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:YFIL ;lDlT  VG[ JFCG jIJCFZ O

T[ની N[BZ[B VG[ ;LWF lGI\+6 VG[ DFU"NX"G D]HAGL OZHM AHFJ[ K[  

HMUJF.VMG[ VFWLG ZCL J{WFlGS OZHM AHFJ[ K[P
  
              VG];]RL sZf sSf GF 5|SZ6 v# s5f VgJI[ RLO VMl08Z T[DGF TFAF C[9/ 0[%I]8L RLO 
VMl08Z4 l;lGIZ VMl08Z4 VF;LPVMl08Z
p5HDF\YL YI[, BR"4 ;ZSFZzLDF\YL VFJ[, U|F
HL<,F VFIMHG D\0/GL lJlJW 5|SFZGL U|F
DGMZ\HG SZ U|F\84 dI]lG;L5, OF.GFg; AM0"GL U|F
TZOYL  OF/F~5[ D/TL ;CFIGL ZSDM

T[DH H[ હ  ુDF8[ ZSD VFJ[, K[ T[ C[T] DF8[ H J5ZFI[, K[ S[ S[D m T[GF lC;FAMGL RSF;6L SFINFGL 

DIF"NFDF\ ZCLG[ SZ[ K[P BR"G[ ,UTF VlWSFZ VG];FZ BR" SZJFDF
SZJFDF\ VFJ[ K[ TNŸp5ZF\T SM5M"Z[XGGF N[JF4 VGFDT4 k6 E

DMS,JF સA\ધીGF lC;FAMGL VMl08 äFZF RSF;6L SZJFDF

 

      RLO VMl08Z dI]GL;L5, SM5M"Z[XGGF lC;FAMGF VMl08 

T[JF 5|`GM p9FJL XS[ K[ VG[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL 8LSFv8L%56 SZL XS[ K[ VG[ B],F;F

XS[ K[P VF SFD V\U[GF VFJF lC;FAMGF VMl08 

N:TFJ[HM ;tJZ[ ZH] SZJFGF ZC[ K[P 
lJDX" SZL 5MTFGL RSF;6L SFDGF lC;FAMGF 
 

    ;G[ Z_૨૦ v Z_૨૧ GF GF6FlSI JQF" NZdIFG SM5M"Z[XGGF lC;FAMGL RSF;6L V
JFWF\ GM\W VG[ T[GF lGSF, AFATGL JFlQF"S GM

3ZJ[ZFDF\ 56 VMl08 RSF;6LGL SFDULZL ;FZL ZLT[ Y. XS[ T[ 
NZdIFGGL lD<STMGL VFSFZ6LGL RSF;6L h05L CFY WZL VFJL VFSFZ6LDF
GSSL SZJFDF\ YI[, E},4 1F[+O/ GSSL SZJFDF
H~ZL GM\W VF5L DCFGUZ5Fl,SFGL SFIDL VFJSG[ JWFZ
lD<STMDF\ JWFZFG]\ AF\WSFD4 B]<,F %,M8GL VFSFZ6L TYF 3ZJ[ZF ;
lJlJW OlZIFNM4 DF\U6LVMGF ;\NE"DF
SZL VF 5|lS|IF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
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                                               o ;FDFgI  GM\W o 
RLO VMl08Z SR[ZL G.P.M.C. Act GL S,D s$*f VgJI[ SM5M"Z[XG VYJF 

:YFIL ;lDlT  VG[ JFCG jIJCFZ O\0GF lC;FAMGL T5F;6L ;]RJ[ T[ 5|DF6[ VG[ T[DGF C]SDG[ VFlWG 

+6 VG[ DFU"NX"G D]HAGL OZHM AHFJ[ K[  TNŸp5ZF\T G.P.M.C. Act

HMUJF.VMG[ VFWLG ZCL J{WFlGS OZHM AHFJ[ K[P 

VG];]RL sZf sSf GF 5|SZ6 v# s5f VgJI[ RLO VMl08Z T[DGF TFAF C[9/ 0[%I]8L RLO 
VMl08Z4 l;lGIZ VMl08Z4 VF;LPVMl08Z4 ;A VMl08Z4 VMl08 S,FS"GL 4 ;CFIYL SM5M"Z[XGGL 

YL VFJ[, U|F\84 ,MG4 ;\;N ;eIzLGL U|F\84 WFZF ;eIzLGL U|F
0/GL lJlJW 5|SFZGL U|F\84 U\NF lJ:TFZ JFTFJZ6 ;]WFZ6F ,1FL IMHGFGL U|F

84 dI]lG;L5, OF.GFg; AM0"GL U|F\84 I.D.S.M.T IMHGF GL U|F\84 JU[Z[ TYF ,MSM 
TZOYL  OF/F~5[ D/TL ;CFIGL ZSDMDF\YL SZJFDF\ VFJTF BR" ZSDGL DIF"NFDF\4 ;DIGL D

DF8[ ZSD VFJ[, K[ T[ C[T] DF8[ H J5ZFI[, K[ S[ S[D m T[GF lC;FAMGL RSF;6L SFINFGL 

ZCLG[ SZ[ K[P BR"G[ ,UTF VlWSFZ VG];FZ BR" SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ S[D m T[GL BFTZL V+[YL 
T SM5M"Z[XGGF N[JF4 VGFDT4 k6 E\0M/4 5[XUL4 ,[J0vN[J04 T[DH GF6F 

GF lC;FAMGL VMl08 äFZF RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 

RLO VMl08Z dI]GL;L5, SM5M"Z[XGGF lC;FAMGF VMl08 સA\\WDF\ 5MTFG[ IMuI ,FU[ 

T[JF 5|`GM p9FJL XS[ K[ VG[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL 8LSFv8L%56 SZL XS[ K[ VG[ B],F;F

U[GF VFJF lC;FAMGF VMl08 ;\A\W[ RLO VMl08Z S[ T[DGF DNNનીX VMl08ZM DFU[ T[ 

 :YFIL ;lDlT VG[ SM5M"Z[XG[ VF5[,F lGN["XMG[ VFધીG ZCL lJRFZ v 

lJDX" SZL 5MTFGL RSF;6L SFDGF lC;FAMGF ર પોટ ZH] SZ[ K[P 

GF GF6FlSI JQF" NZdIFG SM5M"Z[XGGF lC;FAMGL RSF;6L V
W VG[ T[GF lGSF, AFATGL JFlQF"S GM\W VF ;FY[ ;FD[, K[P TNŸp5ZF\T VFJSGF D]bI :+MTDF

56 VMl08 RSF;6LGL SFDULZL ;FZL ZLT[ Y. XS[ T[ હ YુL SFINFGF 5lZ3DF
NZdIFGGL lD<STMGL VFSFZ6LGL RSF;6L h05L CFY WZL VFJL VFSFZ6LDF\ ZC[TL 1FlTVM H[JL S[4 hMG 

YI[, E},4 1F[+O/ GSSL SZJFDF\ YI[, E},4 lD<ST VFSFZ6LGL .O[S8 TFZLB JU[Z[G[ 
W VF5L DCFGUZ5Fl,SFGL SFIDL VFJSG[ JWFZJFGF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[,P VF p5ZF

WSFD4 B]<,F %,M8GL VFSFZ6L TYF 3ZJ[ZF ;\NE"[ VZHNFZ äFZF SZJFDF
NE"DF\ SFINFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ h05L lGSF, SZJF V\U[ V[S 8LDGL ZRGF 

VFJ[ K[P 
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GL S,D s$*f VgJI[ SM5M"Z[XG VYJF 
0GF lC;FAMGL T5F;6L ;]RJ[ T[ 5|DF6[ VG[ T[DGF C]SDG[ VFlWG 

G.P.M.C. Act GL 

VG];]RL sZf sSf GF 5|SZ6 v# s5f VgJI[ RLO VMl08Z T[DGF TFAF C[9/ 0[%I]8L RLO 
,FS"GL 4 ;CFIYL SM5M"Z[XGGL 

84 WFZF ;eIzLGL U|F\84 
NF lJ:TFZ JFTFJZ6 ;]WFZ6F ,1FL IMHGFGL U|F\84 

84 JU[Z[ TYF ,MSM 
4 ;DIGL DIF"NFDF\4 

DF8[ ZSD VFJ[, K[ T[ C[T] DF8[ H J5ZFI[, K[ S[ S[D m T[GF lC;FAMGL RSF;6L SFINFGL 

VFJ[, K[ S[ S[D m T[GL BFTZL V+[YL 
0M/4 5[XUL4 ,[J0vN[J04 T[DH GF6F 

5MTFG[ IMuI ,FU[ 

T[JF 5|`GM p9FJL XS[ K[ VG[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL 8LSFv8L%56 SZL XS[ K[ VG[ B],F;FVM 56 DF\UL 

X VMl08ZM DFU[ T[ 

G ZCL lJRFZ v 

GF GF6FlSI JQF" NZdIFG SM5M"Z[XGGF lC;FAMGL RSF;6L V\U[ ,[JFI[, 
T VFJSGF D]bI :+MTDF\ 

YL SFINFGF 5lZ3DF\ ZCLG[ JQF" 
ZC[TL 1FlTVM H[JL S[4 hMG 

YI[, E},4 lD<ST VFSFZ6LGL .O[S8 TFZLB JU[Z[G[ 
VFJ[,P VF p5ZF\T H]GL 

äFZF SZJFDF\ VFJTL 
U[ V[S 8LDGL ZRGF 
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                            VF VC[JF, V+[GF lJEFU[ YL VC[JF,G[ ,UT DF
DFlCTLG[ ;\Sl,T SZL T{IFZ SZJFDF\ 
T[GM ;DFJ[X YI[, K[P VF VC[JF,DF
VFJ[, DFlCTLG[ wIFG[ ,. T{IFZ SZJFDF
 
                                        p5ZMST lJUT[ RLO VMl08Z 
:YFIL ;lDlT VG[ ;FDFgI ;EFGF ;LWF lGI

RSF;6L SZL ;G[  Z_૨૦ v Z_૨૧ GM VMl08 ZL5M8" T{IFZ SZL ;FNZ SZJFDF
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VF VC[JF, V+[GF lJEFU[ YL VC[JF,G[ ,UT DF\
 VFJ[, K[ VG[ T[DF V+[YL DFuIF D]HAGL H[ H[ DFlCTL D/[, CTL 

VF VC[JF,DF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, lJUTM H[ T[ ;A\lWT lJEFU äFZF VF5JFDF
VFJ[, DFlCTLG[ wIFG[ ,. T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[ 

p5ZMST lJUT[ RLO VMl08Z G.P.M.C.Act GL HMUJF. VG];FZ 
:YFIL ;lDlT VG[ ;FDFgI ;EFGF ;LWF lGI\+64 DFU"NX"G VG[ ;]RGF VG];FZ SZJFDF\

GM VMl08 ZL5M8" T{IFZ SZL ;FNZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

                   RLO  VMl08Z
                 DCFGUZ5Fl,SF
                              EFJGUZ

 
       

                                               

2 

VF VC[JF, V+[GF lJEFU[ YL VC[JF,G[ ,UT DF\UJFDF VFJ[, 
VFJ[, K[ VG[ T[DF V+[YL DFuIF D]HAGL H[ H[ DFlCTL D/[, CTL 

lWT lJEFU äFZF VF5JFDF\ 

GL HMUJF. VG];FZ 
64 DFU"NX"G VG[ ;]RGF VG];FZ SZJFDF\ VFJ[, VMl08 

RLO  VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 
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TFZLB !v_$vZ_Z_  YL TFZLB #!v#v
SZJFDF\ VFJL T[GL IFNL 
 
 VG]S|D G\P lJEFUG]\ GFD

 !P  D[IZ V[g0 SlDl8
     
     
     
     
 ZP          SlDxGZzL GL SR[ZL
     

     
 #P                       5LPVFZPVM lJEFU
     
 $P             V[SFpg8 lJEFU
     
                                     
     
     
 5P  SMd%I]8Z lJEFU
     
                                         
     
 &P  :8MZ lJEFU 
     

     

 *P  ,LU, SD ,[AZ lJEFU

             ૮P  3ZJ[ZF lJEFU

     

 ૦૯P  V[:8[8 lJEFU

     

     

  !૦P  8FpG %,FGL\U lJEFU
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    : 5lZlXQ8 v ! : 
YL TFZLB #!v#v  Z_Z૧ ;]WLDF\ SIF SIF ZHL:8ZM GL RSF;6L 

GFD               T5F;[, Z[S0"GL lJUT 

D[IZ V[g0 SlDl8                 AM0" V[g0 SlDl8G[ ,UTF VFJS4 :8MZ
                        ,[hZ4 SlDl8GF JFCGMGL ,MUA]S4 
   8]<; ZHL:8Z4 8[d5ZZL TYF SFIDL  
   .d5|[:8 ZHL:8Z4 8[l,OMG ZHL:8Z 
   ,F.A|[ZL ZHL:8Z JU[Z[P 

SlDxGZzL GL SR[ZL                        VFJS4 :8MZ4 ,[hZ4 JFCG ,MUA]S4 
                8]<;4 ,FIA|[ZL4 SFIDL TYF 8[d5ZZL 
              .d5|[:8 ZHL:8ZM JU[Z[. 

5LPVFZPVM lJEFU   VFJS4 :8MZ4 ,[hZ4 ,FIA|[ZL4 SFIDL  
           8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8ZM JU[Z[P 

V[SFpg8 lJEFU                ZMHD[/ TYF BFTFJlC4 A[\S :8[8D[g8 
                      OF.,4 5[.0 JFpRZM4 R[S .:I ZHL:8Z4

                                     A[\S HDF :,L54 V[SFpg8 lJEFUG]\  
    HGZ, V[A:8=[S ZHL:8Z4TYF VgI 
    VFG]QF\lUS ZHL:8ZMP 

SMd%I]8Z lJEFU   VFJS4 :8MZ4 ,[hZ4 0[0 :8MS4 ;[g8=, 
                      0[0 :8MS4 D\H}ZLGF 5|SZ6M4 A.M.C

                                               5|SZ6M4ZLALGZLvlO,L\UZHL:8Z4GJL 

    BZLNLGF 5|SZ6M4 JU[Z[. 
   VFJS4 :8MS4 :8MZ ,[hZ4 0[0 :8MS4  

   ;[g8=, :8MZ ZHL:8Z4 D\H}ZLGF 5|SZ6M

   0L5MhL8 ZHL:8Z4 T[DH lA,M. 

,LU, SD ,[AZ lJEFU  S[; OF.,M4 TYF NFJF BR"G[ ,UTF T]DFZMP

3ZJ[ZF lJEFU   ;[, lJEFUGL GJL VFSFZ6LGL  

                OF.,M4 T[DH DM0LlOS[XGGL TDFD OF.,M

V[:8[8 lJEFU   VFJS ZHL:8Z4 :8MZ4 ,[HZ4 T[DH  

          0[0:8MS4 ;[g8=, 0[0 :8MS ZHL:8Z4D\H}ZLGF 

                             5|SZ6M4 NAF6 V\U[G]\ ZHL:8Z4JU[Z[.

U lJEFU  VFJS4 :8MZ4 ,[HZ4 T[DH 0[0 :8MS4  

                 ;[g8=, 0[0 :8MS ZHL:8Z4 D\H}ZLGF  
                 5|SZ6M4 NAF6 V\U[G]\ ZHL:8Z4JU[Z[

3 

RSF;6L 

AM0" V[g0 SlDl8G[ ,UTF VFJS4 :8MZ  

   

4 ,FIA|[ZL4 SFIDL    

S :8[8D[g8   
OF.,4 5[.0 JFpRZM4 R[S .:I ZHL:8Z4 

  
HGZ, V[A:8=[S ZHL:8Z4TYF VgI   

VFJS4 :8MZ4 ,[hZ4 0[0 :8MS4 ;[g8=,   
A.M.C   

UZHL:8Z4GJL   

H}ZLGF 5|SZ6M 

T]DFZMP 

  

OF.,M4 T[DH DM0LlOS[XGGL TDFD OF.,M. 

  

H}ZLGF  

.                                                                                                

  

  
ZHL:8Z4JU[Z[. 
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  ૧૧P  lA<0L\U lJEFU

     
     
     

                                                                                      

   ૧૨.  8FpG %,FGLU lJEFU

     
     

             !૩P  ZM0h lJEFU 

     
     

     

            !૪P             UF0"G lJEFU 

     

     

               !૫P  JM8Z JS"; lJEFU           

     
     
     

     

 !૬P  lO<8Z lJEFU

     
     
     

     

 !૭P  0[=G[H lJEFU 

     
     
     
     
  

                 !૮P            .ુસી.ડ . િવભાગ
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U lJEFU              બી,M તથા T[G [ VFG]QF\lUS T]DFZM4 D\H}ZLGF 

                V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF 
                 DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 
                 SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8

                                                                                                     ZHL:8Z4JU[Z[. 

