ ંતથા યચયુણ 
આલક

13105 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 50.00 50.00 50.00

A 0204201 ઓનએય ર્થમેટયનુ ંબાડું 13105 0.18 0.15 0.50 0.03 0.02 0.05 0.10 0.10 0.10

૨
øપ્રભલ્કત રને્ડ એક્લીઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડલેરોભેન્ટન  ું ક ર

9304.31 6658.39 10754.25 3667.50 5684.45 9351.95 10073.20 10098.20 10098.20

સ લર્ત લધાયાન ું ક ર
૩ જાિયે સરાભતી

A 0301101 પામયટેક્ષ 10306 188.81 199.39 200.00 180.56 19.44 200.00 200.00 200.00 200.00

સચુચત લધાયો
A 0301201 પામય એન્જીનનુ ંઉત્ન્ન 13404 27.09 13.83 24.00 17.57 17.93 35.50 40.00 40.00 40.00

A 0301202 એમ્્યરુવં ભોટયગાડીનુ ંઉત્ન્ન 13405 0.84 1.28 2.00 0.46 0.54 1.00 1.00 1.00 1.00

A 0301203 મતૃદેશલાર્શનીનુ ંઉત્ન્ન 13435 3.08 1.98 3.00 0.81 0.44 1.25 1.50 1.50 1.50

A 0301204 છટંકાલની ાણીની ટાકંીનુ ંઉત્ન્ન 13409 16.94 18.73 25.00 9.19 10.81 20.00 25.00 25.00 25.00

A 0301207 ફહુભાી ભકાનોભા ંપામય પાઇટીંગની 
સરુ્લધાના ઇન્વેક્ળનની આલક

23313 90.63 134.12 120.00 119.57 80.43 200.00 150.00 150.00 150.00

A 0304301 વયકાયી ભદદ રાપીક ર્વગ્નર તથા અન્મ 
રાર્પક સરુ્લધા ભાટે

18101 100.00 80.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 જાિયે સરાભતીન  ું ક ર 427.39 449.33 474.00 328.16 229.59 557.75 517.50 517.50 517.50

સ લર્ત લધાયાન ું ક ર
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૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

5 કન્ઝયલન્સી
A 0501101 ડ્રેનેજ કય (ાછરા લોનો) 10213 8.93 19.25 3.00 2.28 0.72 3.00 3.00 3.00 3.00

A 0501104 કન્ઝયલન્વી તથા સઅુયેઝ કય (ચા ુલગનો) 10221 3809.24 4200.35 4800.00 3952.39 847.61 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00

A 0501105 કન્ઝયલન્વી તથા સઅુયેઝ કય (ાછરા 
લોનો)

10222 557.38 510.36 600.00 247.53 252.47 500.00 500.00 500.00 500.00

સચુચત લધાયો 2184.00 0.00 0.00

A 0501102 શદ ફશાયના ડ્રેનેજ કનેક્ળન ભાટે 10216 0.00 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 0501103 જાજરૂ લેયો 10202 0.02 0.02 0.10 0.04 0.01 0.05 0.10 0.10 0.10

A 0501201 યચયુણ 23310 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50

A 0501202 ફ્રળીંગ જાજરૂ અંગે આેર રોનની આલક 28109 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

A 0501203 યીડયવુ રેલરના વટીર્પકેટ અંગેની આલક 13316 0.78 0.24 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50

A 0501205
õખાનગી કાયખાનાના ભરીન જના વેમ્ર 
તાવલાની આલક

13320 5.20 3.87 5.00 4.27 0.73 5.00 5.00 5.00 5.00

ગુંદા(સ્રેજ) ાણીન ું ઉત્ન્ન
A 0502201 ભેરા ાણીનુ ંઉત્ન્ન તથા તે રગતની આલક 23212 89.36 37.59 110.00 2.54 0.96 3.50 3.00 3.00 3.00

A 0502202 ભેરા ખાતયનુ ંઉત્ન્ન 23213 8.13 5.58 6.00 2.55 1.45 4.00 6.00 6.00 6.00

A 0503201 ખાનગી ડ્રેનેજ વપાઇ 13417 1.76 0.59 3.00 0.72 0.28 1.00 3.00 3.00 3.00

A 0503202 વોવમટીના ૧૦૦% ના ખચે ડ્રેનેજ નાખંલાના 
કાભે આલેર સુયર્લઝન એજન્વી તથા 
કન્ટીજન્વી ેટે થમેર આલક

13411 59.52 52.29 75.00 87.62 12.38 100.00 100.00 100.00 100.00

A 0503203 ચેમ્ફય જોડાણની કાભગીયીનુ ંઉત્ન્ન 13410 133.05 124.41 100.00 104.89 45.11 150.00 150.00 150.00 150.00

5 કન્ઝયલન્સીન  ું ક ર 4673.37 4954.68 5705.20 4404.83 1161.72 5566.55 5573.15 5573.15 5573.15

સ લર્ત લધાયાન ું ક ર 2184.00 0.00 0.00

6 જાિયે આયોગ્મ અને તુંદ યસ્તી

ફૂડ વેફ્ટી એક્ટ ૨૦૦૬ અન્લમે ખોયાક 
ળાખાની આલક

A 0601204 યજીસ્રેળન પી 13323 5.94 11.52 10.00 3.96 6.04 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0601205 રામવન્વ પી 13324 69.45 115.82 125.00 86.47 63.53 150.00 150.00 150.00 150.00

A 0601206 ાયસન્સ તથા રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવનાર 
પાસેથી વસુ કરવામાાં આવે તેની આવક

13325 0.98 1.32 10.00 1.10 3.90 5.00 10.00 10.00 10.00

A 0601207 નર્સિંગ હોમ અને હોસ્સ્ટ્પટ (બોમ્બે નર્સિંગ  0.00 50.96 50.00 8.35 11.65 20.00 50.00 50.00 50.00

A 0601208 ેબોરેટરી અને કીનીક (બોમ્બે નર્સિંગ  હોમ 0.00 6.02 10.00 2.24 0.76 3.00 10.00 10.00 10.00
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૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

A 0602201
õબ્્રક શલે્થ રેફોયેટયીભા ંવેમ્ર 
તાવલાની આલક

13433 8.54 10.61 10.00 7.53 3.47 11.00 10.00 10.00 10.00

A 0602202 ેથોરોજીકર રેફોયેટયીનુ ંઉત્ન્ન 13438 0.00 0.00 4.00 1.04 2.96 4.00 4.00 4.00 4.00

A0603201 ભત્સ્મ ઉદ્યોગ ભાટે ળશયેના તાલો બાડે 
આલાભા ંઆલે તેની આલક

13464 1.88 20.72 22.00 0.00 2.00 2.00 20.00 20.00 20.00

A 0605201 ર્લદેળ પ્રલાવ અથે ઇન્ટયનેળનર લેક્ક્વન 
વટીર્પકેટ આલા અંગેની આલક

13406 0.11 0.06 0.15 0.04 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10

ઢોય ડ્ફાનુ ંઉત્ન્ન
A 0606201 ૧)ખોયાકી 23319 3.41 5.12 4.00 1.25 2.75 4.00 4.00 4.00 4.00

A 0606202 ૨)દંડની આલક 13302 5.81 7.01 12.00 1.44 3.56 5.00 10.00 10.00 10.00

A 0606203 ૩)યચયુણ 23323 1.31 1.61 2.00 0.34 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00

A 0606204 ૪)લશીલટ ચાર્જ 13305 7.52 8.69 15.00 1.78 3.22 5.00 10.00 10.00 10.00

6 જાિયે આયોગ્મ અને તુંદ યસ્તી ન ું ક ર 104.95 239.46 274.15 115.54 104.56 220.10 289.10 289.10 289.10

7 ઘન કર્યાનો પ્રનકાર
A 0701101 વપાઇ ચાર્જ (ચાુ ંલગનો) 13439 1188.24 1295.43 1500.00 1207.24 292.76 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

સચુચત લધાયો 2573.00 2134.00 2134.00

A 0701102 વપાઇ ચાર્જ (ાછરા લોનો) 13462 203.82 201.68 135.00 92.68 42.32 135.00 135.00 135.00 135.00

A 0702201 કંોસ્ટ પ્રાન્ટના ંબાડાની આલક 13116 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00

7 ઘન કર્યાના પ્રનકારન ું ઉત્ન્ન 1392.06 1497.11 1640.00 1299.92 335.08 1635.00 1640.00 1640.00 1640.00

7 સ લર્ત લધાયાન ું ક ર 2573.00 2134.00 2134.00

8 લૈદ્યકીમ ભદદ
A 0801201 એક્વ-યે-યરુ્નટભા ંએક્વ યે કાઢલાનો ચાર્જ 13414 1.21 0.00 5.00 2.37 2.63 5.00 5.00 5.00 5.00

A 0801202 દંત ચચકીત્વા ર્લબાગની આલક 13424 0.00 0.00 0.05 0.12 0.03 0.15 0.05 0.05 0.05

A 0801203 લૈદ્યીમ યાશત ભેલલા કેવ કાઢલાની પી 13418 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0803301 કેન્ર વયકાયની કુટંફ કરમાણ વ્મરં્ધકયણ 
કેન્રની આલક

18112 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0803302 પેર્ભરી લેલ્પેય સ્કીભની લશીલટી ખચગ અંગે 
ભનાય વયકાય ભદદ

18111 367.58 121.12 300.00 291.00 9.00 300.00 300.00 300.00 300.00

A 0804301 ય.ુવી.ડી યેલન્ય ુએકવ. ગ્ાટં 18131 0.00 3.61 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 લૈદ્યકીમ ભદદન ું ક ર 368.79 124.73 328.05 293.49 31.66 325.15 325.05 325.05 325.05

9 ભાકેટ કતરખાના
A 0901201 ૧) ભાકેટની આલક 13113 123.88 82.82 150.00 62.90 87.10 150.00 150.00 150.00 150.00

A 0901202 ૨)કતરખાનાની આલક 13114 7.18 6.14 7.00 4.21 3.09 7.30 7.50 7.50 7.50

9 ભાકેટ કતરખાનાન ું ક ર 131.06 88.96 157.00 67.11 90.19 157.30 157.50 157.50 157.50
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૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

10 જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી
A 1001201 ૧)જન્ભભયણની નોંધણી 13415 4.40 4.10 3.50 2.12 1.38 3.50 3.50 3.50 3.50

A 1001203 ૩)જન્ભ ભયણ નોંધણી નકર કયલાની તથા 
વયખાલલાની પી

13407 43.65 42.47 50.00 34.54 15.46 50.00 50.00 50.00 50.00

A 1001204 ૩)રગ્ન નોંધણી અંગે લશીલટી ચાય જની 
આલક

9.99 10.52 10.00 0.66 9.34 10.00 10.00 10.00 10.00

10 જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી ન ું ક ર 58.04 57.09 63.50 37.32 26.18 63.50 63.50 63.50 63.50

11 ફગીર્ા, િાણી સુંગ્રિ સ્થાન, ઉદ્યાનયી અને 
મ સાપયી ફુંગરા

A 1101201 ર્લદ્યતુ ચકડો રાર્પક વેન્ટય તથા યચયુણ 
ઉત્ન્ન

13207 4.44 4.78 4.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A 1101202 પ્રેનેટોયીમભ તથા વામન્વ ાકગન ુ ંઉત્ન્ન 13208 0.00 5.98 2.00 2.69 0.56 3.25 3.25 3.25 3.25

A 1101203 ફગીચાના ઝાડ ફૂર છોડ શયાજીથી લેચાણ 
તથા કંુડાનુ ંબાડું

13201 0.35 0.80 0.30 0.20 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25

A 1101204 એમ્પી ર્થમેટયનુ ંબાડું 13120 0.00 0.00 0.10 0.00 0.35 0.35 0.50 0.50 0.50

A 1102201 ે એન્ડ ાકગની પી (ઇજાયાથી) (આજલા) 13434 23.50 35.34 65.00 22.26 42.74 65.00 65.00 65.00 65.00

A 1102202
éએન્રી પી આજલા 13206 21.97 45.16 0.00 30.21 14.79 45.00 45.00 45.00 45.00

A 1103201 જાનલયો ર્લગેયેના દાનનુ ંઉત્ન્ન 23206 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

A 1103202 પ્રાણી વગં્શસ્થાનની એન્રી પી 13205 85.35 88.53 85.00 57.82 32.18 90.00 90.00 90.00 90.00

A 1104201 ર્પલ્ભ શટુીંગનુ ંઉત્ન્ન 13209 0.40 1.19 1.00 0.39 0.41 0.80 0.90 0.90 0.90

A 1104202 જોમ રેનના ંઇજાયાનુ ંઉત્ન્ન 13213 29.38 37.60 40.00 27.03 0.00 27.03 29.37 29.37 29.37

અપ્રતપ્રથગિૃન ું બાડ ું
A 1105202 ૨)વમાજીફાગ, રારફાગ તથા  કોમ્યનુીટી 

શોરનુ ંબાડું
13106 37.39 36.23 35.00 36.30 13.70 50.00 50.00 50.00 50.00

A 1105203
ü૩)વયદાયફાગ અર્તર્થગશૃ 13106 2.99 2.44 11.00 1.97 1.03 3.00 10.00 10.00 10.00

A 1105204 ૪)ઇન્રયુી અર્તર્થગશૃ 13106 9.46 9.45 10.00 12.71 2.29 15.00 15.00 15.00 15.00

A 1105205 ૫)પે્રભાનદં વસં્કાય કેન્ર 13106 4.81 3.62 4.00 5.54 1.46 7.00 7.00 7.00 7.00

A 1105206
ü૬)અકોટા અર્તર્થગ્રશુ 13106 12.58 11.23 13.00 12.02 2.98 15.00 15.00 15.00 15.00

A 1105207 ૭)ર્નઝાભયુા અર્તર્થગશૃ 13106 2.76 2.06 6.50 7.06 0.94 8.00 8.00 8.00 8.00

A 1105208 ૮)સબુાનયુા અર્તર્થગશૃ 13106 13.22 13.57 16.00 12.96 3.04 16.00 16.00 16.00 16.00

A 1105209
ü૯)ભાજંરયુ અર્તર્થગશૃ 13106 23.34 17.61 25.00 23.23 1.77 25.00 25.00 25.00 25.00

A 1105210 ૧૦)સ્ટેળન પ્રલાવીગશૃનુ ંઉત્ન્ન 13106 11.18 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 1105213 ૧૧)ર્દલાીયુા અર્તર્થગશૃ 13106 0.00 0.00 15.00 12.17 5.83 18.00 18.00 18.00 18.00

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ›÷¾ÛÛ (8)



૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

A 1105214 ૧૨) ડ્રોની આવક (ટુરીસ્ટ્ટ) 0.00 0.08 10.00 1.48 8.52 10.00 10.00 10.00 10.00

A 1105212 ટુયીસ્ટ બ્્રકેળનના લેચાણની આલક 23202 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 1106201 રારફાગ સ્લીર્ભિંગરુનુ ં ઉત્ન્ન 13202 15.82 22.62 22.00 21.20 3.80 25.00 22.00 22.00 22.00

A 1106202 વયદાયફાગ સ્લીર્ભિંગરુનુ ં ઉત્ન્ન 13202 32.43 16.47 30.00 31.46 8.54 40.00 45.00 45.00 45.00

A 1106204 યાજીલગાધંી સ્લીર્ભિંગરુનુ ં ઉત્ન્ન 13202 13.44 6.17 14.00 0.00 2.00 2.00 14.00 14.00 14.00

A 1106205 કાયેરીફાગ  સ્લીર્ભિંગરુનુ ં ઉત્ન્ન 13202 0.00 0.00 20.00 34.80 5.20 40.00 40.00 40.00 40.00

11 ફગીર્ા, િાણી સુંગ્રિ સ્થાન, ઉદ્યાનયી અને 
મ સાપયી ફુંગરાન  ું ક ર

344.81 369.38 448.95 353.50 157.23 510.73 534.32 534.32 534.32

12 જાિયેકાભો
(૧)વાભાન્મ

A 1201201 કોન્રાક્ટયનો દંડ 23305 291.95 108.75 220.00 157.06 92.94 250.00 250.00 250.00 250.00

A 1201202 યચયુણ 23304 0.01 0.08 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

A 1201203 ટેન્ડય પી 13309 43.35 48.33 45.00 47.82 22.18 70.00 70.00 70.00 70.00

A 1202201 શહરેી બસ સેવાના ઇજારા તથા બસ સ્ટ્ટેન્ડ 
ઉપરની જાહરેાત અંગેની આવક

13461 5.10 44.46 20.00 9.45 35.55 45.00 45.00 45.00 45.00

A 1203201 સ્ટોયની આલક 23203 0.06 0.16 0.25 0.45 0.05 0.50 0.50 0.50 0.50

A 1204201 કોન્રાક્ટયની યજીસ્રેળન પી 13311 13.23 13.94 15.00 7.50 7.50 15.00 15.00 15.00 15.00

12 જાિયેકાભો ન ું ક ર 353.70 215.72 301.25 222.28 159.22 381.50 381.50 381.50 381.50

13 યસ્તા, ફૂટાથ, પરૂો, ક લા, તાલ, સ્ટોભચ 
લોટય
(૧)વાભાન્મ

A 1301201 ૨)ાર્કિંગ ચાર્જ 13434 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

A 1301202 ૩)યોડ યોરય ર્લગેયે ભળીનનુ ંબાડું 13115 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

A 1301204 વોવામટીઓના યસ્તાના સુયર્લઝન તથા 
કન્ટીજન્વી ચાજીવ

13412 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

A 1301205 યસ્તા દુયસ્તી અંગે રોકોની આલનાયી આલક 23314 41.02 69.45 50.00 88.39 11.61 100.00 100.00 100.00 100.00

A 1301206 ગેવ ચયીની દુયસ્તી અંગે આલનાયી આલક 
તથા ફીજુ કીયકો ઉત્ન્ન

23315 0.00 0.00 0.40 0.02 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10

A1301207 ગેન્રી ગેટની આલક 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

A1301208 લેન્ડય યેજીસ્રેળનાની આલક 0.00 4.95 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

13 યસ્તા, ફૂટાથ, પરૂો, ક લા, તાલ, સ્ટોભચ 
લોટય ન ું ક ર

41.31 74.40 154.90 88.41 114.19 204.60 204.60 254.60 254.60

સ લર્ત લધાયાન ું ક ર

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ›÷¾ÛÛ (9)



૨૦૧૯ન ું યેલન્ય  જભાન ું અંદાજત્ર
(₹ રાખભાું)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
ભાર્ચ'૧૮ ક ર õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮ડિસાફના સદયો

લડોદયા ભિાનગયાલરકા સને ૨૦૧૮-

ળેયો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો યીલાઇઝડ 

અંદાજ
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખયેખય 
જભા

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થામી સપ્રભપ્રત સભગ્ર સબા

ખયેખય જભા
ફજેટ કોડ ø

14 જાિયે પ્રળક્ષણ
A 1401301 પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણ ભાટે વયકાયની ભદદ 18136 6524.00 8210.00 9603.00 5795.00 3505.00 9300.00 10500.00 10500.00 10500.00

14 જાિયે પ્રળક્ષણ ન ું ક ર 6524.00 8210.00 9603.00 5795.00 3505.00 9300.00 10500.00 10500.00 10500.00

15 યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા ગ ભાસ્તાધાયા
૧)રામવન્વ પી

A 1501201 કોો. એક્ટ તથા ેટા કામદાઓ મજુફ 
(શોકવગ ાવ)

13310 61.99 55.04 60.00 20.90 29.10 50.00 50.00 50.00 50.00

A 1501202 આયોગ્મ યલાના 13306 11.12 9.40 20.00 4.07 10.93 15.00 20.00 20.00 20.00

ગભુાસ્તાધાયાની આલક
A 1502203 યજીસ્રેળન અને યીન્યઅુર પી 13303 60.94 154.13 75.00 34.67 40.33 75.00 75.00 75.00 75.00

A 1502204 દંડની લસરુાત 13304 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 1504201 એન્ક્રોચભેન્ટની આલક 23316 27.65 24.43 30.00 8.87 16.13 25.00 25.00 25.00 25.00

A 1504202 ફેંડનુ ંઉત્ન્ન 13447 0.97 0.65 2.25 0.15 0.47 0.62 0.60 0.60 0.60

15 યલાના એન્રોર્ભેન્ટ તથા ગ ભાસ્તાધાયાન  ું 
ક ર

162.67 243.65 187.35 68.66 96.96 165.62 170.60 170.60 170.60

16 યચ યણ
A 1602201 ર્પ્રન્ટીંગ પે્રવભાથંી આલનારુ ઉત્ન્ન 23215 14.95 48.71 50.00 12.08 37.92 50.00 50.00 50.00 50.00

A 1602204 પોભગન ુ ંલેચાણ 23210 24.20 17.72 20.00 15.73 4.27 20.00 20.00 20.00 20.00

A 1603201 યચયુણ 23318 128.46 139.94 125.00 25.28 74.72 100.00 125.00 125.00 125.00

A 1603202 ભાર્શતી અર્ધકાય યત્લેની આલક 23320 1.18 1.96 2.00 0.28 0.72 1.00 2.00 2.00 2.00

A1603203 ભશાનગયાચરકાને ભેર દાનની આલક 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A1603204 ગેવ ર્લબાગની ફાકી યકભ યત જભા 1429.86 2.29 1000.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

A1603205 ભાર્શતી અર્ધકાય વર્લિવની આલક 0.00 9.52 10.00 7.31 2.69 10.00 10.00 10.00 10.00

16 યચ યણન ું ક ર 1603.65 220.14 1212.00 56.81 625.32 686.00 712.00 712.00 712.00

એકુંદયે ભિસે  રી જભા 83004.94 80932.15 98340.56 64225.24 36899.24 101150.21 99462.48 99537.48 100237.48

સ લર્ત લધાયાન  ું ક ર 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8010.00 2134.00 2134.00

સ લર્ત લધાયા સિ ભિસે  રી જભાન  ું ક ર 83004.94 80932.15 98340.56 64225.24 36899.24 101150.21 107472.48 101671.48 102371.48

ાણી પ યલઠા પ્રલબાગની યેલન્ય   આલકન ું ક ર 8378.30 8710.90 8899.00 7509.52 1493.38 9002.90 9297.90 9297.90 9297.90

ાણી પ યલઠા પ્રલબાગના  સ લર્ત લધાયાન  ું ક ર 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ાણી પ યલઠા પ્રલબાગના સ લર્ત લધાયા સિન ું 
એકુંદય યેલન્ય   ક ર

91383.24 89643.05 107239.56 71734.76 38392.62 110153.11 116770.38 110969.38 111669.38

યેલન્ય   આલકન ું એકુંદય ક ર 91383.24 89643.05 107239.56 71734.76 38392.62 110153.11 116770.38 110969.38 111669.38

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ›÷¾ÛÛ (10)



પાણી પરુવઠા વવભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯નુું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજુર કરેિ અંદાજપત્ર

રેવન્ય ુજમા 



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
1 રેવન્ય ુજમા

(૧)વાભાન્મ
A 0401101 ાણી કય/ચાર્જ (ાછરા લષનો) 10205 4.65 6.96 10.00 1.16 8.84 10.00 10.00 10.00 10.00

A 0401103 ૧)ભીટય સવલામ (ાછરા લષનો) 10204 374.86 234.95 500.00 70.04 429.96 500.00 500.00 500.00 500.00

A 0401104 ૨)ભીટયથી (ાછરા લષનો) 10203 3.33 7.21 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

A 0401107
૧) કે્ષત્રપ આધારયત સભલ્કત લેયાને સવુગંત 
ાણી ચાર્જ/કય (ભીટય સવલામ)

10218 7370.59 7843.73 7700.00 7133.83 566.17 7700.00 8000.00 8000.00 8000.00

A 0401108 ૨)ાણી ચાર્જ/કય(ભીટયથી) 10219 247.92 314.40 150.00 37.03 112.97 150.00 150.00 150.00 150.00

ાણી ચાર્જ/કય અંગેનો સચુચત લધાયો
A 0401102 શદ ફશાયના લોટય કનેક્ળન ભાટે 10215 0.00 1.40 1.10 0.71 0.39 1.10 1.10 1.10 1.10

A 0401105 ફાધંકાભ ાણી 10209 78.24 19.84 70.00 19.23 50.77 70.00 70.00 70.00 70.00

A 0401201 ભીટય બાડાની આલક 13112 0.02 0.00 0.70 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

A 0401202 કનેક્ળન પી 13401 101.91 84.10 75.00 91.64 3.36 95.00 90.00 90.00 90.00

A 0401203 ફધં ખોરની રાગત 13426 10.40 10.16 10.00 10.12 9.88 20.00 20.00 20.00 20.00

A 0401204 નાભપેયની રાગત 13402 32.35 32.32 30.00 28.38 1.62 30.00 30.00 30.00 30.00

A 0401205 ઝાડ તથા ઘાવનુ ંઉત્ન્ન 23211 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

A 0401207 યચયુણ 23324 0.26 1.02 0.10 10.14 9.86 20.00 20.00 20.00 20.00

A 0401208 ાણી સુયસલઝન ચાર્જ 13441 41.18 113.52 100.00 102.79 47.21 150.00 150.00 150.00 150.00

A 0401209 પ્રમ્ફય રામવન્વ પી 13315 3.34 0.32 2.00 4.45 1.55 6.00 6.00 6.00 6.00

A 0401301
ઇયીગેળન વેવ તથા લોટય યેટ અંગે વયકાય 
ભદદ 18109 109.25 40.97 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

રેવન્ય ુઆવકનુાં કુ 8378.30 8710.90 8899.00 7509.52 1493.38 9002.90 9297.90 9297.90 9297.90

સચુર્ત વધારા સહ રેવન્ય ુઆવકનુાં કુ 8378.30 8710.90 8899.00 7509.52 1493.38 9002.90 9297.90 9297.90 9297.90

શેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજઅંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
સમગ્ર સભા

વડોદરા મહાનગરાચકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં ાણી પરુવઠા પ્રવભાગ  રેવન્ય ુજમાનુાં અંદાજત્ર

ખરેખર જમા
બજેટ કોડ ø એકાઉન્ટ 

કોડ

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
જમા

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજડહસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રત

પાણી પરુવઠા- રેવન્ય ુજમા (22)



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

રેવન્ય  ખર્ચ



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
1 વાભાન્મ કયબાય અને કયની લસરુાત

૧)વાભાન્મ કાયબાય
101 મ્યનુનનવર વેકે્રટયીની ઓફપવ

B 0101101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧) 154.78 173.20 196.71 178.76 48.99 227.75 211.33 211.33 211.33

ભશકેભનુું કુર 154.78 173.20 196.71 178.76 48.99 227.75 211.33 211.33 211.33

B 0101201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ 8.80 5.95 15.15 4.45 10.80 15.25 15.90 15.90 15.90 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર ખર્ચ 8.80 5.95 15.15 4.45 10.80 15.25 15.90 15.90 15.90

૩)નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0101301 આશતથ્મ બથ્્ું 34801 0.10 0.00 0.30 0.20 0.10 0.30 0.30 0.30 0.30

B 0101302 આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ 34802 1.28 1.74 1.75 0.75 1.00 1.75 1.75 1.75 1.75

B 0101303 ઓર ઇન્ન્ડમા ભેમવસ કાઉન્ન્વર પી 34805 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20

B 0101304 વદસ્મોને ભાનદ લેતન, સ્ટેળનયી તથા 
શભટીંગ એરાઉન્વ આલા

34803 41.78 31.68 45.00 24.72 20.28 45.00 45.00 45.00 45.00

B 0101305 વદસ્મોને ટેરીપોન અંગે ભાનદ લેતન 34807 5.65 10.49 7.50 4.22 3.28 7.50 7.50 7.50 7.50

B 0101306 કાનનુી વરાશ તથા લકીર પી 34201 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 0101307 શલશલધ કશભટીઓના અધ્મક્ષોની રૂભો શલ.ને 
એયકન્ન્ડળન રગાલલા તથા શનબાલણી ભાટે

60912 3.59 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

B 0101308 કોમ્પ્યટુય/ઝેયોક્ષ ભળીન ખયીદલા તથા 
શનબાલણી ભાટે
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1.70 0.92 1.00 0.23 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0101309 ખાતાકીમ લડાના શભટીંગ તથા અશતશથ ખર્સ 34808 0.11 0.12 0.12 0.07 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12

B 0101310 ભેમયશ્રીના અશધકાયભા ંગજુયાતી દૈશનક 
વાભશમકો શલગેયેભા ંજાશયેાત તથા શબેુચ્છા 
વદેંળા આલા

34103 2.10 1.89 4.00 0.20 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00

B 0101311 શોદે્દદાયો, વબાવદો તથા અશધકાયી-
કભસર્ાયીઓના ળૈક્ષણણક પ્રલાવ તથા વેશભનાય 
શલ. ભાટે

34804 13.08 1.37 20.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ફડસ્ક્રીળનયી ગ્ાુંટ
B 0101312 ભેમય વાશફેની/એડશભની-સ્રેટયશ્રીની 

રડસ્રીળનયી ગ્ાટં

34810 0.85 0.00 2.25 0.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

B 0101313 ડ.ેભેમયશ્રીની રડસ્રીળનયી ગ્ાટં 34810 1.21 0.98 2.00 0.75 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0101314 સ્થામી વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 
ગ્ાટં

34810 2.25 1.46 2.25 1.09 1.16 2.25 2.25 2.25 2.25

B 0101315 શલશલધ વશભશતના અધ્મક્ષશ્રીની રડસ્રીળનયી 
ગ્ાટં

34810 0.00 0.54 1.00 0.13 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0101316 શલયોધ ક્ષના નેતા ભાટે 34810 1.50 1.84 2.00 1.28 0.72 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0101317 વત્તાધાયી ક્ષના નેતા ભાટે 34810 1.74 1.77 2.00 1.14 0.86 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0101319 વબાખડં યીનોલેળન ભાટે 38201 16.66 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0101320 લોડસ વશભશતના વદસ્મોને ભાનદ લેતન 30604 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

નનબાલણી અને દુયસ્તીન ુું કુર 93.80 55.00 96.72 34.98 43.74 78.72 78.72 78.72 78.72

મ્યનુનનવર વેકે્રટયીની ઓફપવનુું કુર 257.38 234.15 308.58 218.19 103.53 321.72 305.95 305.95 305.95

102 ર્ીપ ઓડીટયની ઓફપવ
B 0102101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં-૨ તથા ૧૬૭ થી 

૧૭૦)

290.52 301.36 353.36 258.06 81.15 339.21 350.06 350.06 350.06

ભશકેભનુું કુર 290.52 301.36 353.36 258.06 81.15 339.21 350.06 350.06 350.06

B 102201-

205

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
1.25 1.10 3.20 0.87 2.29 3.16 2.41 2.41 2.41

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.25 1.10 3.20 0.87 2.29 3.16 2.41 2.41 2.41

B 0102301 શનબાલણી અને દુયસ્તી  કોમ્પ્યટુય ભળીનોની  
શનબાલણી અને તે રગત જરૂયી વાધન 
વાભગ્ી ખયીદલા

38901 0.00 0.89 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0102302 કોમ્પ્યટુય ભળીન ખયીદલા, વોફ્ટલેય 
ખયીદલા, વોફ્ટલેય તથા પ્રોગ્ાભ ફનાલલા 
ભાટે

ખર્ચ પ્રમાણે
0.24 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0102303 કભસર્ાયીઓને ફશાયની વસં્થાઓભા ંરેશનિંગભા ં
ભોકરલા ભાટે

30607 0.07 0.00 1.00 0.23 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીન ુું કુર 0.31 0.89 4.00 0.23 2.77 3.00 3.00 3.00 3.00

ર્ીપ ઓડીટયની ઓફપવનુું કુર 292.08 303.35 360.56 259.16 86.21 345.37 355.47 355.47 355.47

103 મ્યનુનનવર કનભળનય વાશફેની 
ઓફપવ(વચનર)

B 0103101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૩) 15.62 17.52 13.10 13.61 5.05 18.66 13.99 13.99 13.99

B 0103102 યજા ેન્ળન પાો 30602 0.00 0.00 2.00 0.01 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00

ભશકેભનુું કુર 15.62 17.52 15.10 13.62 7.04 20.66 15.99 15.99 15.99

B 0103201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.53 0.00 1.70 0.02 1.18 1.20 2.50 2.50 2.50 પરિશિષ્ટ ૧
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.53 0.00 1.70 0.02 8.22 1.20 2.50 2.50 2.50

શલળે ખર્સ
B 0103301 લૈદ્યકીમ વાયલાય 30306 1.99 6.28 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

નલળે ખર્ચન ુું કુર 1.99 6.28 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

મ્યનુનનવર કનભળનય વાશફેની ઓફપવ 
(વચનર)નુું કુર

18.14 23.80 18.80 13.64 17.26 23.86 20.49 20.49 20.49

104 ૪)મ્યનુનનવર કનભળનય વાશફેની ઓફપવ
B 0104101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં-૪,૮,૯,૧૧, ૪૪) 228.05 264.56 310.98 208.28 71.95 280.23 310.33 310.33 310.33

અન્મ ભશકેભ ખર્ચ
B 0104102 ડ.ે મ્પય.ુકશભળનયશ્રીના ેન્ળન તથા રીલ 

વેરેયી પાો

30602 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ભશકેભનુું કુર 228.05 264.56 312.98 208.28 73.95 282.23 312.33 312.33 312.33

B0104201   

- 206

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
3.05 2.65 6.05 0.99 6.34 7.33 6.83 6.83 6.83

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 3.05 2.65 6.05 0.99 6.34 7.33 6.83 6.83 6.83

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0104301 યેકોડસના જુના દફ્તયો સયુણક્ષત યાખલા 34414 0.00 0.02 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0104302 ડ.ેકશભળનયશ્રીના લૈદ્યકીમ વાયલાય ભાટે 30306 1.21 9.69 3.00 0.63 2.37 3.00 3.00 3.00 3.00

B 0104303 વેન્રર ઓરપવ ભાટે ઇન્વલભેન્ટ અને વાધનો 
ખયીદલા તથા શનબાલણી ભાટે તથા ટાઇભ 
રં્ીંગ ભળીન

389  ખર્ચ 
પ્રમાણે

0.23 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

B 0104304 ખાવ તાવ અંગેની પી ભાટે 34201 0.00 0.71 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

B 0104305 ખાતાની યીક્ષા તથા જગ્માની બયતી ભાટેની 
યીક્ષા ભાટે યીક્ષક સુયલાઇઝય શલ. ખર્સ 
ભાટે તથા કન્વરટન્ટ ર્ાજીવ ચકુલલા 
ભાટે(મખુ્મ ળાખા)

34412 1.02 76.44 10.00 5.60 4.40 10.00 10.00 10.00 10.00

B 0104306 મ્પયશુન.કોો.ના કભસર્ાયીઓને ઉત્કૃષ્ટ કાભગીયી 
ભાટે પ્રોત્વારશત કયલા પ્રોત્વાશન ઇનાભ 
આલા ભાટે(મખુ્મ ળાખા)

30403 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0104307 તભાભ ઝેયોક્ષ તથા યોટો ભળીનની શનબાલણી 
ભાટે

38903 4.06 5.05 9.00 1.52 7.48 9.00 9.00 9.00 9.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0104308 કભસર્ાયીઓ ભાટે લશીલટી રેશનિંગ ભાટે 
(૧)કોોયેળનભા ંરેશનિંગ આલા ભાટે (મખુ્મ 
ળાખા)

34415 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 0104309 ફશાયની વસં્થાઓભા ંરેશનિંગભા ંશભકરલા 
ભાટે(મખુ્મ ળાખા) તથા નોશભનેળન પી અદા 
કયલા

34415 5.76 7.62 30.00 2.91 27.09 30.00 30.00 30.00 30.00

B 0104310 કશભળનયશ્રી વાશફેની રડસ્રીળનયી ગ્ાટં 34810 0.47 0.44 2.00 0.95 1.05 2.00 2.00 2.00 2.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીન ુું કુર 12.75 99.97 58.30 11.61 46.69 58.30 58.30 58.30 58.30

મ્યનુનનવર કનભળનય વાશફેની ઓફપવનુું કુર 243.85 367.18 377.33 220.88 126.98 347.86 377.46 377.46 377.46

105 ૫) કામદા ખાત ુ
B 0105101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૨) 58.64 64.18 73.57 56.09 17.63 73.72 76.03 76.03 76.03

B 0105102 અકસ્ભાત અંગે લતયની તભાભ વ્મલસ્થા 
કયલા ભાટે

30617 0.00 0.00 3.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0105103 કોટસના ચકુાદા મજુફ ચકુલલા ાત્ર થતી 
દંડનીમ વ્માજ કોમ્પેન્ળન તથા એરયમવસની 
યકભ ચકુલલા ભાટે

30608 0.28 0.25 0.50 0.20 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50

ભશકેભનુું કુર 58.92 64.43 77.07 56.29 22.93 79.22 81.53 81.53 81.53

B 0105201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ”Û˜ÛÙ ¸Ûó¾ÛÛ¨Û 2.71 4.19 8.75 1.72 7.08 8.80 11.45 11.45 11.45 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.71 4.19 8.75 1.84 7.08 8.80 11.45 11.45 11.45

શલળે ખર્સ
B 0105301 દાલાઓ તથા પરયમાદો શલગેયે ભાટે 34201 115.56 133.13 175.00 94.86 115.14 210.00 210.00 210.00 210.00

નલળે ખર્ચન ુું કુર 115.56 133.13 175.00 94.86 115.14 210.00 210.00 210.00 210.00

કામદા ખાતાન ુું કુર 177.19 201.75 260.82 152.99 145.15 298.02 302.98 302.98 302.98

106 મખુ્મ ફશવાફનીળની ઓફપવ
B 0106101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૩) 330.51 353.57 393.29 324.61 108.94 433.55 469.92 469.92 469.92

ભશકેભનુું કુર 330.51 353.57 393.29 324.61 108.94 433.55 469.92 469.92 469.92

B 0106201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
4.41 2.97 6.45 2.10 39.35 41.45 11.45 11.45 11.45

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 4.41 2.97 6.45 2.10 39.35 41.45 11.45 11.45 11.45
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

શલળે ખર્સ
B 0106301 કેળ ઇન રાન્ઝીટના લીભાનુ ંશપ્રભીમભ 34612 0.43 0.44 0.50 0.24 0.26 0.50 0.50 0.50 0.50

B 0106302 કોોયેળનના કભસર્ાયીના ર્ાલ ુવશલિવે  
અલવાન થામ તેને ખાવ ભદદ આલા

30408 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

B 0106303 વયકાયશ્રીભા ંયજૂ કયલા ભાટેના ંજુદા જુદા 
પોભસ ખયીદલા

34809 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0106304 કન્વરટન્ટ ર્ાજીવ  ચકુલલા 34202 2.69 2.64 5.00 3.54 1.46 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0106305 ફેંક ર્ાજીવ ચકુલલા 54001 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0106307 કોોયેળનના તભાભ ખાતાઓએ રીધેરી 
ાછરી તવરભાતનો જભા ખર્સ

57406 0.00 0.00 50.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

B 0106308 મ્પય.ુપંડભા ંાકે ખાતે જભા થમેરી યકભનુ ં 
યીપંડ આલા

28201 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0106309 રશવાફી ળાખા ભાટે કોમ્પયટુય, શપ્રન્ટય, 
વોફ્ટલેય તથા તે અંગેની લસ્તઓુ ખયીદલા

60901 3.41 0.57 10.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0106310 ાછરા લસનો ખર્સ 591 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0106312 વશલિવ ટેક્ષ ચકુલલા ભાટે 9.06 0.00 25.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

નલળે ખર્ચન ુું કુર 15.59 3.65 92.20 3.78 23.37 27.15 27.15 27.15 27.15

મખુ્મ ફશવાફનીળની ઓફપવનુું કુર 350.51 360.19 491.94 330.49 171.66 502.15 508.52 508.52 508.52

107 ૭)જ્યફુડળીમર ભેજીસ્રેટ(પસ્ટચ  ક્રાવ) 
મ્યનુન.કોટચની ઓફપવ

B 0107101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૪) 8.27 10.87 12.84 10.44 3.46 13.90 14.92 14.92 14.92

ભશકેભનુું કુર 8.27 10.87 12.84 10.44 3.46 13.90 14.92 14.92 14.92

B 0107201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.00 0.05 0.00 0.45 0.45 0.85 0.85 0.85 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.00 0.00 0.05 0.00 0.45 0.45 0.85 0.85 0.85

જ્યફુડળીમર ભેજીસ્રેટ(પસ્ટચ  ક્રાવ) 
મ્યનુન.કોટચની ઓફપવનુું કુર

8.27 10.87 12.89 10.44 3.91 14.35 15.77 15.77 15.77

108 ૮)ચુુંટણી અને લસ્તી ગણતયી ખાત ુું
ચુટંણી ખાત ું

B 0108101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૫) 18.44 17.13 14.25 10.44 3.51 13.95 15.05 15.05 15.05

ભશકેભનુું કુર 18.44 17.13 14.25 10.44 3.51 13.95 15.05 15.05 15.05

B 0108201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.32 0.19 1.15 0.07 0.23 0.30 0.65 0.65 0.65 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.32 0.19 1.15 0.07 0.23 0.30 0.65 0.65 0.65
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

૩) શલળે ખર્સ
B 0108301 ૧) ચુટંણી ખાત ુ 57403 408.00 3.34 20.00 3.18 6.82 10.00 20.00 20.00 20.00

ચુુંટણી ખાત ુનલળે ખર્ચ ન ુું કુર 408.00 3.34 20.00 3.18 6.82 10.00 20.00 20.00 20.00

૨)લસ્તી ગણતયી ખાત ુું
1) શલળે ખર્સ

B 0108302 વેન્વવની કાભગીયી અંગેનો ખર્સ 57401 2.85 1.22 5.00 0.52 19.48 20.00 20.00 20.00 20.00

B 0108304 આધાયકાડસ વફંશંધત ખર્સ 57435 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

લસ્તી ગણતયી ખાતાન ુું કુર 2.85 1.22 25.00 0.52 19.48 30.00 30.00 30.00 30.00

ચુુંટણી ખાત ુતથા નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 410.85 4.56 45.00 3.70 26.30 40.00 50.00 50.00 50.00

ચુુંટણી ખાત ુતથા લસ્તી ગણતયી ખાતાન ુું કુર 429.61 21.88 60.40 14.21 30.04 54.25 65.70 65.70 65.70

109 ૯)ટેરીપોન ખાત ુ
B 0109101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૬) 15.70 15.26 17.72 18.62 6.27 24.89 27.06 27.06 27.06

ભશકેભનુું કુર 15.70 15.26 17.72 18.62 6.27 24.89 27.06 27.06 27.06

B 0109201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.01 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.01 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

3) શલળે ખર્સ
B 0109301 ટેરીપોન કનેવળન તથા ી.ફી.એવવ. 