8FpG %,FGLU lJEFU    8LP5LP:SLDGF T]DFZM4 V[U|LD[g84 D[HZD[g8

      A]SM4 GFGF TYF DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4
      0L5MhL8 ZHL:8Z4 VFJS TYF ,[HZ JU[Z[

                                 બી,M તથા T[G[ VFG]QF\lUS T]DFZM4 D

                     V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TY
                     DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 

                    SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8Z4 JU[Z[

                                 VFJS4 :8MZ 4 ,[HZ4 0[0 :8MS4 ;[g8=, 0[0 

                    :8MS4D\H}ZLGF V;, 5|SZ64 0L5MhL8 

                    ZHL:8Z4SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8Z

JM8Z JS"; lJEFU                                બી,M તથા T[G[ VFG]QF\lUS T]DFZM4 D

                     V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF 
                      DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 
      SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 

                      ZHL:8Z4 JU[Z[. 

lO<8Z lJEFU                      બી,M તથા T[G[ VFG]QF\lUS T]DFZM4 D

                     V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF 
                     DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 
                SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8

                   ZHL:8Z4 JU[Z[. 

         બી,M તથા T[G[ VFG]QF\lUS T]DFZM4 D

                     V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF 
                      DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 
                      SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8
         ZHL:8Z4 JU[Z[                                                                                                                  

િવભાગ                       V[GHL" ZHL:8Z4 અને બી,MG[ ,UT VFG]QF

        ZHL:8ZM JU[Z[. 

4 

H}ZLGF  

V;, 5|SZ6M4 D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF  
5MhL8 ZHL:8Z4  

SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 

V[U|LD[g84 D[HZD[g8 

A]SM4 GFGF TYF DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 
0L5MhL8 ZHL:8Z4 VFJS TYF ,[HZ JU[Z[ 

lUS T]DFZM4 D\H}ZLGF  

D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF  
DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4  

SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8Z4 JU[Z[. 

VFJS4 :8MZ 4 ,[HZ4 0[0 :8MS4 ;[g8=, 0[0  

H}ZLGF V;, 5|SZ64 0L5MhL8  

ZHL:8Z4SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8Z. 

T]DFZM4 D\H}ZLGF  

D[g8 A]SM4 GFGF TYF  
DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 

[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8  

lUS T]DFZM4 D\H}ZLGF  

SM4 GFGF TYF  
DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4  
SFIDL .d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8  

T]DFZM4 D\H}ZLGF  

D[HZD[g8 A]SM4 GFGF TYF  
DM8F SFDGF JS" ZHL:8ZM4 0L5MhL8 ZHL:8Z4 

.d5|[:8 TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 
                                                                                                                  

G[ ,UT VFG]QF\lUS 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
               !૯P              VF.P;LP0LPV[;P v ! 

                                                       

 Z૦P            OFIZ V[g0 .\DZH

     

     

 Z૧P  C[<Y lJEFU 

     

     

 Z૨P  VA"G D[,[ZLIF lJEFU

     

     

 Z૩P  A; U[Z[H lJEFU

     
     

     

     

     

 ૨૪P  ZMXGL lJEFU

     

     

 ૨૫P  GP5|FPlXP;P 

             !__ @ VG]NFG 5{SL
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VF.P;LP0LPV[;P v ! TYF v Z     VF\U6JF0LG[ ,UTF બી, TYF ZHL:8ZM4

                                                        VFJS TYF ,[HZ ZHL:8ZM JU[Z[.                                  

DZH\g;L                      VFJS4 ,[HZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:84

      JFCG ,MU A]S4 0[0 :8MS ZHL:8Z4 VMJZ

      8F.DGF બી, ;[g8=, 0[0 :8MS ZHL:8Z4JU[Z[

       VFJS4 ,[HZ4 0[0 :8MS TYF ;[g8=, 0[0 :8MS

      SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8ZM4

      NJF V\U[GF ZHL:8ZM JU[Z[P 

VA"G D[,[ZLIF lJEFU     VFJS4 :8MZ4 ,[HZ4 T[DH 0[0 :8MS TYF 

      ;[g8=, 0[0 :8MS4 8[d5ZZL .d5|[:84 મં

                       5|SZ6M4 U|F\8 V\U[G]\ ZHL:8Z JU[Z[.

A; U[Z[H lJEFU      VFJS4 ,[HZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8

      ZHL:8Z4 0Lh, ZHL:8Z4 D\H}ZLGF V;, 
      5|SZ6M4 :8MS4 0[0 :8MS TYF ;[g8=, 0[0 :8MS

      ZHL:8ZM4 S\g0D JFCG V\U[G]\ ZHL:8Z4 

      ZHL:8Z4 VFZP8LPVMP .d5|[:8 ZHL:8Z4 

                    0Lh,4.d5|[:8 ZHL:8Z JU[Z[. 

ZMXGL lJEFU      VFJS4 ,[HZ4 :8MZ4 V[GHL" ZHL:8Z4 

     D\H}ZLGF 5|SZ6M SFIDL TYF 8[d5ZZL 

                 .d5|[:84 0L5MhL84 JU[Z[P 

     VFJS4 ,[hZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 

!__ @ VG]NFG 5{SL    ZHLPV[GHL" ZHLP 8[l,OMG ZHLP વીDF ZHLP

                                                                                                     ,MUA]S4 D\H}ZL GF V;, 5|SZ6M TYF ZHLP

5 

TYF ZHL:8ZM4 

                                  . 

VFJS4 ,[HZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:84 

JFCG ,MU A]S4 0[0 :8MS ZHL:8Z4 VMJZ 

;[g8=, 0[0 :8MS ZHL:8Z4JU[Z[. 

VFJS4 ,[HZ4 0[0 :8MS TYF ;[g8=, 0[0 :8MS 

SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 ZHL:8ZM4 

VFJS4 :8MZ4 ,[HZ4 T[DH 0[0 :8MS TYF  

મHં]ZLGF  

. 

VFJS4 ,[HZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8 

H}ZLGF V;,  
5|SZ6M4 :8MS4 0[0 :8MS TYF ;[g8=, 0[0 :8MS 

ZHL:8Z4 વીDF 

ZHL:8Z4 VFZP8LPVMP .d5|[:8 ZHL:8Z4  

VFJS4 ,[HZ4 :8MZ4 V[GHL" ZHL:8Z4   

H}ZLGF 5|SZ6M SFIDL TYF 8[d5ZZL   

VFJS4 ,[hZ4 SFIDL TYF 8[d5ZZL .d5|[:8  

DF ZHLP 

H}ZL GF V;, 5|SZ6M TYF ZHLP  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
                                            

s!f V+[GL SR[ZLDF\ ZH} SZJFDF\ VFJTF બી

બી,MGL ;FY[ V;, T]DFZ DMS,JFGF CMI T[ T]DFZ JU[Z[ ZH} YTF CMI K[P

sZf H[ AL,MDF\ D[HZD[g8 A]S sV[DPALPf DF

q SMg8=FS8ZzL JU[Z[GL ;CL AFSL CMJL R[SvRFS SZJFGF ;
CMJF4 JU[Z[ D]bItJ[ VlGIDLTTFVM HMJF D/[ K[P

s#f H [બી,M S[ 5|SZ6MDF\ V+[YL VMl08 GM

HJFA VF5JF ;\NE"[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJ[ K[P V+[YL 
VG[ JFZ\JFZ V[SGL V[S AFATGL GM\W VF5JL 50[ K[P
s$f H[ T[ lJEFU äFZF BR" SZJFGF ;\HMUMDF
VlGIDLT ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ~FP5_

SFI"JFહ  SZJFGL CMI T[DF VlGIDLTTF HMJF D/[ K[P

s5f H[ lJEFUDF\ JFlQF"S D\H}Z ZC[, EFJM 5|DF6[ SFD SZFJJFDF

5}6" YIFGL TFZLBM :5Q8 NXF"J[, G CMJFG]

Y. XSTL GYLP 
s&f H[ lJEFUMDF\ 5ZR]Z6 K}8S SFD SZFJJFDF
J:T]VM BZLNJFGF S[ T{IFZ SZFJJF DF8[ VF5[, VM0"ZMDF
VlGIDLTTF U6L XSFIP 

s*f 8[l,OMG TYF 5LPHLPJLP;LPV[,PGF બી

5}6" YFI T[ V\U[ BF; SF/HLGL H~Z K[P બી

HM ;DI DIF"NFDF\ 5F; G SZJFDF\ VFJ[ TM lJ,

s(f SFIDL .d5|[:8 WZFJTF lJEFUMDF\ SFIDL .d5|[:8DF
lNJ;[ SFIDL .d5|[:8 ZHL:8Z[ BR" p3FZJM HM.V[ 5Z
TFZLBDF\ TOFJT HMJF D/[ K[ H[ VMl08GL N=lQ8LV[ IMuI GYLP
s)f H[ T[ lJEFUM äFZF SM. BF; C[T] S[ SFI"S|D DF8[ 8[d5ZZL .d5|[:8 ,[JFDF

YI[ 8[d5ZZL .d5|[:8G]\ HDF-BRL" GFD]\ lGIT ;DI DIF"NFDF

V+[YL HF6 56 SZJFDF\ VFવે K[ T[D KTF VF AFAT[ SM. U

VlGIDLTTF U6L XSFIP  

s!_f H[ lJEFUMDF\ V[0JFg; 5[D[g8GL XZT[ SM. SFD VYJF TM BZLNL SZJFDF

SFD VYJF TM BZLNL 5}6" YI[YL V[0JFg; S,LIZ SZFJJFDF

V[0JFg; બી,M 5ZtJ[ V+[YL VMl08 GM\W 56 VF5JF KTF VF AFAT

    

 

 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

      o DCtJGL VlGIlDTTFVM o 

બી,MDF\ VW}ZL TYF V:5Q8 lJUTM TYF VW]ZF VFWFZ 5]ZFJFJF/F

GL ;FY[ V;, T]DFZ DMS,JFGF CMI T[ T]DFZ JU[Z[ ZH} YTF CMI K[P 

D[HZD[g8 A]S sV[DPALPf DF\ DF5 ,BJFDF\ VFjIF CMI TM  ગણતર DF\ E},M CMJL4 HJFANFZ VlWSFZL zL4 

q SMg8=FS8ZzL JU[Z[GL ;CL AFSL CMJL R[SvRFS SZJFGF ;\HMUMDF\ 8}\SL ;CL SZJL4 V[:8LD[8DF\ H~ZL ;CL l;SSF VW]ZF 
CMJF4 JU[Z[ D]bItJ[ VlGIDLTTFVM HMJF D/[ K[P 

V+[YL VMl08 GM\W VF5JFDF\ VFJ[, CMI T[ V\U[ HJFANFZ VlWSFZLzL äFZF S[8,FS lS:;FVMDF

VFJ[ K[P V+[YL VF5JFDF\ VFJ[, VMl08 GM\W GM HJFA IMuI ZLT[ SZJFDF
W VF5JL 50[ K[P 

HMUMDF\ H[ 5|SFZGM BR" CMI T[ V\U[ lGIDFG];FZGL 5|lS|IF VW}ZL VYJF TM 
VFJ[ K[P H[D S[ ~FP5___qv p5ZGL BZLNLDF\ :YFlGS HFC[Z BAZ VF5L +6 EFJ D

SZJFGL CMI T[DF VlGIDLTTF HMJF D/[ K[P 

H}Z ZC[, EFJM 5|DF6[ SFD SZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[JF lJEFUMDF\ SFD X~ SIF" GL TFZLB TYF SFD 

FG]\ HMJF D/[ K[ 5lZ6FD[ V[U|LD[g8GL XZT D]HA 5[G<8L V\U[GL IMuI SFI"JF

5ZR]Z6 K}8S SFD SZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[ lJEFUM äFZF ;DI DIF"NFGM p<,[B SZJFDF\ VFJTM GYLP T[DH 
J:T]VM BZLNJFGF S[ T{IFZ SZFJJF DF8[ VF5[, VM0"ZMDF\ 56 ;DI DIF"NF H6FJJFDF\ VFJTL GYL H[G[ 56 DCtJGL 

બી,MDF\ ;DI DIF"NFDF\ R}SJ6]\ SZJFG]\ CMI K[ tIFZ[ JlCJ8L 5|lS|IF 

બી,M R}SJJFGL K[<,L TFZLBMDF\ V+[GF lJEFU [બી,M  ZH} SZJFDF

VFJ[ TM lJ,\બીT R}SJ6L RFH" V\U[GF 5|`GM p5l:YT YJF 5FD[ K[P 

SFIDL .d5|[:8DF\YL SZJFDF\ VFJTM BR" H[ T[ TFZLB[ BR"" SZJFDF
ZHL:8Z[ BR" p3FZJM HM.V[ 5Z\T] T[D G YTF BZLNLGL TFZLB VG[ .d5|[:8 ZHL:8Z[ p3FZ[, BR"GL 

TOFJT HMJF D/[ K[ H[ VMl08GL N=lQ8LV[ IMuI GYLP 
H[ T[ lJEFUM äFZF SM. BF; C[T] S[ SFI"S|D DF8[ 8[d5ZZL .d5|[:8 ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[JF lJEFUM äFZF SFI"S|D S[ 

lGIT ;DI DIF"NFDF\ 5F0JFDF\ VFJT]\ GYL VG[ VF AFAT[ JFZ\JFZ ;

K[ T[D KTF VF AFAT[ SM. U\ELZTF HMJF D/[, GYL H[ 56 V[S DCtJGL GF6FlSI 

V[0JFg; 5[D[g8GL XZT[ SM. SFD VYJF TM BZLNL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ lJEFUMDF\ V[0JFg; 

SFD VYJF TM BZLNL 5}6" YI[YL V[0JFg; S,LIZ SZFJJFDF\ B}A H A[NZSFZL NFBJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFJF AFSL ZC[TF 

W 56 VF5JF KTF VF AFAT SM. GSSZ 5lZ6FD , ી કાયવાહ  થયેલ

6 

5]ZFJFJF/F બી,M T[DH H[ 

E},M CMJL4 HJFANFZ VlWSFZL zL4 

H~ZL ;CL l;SSF VW]ZF 

U[ HJFANFZ VlWSFZLzL äFZF S[8,FS lS:;FVMDF\ 

W GM HJFA IMuI ZLT[ SZJFDF\ VFJTM GYL 

U[ lGIDFG];FZGL 5|lS|IF VW}ZL VYJF TM 
:YFlGS HFC[Z BAZ VF5L +6 EFJ D\UFJL H[ 

SFD X~ SIF" GL TFZLB TYF SFD 

U[GL IMuI SFI"JFહ  

VFJTM GYLP T[DH 
VFJTL GYL H[G[ 56 DCtJGL 

CMI K[ tIFZ[ JlCJ8L 5|lS|IF ;DI DIF"NFDF\ 

,M  ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 

VFJTM BR" H[ T[ TFZLB[ BR"" SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ H 
T] T[D G YTF BZLNLGL TFZLB VG[ .d5|[:8 ZHL:8Z[ p3FZ[, BR"GL 

VFJ[ K[ T[JF lJEFUM äFZF SFI"S|D S[ C[T] 5}6" 

JFZ ;બlંWT lJEFUG[ 

ELZTF HMJF D/[, GYL H[ 56 V[S DCtJGL GF6FlSI 

V[0JFg; બી,M ;FD[ 

VFJ[ K[ VG[ VFJF AFSL ZC[TF 

ી કાયવાહ  થયેલ નથી. 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૨૫
 
5|lT4 
RLO V[SFpg8g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
  

    lJQFI ovJQF"" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
      AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF GF6FlSI JQF"

T{IFZ SZJF V\U[GL SFDULZL RF,]\ CMI 

VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

S|D VF;FDLG]\GFD A[\SGL 
lJUT 

   

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૨૫/ ૨૦૨૦-૨૧.                              TFP૦૨/

૨૦૨૦ ના VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF, 

CMI નીR[ H6FJ[, 5+SGL lJUT[GL DFlCTL T]Z\T V+[GL SR[ZLG[ DMS,L 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
ZL8G" YI[, 5[g0L\U R[SMG]\ ,L:8  

JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

 
R[S G\AZ R[SGL 

TFZLB 
ZSD ~FP ZL8G"G]\ 

SFZ6 

lJEFUG]
    

 
 
 
 

      RLO VMl08Z
            DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
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/૦૭/૨૦૨૦. 

VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GF VMl08 VC[JF, 

T V+[GL SR[ZLG[ DMS,L 

H[ XFBFGF 
EZ6FDF\ 

VFJ[, K[ T[ 
lJEFUG]\ GFD 

 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 
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મ 

નબંર  

ચેકની તાર ખ  ચેક નબંર 

૧ ૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૫૧૯૨૫૫

૨ ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ૧૨૭૦૦૯

૩ ૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ૯૬૯૯૮

૪ ૦૩/૧૧/૨૦૧૯ ૯૬ 

૫ ૧૮/૧૦/૨૦૧૯ ૨૩૪ 

૬ ૦૩/૧૨/૨૦૧૯ ૮૮૭૩૧૫

૭ ૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૯૫૮૯૫૪

૮ ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૭૭૪૧૧

૯ ૧૦/૧૦/૨૦૧૯ ૨૫૫૮૭

૧૦ ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ૯૬૦ 

૧૧ ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ૧૯૬૯૧૨

૧૨ ૧૮/૦૨/૨૦૨૦ ૧૧૭૮૪૮

૧૩ ૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ૨૬૭૮૪૩

૧૪ ૧૩/૦૩/૨૦૨૦ ૬ 

૧૫ ૨૩/૦૩/૨૦૨૦ ૫૮૨૪૫૪

૧૬ ૨૭/૦૩/૨૦૨૦ ૭ 

૧૭ ૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૬૯ 

૧૮ ૨૩/૦૩/૨૦૨૦ ૮૭૨૧૭

૧૯ ૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ૫૪૭૨૬૫

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

ચેક નબંર  આસામી/પાટ / અસીસી ક   

નબંર  

ચેકની રકમ  બક  ુ

નામ  

િવભાગ  ુનામ

૫૧૯૨૫૫ Carmel sister of charit 

car 

૩૦૫૯૦ SBI 

૧૨૭૦૦૯ અિનરાજ બ ડસ ૯૦૦ CBI 

૯૬૯૯૮ અિનરાજ બ ડસ ૯૦૦ CBI 

હરશ બા ભુાઇ દવ ે ૧૧૩૮૯ BOB 

પડંયા જય ીબેન 

જવરામભાઇ 

૨૪૦૦ ICICI 

૮૮૭૩૧૫ ગોિપનાથ  

એસોસીએ સ 

૨૦૦૦૦ SBI 

૯૫૮૯૫૪ કાિવ ટોક ો કગ ૮૦૦ HDFC 

૧૭૭૪૧૧ િમના ીબેન જવણભાઇ 

સરવૈયા 

૫૨૫૦૦ SBI 

૨૫૫૮૭ ીનથ ાવેલ એજ સી 

ા.લી. 

૨૦૦૦ HDFC 

રુભી એ ટર ાઈઝ ૨૦૮૨૨૪ ICICI 

૧૯૬૯૧૨ માતગંી  િવધાથ  ભવન ૯૦૦૦ IDBI 

૧૧૭૮૪૮ ભારતીબા મેરામણ  

ગો હલ 

૨૪૦૦૦ DENA 

૨૬૭૮૪૩ િમલન ગણપતભાઇ ૭૬૫૦૦ SBI 

િધ ુભાઇ મોહનભાઇ 

ચૌહાણ 

૪૮૦૦૦ HDFC 

૫૮૨૪૫૪ બક કો.ઓ. હા.સો. 

ભુાષનગર 

૩૨૦૦૦ SBI 

આશાબેન નયનભાઇ 

ડોડ યા 

૨૪૦૦૦ UCO 

પી.આર. પોપટાણી ૪૦૩૪૦ CITI. 

૮૭૨૧૭ કુશ એલ. રા ઈ ૫૨૫૫૦ BHAV. 
NA. 

૫૪૭૨૬૫ રમેશભાઇ રામભાઇ 

આ ુ  

૪૧૩૧૧ SBI 

8 

િવભાગ  ુનામ 

વોટર વકસ િવભાગ 

વોટર વકસ િવભાગ 

વોટર વકસ િવભાગ 

ઘરવેરા િવભાગ  

પિ મ ઝોન 

ટ .પી.ઓ. 

સો.વે.મે. 

 

ટ .પી.ઓ. 

બસ ગેરજ િવભાગ 

એ ટટ િવભાગ 

સો.વે.મે. 

ટ .પી.ઓ. 

ટ .પી.ઓ. 

ટ .પી.ઓ. 

રોડ િવભાગ 

ટ .પી.ઓ. 

ઘરવેરા િવભાગ  

મ ય ઝોન 

ઘરવેરા િવભાગ  

મ ય ઝોન 

ઘરવેરા િવભાગ  

મ ય ઝોન 
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ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  

TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

 
5|lT4 
RLO V[SFpg8g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
  
 

 lJQFI ovJQF"" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 
 
   જય ભારત 

ઓડ ટ અહવાલ તૈયાર કરવા ગેની કામગીર  ચા  ુહોય આ કામે નાં

મહાનગરપા લકા ુ ંસરવૈ  ુઅ ેની કચેર ને મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 
 
 
 
 

  
   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૨૬ / ૨૦૨૦-૨૧                       

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

જય ભારત સાથ અ ે ની કચેર  ારા નાણા કય વષ ૨૦૧૯

ઓડ ટ અહવાલ તૈયાર કરવા ગેની કામગીર  ચા  ુહોય આ કામે ના ંવષ ૨૦૧૯

મહાનગરપા લકા ુ ંસરવૈ  ુઅ ેની કચેર ને મોકલી આપવા યવ થા કરશો.  

      RLO VMl08Z
            DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

૨૦૧૯-૨૦૨૦ નાં 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ુ ં 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 

 ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૨૭
 
5|lT4 
RLO V[SFpg8g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 

   HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI

V\U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 
jIJ:YF SZXMHLP 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFV[ JQF" 
!__ @ D]HAGF VG]NFGGL lJUT NXF"JT]

S|D Z_ @ D]HA 
UT JQF"GL 
R}SJJFGL 
AFSL ZSD

  
 
GM\Wov p5Z H6FJ[, 5+SDF\ !__ @ VG]NFGGL DFlCTL V,U DMS,JL
 

   
   

   
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFV[ JQF" 
!__ @ D]HAGF VG]NFGGL lJUT NXF"JT]

S|D Z_ @ D]HA 
UT JQF"GL 
R}SJJFGL 
AFSL ZSD 

Z_ @ D]HA 
RF,] JQF"GL 
R}SJJFGL 
YTL ZSD 

૧ -- -- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૨૭/ ૨૦૨૦-૨૧                     TFP૦૨/૦૭

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF"૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF D]HAGL DFlCTL T]Z\T 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFV[ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG GP5|FPlXP;PG[ R}SJ[, Z_@ D]HA TYF 
!__ @ D]HAGF VG]NFGGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
Z_ @ D]HA 
UT JQF"GL 
R}SJJFGL 
AFSL ZSD 

Z_ @ D]HA 
RF,] JQF"GL 
R}SJJFGL 
YTL ZSD 

JQF" NZdIFG 
Z_ @ D]HA 
R}SJFI[, 

ZSD 

JQF"GF V\T[ 
Z_ @ D]HA 
R}SJJFGL 
AFSL ZSD

    

!__ @ VG]NFGGL DFlCTL V,U DMS,JL 

       RLO VMl08Z
              DCFGUZ5Fl,SF

             EFJGUZ

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFV[ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG GP5|FPlXP;PG[ R}SJ[, Z_@ D]HA TYF 
!__ @ D]HAGF VG]NFGGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
Z_ @ D]HA 
RF,] JQF"GL 

 

 JQF" NZdIFG Z_ @ 
D]HA R}SJFI[, ZSD 

JQF" NZdIFG !__ 
@ D]HA R}SJFI[, 
ZSD R}SJJFGL AFSL 

૧૪૬૨૬૧૪૯૧/- ૧૦૫૧૬૫૦૯/- 
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૦૭/૨૦૨૦ 

SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

T DMS,L VF5JF 

NZdIFG GP5|FPlXP;PG[ R}SJ[, Z_@ D]HA TYF 

T[ 
Z_ @ D]HA 
R}SJJFGL 
AFSL ZSD 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

Z_@ D]HA TYF 

JQF"GF V\T[ 
Z_ @ D]HA  

R}SJJFGL AFSL 
ZSD 

-- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P 
 
5|lT4 
RLO V[SFpg8g8 VMlO;ZzL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP  
 

  HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" 

V\U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFV[ JQF" ૩૧

                                                          
   

  
 
 

ન ધ :- એકા. .ન.ં-૭૬૯ તા.૨૩/
 
 
 
 
 

મ  િવભાગ ુ ંનામ
  

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 ૧૨૮  / ૨૦૨૦-૨૧          તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DMS,JF DFlCTL

HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF D]HAGL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF 

૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ વણ કુવાયલે તમામ કારના ંબીલોની 

િવગત દશાવ ુ ંપ ક  
 

 
 
 

                                                          RLO VMl08Z
                 DCFGUZ5Fl,SF

         EFJGUZ

/૦૯/૨૦૨૦ થી એક પણ બીલ વણ- કુવાયેલ નથી

નામ ુલ બીલની સં યા ુલ રકમ
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૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DMS,JF DFlCTL 

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

T DMS,L VF5JF 

ના રોજ વણ કુવાયલે તમામ કારના ંબીલોની 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

કુવાયેલ નથી.  

ુલ રકમ 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૨૯
 
5|lT4 
RLO V[SFpg8g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" 

V\U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

        નોધ:-વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 

                                                          
   

  

મ ાં ુ ં

નામ/હડ 

ગત

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ
   

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૨૯/ ૨૦૨૦-૨૧                            TFP ૦૨/૦૭/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF D]HAGL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF 

 
ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

િવગત દશાવ  ુપ ક  

 

વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો આપવી
 
 

 
                                                                RLO VMl08Z

                     DCFGUZ5Fl,SF
            EFJGUZ

 
 

 

ગત વષની 

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ 

ચા  ુવષ 

દર યાન 

મળેલ રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ 

રકમ 

વષના

બાક  રહલ 

રકમ
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/૨૦૨૦. 

DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

T DMS,L VF5JF 

રની ાંટોની 

આપવી.  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

વષના તે 

બાક  રહલ 

રકમ 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

SR.NO CODE 

NO. 

1 18103 EDUCATION CESS GRANT

2 18107 I.C.D.S. GRANT

3 18109 PER CAPITA GRANT 

4 18112 WOMEN ECONOMIC DEV. 

5 18116 URBAN MALARIA SCHEME GRANT

6 18123 SHAHERI VIKAS VARSH 75%

7 18124 G.M.F.B. (SOLID WASTE) M.G.

8 18126 PROFESSIONAL TAX GRANT  

9 18131 FINANCE COMMISSION GRANT 

10 18132 MAHANAGARA SEVA SADAN NI 

11 18134 OTHER GRANT 

12 18148 S.T. AREA GRANT (G.M.F.B.)

13 18151 SWARNIM JAYANTI SHAHERI VI 

14 18152 SCHEDULE CATSE SUB PLAN G 

15 18162 PRIVATE SOC.DEV.PLAN (SJMS)

16 18163 U.I.D. GRANT 

17 18166 CHIEF MINISTER GRUH SCHEME

18 18168 NIRMAL GUJRAT SAUCHALAY 

19 18169 B.E.C.L.GRANT 

20 18172 GRANT FROM 14

21 18175 AMRUT SCHEME 

22 18177 FLY OVER BRIDGE RADHA MA

23 18178 KANSARA NALA RIVER FRONT 

24 18180 MUNI. TOWN HALL & BALVATIKA

25 18181 RUVA RAVECHI DHAM DEV. 

26 18182 GANGAJALIYA / AKWADA DEV.

27 18201 CENSUS GRANT 

28 18207 M.L.A GRANT 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

િવગત દશાવ  ુપ ક 

HEADER RECEIPT  AMOUNT

OPENINIG BALANCE :2,45,22,93,131.92 

EDUCATION CESS GRANT 10,31,12,690.00 

I.C.D.S. GRANT 12,87,92,300.00 

PER CAPITA GRANT  00.00 

WOMEN ECONOMIC DEV. PROGR. 2,00,000.00 

URBAN MALARIA SCHEME GRANT 2,10,39,194.00 

SHAHERI VIKAS VARSH 75% 00.00 

G.M.F.B. (SOLID WASTE) M.G. 00.00 

PROFESSIONAL TAX GRANT   4,32,47,957.00 

FINANCE COMMISSION GRANT  26,75,21,431.00 

MAHANAGARA SEVA SADAN NI  00.00 

OTHER GRANT  18,82,166.00 

S.T. AREA GRANT (G.M.F.B.) 6,31,661.00 

SWARNIM JAYANTI SHAHERI VI  1,03,97,68,492.00

SCHEDULE CATSE SUB PLAN G  00.00 

PRIVATE SOC.DEV.PLAN (SJMS) 3,86,73,140.00 

U.I.D. GRANT  1,91,699.50 

MINISTER GRUH SCHEME 67,36,076.40 

NIRMAL GUJRAT SAUCHALAY  00.00 

B.E.C.L.GRANT  00.00 

GRANT FROM 14TH FINANCE  14,500.00 

AMRUT SCHEME  37,12,35,549.00 

FLY OVER BRIDGE RADHA MA 7,98,00,000.00 

KANSARA NALA RIVER FRONT  10,28,80,000.00 

MUNI. TOWN HALL & BALVATIKA 00.00 

RUVA RAVECHI DHAM DEV.  2,00,00,000.00 

GANGAJALIYA / AKWADA DEV. 00.00 

CENSUS GRANT  6,28,020.00 

M.L.A GRANT  2,45,72,773.00 
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દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

RECEIPT  AMOUNT PAYMENT 

AMOUNT 

 00.00 

 80,35,052.00 

1,70,817.00 

2,53,013.00 

 50,84,898.00 

13,973.00 

19,76,591.00 

 2,44,25,631.00 

 24,91,49,236.00 

5,752.00 

27,91,239.00 

11,66,375.00 

1,03,97,68,492.00 96,23,31,274.00 

29,03,635.00 

 6,27,13,816.00 

2,58,017.00 

11,02,009.00 

3,56,400.00 

11,70,067.00 

1,99,14,028.00 

 31,53,61,826.00 

 00.00 

 00.00 

33,99,956.00 

 4,21,721.00 

9,23,43,314.00 

00.00 

 1,79,49,083.00 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

29 18209 ENTERTAIN MENT GRANT 

30 18211 ANIMALA CENSUS GRANT 

31 18212 

32 18214 GRANT FOR OCTROI ABOLISAT

33 18215 FAMILY PLANNING PROGRAME 

34 18221 BALIKA YOJNA

35 18223 NATIONAL FAMILY SAHAY PRO. 

36 18225 CHIEF MINISTER GRUH 2501

37 18226 MGSM. I.E.C.GRANT(INFRO.E

38 18227 MGSM.C.B.GRANT (CAPECITY)

39 18228 U.C.H.C. (3) CENTER GRANT 

40 18229 U.C.H.C. (5) CENTER GRANT

41 18230 SWACHH BHARAT MISSION 

42 18231 PMAY (U) –EWS 

43 18232 PAMY GRANT B.L.C. 

44 18233 PAMY GRANT C.L.T.C.

45 18234 URBAN HEALTH PROJECT PAY 

46 18301 

47  ACCOUNT HEAD MISSI

GRAND TOTAL (BALANCE)

 

ન ધ :- િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે તે જુબ દશાવલે છે

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ENTERTAIN MENT GRANT  1,28,62,473.00 

ANIMALA CENSUS GRANT  00.00 

M.P.GRANT  17,58,132.00 

GRANT FOR OCTROI ABOLISAT 38,28,82,389.00 

FAMILY PLANNING PROGRAME  17,71,000.00 

BALIKA YOJNA-1757 GRANT  00.00 

NATIONAL FAMILY SAHAY PRO.  00.00 

CHIEF MINISTER GRUH 2501-  34,40,18,091.00 

MGSM. I.E.C.GRANT(INFRO.E 55,00,000.00 

MGSM.C.B.GRANT (CAPECITY) 4,96,000.00 

U.C.H.C. (3) CENTER GRANT  00.00 

U.C.H.C. (5) CENTER GRANT 50,00,000.00 

SWACHH BHARAT MISSION – S  3,93,05,000.00 

EWS -1 -2489 GRANT   470.00 

PAMY GRANT B.L.C.  10,00,000.00 

PAMY GRANT C.L.T.C. 17,17,440.00 

URBAN HEALTH PROJECT PAY  3,21,66,452.00 

DONATION  10,00,000.00 

ACCOUNT HEAD MISSING 00.00 

(BALANCE) 3,08,04,05,095.90 

CLOSING  BALANCE :2,84,46,77,048.82 

િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે ત ે જુબ દશાવલે છે
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 84,28,671.00 

64,03,104.00 

12,66,201.00 

 00.00 

00.00 

5,000.00 

1,53,121.00 

 50,09,98,388.00 

23,65,190.00 

13,83,866.00 

4,14,00,056.00 

1,00,49,219.00 

 66,52,364.00 

33,27,04,206.00 

7,18,726.00 

14,44,702.00 

 00.00 

7,51,642.00 

00.00 

2,68,80,21,179.00  

િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે ત ે જુબ દશાવલે છે. 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVP qHFPG\P૧૩૦
 
5|lT4 
;L8L V[gHLlGIZ zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" 

V\U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFG[ JQF" 

 
GM\WovJ5ZFI[, U|F\8 H[ T[ lJEFUGF SFD 5|DF6[ V,U V,U lJUTM VF5JL T[DH 
 ;eIzLGL U|F\8GL DFlCTL 56 VFH GD}GF GF 5+SDF
 
 
 

  
   

   
   

S|D U|F\8G]\ GFD q 
C[0 

UT JQF"GL 

J5ZFI[, 

  

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૩૦/ ૨૦૨૦-૨૧                            TFP ૦૨/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

U[GL SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF D]HAGL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFG[ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG D/[, lJlJW 5|SFZGL U|F
NXF"JT]\ 5+S 

8 H[ T[ lJEFUGF SFD 5|DF6[ V,U V,U lJUTM VF5JL T[DH 
8GL DFlCTL 56 VFH GD}GF GF 5+SDF\ VF5JLP 

       
      RLO VMl08Z

              DCFGUZ5Fl,SF
            EFJGUZ

 
 
 

UT JQF"GL 
J6 

J5ZFI[, 
ZSD 

RF,] JQF" 
NZdIFG 

D/[, ZSD 

JQF" NZdIFG 
J5ZFI[, 

ZSD 

JQF"GF V
AFSL ZC[, 

ZSD
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/૦૭/૨૦૨૦  

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF 

T DMS,L VF5JF 

NZdIFG D/[, lJlJW 5|SFZGL U|F\8MGL lJUT 

 
 
 
 
 
 

8 H[ T[ lJEFUGF SFD 5|DF6[ V,U V,U lJUTM VF5JL T[DH    

  
RLO VMl08Z 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

JQF"GF V\T[ 
AFSL ZC[, 

ZSD 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFG[ JQF" 

S|D U|F\8G]\ GFD q C[0 

૧ ુદ  ુદ  ા ટ(૧૮૧૩૪) 

૨ મનોરંજન કર (૧૮૨૦૯) 

૩ સસંદ સ ય ી (૧૮૨૧૨) 

૪ ધારા સ ય ી (૧૮૨૦૭) 

૫ યવસાયવરેો (૧૮૧૨૬) 

૬ ૧૫ % િવવાકાધીન તથા ૫ % 

ો સાહક  

૭ સ ય ફંડ પીલ ઓવર    

 ( વભડંોળ ૫૦૧૪૧ )   

૮ સ ય ફંડ  

( વભડંોળ ૫૦૧૨૨ )   

૯ નાણાપચં (૧૮૧૩૧) 

૧૦ સી.આર.એફ.(૧૮૨૦૮)  

૧૧ શહર  ગર બ યોજના 

(૧૮૨૦૪)  

૧૨ વાજપાઇ ગર બ યોજના 

(૧૮૧૭૪)  

૧૩ અ ુ ુ ચત િત િવ તાર 

(૧૮૧૪૮)  

૧૪ કબલ ટ .વી. (૧૮૧૪૯) 

૧૫ વિમણ જયિંત ુ ય મં ી 

શહર  િવકાસ યોજના 

(૧૮૧૫૧)  

૧૬ જનભાગીદાર થી સોસાયટ મા ં

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFG[ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG D/[, lJlJW 5|SFZGL U|F
NXF"JT]\ 5+S 

UT JQF"GL J6 
J5ZFI[, ZSD 

RF,] JQF" 
NZdIFG 

D/[, ZSD 

JQF" NZdIFG 
J5ZFI[, ZSD

   ૨૮૦૮૨૩૯

  ૮૩૭૭૭૫૩

  ૧૪૧૬૨૦૧

  ૧૮૨૧૧૩૭૯

  ૨૩૧૫૬૪૭૨

%   ૦૦ 

સ ય ફંડ પીલ ઓવર     

 

  ૬૦૨૯૬૫૩

 

  ૦૦ 

  ૭૪૪૫૩૦૮૦

  ૦૦ 

  ૦૦ 

  ૦૦ 

  ૧૧૬૬૩૭૫

  ૦૦ 

ુ ય મં ી   ૯૬૬૮૬૧૬૩૬

જનભાગીદાર થી સોસાયટ મા ં   ૬૪૦૬૨૧૭૩
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NZdIFG D/[, lJlJW 5|SFZGL U|F\8MGL lJUT 

JQF" NZdIFG 
J5ZFI[, ZSD 

JQF"GF V\T[ 
AFSL ZC[, 

ZSD 

૨૮૦૮૨૩૯/-  

૮૩૭૭૭૫૩/-  

૧૪૧૬૨૦૧/-  

૧૮૨૧૧૩૭૯/-  

૨૩૧૫૬૪૭૨/-  

 

૬૦૨૯૬૫૩/-  

 

૭૪૪૫૩૦૮૦/-  

 

 

 

૧૧૬૬૩૭૫/-  

 

૯૬૬૮૬૧૬૩૬/-  

૬૪૦૬૨૧૭૩/-  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ન ધ :- િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે તે જુબ દશાવલે છે

કરવાના કામો (૧૮૧૬૨)  

૧૭ અ તૃ યોજના (૧૮૧૭૫) 

૧૮ ભાવનગર રાજકોટ િસ સ લેન 

રોડ (૧૮૧૭૬) 

૧૯ કંસારાનાળા ર વર ટ 

(૧૮૧૭૮) 

૨૦ મ ટ લવેલ  પાક ગ 

(૧૮૧૭૯) 

૨૧ િુનિસપા લટ  ટાઉનહોલ 

ડવલપમે ટ (૧૮૧૬૬) 

૨૨ રવેચીધામ ડવલપમે ટ 

(૧૮૧૮૧)  

૨૩ ગગંાજળ યા તળાવ 

/અકવાડા તળાવ ડવલપમે ટ 

(૧૮૧૮૨)  

૨૪ અકવાડા તળાવ ડવલપમે ટ 

(૧૮૧૮૩) 

૨૫ નાર  તળાવ  ુ ડવલપમે ટ 

(૧૮૧૮૩)  

૨૬ ટશર  ટમે ટ લા ટ 

(૧૮૧૮૫)  

૨૭ શા ીનગર આર.ટ .ઓ.થી 

દસાઇનગર પે ોલપપં ધુી 

ફલાય ઓવર જ (૧૮૧૬૬) 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 

િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે ત ે જુબ દશાવલે છે
 
 
 
 

 

  ૩૪૨૮૯૯૫૧૮

ભાવનગર રાજકોટ િસ સ લેન   ૦૦ 

  ૦૦ 

  ૦૦ 

  ૦૦ 

  ૦૦ 

અકવાડા તળાવ ડવલપમે ટ 

  ૯૨૩૪૩૩૧૪

અકવાડા તળાવ ડવલપમે ટ   ૦૦ 

નાર  તળાવ  ુ ડવલપમે ટ   ૦૦ 

  ૦૦ 

દસાઇનગર પે ોલપપં ધુી 

)  

  ૦૦ 
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િવભાગ ારા મા હિત આવેલ છે ત ે જુબ દશાવલે છે. 

૩૪૨૮૯૯૫૧૮/-  

 

 

 

 

 

૯૨૩૪૩૩૧૪/-  

 

 

 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૧ 
  
5|lT4 
વહ વટ  અિધકાર  ી, 

સે લ એ ટા િવભાગ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
S5FT 5UFZ[ ZC[TF S[ S;]Z AN, S5FT SZJFDF
JF.h DFlCTL DMS,JF  AFATPPPP

 

   HI EFZT ;FY VF5GF lJEFU[ p5Z lJQFIDF

5UFZ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦GF JQF"DF\ S5FT SZJFDF

H6FJ[, 5+SDF\ DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

  

S|D ;OF. SFDNFZG]\ GFD
  

 
 
 

   
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 

૧૩૧ /૨૦૨૦-૨૧                    TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ U[ZvCFHZ ZC[TF 4 
S5FT 5UFZ[ ZC[TF S[ S;]Z AN, S5FT SZJFDF\ VFJ[, ;OF. SFDNFZMGL
JF.h DFlCTL DMS,JF  AFATPPPP 

HI EFZT ;FY VF5GF lJEFU[ p5Z lJQFIDF\ H6FjIF D]HA H[ H[ ;OF. SFDNFZMGM 

S5FT SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ TDFDGL JM0" JF.h DFlCTL 

DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

JM0" G]\ GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 

GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M
  

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

               EFJGUZ
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૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ U[ZvCFHZ ZC[TF 4                                                 
VFJ[, ;OF. SFDNFZMGL JM0" 

H6FjIF D]HA H[ H[ ;OF. SFDNFZMGM 

VFJ[, CMI T[ TDFDGL JM0" JF.h DFlCTL નીR[ 

S], S5FTGF lNJ;M 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ નૈયા  બ ુકભાઇ ઉકાભાઇ 

૨ બારયા ગીતાબેન ભા ભુાઇ

૩ બારયા િવ ભુાઇ લવ ભાઇ

૪ બારયા ગોિવદભાઇ નાન ભાઇ

૫ નૈયા ભોલાભાઇ છનાભાઇ

૬ ચૌહાણ અરિવદ લુસીભાઇ

૭ વાલોદરા ુધીબેન શકંરભાઇ

૮ બારયા ધ બેુન ખુાભાઇ

૯ વેગડ િુનલ બ ુકભાઇ

૧૦ ચૌહાણ રવ  ધુી

૧૧ નૈયા રાકશ બા ભુાઇ

૧૨ નૈયા શૈલેશભાઇ બ ભુાઇ

૧૩ બારયા શોભાબેન ભરતભાઇ

૧૪ બારયા ચેતનભાઇ તીભાઇ

૧૫  દાઠ યા હતેશભાઇ રમેશભાઇ
 
 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ વાલોદરા મ ભુાઇ કશાભાઇ

૨ બારયા લા બેુન ુ ભાઇ

૩ વેગડ કશન કરશનભાઇ 

૪ ચૌહાણ ભાબેન મોહનભાઇ

૫ મકવાણા દ બેુન રતી

૬ ચૌહાણ લુસીભાઇ રામભાઇ

૭ ઘૌર  ચં ુભાઇ બા ભુાઇ 

૮ સોલકં  અશોકભાઇ મગંાભાઇ

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 

JM0" G]\ GFD : નેજે (  ક. પરા  )  
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

નૈયા  બ ુકભાઇ ઉકાભાઇ  ૧૪૮૨ ૧૪.૫૦

બારયા ગીતાબેન ભા ભુાઇ ૧૫૩૩ ૦.૫૦

બારયા િવ ભુાઇ લવ ભાઇ ૨૩૩૯ ૪.૫૦

રયા ગોિવદભાઇ નાન ભાઇ ૩૧૮૪ ૪.૦૦

નૈયા ભોલાભાઇ છનાભાઇ ૩૧૮૮ ૧૭૯

ચૌહાણ અરિવદ લુસીભાઇ ૩૨૬૭ ૮.૦૦

બેન શકંરભાઇ ૩૫૬૨ ૧.૦૦

બારયા ધ બેુન ખુાભાઇ ૩૬૮૧ ૭૬.૫૦

વેગડ િુનલ બ ુકભાઇ ૩૭૦૪ ૦.૫૦

ચૌહાણ રવ  ધુીલાલ ૩૭૦૬ ૧૪૯

નૈયા રાકશ બા ભુાઇ ૩૭૦૮ ૦.૫૦

શૈલેશભાઇ બ ભુાઇ ૩૭૦૯ ૧૦૧

બારયા શોભાબેન ભરતભાઇ ૩૭૮૦ ૧.૫૦

બારયા ચેતનભાઇ તીભાઇ ૩૭૯૨ ૬.૫૦

યા હતેશભાઇ રમેશભાઇ ૪૪૩૩ ૫.૫૦

JM0" G]\ GFDP  ેનેજ (  ક.નગર  ) 
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

વાલોદરા મ ભુાઇ કશાભાઇ ૧૫૨૬ ૧.૫૦

બારયા લા બેુન ુ ભાઇ ૧૫૩૦ ૧.૦૦

વેગડ કશન કરશનભાઇ  ૧૫૩૧ ૧.૦૦

ચૌહાણ ભાબેન મોહનભાઇ ૧૫૩૨ ૧.૦૦

મકવાણા દ બેુન રતીલાલ ૧૫૩૭ ૧.૦૦

ભાઇ રામભાઇ ૨૩૨૧ ૧.૦૦

ઘૌર  ચં ુભાઇ બા ભુાઇ  ૨૩૨૩ ૧.૦૦

સોલકં  અશોકભાઇ મગંાભાઇ ૨૯૨૯ ૨.૦૦
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S], S5FTGF 
lNJ;M 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૦૦ 

.૫૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૧૪૯ 

૫૦ 

૧૦૧ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

S], S5FTGF 
lNJ;M 

૫૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૯                બારયા રમેશ ગોિવદભાઇ 

૧૦ નૈયા ખીમ ભાઇ ફક

૧૧ મકવાણા કશનભાઇ 

૧૨ સરવૈયા અિનલભાઇ બ ુકભાઇ

૧૩ વાલોદરા ચમનભાઇ ગાડંાભાઇ

૧૪ હાવ લયા મન ખુભાઇ ઠાભાઇ

૧૫ વાઘેલા ક ભુાઇ 

૧૬ દાિથયા કૌિશકભાઇ પુતભાઇ

૧૭ નૈયા જગદ શ કશનભાઇ

૧૮ વેગડ િવણ રિતલાલ

૧૯ બારયા હરશ નરશીભાઇ

૨૦ સરધારા દનેશ ગી

૨૧ બારયા કમલેશ શામ ભાઇ

૨૨ મુ ડયા અજય ઠાભાઇ

૨૩ ગોહલ નરશ રવ

૨૪ વાઘેલા  સિતષ રામ ભાઇ

૨૫ ગોહલ િવણભાઇ ચં ુભાઇ

૨૬ સોલકં  એલેશ ધુી

૨૭ ગોહલ હસ ખુભાઇ અરજણભાઇ

૨૮ સોલકં  ચેતનભાઇ મોહનભાઇ

૨૯ વેગડ રા ુભાઇ રતીલાલ

૩૦ મકવાણા શકંર રમેશભાઇ

૩૧ ગો હલ હરશભાઇ ભા ભુાઇ

૩૨ બારયા નરશ િધ ુભાઇ

૩૩ ચૌહાણ દવરાજભાઇ રામભાઇ

૩૪ સરવૈયા િવજય બા ભુાઇ

૩૫  વેગડ  જગદ શભાઇ રો હતભાઇ

૩૬ વાઘેલા િન ુ ંજ ચં ુભાઇ

૩૭ બારયા દ પકભાઇ નરશીભાઇ

૩૮ વાઘેલા  બા ભુાઇ ુ ભાઇ

૩૯ ચૌહાણ સજંયભાઇ નરનભાઇ

૪૦ બારયા  ધુીલાલ ભનાભાઇ

૪૧ વાઘેલા મનોજ મગનભાઇ
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બારયા રમેશ ગોિવદભાઇ  ૨૯૪૩ ૩૬૬

નૈયા ખીમ ભાઇ ફક રભાઇ ૩૧૫૫ ૧.૦૦

મકવાણા કશનભાઇ ુદાભાઇ ૩૧૫૭ ૧.૦૦

સરવૈયા અિનલભાઇ બ ુકભાઇ ૩૧૬૫ ૦.૫૦

વાલોદરા ચમનભાઇ ગાડંાભાઇ ૩૪૪૧ ૦.૫૦ 

લયા મન ખુભાઇ ઠાભાઇ ૩૪૪૩ ૧૭૯ 

વાઘેલા ક ભુાઇ નાન ભાઇ ૩૪૪૪ ૦.૫૦ 

દાિથયા કૌિશકભાઇ પુતભાઇ ૩૭૧૦ ૧.૦૦ 

નૈયા જગદ શ કશનભાઇ ૩૭૧૧ ૧૨૬ 

વેગડ િવણ રિતલાલ ૩૭૧૨ ૧.૦૦ 

બારયા હરશ નરશીભાઇ ૩૭૧૩ ૧.૦૦ 

સરધારા દનેશ ગીરધરભાઇ ૩૭૧૪ ૧.૦૦ 

બારયા કમલેશ શામ ભાઇ ૩૭૧૮ ૮.૦૦ 

મુ ડયા અજય ઠાભાઇ ૩૭૧૯ ૫.૫૦ 

ગોહલ નરશ રવ ભાઇ ૩૭૨૩ ૧.૦૦ 

વાઘેલા  સિતષ રામ ભાઇ ૩૭૨૪ ૭૫.૦૦ 

ગોહલ િવણભાઇ ચં ુભાઇ ૩૭૨૫ ૦.૫૦ 

એલેશ ધુીલાલ ૩૭૨૬ ૪.૦૦ 

ગોહલ હસ ખુભાઇ અરજણભાઇ ૩૭૩૧ ૯૭ 

સોલકં  ચેતનભાઇ મોહનભાઇ ૩૭૩૨ ૦.૫૦ 

વેગડ રા ુભાઇ રતીલાલ ૩૭૩૩ ૨૮ 

મકવાણા શકંર રમેશભાઇ ૩૭૩૪ ૩૭ 

ગો હલ હરશભાઇ ભા ભુાઇ ૩૭૩૫ ૭.૦૦ 

બારયા નરશ િધ ુભાઇ ૩૭૩૭ ૨૭૬ 

ચૌહાણ દવરાજભાઇ રામભાઇ ૩૭૩૮ ૧૩૧ 

સરવૈયા િવજય બા ભુાઇ ૩૭૪૦ ૮૨ 

શભાઇ રો હતભાઇ ૩૭૪૩ ૧૯ 

વાઘેલા િન ુ ંજ ચં ુભાઇ ૩૭૯૦ ૧.૦૦ 

દ પકભાઇ નરશીભાઇ ૩૮૫૯ ૧૪ 

વાઘેલા  બા ભુાઇ ુ ભાઇ ૩૮૭૩ ૨૪.૫૦ 

ચૌહાણ સજંયભાઇ નરનભાઇ ૩૮૭૪ ૧૫૮ 

લાલ ભનાભાઇ ૩૮૭૫ ૦.૫૦ 

વાઘેલા મનોજ મગનભાઇ ૩૯૧૮ ૩૬૬ 
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૩૬૬ 