શનબાલણી તથા ભોફાઇર ફીરના ચકુલણા ં
ભાટે

38904 10.60 21.15 15.00 6.25 8.75 15.00 15.00 15.00 15.00

B 0109302 નશલન ઇરેવરોશનક ઇ.ી.એ.ફી. એક્ષ્રે્ન્જ 
ખયીદલા તથા ભોફાઇર યેરડમો રેરકિંગ વશલિવ 
લોકી ટોકી ખયીદલા

60904 1.70 3.08 4.00 1.57 2.43 4.00 4.00 4.00 4.00

નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 12.30 24.23 19.00 7.82 11.18 19.00 19.00 19.00 19.00

ટેરીપોન ખાતાન ુું કુર 28.01 39.49 36.77 26.44 17.50 43.94 46.11 46.11 46.11

વભાન્મ કાયબાયન ુું કુર 1805.04 1562.66 1928.09 1246.44 702.23 1951.51 1998.46 1998.46 1998.46

110 ૨)કયની લસરુાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 
એન્જી.(લોડચ કક્ષા)

B 0110101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫) 66.70 57.12 97.33 44.59 15.18 59.77 65.47 65.47 65.47

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૭ થી 
૨૯,૧૭૨,૧૭૪,૧૭૬)

1987.32 2130.96 2475.55 1871.55 590.95 2462.50 2549.32 2549.32 2549.32

કાભ ઉયનુ ંકામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૩૦ 
થી ૪૦,૧૪૮,૧૭૩,૧૭૫)

2163.30 2306.85 2841.75 2055.84 676.22 2732.06 2917.07 2917.07 2917.07

કાભ ઉયનુ ંકામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- 
૧૬૨ થી ૧૬૫)

310.40 382.97 465.84 373.29 126.39 499.68 545.16 545.16 545.16

ભશકેભનુું કુર 4527.72 4877.90 5880.46 4345.27 1408.73 5754.00 6077.02 6077.02 6077.02
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B0110201- 

219

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
57.86 52.43 79.80 34.18 47.60 81.78 88.65 88.65 88.65

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 57.86 52.43 79.80 34.18 47.60 81.78 88.65 88.65 88.65

૨)કયની લસરુાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 
એન્જી.(લોડચ કક્ષા)

4585.58 4930.33 5960.26 4379.45 1456.33 5835.78 6165.67 6165.67 6165.67

111 ૩)આકાયણી ળાખા
B 0111101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૪૧ થી ૪૨) 298.49 314.51 367.10 276.15 91.89 368.04 396.40 396.40 396.40

ભશકેભનુું કુર 298.49 314.51 367.10 276.15 91.89 368.04 396.40 396.40 396.40

B 0111201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.12 0.05 0.66 0.05 0.61 0.66 0.66 0.66 0.66 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.12 0.05 0.66 0.05 0.61 0.66 0.66 0.66 0.66

શલળે ખર્સ

ફીજા કયોનુ ંતેભજ રાગતનુ ંયીપંડ
B 0111301 લેયા તથા અન્મ આલેર આલકનુ ં

યીપંડ(યીલોલ્લીંગ પંડનો પાો)

57505 50.00 100.00 100.00 100.00 75.00 175.00 150.00 150.00 150.00

B 0111304 ભકાનોની આકાયણી અંગે વલે કયલા તથા 
કન્વરટન્વી પી ભાટે

34202 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0111305 લેયા લસરુાત ભાટે રોકઅદારત મોજલા 
તથા શભલ્કતોની શયાજી લેલ્યએુળન ર્ાર્જ 
તેભજ એવળન પી નક્કી કયલા ભાટે

34214 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 50.00 100.00 102.00 100.00 77.00 177.00 152.00 152.00 152.00

આકાયણીન ુું કુર 348.61 414.56 469.76 376.20 169.50 545.70 549.06 549.06 549.06

આકાયણી, આયોગ્મ અને એન્જી.નુું કુર 4934.19 5344.89 6430.02 4755.65 1625.83 6381.48 6714.72 6714.72 6714.72

112 ૪)આઇ.ટી નલબાગ
B 0112101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૪૩) 98.33 105.56 115.69 97.78 33.45 131.23 144.28 144.28 144.28

B 0112102 કોમ્પ્યટુય વશલિવીવ અંગેની ફશાયની 
વસં્થાઓને ચકુલણી(રીઝ રાઇન તેભજ 
નેટલકસની રગત વશ)

30615 76.08 136.14 150.00 80.50 69.50 150.00 160.00 160.00 160.00

ભશકેભનુું કુર 174.41 241.70 265.69 178.28 102.95 281.23 304.28 304.28 304.28

B 0112201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે 1.25 1.00 2.60 0.68 0.92 1.60 1.60 1.60 1.60 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.25 1.00 2.60 0.68 0.92 1.60 1.60 1.60 1.60
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

શનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0112301 કોમ્પ્યટુય ર્ાર્જ, વોફ્ટલેવસ ખયીદી તથા 

શનબાલણી ભાટે

38901 5.88 2.57 20.00 0.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00

B 0112302 કોમ્પ્યટુય સ્ટેળનયી, વીડી, ટે્વ, શપ્રન્ટય 
યીફન શલ.

34405 12.10 25.05 40.00 22.01 24.99 47.00 50.00 50.00 50.00

B 0112303 કોમ્પ્યટુય, શપ્રન્ટય ભળીનોની શનબાલણી 38901 11.68 15.85 21.50 2.87 18.18 21.05 21.20 21.20 21.20
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

 નનબાલણી અને દુયસ્તીન ુું કુર 29.66 43.47 81.50 24.88 61.17 86.05 91.20 91.20 91.20

આઇ.ટી નલબાગ ન ુું કુર 205.32 286.17 349.79 203.84 165.04 368.88 397.08 397.08 397.08

113 ૫)ઓક્રોમ
B 0113201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે

0.19 0.16 3.25 0.04 3.21 3.25 3.25 3.25 3.25 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.19 0.16 3.25 0.04 3.21 3.25 3.25 3.25 3.25

ઓક્રોમનુું કુર 0.19 0.16 3.25 0.04 3.21 3.25 3.25 3.25 3.25

114 ૬)ેન્ળન તથા ગે્જ્યઇુટી તથા ઇતય ભશકેભ 
ખર્ચ
ેન્ળન તથા  ગે્જ્યઇુટી

B 0114101 (અ) ેન્ળન ભાટે 30502 9522.40 11082.16 12000.00 9687.99 3812.01 13500.00 14000.00 14000.00 14000.00

B 0114102 (ફ) ગે્જ્યઇુટી ભાટે 30501 2153.10 1898.91 2000.00 2449.59 1150.41 3600.00 2500.00 2500.00 2500.00

B 0114103 ેન્ળનના અમકુ રશસ્વાનુ ંયોકડભા ંરૂાતંય 
કયી ઉચ્ર્ક યકભ ચકુલલા ભાટે

30503 889.70 967.94 1300.00 2913.19 1286.81 4200.00 3000.00 3000.00 3000.00

B 0114104 શનવતૃ થતા કભસર્ાયીઓ ના શક યજાના 
ચકુલણા ભાટે

30504 919.97 653.72 1000.00 890.82 809.18 1700.00 1500.00 1500.00 1500.00

B 0114105 કભસર્ાયીઓને યજા પ્રલાવ યાશતનો રાબ 
આલા

24.43 23.48 50.00 10.46 19.54 30.00 40.00 40.00 40.00

B 0114107 ેન્ળનયોને ગાયરં્ મજુફ તપાલતની 
યકભ ચકુલલા ભાટે

30505 0.00 0.00 25.00 480.29 19.71 500.00 100.00 100.00 100.00

ને્ળન તથા ગે્જ્યઇુટી  ન ુું કુર 13509.60 14626.21 16375.00 16432.34 7097.66 23530.00 21140.00 21140.00 21140.00

ઇતય ભશકેભ ખર્ચ
B 0114106 કભસર્ાયીઓને જે તે લખતે ૭ભા ંગાય રં્ના 

તપાલતની યકભ ચકુલલા ભાટે

30608 0.89 0.66 100.00 0.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00

B 0114108 એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ ળીડયરુભા ંયકભ ખટેૂ તો 
વયબય કયલા ભાટે

0.96 8.58 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

B 0114109 રેફય લેલ્પેય ફોડસને ભાણરકી પાાની યકભ 
ચકુલલા

30411 22.08 3.92 4.00 1.35 2.65 4.00 4.00 4.00 4.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0114110 ર્ાલ ુવશલિવ દયશભમાન અલવાન ાભેર 
કભસર્ાયીના લાયવદાયને ઉચ્ર્ક યકભ 
ચકુલલા ભાટે

30408 104.15 234.00 400.00 192.00 208.00 400.00 400.00 400.00 400.00

ઇતય ભશકેભ ખર્ચન ુું કુર 128.08 247.16 504.00 193.35 240.65 434.00 444.00 444.00 444.00

 ને્ળન તથા ગે્જ્યઇુટી તથા ઇતય ભશકેભ 
ખર્ચન ુું કુર

13637.68 14873.37 16879.00 16625.69 7338.31 23964.00 21584.00 21584.00 21584.00

કયની લસરુાત આકાયણી, આયોગ્મ અને 
એન્જી.(લોડચ કક્ષા)  આઇ.ટી નલબાગ અને 

ને્ળન તથા ગે્જ્યઇુટીન ુું કુર

18777.38 20504.59 23662.06 21585.22 9132.39 30717.61 28699.05 28699.05 28699.05

1   વભાન્મ કાયબાય અને કયની લસરુાત ન ુું 
કુર

20582.42 22067.25 25590.15 22831.66 9834.62 32669.12 30697.50 30697.50 30697.50

2 નભલ્કત રને્ડ એક્ક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડલેરભેન્ટ
નભલ્કત રને્ડ એક્ક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ

B 0201101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૪૫) 351.73 370.05 447.86 343.59 112.88 456.47 486.95 486.95 486.95

અકોટા સ્ટેરડમભ કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- 
૪૬)

7.41 9.74 12.20 13.80 2.66 16.46 11.48 11.48 11.48

ભશકેભનુું કુર 359.14 379.79 460.06 357.39 115.55 472.94 498.43 498.43 498.43

B0201201   

- 203

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
2.45 2.01 4.00 1.06 1.64 2.70 3.05 3.05 3.05

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.45 2.01 4.00 1.06 1.64 2.70 3.05 3.05 3.05

શલળે ખર્સ
B 0201301 ડ્રોઇંગનો વાભાન 34417 0.11 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 0201302 ણફનખેતી ઉમોગનો કય શલળે ધાયાની 
યકભ બયાઇ

34211 0.50 0.50 5.00 0.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

B 0201303 અકોટા સ્ોટસવ કોમ્પ્રેક્ષની શનબાલણી તથા 
દુયસ્તી કયલા ભાટે

38309 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 0201304 નશલન નવળાઓ ખયીદલા તથા રેવીંગ કયલા 
ભાટે

57410 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0201306 દફાણ ખાતાની કાભગીયી અંગે અનાશધકૃત 
ાકા દફાણો ખવેડલાના કાભે જરૂરયમાત 
પ્રભાણે વાધનો ભળીનો ખયીદલા તથા બાડા 
ભાટે

34302 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0201307 ટી.ી સ્કીભો પાઇનર થતા શરેાની 
વોવામટીઓ બયેરો શલકાવપાો ભજયે 
આલા ભાટે

57512 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0201308 ટી.ી સ્કીભો પાઇનર થતા શરેાની 
વોવામટીઓ બયેરો ઇન્રીભેન્ટ કોન્રીબ્યળુનભા ં
ભજયે આલા

57513 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0201309 ટી.ી સ્કીભો, નોન ટી.ી સ્કીભની જભીનો 
ભકાનો શયાજીથી લેર્લાના કાભે નામફ નગય 
શનમોજન અથલા કન્વરટન્ટ ાવે બાલ નક્કી 
કયલા (૨% મલુ્માકંન પી)

34210 0.00 0.00 2.50 0.00 0.25 0.25 2.50 2.50 2.50

નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 0.61 0.50 8.45 0.00 2.20 2.20 8.70 8.70 8.70

નભલ્કત રને્ડ એક્ક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટન ુું 
કુર

362.20 382.30 472.51 358.45 119.39 477.84 510.18 510.18 510.18

202 ૨)ટાઉન ડલેરભેન્ટ
B 0202101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૪૭ થી ૫૦) 408.78 444.55 513.34 360.10 124.82 484.92 517.18 517.18 517.18

અન્મ ભશકેભ ખર્ચ
B 0202102 વયકાયશ્રી તયપથી પ્રશત શનયનુ્વત ય આલતા 

કભસર્ાયીના ેન્ળન અને રીલ વેરેયીના 
પાાની યકભ

30603 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0202103 નગય આમોજન અશધકાયીની કરે્યી એકભ-૪ 
(અકોટા) ના ભશકેભ ખર્સ તથા અન્મ ખર્સ 
ભાટે

30618 31.66 27.27 35.00 34.04 0.96 35.00 40.00 40.00 40.00

B 0202104 નગય આમોજન અશધકાયીની કરે્યી એકભ-
૨(ફીર શનભેટા)ના ભશકેભ ખર્સ તથા અન્મ 
ખર્સ ભાટે

30622 34.04 32.11 40.00 33.21 29.79 63.00 45.00 45.00 45.00

B 0202105 નગય આમોજન અશધકાયીની કરે્યી એકભ-
૩(સબુાનયુા)ના ભશકેભ ખર્સ તથા અન્મ 
ખર્સ ભાટે

30623 19.22 13.52 20.00 0.00 20.00 20.00 35.00 35.00 35.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0202106 નગય આમોજન અશધકાયીની કરે્યી (એકભ-૧ 
ફેરફાગ) ના ભશકેભ ખર્સ તથા અન્મ ખર્સ 
ભાટે

30621 35.64 0.00 45.00 30.40 39.60 70.00 45.00 45.00 45.00

ભશકેભનુું કુર 529.34 517.45 653.39 457.75 215.22 672.97 682.23 682.23 682.23

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ પરિશિષ્ટ ૧

B 0202201 નગય આમોજન યશુનટ-૧(ફેરફાગ) ખર્ચ પ્રમાણે
0.10 0.12 0.40 0.12 0.28 0.40 0.50 0.50 0.50 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202202 ૧/૧)નગય આમોજન યશુનટ-૪ (અકોટા) ખર્ચ પ્રમાણે
0.06 0.13 0.35 0.05 0.30 0.35 0.30 0.30 0.30 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202203 ટાઉન ડેલરભેન્ટ ખર્ચ પ્રમાણે
0.37 0.59 0.90 0.33 0.57 0.90 0.90 0.90 0.90 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202204 ફાધંકાભ યલાનગી ળાખા ખર્ચ પ્રમાણે
0.22 0.13 0.90 0.13 0.73 0.86 0.86 0.86 0.86 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202205 ટાઉન ્રાનવસ ઓરપવ ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202206 શનબસમતા ળાખા ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202207 નગય આમોજન યશુનટ-૩ (સબુાનયુા) ખર્ચ પ્રમાણે
0.04 0.05 0.15 0.00 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 પરિશિષ્ટ ૧

B 0202208 નગય આમોજન યશુનટ-૨(ફીર શનભેટા) ખર્ચ પ્રમાણે
0.05 0.00 0.15 0.00 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.84 1.02 3.20 0.63 2.53 3.16 3.11 3.11 3.11

૩)નલળે ખર્ચ
B 0202301 અન્મ વયકાયી વસં્થા ાવે ટી.ી સ્કીભો સ્કેન 

કયાલલાના ખર્સ ભાટે

57410 0.00 0.01 0.60 0.00 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50

B 0202302 ટી.ી. સ્કીભો ભાટે ડ્રોઇંગનો વાભાન ખયીદલા 
અને ટાઉન ડેલરભેન્ટ  તથા ટી.ી. 
ઓરપવના એભોશનમા શપ્રન્ટીંગ ભળીનોની તથા 
નવળાના ભાઉન્ન્ટગ ભાટે તથા સ્ટોન તથા 
ખીટીઓ ખયીદલા ભાટે

34418 0.00 11.85 0.50 0.18 0.42 0.60 0.50 0.50 0.50

B 0202303 ભકાનોને શનબસમ કયલાના કાભ તથા ફીન 
યલાનગી ફાધંકાભો તોડલા ભાટે

57411 57.22 0.00 40.00 5.35 30.65 36.00 36.00 36.00 36.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0202304 ડ્રાફ્ટ ટી.ી. સ્કીભો ફનાલલા ભાટે તથા શદ 
શલસ્તાયભા ંવભાશલષ્ટ ગાભોની ભાણી, યેકોડસ, 
રડભાકેળન શલ. ભાટે

57418 3.96 42.00 50.00 5.66 44.34 50.00 50.00 50.00 50.00

B 0202305 ફાધંકાભ યલાનગીઓ યેકોડસ 
ડીઝીટરાઇઝડ/કોમ્પ્યટુયાઇઝડ કયલા ભાટે

ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 61.18 53.86 101.10 11.19 85.71 96.90 97.00 97.00 97.00

ટાઉન ડલેરભેન્ટન ુું કુર 591.36 572.33 757.69 469.57 303.46 773.03 782.34 782.34 782.34
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

203 ૩)ગાુંધીનગય ગશૃ તથા વય વમાજીયાલનગય 
ગશૃ

B 0203101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫૨ ) 21.60 19.61 22.08 21.49 7.31 28.80 31.55 31.55 31.55

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫૩) 8.81 6.35 7.45 10.89 2.20 13.09 9.50 9.50 9.50

B 0203102 કાભ ઉયનુ ંકામભ ભશકેભ વય વમાજી-
યાલનગય ગશૃ (શળડયરુ ન ં- ૧૭૮)

16.31 17.56 19.77 15.35 4.50 8.35 23.76 23.76 23.76

ભશકેભનુું કુર 46.72 43.52 49.31 47.73 14.02 50.24 64.81 64.81 64.81

B0203201-

202

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
41.35 42.14 55.70 31.95 26.93 58.88 59.63 59.63 59.63

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 41.35 42.14 55.70 31.95 26.93 58.88 59.63 59.63 59.63

ગાુંધીનગયગશૃ નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0203301 શનબાલણી 38307 3.88 3.99 5.00 0.48 3.02 3.50 5.00 5.00 5.00

B 0203302 સ્ટોય ખયીદી 38307 0.49 0.26 1.00 0.00 0.70 0.70 1.00 1.00 1.00

B 0203303 ગાધંીનગયગશૃ યીપંડ 57502 2.76 1.81 4.00 0.84 2.76 3.60 4.00 4.00 4.00

B 0203304 ગાધંીનગયગશૃ લોટય કુરય રૂભ એયકંડીળન, 
એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

38307 5.81 8.58 9.00 4.63 5.37 10.00 10.00 10.00 10.00

વય વમાજીયાલનગય ગશૃ નનબાલણી અને 
દુયસ્તી

B 0203305 શનબાલણી 38307 13.83 9.77 25.00 7.74 17.26 25.00 25.00 25.00 25.00

B 0203306 સ્ટોય ખયીદી 38307 0.73 1.86 5.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

B 0203307 વય વમાજીયાલનગયગશૃ યીપંડ 57502 9.53 9.82 10.00 7.58 6.92 14.50 14.50 14.50 14.50

B 0203308 વય વમાજીયાલનગય ગશૃના લોટય કુરય રૂભ, 
એયકંડીળન, એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

38307 3.72 2.96 3.00 1.96 1.54 3.50 4.00 4.00 4.00

આજલા ટાઉન શોર
B 0203309 શનબાલણી 38307 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00

B 0203310 સ્ટોય ખયીદી 38307 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

B 0203311 આજલા ટાઉન શોર યીપંડ 57502 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

B 0203312 આજલા ટાઉન શોરના લોટય કુરય રૂભ, 
એયકંડીળન, એવી ્રાન્ટની શનબાલણી ભાટે

38307 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 40.75 39.05 62.00 23.23 41.57 72.80 91.50 91.50 91.50

ગાુંધીનગય ગશૃ તથા વય વમાજીયાલનગય 
ગશૃન ુું કુર

128.82 124.71 167.01 102.91 82.52 181.92 215.94 215.94 215.94

204 ૪)ફદક ઓન નથમેટય તથા આટચ  ગેરેયી
B 0204101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫૪ ) 6.23 5.17 3.85 2.84 13.43 16.27 3.96 3.96 3.96

ભશકેભનુું કુર 6.23 5.17 3.85 2.84 13.43 16.27 3.96 3.96 3.96

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ”Û˜ÛÙ  (37)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0204201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે 0.31 0.42 0.90 0.28 0.43 0.71 0.89 0.89 0.89 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.31 0.42 0.90 0.28 0.43 0.71 0.89 0.89 0.89

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0204301 રદક ઓન શથમેટય તથા આટસ ગેરેયીની 

શનબાલણી

38313 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

ફદક ઓન નથમેટય તથા આટચ  ગેરયેીન ુું કુર 6.54 5.59 5.25 3.12 14.36 17.48 5.35 5.35 5.35

2 નભલ્કત રને્ડ એક્ક્લઝીળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડલેરભેન્ટ ન ુું કુર

1088.92 1084.93 1402.46 934.05 519.72 1450.27 1513.81 1513.81 1513.81

3 જાશયે વરાભતી
301 ૧)અક્ગ્નળાુંનત ળાખા

B 0301101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫૫ થી ૫૮) 885.23 993.16 1127.74 966.61 304.81 1271.42 1314.85 1314.85 1314.85

B 0301102 કોન્રાવટથી ડ્રાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો 
ખર્સ

30614 29.30 58.76 100.00 72.30 27.70 100.00 100.00 100.00 100.00

ભશકેભનુું કુર 914.53 1051.92 1227.74 1038.91 332.51 1371.42 1414.85 1414.85 1414.85

B 0301201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
27.22 25.91 44.80 12.68 32.12 44.80 44.80 44.80 44.80 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 27.22 25.91 44.80 12.68 32.12 44.80 44.80 44.80 44.80

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0301301 એમ્પબ્યરુન્વ, સ્ટેળન લેગન, મતૃદેશલારશની, 

પામય એન્જીન ભાટે સ્ેયાટસ  તથા શનબાલણી

38801 40.37 33.28 35.00 22.88 17.12 40.00 35.00 35.00 35.00

B 0301302 ઇનાભ તથા અન્ગ્ન શનયોધક વ્તાશ ભાટે 30403 0.17 0.37 0.40 0.13 0.27 0.40 0.40 0.40 0.40

B 0301303 અન્ગ્નળભન કભસર્ાયીઓ ભાટે કલ્માણ શનશધ 30407 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50

B 0301304 પ્રાથશભક વાયલાય ભાટે દલા તથા યચયુણ 
ભારવાભાન ખયીદલા

49203 0.05 0.11 0.35 0.14 0.06 0.20 0.35 0.35 0.35

B 0301305 પામય એન્જીન, એમ્પબ્યરુન્વ, સ્ટેળન લેગન, 
મતૃદેશલારશની ભાટે નશલન ટામય ટયફુ 
ખયીદલા ભાટે (સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

38801 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

B 0301307 એમ્પબ્યરુન્વ, સ્ટેળન લેગન, મતૃદેશલારશની, 
પામય એન્જીનની ફોડી ફાધંલા, યંગયોગાન 
કયલા તથા દુયસ્તી ભાટે

38801 21.57 19.34 20.00 10.79 14.21 25.00 20.00 20.00 20.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0301308 લાશનો ભાટે ફેટયી ખયીદલા, ફેટયી ર્ાર્જય, 
ઝાડ કાલાનુ ંભળીન સ્રેફ કટય ભળીન 
વામયનો તથા ઇતય વાધન ખયીદલા તથા 
શનબાલણી ભાટે

38701 6.06 7.16 12.00 0.63 9.37 10.00 5.00 5.00 5.00

B 0301309 સ્નોયસ્કેરની શનબાલણી 38801 0.92 0.00 3.00 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

B 0301310 ડ્રામ કેશભકલ્વ ાલડય તથા પોભ કમ્પાઉન્ડ 
ખયીદલા

57417 4.32 3.40 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0301311 લામયરેવ વેટ લોકીટોકી તથા ઇન્વલભેન્ટની 
શનબાલણી

38914 7.63 6.94 15.00 3.26 4.24 7.50 7.50 7.50 7.50

B 0301312 કોોયેળનના અન્મ અશધકાયીઓ ભાટેના 
લોકીટોકી ભાટેની શનબાલણી

38914 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

B 0301313 પામય સ્ટેળનોભા ંસધુાયા-લધાયા યંગયોગાન 
શલ. ભાટે

38201 27.70 30.70 50.00 14.44 15.56 30.00 30.00 30.00 30.00

B 0301314 રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ગ્ાટંભાથંી ખયીદલાભા ં
આલનાય વાધન વાભગ્ીના વશલિવ ર્ાર્જના 
ચકુલણા ભાટે

59106 0.68 1.02 2.00 0.00 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50

B 0301315 નશલન રેશનિંગ વેન્ટય ભાટે વાધનો તથા અન્મ 
કાભગીયી ભાટે

38720 0.00 1.06 2.00 0.85 1.15 2.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 109.97 103.38 155.26 53.62 79.99 133.61 116.76 116.76 116.76

અક્ગ્નળાુંનત ળાખાનુું કુર 1051.72 1181.21 1427.80 1105.21 444.62 1549.83 1576.41 1576.41 1576.41

302 ૨)ફદલાફત્તી યોળનાઇ
B 0302101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૫૯) 830.84 873.40 956.32 664.24 208.72 872.96 900.37 900.37 900.37

કામભ ભશકેભ(શળડયરુ ન ં- ૬૦ ) 14.52 16.85 20.42 13.19 4.35 17.54 18.74 18.74 18.74

ભશકેભનુું કુર 845.36 890.25 976.74 677.43 213.07 890.50 919.12 919.12 919.12

B 0302201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
3.61 3.65 4.65 2.27 2.29 4.56 4.56 4.56 4.56 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 3.61 3.65 4.65 2.27 2.29 4.56 4.56 4.56 4.56

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0302401 સ્રીટ રાઇટ ભાટે લયામેરી શલદ્યતુ ળન્વતનો 

ખર્સ

43103 1305.89 1229.73 1250.00 881.49 468.51 1350.00 1300.00 1300.00 1300.00

B 0302301 સ્રીટ રાઇટની શનબાલણી 39206 138.39 163.49 50.00 32.53 33.47 66.00 50.00 50.00 50.00

B 0302302 સ્ટોય ખયીદી 39206 28.57 35.40 30.00 9.60 15.40 25.00 25.00 25.00 25.00

B 0302303 યસ્તા યેાભા ંરારપક નડતયરૂ થતા ં
ભશાનગયાણરકના ંઇરેવરીક થાબંરા ખવેડલા 
ભાટે(લોડસ)

39204 11.43 0.00 7.00 0.00 9.50 9.50 14.00 14.00 14.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ”Û˜ÛÙ  (39)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0302304 જી.ઇ.ફીભા ંરાઇનર્ાર્જની તથા ભીટય 
ર્ાર્જની યકભ

34206 5.30 3.95 5.00 2.00 11.00 13.00 14.00 14.00 14.00

B 0302402 મ્પય.ુકોો. ની ઇભાયતો અંગે લયાતી શલદ્યતુ 
ળન્વતના ફીરોના ખર્સ

43103 40.42 37.28 55.00 27.02 17.98 45.00 45.00 45.00 45.00

B 0302305 ટુલ્વ અને ઇન્વલભેન્ટ ખયીદલા 60701 1.22 0.90 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0302306 શલદ્યતુ ખાતાની લસરુાત ભાટે દાલા તથા 
પરયમાદ તથા કોમ્પન્વેળન ચકુલાલા ખર્સ ભાટે

34201 0.00 0.18 0.50 0.04 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05

B 0302307 કોોયેળનની ભાણરકીના શલદ્યતુ ંોની 
શનબાલણી તથા ઇભાયતોની ઇરેવરીક 
રાઇટની શનબાલણી ભાટે

38213 0.83 3.69 4.00 0.83 3.17 4.00 4.00 4.00 4.00

B 0302308 લસ ઉજલણી તથા યોળનાઇ ભાટે 39205 12.65 28.27 25.00 24.07 13.93 38.00 30.00 30.00 30.00

B 0302309 સ્રીટરાઇટની વેલવેલાઓનુ ંપ્રામોણગક ધોયણે 
ખાનગીકયણ કયલા ભાટે

39208 79.03 76.49 500.00 192.61 257.39 450.00 600.00 600.00 600.00

B 0302315 જુના શલદ્યતુ ખાતાની ઇરેવરીક ડયટુીની ફાકી 
યકભના ચકુલણા ભાટે

34217 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0302316 મ્પય.ુકોો. ની ઇભાયતોભા ંઇરેવરીકર સધુાયા-
લધાયા કયલા

39206 9.12 16.45 20.00 4.50 20.50 25.00 20.00 20.00 20.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1632.85 1595.83 1949.50 1174.69 853.86 2028.55 2105.05 2105.05 2105.05

ફદલાફત્તી યોળનાઇનુું કુર 2481.82 2489.73 2930.89 1854.39 1069.22 2923.61 3028.73 3028.73 3028.73

304 ૪)યાશદાયી વલરત ભાટે યસ્તાઓ ઉય 
નવગ્નર થાુંબરા મકુલા અને રાફપક સધુાયણા 
ભાટે
રારપક શવગ્નર તથા બ્રીન્કવસ તથા રારપક 
કેલણી તથા વાઇન ફોડસ તથા શલદ્યતુ ફીરો 
ભાટે

B 0304301 (અ)ઇરેવરીકર કાભ ભાટે 39201 9.50 7.39 20.00 2.81 11.19 14.00 20.00 20.00 20.00

B 0304302 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 39201 1.83 4.44 10.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00

B 0304303 (ક) યસ્તાના કાભો ભાટે 39201 85.90 96.68 100.00 62.60 57.40 120.00 150.00 150.00 150.00

B 0304304 વમાજીગજં સ્ટેળન શલસ્તાયની નુ:વ્મલસ્થા 
તેભજ સધુાયણા ભાટે

57419 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 યાશદાયી વલરત  અને રાફપક સધુાયણા નુું કુર 97.23 108.51 135.00 65.41 73.59 139.00 180.00 180.00 180.00

જાશયે વરાભતીનુું કુર 3630.77 3779.45 4493.69 3025.01 1587.42 4612.43 4785.14 4785.14 4785.14
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

5 કન્ઝયલન્વી
501 ુંીંગ સ્થાનો

B 0501101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૮૮) 520.33 527.24 624.92 426.19 131.95 558.14 569.18 569.18 569.18

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં-૮૯) 209.56 222.54 270.41 202.60 67.68 270.28 291.98 291.98 291.98

રેફોયેટયી સલેુઝ અંગેનુ ંભશકેભ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૯૦) 35.04 47.88 57.27 46.72 14.75 61.47 63.62 63.62 63.62

ભશકેભનુું કુર 764.93 797.66 952.60 675.51 214.37 889.88 924.79 924.79 924.79

B0501201  - 
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કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.75 0.84 1.98 0.18 1.93 2.11 2.08 2.08 2.08

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.75 0.84 1.98 0.18 1.93 2.11 2.08 2.08 2.08

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0501301 ઓઇર તથા ઓજાયો શલગેયે ખયીદલા 38719 0.58 1.70 3.00 0.00 0.70 0.70 2.00 2.00 2.00

B 0501302 (અ) ભગુબસ ગટય મખુ્મ ંીગ સ્થાનો 
શનબાલણી

38503 2.53 6.04 6.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

B 0501303 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38503 0.07 0.00 1.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0501401 (ક) શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 13.09 23.17 25.00 18.62 6.38 25.00 25.00 25.00 25.00

¸ÛÜÁÜÛÌ¤ ¶Û×. -6 ળશયેના જુદાજુદા એ.ી.એવ.(ુંીગ સ્થાન)
(અ)શનબાલણી 38503 26.42 43.17 54.25 27.96 33.74 61.70 62.75 62.75 62.75 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 

(ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) 38503 0.37 1.05 0.00 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 
(ક)શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 86.18 107.40 92.80 85.38 14.52 99.90 100.30 100.30 100.30 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 

B 0501328 ંીંગ સ્ટેળનોના ભકાનોની દુયસ્તી ભાટે 38503 8.53 28.43 25.00 6.43 8.57 15.00 25.00 25.00 25.00

B 0501329 ઇન્વેવળન પી 34212 1.80 1.57 3.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0501330 સલેુઝ રેફોયેટયીભા ંકેશભકલ્વ તથા ગ્રાવલેય 
ખયીદલા તથા શનબાલણી તથા વાધનો (સ્ટોય 
ખયીદી ૧૦૦%)

38504 7.00 1.00 3.00 0.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 146.20 212.85 214.10 138.39 72.71 211.10 230.95 230.95 230.95

ુંીગ સ્થાનનુું કુર 911.88 1011.35 1168.68 814.08 289.01 1103.09 1157.82 1157.82 1157.82