૦૦ 

૦૦ 

૫૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

JM0" G]

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ ચૌહાણ મં બુેન બ ભુાઇ 

 

૨ 

 

વેગડ  કશોરભાઇ લખમણભાઇ 

૩ મુ ડયા ુખામબેન નાન ભાઇ 

૪ વાલોદરા ભુાઇ ઓધવ ભાઇ 

૫ હાવ લયા બા ભુાઇ લવ ભાઇ 

૬ મુડ યા અજયભાઇ મણી
 

JM0" G]

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ મુડ યા અરિવદ

૨ વાલોદરા મણીલાલ 

૩ વાલોદર અરિવદભાઇ હર ભાઇ 

૪ નૈયા દનેશભાઇ ઉકાભાઇ 

૫ પરમાર જ ભુાઇ મેરાભાઇ 

૬ વાઘેલા અશોકભાઇ ભી

૭ વાલોદરા દોલતભાઇ દયાભાઇ 

૮ ચૌહાણ રો હતભાઇ છગનભાઇ 

૯ વાઘેલા જગ દશ મ ભુાઇ 

૧૦ વાઘેલા િવનોદ ગોિવદભાઇ 

૧૧ બારયા િનલેશ  નરનભાઇ 

૧૨ ચૌહાણ િવ મભાઇ શામ ભાઇ 

૧૩ નૈયા હમતભાઇ  િવ લભાઇ 

૧૪ વાલોદરા રા ુભાઇ બ ભુાઇ 
 

JM0" G]\ GFDP : 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ હાવ લયા અરિવદ દામ ભાઇ 

૨ વાઘેલા લીલાબેન શાતંીબેન  

૩  ગો હલ કરણબેન દવ ભાઇ 

૪ બરયા લીલાબેન મોહનભાઇ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

JM0" G]\ GFDP નેેજ (  શહરે  ) 
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

ચૌહાણ મં બેુન બ ભુાઇ  ૧૫૨૭ ૪.૫૦

 

વેગડ  કશોરભાઇ લખમણભાઇ  

 

૧૫૭૨ 

 

૧.૦૦

મુ ડયા ુખામબેન નાન ભાઇ  ૧૫૭૯ ૨૦.૫૦

ભુાઇ ઓધવ ભાઇ  ૨૩૨૭ ૪૬.૫૦

લયા બા ભુાઇ લવ ભાઇ  ૨૩૪૪ ૧.૦૦

મુડ યા અજયભાઇ મણીલાલ ૩૮૬૦ ૧૮

JM0" G]\ GFDP ેનેજ (  વડવા  ) 
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

રિવદભાઇ  બ ભુાઇ  ૨૩૪૯ ૩૬૬

લાલ ઓધવ ભાઇ  ૨૩૫૨ ૨૭

વાલોદર અરિવદભાઇ હર ભાઇ  ૨૩૫૪ ૭.૦૦

નૈયા દનેશભાઇ ઉકાભાઇ  ૨૩૫૬ ૭.૦૦

પરમાર જ ભુાઇ મેરાભાઇ  ૩૧૩૭ ૮૪

વાઘેલા અશોકભાઇ ભીખાભાઇ  ૩૧૭૩ ૩૬૬

વાલોદરા દોલતભાઇ દયાભાઇ  ૩૧૭૫ ૨.૦૦

ચૌહાણ રો હતભાઇ છગનભાઇ  ૩૧૭૭ ૧૦૧

ઘેલા જગ દશ મ ભુાઇ  ૩૭૫૪ ૭૩.૫૦

વાઘેલા િવનોદ ગોિવદભાઇ  ૩૭૫૫ ૨.૦૦

બારયા િનલેશ  નરનભાઇ  ૩૭૫૭ ૫૭

ચૌહાણ િવ મભાઇ શામ ભાઇ  ૩૭૭૦ ૭.૫૦

મતભાઇ  િવ લભાઇ  ૩૭૯૧ ૧૩૧

વાલોદરા રા ુભાઇ બ ભુાઇ  ૩૮૮૯ ૧.૦૦

: સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( ુ ંભારવાડા)   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

હાવ લયા અરિવદ દામ ભાઇ  ૨૯૫૩ ૫૭

વાઘેલા લીલાબેન શાતંીબેન   ૩૧૦૩ ૨.૦૦

ગો હલ કરણબેન દવ ભાઇ  ૩૧૩૩ ૬.૫૦

બરયા લીલાબેન મોહનભાઇ  ૩૧૩૭ ૧૧.૫૦
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S], S5FTGF 
lNJ;M 

૫૦ 

 

૦૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૦૦ 

૧૮ 

S], S5FTGF 
lNJ;M 

૩૬૬ 

૨૭ 

૦૦ 

૦૦ 

૮૪ 

૩૬૬ 

૦૦ 

૧૦૧ 

૫૦ 

૦૦ 

૫૭ 

૫૦ 

૧૩૧ 

૦૦ 

S], S5FTGF 
lNJ;M 

૫૭ 

૦૦ 

૫૦ 

૫૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૫ મુડ યા મં બેુન ભખાભાઇ 

૬ બરયા લા બેુન માવ ભાઇ 

૭ પરમાર હસંા રામ ભાઇ 

૮ પરમાર િવનોદભાઇ ગોરધનભાઇ 

૯ સરધારા મં  ટ ભુાઇ 

૧૦ નૈયા બેચર ઉકાભાઇ

૧૧ પરમાર તીભાઇ જવાભાઇ

૧૨ વેગડ ભરત ચથરભાઇ

૧૩ ચૌહાણ મગન ભખાભાઇ

૧૪ મકવાણા કાતંીભાઇ મગંાભાઇ

૧૫ બારયા િવજયભાઇ જયતંીભાઇ

૧૬ વાઘેલા ગીતાબેન જય ખુભાઇ

૧૭ ચૌહાણ િવજય ક ભુાઇ

૧૮ નૈયા સુીલાબેન બાલાભાઇ

૧૯ ધરણીયા ુ તાબેન ઝીણાભાઇ

૨૦ વેગડ વનીતાબેન શૈલેષભાઇ

૨૧ વાઘેલા ભા બેુન ું ભાઇ

  
 

JM0" G]\ GFDP : 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ ડો ડયા નાનીબેન ેમ ભાઇ 

૨ ચૌહાણ ગોમતીબેન ભગવાનભાઇ 

૩ વલોદરા મ બેુન મોહનભાઇ 

૪ વાઘેલા અ ભાઇ ડાયાભાઇ

૫ હાવ લયા કાતંીભાઇ હર ભાઇ

૬ ચૌહાણ ક યાણભાઇ કાતંીભાઇ 

૭ બારયા િવ ુબેન મોહનભાઇ 

૮ દાથીયા િધ ભાઇ કરશનભાઇ 

૯ વાઘેલા ધન ભાઇ ભખાભાઇ

૧૦ ચૌહાણ હસંાબેન ભવાનભાઇ 

૧૧ વાલોદરા રયાબેન દોલતભાઇ 

૧૨ સરધારા ધ ુબેન હમતભાઇ 

૧૩ મકવાણા િન ુબેન જિતભાઇ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

મુડ યા મં બેુન ભખાભાઇ  ૩૧૩૪ ૧૦૨

બરયા લા બેુન માવ ભાઇ  ૩૧૪૭ ૩૫.૫૦

પરમાર હસંા રામ ભાઇ  ૩૩૯૪ ૫૧.૫૦

પરમાર િવનોદભાઇ ગોરધનભાઇ  ૩૪૨૧ ૧૩૧

સરધારા મં  ટ ભુાઇ  ૨૪૫૨ ૭૪.૦૦

નૈયા બેચર ઉકાભાઇ ૩૪૯૩ ૩૬૬

પરમાર તીભાઇ જવાભાઇ ૩૫૦૩ ૧.૦૦

વેગડ ભરત ચથરભાઇ ૩૫૨૮ ૭૬.૫૦

ચૌહાણ મગન ભખાભાઇ ૩૫૯૩ ૫૦

મકવાણા કાતંીભાઇ મગંાભાઇ ૩૮૨૨ ૩૬.૫૦

બારયા િવજયભાઇ જયતંીભાઇ ૩૮૪૨ ૩૬૬

વાઘેલા ગીતાબેન જય ખુભાઇ ૩૮૪૫ ૪૭.૫૦

ચૌહાણ િવજય ક ભુાઇ ૩૮૯૩ ૧૭

નૈયા સુીલાબેન બાલાભાઇ ૩૯૦૨ ૨૧.૫૦

ધરણીયા ુ તાબેન ઝીણાભાઇ ૪૧૬૪ ૩.૦૦

વેગડ વનીતાબેન શૈલેષભાઇ ૪૨૭૦ ૧.૦૦

વાઘેલા ભા બેુન ું ભાઇ ૪૨૭૧ ૭.૦૦

  

: સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( ચ ા લસર )   
 

SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

ડો ડયા નાનીબેન ેમ ભાઇ  ૧૧૨૬ ૧૯.૦૦

ચૌહાણ ગોમતીબેન ભગવાનભાઇ  ૨૫૯૫ ૧૬.૫૦

વલોદરા મ બેુન મોહનભાઇ  ૩૧૨૧ ૧૫૪

વાઘેલા અ ભાઇ ડાયાભાઇ ૩૧૨૬ ૧૧૦

હાવ લયા કાતંીભાઇ હર ભાઇ ૩૨૩૭ ૧૦

ચૌહાણ ક યાણભાઇ કાતંીભાઇ  ૩૨૪૩ ૩૯.૫૦

બારયા િવ ુ બેન મોહનભાઇ  ૩૩૦૭ ૧.૦૦

દાથીયા િધ ભાઇ કરશનભાઇ  ૩૫૧૧ ૨૫

વાઘેલા ધન ભાઇ ભખાભાઇ ૩૬૯૦ ૧૩

ચૌહાણ હસંાબેન ભવાનભાઇ  ૪૧૯૮ ૧.૦૦

વાલોદરા રયાબેન દોલતભાઇ  ૪૨૨૪ ૩.૦૦

સરધારા ધ ુબેન હમતભાઇ  ૪૪૬૧ ૧૧.૫૦

મકવાણા િન ુબેન જિતભાઇ  ૪૪૬૨ ૧.૦૦
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.૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

.૫૦ 

૦૦ 

૩૬૬ 

૦૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૩૬૬ 

૫૦ 

૧૭ 

૫૦ 

૦૦ 

૦૦ 

૦૦ 

 

S], S5FTGF 
lNJ;M 

૦૦ 

૫૦ 

.૫૦ 

.૫૦ 

૧૦ 

૫૦ 

૦૦ 

૨૫ 

૧૩ 

૦૦ 

૦૦ 

૫૦ 

૦૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૧૪ બારયા દ બેુન િવરાભાઇ 

૧૫ પરમાર ભા બેુન મગનભાઇ 

૧૬ બારયા ભા બેુન રામ ભાઇ 

૧૭ ચૌહાણ સિવતાબેન ધન ભાઇ 
 

JM0" G]\ GFDP : 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ પરમાર ભા બેુન બ ભુાઇ

૨ વેગડ શારદાબેન કાન ભાઇ 

૩ ચૌહાણ િવણભાઇ બ ભુાઇ  

૪ સરધારા મીરાબેન ધન ભાઇ

૫ નૈયા કાલીબેન શામ ભાઇ 

૬ નૈયા લ મીબેન  બ ભુાઇ 

૭ ડાગંીયા ગૌર બેન ક ભુાઇ 

૮ ધારણીયા લીલાબેન બ ભુાઇ 

૯   મકવાણા ુ બેન  નાન ભાઇ 

૧૦ વાલોદરા મન ખુભાઇ  રામ ભાઇ 

૧૧ વાલોદરા હ ુભાઇ મોહનભાઇ 

૧૨ વાઘેલા માનાભાઇ ડાયાભાઇ

૧૩  પરમાર ચં ુભાઇ મગંાભાઇ 

૧૪   વાલોદરા કાલીબેન રામ ભાઇ 

૧૫  પરમાર મં  ુકરશનભાઇ 

૧૬ ડો ડયા હસંાબેન મ ણલાલ

૧૭ પરમાર ધન ભાઇ કરશનભાઇ 

૧૮ પરમાર િવનોદભાઇ કશવભાઇ 

૧૯ ચૌહાણ ધી ુભાઇ મોહનભાઇ 

૨૦ સોલકં  બ ુકભાઇ જગાભાઇ 

૨૧ વાઘેલા ગીતાબેન કશવભાઇ 

૨૨ ડો ડયા મન ખુભાઇ મ ભુાઇ 

૨૩ ચૌહાણ ધુીલાલ રામ ભાઇ 

૨૪ વેગડ યુાબેન રુાભાઇ

૨૫ મકવાણા ચં કાબેન માધવભાઇ

૨૬ ચૌહાણ કા ભુાઇ મન ખુભાઇ 

૨૭ વાલોદરા શૈલેશભાઇ ધન ભાઇ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બારયા દ બેુન િવરાભાઇ  ૪૪૬૪ ૫.૫૦

પરમાર ભા બેુન મગનભાઇ  ૮૦૨ ૯.૫૦

બારયા ભા બેુન રામ ભાઇ  ૮૮૮ ૧૬.૫૦

ચૌહાણ સિવતાબેન ધન ભાઇ  ૯૪૫ ૩૯

: સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( બોર તળાવ  )   
 

SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

પરમાર ભા બેુન બ ભુાઇ ૧૧૪૧ ૩૭

વેગડ શારદાબેન કાન ભાઇ  ૧૧૬૮ ૨.૫૦

ચૌહાણ િવણભાઇ બ ભુાઇ   ૧૧૯૭ ૫૦.૫૦

રાબેન ધન ભાઇ ૩૦૧૯ ૧૬.૫૦

નૈયા કાલીબેન શામ ભાઇ  ૩૦૪૪ ૫૧.૫૦

નૈયા લ મીબેન  બ ભુાઇ  ૩૦૮૬ ૫૩.૫૦

ડાગંીયા ગૌર બેન ક ભુાઇ  ૩૦૯૯ ૧૨૬

લાબેન બ ભુાઇ  ૩૧૦૧ ૩.૫૦

મકવાણા ુ બેન  નાન ભાઇ  ૩૧૦૫ ૨.૦૦

વાલોદરા મન ખુભાઇ  રામ ભાઇ  ૩૧૦૮ ૧.૦૦

વાલોદરા હ ુભાઇ મોહનભાઇ  ૩૧૧૪ ૪૪

વાઘેલા માનાભાઇ ડાયાભાઇ ૩૧૯૩ ૧૩.૫૦

પરમાર ચં ુભાઇ મગંાભાઇ  ૩૧૯૪ ૮.૦૦

બેન રામ ભાઇ  ૩૩૨૩ ૭૯

પરમાર મં  ુકરશનભાઇ  ૩૩૮૧ ૯૨

ડો ડયા હસંાબેન મ ણલાલ ૩૩૯૩ ૧૪.૫૦

ભાઇ કરશનભાઇ  ૩૫૦૧ ૪.૦૦

પરમાર િવનોદભાઇ કશવભાઇ  ૩૫૦૫ ૧૪

ુભાઇ મોહનભાઇ  ૩૫૫૫ ૨.૦૦

સોલકં  બ ુકભાઇ જગાભાઇ  ૩૫૯૪ ૭૮.૫૦

વાઘેલા ગીતાબેન કશવભાઇ  ૩૬૮૩ ૧.૫૦

ડો ડયા મન ખુભાઇ મ ભુાઇ  ૩૮૧૧ ૩૬૬

લાલ રામ ભાઇ  ૩૮૧૩ ૪૦.૫૦

વેગડ યુાબેન રુાભાઇ ૩૮૪૧ ૧.૦૦

મકવાણા ચં કાબેન માધવભાઇ ૩૮૮૩ ૧૨૩

ચૌહાણ કા ભુાઇ મન ખુભાઇ  ૩૮૯૮ ૨૪૬

વાલોદરા શૈલેશભાઇ ધન ભાઇ  ૩૯૦૦ ૩૬
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૨૮ ગો હલ િનતાબેન નરશભાઇ 

૨૯   મકવાણા શારદાબેન કશનભાઇ

૩૦ વાઘેલા ુ તાબેન બા ભુાઇ 

૩૧ બેરદ યા િન બેુન મગંાભાઇ 

 

૩૨ 

 

હાવ લયા  ુ તાબેન બા ભુાઇ

૩૩ વેગડ વામલાબેન િવણભાઇ

૩૪ નૈયા ભાવનાબેન ભખાભાઇ 

૩૫ મુ ડયા ગીતાબેન મ ભુાઇ 

૩૬ વાઘેલા તારાબેન ચથરભાઇ

૩૭ નૈયા રા ુભાઇ ઉકાભાઇ
 
 