502 ૨)અટરાદયા પ્મોયીફપકેળન પ્રાન્ટ
B 0502101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં-૯૧) 167.67 176.50 203.26 145.44 47.58 193.02 205.26 205.26 205.26

કામભ ભશકેભ(શળડયરુ ન ં-૯૨) 18.56 23.42 29.92 27.08 9.00 36.08 38.81 38.81 38.81

ભશકેભનુું કુર 186.23 199.92 233.17 172.52 56.58 229.10 244.07 244.07 244.07

B 0502201-202 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
2.35 1.14 2.40 0.75 6.56 7.31 2.40 2.40 2.40 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.35 1.14 2.40 0.75 6.56 7.31 2.40 2.40 2.40
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0502301 ઓઇર તથા ઓજાયો શલગેયે ખયીદલા 38719 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ળશયેના જુદા જુદા રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ(ુંીંગ 
સ્ટેળન)

(અ)શનબાલણી 38503 629.40 747.92 917.35 494.22 441.38 935.60 1099.75 1099.75 1099.75 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 

(ફ) સ્ટોય ખયીદી 38503 3.43 0.00 4.00 0.43 2.57 3.00 3.55 3.55 3.55 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 

(ક) શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 915.31 877.99 1333.95 622.63 597.42 1220.05 1645.35 1645.35 1645.35 પડરપ્રશષ્ટ-૬ 
B 0502342 લોટય શપ્રલેન્ળન એન્ડ કન્રોર ોલ્યળુન વેવ 

એવટ ૧૯૮૭ મજુફ વયકાયશ્રીભા ંબયલા ભાટે

57427 90.50 50.00 95.00 0.00 50.00 50.00 70.00 70.00 70.00

B 0502343 (અ)ટેમ્પયયી ંોની શનબાલણી 38505 15.41 16.41 15.00 3.73 11.27 15.00 15.00 15.00 15.00

B 0502421 (ક)શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી(લોડસ) 43103 57.08 57.54 82.00 34.45 35.55 70.00 72.00 72.00 72.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1711.13 1749.86 2448.30 1155.46 1139.19 2294.65 2906.65 2906.65 2906.65

અટરાદયા પ્મોયીફપકેળન પ્રાન્ટન ુું કુર 1899.71 1950.92 2683.87 1328.73 1202.33 2531.06 3153.12 3153.12 3153.12

503 ૩)ભગુબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ 
કનેક્ળન
1)નનબાલણી અને દુયસ્તી

B 0503301 (અ)લોડસ દ્વાયા ગટયની શનબાલણી ભાટે 38501 33.27 41.80 47.50 20.28 24.72 45.00 45.00 45.00 45.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503302 (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) 38501 0.08 1.18 1.40 0.00 0.85 0.85 1.40 1.40 1.40
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503303 (અ)લોડસ દ્વાયા ભગુબસ ગટયની ઉય રે્મ્પફય મકુલા 
તથા તેની વાથે જોડાણ કયલા (લોડસ)

38502 26.14 26.50 35.00 11.95 23.05 35.00 35.00 35.00 35.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503304 (ફ) સ્ટોય ખયીદી(લોડસ) 38502 3.74 0.00 0.40 0.00 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503305 (અ)લોડસ દ્વાયા ડ્રેનેજ રાઇનોની વપાઇ ભાટે 
શનબાલણી (લોડસ)

38501 233.75 202.77 246.00 127.90 143.10 271.00 246.00 246.00 246.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503306 (ફ)સ્ટોય ખયીદી (લોડસ) 38501 0.00 0.00 0.40 0.00 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503307 (અ) ડ્રેનેજની પે્રળય તેભજ ગે્લીટી રાઇનની 
શનબાલણી તેભજ ઇન્વેવળન કયાલી કાભગીયી 
કયાલલા તથા ઇભયજન્વી કાભગીયી ભાટે (લોડસ)

38501 150.56 109.55 160.00 81.40 90.60 172.00 160.00 160.00 160.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503308 (ફ)સ્ટોય ખયીદી 38501 0.00 0.02 0.35 0.00 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0503309 ડ્રેનેજ રાઇનોની વપાઇ ભાટે ટેમ્પયયી ઇરેકરીક 
તથા રડઝર ંો કોન્રાવટથી ર્રાલલા ભાટે (લોડસ)

38501 52.65 55.57 62.00 26.58 45.42 72.00 53.00 53.00 53.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

ભગુબચ ગટય અને ગટય જોડાણ શાઉવ કનેક્ળનનુું 
કુર

500.19 437.39 553.05 268.11 328.79 596.90 541.50 541.50 541.50

¸ÛÜÁÜÛÌ¤¶Û×. -6
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

504 ૪)વાલચજનનક જાજરૂ અને ેળાફખાના

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0504301 ખડકી ર્ારી અને આરદલાવી, ઝૂડટ્ટી 

શલસ્તાયના તથા ઇતય કોોયેળન શલસ્તાયના 
જાજરૂ અને મતુયડીઓની શનબાલણી, ભયાભત 
તથા ઇરેવરીક રાઇટ તથા કનેવળન 
ભાટે(લોડસ)

38409 3.51 0.00 5.00 0.00 16.25 16.25 9.00 9.00 9.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0504302 સરુબ વૌર્ારમ ભાટે જરૂયી સશુલધા આલા 
ભાટે

57432 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

વાલચજનનક જાજરૂ અને ેળાફખાનાનુું કુર 3.51 0.00 5.20 0.00 16.45 16.45 9.20 9.20 9.20

5 કન્ઝયલન્વીનુું કુર 3315.29 3399.66 4410.80 2410.92 1836.58 4247.50 4861.64 4861.64 4861.64

6 જાશયે આયોગ્મ અને તુંદુયસ્તી
601 ૧)વાભાન્મ દેખયેખ

B 0601101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૯૩ થી ૯૫) 220.58 252.81 465.19 231.30 107.87 339.17 465.30 465.30 465.30

ભશકેભનુું કુર 220.58 252.81 465.19 231.30 107.87 339.17 465.30 465.30 465.30

B0601201  - 
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કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
3.36 2.95 10.20 1.98 7.76 9.74 9.65 9.65 9.69

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 3.36 2.95 10.20 1.98 7.76 9.74 9.65 9.65 9.69

શલળે ખર્સ
B 0601301 (અ)આયોગ્મ વગં્શસ્થાન ભાટે 38314 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0601302 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38314 0.00 0.00 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0601303 ખોયાકભા ંથતી બેવે અટકાલલા નમનુા 
રેલા તથા ભારવાભાન ભાટે

57409 7.12 4.55 10.00 1.66 5.34 7.00 10.00 10.00 10.00

B 0601304 શાઉવરકીંગની કાભગીયી 49218 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0601305 કુોણ મકુત લડોદયા અને એનીશભમા મવુત 
લડોદયા ભશાણબમાન અંતગસત  ખયીદી

49219 0.00 37.74 50.00 6.86 93.14 100.00 100.00 100.00 100.00

નલળે ખર્ચ નુું કુર 7.12 42.29 65.20 8.57 103.63 112.20 115.20 115.20 115.20

વાભાન્મ દેખયેખનુું કુર 231.06 298.05 540.59 241.85 219.26 461.11 590.15 590.15 590.19

602 ૨)રેફોયેટયી
B 0602101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૯૬) 88.10 87.52 107.73 79.98 23.72 103.70 102.30 102.30 102.30

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૯૭) 39.89 48.66 56.24 40.83 10.40 51.23 44.88 44.88 44.88

ભશકેભનુું કુર 127.99 136.18 163.97 120.81 34.12 154.93 147.18 147.18 147.18

B0602201  -  

202

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
1.51 1.03 2.20 0.73 1.28 2.01 2.28 2.28 2.28

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.51 1.03 2.20 0.73 1.28 2.01 2.28 2.28 2.28
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

નનબાલણી અને દુયસ્તી
વાધનો ઓજાયો ખયીદલા

B 0602301 (અ) ેથોરોજીકર રેફોયેટયી ( સ્ટોય ખયીદી 
૧૦૦%)

38911 0.26 0.37 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

B 0602302 (ફ) બ્બ્રક શલે્થ રેફોયેટયી ( સ્ટોય ખયીદી 
૧૦૦%)

38911 0.00 1.37 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

B 0602305 ેથોરોજીકર રેફોયેટયીના વાધનોની 
શનબાલણી

38716 0.50 0.30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

દલા તથા કેનભકલ્વ ખયીદલા
B 0602303 (અ)ેથોરોજીકર રેફોયેટયી 38911 1.65 0.00 3.50 1.11 2.39 3.50 10.00 10.00 10.00

B 0602304 (ફ) બ્બ્રક શલે્થ રેફોયેટયી ( સ્ટોય ખયીદી 
૧૦૦%)

38911 1.23 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

B 0602306 ભેરડકર કાડસ ધાયકોને યશુનક ભેરડકર 
કાડસ(સ્ભાટસ  કાડસ) ભાટે

49215 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 3.64 2.04 9.00 1.11 7.89 9.00 15.50 15.50 15.50

રેફોયેટયીનુું કુર 133.14 139.25 175.17 122.65 43.29 165.94 164.96 164.96 164.96

603 ૩)એન્ટીરાલચર નલબાગ મોજના

B 0603101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૯૮) 140.08 139.43 164.61 120.17 38.83 159.00 167.51 167.51 167.51

કામભ ભશકેભ(શળડયરુ ન ં- ૯૯) 302.34 291.78 353.10 241.11 76.62 317.73 330.53 330.53 330.53

B 0603102 ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  ભાનલરદનના ખર્ાસ 
ભાટે

49216 611.42 292.81 750.00 229.36 180.64 410.00 500.00 500.00 500.00

ભશકેભનુું કુર 1053.84 724.02 1267.71 590.64 296.09 886.73 998.04 998.04 998.04

B 0603201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.48 0.67 1.15 0.25 0.62 0.87 1.02 1.02 1.02 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.48 0.67 1.15 0.25 0.62 0.87 1.02 1.02 1.02

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0603301 ભચ્છય ઉત્શત્ત યોકલા  તથા અન્મ તભાભ 

કાભગીયી ભાટે

49204 61.30 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

B 0603302 પોગીંગ ભળીનની શનબાલણી 38709 2.83 1.80 12.00 4.67 19.33 24.00 12.00 12.00 12.00

B 0603303 ભેરેયીમા વલેરન્વ વાયલાય તેને રગતો 
ઇતય ખર્સ

49204 0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0603304 સ્લીંગ પોભ ભળીન તથા અન્મ વાધનો રયેય 
કયલા ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

60710 0.00 89.07 5.00 0.00 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00

B 0603305 શલશ્વાશભત્રી નદી તેભજ ળશયેના તાલોભાથંી 
કાદલ કાઢી ભચ્છયો નાબદુ કયલાના કામસરભ 
ભાટે

49204 84.10 8.13 10.00 2.16 0.84 3.00 0.00 0.00 0.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 148.23 99.00 78.25 6.83 73.92 80.75 68.25 68.25 68.25

એન્ટીરાલચર મોજનાન ુું કુર 1202.55 823.69 1347.11 597.72 370.63 968.35 1067.31 1067.31 1067.31

604 ૪)ક્ષમ નનલાયણ
B 0604301 ક્ષમ શનલાયણ અંગે એવવ-યે ભળીનની 

શનબાલણી ખર્સ

38711 3.54 2.89 5.00 2.27 7.73 10.00 10.00 10.00 10.00

B 0604302 મ્પય.ુકોો.ના વપાઇઅ કાભદાયો અને ર્ોથા 
લગસના કભસર્ાયીઓ તથા ક્ષમના દદીઓના 
ૌષ્ટીક આશાય અને દલાઓ

49201 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ક્ષમ નનલાયણનુું કુર 3.54 2.89 6.00 2.27 8.73 11.00 11.00 11.00 11.00

605 નલસ્તતૃ યોગ પ્રનતયક્ષણ કોરેયા ફી.વી.જી. 
રીર ોલરમો લેક્ળીનેળન તથા નિગણુી 
યવી મકુલા
યોગપ્રશતયક્ષણ

B 0605101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૦૦) 30.93 34.63 40.45 30.86 10.19 41.05 43.96 43.96 43.96

 ભશકેભનુું કુર 30.93 34.63 40.45 30.86 10.19 41.05 43.96 43.96 43.96

B 0605201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ 0.02 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.02 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

યોગપ્રનતયક્ષણનુું કુર 30.95 34.63 40.70 30.86 10.44 41.30 44.21 44.21 44.21

ફી.વી.જી.રીર ોલરમો લેક્ક્વનેળન
B 0605102 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૦૧) 43.99 57.42 60.22 42.67 13.83 56.50 59.66 59.66 59.66

ભશકેભનુું કુર 43.99 57.42 60.22 42.67 13.83 56.50 59.66 59.66 59.66

B 0605202 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.14 0.01 0.40 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.14 0.01 0.40 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

3) નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0605301 ટી.એ.ફી રીર ોણરમો,ફી.વી.જી તથા 

અન્મ લેન્વવનેળનો ભાટે તથા તેને રગતા 
કામસ ભાટે

49205 9.35 1.87 15.00 11.69 16.31 28.00 20.00 20.00 20.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 9.35 1.87 15.00 11.69 16.31 28.00 20.00 20.00 20.00

ફી.વી.જી.રીર ોલરમો લેક્ક્વનેળનનુું કુર 53.48 59.30 75.62 54.36 30.54 84.90 80.06 80.06 80.06

નલસ્તતૃ યોગ પ્રનતયક્ષણ કોરેયા ફી.વી.જી. 
રીર ોલરમો લેક્ળીનેળન તથા નિગણુી 

યવી મકુલાનુું કુર

84.43 93.93 116.32 85.22 40.98 126.20 124.27 124.27 124.27

606 ૬)ઢોયડફા ખાત ુ

B 0606201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.38 2.53 7.10 2.82 4.28 7.10 7.15 7.15 7.15 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.38 2.53 7.10 2.82 4.28 7.10 7.15 7.15 7.15

3) નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0606301 ઢોય ડફાની ભયાભત 38211 0.00 0.00 5.00 4.14 0.86 5.00 20.00 20.00 20.00

B 0606302 કોોયેળન ઢોયોના ડફાના ઘાવ તથા ઢોયોના 
યચયુણ ખર્સ ભાટે તથા ઢોયોના ત્રાવ દુય 
કયલાના તભાભ ખર્સ ભાટે વગલડો તથા 
નફંયીંગ ભાટે  ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

57405 16.65 35.94 80.00 30.41 29.59 60.00 70.00 70.00 70.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 16.65 35.94 85.00 34.55 30.45 65.00 90.00 90.00 90.00

ઢોયડફા ખાતાનુું કુર 17.03 38.47 92.10 37.37 34.73 72.10 97.15 97.15 97.15

607 ૭)લબક્ષકુ પ્રનતફુંધક
B 0607301 ણબક્ષકુ પ્રશતફધંક ધાયા અંગે કોોયેળને 

આલાનો પાો

51105 72.87 39.96 50.00 28.72 21.28 50.00 50.00 50.00 50.00

લબક્ષકુ પ્રનતફુંધક ધાયાનુું કુર 72.87 39.96 50.00 28.72 21.28 50.00 50.00 50.00 50.00

6 જાશયે આયોગ્મ અને તુંદુયસ્તીનુું કુર 1744.62 1436.24 2327.28 1115.80 738.90 1854.70 2104.84 2104.84 2104.88

7 ઘન કર્યનો નનકાર
B 0701101 યસ્તા વપાઇનુ ંકાભ ઉયનુ ંકામભ ભશકેભ 

(શળડયરુ નફંય-૧૦૨)

8155.05 8635.34 9884.87 7687.08 2571.26 10258.34 11091.70 11091.70 11091.70

ભશકેભનુું કુર 8155.05 8635.34 9884.87 7687.08 2571.26 10258.34 11091.70 11091.70 11091.70

ÁéõÈÛ¶¿Ûä ”Û˜ÛÙ  (46)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

2) નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0701301 ઝાડુ,ં ટોરા શલ.( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%) 

(લોડસ)

49301 50.09 30.81 65.00 16.76 46.24 63.00 65.00 65.00 65.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0701302 દુગંધનાળક દલા જેલી કે બ્બ્રર્ીંગ ાલડય 
રપનાઇર ટયગુોન ખયીદલા ( સ્ટોય ખયીદી 
૧૦૦%) (લોડસ)

49304 81.20 183.25 210.00 121.06 108.94 230.00 210.00 210.00 210.00
પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 131.29 214.06 275.00 137.82 155.18 293.00 275.00 275.00 275.00

યસ્તા વપાઇનુું કુર 8286.34 8849.40 10159.87 7824.90 2726.44 10551.34 11366.70 11366.70 11366.70

702 ૨)કર્યો ઉઠાલલાનો ખર્ચ
B 0702101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન ં- ૧૦૩) 35.58 24.89 36.21 28.80 13.98 42.78 60.32 60.32 60.32

 કામભ ભશકેભ(શળડયરુ નફંય-૧૦૪) 19.80 15.46 15.28 7.19 5.48 12.67 23.63 23.63 23.63

ભશકેભનુું કુર 55.38 40.35 51.49 35.99 19.46 55.45 83.95 83.95 83.95

B 0702202 વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટની કન્ટીજન્વી ખર્ચ પ્રમાણે
0.75 1.30 3.90 1.50 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.75 1.30 3.90 1.50 2.40 3.90 3.90 3.90 3.90

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0702301 લોડસભા ંમકુલાભા ંઆલેર કન્ટેનયોની દુયસ્તી 

કયલા

49303 0.00 0.00 2.00 0.65 1.35 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0702302 કમ્પોસ્ટ  ભેન્થોય ્રાન્ટની શનબાલણી તથા 
શલદ્યતુ ફીરની ચકુલણી ભાટે

38712 0.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00

B 0702303 કન્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભસ શનબાલણી ભાટે (લોડસ) 60409 0.00 0.00 12.00 0.00 6.50 6.50 12.00 12.00 12.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0702304 નશલન શાથરાયીઓ, શાથગાડા,  કન્ટેનય તથા 
ડસ્ટફીન ખયીદલા અને ફેવાડલા( સ્ટોય 
ખયીદી ૧૦૦%) (લોડસ)

60815 549.01 28.57 35.00 4.37 28.63 33.00 35.00 35.00 35.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0702305 શાથગાડા, શાથરાયી તથા વપાઇને રગતી 
ભળીનયીની શનબાલણી તથા રયેયીંગ ભાટે 
(લોડસ)

38801 6.22 5.93 15.00 0.00 7.00 7.00 12.50 12.50 12.50 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 0702306 લશીલટી લોડસ શલસ્તાયભા ંકન્ટેનયોને તથા 
કર્યાને ઇજાયા દ્વાયા ઊાડી તેના રયલશન 
કયલા ભાટે

38509 196.73 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0702307 શલશલધ સ્થોએ આલેર કર્યા યુાણ કેન્રો 
ભાટે એપ્રોર્ યસ્તા તથા પ્રાથશભક સશુલધાઓ

38401 10.00 18.94 50.00 1.75 23.25 25.00 25.00 25.00 25.00

B 0702308 ડોરો, ાલડા, તગાયા, ્ુકંદાની, ઇરેવરીક 
ગોા તથા શાથરાયીઓ ભાટે (સ્ટોય ખયીદી 
૧૦૦%)

49301 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0702309 ઘન કર્યાના લૈજ્ઞાશનક ઢફે શનકાર અંગે રોક-
જાગશૃત કેલલા

38509 0.26 0.74 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0702310 ડોય-ટુ-ડોય કર્યો ઇજાયા દ્વાયા ઉાડલા 
અંગેની કાભગીયી ભાટે

49305 3840.66 3916.68 5000.00 2945.29 1554.71 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00

B 0702311 રૂલ્વ ૨૦૦૦ અનવુાય લૈજ્ઞાશનક ધ્ધશતથી 
કર્યો યુાણ કયલા અંગેની કાભગીયી ભાટે

38509 146.66 192.96 250.00 226.06 173.94 400.00 600.00 400.00 400.00

B 0702312 લાશનો બાડે યાખલા ભાટે 34305 44.02 7.54 100.00 0.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00

* ગ્ાુંટભાું તફદીર કયેર યકભ 503.20

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 4793.56 3668.16 5589.20 3178.12 1850.88 5029.00 5393.50 5093.50 5093.50

કર્યો ઉઠાલલાનુું કુર 4849.69 3709.81 5644.59 3215.61 1872.74 5088.35 5481.35 5181.35 5181.35

703 ૩)છુંટકાલ
૩)નનબાલણી અને દુયસ્તી

B 0703301 લોટય ટેન્કયો ભાટે સ્ેયાટસ  દુયસ્તી તથા 
યંગયોગાન

38801 25.35 20.16 30.00 14.40 20.60 35.00 30.00 30.00 30.00

B 0703302 ટામય ટયફુ ખયીદલા 38801 0.14 0.22 1.25 0.20 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 25.49 20.38 31.25 14.60 21.40 36.00 31.00 31.00 31.00

છુંટકાલનુું કુર 25.49 20.38 31.25 14.60 21.40 36.00 31.00 31.00 31.00

7 ઘન કર્યાના નનકારનુું કુર 13161.52 12579.59 15835.71 11055.11 4620.58 15675.69 16879.05 16579.05 16579.05

8 લૈદ્યકીમ વાયલાય
801 ૧)દલાખાના

B 0801101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૦૬ થી ૧૦૭) 458.26 513.23 591.28 452.25 150.58 602.83 649.57 649.57 649.57

ભશકેભનુું કુર 458.26 513.23 591.28 452.25 150.58 602.83 649.57 649.57 649.57

B0801201   

- 204

કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
8.10 11.59 16.80 8.81 13.00 21.81 22.01 22.01 22.01

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 8.10 11.59 16.80 8.81 13.00 21.81 22.01 22.01 22.01

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0801301 સ્ટાપ રડસ્ેન્વયીની દલાઓ ઓજાયો ખયીદલા 

તથા કભસર્ાયીઓને લૈદ્યકીમ વાયલાય તથા 
દલાઓના ફીરો

30306 621.53 609.68 550.00 535.99 164.01 700.00 700.00 700.00 700.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0801302 સ્ટાપને રીટભેન્ટ ભાટે દલાખાનાઓના ફીરો 
ભાટે

30306 226.47 240.44 300.00 204.44 145.56 350.00 350.00 350.00 350.00

B 0801303 સ્ટાપને સ્ેશળમર ભેરડકર વાયલાય ભાટે 30306 57.34 56.55 150.00 3.08 46.92 50.00 50.00 50.00 50.00

B 0801305 કોોયેળનના દલાખાનાભા ંદુયસ્તી કયલા અને 
શલદ્યતુનો વાભાન ખયીદલા ભાટે

38206 2.71 6.83 10.00 2.59 7.41 10.00 10.00 10.00 10.00

વમંોજીત આયોગ્મ કેન્ર
B 0801306 (અ) દલાઓ 49206 41.92 25.00 80.00 47.57 52.43 100.00 100.00 100.00 100.00

B 0801307 (ફ) ભારવાભાન / ઓજાયો 49206 0.87 0.00 5.00 0.19 4.81 5.00 5.00 5.00 5.00

B 0801308 (ક) આઇ. આય. દલાની ખયીદી 49203 0.04 0.00 10.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0801309 લોડસ દીઠ ાટસટાઇભ દલાખાના/અફસન શલે્થ 
વેન્ટય નશલન ળરૂ કયલા

38206 0.00 2.54 10.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0801310 આયલેુદીક તથા શોશભમોેશથક યાશત 
દલાખાના ભાટે ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦%)

49206 4.23 2.17 10.00 1.27 0.73 2.00 10.00 10.00 10.00

B 0801312 ભેમયશ્રી સરુ્લે તે દદીઓને ભદદ આલા 49208 45.12 39.89 50.00 8.83 41.17 50.00 50.00 50.00 50.00

B 0801313 આયોગ્મરક્ષી કામસરભ ભાટે લાશનો બાડે 
યાખલા

34305 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

B 0801314 ભાજી વબાવદશ્રીઓને શાટસ  વર્જયી, કેન્વય, 
રકડની જેલા જીલરેણ યોગોભા ંવાયલાય ભાટે 
રૂ. ૪ રાખ સધુીની વશામ વાયલાય

49208 0.00 0.00 10.00 6.65 3.35 10.00 10.00 10.00 16.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1000.23 983.10 1185.50 810.61 470.89 1281.50 1289.50 1289.50 1295.50

દલાખાનાનુું કુર 1466.59 1507.92 1793.58 1271.67 634.47 1906.14 1961.08 1961.08 1967.08

802 ૨)ર્ેી યોગ અટકાલલા અને યક્તનનતમાઓ 
ભાટે

B 0802301 રે્ી યોગ અટકાલલા તથા તેના શનમતં્રણ ભાટે
જરૂયી વાધનો ખયીદલા, તેની શનબાલણી કયલા
તથા અન્સ્થય ભગજલાાઓની વાયલાય તથા
યવતશશતમા રદન ઊજલલા ભાટે તથા એઇડવ
અને જાશતમ યોગ અંગે થનાય ખર્સ ભાટે

49209 7.85 0.00 15.00 0.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00

B 0802302 જનજાગશૃત અણબમાન ભાટે પ્રર્ાય પ્રવાય ભાટે 49126 9.87 10.35 12.00 6.68 5.32 12.00 12.00 12.00 12.00

રે્ી યોગ અટકાલલા અને યક્તનનતમાનુું કુર 17.72 10.35 27.00 6.68 35.32 42.00 32.00 32.00 32.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

803 ૩)પેનભરી લેલ્પેય બ્યયુો

B 0803101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૦૮) 34.80 42.71 39.68 36.63 12.70 49.33 54.78 54.78 54.78

ભશકેભનુું કુર 34.80 42.71 39.68 36.63 12.70 49.33 54.78 54.78 54.78

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0803301 પેશભરી લેલ્પેય પ્રર્ાય અને બ્બ્રવીટી 

સ્ેશ્મર શભટીંગ પેશભરી ઉજલણી ડે 
એજ્યકેુળન અને બ્બ્રવીટી ભરટયીમર તથા 
કન્ટીજન્વી ભાટે

49210 0.81 0.60 1.00 0.35 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00

B 0803302 વાધનો, ઓજાયો, પશનિર્ય ણફન્લ્ડિંગ તથા 
એજ્યકેુળન એઇડવ

38206 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

B 0803303 પેશભરી લેલ્પેય પ્રોત્વાશન કુટંુફ કલ્માણ અંગે 
તથા રુૂ તથા સ્ત્રીઓના વ્મશંધકયણ અંગે 
થનાય ખર્સ

49211 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 0.91 0.60 2.10 0.35 1.25 1.60 2.10 2.10 2.10

પેનભરી લેલ્પેય બ્યયુોનુું કુર 35.71 43.31 41.78 36.98 13.95 50.93 56.88 56.88 56.88

804 ૪)ળશયેી વામફુશક નલકાવ મોજના
B 0804101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૦૯) 26.75 27.71 32.36 25.96 8.66 34.62 37.36 37.36 37.36

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૧૧) 47.74 63.35 80.12 76.12 24.24 100.36 104.54 104.54 104.54

ભશકેભનુું કુર 74.49 91.06 112.48 102.08 32.90 134.98 141.90 141.90 141.90

B 0804201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.60 0.58 1.50 0.34 0.80 1.14 3.48 3.48 3.48 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.60 0.58 1.50 0.34 0.80 1.14 3.48 3.48 3.48

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0804301 યશુનવેપ તયપથી આલાભા ંઆલતા ંભેટાડોય 

તથા અન્મ લાશનોની તથા વાધનોની 
શનબાલણી

49122 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0804302 ય.ુવી.ડી પ્રોજેવટભા ંઅભરભા ંમકુલાના 
કામસરભો, જુદી જુદી તારીભો શલગેયે ભાટે

49123 0.28 0.01 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 0804304 ફી.ી.એર./ઘય શલશોણા ના વલે ભાટે તથા 
નાઇટ ળેલ્ટય ની ભયાભત અન્લમે  
વયકાયશ્રીની ગ્ાટં ઉયાતં ખર્સ ભાટે

49120 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

B 0804305 NULM શઠે ઇન્રાસ્રવર્ય તથા 
તારીભાથીઓને સ્ટામેન્ડ ચકુલલા અંગે 
થનાય ખર્સ

49119 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0804306 ફે અફસન રયવોવસ વેન્ટય ભાટે ઇન્રાસ્રવર્ય 
તથા ભશકેભ ખર્સ ભાટે

30624 0.13 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 0.41 0.01 16.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 10.00

ળશયેી વામફુશક નલકાવ મોજના નુું કુર 75.50 91.65 130.18 102.42 33.80 136.12 145.38 145.38 155.38

805 ૫)વુંકલરત ફા નલકાવ વેલા મોજના
B 0805201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે

0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0805301 અક્ષમાત્ર મોજના ભાટે વયકાયશ્રીની ગ્ાટં 

ઉયાતંના ખર્સ ભાટે

13.62 11.03 25.00 5.08 19.92 25.00 25.00 25.00 25.00

B 0805302 તાયાભડં રસ્ટ આંગણલાડી કેન્રોભા ં
આલાભા ંઆલતા યુક ોણ આશાયના 
ફીરોના ચકુલણા ભાટે

49217 12.45 11.18 25.00 7.77 17.23 25.00 25.00 25.00 25.00

B0805303 આંગણલાડીના ફાકોને આલાભા ંઆલતા 
ફ્રેલડસ શભલ્કના ફીરના ચકુલણા ભાટે 
(ફયોડા ડેયી)

206.70 75.18 150.00 61.55 88.45 150.00 200.00 200.00 200.00

B0805304 ફ્રેલડસ શભલ્કને વાર્લલા ભાટે ઇનસ્યરેુટેડ 
ફોવવની ખયીદી કયલા

23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B0805305 આંગણલાડીના કામસકયોને આલાભા ંઆલતા 
સ્ભાટસ  પોનના ઇન્સ્મોયન્વ ભાટે

0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 0805306 કુોશત મવુત લડોદયા પ્રોજેવટ ભાટે 0.00 28.53 50.00 10.40 24.60 35.00 50.00 50.00 50.00

B0805307 આંગણલાડી કેન્રો ય બીંતણર્ત્રો ભાટે 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B0805308 આંગણલાડીના કેન્રોભા ંભોફાઇર ફીરના 
ચકુલણા ભાટે

8.23 6.22 8.00 4.28 3.72 8.00 8.00 8.00 8.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 264.81 132.14 263.50 89.08 153.92 243.00 308.00 308.00 308.00

 વુંકલરત ફા નલકાવ વેલા મોજનાન ુું કુર 264.81 132.14 264.00 89.08 154.42 243.50 308.50 308.50 308.50
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

806 પેનભરી લેલ્પેય વેન્ટય
¸ÛÜÁÜÛÌ¤ ¶Û×.-7 કુટંુફ કલ્માણ કેન્રોનો ભશકેભ ખર્સ (શળડયરુ 

ન-ં ૧૧૨ થી ૧૨૪)

536.02 345.74 423.70 254.10 96.20 350.30 341.60 341.60 341.60

ભશકેભનુું કુર 536.02 345.74 423.70 254.10 96.20 350.30 341.60 341.60 341.60

નનબાલણી અને દુયસ્તી
ળશયેના તભાભ કુટુુંફ કલ્માણ કેન્રો પરિશિષ્ટ ૭

સ્ેશળમર શભટીંગ પેશભરી ડે ઉજલણી 
એજ્યકેુળન અને બ્બ્રવીટી ભરટયીમર તથા 
કન્ટીજન્વી

49210 1.16 1.33 3.30 0.41 2.89 3.30 3.30 3.30 3.30

કુટંુફ કલ્માણ અંગે રુૂ ઓયેળનના 
વ્મશંધકયણ તથા આંકડી અંગે થનાય ખર્સ

49211 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

રાઇટ ફીર 43103 3.39 3.46 6.15 2.42 3.73 6.15 6.15 6.15 6.15

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 4.55 4.79 10.00 2.83 7.17 10.00 10.00 10.00 10.00

પેનભરી લેલ્પેય વેન્ટયનુું કુર 540.57 350.53 433.70 256.93 103.37 360.30 351.60 351.60 351.60

819 નલકરાુંગ ભાટે વુંકલરત નળક્ષણ (ી.આઇ.ઇ.ડી)

B 0819101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-125) 19.20 22.14 26.07 19.55 6.58 26.13 28.38 28.38 28.38

ભશકેભનુું કુર 19.20 22.14 26.07 19.55 6.58 26.13 28.38 28.38 28.38

B 0819201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.02 0.00 0.15 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.02 0.00 0.15 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

3) નનબાલણી અને દુયસ્તી

B 0819301 ી.આઇ.ઇ.ડી. પ્રોજેવટ ભાટે યાખલાભા ંઆલેર 
લાશનોની શનબાલણી ખર્સ

38801 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

ી.આઇ.ઇ.ડી. પ્રોજેક્ટનુું કુર 19.22 22.14 26.32 19.55 6.83 26.38 28.63 28.63 28.63

8 લૈદ્યકીમ ભદદનુું કુર 2420.12 2158.04 2716.55 1783.31 982.16 2765.37 2884.07 2884.07 2900.07

9 ભાકેટ કતરખાના
B 0901101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૨૬) 30.24 29.24 33.38 27.21 8.69 35.90 37.49 37.49 37.49

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૨૭) 100.04 119.08 149.46 109.81 35.26 145.07 154.84 154.84 154.84

ભશકેભનુું કુર 130.28 148.32 182.84 137.02 43.95 180.97 192.32 192.32 192.32

B 0901201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે 1.42 1.32 3.45 1.23 2.22 3.45 3.75 3.75 3.75 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.42 1.32 3.45 1.23 2.22 3.45 3.75 3.75 3.75

¸ÛÜÁÜÛÌ¤ ¶Û×.-7
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 0901301 શારના ભાકેટો તથા કતરખાનાભા ંસધુાયો-

લધાયો કયલા

38207 0.55 3.69 5.00 0.81 1.19 2.00 5.00 5.00 5.00

B 0901302 ારં્ ળેયીમાલાા બાગનુ ંખડંેયાલ ભાકેટભા ં
આમોજન કયી સધુાયા-લધાયા કયલા

38207 1.11 0.56 2.00 0.62 1.38 2.00 2.00 2.00 2.00

B 0901303 યખડતા ંકુતયા તથા ભ ૂડંનો ત્રાવ દૂય કયલા, 
શનમતં્રાણ અંગે, તથા શનકાર ભાટે

49212 21.18 146.85 150.00 75.03 74.97 150.00 150.00 150.00 150.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 22.84 151.10 157.00 76.46 77.54 154.00 157.00 157.00 157.00

9 ભાકેટ કતરખાનાનુું કુર 154.54 300.74 343.29 214.71 123.71 338.42 353.07 353.07 353.07

10 જન્ભ-ભયણ નોંધણી
B 1001101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૨૮) 147.21 158.96 180.79 150.23 49.63 199.86 214.10 214.10 214.10

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૨૯) 11.39 6.74 8.73 6.41 1.87 8.28 8.05 8.05 8.05

ભશકેભનુું કુર 158.60 165.70 189.52 156.64 51.50 208.14 222.16 222.16 222.16

B1001201 -   
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કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
6.42 8.94 19.80 7.81 30.09 37.90 35.90 35.90 35.90

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 6.42 8.94 19.80 7.81 30.09 37.90 35.90 35.90 35.90

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1001301 સ્ભળાનોની ભયાભત તથા સધુાયો-લધાયો 

કયલા તથા ગેવ આધારયત ણર્તાઓ 
ફનાલલા તથા નશલન કાસ્ટ આમનસ ણર્તાઓ 
ભાટે તથા સ્ભળાનોને કમ્પાઉન્ડ લોર કયલા 
તથા નલા જુના સ્ભળાનોભા ંસશુલધા આલા, 
સ્ભળાનોને એપ્રોર્ યોડ કયલા ભાટે (લોડસ)

38209 23.09 11.46 35.00 2.04 24.96 27.00 35.00 35.00 35.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1001302 ણફનલાયવી મતૃદેશના અંશતભ શલશધ ભાટે 57408 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 1001303 ગેવ ણર્તાની શનબાલણી 38209 8.90 9.82 15.00 13.93 6.07 20.00 15.00 15.00 15.00

B 1001304 કબ્રસ્તાનભા ંરાઇટ તથા અન્મ સશુલધા 
લધાયલા ભાટે (લોડસ)

38212 9.86 3.78 15.00 4.18 14.82 19.00 21.00 21.00 21.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1001305 ભયેરા જાનલયો ભાટે ઇન્વીરેટય શનબાલણી 
ભાટે તથા શોન્સ્ટર લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ શઠે 
કર્યો બેગો કયલા ભાટે ડેડ ફોડીલાન બાડે 
રેલા ભાટે

49202 19.58 11.66 35.00 19.37 25.63 45.00 35.00 35.00 35.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1001306 અંશતભ શલશધ ભાટે આકન્સ્ભક પ્રવગેં જરાઉ 
રાકડા યુા ાડલા તેભજ સ્ભળાનો ભાટે ભાર 
વાભાનો ખયીદલા તથા શનબાલણી ભાટે

57413 5.90 2.32 10.00 2.80 12.20 15.00 10.00 10.00 10.00

B 1001308 જન્ભ ભયણ નોંધણીની આલક યાજ્મ 
વયકાયભા ંજભા કયાલલા ભાટે

57437 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 67.33 39.04 110.10 42.32 83.78 126.10 136.10 136.10 136.10

10 જન્ભ-ભયણ નોંધણીનુું કુર 232.35 213.68 319.42 206.77 165.37 372.14 394.16 394.16 394.16

11 જાશયે ફગીર્ા પ્રાણી વુંગ્શસ્થાન અને 
1101 ૧)વમાજીફાગ

B 1101101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-130) 135.10 140.37 150.23 142.37 41.49 183.86 178.99 178.99 178.99

આજલા-શનભેટા ગાડસન

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૪) 262.22 285.99 388.67 230.23 75.86 306.09 327.23 327.23 327.23

ટુરયસ્ટ ઓરપવન ુકામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન-ં 
૭)

21.95 19.41 18.36 19.77 10.83 30.60 46.73 46.73 46.73

ટુરયસ્ટ ઓરપવનુ ં(અશતશથગશૃો અંગેનુ)ં ભશકેભ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૫) 143.92 143.36 178.09 123.91 40.21 164.12 173.45 173.45 173.45

વયદાય લલ્રબબાઇ ્રેનેટોયીમભ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૬) 17.74 20.86 24.01 19.98 6.61 26.59 28.51 28.51 28.51

વમાજીફાગ લકસર્ાર્જ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૭) 113.19 117.66 134.43 90.68 27.02 117.70 116.56 116.56 116.56

ભશકેભનુું કુર 694.12 727.65 893.79 626.94 202.02 828.96 871.46 871.46 871.46

B1101201  - 
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કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
1.62 1.68 2.55 0.85 2.10 2.95 3.05 3.05 3.05

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.62 1.68 2.55 0.85 2.10 2.95 3.05 3.05 3.05

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1101301 ફી, ઝાડ, ભારવાભાન, યેતી શલગેયે ખયીદલા 38301 5.96 5.88 7.00 2.13 4.87 7.00 7.00 7.00 7.00

B 1101302 શવશલર, શોટીકલ્ર્ય, ઇરેવરીક, શભકેશનકર 
શલગેયે કાભોની શનબાલણી ભાટે તથા નશલન 
કાભો ભાટે

38301 34.41 15.73 30.00 0.57 24.43 25.00 30.00 30.00 30.00

B 1101303 ફાગની રાઇટોભા ંસધુાયો લધાયો કયલા 38301 11.63 10.50 15.00 2.10 12.90 15.00 15.00 15.00 15.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1101304 નવસયીના ંશલકાવ ભાટે ફૂર છોડ લેર્ાણની 
સશુલધા તથા ળેડવ ભાટે

38301 3.60 4.22 10.00 2.12 7.88 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1101305 (અ)્રેનેટોયીમભ અંગે  શનબાલણી તથા 
સ્ેયાટસવ ખયીદલા તથા આકાળ દળસન 
વરફને શલકવાલલા

38308 0.65 0.37 2.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1101401 (ક) શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 2.31 2.50 5.00 2.05 2.95 5.00 10.00 10.00 10.00

B 1101307 એયકન્ડીળન ્રાન્ટના  રયનોલેળન તથા 
શનબાલણી

38308 0.00 0.00 2.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

B 1101308 વયદાય ટેર ખગોર ઉદ્યાન (વામન્વ ાકસ) 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 1101309 વમાજીફાગ ઓરપવ તથા રારપક વેન્ટય 
શલવવાલલા તથા નશલન વાધનો ખયીદલા 
તથા લરશલટી વરં્ારન અને શનબાલણી ભાટે

38316 3.73 4.81 6.00 0.04 4.96 5.00 3.00 3.00 3.00

B 1101402 વમાજીફાગ ઓરપવ તથા રારપક વેન્ટયના 
લીજી ફીરોની યકભ ચકુલલા ભાટે

43103 0.90 0.79 1.00 0.61 0.39 1.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 63.19 44.80 78.25 9.62 67.63 77.25 85.25 85.25 85.25

વમાજીફાગનુું કુર 758.93 774.13 974.60 637.41 271.75 909.16 959.76 959.76 959.76

1102 ૨)જાશયે ફગીર્ા (ઇતય ફાગ)
B 1102101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૮) 307.01 335.20 411.65 292.06 99.17 391.23 427.81 427.81 427.81

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૯) 269.74 296.78 477.78 245.05 70.53 315.58 304.26 304.26 304.26

ભશકેભનુું કુર 576.75 631.98 889.43 537.11 169.71 706.82 732.07 732.07 732.07

B 1102201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.60 0.44 0.55 0.15 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.60 0.44 0.55 0.15 0.40 0.55 0.55 0.55 0.55

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1102301 ફાગભા ંરોન દુયસ્તી કયલા તથા ખાતય, ફી, 

ઝાડ ખયીદલા

38301 3.57 4.42 5.00 1.44 4.56 6.00 6.00 6.00 6.00

B 1102302 શલશ્રાતંી સ્થાન ફાગફગીર્ા યસ્તાઓ ઉય 
છારૂ, યેતી શલગેયે નાખંલા

38301 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 1102303 ળશયેના તભાભ ફાગો ભાટે શવશલર 
શોટીકલ્ર્ય, ઇરેવરીક, શભકેનીક શલગેયે કાભોની 
શનબાલણી

38301 48.04 23.10 60.00 27.97 22.03 50.00 60.00 60.00 60.00

B 1102304 ઇતય ફાગોભા ંરાઇટની સશુલધા કયલા 38301 8.40 5.29 10.00 2.36 7.64 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1102305 ફાકડા યંગયોગાન કયલા તથા દુયસ્ત કયલા 38301 0.63 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1102306 ળશયેના શલશલધ ભાગસ ઉય વકૃ્ષો યોલા તથા 
યક્ષણ કયલા ીંજયા ખયીદલા તથા દુયસ્તી 
કયલા તથા ઝાડોની શનબાલણી ભાટે

38301 0.00 0.17 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1102307 યભત ગભતના વાધનો ખયીદલા તથા દુયસ્તી 
ભાટે

49105 7.49 6.83 7.00 2.19 2.81 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1102308 (અ)ળશયેના તભાભ ફૂલાયાની શનબાલણી તથા 
દુયસ્તી

38319 3.04 4.69 6.00 1.20 3.80 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1102401 (ફ) શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 18.45 21.98 20.00 15.32 9.68 25.00 25.00 25.00 25.00

B 1102309 રારપક આઇરેન્ડને સળુોણબત કયલા ભાટે 49112 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1102310 શબુ પ્રવગંો અને વત્કાય પ્રવગંોએ ડેકોયેળન 
ભાટે

39205 1.31 0.30 2.50 1.08 1.52 2.60 2.50 2.50 2.50

B 1102311 (અ) આજલા તથા શનભેટા ફગીર્ાઓની 
શનબાલણી

38301  
 5.29 4.19 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1102313 (ફ) આજલા તથા શનભેટા ફગીર્ાઓના દયેક 
પાઉન્ટનની શનબાલણી

38319 5.32 4.30 5.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 1102402 (ક) શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 17.82 23.24 17.00 5.63 5.37 11.00 5.00 5.00 5.00

B 1102312 પફૂર પ્રદળસન તથા સ્ધાસ મોજલા ભાટે 49106 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

B 1102314 ળશયેના તભાભ ફાગોની શોટીકલ્ર્ય 
શનબાલણી (કોન્રાવટથી)

38301 58.42 96.21 90.00 50.46 49.54 100.00 100.00 100.00 100.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 177.78 194.72 237.70 107.65 123.15 230.80 234.70 234.70 234.70

ઇતય ફાગનુું કુર 755.13 827.14 1127.68 644.91 293.26 938.17 967.32 967.32 967.32

1103 ૨)પ્રાણી વુંગ્શસ્થાન
B 1103101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૪૦ 28.75 36.65 37.11 30.55 12.09 42.64 52.14 52.14 52.14

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૪૧) 106.53 110.19 116.97 89.89 26.87 116.76 115.90 115.90 115.90

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૪૨) 0.00 0.00 0.00 2.03 0.83 2.86 3.56 3.56 3.56

ભશકેભનુું કુર 135.28 146.84 154.08 122.47 39.78 162.25 171.60 171.60 171.60

B 1103201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
1.06 1.28 1.90 1.12 1.08 2.20 2.45 2.45 2.45 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.06 1.28 1.90 1.12 1.08 2.20 2.45 2.45 2.45

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1103301 (અ) ખોયાક અને ભારવાભાન ભાટે 39103 58.01 63.89 70.00 45.72 29.28 75.00 75.00 75.00 75.00

B 1103302 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 39103 0.12 0.20 0.50 0.21 0.29 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1103303 પ્રાણી વગં્શસ્થાનના ંજાનલયો ભાટે દલા તથા 
વાધનો તેનજ લસ્તઓુ ખયીદલા

39103 0.97 0.08 1.50 1.04 0.46 1.50 1.50 1.50 1.50
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1103304 પ્રાણી વગં્શસ્થાનના ંીંજયાઓની શનબાલણી 
તથા આજુફાજુના શલકાવ ભાટે

38312 0.58 0.18 1.50 0.78 0.72 1.50 1.50 1.50 1.50

B 1103305 પ્રાણી વગં્શસ્થાનની નુ:યર્ના કયલા તથા 
શારના ઝ ં ભા સધુાયા લધાયા કયલા

38415 14.22 3.07 20.00 7.04 12.96 20.00 20.00 20.00 20.00

B 1103306 પ્રાણી વગં્શ સ્થાન ભાટે શોન્સ્ટર 38206 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 1103307 ક્ષીઓ તથા પ્રાણીઓ ખયીદલા 61102 1.00 2.31 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

B 1103308 આજલા ઝઓરોજીકર ાકસભા ંક્ષીઓ તથા 
પ્રાણીઓનુ ંસ્થાતંય કયલા

39101 0.00 0.00 2.00 0.80 4.20 5.00 2.00 2.00 2.00

B 1103309 આજલા ઇરેવરીક ફીર 43103 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 74.90 69.73 100.55 55.59 52.96 108.55 105.55 105.55 105.55

પ્રાણી વુંગ્શસ્થાનનુું કુર 211.24 217.85 256.53 179.18 93.82 273.00 279.60 279.60 279.60

1105 ૫)મવુાપયી ફુંગરા
B 1105101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન-ં૧૪૪) 48.04 49.07 58.17 33.38 9.76 43.14 42.11 42.11 42.11

ભશકેભનુું કુર 48.04 49.07 58.17 33.38 9.76 43.14 42.11 42.11 42.11

B 1105201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
1.38 1.15 3.80 0.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 1.38 1.15 3.80 0.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1105301 સ્ટેળન પ્રલાવીગશૃની શનબાલણી અને દુયસ્તી 

તથા સશુલધા લધાયલા
38215 1.54 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 1105302 પે્રભાનદં વસં્કાય કેન્રની શનબાલણી 38210 0.02 0.40 0.50 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 1105303 વયદાયફાગ અશતશથગશૃની શનબાલણી 38210 0.17 0.07 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1105401 ળશયેના તભાભ અશતશથગશૃના લીજી 
ફીરોના ખર્સ ભાટે

43103 11.19 11.18 12.00 6.97 5.03 12.00 12.00 12.00 12.00

B 1105304 ઇન્રયુી અશતશથગશૃભા ંસશુલધા ભાટે તથા 
શનબાલણી ભાટે

38210 0.22 0.42 0.50 0.19 0.31 0.50 0.50 0.50 0.50

B1105305 તયવારી કોમ્પયશુનટી શોરની શનબાલણી તથા 
સધુાયા લધાયા કયલા

38210 0.00 0.05 0.50 0.22 0.28 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1105306 રારફાગ ફતક ાવેના અશતશથગશૃભા ં
વાધનો ખયીદલા

38210 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

B 1105307 અકોટા, શયણી, સબુાનયુા, ભાજંરયુ, 
શનઝાભયુા શલગેયે અશતશથગશૃોની શનબાલણી 
ભાટે

38210 4.48 4.06 5.00 1.97 4.03 6.00 5.00 5.00 5.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1105309 વમાજીફાગ અશતશથગશૃ ૧,૨,૩ તથા રોન 
ભાટે ભારવાભાન તથા તેની શનબાલણી અને 
સધુાયો કયલા

38210 0.52 0.96 1.00 0.76 0.74 1.50 1.50 1.50 1.50

B 1105310 ળયદનગય અશતશથગશૃ (તયવારી)ની 
શનબાલણી

38210 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

B 1105311 તભાભ અશતશથગશૃોભા ંરોનની શનબાલણી 
દુયસ્તી ભાટે

38210 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 1105313 કાળુયુા છત્રશત શળલાજી અશતશથગશૃની 
શનબાલણી

38210 0.00 0.00 0.20 0.07 0.18 0.25 0.25 0.25 0.25

B 1105314 તભાભ અશતશથગશૃોભા ંગેવ કનેવળનની 
વગલડ કયલા

38210 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

B1105315 રદલાીયુા અશતશથગશૃ શનબાલણી 38210 0.56 2.98 2.00 0.03 3.97 4.00 3.00 3.00 3.00

B1105316 તભાભ  અશતશથગશૃ શાઉવકીશિંગ 38210 0.00 0.00 40.00 18.67 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 18.70 20.44 65.20 29.13 16.54 67.00 65.50 65.00 65.00

મવુાપયી ફુંગરાન ુું કુર 68.12 70.66 127.17 62.51 30.10 113.94 111.41 110.91 110.91

1106 ૬)સ્લીભીંગ પરુ તથા ફોટીંગ ક્રફ
B 1106101 રારફાગ સ્લીભીંગ રુ

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૧) 27.72 35.36 44.94 40.27 13.28 53.55 57.29 57.29 57.29

વયદાયફાગ સ્લીભીંગ રુ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૨) 30.70 32.80 36.21 30.34 9.79 40.13 42.24 42.24 42.24

યાજીલગાધંી સ્લીભીંગ રુ
કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૩૩) 0.54 3.71 5.39 8.51 2.72 11.23 11.75 11.75 11.75

ભશકેભનુું કુર 58.96 71.87 86.54 79.12 25.80 104.92 111.28 111.28 111.28

B1106201  - 

 205
કન્ટીજન્વી વાભાન્મ

ખર્ચ પ્રમાણે
13.47 19.33 33.90 17.04 15.76 32.80 31.83 31.83 31.83

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 13.47 19.33 33.90 17.04 15.76 32.80 31.83 31.83 31.83

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1106301 રારફાગ સ્લીભીંગરુની શનબાલણી 38305 18.00 5.86 10.00 4.97 5.03 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1106302 વયદાયફાગ સ્લીભીંગ રુની શનબાલણી 38305 6.68 4.02 10.00 0.17 4.83 5.00 10.00 10.00 10.00

B 1106303 યાજીલગાધંી સ્લીભીંગ રુની શનબાલણી 38305 6.90 4.36 10.00 9.13 5.87 15.00 10.00 10.00 10.00

B 1106304 કાયેરીફાગ  સ્લીભીંગ રુની શનબાલણી 38305 0.00 0.00 10.00 2.51 1.49 4.00 5.00 5.00 5.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 31.58 14.24 40.00 16.78 15.73 34.00 35.00 35.00 35.00

સ્લીભીંગપરુનુું કુર 104.01 105.44 160.44 112.94 57.29 171.72 178.11 178.11 178.11
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

11 ફગીર્ા, પ્રાણી વુંગ્શસ્થાન, ઉદ્યાનયી, 
સ્લીભીંગપરુ અને મવુાપયી ફુંગરાનુું કુર

1897.43 1995.22 2646.41 1636.95 746.22 2405.99 2496.20 2495.70 2495.70

12 જાશયે કાભો
1201 ૧)વાભાન્મ દેખયેખ

B 1201101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ ન-ં૧૪૫થી  ૧૪૭) 225.21 257.30 303.67 246.06 80.29 326.35 346.37 346.37 346.37

B 1201102 શાઉશવિંગ ળાખા કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-
૧૪૯)

58.84 66.96 73.44 54.97 20.50 75.47 88.44 88.44 88.44

ભશકેભનુું કુર 284.05 324.26 377.11 301.03 100.80 401.83 434.81 434.81 434.81

B 1201201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.95 1.05 2.10 0.53 1.57 2.10 2.10 2.10 2.10 પરિશિષ્ટ ૧

B 1201202 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ  (શાઉશવિંગ ળાખા) ખર્ચ પ્રમાણે
1.83 2.02 3.30 0.00 0.05 0.05 0.31 0.31 0.31 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.78 3.07 5.40 0.53 1.62 2.15 2.41 2.41 2.41

વાભાન્મ દેખયેખનુું કુર 286.83 327.33 382.51 301.56 102.42 403.98 437.22 437.22 437.22

1202 લકચળો તથા વ્શીકરપરુ
B 1202101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૦ થી ૧૫૨) 582.92 590.84 683.99 506.02 156.33 662.35 674.39 674.39 674.39

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૩) 113.68 107.32 128.40 81.14 24.51 105.65 105.73 105.73 105.73

B 1202102 કોન્રાવટથી ડ્રાઇલય, વરીનય શલ. યાખલાનો 
ખર્સ

30614 289.32 291.69 300.00 136.56 163.44 300.00 300.00 300.00 300.00

ભશકેભનુું કુર 985.92 989.85 1112.39 723.72 344.28 1068.00 1080.12 1080.12 1080.12

B1202201  -  

  203
કન્ટીજન્વી વાભાન્મ

ખર્ચ પ્રમાણે
4.25 3.75 6.45 2.58 4.12 6.70 6.85 6.85 6.85

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 4.25 3.75 6.45 2.58 4.12 6.70 6.85 6.85 6.85

નનબાલણી અને દુયસ્તી/લકચળો અંગેનો ખર્ચ
B 1202301 લકસળો ભળીનયી દુયસ્તી કયલા જોઇતો 

ભારવાભાન ેરોર શલગેયે ભગંાલલા તથા 
યેમ્પની દુયસ્તી શલગેયે કયલા ભાટે લકસળો 
ળાખાની ભોટયો ભાટે ેરોર તથા રાગલાડી 
વાભાન ભાટે.

38714 0.00 0.00 0.50 0.00 2.50 2.50 0.50 0.50 0.50

B 1202302 લકસળોની ભળીનયી તથા શશથમાય ખયીદલા 60701 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B 1202303 મ્પય.ુ કોોયેળનના લાશનોની શનબાલણી અને 
દુયસ્તી ભાટે

38801 45.66 60.52 55.00 44.48 30.52 75.00 50.00 50.00 50.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1202304 યોડયોરય ેલય ભળીન અને  રડઝર એન્જીન 
ં, બરુડોઝય શલગેયે, સ્ેયાટસ  ભાટે સ્ે. 
ભાટે

38801 46.24 53.84 55.00 19.62 20.38 40.00 50.00 50.00 50.00

B 1202305 મ્પય.ુકોોયેળનના લાશનોની ફેટયી ખયીદલા 
તથા રયેયીંગ કયલા

38801 1.46 1.75 2.00 0.75 1.75 2.50 5.00 5.00 5.00

લકચળોનુું કુર 93.36 116.11 113.50 64.85 55.40 120.25 105.75 105.75 105.75

વ્શીકરપરુ અંગેનો ખર્ચ
B 1202306

ભોટયોની મોગ્મતા ભાટે પ્રભાણત્ર ભેલલા 
તથા ભોટય અકસ્ભાત પંડના પાા ભાટે

34208 1.31 0.96 3.00 2.54 0.46 3.00 5.00 5.00 5.00

B 1202307 લાશનોની વશલિવીંગ ની કાભગીયી ભાટે ઓઇર 
 ગ્ીવ તથા દુયસ્તી ભાટે

38801 42.39 28.96 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

B 1202308 ેરોરં અને રડઝર ંની શનબાલણી 
રામવન્વ પી તથા લેટ તથા ભેનેજભેન્ટ પી 
ભાટે

34203 0.18 0.06 0.20 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

B 1202309 મ્પયશુન.કોોયેળનના લાશનો ભાટે રડઝર તથા 
ેરોરના ખર્સ ભાટે

43102 782.96 689.20 800.00 397.64 302.36 700.00 700.00 700.00 700.00

B 1202310 મ્પયશુન.કોોયેળનના અશધકાયીઓ કભસર્ાયીઓને 
ેરોર તથા ઓઇર આલા

30304 80.63 98.06 100.00 46.68 73.32 120.00 120.00 120.00 120.00

B 1202311 લાશનો ભાટે ટામય ટયફુ ખયીદલા અને  
રયભોન્લ્ડિંગ કયલા

38801 62.87 39.87 30.00 3.55 36.45 40.00 30.00 30.00 30.00

B 1202312 મ્પયશુન.કોોયેળનના લાશનો તથા ેરોર 
ંના શપ્રભીમભ ભાટે

34608 2.68 79.48 70.00 32.88 37.12 70.00 70.00 70.00 70.00

B 1202313 લાશનોની ર્ાલ ુદુયસ્તી અંગે સ્ેયાટસ  
ખયીદલા

38801 42.92 42.83 40.00 30.98 24.02 55.00 45.00 45.00 45.00

B 1202314 લાશનો બાડે યાખલા ભાટે 34305 164.36 157.71 200.00 118.64 81.36 200.00 200.00 200.00 200.00

B 1202316 ળશયેી ફવ વેલાના ઇજાયા અંગેનો ખર્સ 34216 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 1202317 લોટય કુરય રૂભ એયકંડીળન ભળીનની 
શનબાલણી તથા દુયસ્તી ભાટે

38905 3.24 4.86 5.00 4.59 7.41 12.00 10.00 10.00 10.00

B 1202318 શલશલધ લાશનોના O & M ભાટે 38801 440.92 561.03 500.00 515.26 234.74 750.00 600.00 600.00 600.00

વ્શીકરપરુનુું કુર 1624.46 1703.02 1778.25 1152.76 827.49 1980.25 1810.25 1810.25 1810.25

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1717.82 1819.13 1891.75 1217.61 882.89 2100.50 1916.00 1916.00 1916.00

લકચળો તથા વ્શીકરપરુનુું કુર 2707.99 2812.73 3010.59 1943.91 1231.29 3175.20 3002.97 3002.97 3002.97
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

1203 સ્ટોવચ
B 1203101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૪) 149.07 152.16 169.62 123.74 40.27 164.01 173.71 173.71 173.71

કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૫) 36.55 42.37 53.29 37.84 12.76 50.60 55.04 55.04 55.04

ભશકેભનુું કુર 185.62 194.53 222.90 161.58 53.03 214.61 228.76 228.76 228.76

B 1203201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
2.61 2.70 4.10 2.33 1.77 4.10 4.10 4.10 4.10 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.61 2.70 4.10 2.33 1.77 4.10 4.10 4.10 4.10

નલળે ખર્ચ
B 1203302 ાછરા લસના ેન્ન્ડગ ફીરોની ચકુલણી 

કયલા ભાટે તેભજ સ્ટોવસ યીલોલ્લીંગ પંડના 
જભા તથા ખર્સ ભાટે

ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.35 1.00 0.00 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00

B 1203303 (અ) જુદા જુદા શલબાગો ભાટે ડ્રેવ બટુ અંર, 
 યેઇન કોટ , ગયભ કોટ, જવી શલગેયે ેટે 
યોકડ યકભ ચકુલલા ભાટે

30401 11.30 8.54 15.00 0.45 14.55 15.00 15.00 15.00 15.00

B 1203304 (ફ) જુદી જુદી ઓરપવોની કન્ટીજન્વીભાથંી 
ડ્રેવની તફદીર કયેર યકભ (રયશળષ્ટ-૩)

30401 69.00 90.61 90.60 93.01 0.29 93.30 90.00 90.00 90.00 પરિશિષ્ટ-૩

B 1203305 આકન્સ્ભક ખયીદી ભાટે તથા ભાર વાભાન 
ટેસ્ટીંગ ભાટે

ખર્ચ પ્રમાણે
0.15 0.48 1.00 0.65 0.35 1.00 1.00 1.00 1.00

B 1203306 જુદી જુદી ઓરપવો ભાટે તફદીર કયેર 
પશનિર્યની યકભ (રયશળષ્ટ-૩)

61001 10.45 6.91 55.45 3.90 51.28 55.18 58.38 58.38 58.38 પરિશિષ્ટ-૩

B 1203307 સ્ટોવસ ખાતાના ણફન્લ્ડિંગ શનબાલણી ભયાભત 
તથા લે બ્રીજ ભાટે

38201 6.49 4.54 12.00 3.50 6.50 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1203308

જાશયે શયાજી ભાટે ઓવળનયને યકભ ચકુલલા 
ભાટે તથા ટેક્ષ કન્વલ્ટન્ટને ચકુલલા ભાટે

34215 1.05 0.00 2.00 0.00 0.10 0.10 2.00 2.00 2.00

નલળે ખર્ચ ન ુું કુર 98.44 111.43 177.05 101.51 74.17 175.68 177.38 177.38 177.38

સ્ટોવચન ુું કુર 286.67 308.66 404.05 265.42 128.97 394.39 410.24 410.24 410.24

1204 ૪)ઇભાયત લફલલ્ડિંગ ળાખા
B 1204101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૬) 73.36 70.16 81.28 48.72 15.64 64.36 67.45 67.45 67.45

ભશકેભનુું કુર 73.36 70.16 81.28 48.72 15.64 64.36 67.45 67.45 67.45

B 1204201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.56 2.12 2.95 0.96 1.99 2.95 3.10 3.10 3.10 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.56 2.12 2.95 0.96 1.99 2.95 3.10 3.10 3.10
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1204301 કોો.ની પ્રાથશભક ળાાના ભકાનોભા ંસધુાયા 

લધાયા કયલા (લોડસ)
38205 59.10 71.07 100.00 16.99 83.01 100.00 95.00 95.00 95.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204302 કોો.ના ભકાનોની દુયસ્તી સધુાયો લધાયો 
કયલા

38201 212.47 172.71 210.00 64.40 145.60 210.00 205.00 205.00 205.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204303 ખડંેયાલ ભાકેટના ભકાનભા ંદુયસ્તી તથા 
સધુાયો લધાયો કયલા

38201 33.78 115.59 150.00 50.65 99.35 150.00 150.00 150.00 150.00

B 1204305 સ્રભ વલાટસવસ દુયસ્તી કયલા ભાટે લોડસ દ્વાયા 38208 0.00 0.55 1.00 0.95 0.05 1.00 1.00 1.00 1.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204306 કભસર્ાયીઓને બાડે આેર કોોયેળનના 
ભકાનોભા ંસધુાયો કયલા (લોડસ)

38203 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204308 કોભશળિમર વેન્ટયની શનબાલણી (લોડસ) 38204 5.55 1.22 2.00 0.00 2.00 2.00 2.05 2.05 2.05 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204309 ફાધંકાભ ખાતા ભાટે ટુલ્વ ઇન્વલભેન્ટ તથા 
અન્મ વાભાન ભાટે ( સ્ટોય ખયીદી ૧૦૦ 
ટકા)(લોડસ)

38701 0.00 0.49 1.50 0.00 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204310 ળશયેના કોમ્પયશુનટી શોર તથા રેનીંગ વેન્ટયની 
શનબાલણી ભાટે (લોડસ)

38210 0.00 0.25 4.50 0.00 2.25 2.25 3.75 3.75 3.75 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204311 વબાગશૃભા ંતથા કરે્યીભા ંસધુાયા લધાયા 
કયલા

38201 0.00 0.00 10.00 6.25 1.75 8.00 10.00 10.00 10.00

B 1204312 મ્પય.ુ કોોયેળનની ખલુ્રી જભીનને કમ્પાઉન્ડ 
લોર કયલા તથા પેન્વીંગ કયલા (લોડસ)

38417 26.16 23.18 40.00 7.65 26.35 34.00 40.00 40.00 40.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204313 ઐશતશાશવક ઇભાયતોની જાલણી 
કયલા(ખાતા દ્વાયા) ભાડંલી તથા ર્ાય 
દયલાજા ભાટે

38207 0.00 0.12 5.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

B 1204314 રદક ઓન એય શથમેટય દુયસ્તી તથા 
સધુાયા લધાયા કયલા

38310 0.35 0.00 5.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

B 1204315 મ્પય.ુઅશતશથગશૃ/ઇભાયતોની શનબાલણી ભાટે 
(ઝોન)

38210 22.05 9.80 50.00 6.52 43.48 50.00 45.00 45.00 45.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1204317 શાઉશવિંગ શ્તા યીપંડ આલા 57515 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 1204318 ઘરડમા દુયસ્તી ગાય તથા ભારવાભાન 
ભાટે

34412 1.25 0.36 5.00 0.90 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1204320 નશલન સ્ોટસવ કોમ્પરેક્ષ શનબાલણી ભાટે 26.20 0.00 10.00 0.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 386.91 395.34 595.20 154.31 426.54 580.85 579.50 579.50 579.50

ઇભાયતોનુું કુર 460.83 467.62 679.43 203.99 444.17 648.16 650.05 650.05 650.05

12 જાશયેકાભોનુું કુર 3742.32 3916.34 4476.58 2714.88 1906.84 4621.72 4500.48 4500.48 4500.48
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

13 યસ્તા, પરુો, ફૂટાથ, કુલા, તાલ, જરધાયા 
અને લયવાદી ગટય(સ્ટોવચ લોટય ડ્રેઇન)

1301 ૧)યસ્તા, પરુો, ફૂટાથ
B 1301101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૫૭) 65.72 65.52 82.56 49.86 16.80 66.66 72.47 72.47 72.47

ભશકેભનુું કુર 65.72 65.52 82.56 49.86 16.80 66.66 72.47 72.47 72.47

B1301201-

202
કન્ટીજન્વી વાભાન્મ

ખર્ચ પ્રમાણે
2.90 4.06 11.55 0.98 7.37 8.35 9.85 9.85 9.85

પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 2.90 4.06 11.55 0.98 7.37 8.35 9.85 9.85 9.85

૨)નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1301301 ેર્લકસ , સ્ીડ બે્રકય તથા ભારવાભાન ભાટે 

અને દુયસ્તી (લોડસ ભાટે)
38401 664.11 559.66 800.00 136.67 668.33 805.00 775.00 775.00 775.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301302

મખુ્મ યસ્તાઓ,  ટી.ી યસ્તાઓ તથા એવ.ટી. 
ર્ારતી શોમ તેલા યસ્તાની શનબાલણી (લોડસ)

38401 226.13 197.37 205.00 104.58 135.42 240.00 210.00 210.00 210.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301303 ઇજાયદાય ાવેથી કયેરા યસ્તાની 
શનબાલણીના કાભો (લોડસ)

38401 81.52 67.47 90.00 25.45 75.55 101.00 95.00 95.00 95.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301304 દફાણો દુય કયી ખલુ્રા કયેરા યસ્તાઓ કયલા 
ભાટે(લોડસ)

38401 3.32 16.98 10.00 2.64 10.36 13.00 15.00 15.00 15.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301306 ળશયેભા ંજરૂય જણામ ત્મા ંવેન્રર રડલાઇડયની 
શનબાલણી કયલા (લોડસ)

38411 0.80 2.46 13.00 0.00 12.50 12.50 12.80 12.80 12.80 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301307 થ્થયના ફૂટાથ તથા ેલીંગ શનબાલણી 
અને વીભેન્ટ ત્થય શલગેયે ભાટે (લોડસ)

38404 79.46 63.30 80.00 21.24 53.76 75.00 70.00 70.00 70.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301308 યોડની ભોટયો યોરયો શાથગાડા તથા 
શાથરાયી શલગેયે દુયસ્તી (લોડસ)

38801 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301309 યસ્તા દુયસ્ત કયલા ભાટે શશથમાય ખયીદલા 
(લોડસ)

38401 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301310 યસ્તાના/ણફન્લ્ડિંગના નાભના શપ્રકાસ્ટ ારટમા 
મકુલા (લોડસ)

38415 0.44 0.46 3.00 0.23 1.37 1.60 3.10 3.10 3.10 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301312 (અ)શયણી શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી 38704 27.73 28.33 30.00 1.88 8.12 10.00 20.00 20.00 20.00

B 1301313 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38704 0.00 0.32 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1301314 (ક) શયણી શોટભીક્ષ રાઇટ રડઝર ઓઇર 
ખયીદલા

43102 88.19 89.15 150.00 52.00 98.00 150.00 100.00 100.00 100.00

B 1301401 (ડ) શયણી શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 5.24 4.65 10.00 1.72 3.28 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1301319

(અ) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટની શનબાલણી
38704 0.00 24.65 30.00 5.45 34.55 40.00 50.00 50.00 50.00

B 1301320

(ફ)  સ્ટોય ખયીદી
38704 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

B 1301321 (ક) અટરાદયા શોટભીક્ષ ્રાન્ટ રાઇટ રડઝર 
ઓઇર ખયીદલા

43102 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00

B 1301402 (ડ) અટરાદયા શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 1.68 0.00 10.00 2.12 7.88 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1301315 રેફય એવટ મજુફ યજીસ્રેળન પી બયલા ભાટે  
તથા અન્મ કામદાકીમ જોગલાઇ મજુફ

34205 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 1301316 ઇન્ડસ્રીમર એસ્ટેટના ંયસ્તાની શનબાલણી 
(લોડસ)

38401 10.21 14.55 20.00 0.00 18.00 18.00 16.00 16.00 16.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301317 ીના તયાા કયલા (લોડસ) 38707 5.62 7.75 10.00 0.00 9.00 9.00 11.00 11.00 11.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1301318 નશલન ાણીની તથા ડ્રેનેજ રાઇનોની ર્યી 
યૂલા (લોડસ)

38401 34.49 22.46 45.00 14.08 41.42 55.50 45.00 45.00 45.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

પરુો તથા નાાની નનબાલણી
B 1301305 રુો દુયસ્તી કયલા તથા નાાની શનબાલણી 

કયલા

38403 5.88 8.90 30.00 1.58 15.92 17.50 50.00 50.00 50.00

B 1301311 જુદા જુદા સ્થાનોએ આલેરા ગયનાા અંગે 
શનબાલણી ખર્સના લેસ્ટનસ યેલ્લે આલા ભાટે

38408 0.00 0.00 10.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00

રાફપક
B 1301320 જે તે શલસ્તાયભા ંયસ્તા અંગેની વભજ આતા 

ફોડસ ફનાલલા

38419 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1234.82 1108.46 1601.50 369.64 1252.86 1622.50 1601.30 1601.30 1601.30

યસ્તા, પરુો, અને ફૂટાથનુું કુર 1303.44 1178.04 1662.41 420.48 1277.03 1697.51 1683.62 1683.62 1683.62
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

1302 ૨)નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયા
B 1302301

કુલા તાલોની દુયસ્તી તથા શનબાલણી (લોડસ)
38405 52.40 65.79 110.00 25.01 84.99 110.00 100.00 100.00 100.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1302302 સયુવાગય તાલને સળુોણબત કયલા ભાટે 38405 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

નદી, કુલા, તાલ અને જરધાયાનુું કુર 52.40 65.79 111.00 25.01 84.99 110.00 100.00 100.00 100.00

1303 ૩)લયવાદી ગટય
B 1303201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ”Û˜ÛÙ ¸Ûó¾ÛÛ¨Û 0.66 0.22 1.55 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.66 0.22 1.55 0.00 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

૨)નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1303301 ળશયેભા ંઆલેરી તભાભ લયવાદી ગટયો અને 

કાવંોની શનબાલણી (લોડસ)

39301 430.94 317.77 430.00 233.95 266.05 500.00 425.00 425.00 425.00 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

B 1303302 સ્ટોય ખયીદી 39301 21.69 15.25 15.50 0.00 15.50 15.50 50.50 50.50 50.50 પડરપ્રશષ્ટ-૫ 

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 452.63 333.02 445.50 233.95 281.55 515.50 475.50 475.50 475.50

લયવાદી ગટયનુું કુર 453.29 333.24 447.05 233.95 282.18 516.13 476.13 476.13 476.13

13 યસ્તા, ફૂટાથ, પરુો, કુલા, તાલ, જરધાયા 
સ્ટોભચ લોટય લયવાદી ગટયનુું કુર

1809.13 1577.07 2220.46 679.44 1644.20 2323.64 2259.75 2259.75 2259.75

14 જાશયે નળક્ષણ
B 1401301 ૧)પ્રાથશભક ળાા વરં્ારન ભાટે 49117 10298.05 11948.14 14590.00 8196.13 5753.87 13950.00 15650.00 15650.00 15650.00

14 જાશયે નળક્ષણનુું કુર 10298.05 11948.14 14590.00 8196.13 5753.87 13950.00 15650.00 15650.00 15650.00

15 યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગભુાસ્તાધાયા
1502 ૨) દુકાન તથા ગભુાસ્તાધાયા ઓફપવ

B 1502101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-158) 52.67 60.29 76.40 52.67 16.98 69.65 73.26 73.26 73.26

ભશકેભનુું કુર 52.67 60.29 76.40 52.67 16.98 69.65 73.26 73.26 73.26

B 1502201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે 0.40 0.51 0.80 0.30 0.50 0.80 1.08 1.08 1.08 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.40 0.51 0.80 0.30 0.50 0.80 1.08 1.08 1.08

દુકાન તથા ગભુાસ્તાધાયાનુું કુર 53.07 60.80 77.20 52.97 17.48 70.45 74.34 74.34 74.34

1504 ૪)નવક્યયુીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખા
B 1504101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૬૦) 421.00 367.70 456.08 311.46 101.22 412.68 436.66 436.66 436.66

B 1504102 પ્રાઇલેટ શવક્યોયીટી કભસર્ાયીઓના ગાય 
ખર્સ ભાટે

30613 942.97 1130.09 1400.00 760.18 869.82 1630.00 1650.00 1650.00 1650.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1504103 શવક્યયુીટી ળાખા ભાટે ડે્યટેુળન ઉય 
રીધેરા ોરીવ કભસર્ાયીઓના ગાય તથા 
તપાલતની યકભ ચકુલલા

30613 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ભશકેભનુું કુર 1363.97 1497.79 1857.08 1071.64 972.04 2043.68 2087.66 2087.66 2087.66

B 1504201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે 0.86 1.27 1.55 0.54 0.51 1.05 1.55 1.55 1.55 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.86 1.27 1.55 0.54 0.51 1.05 1.55 1.55 1.55

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1504301 ફેન્ડની શનબાલણી, દુયસ્તી, નશલન લાજંીત્રોની 

ખયીદી, સ્ેશળમર ડ્રેવ તથા  આનવુાણંગક  
ખર્સ ભાટે

38311 0.02 0.07 1.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00

B 1504302 દફાણ ળાખા ભાટે વાધનવાભગ્ી, શનબાલણી 
અને  અનવુાણંગક ખર્સ ભાટે

30401 1.15 24.97 15.00 15.09 9.91 25.00 15.00 15.00 15.00

B 1504303 રેઝયી ભાટે તેભજ બયણા વાથે યશનેાય 
લોર્ભેન ભાટે શશથમાય ખયીદલા

60712 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 1.17 25.04 16.05 15.09 10.46 25.55 16.05 16.05 16.05

નવક્યયુીટી એન્ક્રોર્ભેન્ટ ળાખાન ુું કુર 1366.00 1524.10 1874.68 1087.27 983.01 2070.28 2105.26 2105.26 2105.26

1505 ૫) નલજીરન્વ ળાખા
B1505101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૧૬૧) 3.94 11.03 11.56 8.60 2.69 11.29 11.62 11.62 11.62

ભશકેભનુું કુર 3.94 11.03 11.56 8.60 2.69 11.29 11.62 11.62 11.62

B1505201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.04 0.35 0.00 0.96 0.96 0.35 0.35 0.35 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.00 0.04 0.35 0.00 0.96 0.96 0.35 0.35 0.35

નલજીરન્વ ખાતાન ુું કુર 3.94 11.07 11.91 8.60 3.65 12.25 11.97 11.97 11.97

15 યલાના એન્ક્રોર્ભેન્ટ અને ગભુાસ્તાધાયા 
તથા નલજીરન્વ ખાતાન ુું કુર

1423.01 1595.97 1963.78 1148.84 1004.15 2152.99 2191.56 2191.56 2191.56

16 ી.આય.ઓ તથા પે્રવ નલબાગ
1601 ી.આય.ઓ નલબાગ

B 1601101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-૬) 27.75 30.26 34.15 25.07 9.58 34.65 41.32 41.32 41.32

ભશકેભનુું કુર 27.75 30.26 34.15 25.07 9.58 34.65 41.32 41.32 41.32
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1601201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
0.28 0.57 1.05 0.09 0.96 1.05 1.05 1.05 1.05 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 0.28 0.57 1.05 0.09 0.96 1.05 1.05 1.05 1.05

નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1601301 વાલસજનીક વસં્થાઓ તથા અખાડાને ભદદ 

આલા.
51103 7.57 3.90 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

B 1601302 ૨૬ જાન્યઆુયી તથા ૧૫ ઓગષ્ટની ઊજલણી 49103 0.62 0.00 0.80 0.27 0.53 0.80 0.80 0.80 0.80

B 1601304 ઓર ઇન્ન્ડમા ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ રોકર વેલ્પ 
ગલભેન્ટને ભદદ આલા.