JM0" G]\ GFDP :  
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૧ ચૌહાણ ચ પાબેન માવ ભાઇ 

૨ ચૌહાણ મં બેુન માવ ભાઇ

૩ વાલોદરા ચં ુભાઇ ધરમિશભાઇ

૪ બારયા જયાબેન 

૫ સરવૈયા દલીપભાઇ સઘંાભાઇ

૬ મ વાણા અશોકભાઇ કશાભાઇ

૭ બેરડ યા શાં બેુન ભાનાભાઇ

૮ હાવ લયા લા બેુન બા ભુાઇ 

૯ ચૌહાણ સિવતાબેન બ ભુાઇ 

૧૦ નરોલા િવણભાઇ હમીરભાઇ 

૧૧ પરમાર ભાબેન બ ભુાઇ 

૧૨  વાલોદરા ક બેુન બ ભુાઇ 

૧૩ ડૉડ યા શોભાબેન મ ણલાલ

૧૪ વાલોદરા મં બેુન અરજણભાઇ

૧૫ વાઘેલા કર ટભાઇ મેઘ ભાઇ 

૧૬ વાઘેલા હરશભાઇ છગનભાઇ 

૧૭ ગો હલ છનાભાઇ નાન ભાઇ 

૧૮ ચૌહાણ દ બેુન મેરાભાઇ

૧૯ હાવ લયા ભગવતીબેન અરિવદભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ગો હલ િનતાબેન નરશભાઇ  ૪૨૦૪ ૩.૦૦

મકવાણા શારદાબેન કશનભાઇ ૪૨૦૬ ૪.૫૦

વાઘેલા ુ તાબેન બા ભુાઇ  ૪૫૩૩ ૯.૦૦

બેરદ યા િન બેુન મગંાભાઇ  ૪૫૩૪ ૨.૫૦

હાવ લયા  ુ તાબેન બા ભુાઇ 

 

૪૫૩૫ 

 

૨.૫૦

વેગડ વામલાબેન િવણભાઇ ૪૫૩૬ ૧.૦૦

નૈયા ભાવનાબેન ભખાભાઇ  ૪૫૩૭ ૨.૦૦

મુ ડયા ગીતાબેન મ ભુાઇ  ૪૫૩૮ ૧.૦

વાઘેલા તારાબેન ચથરભાઇ ૪૫૩૯ ૪.૦૦

નૈયા રા ુભાઇ ઉકાભાઇ ૮૯૩ ૭૪.૫૦

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( વડવા – બ )   
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ચૌહાણ ચ પાબેન માવ ભાઇ  ૧૧૨૪ ૧.૫૦

ચૌહાણ મં બેુન માવ ભાઇ ૧૧૨૭ ૪.૫૦

વાલોદરા ચં ુભાઇ ધરમિશભાઇ ૧૧૩૬ ૦.૫૦

બારયા જયાબેન બ ભુાઇ  ૧૧૩૭ ૧.૦૦

સરવૈયા દલીપભાઇ સઘંાભાઇ ૧૧૪૦ ૫૦

મ વાણા અશોકભાઇ કશાભાઇ ૧૧૮૬ ૧૦

બેરડ યા શાં બેુન ભાનાભાઇ ૧૧૮૭ ૦.૫૦

હાવ લયા લા બેુન બા ભુાઇ  ૧૧૯૦ ૦.૫૦

ચૌહાણ સિવતાબેન બ ભુાઇ  ૨૫૯૦ ૩૪.૫૦

નરોલા િવણભાઇ હમીરભાઇ  ૨૮૭૯ ૨૦.૫૦

પરમાર ભાબેન બ ભુાઇ  ૨૯૧૪ ૧૦

વાલોદરા ક બેુન બ ભુાઇ  ૨૯૪૦ ૧૦.૫૦

ડૉડ યા શોભાબેન મ ણલાલ ૩૦૯૦ ૭.૫૦

વાલોદરા મં બેુન અરજણભાઇ ૩૧૩૮ ૯.૦૦

વાઘેલા કર ટભાઇ મેઘ ભાઇ  ૩૨૨૪ ૬.૫૦

વાઘેલા હરશભાઇ છગનભાઇ  ૩૨૩૧ ૩૬૬

ગો હલ છનાભાઇ નાન ભાઇ  ૩૩૧૪ ૩૩૨

ચૌહાણ દ બેુન મેરાભાઇ ૩૩૨૮ ૧.૦૦

હાવ લયા ભગવતીબેન અરિવદભાઇ  ૩૩૩૧ ૩.૦૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૨૦   વાઘેલા શામ ભાઇ પોપટભાઇ

૨૧ નૈયા સાભાઇ ખોડાભાઇ

૨૨ ચૌહાણ શકંર ભખાભાઇ 

૨૩ મકવણા રા ુભાઇ નાકાભાઇ 

૨૪ વાઘેલા કુશભાઇ ભગતભાઇ 

૨૫ ચૌહાણ િવ ભુાઇ બ ભુાઇ 

૨૬ દાઠ યા મગનભાઇ નાન ભાઇ  

૨૭ ચૌહાણ પુતભાઇ 

૨૮ ચૌહાણ હરગોિવદભાઇ બ ભુાઇ 

૨૯ ચૌહાણ લીલાબેન જગ દશભાઇ

૩૦ બેર ડયા ભા બેુન રા શભાઇ

૩૧ ચૌહાણ િનરમલાબેન ઉમેદભાઇ

૩૨ વાઘેલા હસંાબેન હરશભાઇ 

૩૩ વાઘેલા લાલાભાઇ ગોિવદભાઇ

૩૩ વેગડ મં બેુન અશોકભાઇ

૩૪ ખેડારા જયાબેન રામ ભાઇ

૩૫ વેગડ હસંાબેન નરશીભાઇ  

૩૬ વાઘેલા આશાબેન કરણભાઇ 

૩૭ મુ ડયા આશાબેન બા ભુાઇ 

૩૮ બારય કંચન હ

૩૯  સરધારા સિવતાબેન મોહનભાઇ 
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૧ દાિથયા ઉમાબેન ઉકાભાઇ

૨ સરધાર શારદાબેન મોહનભાઇ 

૩ પરમાર વસતંબેન કશનભાઇ 

૪ દાઠ યા લીલાબેન સોમાભાઇ 

૫ બેર ડયા ભારતીબેન શામ ભાઇ 

૬ મકવાણા  મણીબેન હર ભાઇ 

૭ િસતાપરા ુ બેન છનાભાઇ 

૮ મુ દયા કશનભાઇ રામ ભાઇ 

૯ બારયા ગૌર બેન  િવરાભાઇ 

૧૦ દારણીયા દ બુેન છગનભાઇ  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

શામ ભાઇ પોપટભાઇ ૩૩૩૬ ૨૩

નૈયા સાભાઇ ખોડાભાઇ ૩૪૫૪ ૩૮.૫૦

ચૌહાણ શકંર ભખાભાઇ  ૩૪૯૧ ૨.૫૦

મકવણા રા ુભાઇ નાકાભાઇ  ૩૫૦૪ ૧૮૬

વાઘેલા કુશભાઇ ભગતભાઇ  ૩૫૨૫ ૧૪.૫૦

ચૌહાણ િવ ભુાઇ બ ભુાઇ  ૩૬૧૦ ૬.૫૦

યા મગનભાઇ નાન ભાઇ   ૩૬૫૦ ૯.૫૦

ચૌહાણ પુતભાઇ ઇ ુભાઇ  ૩૬૫૭ ૩૬૬

ચૌહાણ હરગોિવદભાઇ બ ભુાઇ  ૩૬૫૯ ૧૨૦

ચૌહાણ લીલાબેન જગ દશભાઇ  ૦.૫૦

બેર ડયા ભા બેુન રા શભાઇ ૩૮૬૧ ૧.૦૦

હાણ િનરમલાબેન ઉમેદભાઇ ૩૮૬૨ ૧.૦

વાઘેલા હસંાબેન હરશભાઇ  ૩૮૭૦ ૦.૫૦

વાઘેલા લાલાભાઇ ગોિવદભાઇ ૩૯૦૧ ૧૬.૫૦

વેગડ મં બેુન અશોકભાઇ ૪૨૨૧ ૦.૫૦

ખેડારા જયાબેન રામ ભાઇ ૪૨૨૨ ૦.૫૦

વેગડ હસંાબેન નરશીભાઇ   ૪૨૪૧ ૧.૦૦

વાઘેલા આશાબેન કરણભાઇ  ૪૩૯૪ ૧.૦૦

મુ ડયા આશાબેન બા ભુાઇ  ૪૪૨૮ ૦.૫૦

બારય કંચન હર ભાઇ  ૪૪૬૭ ૫.૫૦

સરધારા સિવતાબેન મોહનભાઇ  ૪૫૪૭ ૧૩

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( તખતે ર )   
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દાિથયા ઉમાબેન ઉકાભાઇ ૧૦૦૭ ૦.૫૦

સરધાર શારદાબેન મોહનભાઇ  ૧૦૨૮ ૦.૫૦

પરમાર વસતંબેન કશનભાઇ  ૧૦૬૫ ૩૪.૫૦

યા લીલાબેન સોમાભાઇ  ૧૦૬૯ ૧૧

બેર ડયા ભારતીબેન શામ ભાઇ  ૧૧૭૦ ૭.૦૦

બેન હર ભાઇ  ૧૧૨૧ ૬.૫૦

િસતાપરા ુ બેન છનાભાઇ  ૧૧૩૪ ૧૦૮

મુ દયા કશનભાઇ રામ ભાઇ  ૧૩૫૭ ૨૪

બારયા ગૌર બેન  િવરાભાઇ  ૨૫૨૧ ૨૨

દારણીયા દ બુેન છગનભાઇ   ૨૫૨૮ ૦.૫૦
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૧૧ મુડ યા બપીનભાઇ હર ભાઇ 

૧૨ વેગડ કમલાબેન દયાળભાઇ 

૧૩  પરમાર મં ુલાબેન નાગ ભાઇ 

૧૪ વાઘેલા કમળાબેન છગનભાઇ 

૧૫ ધારણીયા લા બેુન અરજણભાઇ 

૧૬ વાઘેલા હસંાબેન લુસીભાઇ 

૧૭ વાલોદરા ભા બેુન કાળાભાઇ 

૧૮ સોલકં  દ બેુન બા ભુાઇ

૧૯ પરમાર શાિંતબેન ભખાભાઇ 

૨૦ ચૌહાણ જયાબેન રામ ભાઇ 

૨૧ ચૌહાણ સમ ુબેન લવ ભાઇ 

૨૨ મકવાણા બ ુકભાઇ રણછોડભાઇ 

૨૩ મકવાણા પુતભાઇ છનાભાઇ 

૨૪ સરધારા સિવતાબેન હર ભાઇ 

૨૫ સરધારા િનમલાબેન બ ભુાઇ 

૨૬ વાલોદરા ગીતાબેન મે ુભાઇ 

૨૭ નૈયા ચં ુભાઇ કાનાભાઇ 

૨૮ ચૌહાણ િુનલભાઇ ચથરભાઇ 

૨૯ દાઠ યા હસંાબેન મોહનભાઇ 

૩૦ ઘૌર  હસંાબેન બા ભુાઇ 

૩૧ ગો હલ સરલાબેન ડુાભાઇ  

૩૨ મકવાણા હસંાબેન રામભાઇ 

૩૩ બેર ડયા રા બેુન સોમાભાઇ 

૩૪ મકવાણા શોભા હર ભાઇ 

૩૫ નૈયા રા બેુન વેલ ભાઇ 

૩૬ ગોહલ રા ુભાઇ બ ુકભાઇ 

૩૭ વેગડ રા ુ બેન બા ભુાઇ 

૩૮ વાલોદરા સમ ુબેન ળુ ભાઇ 

૩૯ વાઘેલા મ બેુન લાલ ભાઇ 

૪૦ ચૌહાણ અશોકભાઇ જતીભાઇ 

૪૧  વેગડ િવ ભુાઇ 

૪૨ પરમાર િવણ નાગ ભાઇ 

૪૩ ચૌહાણ મનોજભાઇ લુસીભાઇ 

૪૪ બારયા વીણભાઇ ભકાભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

નભાઇ હર ભાઇ  ૨૭૦૫ ૧૪.૫૦

વેગડ કમલાબેન દયાળભાઇ  ૨૮૨૮ ૨.૫૦

પરમાર મં ુલાબેન નાગ ભાઇ  ૨૯૯૯ ૧૨.૦૦

વાઘેલા કમળાબેન છગનભાઇ  ૩૦૦૩ ૦.૫૦

ધારણીયા લા બેુન અરજણભાઇ  ૩૦૨૧ ૨.૦૦

વાઘેલા હસંાબેન લુસીભાઇ  ૩૦૪૭ ૪.૦૦

વાલોદરા ભા બેુન કાળાભાઇ  ૩૦૫૦ ૨.૦૦

સોલકં  દ બુેન બા ભુાઇ ૩૦૫૮ ૧.૦૦

પરમાર શાિંતબેન ભખાભાઇ  ૩૦૫૯ ૬.૫૦

ચૌહાણ જયાબેન રામ ભાઇ  ૩૦૬૮ ૦.૫૦

ચૌહાણ સમ ુ બેન લવ ભાઇ  ૩૦૭૪ ૨.૫૦

મકવાણા બ ુકભાઇ રણછોડભાઇ  ૩૧૧૫ ૪૩.૫૦

મકવાણા પુતભાઇ છનાભાઇ  ૩૧૨૪ ૨૧.૫૦

સરધારા સિવતાબેન હર ભાઇ  ૩૧૨૫ ૪૮

સરધારા િનમલાબેન બ ભુાઇ  ૩૧૨૮ ૧૦.૫૦

વાલોદરા ગીતાબેન મે ુભાઇ  ૩૧૪૮ ૦.૫૦

નૈયા ચં ુભાઇ કાનાભાઇ  ૩૧૯૯ ૩૦.૫૦

ચૌહાણ િુનલભાઇ ચથરભાઇ  ૩૨૬૨ ૧૨

હસંાબેન મોહનભાઇ  ૩૩૧૩ ૧૦.૫૦

ઘૌર  હસંાબેન બા ભુાઇ  ૩૩૪૦ ૨.૫૦

ગો હલ સરલાબેન ડુાભાઇ   ૩૩૪૨ ૫.૦૦

મકવાણા હસંાબેન રામભાઇ  ૩૩૪૬ ૦.૫૦

બેર ડયા રા બેુન સોમાભાઇ  ૩૩૪૭ ૧

મકવાણા શોભા હર ભાઇ  ૩૩૮૪ ૨૬

નૈયા રા બેુન વેલ ભાઇ  ૩૩૮૭ ૭.૫૦

ગોહલ રા ુભાઇ બ ુકભાઇ  ૩૩૯૬ ૩૩

વેગડ રા ુબેન બા ભુાઇ  ૩૪૦૪ ૪.૫૦

વાલોદરા સમ ુબેન ળુ ભાઇ  ૩૪૨૩ ૧૪

વાઘેલા મ બેુન લાલ ભાઇ  ૩૪૩૫ ૩.૦૦

ચૌહાણ અશોકભાઇ જતીભાઇ  ૩૫૨૧ ૧૪.૫૦

વેગડ િવ ભુાઇ લખમણભાઇ  ૩૫૨૭ ૨૯

પરમાર િવણ નાગ ભાઇ  ૩૫૩૪ ૯૬

ચૌહાણ મનોજભાઇ લુસીભાઇ  ૩૫૯૬ ૨૪

બારયા વીણભાઇ ભકાભાઇ  ૩૬૧૮ ૨
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૪૫ ચૌહાણ મમતાબેન મનહરભાઇ 

૪૬ વેગડ પ ાબેન ભાગવતભાઇ  

૪૭ રાઠોડ ક યાણભાઇ રતીલાલ

૪૮ મકવાણા સાદભાઇ મ ભુાઇ 

૪૯ ગોહલ ગીતાબેન હરશભાઇ 

૫૦ ચૌહાણ મં ુલાબેન અરિવદભાઇ 

૫૧ વેગડ ભારતીબેન બા ભુાઇ 

૫૨ વેગડ સાવી ીબેન ક ભુાઇ 

૫૩ દાિથયા ગોપાલભાઇ મં ભાઇ 

૫૪ બારયા ુ મુબેન િવ ભુાઇ 

૫૫ ભોજ મ બેુન રામભાઇ 

૫૬ બારયા રંભાબેન કરશનભાઇ 

૫૭ વાલોદરા ુ બેન કાન ભાઇ 

૫૮ વેગડ નીતાબેન મન ખુભાઇ 

૫૯ બારયા પાવતીબેન ગોિવદભાઇ

૬૦ લાધેલ િન ુબેન

૬૧ વાઘેલા પા બેન રમેશભાઇ

૬૨ નૈયા જ બેુન દવ ભાઇ

૬૩ રુ બયા હસંાબેન રામ ભાઇ 

૬૪ વાઘેલા શારદાબેન અમરભાઇ 

૬૫ વાઘેલ ગૌર બેન કાન ભાઇ 

૬૬ જોગ ડયા હસંાબેન રમેશભાઇ 

૬૭ બારયા  હસંાબેન 

૬૮ વાલોદરા નમદાબેન કશોરભાઇ 

૬૯ મુ ડયા લીલાબેન ક ભુાઇ

૭૦ બારયા મીનાબેન રવ ભાઇ 

૭૧ મા ુ કમલાબેન ખમ ભાઇ

૭૨ નૈયા ગજરાબેન મોહનભાઇ 

૭૩ ચૌહાણ ઉષાબેન બા ભુાઇ 

૭૪ વેગડ અરિવદભાઇ ચં ુભાઇ 

૭૫ દાિથયા જયાબેન ડાયાભાઇ 

૭૬ નૈયા જયાબેન પરષો મભાઇ 

૭૭ ડૉ ડયા કમલાબેન નાન ભાઇ

૭૮ નૈયા ભારતીબેન ઉકાભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ચૌહાણ મમતાબેન મનહરભાઇ  ૩૬૮૦ ૧૬