51107 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00

B 1601305 પામય એકેડેભી ભાટે એર.એવ.જી.ડી.ને 
આશથિક વશામ આલા ભાટે

51107 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00

B 1601306 યુ યાશત તથા ઇતય ખર્સ ભાટે 57416 0.38 0.12 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B 1601307 આશતથ્મ વત્કાય અને ત્રકાય રયદ ભાટે 34403 10.98 10.00 12.00 5.68 6.32 12.00 12.00 12.00 12.00

B 1601309 પૈમાઝખાન સ્મશૃત વભાયોશ ભાટે 49103 0.01 0.00 0.22 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

B 1601311 વ્માખ્માન ભાાઓ ભાટે 34412 0.04 0.00 0.50 0.14 0.36 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1601313 કોો.કભસર્ાયીઓ, વબાવદશ્રી ભાટે યભત 
પ્રવશૃત

30409 5.48 14.59 15.00 3.43 11.57 15.00 15.00 15.00 15.00

B 1601314 રદવ્માગં ફાકો ભાટે પાલણી 49105 0.00 0.00 5.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

B 1601315 વેશભનાય, લકસળો, પે્રઝન્ટેળન મોજલા ભાટે 34409 0.00 0.32 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

B 1601316 શભરન વભાયંબ મોજલા 49103 0.00 0.26 0.50 0.00 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

B 1601202 જાશયેાત ખર્સ ભાટે 34103 119.92 139.02 140.00 68.33 71.67 140.00 140.00 140.00 140.00

B 1601318 વસં્કાય કામસરભ મોજલા 49104 296.79 250.09 300.00 116.35 483.65 600.00 400.00 300.00 300.00

B 1601319 શયેીટેજ વેરને રગત શલશલધ કાભો અંગેની 
કાભગીયી

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 445.79 422.30 486.02 194.20 598.15 792.35 603.35 503.35 503.35

ી.આય.ઓ.નલબાગનુું કુર 473.82 453.13 521.22 219.36 608.69 828.05 645.72 545.72 545.72

1602 પે્રવ નલબાગ
B 1602101 કામભ ભશકેભ (શળડયરુ નફંય-10) 71.37 77.30 90.52 75.57 21.70 97.27 93.59 93.59 93.59

ભશકેભનુું કુર 71.37 77.30 90.52 75.57 21.70 97.27 93.59 93.59 93.59

B 1602201 કન્ટીજન્વી વાભાન્મ ખર્ચ પ્રમાણે
4.03 1.98 4.85 1.49 1.72 3.21 2.95 2.95 2.95 પરિશિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્વી વાભાન્મનુું કુર 4.03 1.98 4.85 1.49 1.72 3.21 2.95 2.95 2.95
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

3) નનબાલણી અને દુયસ્તી
B 1602301 પે્રવ ળાખાની ખયીદી તથા છાભણી 34401 1.80 1.91 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

B 1602302 ખાતાઓ ભાટે સ્ટેળનયી ખર્સ (રયશળષ્ટ ૨ 
મજુફ)

34402 43.37 60.34 60.57 4.19 56.16 60.35 58.12 58.12 58.12

પરિશિષ્ટ ૨

B 1602303 ખાતાઓ ભાટે છાભણી ખર્સ (રયશળષ્ટ ૨ 
મજુફ)

34401 60.05 49.09 64.26 17.85 61.78 79.63 79.62 79.62 79.62

પરિશિષ્ટ ૨

B 1602304 ડામયી તથા પ્રોજેવટ બકુ અંગેનો ખર્સ 34401 109.52 29.82 100.00 34.61 45.39 80.00 50.00 50.00 50.00

B 1602305 પે્રવ ળાખાની શનબાલણી તથા નશલન 
ભળીનયી ખયીદલા

38715 8.58 4.29 25.00 3.09 26.91 30.00 25.00 25.00 25.00

નનબાલણી અને દુયસ્તીનુું કુર 223.32 145.45 269.83 59.74 210.24 269.98 232.74 232.74 232.74

પે્રવ નલબાગનુું કુર 298.72 224.73 365.20 136.80 233.66 370.46 329.28 329.28 329.28

3 ઇતય નલબાગ  

B 1603301 અણધામાસ ખર્સ ભાટે 57433 0.95 2.13 10.00 1.17 8.83 10.00 10.00 10.00 10.00

B 1603302 મ્પય.ુકોોના કભસર્ાયીઓના અલવાન વભમે 
આશથિક વશામ આલા

30408 65.50 18.15 50.00 37.98 22.02 60.00 50.00 50.00 50.00

B 1603303 શરયજન ફારલાડીઓ ભાટે તથા શરયજન 
ફાકોને ાઠય સુ્તક આલા ભાટે

49115 0.24 0.33 0.40 0.25 0.15 0.40 0.70 0.70 0.70

B 1603304 સુ્તકો ભેગેઝીન અન્મ વારશત્મની ખયીદી 34410 0.00 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 1603305 મ્પયશુનશવર કોોયેળનના કભસર્ાયીઓ ભાટેની 
કલ્માણ પ્રવશુતઓ (સ્ટાપ  લેલ્પેય એન્વટલીટી) 
કયલા ભાટે

30406 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

B 1603306 શળલણ લગસ તથા રેશનિંગ વેન્ટયની શનબાલણી 
અને અન્મ ખર્સ

57425 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 1603307 કભસર્ાયીઓ ભાટે ભેરડકર ઇન્સ્મોયન્વ સ્કીભ 
ભાટે

30410 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B 1603308 ભરશરા તથા ફાકોના ઉત્થાન ભાટે 49124 0.20 0.16 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

B 1603309 ાણરકાના વપાઇ વેલક કભસર્ાયીના ફાકોને 
ઉચ્ર્ત્તય અભ્માવ ભાટે શળષ્મવશૃત્ત આલા 
(શલદ્યાથી દીઠ રૂ. ૫૦૦/- રેખે લધભુા ંલધ ુ
કભસર્ાયી દીઠ રૂ. ૧૦૦૦/-)

30413 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1603312 ળશયેના રદવ્માગં  નાગયીકોને સશુલધા આલા ખર્ચ પ્રમાણે
0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

B1603314 ગેવ પ્રોજેવટ તભાભ ચકુલણા ભાટે ખર્ચ પ્રમાણે
1789.48 8.44 10.00 3.10 1.90 5.00 5.00 5.00 5.00

ઇતય નલબાગનુું કુર 1856.37 31.01 73.15 42.50 35.15 77.65 67.95 67.95 67.95

16

ી.આય.ઓ.તથા પે્રવ નલબાગનુું કુર
2628.91 708.87 959.58 398.66 877.49 1276.15 1042.94 942.94 942.94

17 રોન ર્ાજીવ
1705 ૫) શાઉનવિંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 

રીધેરી રોન

B1705501 ૧) નશલન રોન અંગે પ્રથશભક લશીલટી ખર્સ 
તેભજ તેના વ્માજ ખર્સ ભાટે

54302 0.06 1.13 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

શાઉશવિંગ એન્ડ અફસન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 
ઇન્રાસ્રવર્ય ભાટે રોન

B1705521 ૧)વ્માજ 53511 974.97 754.21 1040.00 811.62 338.38 1150.00 1300.00 1300.00 1300.00

B1705522 ૨)શ્તો 88611 1715.60 1286.70 1720.00 1452.28 597.72 2050.00 2400.00 2400.00 2400.00

શાઉશવિંગ એન્ડ અફસન ડેલરભેન્ટ ાવેથી 
BSUP ભાટે રોન

B1705523 ૧)વ્માજ 53512 326.47 486.90 340.00 340.87 59.13 400.00 200.00 200.00 200.00

B1705524 ૨)શ્તો 88612 680.00 1605.64 2450.00 841.16 168.84 1010.00 700.00 700.00 700.00

વ્માજનુું કુર 1301.44 1241.11 1380.00 1152.49 397.51 1550.00 1500.00 1500.00 1500.00

શપ્તાનુું કુર 2395.60 2892.34 4170.00 2293.44 766.56 3060.00 3100.00 3100.00 3100.00

શાઉનવિંગ એન્ડ અફચન ડેલરભેન્ટ 
કોોયેળનની રોનનુું કુર

3697.10 4134.58 5575.00 3445.93 1189.07 4635.00 4625.00 4625.00 4625.00

1708 ૮)નેળનર શાઉનવિંગ ફેંક રોન

નેળનર શાઉશવિંગ ફેંકની રૂ. ૭૩૦-૮૦ 
રાખની રોન

નેળનર શાઉશવિંગ ફેંકની રૂ. ૬૪૮-૯૦ 
રાખની રોન (લામ્પફે પ્રોજેવટ)

B 1708507 ૧)વ્માજ 53704 28.85 18.00 16.00 3.99 6.01 10.00 10.00 10.00 10.00
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરો

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

વને ૨૦૧૮-૧૯નો ભુંજુય કયેરો 
અંદાજ

સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮- ૨૦૧૯નુાં  રેવન્ય ુ ખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

બજેટ કોડ ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ 
કોિ

ખરેખર ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

વને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કનભશ્નયશ્રીએ યજુ 
કયેરો અંદાજ

B 1708508 ૨)શ્તો 88904 15.40 23.10 30.80 15.40 15.40 30.80 30.80 30.80 30.80

વ્માજનુું કુર 28.85 18.00 16.00 3.99 6.01 10.00 10.00 10.00 10.00

શપ્તાનુું કુર 15.40 23.10 30.80 15.40 15.40 30.80 30.80 30.80 30.80

નેળનર શાઉનવિંગ ફેંકની રોનનુું કુર 44.25 41.10 46.80 19.39 21.41 40.80 40.80 40.80 40.80

0.06 1.13 25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

1330.29 1260.24 1396.00 1156.48 403.52 1560.00 1510.00 1510.00 1510.00

2411.00 2915.44 4200.80 2308.84 781.96 3090.80 3130.80 3130.80 3130.80

3741.35 4175.68 5621.80 3465.32 1210.48 4675.80 4665.80 4665.80 4665.80

71870.75 72936.87 89920.16 61817.56 33552.31 95391.93 97280.01 96879.51 96895.55

8266.13 9130.03 10917.98 6543.94 3606.47 10156.90 10181.99 10181.99 10181.99

80136.88 82066.90 100838.14 68361.50 37158.78 105548.83 107462.00 107061.50 107077.54યેલન્ય ુખર્ચનુું એકુંદય કુર

શપ્તાનુું કુર
રોન ર્ાજીવનુું કુર

ભશાનગયાલરકાના એકુંદય ભશસેરુી ખર્ચનુું 
કુર

ાણી પયુલઠા નલબાગના ભશસેરુી ખર્ચનુું કુર

તભાભ પ્રકાયની રોનના
પ્રાથનભક ર્ાર્જનુું કુર

વ્માજનુું કુર
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પાણી પરુવઠા વવભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯નુું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજુર કરેિ અંદાજપત્ર

રેવન્ય ુ ખર્ચ 



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
4 રેવન્ય ુખર્ચ

B0401101 કામભ ભહકેભ (શળડયરુ ન ં ૬૧ થી ૭૫) 1041.95 1110.28 1333.56 992.93 323.33 1316.26 1394.71 1394.71 1394.71

કામભભહકેભ (શળડયરુ ન ં૭૬ થી ૮૧) 1295.39 1333.46 1574.44 1156.10 366.60 1522.70 1581.36 1581.36 1581.36

ભહી ઇન્ટેક લેર મોજના
કામભભહકેભ (શળડયરુ ન-ં ૮૨ થી ૮૫) 279.83 283.19 338.85 224.81 68.91 293.72 297.26 297.26 297.26

સેલાસી ગોત્રી ફોરયિંગ
કામભ ભહકેભ (શળડયરુ ન-ં૮૬) 96.05 92.84 891.22 72.49 23.96 96.45 103.36 103.36 103.36

એરડળનર સીટી એન્ીશનમય સાહફેની કચેયી
કામભ ભહકેભ (શળડયરુ ન-ં૮૭) 10.57 5.87 54.96 5.37 1.87 7.24 8.05 8.05 8.05

મહકેમનુાં કુ 2723.79 2825.64 4193.03 2451.70 784.67 3236.37 3384.74 3384.74 3384.74

B0401201  - 

206

કન્ટીજન્સી સાભાન્મ ખચચ પ્રભાણે 9.66 29.03 14.40 6.15 6.58 12.73 12.75 12.75 12.75 પડરપ્રિષ્ટ ૧

કન્ટીજન્સીનુાં કુ 9.66 29.03 14.40 6.15 6.58 12.73 12.75 12.75 12.75

શનબાલણી અને દુયસ્તી
B0401301 ાણી પયુલઠાની શનબાલણી (લોડચ) 38601 347.05 359.17 335.00 225.76 184.24 410.00 335.00 335.00 335.00 પડરપ્રિષ્ટ-૫ 

B0401302

ાઇ તથા રપટીંગ્સ તથા ખયીદી તથા સ્ટોય 
ખયીદી (લોડચ) 38601 7.76 10.04 10.50 4.53 5.97 10.50 10.50 10.50 10.50 પડરપ્રિષ્ટ-૫ 

B0401303 હને્ડંની શનબાલણી (મખુ્મ ખાત ુ)ં 38604 5.10 10.56 10.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

B0401304 ભીટયોની દુયસ્તી ભાટે 38613 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

B0401305

ઓલયહડે ટેન્કો / બસુ્ટીંગ સ્ટેળન ભાટે 
લયાતા ક્રોયીનના ખચચ ભાટે 38609 28.36 22.38 30.00 16.54 13.46 30.00 30.00 30.00 30.00

િહરેની જુદી જુદી ઓવરહડે ટેન્ક
(૧)શનબાલણી 38603 182.19 277.65 354.00 108.35 241.45 349.80 382.50 382.50 382.50

(૨)સ્ટોય ખયીદી 38603 0.75 1.44 2.00 0.29 1.71 2.00 2.00 2.00 2.00

(૩)શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 1629.16 1690.54 1765.00 1201.21 627.79 1829.00 1782.00 1782.00 1782.00

ળહયેના જુદા જુદા સ્થોએ આલેરા 
ટયફુલેરોની શનબાલણી તથા ઇરેક્રીક 
ફીરોની ચકુલણી ભાટે

B0401310 (અ)શનબાલણી 38606 18.70 19.45 18.00 3.51 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

B0401403 (ફ) રાઇટ ફીરો 43103 98.88 76.64 87.00 38.14 31.86 70.00 70.00 70.00 70.00

B0401311

(અ) આજલા ાણી પયુલઠા ફાધંકાભની 
શનબાલણી ભાટે 38611 19.80 19.59 20.00 7.64 12.36 20.00 20.00 20.00 20.00

B0401404 (ફ) શલદ્યતુ ફીરો ભાટે 43103 15.58 15.50 18.00 9.40 8.60 18.00 18.00 18.00 18.00

¸ÛÜÁÜÉÛÌ¤ø -4

બજેટ કોડ ø એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર ખર્ચ
ડહસાબના સદરો િેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજ

વડોદરા મહાનગરપાલકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં  પાણી પરુવઠા પ્રવભાગના રેવન્ય ુખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજઅંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

બજેટ કોડ ø એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર ખર્ચ
ડહસાબના સદરો િેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજ

વડોદરા મહાનગરપાલકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં  પાણી પરુવઠા પ્રવભાગના રેવન્ય ુખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજઅંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

B0401312

(અ) શનભેટા રપલ્ટયેળન પ્રાન્ટની શનબાલણી 
(રપલ્ટય પ્રાન્ટ)

38705 65.07 152.37 150.00 70.91 79.09 150.00 150.00 150.00 150.00

B0401313 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38705 8.11 4.50 10.00 3.62 6.38 10.00 10.00 10.00 10.00

B0401314

પ્રતાપયુા તાલ આસોજ શલશ્વાશભત્રી 
પીડયની શનબાલણી 38607 0.67 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ભહી નદી ાણી પયુલઠા શનબાલણી 
(પાજરપયુ કુલો)

B0401315 (અ)શનબાલણી 38615 4.86 1.20 10.00 8.14 6.86 15.00 8.00 8.00 8.00

B0401316 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38615 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B0401405 (ક) ઇરેક્રીક ફીરો ભાટે 43103 583.95 658.19 670.00 474.59 225.41 700.00 700.00 700.00 700.00

B0401317

ભહી નદી યોમલ્ટી ચાર્જ તથા ાનભ ડેભના 
શનબાલણીનો રહસ્સો 54901 56.54 77.10 65.00 25.70 39.30 65.00 65.00 65.00 65.00

B0401318

ભહી ઇન્ટેકલેર તેભજ ાનભ કુલો ૨, ૩ ની 
આજુફાજુ ચેનર ોન્ડ ાા કયલા ભાટે 
તથા તેની શનબાલણી તેભજ ાનભ શનબાલણી 
ખચચના રહસ્સા ેટે

38610 34.60 13.98 25.00 18.49 16.51 35.00 30.00 30.00 30.00

ોઇચા કુલા
B0401330 (અ)શનબાલણી 38608 2.09 0.00 10.00 0.00 17.00 17.00 8.00 8.00 8.00

B0401331 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38608 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B0401411 (ક) ઇરેક્રીક ફીરો ભાટે 43103 618.55 742.85 760.00 518.91 261.09 780.00 780.00 780.00 780.00

યામકા દોડકા કુલા ન ં-૨,૩
B 0401345 (અ)શનબાલણી 38608 25.84 28.85 35.00 8.70 26.30 35.00 35.00 35.00 35.00

B 0401346 (ફ) સ્ટોય ખયીદી 38608 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

B 0401417 (ક) ઇરેક્રીક ફીરો ભાટે 43103 1078.82 992.75 1200.00 816.78 383.22 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

B 0401350

ળહયેના શલશલધ શલસ્તાયોભા ંાણીની 
નળકા/શંિંગ સ્ટેળનોભા ંલાલ્લ રગાલલા 
ભાટે (લોડચ)

38601 41.18 104.65 105.00 35.22 44.78 80.00 80.00 80.00 80.00 પડરપ્રિષ્ટ-૫ 

B 0401351 (અ)હયણી એયોટચ સં શનબાલણી 38612 1.36 0.36 1.50 1.43 2.57 4.00 2.00 2.00 2.00

B 0401419 (ફ)શલદ્યતુ ફીરોની ચકુલણી 43103 29.82 29.10 33.00 21.41 11.59 33.00 33.00 33.00 33.00

B 0401356

કોમ્યનુીટી સ્ટેન્ડ ોસ્ટ ફનાલલા, ખાકુલા 
શલગેયે સહ 38616 0.00 0.00 1.00 0.40 0.55 0.95 0.95 0.95 0.95 પડરપ્રિષ્ટ-૫ 
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(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

બજેટ કોડ ø એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર ખર્ચ
ડહસાબના સદરો િેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેલો 
અંદાજ

વડોદરા મહાનગરપાલકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં  પાણી પરુવઠા પ્રવભાગના રેવન્ય ુખર્ચનુાં અંદાજપત્ર

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજઅંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

B 0401357

હમાત ટાકંીઓના શસશલર લકચના દુયસ્તીના 
કાભો ભાટે 38603 67.27 49.85 50.00 3.48 26.52 30.00 30.00 30.00 30.00

B 0401364

ાણીની લાયંલાય રીકેજ  થતી રાઇનોની 
દુયસ્તીના પેળિકેળન કાભ ભાટે 38601 15.45 8.55 25.00 12.06 37.94 50.00 30.00 30.00 30.00

ખાનપયુ લોટય રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

B0401382 (અ) સયકાયશ્રીભા ંાણીચાર્જના ચકુલણા ભાટે 340.35 661.25 600.00 298.02 326.98 625.00 625.00 625.00 625.00

B0401384 (અ)શનબાલણી 0.00 0.00 50.00 8.18 41.82 50.00 50.00 50.00 50.00

B0401433 (ક) ઇરેક્રીક ફીરો ભાટે 43103 177.79 183.35 190.00 128.74 63.26 192.00 192.00 192.00 192.00

B 0401375 ળહયેના તભાભ બસુ્ટયોની શનબાલણી 38617 27.03 31.75 35.00 15.94 24.06 40.00 40.00 40.00 40.00

B0401436 (ક) ઇરેક્રીક ફીરો ભાટે 43103 0.00 31.75 33.00 0.00 36.00 36.00 45.00 45.00 45.00

પ્રનભાવણી અને દુરસ્િીનુાં કુ 5532.68 6275.36 6710.55 4086.09 2815.22 6907.80 6784.50 6784.50 6784.50

રેવન્ય ુખર્ચનુાં કુ 8266.13 9130.03 10917.98 6543.94 3606.47 10156.90 10181.99 10181.99 10181.99
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

કેપીટિ જમા 



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

C કેપીટલ આવક

જમા બાજુ
C૦૧૦૬૬૦૧ યેલન્ય ુફજેટભ ાંથી કેપટર ફજેટ ેટે 

તફદીર કયેર યકભ

18729.08 10583.31 5000.00 9708.09 -4708.09 5000.00 7500.00 2500.00 3000.00

C ૦૧૦૬૬૦૭ અનક્રેઇમ્ડ ડીોઝીટ મ્યપુનપવર પાંડ ખ તે 
તફદીર

1006.33 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

C ૦૧૦૬૬૦૮ ગે પાંડીંગની રોનની આલક 2540.60 6401.00 18500.00 0.00 12000.00 12000.00 8500.00 10000.00 10000.00

C ૦૨૦૧૬૦૧ (અ) જભીન લેચ ણ (ફ્રી શોલ્ડ) ૬૦૧૦૧ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

C ૦૨૦૧૬૦૨ (ફ)જભીન લેચ ણ (રીઝ શોલ્ડ) ૬૦૧૦૨ 1472.35 14.45 21000.00 0.00 16000.00 16000.00 30000.00 30000.00 30000.00

C ૦૨૦૧૬૦૪ ટી.ી સ્કીભોન  ઇન્રીભેન્ટ કોન્રીબ્યળુન ૧૩૪૧૩ 213.88 198.62 250.00 48.96 201.04 250.00 250.00 250.00 250.00

C ૦૨૦૧૬૦૭ વયક યશ્રી ધ ય ધોયણ મજુફ અનપધકૃત 
ફ ાંધક ભને ક મદેવય કયલ  અંગેની 
આલક(ઇમ્ેક્ટ પી)

૨૩૩૨૫ 850.95 480.46 500.00 35.42 464.58 500.00 500.00 500.00 500.00

C ૦૨૦૧૬૦૮ સ્રભ ક્લ ટટવટન ુાં લેચ ણ ૬૦૨૧૪ 0.21 0.37 0.25 1.18 0.82 2.00 1.00 1.00 1.00

C ૦૨૦૧૬૧૧ ૯૯ લટન  બ ડ  ટેથી આેર પભલ્કતોન  
પિભીમભ તથ  બ ડ ની આલક

૬૦૧૦૨ 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 100.00 100.00 100.00

C ૦૨૦૨૬૦૧ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  યીમલુર ચ ર્જની 
આલક

૨૩૩૧૭ 6.10 3.80 5.00 1.30 3.70 5.00 5.00 5.00 5.00

C ૦૨૦૨૬૦૨ ગેયક મદેવય ફ ાંધક ભન  દાંડની આલક ૨૩૩૧૧ 0.00 0.00 10.00 2.25 7.75 10.00 10.00 10.00 10.00

C ૦૪૦૧૬૦૨  ણી તથ  ડ્રેનેજન  ફોગવ કનેક્ળનોને 
યેગ્યરુય ઇઝડ કયલ  અંગેની આલક

૨૩૩૨૯ 0.00 0.00 10.00 0.30 9.70 10.00 10.00 10.00 10.00

C ૦૫૦૧૬૦૧ ડ્રેનેજ પલક વ પ ો ૧૩૪૨૫ 90.72 77.33 350.00 70.09 279.91 350.00 350.00 350.00 350.00

C ૧૧૦૧૬૦૧ ફ ગફગીચ ન  કેીટર ખચટની યકભ 
વકૃ્ષ યોણ અન ભતભ ાંથી તફદીર કયલ  
અંગેની આલક

૨૩૩૩૭ 567.00 367.00 700.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં કેપીટ  જમા

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૬-

૧૭નો ખરેખર 
જમા શેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  
અંદાજ

બજેટ કોિ ø ડહસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-
૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

એકાઉન્ટ 
કોિ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
ખરેખર જમા

રેવન્ય ુકેપીટલ જમા  (126)



(₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

વિોદરા મહાનગરપાલકા  સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં કેપીટ  જમા

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૬-

૧૭નો ખરેખર 
જમા શેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  
અંદાજ

બજેટ કોિ ø ડહસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-
૧૯નો 

કમમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

એકાઉન્ટ 
કોિ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
ખરેખર જમા

C ૧૨૦૧૬૦૧ કોોયેળનની લવલ ટ મોજન  શઠે ફ ાંધેર 
ભક નોભ ાં કયેર અનપધકૃત ફ ાંધક ભ અંગેન  
દાંડની લસરુ ત

૨૩૩૧૨ 0.25 0.41 1.00 0.23 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00

C ૧૨૦૩૬૦૧ બાંગ ય લેચ ણની આલક ૨૩૨૦૧ 99.42 11.01 300.00 0.28 299.72 300.00 300.00 300.00 300.00

C ૧૩૦૧૬૧૦ ળશયેભ ાં આલેર ત લો અને ફગીચ ઓન  
બ્યટુીફપકેળન કયી તેન  પયતે ખ ણી- ણીન  
સ્ટોરો ઊબ કયી જાશયે શય જીથી બ ડ  ટે 
આલ 

0.00 0.00 300.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

કેપીટલ જમાનુું કુલ 25576.89 18137.76 47326.25 9868.11 30460.90 40329.01 48428.00 44928.00 45428.00

પાણી પરુવઠા મવભાગના કેપીટલ આવકનુું કુલ 100.70 147.30 300.00 117.80 182.20 300.00 300.00 300.00 300.00

કેપીટલ આવકનુું કુલ 25677.59 18285.06 47626.25 9985.91 30643.10 40629.01 48728.00 45228.00 45728.00

રેવન્ય ુકેપીટલ જમા  (127)



પાણી પરુવઠા વવભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯નુું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજુર કરેિ અંદાજપત્ર

કેપીટિ જમા 



 પાણી  પરુવઠા વવભાગ કેપીટ જમા (₹ ાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એવિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
કેપીટલ આવક

C 0401601 પાણી વિકાસનો ફાળો 13420 100.70 147.30 300.00 117.80 182.20 300.00 300.00 300.00 300.00

કેપીટ આવકનુાં કુ 100.70 147.30 300.00 117.80 182.20 300.00 300.00 300.00 300.00

એકાઉન્ટ 
કોડ

સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
જમાડિસાબના સદરો

વડોદરા મિાનગરપાલકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુાં

શેરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  
અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 

અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૧૯નો 

કમિશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેલો અંદાજ સ્થાયી સવમવિ સમગ્ર સભા

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
ખરેખર જમા

બજેટ કોડ ø

પાણી પરુવઠા રેવન્ય ુકેપીટ જમા (132)



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

કેપીટિ ખર્ચ 



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

(અ)

1  સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસરુાત

D 0106604 કેીટર કાભો ભાટે વયકાયશ્રીની ગ્ાાંટ વાભે 
ખટુતી યકભ ભાટે  આલાનો પાો*

75606 1500.00 0.00 1500.00 0.00 500.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00

D 0106605 કેન્દ્ર/ યાજ્મ વયકાયની વલવલધ મોજનાઓની  
ગ્ાાંટ વાભે કોોયેળન ધ્લાયા આલાનો 
પાો*(N.U.R.M., BSUP, RAY, MGY, PMY, 
Smart City વલગેયે)

75607 2894.00 0.00 5000.00 0.00 9000.00 9000.00 7500.00 7500.00 7500.00

D 0108601 ચટૂણી ખાતા ભાટે ઇરેક્ટ્રોવનક વાધનો ખયીદલા 60724 437.28 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 0112601 ઇ-ગલનનન્દ્વ પ્રોજેક્ટ્ટના બાગરૂે તથા 
ભશાનગયાલરકાના ખાતાઓ ભાટે કોમ્પ્યટુવન, 
વોફ્ટલેય, વાંફાંવધત-આઇટભ અને વાધનો, 
G.I.S., E.R.P. વવસ્ટભ વલક્ટ્વાલલા તથા 
ખયીદલા.

60901 162.67 673.10 2500.00 286.42 713.58 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

D 0112602 ઇ-ગલનનન્દ્વ પ્રોજેક્ટ્ટના બાગરૂે તથા 
ભશાનગયાલરકાના ઝોન વલબાગો ભાટે 
કોમ્પ્યટુવન, વોફ્ટલેય, વાંફાંવધત-આઇટભ વલગેયે 
ખયીદલા.

60901 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 પરરશિષ્ટ-૫

 સાભાન્મ કયબાય અને કયની લસરુાતનુું કુર 4993.95 673.10 9013.00 286.42 10225.58 10512.00 9513.00 9513.00 9513.00

2 મભલ્કત રેન્ડ એક્વલઝઝળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડેલરોભેન્ટ

D 0201601 NURM મોજના અંતગનત સ્રભ વલસ્તાયના 
ઝાંડાલાવીઓને તાકકદની પ્રાથવભક સવુલધા

ખર્ચ પ્રમાણે
551.49 200.74 50.00 7.14 17.86 25.00 25.00 25.00 25.00

D 0201602 જભીન વાંાદન કયલા ભાટે 60103 80.55 67.39 3500.00 0.85 1999.15 2000.00 3000.00 3000.00 3000.00

મભલ્કત રને્ડ એક્વલઝઝળન અને ભેનેજભેન્ટ 
તથા ટાઉન ડલેરોભેન્ટન ુું કુર

632.04 268.13 3550.00 7.99 2017.01 2025.00 3025.00 3025.00 3025.00

3 જાહયે સરાભતી
૨)પામય ઝિગેડ

D 0301603 નવલન ભોટી ળફલાકશની ખયીદલા 60801 46.39 0.00 50.00 0.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00

D 0301604 પામય લિગેડ ભાટે નવલન લાશનો તથા અન્દ્મ 
વાધનો ખયીદલા

60801 10.84 135.35 500.00 23.00 877.00 900.00 500.00 500.00 500.00

કેીટર ખર્ચના અંદાજત્રભાું *મનળાનીલાી આઇટભ સાભે દળાચલેર અંદાજની યકભ 
ભહાનગયાઝરકાએ રોન અથલા ગ્ાુંટ સાભે આલા ાત્ર પાાની યકભની જોગલાઇ હોમ છે.

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (136)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D0301605 નવલન પામય સ્ટેળન ભાટે ઇભાયતો ફાાંધલા 
તથા સવુલધા તથા સ્ટાપ ક્ટ્લાટનવન ભાટે

ખર્ચ પ્રમાણે
14.56 7.70 200.00 0.00 10.00 10.00 300.00 300.00 300.00 છાણી તથા 

હરણી અને 
કારેીબાગ

પામય ઝિગેડનુું કુર 71.79 143.05 750.00 23.00 917.00 940.00 820.00 820.00 820.00

૨)સ્ટ્રીટ રાઇટ
D 0302604 ભોડેર યોડના બાગરૂે તથા ળશયેનાાં મખુ્મ યસ્તા 

ઉય વેન્દ્રર રાઇટીંગ કયલા

61207 237.81 607.06 500.00 376.03 223.97 600.00 600.00 500.00 500.00 કામોની યાદી

D 0302605 ળશયેના યાજભાગો ઉય રાપીક વવગ્નર કયલા 61201 9.51 2.97 10.00 1.15 8.85 10.00 10.00 10.00 10.00

D 0302607 ઓટોભેટીક સ્સ્લચીંગ કયલા 61208 0.00 8.64 10.00 1.44 8.56 10.00 10.00 10.00 10.00

D 0302608 ઐવતશાવવક ભકાનોનુાં રાઇટીંગ કયલા 61209 0.00 0.00 5.00 0.15 4.85 5.00 5.00 5.00 5.00

D 0302609 સ્રીટરાઇટના એનજી વેવલિંગ/વોરાય એનજી 
ભાટે જરૂયી સધુાયા-લધાયા કયલા

61210 0.00 3.40 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

D 0302610 ળશયેી ગયીફ અને આવથિક યીતે છાત 
વલસ્તાયના વલકાવ ભાટેના યોડ ઉય 
રાઇટીંગના કાભો

61207 0.94 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 કામોની યાદી

D 0302611 ળશયે પયતે આઉટય યીંગ યોડ ઉય વેન્દ્રર 
રાઇટીંગ કયલાના કાભ ભાટે

61207 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

D 0302614 ખાંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગભાાં નવલન વલરતો 
ઊબી કયલા તથા જરૂયી સધુાયા-લધાયા કયલા

ખર્ચ પ્રમાણે
51.66 134.86 10.00 2.91 7.09 10.00 10.00 10.00 10.00

D 0302616 ઓલયશડે HT કેફર અંડયગ્ાઉન્દ્ડ કયલા 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

સ્ટ્રીટ રાઇટનુું કુર 299.92 756.93 542.05 381.68 260.32 642.00 642.00 542.00 542.00

3 જાહયે સરાભતીન ુું કુર 371.71 899.98 1292.05 404.68 1177.32 1582.00 1462.00 1362.00 1362.00

5 કન્ઝયલન્સી
D 0501603 એનજી ઓકડટ આધાયે ળશયેના જુદા જુદા 

ાંીંગ સ્ટેળનો ઉય ાંો ફદરલા તેભજ 
ઇરેક્ટ્રીક વભકેવનકર ઇન્દ્સ્ટોરેળનના સધુાયા-
લધાયા ભાટે, નવલન ાંો ફેવાડલા તેભજ 
સલેુઝ રીટભેન્દ્ટ ્રાન્દ્ટના યીલેસ્ન્દ્િંગનુાં કાભ.

60508 63.37 26.48 300.00 22.00 78.00 100.00 300.00 200.00 200.00 કામોની યાદી

D 0501604 ડી.જી.વેટ શોઇસ્ટ તથા ડીઝર ાંો ખયીદલા 60504 7.18 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 કામોની યાદી

D 0501610 ાંીંગ સ્ટેળનો ઉય ફ્રો ભેઝયભેન્દ્ટ ભાટે ફ્રો 
ભીટય ફેવાડલા

60511 0.00 0.00 10.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

D 0503607 આકસ્સ્ભક બાંગાણના કાયણે કયલાાત્ર ડ્રેનેજ 
કેીટર પ્રોજેક્ટ્ટ ભાટે

60509 132.50 31.22 100.00 36.76 98.24 135.00 150.00 100.00 100.00

D 0503609 ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ્ટનાાં કાભો 60501 1894.75 2529.44 3000.00 219.80 1780.20 2000.00 2500.00 2500.00 2500.00 કામોની યાદી

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (137)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 0503612 ળશયેના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 
કયલાના કાભો

60501 212.19 329.97 350.00 187.05 262.95 450.00 350.00 350.00 350.00 કામોની યાદી

D 0503613 ળશયેનાાં વભતોર વલકાવ ભાટે ળશયેી ગયીફ 
અને આવથિક યીતે છાત   વલસ્તાયનાાં ડ્રેનેજના 
કાભો

60501 175.19 158.39 350.00 144.81 305.19 450.00 350.00 350.00 350.00 કામોની યાદી

D 0503618 વલશ્વાવભત્રી નદી યીવેક્ટ્ળનીંગ તથા 
યીઝલીનેળનનાાં કયલાના કાભ ભાટે

60421 50.77 137.45 300.00 24.28 0.72 25.00 300.00 100.00 100.00

D 0503621 ઝોનર ક્ટ્ક્ષાએ કયલાના છાત વલસ્તાયના 
આંતકયક યસ્તે ૧૦૦% ડ્રેનેજની સવુલધાના કાભો

60501 243.59 118.95 200.00 65.22 134.78 200.00 200.00 200.00 200.00

D 0503622 સઅુયેઝનો ભાસ્ટય ્રાન તથા અન્દ્મ ્રાન 
તૈમાય કયલાના કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ ચાજીવ ચકુલલા

61704 4.08 0.00 150.00 0.00 25.00 25.00 125.00 125.00 125.00

D 0504601 નવલન જાશયે ળૌચારમ ફનાલલા(ઝોન દીઠ 
૨૫ રાખ)

72.50 43.52 100.00 12.92 87.08 100.00 100.00 100.00 100.00

D 0504602 તાલોભાાં પ્રલેળત ુાં દુવત ાણી 
આટકાલલાનુાં/ડામલટન કયલાનુાં નેટલકનનાાં કાભો

0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ 0.00 3026.94

કન્ઝયલન્સીન ુું કુર 2856.12 348.48 4965.00 712.84 2792.16 3505.00 4485.00 4135.00 4135.00

6 જાહયે આયોગ્મ અને તુંદુયસ્ટ્તી  

D 0601601 ૧)આયોગ્મ વલબાગ ભાટે જરૂયી અદ્યતન 
વાધનો ખયીદલા, ફેવાડલા તથા લાશનો 
ખયીદલા

60704 0.00 31.72 80.00 0.12 49.88 50.00 50.00 50.00 50.00

D 0603601 જી.આઇ.ડી.વી. ખાતે નલીન ગોડાઊન 
ફનાલલાનુાં કાભ.

60226 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00

જાહયે આયોગ્મ અને તુંદુયસ્ટ્તીન ુકુર 0.00 31.72 230.00 0.12 49.88 50.00 60.00 50.00 50.00

7 ઘન કર્યાનો મનકાર  

D 0702602 કન્દ્ટેનયો ભાટે ્રેટપોભન ફનાલલા 60422 30.31 4.08 50.00 2.52 18.48 21.00 45.00 25.00 25.00 પરરશિષ્ટ-૫

ઘન કર્યાનો મનકારનુું કુર 30.31 4.08 50.00 2.52 18.48 21.00 45.00 25.00 25.00

8 લૈદ્યકીમ ભદદ  

D 0801603 અફનન શલે્થ વે ન્દ્ટય ફાાંધલા 60224 597.39 5.28 400.00 0.00 10.00 10.00 500.00 500.00 500.00

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ 1435.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

લૈદ્યકીમ ભદદનુું કુર -837.79 5.28 400.00 0.00 10.00 10.00 500.00 500.00 500.00

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (138)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

9 ભાકેટ કતરખાના
D 0901602 યાત્રીફજાય ભાટે 60213 8.52 0.00 200.00 0.56 9.44 10.00 300.00 300.00 300.00

D 0901603 ળાકબાજી ભાકેટ વલકવાલલા 60213 4.97 0.00 50.00 0.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00 D1204643  transfer   in 

budget code d 0901603

D 0901604 ભચ્છી ભાકેટ 60216 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00

D 0901605 સ્રોટય શાઉવને નવલન ફનાલલા અને 
સ્થાાંતય કયલા તેભજ ભયેર જાનલયોનો 
વનકાર કયલા

60216 18.98 23.38 50.00 12.23 12.77 25.00 50.00 50.00 50.00

ભાકેટ કતરખાનાન ુું કુર 32.47 23.38 320.00 12.79 37.21 50.00 415.00 415.00 415.00

10 જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી
D 1001601 શમાત સ્ભળાનો અદ્યતન ફનાલલા તથા 

નવલન સ્ભળાનો ફનાલલા તથા વલવલધ 
સવુલધા ભાટે

60209 123.93 96.41 255.00 26.60 78.40 105.00 200.00 200.00 200.00 પરરશિષ્ટ-૫

D 1001604 કિસ્તાનભાાં રાઇટ તથા અન્દ્મ સવુલધા 
લધાયલા ભાટે

60215 13.63 4.25 15.00 5.84 9.16 15.00 15.00 15.00 15.00 પરરશિષ્ટ-૫

જન્ભ ભયણ તથા રગ્ન નોંધણી ન ુું કુર 137.56 100.66 270.00 32.44 87.56 120.00 215.00 215.00 215.00

11 જાહયે ફગીર્ા, પ્રાણી સુંગ્હ સ્ટ્થાન, ઉદ્યાનયી 
અને મસુાપયી ફુંગરા

D 1101601 ્રેનેટોયીમભભાાં એ.વી. ્રાન્દ્ટની ખયીદી તથા 
સધુાયા-લધાયા

60726 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

D 1101602 વયદાય ટેર ખગો ઉદ્યાન(વામન્દ્વ ાકન) 60316 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

D 1101603 વામન્દ્વ વીટી 60319 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

D 1102601 આજલા, વનભેટા તથા ળશયેના ફગીચાઓને 
્રાન્દ્ટેળન કયલા તથા જરૂયી  સધુાયા-લધાયા

60301 567.68 359.71 500.00 273.41 126.59 400.00 500.00 400.00 400.00

D 1103602 આજલા/વમાજીફાગ ઝઓરોજીકર ાકન
તૈમાય કયલા તથા ળશયે ઝ ભાટે

60321 109.92 81.39 200.00 34.09 365.91 400.00 500.00 400.00 400.00

D 1105601 કોોયેળનની ખલુ્રી જગ્માઓ તેભજ તાલો 
તથા ફગીચાઓભાાં યભતગભતનાાં વાધનો 
તથા એડલેન્દ્ચય એક્ટ્ટીલીટી તયીકે વલક્ટ્વાલલા

60304 0.00 10.76 30.00 0.00 20.00 20.00 300.00 200.00 200.00

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (139)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 1106601 ળશયેના વલવલધ વલસ્તાયભા નવલન સ્સ્લભીંગરુ 
તથા ફાકો ભાટે સ્સ્લભીંગરુ ફનાલલા

60305 0.00 0.00 50.00 13.98 16.02 30.00 200.00 200.00 200.00

D 1106602 અવતવથગશૃ ભાટે લાવણો ખયીદલા 0.00 0.00 3.00 0.00 0.50 0.50 0.02 0.02 0.02

D 1106603 સ્સ્લભીંગરુભાાં નવલન ાં વેટ તથા વાધનો 
વલગેયે ખયીદલા

0.00 17.47 10.00 2.74 72.26 75.00 50.00 50.00 50.00

જાહયે ફગીર્ા, પ્રાણી સુંગ્હ સ્ટ્થાન, ઉદ્યાનયી 
અને મસુાપયી ફુંગરાન ુકુર

677.60 469.33 795.00 324.22 602.78 927.00 1551.52 1251.52 1251.52

12 જાહયેકાભો
૧)હાઉસીંગ ળાખા

D 1201603 કેન્દ્ર/યાજ્મ વયકાયની મોજનાઓના ભકાનો
ભાટે ઇન્દ્રાસ્રક્ટ્ચય ડેલર કયલા તથા જભીન
પ્રાપ્્ત ભાટે

60217 39.92 3.70 5.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

હાઉસીંગન ુકુર 39.92 3.70 5.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

વ્હીકરપરુ અંગેનો ખર્ચ
D 1202601 ભેમય, કવભશ્નય, ડે્યટુી ભેમય, સ્ટે. કવભકટના

ચેયભેન ભાટે લાશનો ખયીદલા

60804 30.54 2.63 10.00 0.00 36.00 36.00 10.00 10.00 10.00

D 1202602 કોોયેળનના જુદા જુદા વલબાગો ભાટે લાશનો
ખયીદલા ભાટે

60801 42.22 62.78 40.00 9.40 40.60 50.00 40.00 40.00 40.00

D 1202603 જેટીંગ ભળીન, વક્ટ્ળન ભળીન, ડમ્પય પે્રળય
એસ્કેલેટય ાલય ફકેટ અને સુય વકય તથા
ભીરય ભળીનની ખયીદી ભાટે

60720 107.88 0.16 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 1202604 વબા ળાખા ભાટે લાશન ખયીદલા 60804 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

વ્હીકરપરુન ુકુર 180.64 65.57 65.00 9.40 91.60 101.00 65.00 65.00 65.00

સેન્રર સ્ટ્ટોસચ અંગેનો ખર્ચ
D 1203601 વેન્દ્રર સ્ટોવન વલબાગનુાં નવલન લફલલ્ડિંગ ફાાંધલા 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

સેન્રર સ્ટ્ટોસચન ુકુર 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૪)ઇભાયત ઝફલલ્ડિંગ ળાખા
D 1204601 વીટી મ્પયલુઝમભ ભાટે 0.00 0.00 50.00 4.55 5.45 10.00 50.00 50.00 50.00

D 1204603 નવલન ળાાના ભકાનો ફાાંધલા તથા શમાત 
ળાાના ભકાનોભાાં સધુાયા-લધાયા કયલા(ઝોન)

60205 32.90 39.21 400.00 33.20 193.80 227.00 295.00 295.00 295.00 પરરશિષ્ટ-૫

D 1204605 નવલન અવતવથગશૃ ફનાલલા તથા શમાત 
અવતવથગશૃોને અદ્યતન ફનાલલા

60201 139.07 181.58 600.00 126.23 123.77 250.00 595.00 595.00 595.00 પરરશિષ્ટ-૫

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (140)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 1204608 ભશાનગયારીકાના જુદા જુદા વલબાગો ભાટે 
ઇભાયતો ફાાંધલા તથા શમાત ઇભાયતોભાાં 
સધુાયો કયલા

60201 137.73 141.17 1005.00 245.10 434.90 680.00 705.00 705.00 705.00 પરરશિષ્ટ-૫

D 1204609 ઝોનર ઓકપવ ફનાલલા 60201 0.00 108.65 600.00 346.94 353.06 700.00 700.00 500.00 500.00

D 1204610 લોડન ઓકપવ ફનાલલા તથા શમાત લોડન 
ઓકપવભાાં સધુાયા-લધાયા કયલા

60201 70.73 90.18 400.00 6.46 143.54 150.00 400.00 400.00 400.00

D 1204612 વબાગશૃની ઇભાયત ફાાંધલા 60201 0.00 0.00 50.00 0.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00

D 1204615 ળશયેભાાં નવલન ટાઉનશોર ફનાલલા 60223 0.00 0.00 500.00 0.00 50.00 50.00 500.00 500.00 500.00

D 1204616  ગાાંધીનગયગશૃ તથા વય વમાજીયાલ 
નગયગશૃભાાં જરૂયી સધુાયા-લધાયા કયી 
અદ્યતન કયલા

60307 39.87 26.34 30.00 0.00 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00

D 1204617 શમાત નાગયીક સવુલધા કેન્દ્ર વલક્ટ્વાલલા તથા 
નવલન નાગયીક સવુલધા કેન્દ્ર ભાટે

60313 0.00 0.00 50.00 72.81 67.19 140.00 10.00 10.00 10.00

D 1204621 કદક ઓન એય વથમેટય યીનોલેળન 60223 301.81 1.69 30.00 0.41 29.59 30.00 30.00 30.00 30.00

D 1204625 ખલુ્રી જભીનો તથા કોોયેળનની ઇભાયતોને 
કમ્પાઉન્દ્ડ લોર કયલા

60203 184.14 140.67 310.00 76.40 158.60 235.00 250.00 250.00 250.00 પરરશિષ્ટ-૫

D 1204626 મ્પયવુનવવર રામિેયી ભાટે 60306 16.13 33.02 25.00 10.37 1.63 12.00 0.00 0.00 0.00

D 1204627 વ્શીકરરુનુાં આધવુનકયણ કયલા ભાટે 60212 2.03 0.00 10.00 8.97 11.03 20.00 50.00 50.00 50.00

D 1204628 નવલન સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષ/સ્કેટીંગ યીંગ 
ફનાલલા અને શમાત સ્ોટનવ કોમ્પ્રેક્ષભાાં 
સધુાયા-લધાયા કયલા

60309 86.85 52.31 100.00 67.59 132.41 200.00 150.00 150.00 150.00

D 1204630 ભેમયશ્રી, કવભશ્નયશ્રી તથા ડ.ે કવભશ્નયશ્રી ભાટે 
ફાંગરો ફાાંધલા

60203 44.98 17.33 50.00 0.23 24.77 25.00 50.00 50.00 50.00

D 1204631 ળશયેના ચાય ઐવતશાવવક દયલાજા તથા 
ભાાંડલીના યીનોલેળન ભાટે

60203 0.00 1.66 200.00 0.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00

D 1204633 આંગણલાડીના ભકાનો ફાાંધલા તેભજ ગ્ાાંટ 
વાભે આલાનો પાો

60225 6.82 2.77 315.00 0.77 214.23 215.00 315.00 315.00 315.00 પરરશિષ્ટ-૫

D 1204634 કોમ્પયનુીટી શોર ફાાંધલા 60220 3.05 3.23 500.00 4.70 195.30 200.00 200.00 200.00 200.00

D 1204635 શયેીટેજ વેરના લફલલ્ડિંગના ફાાંધકાભ ભાટે 60201 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1204636 કભાટીફગ ખાતે લોર તથા અન્દ્મ કાભ ભાટે 60220 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1204638 યેકોડન લફલલ્ડિંગ ફનાલલાનુાં કાભ 60201 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1204639 ખાંડેયાલ ભાકેટ નવુાં લફલલ્ડિંગ ફાાંધલા(ાાંચ 
ળેયીમા ભાકેટ)

60201 0.00 0.00 5.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (141)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 1204640 વપાઇ કાભદાય આલાવ મોજના 60201 0.00 0.00 5.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ

ઇભાયત ઝફલલ્ડિંગન ુકુર 1066.11 841.02 5435.00 1004.73 2279.27 3284.00 4620.00 4320.00 4320.00

જાહયે કાભોનુું કુર 1286.67 910.29 5905.00 1014.13 2273.82 3274.00 4686.00 4386.00 4386.00

13 યસ્ટ્તા,પરુો, ફૂટાથ, કુલા, તાલ, જરધાયા 
અને લયસાદી ગટય(સ્ટ્રોભ લોટય ડ્રેઇન)
૧)યસ્ટ્તા, પરુો, ફૂટાથ

પ્રોજેવટ રેલરનાું કાભો
D 1301605 ળશયે પયતો આઉટય યીંગ યોડ કયલા 60401 19.21 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 1301612 યોડ યોરય તથા ેલય ખયીદલા તથા નવલન 
શોટભીક્ષ ્રાન્દ્ટ ભાટે તથા આવપાલ્ટ સ્ેમય 
ખયીદલા અને લફલલ્ડિંગ ભાટે ટેસ્ટીંગ રેફોયેટયી 
ભાટે.

60703 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00

D 1301617 લરસ્ક્ટ્લડ વીરકોટ કયલા ભાટે 60401 3.80 0.00 50.00 0.00 20.00 20.00 50.00 50.00 50.00

D 1301625 તભાભ યસ્તાઓના કાચા બાગ ાકા WBM 
કયલા તથા ળશયેના યસ્તા કાયેટીંગ કયી 
તૈમાય કયલા

60401 44.05 1.21 100.00 8.08 41.92 50.00 100.00 100.00 100.00

D 1301626 યસ્તાઓ જરૂયી શોાઇના કયી વેન્દ્રર 
કડલાઇડય ફૂટાથ કયલા

60417 55.62 151.70 100.00 46.60 203.40 250.00 150.00 100.00 100.00

D 1301628 ૧૮ ભીટય કે તેથી લધ ુશોાઇલાા WBM 
યસ્તાઓને કાયેટીંગ કયલા

60401 20.78 12.85 100.00 138.34 61.66 200.00 100.00 100.00 100.00

D 1301631 અભદાલાદ લડોદયા એક્ષપે્રવ-લે ના રીકેજ 
યોડ ભાટે

60401 26.90 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 1301633 યોડ પ્રોજેક્ટ્ટના કાભો 60401 3654.21 2378.83 5000.00 3026.62 2473.38 5500.00 5000.00 4000.00 4000.00 કામોની યાદી

D 1301635 ળશયેી ગયીફ તથા આવથિક યીતે છાત 
વલસ્તાયના વલકાવ ભાટેના યોડ પ્રોજેક્ટ્ટના કાભો

60401 0.00 0.00 200.00 0.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00

પરુો, નાા તથા રાપીકના કાભો
D 1301613 (અ)ળશયેના યસ્તા ઉય વેન્દ્રર કડલાઇડય 

કયલા અને લગ્લ્વ તથા કરય કયલા

60417 7.03 15.39 50.00 0.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00

D 1301616 નવલન રુો તથા નવલન નાા કયલા 60408 4.92 16.95 1500.00 16.20 113.80 130.00 1200.00 1000.00 1000.00 કામોની યાદી

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (142)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 1301618 (અ)શમાત ફ્રામ ઓલય િીજ તથા નાા 
શોા કયલા

60418 880.81 580.83 3000.00 1328.35 671.65 2000.00 2500.00 2500.00 2500.00 કામોની યાદી

D 1301619 (ફ) યેલ્લે રાઇન નીચેના નાા શોા કયલા 60408 0.00 0.00 50.00 0.00 25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 કામોની યાદી

D 1301620 અકોટા-દાાંકડમાફજાય, લડવય અને નલામાડન 
કેફીન ાવે (એપ્રોચ યોડ વકશત) તથા 
જેતરયુ ફ્રામ ઓલય િીજ તથા અંડયાવ 
ભાટે

60418 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

D 1301622 જ ાંક્ટ્ળન સ્થે રાપીક વકનર કયલા 60412 3.20 12.15 20.00 4.94 25.06 30.00 30.00 30.00 30.00

D 1301627 (ક) વેન્દ્રર કડલાઇડય ફૂટાથ કયલા 60417 17.32 6.23 20.00 0.27 9.73 10.00 25.00 25.00 25.00

D 1301629 ાકકિંગ સ્ોટ ડેલર કયલા ભાટે 60413 0.00 0.00 5.00 0.86 0.14 1.00 5.00 5.00 5.00

D 1301645 સ્કામ લોક તૈમાય કયલા તથા તેના વાંરગ્ન 
કાભો ભાટે

60401 0.00 0.00 5.00 0.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00

D 1301646 યોડ વાઇડ પવનિચય તથા ાકકિંગ ્રાઝા તૈમાય 
કયલા તથા સળુોબન કયલા

60420 0.00 0.00 20.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00

ઝોનર કક્ષાએ કયલાના યોડના કાભો
D 1301602 (અ)ળશયેભાાં વલવલધ વલસ્તાયોભાાં આલેર ૧૨ 

ભી. થી ૩૦ ભી. સધુીની શોાઇ ધયાલતા 
તભાભ ભેટર ગ્ાઉટેડ યસ્તાઓ ય કાયેટીંગ 
કયલા(ઝોન)

60401 11.69 6.32 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 કામોની યાદી

D 1301614 (ફ)ળશયેના તથા ટી.ી. સ્કીભના યસ્તા 
સ્ટેન્દ્ધનીંગ કયલા

60401 0.00 6.11 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 કામોની યાદી

D 1301621 યસ્તાયેાભાાં આલતા ઇરેક્ટ્રીકના થાાંબરા 
ખવેડલા ભાટે

60411 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 1301636 ળશયેના વભતોરન વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 
કયલાના કાભો

60401 1864.32 965.91 1200.00 531.05 668.95 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 કામોની યાદી

D 1301637 ળશયેના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 
કયલાના ળશયેી ગયીફ તથા આવથિક યીતે 
છાત વલસ્તાયના યોડના કાભો

60401 674.35 606.24 600.00 459.63 340.37 800.00 600.00 600.00 600.00

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ 72.11 2403.78 0.00 461.18
0.00

461.18 0.00 0.00 0.00

યસ્ટ્તાનુું કુર 7216.10 2358.31 12105.00 5099.76 4841.06 10402.00 11260.00 10010.00 10010.00
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(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

૨)કુલા, તાલ, જરધાયા, લાલ
D 1302601 ળશયેના તભાભ તાલના તથા લાલોનુાં 

આધવુનકયણ ભાટે

60405 129.22 210.82 630.00 274.28 215.72 490.00 770.00 570.00 570.00 પરરશિષ્ટ-૫  
કામોની

કુલા, તાલ, જરધાયાન ુકુર 129.22 210.82 630.00 274.28 215.72 490.00 770.00 570.00 570.00

3) લયસાદી ગટય  

D 1303602 લયવાદી ગટય ળાખા ભાટે ભાસ્ટય ્રાન 
ફનાલલાની કાભગીયી સવુ ાંગત વલે તથા 
કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે

61401 0.00 0.00 100.00 0.00 25.00 25.00 100.00 50.00 50.00

D 1303604 લયવાદી ગટય પ્રોજેક્ટ્ટના કાભો 61401 288.89 583.88 1500.00 381.91 1318.09 1700.00 2500.00 2000.00 2000.00 કામોની યાદી

D 1303607 ળશયેના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 
કયલાના કાભો

61401 473.84 190.44 500.00 261.69 238.31 500.00 500.00 500.00 500.00 કામોની યાદી

D 1303608 ળશયેના વભતોર વલકાવ ભાટે ઝોનર કક્ષાએ 
કયલાના ળશયેી ગયીફ તથા આવથિક યીતે 
છાત વલસ્તાયના લયવાદી ગટયના કાભો

61401 64.93 196.25 200.00 152.08 97.92 250.00 200.00 200.00 200.00 કામોની યાદી

D 1303614 ઝોનર કક્ષાએ કયલાના લયવાદી ગટયના 
ભીવીંગ રીંકના કાભો

61401 19.96 31.40 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 કામોની યાદી

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ

લયસાદી ગટયન ુકુર 847.62 1001.97 2400.00 795.68 1729.32 2525.00 3350.00 2800.00 2800.00

13 યસ્ટ્તા, ફૂટાથ, પરૂો, કુલા, તાલ, જરધાયા 
અને લયસાદી ગટયન ુકુર

8192.94 3571.10 15135.00 6169.72 6786.10 13417.00 15380.00 13380.00 13380.00

18 સબાસદશ્રીઓની સ્ટ્લમલલેક ગ્ાુંટ હઠેના ળહયેી 
મલકાસના કાભો

D 1801601 ઇરેક્ટ્ળન લોડન મજુફ પોડલાયી(ઇરેક્ટ્ળન લોડન 
દીઠ ૪૦ રાખ)

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 323.17 112.05 608.00 91.78 408.22 500.00 500.00 500.00 760.00

D 1801602 ચાલ ુલનના વબાવદશ્રીઓના સચૂન મજુફના 
તેભના ભત વલસ્તાયના (કોટાના કાભો ભાટે) 
(વબાવદશ્રી દીઠ રૂ. ૧૭ રાખ મજુફ)

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 463.87 345.99 1140.00 151.17 675.00 1140.00 1140.00 1140.00 1292.00

D 1801604 (ફ)વબાવદશ્રીઓના ાછરા લોના સ્ીર 
ઓલયના કાભો ભાટે

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 313.25 82.84 200.00 177.52 22.48 200.00 200.00 200.00 200.00

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (144)



(₹ ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

શેરોએકાઉન્ટ 
કોિડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-૧૯નો 
કમભશ્નયશ્રીએ યજુ 

કયેરો અંદાજ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

બજેટ કોિ ø અંદાજ ૨૦૧૭-
૧૮

ખરેખર ખર્ચ સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  અંદાજસને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

લડોદયા ભહાનગયાઝરકા સને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુું  કેીટર  ખર્ચ

D 1801605 સ્રભ, ચારી તથા ગયીફ છાત વલસ્તાયભાાં 
પ્રાથવભક સવુલધાના કાભો ભાટે

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 0.93 0.00 1.15 0.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

D 1801607 (અ)ાછરા લોના પોડલાયી ફજેટના સ્ીર 
ઓલયના કાભો ભાટે.

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 298.38 107.67 200.00 136.33 63.67 200.00 200.00 200.00 200.00

D 1801611 ભેમયશ્રીના સચૂન મજુફના વલકાવના કાભો 
ભાટે

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 63.14 26.06 100.00 13.65 86.35 100.00 100.00 100.00 100.00

D 1801613 અન્દ્મ વલકાવના કાભો કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 1801614 ઝોનર કક્ષાએ કયલાના પ્રાથવભક સવુલધાના 
કાભો

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 115.08 133.20 200.00 231.28 18.72 250.00 200.00 200.00 200.00

D 1801615 નવલન વભાવલષ્ટ વલસ્તાયોભાાં પ્રાથવભક 
સવુલધાઓ યુી ાડલા

કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 338.40 103.08 300.00 65.63 34.37 100.00 150.00 150.00 150.00

D 1801617 ળશયેના નાગયીકોને પકયમાદોનો ઝડી વનકાર 
ભાટે (વબાવદ દીઠ રૂ. ૨૫ રાખ)

972.73 283.94 0.00 10.22 0.00 10.22 0.00 0.00 0.00

18 સબાસદશ્રીઓની સ્ટ્લમલલેક ગ્ાુંટ હઠેના ળહયેી 
મલકાસના કાભોનુું કુર

2906.85 1194.83 2749.15 877.58 1309.96 2501.37 2491.15 2491.15 2903.15

પરરુ્યીસ્ટ્ટીક પ્રાનીંગ સેર
D 1801618 પરચુયીસ્ટીક પ્રોજેક્ટ્ટ કેશપટ કામ 

પ્રમાણે 0.00 336.14 500.00 257.75 242.25 500.00 500.00 500.00 500.00

D 1801619 પરચુયીસ્ટીક પ્રોજેક્ટ્ટના કન્દ્વલ્ટન્દ્વી ભાટે કેશપટ કામ 
પ્રમાણે 15.00 40.62 50.00 6.62 43.38 50.00 50.00 50.00 50.00

* ગ્ાાંટભાાં તફદીર કયેર કાભોની યકભ 539.61 539.61

પરરુ્યીસ્ટ્ટીક પ્રાનીંગ સેરનુું કુર 15.00 376.76 550.00 -275.24 285.63 10.39 550.00 550.00 550.00

કેીટર ખર્ચન ુું કુર 21295.43 8877.12 45224.20 9570.21 27673.49 38004.76 44378.67 41298.67 41710.67

ાણી પયુલઠા મલબાગના કેીટર ખર્ચન ુું કુર 2898.11 1974.34 3188.05 1228.17 1702.12 2930.29 3488.05 3488.05 3526.05

કેીટર ખર્ચન ુું એકુંદય કુર 24193.54 10851.46 48412.25 10798.38 29375.61 40935.05 47866.72 44786.72 45236.72

યેલન્ય ુકેીટર ખર્ચ (145)



પાણી પરુવઠા વવભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯નુું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજુર કરેિ અંદાજપત્ર

કેપીટિ ખર્ચ 



(₹  ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
કેપીટલ ખર્ચ

D 0401601 ળહયેી ગયીફોના ભકાનોને ાણીના જોડાણ 
આલા (લોડડ)

60601 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 રયશળષ્ટ-૫

D 0401603 નશલન ભીટય ખયીદલા 60605 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

D 0401604 બસુ્ટય/હને્ડં ટયફુલેર કયલા ભાટે 60604 61.01 15.19 50.00 5.65 24.35 30.00 50.00 50.00 50.00

D 0401605 નભડદા મોજનાભાથંી ાણી ભેલલા તથા 
અન્મ સ્ત્રોત ઊબા કયલા તથા આજલા 
શનભેટા લડોદયાની મોજના રગત તભાભ 
કાભગીયી

60609 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

D 0401611 ાણીની ટાકંીઓના ંો ફદરલા તેભજ 
ઇરેક્ટ્રીકર ઇન્સ્ટોરેળનના સધુાયા લધાયા 
ભાટે(ઇરેક્ટ્રીકર-શભકેશનકર)

60603 236.70 50.30 200.00 23.78 76.22 100.00 200.00 200.00 200.00 કાભોની માદી

D 0401612 ાણીની નળકઓની શલશળષ્ટ શનબાલણી 
કયલા ભાટે

60601 115.61 160.44 150.00 144.98 55.02 200.00 150.00 150.00 150.00 કાભોની માદી

D 0401619 ભહી નદીભાથંી તથા કેનારભાથંી ાણી 
ભેલલાના સરંગ્નના કાભો (પીલ્ટયેળન 
પ્રાન્ટ ફનાલલા)

60612 0.00 213.30 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

D 0401627 અછતની રયસ્સ્થતીભા ંાણી પયુલઠો 
શનબાલલા ભાટે નલા ટયફુલેર ફનાલલા 
તથા ઇતય કાભગીયી ભાટે

60606 0.00 0.00 2.00 0.00 40.00 40.00 2.00 2.00 40.00

D 0401631 ળહયેભા ંનશલન ઓલયહડે ટાકંી ફનાલલા 60603 0.00 0.00 200.00 0.00 10.00 10.00 500.00 500.00 500.00

D 0401633 ાણી શલતયણની એભ.એસ.ાઇની 
નળકાઓ જેની રાઇપ પયૂી થઇ ગઇ હોમ 
તેલી જુની રાઇનો ફદરલા ભાટે તથા 
નશલન રાઇન નાખંલા ભાટે

60601 34.06 95.75 25.00 2.95 22.05 25.00 25.00 25.00 25.00

D 0401640 ાણી પયુલઠા પ્રોજેક્ટ્ટના કાભો 60601 1694.36 2311.37 1500.00 750.10 749.90 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 કાભોની માદી
D 0401643 ળહયેના સભતોર શલકાસ ભાટે ઝોનર 

કક્ષાએ કયલાના કાભો
60601 229.81 170.62 300.00 198.67 201.33 400.00 300.00 300.00 300.00 કાભોની માદી

D 0401644 ળહયેના સભતોર શલકાસ ભાટે ઝોનર 
કક્ષાએ કયલાના ળહયેી ગયીફ તથા આશથિક 
યીતે છાત શલસ્તાયના ાણી પયુલઠાના 

60601 280.94 190.72 400.00 145.63 254.37 400.00 400.00 400.00 400.00 કાભોની માદી

D 0401649 ઝોનર કક્ષાએ કયલાના છાત શલસ્તાયના 
આંતરયક યસ્તે ૧૦૦% ાણીની સશુલધાના 
કાભો

60601 275.88 202.55 300.00 92.17 207.83 300.00 300.00 300.00 300.00

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-

૧૯નો 
કપ્રમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેો અંદાજ

સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  
અંદાજ

કોોયેળનના 
ફગીચાભા ંજમા ં
જરૂય જણામ તમા ં
નલા ફોય કયલા

શેરોબજેટ કોડ ø

વડોદરા મહાનગરપાલલકા સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું  પાણી  પ રવઠા કેપીટલ ખર્ચન ું અંદાજપત્રક 

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
ખરેખર ખર્ચ

પાણી પરુવઠા- રેવન્ય ુકેપીટ ખર્ચ  (158)



(₹  ાખમાાં)
સને ૨૦૧૭-

૧૮નો ખરેખર 
ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડડસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝડ 
અંદાજડિસાબના સદરો

સને ૨૦૧૮-

૧૯નો 
કપ્રમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેો અંદાજ

સને ૨૦૧૮-૧૯નો માંજૂર કરેો  
અંદાજ શેરોબજેટ કોડ ø

વડોદરા મહાનગરપાલલકા સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું  પાણી  પ રવઠા કેપીટલ ખર્ચન ું અંદાજપત્રક 

એકાઉન્ટ 
કોડ

અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮
ખરેખર ખર્ચ

D 0401650 ાણી પયુલઠા ભાસ્ટય પ્રાન તૈમાય કયલા 
કન્સલ્ટન્ટ ચાજીસ ચકુલલા

61704 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

D 0401651 ઝોનર કક્ષાએઅ કયલાના ાણીની પ્રાથશભક 
સશુલધા ભાટે રાઇન સ્રેનચનીંગ કયલાનુ ં
કાભ (૧૦૦ ભીટય રાઇનની ભમાડદાભા ં
કયલાનુ ંકાભ)

0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

* ગ્ાટંભા ંતફદીર કયેર કાભોની યકભ 30.26 1435.90 0.00 135.76 0.00 135.76 0.00 0.00 0.00

કેપીટલ ખર્ચન ું ક લ 2898.11 1974.34 3188.05 1228.17 1702.12 2930.29 3488.05 3488.05 3526.05

પાણી પરુવઠા- રેવન્ય ુકેપીટ ખર્ચ  (159)



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

કેપીટિ ગ્રાુંટ



 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

કેપટર ગ્રાન્ટ

1 ધાયાસભ્મની ગ્રાન્ટ Ge 01

પરુાાંત  બાકી 293.58 590.33 689.72 608.92 908.92 908.92 908.92

જમા 611.22 339.63 500.00 710.16 289.84 1000.00 500.00 500.00 500.00

ખર્ચ 314.47 321.04 500.00 320.20 379.80 700.00 1000.00 1000.00 1000.00

બાકી સિલક 590.33 608.92 689.72 908.92 408.92 408.92 408.92

2 ભનોયંજન કય Ge 05

પરુાાંત  બાકી 276.76 298.79 462.88 538.84 408.84 408.84 408.84

જમા 68.65 322.76 70.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

ખર્ચ 46.62 82.71 532.88 64.26 135.74 200.00 250.00 250.00 250.00

બાકી સિલક 298.79 538.84 0.00 408.84 228.84 228.84 228.84

3 ભનોયંજન કય (ળહયેી ગયીફ ભાટેની 
ગ્રાન્ટ)

Ge 28

પરુાાંત  બાકી 344.78 348.10 348.20 394.87 344.87 344.87 344.87

જમા 15.44 48.08 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

ખર્ચ 12.12 1.31 348.20 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00

બાકી સિલક 348.10 394.87 0.00 344.87 194.87 194.87 194.87

4 સસંદસભ્મ (યાજસબા)ની ગ્રાન્ટ Ge 07

પરુાાંત  બાકી 13.52 33.52 20.91 38.50 13.50 13.50 13.50

જમા 20.00 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 13.50 13.50 13.50

બાકી સિલક 33.52 38.50 20.91 13.50 0.00 0.00 0.00

5 સુંસદસભ્ય (ોકસભર)ની ગ્રન્ટ Ge 10

પરુાાંત  બાકી 184.22 303.18 150.79 258.65 308.65 308.65 308.65

જમા 224.37 124.19 200.00 134.01 65.99 200.00 200.00 200.00 200.00

ખર્ચ 105.41 168.72 250.00 92.82 57.18 150.00 200.00 200.00 200.00

બાકી સિલક 303.18 258.65 100.79 308.65 308.65 308.65 308.65

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

ગ્રાન્ટ ફજેટના જભા કોરભભા ંદળાાલેર યકભભા*ં પનળાનીલાી ગ્રાન્ટ સાભે ભહાનગયાલરકા  પાો  
આલાાત્ર હોમ છે.  તેથી સદય આઇટભો સાભેદળાાલેરી યકભ એ ભહાનગયાલરકનો તફદીર કયેર પાો 
તથા સયકાયશ્રીભાથંી ભલાાત્ર ગ્રાન્ટની યકભ ભી કુર નાણાકંીમ જોગલાઇની યકભ દળાાલે છે.