વેગડ પ ાબેન ભાગવતભાઇ   ૩૭૯૩ ૬.૫૦

રાઠોડ ક યાણભાઇ રતીલાલ ૩૮૦૪ ૯

સાદભાઇ મ ભુાઇ  ૩૮૧૦ ૨૬

ગોહલ ગીતાબેન હરશભાઇ  ૩૮૨૬ ૨૧

ચૌહાણ મં ુલાબેન અરિવદભાઇ  ૩૮૪૩ ૪૬

વેગડ ભારતીબેન બા ભુાઇ  ૩૮૫૭ ૫

વેગડ સાવી ીબેન ક ભુાઇ  ૩૮૬૯ ૩૭.૫૦

દાિથયા ગોપાલભાઇ મં ભાઇ  ૩૮૮૭ ૩૬

બારયા ુ મુબેન િવ ભુાઇ  ૩૯૦૪ ૧૭.૫૦

ભોજ મ બેુન રામભાઇ  ૪૧૭૭ ૨.૫૦

બારયા રંભાબેન કરશનભાઇ  ૪૧૭૯ ૧

વાલોદરા ુ બેન કાન ભાઇ  ૪૧૮૦ ૧.૫૦

વેગડ નીતાબેન મન ખુભાઇ  ૪૧૮૨ ૦.૫૦

બારયા પાવતીબેન ગોિવદભાઇ ૪૨૧૬ ૨

લાધેલ િન ુબેન ચમનભાઇ  ૪૨૧૭ ૧

બેન રમેશભાઇ ૪૨૧૮ ૧૧

નૈયા જ બેુન દવ ભાઇ ૪૨૧૯ ૨.૫૦

રુ બયા હસંાબેન રામ ભાઇ  ૪૨૨૦ ૭

વાઘેલા શારદાબેન અમરભાઇ  ૪૨૮૨ ૦.૫૦

વાઘેલ ગૌર બેન કાન ભાઇ  ૪૨૯૧ ૧

જોગ ડયા હસંાબેન રમેશભાઇ  ૪૪૯૦ ૦.૫૦

હસંાબેન ગોિવદભાઇ  ૪૪૯૧ ૦.૫૦

વાલોદરા નમદાબેન કશોરભાઇ  ૪૪૯૩ ૨

મુ ડયા લીલાબેન ક ભુાઇ ૪૪૯૪ ૧

બારયા મીનાબેન રવ ભાઇ  ૪૪૯૫ ૩

મા ુ કમલાબેન ખમ ભાઇ ૪૪૯૬ ૧

જરાબેન મોહનભાઇ  ૪૪૯૭ ૦.૫૦

ચૌહાણ ઉષાબેન બા ભુાઇ  ૪૪૯૮ ૨.૫૦

વેગડ અરિવદભાઇ ચં ુભાઇ  ૪૪૯૯ ૧

દાિથયા જયાબેન ડાયાભાઇ  ૪૫૦૦ ૮

નૈયા જયાબેન પરષો મભાઇ  ૪૫૧૫ ૧૮.૫૦

ડૉ ડયા કમલાબેન નાન ભાઇ ૪૫૧૭ ૧૮

નૈયા ભારતીબેન ઉકાભાઇ  ૪૫૧૮ ૧૭
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૭૯ બારયા અ ણુાબેન ભકાભાઇ 

૮૦ ગો હલ લા બેુન સુાભાઇ 

૮૧  વાઘેલા મં ુલાબેન ગોિવદભાઇ

૮૨ પરમાર દ બેુન ખમ ભાઇ

૮૩ સોલકં  હસંાબેન બા ભુાઇ 

૮૪ નૈયા રંભાબેન િવરાભાઇ 

૮૫ મુ ડયા િમરાબેન શકંરભાઇ 

૮૬ બારયા ગૌર બેન બા ભુાઇ 

૮૭ સોલકં  અ બુેન ું ભાઇ  
 

JM0" G]\ GFDP :  

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ મુડ યા વીણાબેન કશોરભાઇ 

૨ બારયા હ રાબેન માવ ભાઇ 

૩ વેગડ હસંાબેન મગંાભાઇ 

૪ નૈયા હસંાબેન મન ખુભાઇ 

૫ સોલકં  િનમળાબેન દવ ભાઇ 

૬ મ હડા મં બેુન કાળાભાઇ

૭ સોલકં  શારદાબેન  શાતંીભાઇ 

૮ વેગડ શારદાબેન િવ લભાઇ 

૯ સરધારા ચપંાબેન ભા ભુાઇ 

૧૦ પરમાર કાતંાબેન 

૧૧ દાિથયા શારદાબેન મોહનભાઇ 

૧૨ ઘરણીયા ુ ંવરબેન ચથરભાઇ 

૧૩ પરમાર ચ પાબેન છનાભાઇ 

૧૪ મકવાણા કાળ બેન બા ભુાઇ 

૧૫ વાઘેલા અ ત ચથરભાઇ

૧૬ બારયા િવ ુબેન ગોિવદભાઇ

૧૭ મકવાણા િવજયભાઇ બ ભુાઇ 

૧૮ રાઠોડ જગદ શભાઇ ભખાભાઇ 

૧૯ પરમાર ચપંાબેન ભખાભાઇ

૨૦ દાઠ યા શાં બેુન રામ ભાઇ 

૨૧ પરમાર ચં ુ બેન છનાભાઇ

૨૨ સોલકં  રા ુભાઇ બ ુકભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બારયા અ ણુાબેન ભકાભાઇ  ૪૫૩૧ ૫.૫૦

બેુન સુાભાઇ  ૪૫૪૦ ૬.૫૦

વાઘેલા મં ુલાબેન ગોિવદભાઇ ૪૫૫૪ ૨૧.૫૦

દ બેુન ખમ ભાઇ ૪૫૫૫ ૧

સોલકં  હસંાબેન બા ભુાઇ  ૬૯૪ ૯.૫૦

નૈયા રંભાબેન િવરાભાઇ  ૭૧૦ ૩૦

મુ ડયા િમરાબેન શકંરભાઇ  ૭૨૯ ૧.૫૦

બારયા ગૌર બેન બા ભુાઇ  ૯૩૮ ૨૯.૫૦

સોલકં  અ બુેન ું ભાઇ   ૯૬૧ ૨

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( પીરછ લા )   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

મુડ યા વીણાબેન કશોરભાઇ  ૧૫૮૨ ૦.૫૦

બારયા હ રાબેન માવ ભાઇ  ૨૩૦૬ ૭

વેગડ હસંાબેન મગંાભાઇ  ૨૫૨૬ ૧૫૪

નૈયા હસંાબેન મન ખુભાઇ  ૨૮૨૯ ૭૮.૫૦

સોલકં  િનમળાબેન દવ ભાઇ  ૨૮૮૭ ૨

મ હડા મં બેુન કાળાભાઇ ૨૯૪૨ ૦.૫૦

સોલકં  શારદાબેન  શાતંીભાઇ  ૨૯૪૭ ૧૧

વેગડ શારદાબેન િવ લભાઇ  ૨૯૬૨ ૩

સરધારા ચપંાબેન ભા ભુાઇ  ૨૯૭૫ ૦.૫૦

તાબેન બ ભુાઇ  ૨૯૯૫ ૧

શારદાબેન મોહનભાઇ  ૩૦૦૨ ૧

રબેન ચથરભાઇ  ૩૦૧૦ ૨

પરમાર ચ પાબેન છનાભાઇ  ૩૦૩૧ ૨૯૭

મકવાણા કાળ બેન બા ભુાઇ  ૩૦૩૮ ૧

ત ચથરભાઇ ૩૦૪૦ ૨૮

બારયા િવ ુ બેન ગોિવદભાઇ ૩૦૭૩ ૩

મકવાણા િવજયભાઇ બ ભુાઇ  ૩૨૦૯ ૨૩.૫૦

રાઠોડ જગદ શભાઇ ભખાભાઇ  ૩૨૧૦ ૫

પરમાર ચપંાબેન ભખાભાઇ ૩૩૭૭ ૧

શાં બેુન રામ ભાઇ  ૩૪૦૬ ૫

ુ બેન છનાભાઇ ૩૪૧૭ ૩.૫૦

સોલકં  રા ુભાઇ બ ુકભાઇ  ૩૪૬૦ ૨૭
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૨૩ નૈયા હરશભાઇ  ડુાભાઇ 

૨૪ સરધારા િવણભાઇ ભકાભાઇ 

૨૫ નૈયા રુાબેન કા ભાઇ 

૨૬ મકવાણા રમેશભાઇ ભા ભુાઇ 

૨૭ સરધારા લ મણભાઇ ટ ભુાઇ 

૨૮ સરધારા હર ભાઇ  ચથરભાઇ

૨૯ દાિથયા પા ુબેન શલૈેષભાઇ 

૩૦ વાઘલેા મીનાબેન રા શભાઇ 

૩૧ વાઘલેા જગદ શભાઇ નરશીભાઇ 

૩૨ સરધારા રા શભાઇ દામ ભાઇ 

૩૩ સરધારા રખાબેન સગંભાઇ 

૩૪ બારયા ગીતાબેન િધ ુભાઇ

૩૫ વાલોદરા વ બુેન િવરાભાઇ

૩૬ વાઘલેા મં બુેન બોઘાભાઇ 

૩૭ બારયા ગીતાબેન  

૩૮ વેગડ જ બુેન ભગવાનભાઇ

૩૯ નૈયા  ભારતીબેન હરશભાઇ

૪૦ ચૌહાણ  લ ાબેન કરશનભાઇ

૪૧ વેગડ દયાબેન

૪૨ ગોહલ દરાબેન બ ભુાઇ

૪૩ વાઘલેા િનમળાબેન રતીલાલ

૪૪ બારયા ક બેુન ભાકંાભાઇ 

૪૫ નરોલા શીલાબેન હમીરભાઇ 

૪૬ ચૌહાણ જયાબેન ઠાભાઇ 

૪૭ બારયા લ મીબેન કરશનભાઇ 

૪૮ સોલકં  દ લપભાઇ હર ભાઇ 

૪૯ મુડ યા મં બુેન મોહભંાઇ 

૫૦ મુડ યા ગીતાબેન

૫૧ ચૌહાણ કાતંાબેન  રામ ભાઇ
 

                                            JM0" G]\ GFDP :  
S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ ચૌહાણ બલવતંભાઇ નૂાભાઇ 

૨ પરમાર રુશભાઇ મી ભુાઇ

૩  ઘરણીયા કાશીબેન મેરાભાઇ

૪ મુ ડયા ભોળાભાઇ બ ભુાઇ 

૫ દાઠ યા મગનભાઇ અરજણભાઇ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

નૈયા હરશભાઇ  ડુાભાઇ  ૩૪૮૮ ૪.૫૦

સરધારા િવણભાઇ ભકાભાઇ  ૩૫૩૯ ૭

નૈયા રુાબેન કા ભાઇ  ૩૬૪૯ ૨

મકવાણા રમેશભાઇ ભા ભુાઇ  ૩૮૨૦ ૫.૫૦

સરધારા લ મણભાઇ ટ ભુાઇ  ૩૮૨૧ ૧

સરધારા હર ભાઇ  ચથરભાઇ ૩૮૪૪ ૨૪.૫૦

દાિથયા પા ુબેન શલૈેષભાઇ  ૩૮૫૦ ૧૧.૫૦

વાઘલેા મીનાબેન રા શભાઇ  ૩૮૫૧ ૭.૫૦

વાઘલેા જગદ શભાઇ નરશીભાઇ  ૩૮૫૩ ૧

સરધારા રા શભાઇ દામ ભાઇ  ૩૮૮૨ ૩૫.૫૦

સરધારા રખાબેન સગંભાઇ  ૩૮૯૨ ૬.૫૦

ગીતાબેન િધ ુભાઇ ૪૧૮૪ ૧૨.૫૦

વાલોદરા વ બેુન િવરાભાઇ ૪૧૮૫ ૧

વાઘલેા મં બેુન બોઘાભાઇ  ૪૧૮૭ ૧

ગીતાબેન  કશોરભાઇ ૪૧૮૮ ૫

જ બુેન ભગવાનભાઇ ૪૨૮૧ ૦.૫૦

ભારતીબેન હરશભાઇ ૪૪૪૧ ૦.૫૦

ચૌહાણ  લ ાબેન કરશનભાઇ ૪૪૪૩ ૩.૫૦

દયાબેન મગંાભાઇ ૪૫૧૨ ૬

ગોહલ દરાબેન બ ભુાઇ ૪૫૪૮ ૦.૫૦

વાઘલેા િનમળાબેન રતીલાલ ૭૦૭ ૩

ક બુેન ભાકંાભાઇ  ૮૫૬ ૧૦

બેન હમીરભાઇ  ૮૮૪ ૪.૫૦

ચૌહાણ જયાબેન ઠાભાઇ  ૯૩૭ ૦.૫૦

બારયા લ મીબેન કરશનભાઇ  ૯૩૯ ૯.૫૦

સોલકં  દ લપભાઇ હર ભાઇ  ૯૪૨ ૧

મુડ યા મં બુેન મોહભંાઇ  ૯૬૨ ૧

ગીતાબેન બ ભુાઇ ૯૬૬ ૮.૫૦

ચૌહાણ કાતંાબેન  રામ ભાઇ ૯૬૭ ૧

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ (વડવા - અ)   
;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 

lNJ;M

ચૌહાણ બલવતંભાઇ નૂાભાઇ  ૧૧૨૩ ૧૮

પરમાર રુશભાઇ મી ભુાઇ ૧૧૩૯ ૩૬.૫૦

ઘરણીયા કાશીબેન મેરાભાઇ ૧૫૨૪ ૧૨.૫૦

મુ ડયા ભોળાભાઇ બ ભુાઇ  ૨૫૪૬ ૧૬.૫૦

ભાઇ અરજણભાઇ ૨૫૮૧ ૩૬૬
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૫૦ 
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૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૬ 

૫૦ 

૩ 

૧૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૧ 

૧ 

૫૦ 

૧ 

S], S5FTGF 
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૧૮ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૩૬૬ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૬ ગો હલ ચં ાબેન શામ ભાઇ

૭ મુડ યા કરણબેન છનાભાઇ 

૮ ચૌહાણ ગૌર બેન રામ ભાઇ 

૯ સરધારા ગીતાબેન ભખાભાઇ 

૧૦ ચૌહાણ મન ખુભાઇ કા ભાઇ 

૧૧ ઘરણીયા જયાબેન દવ ભાઇ 

૧૨ મકવાણા સિવતાબેન મગંાભાઇ 

૧૩ દાિથયા રખાબેન મગંાભાઇ

૧૪ વાલોદરા િન બુેન લવ ભાઇ 

૧૫ બારયા રુજબેન ુ ુનભાઇ 

૧૬ ગો હલ મ ણબેન ખોડાભાઇ

૧૭ ડૉડ યા જયભાઇ જશાભાઇ 

૧૮ ગોહલ ુગાબેન બાલાભાઇ

૧૯ ઘોર  દ બુેન છગનભાઇ 

૨૦ નૈયા કાિશબેન કાનાભાઇ 

૨૧ વેગડ ુદંરબેન ચથરભાઇ 

૨૨ ચૌહાણ મહશભાઇ ચમનભાઇ 

૨૩ સરધારા નરનભાઇ ળુ ભાઇ 

૨૪ વેગડ રમેશભાઇ જવાભાઇ 

૨૫ સરધારા રમેશભાઇ ટ ભુાઇ 

૨૬ નૈયા જય ખુભાઇ પુતભાઇ 

૨૭ ડાગંીયા નટવરભાઇ છનાભાઇ 

૨૮ મુડ યા બપીનભાઇ દામ ભાઇ

૨૯ મુડ યા નરશીભાઇ ધન ભાઇ 

૩૦ વાળા િવર ભાઇ ડાયાભાઇ 

૩૧ ઘરણીયા ની ુબેન ગોિવદભાઇ 

૩૨ ચૌહાણ કાન ભાઇ મે ભાઇ 

૩૩ મકવાણા િવશાલભાઇ ધન ભાઇ

૩૪ હાવલીયા બા ભુાઇ કશવભાઇ 

૩૫ મકવાણા  શાં બેુન

૩૬ ચૌહાણ ભારતીબેન મન ખુભાઇ

૩૭ બારયા દ ાબેન ભુાષભાઇ 

૩૮ વાલોદરા  ભારતીબેન મ ભુાઇ 

૩૯ બારયા શાતંા ચમનભાઇ 

૪૦ પરમાર રંજનાબેન બ ભુાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ગો હલ ચં ાબેન શામ ભાઇ ૨૬૧૦ ૧