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

6 ગદંા પલસ્તાયની લાતાલયણીમ સધુાયણા 
મોજના

Ge 11

પરુાાંત  બાકી 6.80 6.80 0.00 6.80 6.80 6.80 6.80

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 6.80

બાકી સિલક 6.80 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00

7 કોમ્પ્યટુયાઇઝેળન  ગ્રાન્ટ Ge 12

પરુાાંત  બાકી 2.34 2.34 0.00 2.34 2.34 2.34 2.34

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 2.34 2.34

બાકી સિલક 2.34 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00

8 દળભા ંનાણા ંચંની ગ્રાન્ટ Ge 14

પરુાાંત  બાકી 27.58 8.10 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 19.48 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ટ્રાપીક-સલરત અંગે Ge 27

પરુાાંત  બાકી 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

બાકી સિલક 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

10 કેફર ટી.લી. ભાટેની ગ્રાન્ટ Ge 29

પરુાાંત  બાકી 251.02 187.44 126.15 111.13 81.13 81.13 81.13

જમા 18.31 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

ખર્ચ 81.89 76.31 75.00 3.29 46.71 50.00 50.00 50.00 50.00

બાકી સિલક 187.44 111.13 51.15 81.13 51.13 51.13 51.13

11 સેંન્્ર  ઝુ   ઓથોયીટી ગ્રાન્ટ Ge 30

પરુાાંત  બાકી 2.15 2.15 1.35 2.15 2.15 2.15 2.15

જમા 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 2500.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 2.15 2.15 2.15

બાકી સિલક 2.15 2.15 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

12 સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ અંગેની ગ્રાન્ટ Ge 35

પરુાાંત  બાકી 98.17 98.17 58.17 98.17 98.17 98.17 98.17

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 58.17 0.00 0.00 0.00 98.17 98.17 98.17

બાકી સિલક 98.17 98.17 0.00 98.17 0.00 0.00 0.00

13 અલગમાયભા ં નાણા ંચંની ગ્રાન્ટ* Ge 36

પરુાાંત  બાકી 381.85 381.85 0.00 381.85 381.85 381.85 381.85

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.85 381.85 381.85

બાકી સિલક 381.85 381.85 0.00 381.85 0.00 0.00 0.00

14 વ્મલસામ લેયા Ge 38

પરુાાંત  બાકી 2916.65 3595.05 2842.26 4855.07 4605.07 4605.07 4605.07

જમા 1573.00 1902.49 1500.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

ખર્ચ 894.6 642.47 2500.00 1485.81 764.19 2250.00 3000.00 3000.00 3000.00

બાકી સિલક 3595.05 4855.07 1842.26 4605.07 3605.07 3605.07 3605.07

15 નેચયર કેરાભીટી અંગેની ગ્રાન્ટ (૦૪-૦૫) Ge 39

પરુાાંત  બાકી 50.00 50.00 35.00 50.00 44.61 44.61 44.61

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 35.00 5.39 0.00 5.39 44.61 44.61 44.61

બાકી સિલક 50.00 50.00 0.00 44.61 0.00 0.00 0.00

16 કુદયતી આપત પનલાયણ અંગે ગ્રાન્ટ (૦૫-
૦૬)

Ge 41

પરુાાંત  બાકી 5.67 5.19 0.00 2.62 2.62 2.62 2.62

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.48 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 2.62 2.62

બાકી સિલક 5.19 2.62 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00

કેપિટ ગ્રુંટø - 166



 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

17 પનભા ગજુયાત ગ્રાન્ટ Ge 48

પરુાાંત  બાકી 33.60 148.32 149.41 310.50 220.50 220.50 220.50

જમા 139.29 463.48 200.00 42.22 7.78 50.00 50.00 50.00 50.00

ખર્ચ 24.57 301.30 300.00 137.14 2.86 140.00 50.00 50.00 50.00

બાકી સિલક 148.32 310.50 49.41 220.50 220.50 220.50 220.50

18 * સ્લલણિભ જમપંત મખુ્મભતં્રી ળહયેી પલકાસ 
મોજના ગ્રાન્ટ (બાગ-૧ અને ૨) અને  
સ્ેળીમર  પ્રોજેકટ

Ge 50 & 

Ge 61

પરુાાંત  બાકી
સ્ર્ણિમ ભાગ-૧ 501.99 -446.69 0.00 -917.30 0.00 0.00 0.00

સ્ર્ણિમ ભાગ-૨ 12484.51 16442.78 24016.12 17597.61 17106.61 17106.61 17106.61

કુર પયુાતં  ફાકી 12986.50 15996.09 24016.12 16680.31 17106.61 17106.61 17106.61

જભા
સ્ર્ણિમ ભાગ-૧ 600.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00

સ્ર્ણિમ ભાગ-૨ 14900.00 15300.00 25000.00 10881.75 3627.25 14509.00 25000.00 25000.00 25000.00

કુર જભા 15500.00 15300.00 25000.00 10881.75 4627.25 15509.00 25000.00 25000.00 25000.00

ખચા

સ્ર્ણિમ ભાગ-૧ 1548.68 470.61 0.00 2.56 80.14 82.70 0.00 0.00 0.00

સ્ર્ણિમ ભાગ-૨ 10941.73 14145.17 35000.00 9414.74 5585.26 15000.00 18000.00 18000.00 18000.00

કુર ખચા 12490.41 14615.78 35000.00 9417.30 5665.40 15082.70 18000.00 18000.00 18000.00

ફાકી પસરક

સ્ર્ણિમ ભાગ-૧ -446.69 -917.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

સ્ર્ણિમ ભાગ-૨ 16442.78 17597.61 14016.12 17106.61 24106.61 24106.61 24106.61

કરૂ ફાકી પસરક 15996.09 16680.31 14016.12 17106.61 24106.61 24106.61 24106.61

મહાનગરાલિકા
નો પાળો
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

સ્લલણિભ જમપંત મખુ્મભતં્રી ળહયેી પલકાસ 
મોજના ગ્રાન્ટ (બાગ-૨) C

Ge 61

18 * એ  આંગણલાડી
પરુાાંત  બાકી -0.48 3.11 47.39 -35.77 9.23 9.23 9.23

જમા 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 0.00 628.00 628.00 628.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 100.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00

ખર્ચ 96.41 38.88 225.00 134.92 20.08 155.00 672.23 672.23 672.23

બાકી સિલક 3.11 -35.77 28.66 9.23 15.00 15.00 15.00

18 બી યોડ યીસયપેસીંગની ગ્રાન્ટ Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 3716.14 0.00 2504.49 1304.49 1304.49 1304.49

જમા 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 1500.00

ખર્ચ 783.86 1211.65 0.00 822.73 377.27 1200.00 1304.49 1304.49 1304.49

બાકી સિલક 3716.14 2504.49 0.00 1304.49 1500.00 1500.00 1500.00

18 સી સડક મોજના Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 2370.00 1008.74 2708.74 2708.74 2708.74

જમા 0.00 2900.00 0.00 2900.00 0.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00

ખર્ચ 0.00 1891.26 2370.00 865.53 334.47 1200.00 2708.74 2708.74 2708.74

બાકી સિલક 0.00 1008.74 0.00 2708.74 2900.00 2900.00 2900.00

18 િી આઉટ ગ્રોથ એરયમા ગ્રાટં Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

18 ઇ ફ્રામ ઓલયલિજ Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 7600.00 7550.00 7550.00 7550.00

જમા 0.00 7600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5000.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 7550.00 7550.00 7550.00

બાકી સિલક 0.00 7600.00 0.00 7550.00 5000.00 5000.00 5000.00

18 એફ યોડ યીેયીંગ ગ્રાટ ૨૦૧૭-૧૮ Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 16.40 383.60 400.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 જી યીલયફ્રન્ટ ડેલલ્ભેન્ટ(ી.ી.ી. તથા 
સયકાયશ્રીની ગ્રાન્ટ)

Ge 

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 30.00 10.00 10.00 10.00

જમા 0.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 50.00 0.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00

બાકી સિલક 0.00 30.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

18 એર્ લૉટય પ્રોજેક્ટ Ge 61

પરુાાંત  બાકી 0.00 4500.00 0.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00

જમા 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 2500.00

બાકી સિલક 4500.00 4500.00 0.00 4500.00 2000.00 2000.00 2000.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૧૯ ડેસ્ટીનેળન ડેલલ્ભેન્ટની ગ્રાન્ટ (પ્રલાસન) Ge 71

પરુાાંત  બાકી 5395.40 376.43 211.43 281.90 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 5018.97 94.53 211.43 33.55 248.35 281.90 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 376.43 281.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૦ તેયભા ંનાણા ંચંની ગ્રાન્ટ Ge 54

પરુાાંત  બાકી 1642.69 819.34 0.00 645.25 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 823.35 174.09 0.00 276.79 368.46 645.25 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 819.34 645.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૧ ભાગા સધુાયણા ંગ્રાન્ટ Ge 59

પરુાાંત  બાકી 0.00 1.07 0.00 -9.22 0.00 0.00 0.00

જમા 30.00 0.00 0.00 0.00 9.22 9.22 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 28.93 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 1.07 -9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૨ સ્લાભી પલલેકાનદં ગ્રાન્ટ Ge 67

પરુાાંત  બાકી 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૩ ૧૪મુ ંનાણા ંચંની ગ્રાન્ટ Ge 74

પરુાાંત  બાકી 0.00 2358.32 3627.12 4639.12 4639.12 4639.12 4639.12

જમા 2358.32 3018.27 2500.00 1754.38 745.62 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

ખર્ચ 0.00 737.47 3500.00 643.77 1856.23 2500.00 4000.00 4000.00 4000.00

બાકી સિલક 2358.32 4639.12 2627.12 4639.12 3139.12 3139.12 3139.12

મહાનગરાલિકા
નો પાળો

મહાનગરાલિકા
નો પાળો
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૨૪ અમતૃ મોજના પ્રોજેક્ટ 
પરુાાંત  બાકી 0.00 1540.00 2745.00 561.24 5632.73 5632.73 5632.73 33%

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 733.00
440.00

4720.00
1924.35

1678.15 3602.50 4290.00 4290.00 4290.00 37%

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા 807.00 490.00 5220.00 2157.61 1811.39 3969.00 4810.00 4810.00 4810.00 30%

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 0.00 3.51 4260.00 1190.00 3109.99 4299.99 3900.00 3900.00 3900.00 ગાર્ડ્ન

જમા 1540.00 933.51 14200.00 5271.96 6599.53 11871.49 13000.00 13000.00 13000.00 50%

ખર્ચ 0.00 1912.27 11000.00 5799.88 1000.12 6800.00 9000.00 9000.00 9000.00 20%

બાકી સિલક 1540.00 561.24 5945.00 5632.73 9632.73 9632.73 9632.73 30%

૨૫ જ.ભ.ફી.ખે.અને પસચાઇ દય ની ગ્રાટં Ge  81

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 9.95 100.00 40.42 0.00 40.42 40.00 40.00 40.00

ખર્ચ 0.00 0.00 100.00 0.00 50.37 50.37 40.00 40.00 40.00

બાકી સિલક 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૬ અફાન હલે્થ સેન્ટયની ગ્રાન્ટ ge -73

પરુાાંત  બાકી 0.00 439.82 246.25 315.44 815.44 815.44 815.44

જમા 1875.00 0.00 0.00 425.00 375.00 800.00 350.00 350.00 350.00

ખર્ચ 1435.18 124.38 246.25 116.92 183.08 300.00 1000.00 1000.00 1000.00

બાકી સિલક 439.82 315.44 0.00 815.44 165.44 165.44 165.44

કેીટર ગ્રાન્ટનુ ંકુર
પરુાાંત  બાકી 24917.22 35809.70 38227.14 46479.01 51706.43 51706.43 51706.43

જમા 35573.73 33076.34 44526.27 22559.90 15060.23 37620.13 53858.00 53858.00 53858.00

ખર્ચ 24681.25 22407.03 57382.28 20236.70 12156.01 32392.71 52087.55 52087.55 52087.55

બાકી સિલક 35809.70 46479.01 25371.13 51706.43 53476.88 53476.88 53476.88

કેપિટ ગ્રુંટø - 171



 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

ક્ભીટેડ ગ્રાન્ટ         

૨૭ ળહયેી સામરુહક પલકાસ સેલા મોજના Ge 02

પરુાાંત  બાકી 1.66 1.66 0.86 1.66 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.86 0.00 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૨૮ સકંલરત ફા  પલકાસ સેલા મોજના 
I.C.D.S.

Ge 03

પરુાાંત  બાકી 993.71 1159.62 1184.66 1149.89 1349.89 1349.89 1349.89

જમા 838.82 710.03 500.00 378.19 121.81 500.00 500.00 500.00 500.00

ખર્ચ 672.91 719.76 850.00 189.41 110.59 300.00 800.00 800.00 800.00

બાકી સિલક 1159.62 1149.89 834.66 1349.89 1049.89 1049.89 1049.89

૨૯ નાની ફચત  મોજના Ge 04

પરુાાંત  બાકી 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૩૦ નેહરુ યોજ્ગાય મોજના Ge 06

પરુાાંત  બાકી 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 3.05 0.00 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૩૧ છુટા છલામા આરદલાસીઓની ગ્રાન્ટ Ge 09

પરુાાંત  બાકી 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૩૨ આંફેડકય જ્મપંત ગ્રાન્ટ Ge 13

પરુાાંત  બાકી 0.50 0.50 0.00 2.93 2.93 2.93 2.93

જમા 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 2.93 2.93

બાકી સિલક 0.50 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00

૩૩ રદકયી મોજના ગ્રાન્ટ Ge 15

પરુાાંત  બાકી 2.77 4.67 3.67 4.20 3.70 3.70 3.70

જમા 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 3.10 0.47 2.00 0.33 0.17 0.50 3.70 3.70 3.70

બાકી સિલક 4.67 4.20 1.67 3.70 0.00 0.00 0.00

૩૪ ખાસ ળાા આયોગ્મ તાસની ગ્રાન્ટ Ge 17

પરુાાંત  બાકી 3.48 3.48 2.48 3.48 3.48 3.48 3.48

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 3.48 3.48 0.00 3.48 3.48 3.48 3.48

૩૫ સ્વ્્છતા અલબમાન Ge 22

પરુાાંત  બાકી 1.81 1.81 0.00 1.81 1.81 1.81 1.81

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 1.81 1.81

બાકી સિલક 1.81 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00

૩૬ આઇ.ી.ી. આઇ. Ge 23

પરુાાંત  બાકી 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 4.15 4.15 4.15

બાકી સિલક 4.15 4.15 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00

૩૭ સીટીઝન ચાટાય Ge 25

પરુાાંત  બાકી 0.39 0.39 0.24 0.39 0.39 0.39 0.39

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.39

બાકી સિલક 0.39 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૩૮ સેંન્સસ Ge 26

પરુાાંત  બાકી 4.75 14.56 11.09 1.53 0.00 0.00 0.00

જમા 9.81 84.88 5.00 31.87 0.00 31.87 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 97.91 16.09 16.41 16.99 33.40 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 14.56 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૩૯ સ્લ્છ ગજુયાત સ્લસ્થ ગજુયાત Ge 33

પરુાાંત  બાકી 1.37 1.37 0.83 0.93 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.44 0.83 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 1.37 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૪૦ હુડકો આય. એન્ડ ડી. ગ્રાન્ટ Ge 34

પરુાાંત  બાકી 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07

બાકી સિલક 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

૪૧ હીેટાઇઝ-ફી અંગેની તારીભ Ge 37

પરુાાંત  બાકી 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40

બાકી સિલક 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00

૪૨ ગજુયાત કાભદાય પલકાસ Ge 22

પરુાાંત  બાકી 17.47 17.47 17.50 17.47 17.47 17.47 17.47

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 17.47 17.47 17.47

બાકી સિલક 17.47 17.47 0.00 17.47 0.00 0.00 0.00

૪૩ નલયાત્રી સ્લ્છતા અલબમાન Ge 22

પરુાાંત  બાકી 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50

બાકી સિલક 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૪૪ હલે્થ પ્રોટેકળન ગ્રાટં Ge 22

પરુાાંત  બાકી 0.04 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૪૬ ફારીકા સમધૃ્ધધ મોજના Ge 53

પરુાાંત  બાકી 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 3.43 3.43 3.43

બાકી સિલક 3.43 3.43 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00

૪૭ ઉમ્પભીદ મોજના Ge 55

પરુાાંત  બાકી 54.97 54.97 49.55 49.55 52.55 52.55 52.55

જમા 0.00 0.00 0.00 2.03 0.97 3.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 5.42 49.55 0.00 0.00 0.00 52.55 52.55 52.55

બાકી સિલક 54.97 49.55 0.00 52.55 0.00 0.00 0.00

૪૮ ખેર ભહાકંુબ Ge 56

પરુાાંત  બાકી 97.79 77.01 43.12 68.12 68.12 68.12 68.12

જમા 6.50 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 27.28 8.89 30.00 0.00 0.00 0.00 68.12 68.12 68.12

બાકી સિલક 77.01 68.12 18.12 68.12 0.00 0.00 0.00

૪૯ પનભા ળહયે (IEC)ઘટક  ગ્રાન્ટ Ge 57

પરુાાંત  બાકી 13.74 10.16 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 3.58 1.64 8.52 0.00 0.00 0.00 8.52 8.52 8.52

બાકી સિલક 10.16 8.52 0.00 8.52 0.00 0.00 0.00

૫૦ સયદાય યાજ્મ લહીલટ ગ્રાન્ટ Ge 49

પરુાાંત  બાકી 1.92 1.92 1.42 1.92 1.92 1.92 1.92

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 1.92 1.92 1.92

બાકી સિલક 1.92 1.92 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૧ એન.એ.ફી.એર. ગ્રાન્ટ  બ્રીક હલે્થ Ge 58

પરુાાંત  બાકી 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.70

બાકી સિલક 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00

૫૨ ભહીરા જાગતૃી Ge 60

પરુાાંત  બાકી 0.46 0.86 0.86 1.26 1.12 1.12 1.12

જમા 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.86 0.14 0.40 0.54 1.12 1.12 1.12

બાકી સિલક 0.86 1.26 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00

૫૩ ખાનગી સોસામટીભા ંઆય.સી.સી. યોડ, 
સ્ટ્રીટ રાઇટ/ાણીની રાઇન  
રોકબાગીદાયથી કયલાના  કાભ

Ge 63

… ગલાભેન્ટનો પાો (૭૦%) Ge 63/3

પરુાાંત  બાકી 1249.67 2064.16 3160.48 2832.50 1255.50 1255.50 1255.50

જમા 4132.73 2989.09 3977.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 8000.00 8000.00

ખર્ચ 3318.24 2220.75 7137.48 985.95 591.05 1577.00 5155.00 5155.00 5155.00

બાકી સિલક 2064.16 2832.50 0.00 1255.50 4100.50 4100.50 4100.50

¼Û સોસામટીનો પાો (૨૦%) Ge 63/2

પરુાાંત  બાકી 1088.77 1090.16 1020.97 1090.19 831.19 831.19 831.19

જમા 626.14 365.94 1166.00 131.03 64.97 196.00 1151.81 1151.81 1151.81

ખર્ચ 624.75 365.91 2186.97 168.00 287.00 455.00 1983.00 1983.00 1983.00

બાકી સિલક 1090.16 1090.19 0.00 831.19 0.00 0.00 0.00

•õ લડોદયા ભહાનગયાલરકાનો પાો (૧૦%) Ge 63/4

પરુાાંત  બાકી 0.23 573.20 603.67 160.23 140.23 140.23 140.23

જમા 1200.78 0.00 583.00 0.00 250.00 250.00 1760.00 1760.00 1760.00

ખર્ચ 627.81 412.97 1186.67 179.08 90.92 270.00 1900.23 1900.23 1900.23

બાકી સિલક 573.20 160.23 0.00 140.23 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

53 લહીલટી ખચા કયલા Ge 63/1

પરુાાંત  બાકી 325.44 249.01 96.88 170.37 90.37 90.37 90.37

જમા 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 76.43 78.64 200.88 26.15 53.85 80.00 90.37 90.37 90.37

બાકી સિલક 249.01 170.37 0.00 90.37 0.00 0.00 0.00

૫૪ પભળન ભગંરભ Ge 64

પરુાાંત  બાકી 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 15.00 80.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 95.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૫૫ ય.ુઆઇ. ડી. ગ્રાન્ટ Ge 68

પરુાાંત  બાકી 39.38 45.13 31.15 65.31 75.31 75.31 75.31

જમા 8.45 65.40 0.00 30.44 4.56 35.00 35.00 35.00 35.00

ખર્ચ 2.70 45.22 31.15 21.36 3.64 25.00 75.00 75.00 75.00

બાકી સિલક 45.13 65.31 0.00 75.31 35.31 35.31 35.31

૫૬ મ્પયઝુીમભ  ગ્રાન્ટ Ge 70

પરુાાંત  બાકી 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40

બાકી સિલક 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૭ ભખ્મભતં્રીગહૃ મોજના ગ્રાન્ટ Ge 69

પરુાાંત  બાકી 3286.10 -1470.41 3219.44 -1339.80 11035.44 11035.44 11035.44

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 0.00 447.30 223.65 0.00 207.90 207.90 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા 0.00 2084.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 0.00 0.00 389.09 0.00 0.00 0.00 383.61 383.61 383.61

લાભાથીનો ફાળો 7908.93 12722.12 43185.95 11808.34 15120.71 26929.05 20308.00 20308.00 20308.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 1518.83 2161.70 5301.87 1060.00 4531.58 5591.58 0.00 0.00 0.00

જમા 9977.77 18965.68 49100.56 12859.52 19869.01 32728.53 20691.61 20691.61 20691.61

ખર્ચ 14734.28 18835.07 38345.05 11208.31 9144.98 20353.29 14698.03 14698.03 14698.03

બાકી સિલક -1470.41 -1339.80 13974.95 11035.44 17029.02 17029.02 17029.02

૫૮ યાજીલ ગાધંી આલાસ મોજના ગ્રાન્ટ Ge 62

૫૮ એ  (સ્રભ ફ્રી સીટી ્રાન)

પરુાાંત  બાકી 54.52 54.52 0.00 11.40 0.00 0.00 0.00

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 135.07 0.00
0.00

0.00
0.00

71.07 71.07 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા
0.00 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

લાભાથીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 135.07 0.00 0.00 0.00 0.00 71.07 71.07 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 43.12 0.00 0.00 82.47 82.47 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 54.52 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૮ બી યાજીલ ગાધંી આલાસ મોજના ગ્રાન્ટ 
(ડી.ી. આય. યેન્ટેડ ટ્રાન્ઝીટ) રૂ. 
૧૭૫૯.૬૮ રાખ ડ્રો યનુીટ છી -
૧૨૯૩.૨૭ રાખ)

પરુાાંત  બાકી 524.82 -79.04 185.99 -401.87 78.69 78.69 78.69

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 567.22 0.00

0.00

154.35

145.06

113.44 258.50 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા 397.05 0.00

0.00

262.41

101.54

79.41 180.95 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 329.00 0.00 0.00 840.58 0.00 329.00 329.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો વધારાનો પાળો જમા 620.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.13 620.13 620.13

લાભાથીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 1257.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 1913.40 0.00 0.00 2514.68 246.60 521.85 768.45 620.13 620.13 620.13

ખર્ચ 603.86 322.83 771.87 287.89 0.00 287.89 698.82 698.82 698.82

બાકી સિલક -79.04 -401.87 1928.80 78.69 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૮ સી યાજીલ ગાધંી આલાસ મોજના ગ્રાન્ટ 
(સહકાય નગય,એકતા નગય)ટેન્ડયની 
યકભ રૂ. ૧૬૧૬૯.૪૫  રાખ

પરુાાંત  બાકી 3486.78 911.00 1606.89 -614.69 181.78 181.78 181.78

ભારત િરકારનો ફાળો જમા

સહકાર નગર 1205.24 0.00
0.00

745.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

એકતા નગર 2102.56 0.00

0.00

978.84 50.63 420.51 471.14 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા

સહકાર નગર 795.46 0.00
0.00

802.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

એકતા નગર 1387.69 0.00
0.00

1053.89 33.42 277.53 310.95 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 
સહકારનગર 245.73 0.00

245.73
439.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

એકતા નગર 418.65 0.00
304.27

597.59 114.38 0.00 114.38 0.00 0.00 0.00

લાભાથીનો ફાળો

સહકાર નગર 279.95 0.00

0.00

870.68 0.00 0.00 0.00 279.95 279.95 279.95

એકતા નગર 498.39 0.00

0.00

1136.71 0.00 0.00 0.00 498.39 498.39 498.39

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

કલૂ જમા

સહકાર નગર 2526.38 0.00 245.73 0.00 0.00 0.00 0.00 279.95 279.95 279.95

એકતા નગર 4407.29 0.00 304.27 0.00 198.43 698.04 896.47 498.39 498.39 498.39

ખર્ચ 2575.78 2075.69 8233.28 14.53 85.47 100.00 960.12 960.12 960.12

બાકી સિલક 911.00 -614.69 0.00 183.90 181.78 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૯ પ્રધાનભતં્રી આલાસ મોજના
૫૯ એ AHP Rs2400.00 રાખ

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 530.00 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 212.00 212.00 212.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા
530.00 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 212.00 212.00 212.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

લાભાથીનો ફાળો 1340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 636.00 0.00 0.00 0.00 424.00 424.00 424.00

ખર્ચ 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 424.00 424.00 424.00

૫૯ બી પ્રધાનભતં્રી આલાસ મોજના (HFAPOA 
+DEMAND ASSMENT SURVYE)

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 14.00 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00

લાભાથીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 49.00 0.00 0.00 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 48.17 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૫૯ સી પ્રધાનભતં્રી આલાસ મોજના (PPP IN 
SITU REDEVLOPMENT)AIP-1

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00

ભારત િરકારનો ફાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો પાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરાલિકાનો પાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

લાભાથીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

પી.પી.ડેલોપરનો ફાળો 1200.00 0.00 0.00 1900.00 0.00 800.00 800.00 400.00 400.00 400.00

જમા 0.00 0.00 1900.00 0.00 800.00 800.00 400.00 400.00 400.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.00 0.00 1900.00 800.00 1200.00 1200.00 1200.00

૬૦ યાષ્ટ્ટ્રીમ તહલેાય ઉજલણી ગ્રાન્ટ ge 72

પરુાાંત  બાકી 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 23.00 23.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

૬૧ તગં ભોહત્સલ
પરુાાંત  બાકી 4.35 5.00 0.00 0.00 5.19 5.19 5.19

જમા 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 4.35 5.00 0.00 4.81 0.00 4.81 5.19 5.19 5.19

બાકી સિલક 5.00 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00

૬૨ ગજુયાત અફાન રાઇલરી હુડ ભીળન

પરુાાંત  બાકી 300.00 305.48 196.21 202.71 83.21 83.21 83.21

જમા 55.27 13.08 50.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 49.79 115.85 200.00 80.85 39.15 120.00 75.00 75.00 75.00

બાકી સિલક 305.48 202.71 46.21 83.21 8.21 8.21 8.21

૬૩ સ્ભાટા  સીટી ની ગ્રાટં ge 76

પરુાાંત  બાકી 0.00 100.00 0.00 136.46 0.00 0.00 0.00

જમા 100.00 75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 38.54 100.00 7.33 129.13 136.46 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 100.00 136.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 ૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું કેપિટ ગ્રુંટ
(રૂ. રખમરું)

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખરેખર જમર 
તથર ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપિ'૧૭ થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
મરર્ચ'૧૮ ક  સ્થરયી સપમપત સમગ્ સભર

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

સને ૨૦૧૭-૧૮ નો રીવરઇઝિ 
અંદરજ સને ૨૦૧૮-૧૯ 

નો કપમશ્નરશ્રી એ 
મુંજૂર કરે 
અંદરજ

સને ૨૦૧૮-૧૯ નો મુંજૂર કરે 
અંદરજ

શેરો

2

વિોદરર મહરનગરિરલકર સને 

બજેટ 
કોિ ડહસરબનર સદરો એકરઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમર તથર ખર્ચ
અંદરજ 

૨૦૧૭-૧૮

૬૪ ઇ આય સી ની ગ્રાટં (પામય) Ge  77

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 16.98 6.98 6.98 6.98

જમા 0.00 60.00 100.00 0.00 5.00 5.00 40.00 40.00 40.00

ખર્ચ 0.00 43.02 100.00 3.53 11.47 15.00 45.00 45.00 45.00

બાકી સિલક 0.00 16.98 0.00 6.98 1.98 1.98 1.98

૬૫ ક્રોક્રોડાઇર ાકા Ge  79

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 200.00 20.00 20.00 20.00

જમા 0.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 100.00 173.83 6.17 180.00 20.00 20.00 20.00

બાકી સિલક 0.00 200.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

કભીટેડ ગ્રાન્ટનુ ંકુર
પરુાાંત  બાકી 11595.15 5251.96 11908.55 3858.56 16127.44 16127.44 16127.44

જમા 16981.67 24161.93 60940.24 14139.01 22456.28 36595.29 34400.89 34400.89 34400.89

ખર્ચ 23324.86 25555.33 60309.54 13617.91 10708.50 24326.41 26675.94 26675.94 26675.94

બાકી સિલક 5251.96 3858.56 19165.64 16127.44 23852.39 23852.39 23852.39

કુર ગ્રાન્ટ તેયીજ
પરુાાંત  બાકી 36512.37 41061.66 50135.69 50337.57 67833.87 67833.87 67833.87

જમા 52555.40 57238.27 105466.51 36698.91 37516.51 74215.42 88258.89 88258.89 88258.89

ખર્ચ 48006.11 47962.36 117691.82 33854.61 22864.51 56719.12 78763.49 78763.49 78763.49

બાકી સિલક 41061.66 50337.57 44536.77 67833.87 77329.27 77329.27 77329.27
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

JnNurm ગ્રાુંટ 



૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

4.1 1 રણી પ યલઠર ડી.ી.આય. નું ૧    

ભુંજૂય થમેર યકભ 4104.88

બરયત વયકરયનો પરો 2052.44

ગ જયરત વયકરયનો પરો 820.98

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1231.46

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 1563.09

ક ર 5667.97

પરુાાંત  બાકી 0.00 63.51 0.00 5.91 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 2052.52 0.00 2052.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 820.98 0.00 820.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 2732.86 36.00 2768.86 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.20 -25.20 -25.20

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 5606.36 36.00 5642.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.20 -25.20 -25.20

ખર્ષ 5542.85 74.31 5617.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક 63.51 25.20 25.20 5.91 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00

4.2 2 રણી પ યલઠર ડી.ી.આય. નું ૨ 
(આજલર િતરપ યર સ્રેંધનીંગ)

ભુંજૂય થમેર યકભ 2870.00

બરયત વયકરયનો પરો 1435.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 574.00

ભશરનગયરલરકરનો પરો 861.00

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 172.17

ક ર 3042.17

પરુાાંત  બાકી 0.00 286.97 0.00 0.00 286.97 286.97 286.97 286.97 286.97

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1233.99 0.00 1233.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 631.32 0.00 631.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1033.09 0.00 1033.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 2898.40 0.00 2898.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 2611.43 0.00 2611.43 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 235.00 235.00

બાકી સસક 286.97 286.97 286.97 0.00 286.97 286.97 51.97 51.97 51.97

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
4.3 3 રણી પ યલઠર ડી.ી.આય. નું ૩ 

(વોવચ ઓગભેન્ટેળન પેઝ ૨)

ભુંજૂય થમેર યકભ 3688.00

ટેન્ડય કોસ્ટ મ જફ ભુંજૂય થમેર 
યકભ (૨૦૧૧-૧૨)

બરયત વયકરયનો પરો 1844.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 737.60

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1106.40

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 192.80

ક ર 3880.80

પરુાાંત  બાકી 0.00 271.44 0.00 0.00 254.70 254.70 254.70 254.70 254.70

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1851.55 0.00 1851.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 737.60 0.00 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1166.40 9.00 1175.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 3755.55 9.00 3764.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 3484.11 25.74 3509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 254.70 254.70 254.70

બાકી સસક 271.44 254.70 254.70 0.00 254.70 254.70 0.00 0.00 0.00

4.4 4 રણી પ યલઠર (૨૪×૭) નો રમરોટ 
િોજેક્ટ ડી.ી.આય. નું. ૪
ભુંજૂય થમેર યકભ 6345.70

બરયત વયકરયનો પરો 3172.85

ગ જયરત વયકરયનો પરો 1269.14

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1903.71

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 5124.91

ક ર 11470.61

પરુાાંત  બાકી 0.00 -398.43 0.00 1724.98 589.56 589.56 1382.78 1382.78 1382.78

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1586.42 793.21 2379.63 0.00 0.00 793.22 793.22 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1054.32 317.28 1371.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 4808.91 195.00 5003.91 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1024.71 1024.71 1024.71

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 7449.65 1305.49 8755.14 0.00 0.00 1793.22 1793.22 1024.71 1024.71 1024.71

ખર્ષ 7848.08 317.50 8165.58 1622.53 510.27 489.73 1000.00 2407.49 2407.49 2407.49

બાકી સસક -398.43 589.56 589.56 102.45 79.29 1382.78 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
4.5 5

રણી પ યલઠરનો વપ્રીભેન્ટયી 
ડી.ી.આય. નું. ૫

ભુંજૂય થમેર યકભ 2059.26

બરયત વયકરયનો પરો 605.50

ગ જયરત વયકરયનો પરો 242.20

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1211.56

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 1678.00

ક ર 3737.26

પરુાાંત  બાકી 0.00 746.14 0.00 1000.00 716.03 716.03 157.93 157.93 157.93

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 242.19 0.00 242.19 0.00 0.00 363.21 363.21 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 163.51 0.00 163.51 0.00 0.00 78.69 78.69 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1851.56 0.00 1851.56 0.00 0.00 200.00 200.00 838.00 838.00 838.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 2257.26 0.00 2257.26 0.00 0.00 641.90 641.90 838.00 838.00 838.00

ખર્ષ 1511.12 30.11 1541.23 1000.00 649.15 550.85 1200.00 995.93 995.93 995.93

બાકી સસક 746.14 716.03 716.03 0.00 66.88 157.93 0.00 0.00 0.00

5.1 6 સ અયેઝ ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ 10514.93

બરયત વયકરયનો પરો 5257.47

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2102.98

ભશરનગયરલરકરનો પરો 3154.48

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 4638.79

ક ર 15153.72

પરુાાંત  બાકી 0.00 1923.60 0.00 1000.00 1922.67 1922.67 1897.67 1897.67 1897.67

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 5257.47 0.00 5257.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 2102.84 0.00 2102.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 7793.27 0.00 7793.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 15153.58 0.00 15153.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 13229.98 0.93 13230.91 1000.00 0.00 25.00 25.00 15.00 15.00 15.00

બાકી સસક 1923.60 1922.67 1922.67 0.00 1922.67 1897.67 1882.67 1882.67 1882.67
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
5.2 7 સ અયેઝ ડી.ી.આય. નું. ૨

ભુંજૂય થમેર યકભ 6055.74

બરયત વયકરયનો પરો 3027.87

ગ જયરત વયકરયનો પરો 1211.15

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1816.72

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 0.00

ક ર 6055.74

પરુાાંત  બાકી 0.00 1068.60 0.00 500.00 1068.60 1068.60 968.60 968.60 968.60

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 3027.86 0.00 3027.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1211.16 0.00 1211.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1816.72 0.00 1816.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 6055.74 0.00 6055.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 4987.14 0.00 4987.14 500.00 0.00 100.00 100.00 137.00 137.00 137.00

બાકી સસક 1068.60 1068.60 1068.60 0.00 1068.60 968.60 831.60 831.60 831.60

7.1 8 વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ડી.ી.આય. 

નું. ૧
ભુંજૂય થમેર યકભ 3098.54

બરયત વયકરયનો પરો 1549.27

ગ જયરત વયકરયનો પરો 619.71

ભશરનગયરલરકરનો પરો 929.56

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 296.11

ક ર 3394.65

પરુાાંત  બાકી 0.00 634.64 0.00 500.00 634.64 634.64 634.64 634.64 634.64

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1549.27 0.00 1549.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 619.76 0.00 619.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 934.07 0.00 934.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -634.64 -634.64 -634.64

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 3103.10 0.00 3103.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -634.64 -634.64 -634.64

ખર્ષ 2468.46 0.00 2468.46 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક 634.64 634.64 634.64 0.00 634.64 634.64 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
12.1 9

ફી.એવ.ય .ી. ડી.ી.આય. નું. ૧
(૫૩૯૨ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ 7350.48

બરયત વયકરયનો પરો 3396.33

ગ જયરત વયકરયનો પરો 1358.53

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1372.93

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 0.00

રરબરથીનો પરો 3100.40

ક ર 9228.19

પરુાાંત  બાકી 0.00 -1722.67 0.00 511.08 660.87 660.87 684.84 684.84 684.84

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 3396.34 0.00 3396.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1358.53 0.00 1358.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1372.93 0.00 1372.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

િાભાર્થીનો ફાળો 881.21 2383.54 3264.75 0.00 33.97 0.00 33.97 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 7009.01 2383.54 9392.55 0.00 33.97 0.00 33.97 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 8731.68 0.00 8731.68 511.08 6.24 3.76 10.00 650.87 650.87 650.87

બાકી સસક -1722.67 660.87 660.87 0.00 688.60 -3.76 684.84 33.97 33.97 33.97

12.2 10 ફી.એવ.ય .ી. ડી.ી.આય. નું. ૨
(પેઝ ૨-૫૬૬૪ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ 11477.79

બરયત વયકરયનો પરો 5571.77

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2228.70

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1826.90

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો
રરબરથીનો પરો 4177.20

ક ર 13804.57

પરુાાંત  બાકી 0.00 -2950.59 0.00 278.69 -2898.69 -2898.69 513.41 513.41 513.41

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 5571.76 0.00 5571.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 2228.71 0.00 2228.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1826.90 0.00 1826.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

િાભાર્થીનો ફાળો 679.32 72.36 751.68 99.48 61.80 3363.72 3425.52 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 10306.69 72.36 10379.05 99.48 61.80 3363.72 3425.52 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 13257.28 20.46 13277.74 378.17 0.42 13.00 13.42 513.41 513.41 513.41

બાકી સસક -2950.59 -2898.69 -2898.69 0.00 -2837.31 3350.72 513.41 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
12.3 11

ફી.એવ.ય .ી. ડી.ી.આય. નું. ૩
(પેઝ ૩-૬૦૯૬ ભકરનો)

ભુંજૂય થમેર યકભ 15524.02

બરયત વયકરયનો પરો 7482.90

ગ જયરત વયકરયનો પરો 3035.60

ભશરનગયરલરકરનો પરો 2498.02

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 0.00

રરબરથીનો પરો 7696.50

ક ર 20713.02

પરુાાંત  બાકી 0.00 -3383.52 0.00 0.00 -414.10 -414.10 221.80 221.80 221.80

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 7482.88 0.00 7482.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 3035.60 0.00 3035.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1951.44 447.00 2398.44 0.00 0.00 99.58 99.58 0.00 0.00 0.00

િાભાર્થીનો ફાળો 149.57 6400.80 6550.37 0.00 0.00 1146.13 1146.13 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 12619.49 6847.80 19467.29 0.00 0.00 1245.71 1245.71 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 16003.01 3878.38 19881.39 0.00 12.54 597.27 609.81 221.80 221.80 221.80

બાકી સસક -3383.52 -414.10 -414.10 0.00 -426.64 221.80 0.00 0.00 0.00

12.4 12 વોશ્મો ઇકોનોતભક વલે (U.S.H.A 
Project)

ભુંજૂય થમેર યકભ 7.00

બરયત વયકરયનો પરો 0.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 8.98

ભશરનગયરલરકરનો પરો 0.00

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 54.83

ક ર 63.81

પરુાાંત  બાકી 0.00 -45.50 0.00 0.00 -7.50 -7.50 0.00 0.00 0.00

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 8.98 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 9.33 38.00 47.33 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 18.31 38.00 56.31 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 63.81 0.00 63.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક -45.50 -7.50 -7.50 0.00 -7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
12.5 13 ફી.એવ.ય .ી. ડી.ી.આય. નું. ૪

(પેઝ ૪-૨૩૩૬ ભકરનો)
ભુંજૂય થમેર યકભ 9283.59

બરયત વયકરયનો પરો 4415.37

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2162.62

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1292.27

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 0.00

રરબરથીનો પરો 2949.32

ક ર 10819.58

પરુાાંત  બાકી 0.00 -818.76 0.00 0.00 -1294.81 -1294.81 51.67 51.67 51.67

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 4415.36 0.00 4415.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1865.27 0.00 1865.27 0.00 0.00 297.35 297.35 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1007.64 20.00 1027.64 0.00 0.00 264.63 264.63 0.00 0.00 0.00

િાભાર્થીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1400.00 1400.00 1592.00 1592.00 1592.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 7288.27 20.00 7308.27 1500.00 0.00 1961.98 1961.98 1592.00 1592.00 1592.00

ખર્ષ 8107.03 496.05 8603.08 1500.00 234.54 380.96 615.50 1643.67 1643.67 1643.67

બાકી સસક -818.76 -1294.81 -1294.81 0.00 -1529.35 51.67 0.00 0.00 0.00

12.5 14 ફી.એવ.ય .ી. ડી.ી.આય. નું. ૫
(પેઝ ૫-૨૨૦૮ ભકરનો)
ભુંજૂય થમેર યકભ 8787.05

બરયત વયકરયનો પરો 4121.21

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2103.91

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1226.08

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો
રરબરથીનો પરો 2787.71

ક ર 10238.91

પરુાાંત  બાકી 0.00 -264.66 0.00 992.10 -949.75 -949.75 148.26 148.26 148.26

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 4121.20 0.00 4121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1762.33 0.00 1762.33 0.00 0.00 341.58 341.58 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 969.65 0.00 969.65 0.00 0.00 256.43 256.43 0.00 0.00 0.00

િાભાર્થીનો ફાળો 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 1300.00 1300.00 1487.71 1487.71 1487.71

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 6853.18 0.00 6853.18 1000.00 0.00 1898.01 1898.01 1487.71 1487.71 1487.71

ખર્ષ 7117.84 685.09 7802.93 1992.10 166.37 633.63 800.00 1635.97 1635.97 1635.97

બાકી સસક -264.66 -949.75 -949.75 0.00 -1116.12 148.26 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
12.6 15 વપ્રીભેન્ટયી ડી.ી.આય. 

ફી.એવ.ય .ી પેઝ I (૧૫ 
આંગણલરડી તથર વરત કમ્રઉન્ડ 
લોર કયલર ) ડી.ી.આય. નું. ૫

ભુંજૂય થમેર યકભ 131.37

બરયત વયકરયનો પરો 63.77

ગ જયરત વયકરયનો પરો 38.26

ભશરનગયરલરકરનો પરો 42.09

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 50.96

ક ર 195.08

પરુાાંત  બાકી 0.00 21.56 0.00 0.00 28.56 28.56 66.90 66.90 66.90

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 63.77 0.00 63.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 25.49 0.00 25.49 0.00 0.00 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 47.75 7.00 54.75 0.00 0.00 38.30 38.30 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 137.01 7.00 144.01 0.00 0.00 51.07 51.07 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 115.45 0.00 115.45 0.00 0.00 12.73 12.73 66.90 66.90 66.90

બાકી સસક 21.56 28.56 28.56 0.00 28.56 66.90 0.00 0.00 0.00

1301.1 16 યેરલે ઓલય બ્રીજ (જેતરપ ય-ડદનેળ 
ભીર) ડી.ી.આય. નું. ૧

ભુંજૂય થમેર યકભ 1968.00

બરયત વયકરયનો પરો 984.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 393.60

ભશરનગયરલરકરનો પરો 590.40

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 704.90

ક ર 2672.90

પરુાાંત  બાકી 0.00 655.21 0.00 0.00 655.21 655.21 655.21 655.21 655.21

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 984.00 0.00 984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 393.60 0.00 393.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1294.40 0.00 1294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -655.21 -655.21 -655.21

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 2672.00 0.00 2672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -655.21 -655.21 -655.21

ખર્ષ 2016.79 0.00 2016.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક 655.21 655.21 655.21 0.00 655.21 655.21 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
1301.2 17

યેરલે ઓલય બ્રીજ (નલરમરડચ ડી- 
કેલફન) ડી.ી.આય. નું. ૨

ભુંજૂય થમેર યકભ 1396.00

બરયત વયકરયનો પરો 698.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 279.20

ભશરનગયરલરકરનો પરો 418.80

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 457.00

ક ર 1853.00

પરુાાંત  બાકી 0.00 230.54 0.00 0.00 230.54 230.54 230.54 230.54 230.54

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 698.00 0.00 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 279.20 0.00 279.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 668.89 0.00 668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -230.54 -230.54 -230.54

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 1646.09 0.00 1646.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -230.54 -230.54 -230.54

ખર્ષ 1415.55 0.00 1415.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક 230.54 230.54 230.54 0.00 230.54 230.54 0.00 0.00 0.00

1301.3 18

યેરલે ઓલય બ્રીજ (રરરફરગ) 

ડી.ી.આય. નું. ૧

િોજેક્ટ કોસ્ટ 5069.00

ફરદ યેરલેનો પરો 497.00

ભુંજૂય થમેર યકભ 4572.00

બરયત વયકરયનો પરો 2286.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 914.40

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1371.60

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 502.16

ક ર 5571.16

પરુાાંત  બાકી 0.00 -57.92 0.00 0.00 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 2285.00 0.00 2285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 914.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1774.93 157.00 1931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

રેલ્વેનો ફાળો 200.85 0.00 200.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 5174.78 157.00 5331.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 5232.70 0.00 5232.70 0.00 0.00 0.00 0.00 99.08 99.08 99.08

બાકી સસક -57.92 99.08 99.08 0.00 99.08 99.08 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
1301.4 19 યેરલે ઓલય બ્રીજ (કરરરી યેરલે 

ક્રોવીંગ) ડી.ી.આય. નું. ૩
િોજેક્ટ કોસ્ટ 4435.00

ફરદ યેરલેનો પરો 0.00

ભુંજૂય થમેર યકભ 4435.00

બરયત વયકરયનો પરો 2217.50

ગ જયરત વયકરયનો પરો 887.00

ભશરનગયરલરકરનો પરો 1330.50

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 1421.00

ક ર 5856.00

પરુાાંત  બાકી 0.00 12.46 0.00 0.00 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1995.79 0.00 1995.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 887.01 0.00 887.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 2628.72 0.00 2628.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.46 -12.46 -12.46

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 5511.52 0.00 5511.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.46 -12.46 -12.46

ખર્ષ 5499.06 0.00 5499.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સસક 12.46 12.46 12.46 0.00 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00

1303.1 20 લયવરદી ગટય  ડી.ી.આય. નું. ૧
ભુંજૂય થમેર યકભ 14594.56

બરયત વયકરયનો પરો 7297.28

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2918.91

ભશરનગયરલરકરનો પરો 4378.37

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 9313.67

ક ર 23908.23

પરુાાંત  બાકી 0.00 750.83 0.00 1200.00 702.03 702.03 702.03 702.03 702.03

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 7297.28 0.00 7297.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 2918.92 0.00 2918.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 12699.90 52.00 12751.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 22916.10 52.00 22968.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 22165.27 100.80 22266.07 1200.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00

બાકી સસક 750.83 702.03 702.03 0.00 702.03 702.03 687.03 687.03 687.03
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
1303.2 21 લયવરદી ગટય  ડી.ી.આય. નું. ૨ 

(યીશફેીરીટેળન ઓપ કરુંવ)

ભુંજૂય થમેર યકભ 10444.79

બરયત વયકરયનો પરો 5222.40

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2088.96

ભશરનગયરલરકરનો પરો 3133.44

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો
ક ર 10444.79

પરુાાંત  બાકી 0.00 1467.60 0.00 2000.00 3295.34 3295.34 3295.34 3295.34 3295.34

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 3870.28 1305.53 5175.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 1464.17 522.21 1986.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહાનગરપાલિકાનો ફાળો જમા 3133.25 0.00 3133.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 8467.70 1827.74 10295.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 7000.10 0.00 7000.10 2000.00 0.00 0.00 0.00 106.00 106.00 106.00

બાકી સસક 1467.60 3295.34 3295.34 0.00 3295.34 3295.34 3189.34 3189.34 3189.34

22 ઓગરભેન્ટેળન ઓપ લોટય વપ્રરમ 
તવસ્ટભ

ભુંજૂય થમેર યકભ 12385.32

બરયત વયકરયનો પરો 6192.66

ગ જયરત વયકરયનો પરો 2477.06

ભશરનગયરલરકરનો પરો 3715.60

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 1401.73

ક ર 13787.05

પરુાાંત  બાકી 0.00 -727.24 0.00 848.90 -1189.34 -1189.34 3464.78 3464.78 3464.78

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 1548.17 928.90 2477.07 1548.17 3096.32 619.27 3715.59 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 619.27 619.27 1238.54 619.27 1238.53 0.00 1238.53 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 1708.59 1186.00 2894.59 2000.00 0.00 1000.00 1000.00 1222.74 1222.74 1222.74

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 3876.03 2734.17 6610.20 4167.44 4334.85 1619.27 5954.12 1222.74 1222.74 1222.74

ખર્ષ 4603.27 3196.27 7799.54 5016.34 759.22 540.78 1300.00 4687.52 4687.52 4687.52

બાકી સસક -727.24 -1189.34 -1189.34 0.00 2386.29 3464.78 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
16.1 કન્વલ્ટન્વી ર્રજીવ

ભુંજૂય થમેર યકભ 0.00

બરયત વયકરયનો પરો 0.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો 0.00

ભશરનગયરલરકરનો પરો 3500.00

પરુાાંત  બાકી 0.00 0.00 0.00 0.00 32.27 32.27 17.27 17.27 17.27

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 3376.54 100.00 3476.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 3376.54 100.00 3476.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ષ 3376.54 67.73 3444.27 0.00 8.93 6.07 15.00 17.27 17.27 17.27

બાકી સસક 0.00 32.27 32.27 0.00 23.34 17.27 0.00 0.00 0.00

16.2 ભશકેભ તથર લશીલટી ર્રજીવ
મજુંર થયે રકમ 0.00

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 2000.00

પરુાાંત  બાકી 0.00 22.62 0.00 0.00 162.96 162.96 32.96 32.96 32.96

ભારત સરકારનો ફાલો જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ગજુરાત સરકારનો ફાળો જમા 23.17 0.00 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

મહનાગરપાલિકાનો ફાળો જમા 2046.47 300.00 2346.47 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00

ળર્ષ દરમ્યાન કુ જમા 2069.64 300.00 2369.64 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00

ખર્ષ 2047.02 159.66 2206.68 0.00 98.09 31.91 130.00 182.96 182.96 182.96

બાકી સસક 22.62 162.96 162.96 0.00 64.87 32.96 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૮-૨૦૧૯ન ું (JNNURM) ગ્રુંટ
(રૂ. રરખભરું)

વને ૨૦૧૭-૧૮ 
ખયેખય જભર તથર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ 
અંતતત

૨૦૧૬-૧૭ 
દયમ્મરન

૨૦૧૬-૧૭ 
અંતતત

એતિર'૧૭ થી 
નલે'૧૭

ડડવે'૧૭ થી 
ભરર્ચ'૧૮ ક ર સ્થરમી વતભતત વભગ્ વબર

૧ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

                               લડોદયર ભશરનગયરલરકર વને 

ફજેટ 
કોડ ડશવરફનર વદયો યકભ રૂ. 

રરખભરું

િોજેક્ટ અંગે ખયેખય જભર તથર ખર્ચ
અંદરજ ૨૦૧૭-૧૮

વને ૨૦૧૭-૧૮ નો યીલરઇઝડ અંદરજ
વને ૨૦૧૮-૧૯ નો 
કતભશ્નયશ્રી એ ભુંજૂય 

કયેર અંદરજ

વને ૨૦૧૮-૧૯ નો ભુંજૂય કયેર 
અંદરજ

ળેયો

૨ ૩
ક ર  ભુંજૂય થમેર ડી.ી.આય. ની 
વુંખ્મર

22

ભુંજૂય થમેર યકભ 141094.02

બરયત વયકરયનો પરો 68893.59

ગ જયરત વયકરયનો પરો 28473.49

ભશરનગયરલરકરનો પરો 40911.89

લધરયરનો ભશરનગયરલરકરનો પરો 27572.12

રરબરથીનો પરો 20711.13

ભુંજૂય થમેર ડી.ી.આય. ની કરૂ 
કોસ્ટ

187059.21

JNNURM ગ્રુંટન ું એકુંદય કરૂ

પ યરુંત ફરકી 0.00 -2213.57 0.00 10561.66 4623.50 15805.04 15805.04 15805.04

બરયત વયકરયનો પરો જભર 60531.10 3027.64 63558.74 1548.17 3096.32 1775.70 4872.02 0.00 0.00 0.00

ગ જયરત વયકરયનો પરો જભર 25125.74 1458.76 26584.50 619.27 1238.53 730.39 1968.92 0.00 0.00 0.00

ભશરનગયરલરકરનો પરો જભર 58654.21 2547.00 61201.21 2000.00 0.00 2866.44 2866.44 1677.40 1677.40 1677.40

યેરલેનો પરો જભર 200.85 0.00 200.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

રરબરથીનો પરો જભર 1710.10 8856.70 10566.80 2599.48 95.77 7209.85 7305.62 3079.71 3079.71 3079.71

લચ દયમ્મરન ક ર જભર 146222.00 15890.10 162112.10 6766.92 4430.62 12582.38 17013.00 4757.11 4757.11 4757.11

ખર્ચ 148435.57 9053.03 157488.60 17220.22 2445.77 3385.69 5831.46 13885.57 13885.57 13885.57

ફરકી તવરક -2213.57 4623.50 4623.50 108.36 15805.04 6676.58 6676.58 6676.58
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

 કમમશનરશ્રી એ મુંજ ર કરેિ

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

ફુંડ તથા અનામત



૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

૧ ૨ ટકાની અનામત 92301

પ ુંરાત બાકી 2196.97 2106.65 2106.65 2204.87 2204.87 3104.87 3104.87 3104.87

જમા 1440.74 1230.37 2000.00 2625.78 1274.22 3900.00 2000.00 2000.00 2000.00

ખર્ચ 1531.06 1132.15 1500.00 1532.53 1467.47 3000.00 1500.00 1500.00 1500.00

બાકી સિલક 2106.65 2204.87 2606.65 3298.12 3104.87 3604.87 3604.87 3604.87

૨ ૩ ટકાની અનામત 92302

પ ુંરાત બાકી 5095.92 5983.51 6683.51 6532.70 6532.70 7032.70 7032.70 7032.70

જમા 2361.17 1484.45 1800.00 950.55 549.45 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

ખર્ચ 1473.58 935.26 950.00 683.52 316.48 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

બાકી સિલક 5983.51 6532.70 7533.51 6799.73 7032.70 7532.70 7532.70 7532.70

૩ ઇતર અનામત 92303

પ ુંરાત બાકી 1273.07 1402.31 1377.31 1370.64 1370.64 1360.64 1360.64 1360.64

જમા 154.81 79.29 100.00 44.02 15.98 60.00 100.00 100.00 100.00

ખર્ચ 25.57 110.96 80.00 48.53 21.47 70.00 150.00 150.00 150.00

બાકી સિલક 1402.31 1370.64 1397.31 1366.13 1360.64 1310.64 1310.64 1310.64

૪ અગગનાુંતીની અનામત 92309

પ ુંરાત બાકી 60.66 60.61 71.11 75.64 75.64 60.64 60.64 60.64

જમા 12.52 19.25 15.00 4.43 5.57 10.00 10.00 10.00 10.00

ખર્ચ 12.57 4.22 5.00 17.04 7.96 25.00 15.00 15.00 15.00

બાકી સિલક 60.61 75.64 81.11 63.03 60.64 55.64 55.64 55.64

૫ એ.ટી.સી. અનામાત 92311

પ ુંરાત બાકી 5.83 5.83 0.00 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 5.83 5.83 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૬ પબ્ીક હલે્થ  ેબોરેટરી 92312

પ ુંરાત બાકી 0.73 0.78 0.05 0.78 0.78 0.38 0.38 0.38

જમા 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.38 0.38 0.38

બાકી સિલક 0.78 0.78 0.05 0.78 0.38 0.00 0.00 0.00

૭ મીટર અનામત 92313

પ ુંરાત બાકી 1.12 1.12 0.00 1.12 1.12 0.82 0.82 0.82

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 1.12 1.12 0.00 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

૮ ઓકટ્રોય અનામાત 92320

પ ુંરાત બાકી 17.42 17.45 17.55 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45

જમા 0.03 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 17.45 17.45 17.65 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45

૯ ટેીફોન અનામત 92322

પ ુંરાત બાકી 91.79 81.44 69.94 76.91 76.91 70.91 70.91 70.91

જમા 1.10 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00

ખર્ચ 11.45 4.54 15.00 4.09 1.91 6.00 20.00 20.00 20.00

બાકી સિલક 81.44 76.91 55.94 72.82 70.91 52.91 52.91 52.91

૧૦ પબ્ીક હલે્થ એન્જી. ેબોરેટરી 92327

પ ુંરાત બાકી 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૧૧ વકૃ્ષરોપણ અનામત 92328

પ ુંરાત બાકી 3820.48 4271.60 4591.60 4407.34 4407.34 3987.34 3987.34 3987.34

જમા 928.96 581.46 800.00 223.18 116.82 340.00 800.00 800.00 800.00

ખર્ચ 477.84 445.73 400.00 505.11 254.89 760.00 500.00 500.00 500.00

બાકી સિલક 4271.60 4407.34 4991.60 4125.41 3987.34 4287.34 4287.34 4287.34

૧૨ ગેસ અનામત 92329

પ ુંરાત બાકી 1.53 0.35 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

જમા 4.42 3.14 3.00 2.28 0.72 3.00 3.00 3.00 3.00

ખર્ચ 5.60 3.05 3.00 2.33 0.67 3.00 3.00 3.00 3.00

બાકી સિલક 0.35 0.43 0.00 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43

૧૩ અન્ય અનામત
પ ુંરાત બાકી 3859.19 4062.26 4480.94 4467.86 4834.55 4834.55 5384.55 5384.55 5384.55

જમા 1000.03 707.02 800.00 695.94 354.06 1050.00 1200.00 1200.00 1200.00

ખર્ચ 581.35 353.41 500.00 343.63 156.37 500.00 700.00 700.00 700.00

બાકી સિલક 213.08 4480.94 4834.55 4767.86 5186.86 5384.55 5884.55 5884.55 5884.55

૧૪ અનપેડ અનામત (પાકા ખાતે) 92330

પ ુંરાત બાકી 86.48 80.08 75.08 80.08 80.08 80.08 80.08 80.08

જમા 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 6.42 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 80.08 80.08 65.08 80.08 80.08 80.08 80.08 80.08

૧૫ ળહીળટી ર્ાર્જ અનામત 92342

પ ુંરાત બાકી 181.48 228.49 293.49 332.80 332.80 392.80 392.80 392.80

જમા 86.87 113.50 150.00 65.29 34.71 100.00 150.00 150.00 150.00

ખર્ચ 39.86 9.16 70.00 25.74 14.26 40.00 80.00 80.00 80.00

બાકી સિલક 228.49 332.80 373.49 372.35 392.80 462.80 462.80 462.80
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૧૬ તસમાત જમા ખર્ચ માટેની અનામાત 92343

પ ુંરાત બાકી 22.23 22.23 0.00 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 22.23 22.23 0.00 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23

૧૭ આજળા ઝુઓોજીક પાકચની અનામત 92345

પ ુંરાત બાકી 4.34 4.34 0.00 4.34 4.34 2.00 2.00 2.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 2.34 2.00 2.00 2.00

બાકી સિલક 4.34 4.34 0.00 4.34 2.00 0.00 0.00 0.00

૧૮ કમચર્ારી કરે દુંડ  (ગ જરાત કામદાર 
કલ્યાણ બોડચ)

92350

પ ુંરાત બાકી 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.29 0.29 0.30 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00

૧૯ કમચર્ારી ફાલો (ગ જરાત કામદાર 
કલ્યાણ બોડચના કાયદા મ જબ)

92351

પ ુંરાત બાકી 0.30 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 1.65 0.92 1.00 0.68 0.32 1.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.91 1.96 1.00 0.68 0.32 1.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૨૦ ળેરા રીળોલ્ળીંગ ફુંડની અનામત 92353

પ ુંરાત બાકી 7.07 40.16 12.16 11.37 11.37 11.37 11.37 11.37

જમા 164.71 119.69 200.00 100.00 75.00 175.00 150.00 150.00 150.00

ખર્ચ 131.62 148.48 150.00 111.37 63.63 175.00 161.37 161.37 161.37

બાકી સિલક 40.16 11.37 62.16 0.00 11.37 0.00 0.00 0.00

૨૧ ઓકટ્રોય રીફુંડની રીળોલ્ળીંગ ફુંડની 
અનામાત

92354

પ ુંરાત બાકી 45.85 45.85 45.85 45.85 45.85 45.85 45.85 45.85

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 45.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 45.85 45.85 0.00 45.85 45.85 45.85 45.85 45.85

૨૨ ઘર દીઠ કાર્રો ઉઠળળા માટેની  
અનામત

92355

પ ુંરાત બાકી 20.27 22.61 24.11 23.55 23.55 24.55 24.55 24.55

જમા 2.34 0.94 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 22.61 23.55 25.61 23.55 24.55 25.55 25.55 25.55

૨૩ માુંડળી ગેટ રીસ્ટોરેન માટે (બી. 
ઓ.બી.)

92356

પ ુંરાત બાકી 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40

બાકી સિલક 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૨૪ ડોનેન બોકસ (સયાજીબાગમાું) 92358

પ ુંરાત બાકી 5.92 6.99 11.49 9.98 9.98 12.48 12.48 12.48

જમા 1.07 2.99 4.50 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

ખર્ચ 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

બાકી સિલક 6.99 9.98 14.99 9.98 12.48 13.98 13.98 13.98

૨૫ પ ર રાહત ગ્રાન્ટ 92359

પ ુંરાત બાકી 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.12 30.12 30.12

બાકી સિલક 30.12 30.12 30.12 30.12 30.12 0.00 0.00 0.00

૨૬ હરાજી અનામત 92360

પ ુંરાત બાકી 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13 60.13

૨૭ મક્ષણ ઉપકર 92601

પ ુંરાત બાકી 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 9.65 9.65 9.65 9.65

જમા 2065.21 4397.28 2500.00 13.42 4486.58 4500.00 4000.00 4000.00 4000.00

ખર્ચ 2065.21 4397.28 2500.00 13.42 4486.58 4500.00 4000.00 4000.00 4000.00

બાકી સિલક 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65

૨૮ જી.એસ.ટી./સમળિસ ટેક્ષ (એકસાઇઝ 
ડીપાટચ મેન્ટ)

92611

પ ુંરાત બાકી 2.07 8.37 0.00 8.32 8.32 24.32 24.32 24.32

જમા 134.16 134.54 150.00 123.41 61.59 185.00 200.00 200.00 200.00

ખર્ચ 127.86 134.59 150.00 112.64 56.36 169.00 200.00 200.00 200.00

બાકી સિલક 8.37 8.32 0.00 19.09 24.32 24.32 24.32 24.32
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૨૯ કન્સ્ટ્રકન ઉપરની ગળચમેન્ટ સેસ 92613

પ ુંરાત બાકી 65.80 341.61 401.61 74.35 74.35 84.35 84.35 84.35

જમા 1402.62 998.08 1600.00 626.41 313.59 940.00 1200.00 1200.00 1200.00

ખર્ચ 1126.81 1265.34 1500.00 619.50 310.50 930.00 1200.00 1200.00 1200.00

બાકી સિલક 341.61 74.35 501.61 81.26 84.35 84.35 84.35 84.35

૩૦ સીપીએફ ડીપોઝીટ 92367

પ ુંરાત બાકી 1823.22 2908.50 3153.88 4375.60 4375.60 1126.58 1126.58 1126.58

જમા 1447.46 1714.66 750.00 860.28 0.00 860.28 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 362.18 247.56 80.00 4109.30 0.00 4109.30 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 2908.50 4375.60 3823.88 1126.58 1126.58 1126.58 1126.58 1126.58

૩૧ જમીન રીળોલ્ળીંગફુંડ 87004

પ ુંરાત બાકી 75.22 75.22 50.22 55.57 55.57 55.07 55.07 55.07

જમા 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 19.65 30.00 0.41 0.19 0.60 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 75.22 55.57 20.22 55.24 55.07 55.07 55.07 55.07

૩૨ સીકીંગ ફુંડ 850

પ ુંરાત બાકી •Ûè¸Û 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

૩૩ પેન્નર ડીપોઝીટ 92372

પ ુંરાત બાકી 12.60 13.42 13.00 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92

જમા 0.82 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 13.42 12.92 14.00 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92
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૨૦૧૯ન ું ફુંડ તથા અનામત
સને ૨૦૧૭-
૧૮નો ખરેખર 

ખર્ચ

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ એપ્રિ'૧૭થી 
નવે'૧૭

ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮ કુ õ સ્થાયી સપ્રમપ્રિ સમગ્ર સભા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 
કમમશ્નરશ્રીએ 
રજ  કરેો 
અંદાજી

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મુંજ ર 
કરેો અંદાજ

શેરો

ળડોદરા  મહાનગરપાગકા  સને ૨૦૧૮-

બજેટ 
કોડ

હહસાબના સદરો
એકાઉન્ટ 
કોડ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ 

૨૦૧૭-૧૮

૩૪ મેરેજ  રજીસ્ટે્રન ફી 92615

પ ુંરાત બાકી 7.35 11.32 15.29 15.32 15.32 17.12 17.12 17.12

જમા 3.97 4.00 5.00 1.18 0.62 1.80 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.12 17.12 17.12

બાકી સિલક 11.32 15.32 20.29 16.50 17.12 0.00 0.00 0.00

૩૫ સરકારી ચ કળણા અનામત

પ ુંરાત બાકી 4.66 4.61 0.00 4.68 0.00 4.68 4.68 4.68 4.68

જમા 9.90 3.31 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 9.95 3.24 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 4.61 4.68 0.00 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68

૩૬ ચ ુંટણી ડીપોઝીટ 92620

પ ુંરાત બાકી 0.00 300.00 24.00 115.94 115.94 115.94 115.94 115.94

જમા 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 0.00 184.06 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી સિલક 300.00 115.94 0.00 115.94 115.94 115.94 115.94 115.94

અનામતન ું ક 
પ ુંરાત બાકી 19306.48 22841.27 23605.96 25035.00 0.00 25035.00 23366.48 23366.48 23366.48

જમા  11524.63 11594.89 10888.10 6336.93 7292.74 13629.67 11318.50 11318.50 11318.50

ખર્ચ 7989.84 9401.14 8020.85 8130.14 7168.05 15298.19 9580.39 9580.39 9580.39

બાકી સિલક 22841.27 25035.00 26473.21 23241.79 0.00 23366.48 25104.59 25104.59 25104.59
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સને ૨૦૧૮-૧૯ન ું 

   સમગ્ર સભાએ મુંજ ર કરેિ અંદાજપત્ર

તસિમાત ફુંડ



(₹ લાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭
એપ્રિ'૧૭થી 

નવે'૧૭
ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮

કુ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ૧-૧-૯૭ પહેાની કુ તસમાત 75403

બાકી તસમાત 741.80 741.80 0.00 741.80 741.80 741.80 741.80 741.80

નવી આપે તસમાત 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા ખર્ચ થયે તસમાત 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.80 741.80 741.80

બાકી તસમાત 741.80 741.80 0.00 741.80 741.80 0.00 0.00 0.00

2 ૧-૧-૯૭ પહેાની સ્ટોર 
રીવોલ્વીંગ  ફંિની  તસમાત

પ ુંરાત બાકી 40.47 40.47 0.00 40.47 40.47 40.47 40.47 40.47

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.47 40.47 40.47

બાકી તસમાત 40.47 40.47 0.00 40.47 40.47 0.00 0.00 0.00

3 ૧-૧-૯૭ પછીની ખાતાઓને  
આપે કુ

    75401    

 75412

પ ુંરાત બાકી  12824.45 9780.04 8280.04 10854.39 10854.39 6354.39 6354.39 6354.39

ખર્ચ  6917.78 5066.27 4500.00 2096.40 1403.60 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00

જમા 9962.19 3991.92 6500.00 3087.79 4912.21 8000.00 6000.00 6000.00 6000.00

બાકી તસમાત 9780.04 10854.39 6280.04 9863.00 6354.39 3354.39 3354.39 3354.39

4 ૧-૧-૯૭ પછીની
સ્ટોર રીવોલ્વીંગ  ફંિ તસમાત 
(૫૦ ાખ)

75408

પ ુંરાત બાકી 68.47 70.37 74.37 73.69 73.69 74.37 74.37 74.37

ખર્ચ 1.90 3.32 2.00 0.68 0.00 0.68 2.00 2.00 2.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી તસમાત 70.37 73.69 76.37 74.37 74.37 76.37 76.37 76.37

શેરો
સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

2

વિોદરા મહાનગરપાલકાનુ ંસને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુ ંતસમાત ફંિ 

બજેટ 
કોિ

ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેો અંદાજ

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેો 
અંદાજ
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(₹ લાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭
એપ્રિ'૧૭થી 

નવે'૧૭
ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮

કુ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

શેરો
સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

2

વિોદરા મહાનગરપાલકાનુ ંસને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુ ંતસમાત ફંિ 

બજેટ 
કોિ

ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેો અંદાજ

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેો 
અંદાજ

5 સ્ટોર સ્ટોક તસમાત 75426

પ ુંરાત બાકી -63.13 -60.48 -54.48 -59.17 -59.17 -53.17 -53.17 -53.17

ખર્ચ 16.53 7.56 15.00 4.52 7.48 12.00 15.00 15.00 15.00

જમા 13.88 6.25 20.00 3.34 2.66 6.00 20.00 20.00 20.00

બાકી તસમાત -60.48 -59.17 -59.48 -57.99 -53.17 -58.17 -58.17 -58.17

6 સી.આઇ.પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફંિ 75428

પ ુંરાત બાકી 84.63 196.65 46.67 176.06 176.06 26.06 26.06 26.06

ખર્ચ 844.30 464.90 600.00 106.64 343.36 450.00 600.00 600.00 600.00

જમા 732.26 485.49 550.00 335.04 264.96 600.00 550.00 550.00 550.00

બાકી તસમાત 196.65 176.06 96.67 -52.34 26.06 76.06 76.06 76.06

7 આર. સી.સી. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  
ફંિ

75429  

75430

પ ુંરાત બાકી 23.43 23.43 13.43 23.43 23.43 13.43 13.43 13.43

ખર્ચ 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 15.00 10.00 0.00 10.00 13.43 13.43 13.43

બાકી તસમાત 23.43 23.43 8.43 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00

8 િી.આઇ. પાઇપ રીવોલ્વીંગ  ફંિ 75431

પ ુંરાત બાકી 240.50 164.84 314.82 253.82 253.82 203.82 203.82 203.82

ખર્ચ 269.64 219.13 250.00 135.80 64.20 200.00 250.00 250.00 250.00

જમા 345.32 130.15 200.00 116.90 133.10 250.00 300.00 300.00 300.00

બાકી તસમાત 164.84 253.82 364.82 272.72 203.82 153.82 153.82 153.82
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(₹ લાખમાાં)

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭
એપ્રિ'૧૭થી 

નવે'૧૭
ડિસે'૧૭ થી 
માર્ચ'૧૮

કુ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

શેરો
સ્થાયી સપ્રમપ્રત સમગ્ર સભા

2

વિોદરા મહાનગરપાલકાનુ ંસને ૨૦૧૮-૨૦૧૯નુ ંતસમાત ફંિ 

બજેટ 
કોિ

ડહસાબના સદરો એકાઉન્ટ કોિ

ખરેખર જમા તથા ખર્ચ
અંદાજ ૨૦૧૭-

૧૮

સને ૨૦૧૭-૧૮ 
નો ખરેખર ખર્ચ

સને ૨૦૧૭-૧૮નો રીવાઇઝિ 
અંદાજ

સને ૨૦૧૮-
૨૦૧૯નો 

કપ્રમશ્નરશ્રીએ રજુ 
કરેો અંદાજ

સને ૨૦૧૮-૧૯નો મજુંર કરેો 
અંદાજ

9 વાહન ોન તસમાત ફંિ 75101

પ ુંરાત બાકી -12.69 9.20 24.21 18.09 18.09 13.09 13.09 13.09

ખર્ચ 36.06 26.86 40.00 7.79 7.21 15.00 30.00 30.00 30.00

જમા 14.17 17.97 20.00 13.68 6.32 20.00 20.00 20.00 20.00

બાકી તસમાત 9.20 18.09 44.21 12.20 13.09 23.09 23.09 23.09

10 ફેસ્ટીવ ોન તસમાત ફંિ 75301

પ ુંરાત બાકી 156.04 114.93 208.94 154.94 154.94 2.24 2.24 2.24

ખર્ચ 141.22 226.07 228.00 2.30 0.00 2.30 228.00 228.00 228.00

જમા 182.33 186.06 226.00 134.39 20.61 155.00 226.00 226.00 226.00

બાકી તસમાત 114.93 154.94 210.94 22.85 2.24 4.24 4.24 4.24

11 ફુિગે્રન ોન તસમાત ફંિ 75103

પ ુંરાત બાકી 239.05 169.09 219.10 169.70 169.70 0.00 0.00 0.00

ખર્ચ 459.60 443.90 450.00 435.78 0.00 435.78 450.00 450.00 450.00

જમા 529.56 443.29 500.00 261.20 344.28 605.48 450.00 450.00 450.00

બાકી તસમાત 169.09 169.70 169.10 344.28 0.00 0.00 0.00 0.00

12 જાથ ુતસમાત 72401

પ ુંરાત બાકી 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91 4.01 4.01 4.01

ખર્ચ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00

જમા 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

બાકી તસમાત 3.91 3.91 3.91 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01

તસમાતની તારીજ 
©ÛÍÛÅÛ¾ÛÛ©Û¶Ûà પ રાુંત બાકી 14346.93 11254.25 9131.01 12451.13 12451.13 7420.51 7420.51 7420.51

ખર્ચ 8687.03 6458.01 6095.00 2790.01 1825.85 4615.86 4575.00 4575.00 4575.00

જમા 11779.71 5261.13 8031.00 3962.34 5684.14 9646.48 8361.70 8361.70 8361.70

બાકી તસમાત 11254.25 12451.13 7195.01 11278.80 7420.51 3633.81 3633.81 3633.81
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અન ું.
નું બેંક/સુંસ્થા શાખા ખાતા નું ોન ેવાનો હતે  ોન મળ્યાની 

તારીખ ોનની રકમ વ્યાજ દર 
(%)

મ દ્દત 
(મહહનામાું)

૩૧.૧૨.૧૭ ના 
રોજ સસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ નેશનલ હાઉસીંગ બેંક 
(N.H.B)

લોધિ રોડ, 

નવી દિલ્લી. 390

954  units વામ્બે 
હાઉધસિંગ સ્કીમ 
(હાઉધસિંગ દડ.)

૨૮.૦૬.૦૭ ૪૦૦.૦૦ ૧૦.૧૦ ૧૫૬ ૮૨.૭૨

૨
હાઉસીંગ & અબબન 
ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ 19799

બી.એસ.ય.ુપી. 
ફેઝ-૧ 

(બી.એસ.ય.ુપી. 
પ્રોજેક્ટ)

૩૦.૦૩.૧૧ ૨૫૨૨.૬૦ ૯.૦૦
Floating

૧૧૭ ૭૬૭.૬

૩૦.૦૩.૧૧ ૩૫૬૮.૯૩
૨૩.૧૧.૧૧ ૩૯૫.૦૫

ક  ૩૯૬૩.૯૮
૨૩.૧૧.૧૧ ૧૦૦.૦૦
૦૯.૦૩.૧૨ ૨૬૮૯.૩૦
૦૯.૧૧.૧૨ ૮૦૮.૦૭
૧૯.૦૩.૧૩ ૬૧૬.૮૦
૨૪.૦૩.૧૪ ૩૬૮.૨૩

ક  ૪૫૮૨.૪૦
૨૩.૧૧.૧૧ ૧૦૦.૦૦
૦૯.૦૩.૧૨ ૧૩૧૦.૭૦
૦૯.૧૧.૧૨ ૨૦૦.૦૦
૧૯.૦૩.૧૩ ૩૩૮૩.૨૦
૨૪.૦૩.૧૪ ૫૦૦૬.૧૦

ક  ૧૦૦૦૦.૦૦
૧૮.૦૩.૧૬ ૨૫૪૦.૬૦
૨૧.૦૩.૧૭ ૬૪૮૦.૦૦

ક  ૯૦૨૦.૬૦

૩૦૪૮૯.૫૮ ૧૫૧૭૮.૮૨

(રૂ. ાખમાું)

ક 

૭૯૪૭.૯૨૯.૦૦ 
Floating

૫૪

૩૫૨૯.૩૬

૬
હાઉસીંગ & અબબન 
ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ

બી.એસ.ય.ુપી. 
ફેઝ-૩

(લાભાર્થી ગેપ 
ફંડીંગ)

૫
હાઉસીંગ & અબબન 
ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ 19884

આર.ઓ.બી. દડ 
કેબીન, 

વરસાિીગટર 
ડ્રેનેજ 

પ્રોજેક્ટ(JNNU-

પ્રોજેક્ટ )

૧૦.૨૫ 
Floating

૧૦૮

૧૦૮ ૧૬૧૭.૨૪

૧૨૩૩.૯૮

૪
હાઉસીંગ & અબબન 
ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ 19864

આર.ઓ.બી. 
લાલબાગ, કલાલી 

& દિનેશમીલ 
જેતલપરુ (JNNU-

પ્રોજેક્ટ)

૧૦.૨૫ 
Floating

વડોિરા મહાનગરપાલલકાની લોનની ધવગત િશાબવત ુ ંપત્રક

૩
હાઉસીંગ & અબબન 
ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન 
(HUDCO )

આશ્રમ રોડ, 

અમિાવાિ 19809

બી.એસ.ય.ુપી. 
ફેઝ-૨ 

(બી.એસ.ય.ુપી. 
પ્રોજેક્ટ)

૯.૦૦
Floating

૧૧૪
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