મુડ યા કરણબેન છનાભાઇ  ૨૬૪૦ ૩

ચૌહાણ ગૌર બેન રામ ભાઇ  ૨૬૬૮ ૩૦.૫૦

સરધારા ગીતાબેન ભખાભાઇ  ૨૮૮૮ ૧૬

ચૌહાણ મન ખુભાઇ કા ભાઇ  ૨૯૯૮ ૨૪.૫૦

ઘરણીયા જયાબેન દવ ભાઇ  ૩૦૫૩ ૫

મકવાણા સિવતાબેન મગંાભાઇ  ૩૦૬૨ ૫.૫૦

દાિથયા રખાબેન મગંાભાઇ ૩૦૯૨ ૧.૫૦

વાલોદરા િન બેુન લવ ભાઇ  ૩૧૨૩ ૮૦.૫૦

બારયા રુજબેન ુ ુનભાઇ  ૩૧૪૧ ૧

ગો હલ મ ણબેન ખોડાભાઇ ૩૩૨૬ ૧

ડૉડ યા જયભાઇ જશાભાઇ  ૩૩૮૩ ૫૦.૫૦

ગોહલ ુગાબેન બાલાભાઇ ૩૩૮૫ ૬૯.૫૦

ઘોર  દ બુેન છગનભાઇ  ૩૩૮૯ ૦.૫૦

નૈયા કાિશબેન કાનાભાઇ  ૩૪૦૮ ૧૫.૫૦

વેગડ ુદંરબેન ચથરભાઇ  ૩૪૧૩ ૨

ચૌહાણ મહશભાઇ ચમનભાઇ  ૩૪૬૨ ૧૭૭

સરધારા નરનભાઇ ળુ ભાઇ  ૩૫૧૭ ૧

વેગડ રમેશભાઇ જવાભાઇ  ૩૫૩૦ ૨૨૮

સરધારા રમેશભાઇ ટ ભુાઇ  ૩૫૩૮ ૩

નૈયા જય ખુભાઇ પુતભાઇ  ૩૫૫૪ ૧૯

ડાગંીયા નટવરભાઇ છનાભાઇ  ૩૫૮૨ ૯૬

મુડ યા બપીનભાઇ દામ ભાઇ ૩૫૯૭ ૧૦૬

નરશીભાઇ ધન ભાઇ  ૩૬૦૫ ૧૫૩

વાળા િવર ભાઇ ડાયાભાઇ  ૩૬૫૪ ૩૪

ઘરણીયા ની ુબેન ગોિવદભાઇ  ૩૬૫૫ ૩૮.૫૦

ચૌહાણ કાન ભાઇ મે ભાઇ  ૩૮૦૭ ૩૫૩

મકવાણા િવશાલભાઇ ધન ભાઇ ૩૮૬૬ ૧

હાવલીયા બા ભુાઇ કશવભાઇ  ૪૨૩૫ ૧.૫૦
શાં બેુન મગંાભાઇ ૪૨૩૬ ૦.૫૦

ભારતીબેન મન ખુભાઇ ૪૨૫૩ ૨

બારયા દ ાબેન ભુાષભાઇ  ૪૨૫૪ ૪

ભારતીબેન મ ભુાઇ  ૪૫૦૫ ૦.૫૦

બારયા શાતંા ચમનભાઇ  ૪૫૦૮ ૮

પરમાર રંજનાબેન બ ભુાઇ  ૭૨૭ ૦.૫૦
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૪૧ વાઘલેા કાળ બને ના ભુાઇ 

 
 
 

JM0" G]\ GFDP :  

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ બારયા રખાબેન સોમાભાઇ 

૨ નૈયા દોલતભાઇ લ મણભાઇ 

૩ મકવાણા રા ુભાઇ બ ભુાઇ 

૪ સોલકં  રા બેુન વ ુભાઇ 

૫ દવ હ રાબેન કા ભાઇ 

૬ ગોહલ લીલાબેન બ ભુાઇ 

૭ હાવલીયા મ બેુન સવ ભાઇ 

૮ વેગડ સિવતાબેન હ રાભાઇ  

૯ મકવાણા રુજબેન ભકાભાઇ 

૧૦ ચૌહાણ જતીભાઇ વાભાઇ 

૧૧ ચૌહાણ અ તૃબેન બ ભુાઇ 

૧૨ પરમાર ધ બેુન રામ ભાઇ 

૧૩ સરધારા ચં ુ બેન નાન ભાઇ 

૧૪ ચૌહાણ ભાબેન રામ ભાઇ

૧૫ વાઘેલા ની ુબેન ભીખાભાઇ 

૧૬ બારયા લાલ ભાઇ વ ભભાઇ 

૧૭ બારયા દલપતભાઇ બ ભુાઇ 

૧૮ મકવાણા કુશભાઇ ગભંીરભાઇ 

૧૯ ચૌહાણ ભા બેુન ભીખાભાઇ

૨૦ વાઘેલા ભગવાનભાઇ હર ભાઇ

૨૧ દાઠ યા કૌિશકભાઇ ઠાભાઇ

૨૨ ગોહલ રખાબેન 

૨૩ વેગડ અ ુણાબેન મણી

૨૪ નૈયા ભરતભાઇ શા ુલભાઇ

૨૫ ચૌહાણ નુીલભાઇ મ ભુાઇ

૨૬ ચૌહાણ રંભાબેન હર ભાઇ

૨૭ પરમાર મં બેુન કરશનભાઇ

૨૮ સોલકં  ચં કાબેન મોહનભાઇ

૨૯ પરમાર હ રાભાઇ વશરામભાઇ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વાઘલેા કાળ બને ના ભુાઇ  ૭૩૧ ૯.૫૦

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( ઘોઘા સકલ )   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

બારયા રખાબેન સોમાભાઇ  ૧૦૨૭ ૧૦

નૈયા દોલતભાઇ લ મણભાઇ  ૨૫૫૦ ૩૧.૫૦

મકવાણા રા ુભાઇ બ ભુાઇ  ૨૭૩૭ ૮૯.૫૦

સોલકં  રા બેુન વ ુભાઇ  ૨૯૨૮ ૧

દવ હ રાબેન કા ભાઇ  ૨૯૬૪ ૧૨.૫૦

ગોહલ લીલાબેન બ ભુાઇ  ૨૯૬૮ ૫૩.૫૦

હાવલીયા મ બેુન સવ ભાઇ  ૨૯૮૮ ૪૨.૫૦

વેગડ સિવતાબેન હ રાભાઇ   ૩૧૦૩ ૧

મકવાણા રુજબેન ભકાભાઇ  ૩૧૦૯ ૧૭.૫૦

ચૌહાણ જતીભાઇ વાભાઇ  ૩૨૩૨ ૧૮.૫૦

તબેન બ ભુાઇ  ૩૩૬૩ ૧૮૪

પરમાર ધ બેુન રામ ભાઇ  ૩૩૬૮ ૨૭.૫૦

સરધારા ચં ુ બેન નાન ભાઇ  ૩૪૨૬ ૧

ચૌહાણ ભાબેન રામ ભાઇ ૩૪૨૭ ૨.૫૦

વાઘેલા ની ુબેન ભીખાભાઇ  ૩૪૨૮ ૨.૫૦

બારયા લાલ ભાઇ વ ભભાઇ  ૩૫૧૯ ૧૨

બારયા દલપતભાઇ બ ભુાઇ  ૩૫૫૦ ૧૪

મકવાણા કુશભાઇ ગભંીરભાઇ  ૩૬૦૩ ૦.૫૦

ચૌહાણ ભા બેુન ભીખાભાઇ ૩૬૫૨ ૪૧.૫૦

વાઘેલા ભગવાનભાઇ હર ભાઇ ૩૭૯૬ ૫૧.૫૦

યા કૌિશકભાઇ ઠાભાઇ ૩૮૧૨ ૨૫

ગોહલ રખાબેન જનકભાઇ ૩૮૧૬ ૬.૫૦

વેગડ અ ુણાબેન મણીલાલ ૩૮૨૭ ૯૮.૫૦

નૈયા ભરતભાઇ શા ુલભાઇ ૩૮૬૫ ૩૬૬

લભાઇ મ ભુાઇ ૩૮૭૮ ૨

ચૌહાણ રંભાબેન હર ભાઇ ૪૧૭૫ ૧.૫૦

પરમાર મં બેુન કરશનભાઇ ૪૨૨૩ ૦.૫૦

સોલકં  ચં કાબેન મોહનભાઇ ૪૨૪૮ ૭

રાભાઇ વશરામભાઇ ૪૨૬૭ ૦.૫૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૩૦ મકવાણા ની બેુન મોહનભાઇ

૩૧ બારયા વુરાજભાઇ રમેશભાઇ

૩૨ વાઘેલા વષાબેન ટ ભુાઇ

૩૩ વેગડ રખાબેન બા ભુાઇ

૩૪ ચૌહાણ ભારતીબેન રમેશભાઇ

૩૫ સરધારા ટ ુભાઇ જતીભાઇ

૩૬ ગો હલ શારદાબેન રા ુભાઇ

૩૭ વેલાર  રખાબેન દવશીભાઇ

૩૮ હાવલીયા હસંાબેન બા ભુાઇ

૩૯ સોલકં  લીલાબેન બ ુકભાઇ

૪૦ વાઘેલા શાં બેુન કુશભાઇ

૪૧ વાલોદરા સિવતાબેન ઓધવ ભાઇ

૪૨ દાઠ યા વસતંબેન અરજણભાઇ

૪૩ પરમાર હર ભાઇ ખોડાભાઇ

૪૪ ચૌહાણ મીનાબેન દોલતભાઇ
 

JM0" G]\ GFDP :  

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ મકવાણા ગીતાબેન રામ ભાઇ 

૨ રાઠોડ રા ુભાઇ ભીખાભાઇ 

૩ સરધારા કાશીબેન મોહનભાઇ 

૪ સોલકં  સોનીબેન મગનભાઇ 

૫ ગો હલ ગીતાબેન બા ભુાઇ

૬ સોલકં  ભા ભુાઇ ું ભાઇ 

૭ વાઘેલા ના ભુાઇ ાગ ભાઇ 

૮ વાઘેલા તીભાઇ કરમશીભાઇ 

૯ પરમાર કશોરભાઇ વાભાઇ 

૧૦ મકવાણા રમેશભાઇ  વાભાઇ

૧૧ સરધાર રા ુભાઇ બ ુકભાઇ 

૧૨ સરવૈયા મ ભુાઇ સ ુરભાઇ

૧૩ પરમાર િવજયભાઇ શામ ભાઇ 

૧૪ ચૌહાણ નીતાબેન અરિવદભાઇ 

૧૫ મકવાણા ગજરાબેન જતીભાઇ 

૧૬ મકવાણા ભા મુતીબેન રમેશભાઇ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બેુન મોહનભાઇ ૪૨૭૨ ૨૫.૫૦

બારયા વુરાજભાઇ રમેશભાઇ ૪૪૨૭ ૧૧

વાઘેલા વષાબેન ટ ભુાઇ ૪૪૩૫ ૫.૫૦

વેગડ રખાબેન બા ભુાઇ ૪૪૩૬ ૧૧.૫૦

ચૌહાણ ભારતીબેન રમેશભાઇ ૪૪૩૭ ૧

ુભાઇ જતીભાઇ ૪૪૩૮ ૦.૫૦

ગો હલ શારદાબેન રા ુભાઇ ૪૪૩૯ ૧

વેલાર  રખાબેન દવશીભાઇ ૪૪૪૦ ૦.૫૦ 

હાવલીયા હસંાબેન બા ભુાઇ ૪૪૬૯ ૭ 

સોલકં  લીલાબેન બ ુકભાઇ ૪૪૭૦ ૨.૫૦ 

વાઘેલા શાં બેુન કુશભાઇ ૪૪૭૧ ૧ 

સિવતાબેન ઓધવ ભાઇ ૪૪૭૨ ૬ 

યા વસતંબેન અરજણભાઇ ૭૬૯ ૪૮.૭૫ 

પરમાર હર ભાઇ ખોડાભાઇ ૮૧૧ ૩૬૬ 

ચૌહાણ મીનાબેન દોલતભાઇ ૮૧૪ ૫ 

:  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ (ઉ ર ૃ ણનગર)   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

મકવાણા ગીતાબેન રામ ભાઇ  ૨૫૦૮ ૦.૫૦

રાઠોડ રા ુભાઇ ભીખાભાઇ  ૨૮૮૧ ૫૧.૫૦

સરધારા કાશીબેન મોહનભાઇ  ૨૯૮૩ ૯.૫૦

સોલકં  સોનીબેન મગનભાઇ  ૨૯૮૫ ૧૯

ગો હલ ગીતાબેન બા ભુાઇ ૩૦૦૮ ૧.૫૦

ભાઇ ું ભાઇ  ૩૧૯૨ ૩૯.૫૦

વાઘેલા ના ભુાઇ ાગ ભાઇ  ૩૧૯૬ ૬૨

વાઘેલા તીભાઇ કરમશીભાઇ  ૩૨૧૨ ૩૬૬

પરમાર કશોરભાઇ વાભાઇ  ૩૪૯૦ ૨૦

મકવાણા રમેશભાઇ  વાભાઇ ૩૫૩૭ ૦.૫૦

સરધાર રા ુભાઇ બ ુકભાઇ  ૩૫૯૦ ૬૦

સરવૈયા મ ભુાઇ સ ુરભાઇ ૩૬૫૧ ૧૬૩

પરમાર િવજયભાઇ શામ ભાઇ  ૩૮૩૩ ૨૫

તાબેન અરિવદભાઇ  ૩૮૭૧ ૦.૫૦

મકવાણા ગજરાબેન જતીભાઇ  ૩૮૮૦ ૨

ભા મુતીબેન રમેશભાઇ ૩૮૮૧ ૨૧
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૧૭ પરમાર ભારતીબેન લ મણભાઇ 

૧૮ સરવૈયા સિવતાબેન ગભંીરભાઇ 

૧૯ સરધારા ભાબેન વણભાઇ 

૨૦ નૈયા રામભાઇ મન ખુભાઇ 

૨૧ નૈયા કલાશભાઇ રવ ભાઇ 

૨૨ બારય િનશાબેન રા ુભાઇ 

૨૩ ુ ંભાર ભાર ીબેન માવ ભાઇ 

૨૪ સોલકં  શાં બેુન ચેતનભાઇ

૨૫ ચૌહાણ રમેશભાઇ મન ખુભાઇ 

૨૬ સરધારા રમાબેન બા ભુાઇ 

૨૭ લાધેલ ચપંાબેન જતીભાઇ 

૨૮ ગોહલ િવ લુાબેન મગનભાઇ 

૨૯ મુ ડયા રખાબેન નરશીભાઇ

૩૦ નૈયા ની ુબેન ભરતભાઇ

૩૧ વાલોદરા રાધાબેન ક ભુાઇ

૩૨ વાઘેલા કમલાબેન ધી

૩૩ દાઠ યા શારદાબેન મગંાભાઇ 

૩૪ હાવલીયા ની બેન ભા ભુાઇ 

૩૫ મકવાણા ગીતાબેન ભરતભાઇ 

૩૬ બારયા હસંાબેન હરશભાઇ 

૩૭ ચૌહાણ ગીતાબેન ભગવાનભાઇ 

૩૮ સરધારા અનીતાબેન િસગભાઇ

૩૯ બારયા તારાબેન હતેશભાઇ 

૪૦ વાઘેલા લા બેુન ભીખાભાઇ 

૪૧ પરમાર નુીતાબેન ધન ભાઇ

૪૨ ચૌહાણ રા ુભાઇ નાન ભાઇ

૪૩ પરમાર છનાભાઇ ઝેવરભાઇ 

૪૪ પરમાર નારણભાઇ ભીખાભાઇ 
 

                  JM0" G]\ GFDP 
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૧ મકવાણ હરાબેન રામભાઇ 

૨ મકવાણા ઉમાબેન લ મણભાઇ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ભારતીબેન લ મણભાઇ  ૩૮૮૫ ૧૭.૫૦

સરવૈયા સિવતાબેન ગભંીરભાઇ  ૩૮૯૧ ૦.૫૦

સરધારા ભાબેન વણભાઇ  ૩૯૦૭ ૩.૫૦

નૈયા રામભાઇ મન ખુભાઇ  ૩૯૦૮ ૧૭૪

નૈયા કલાશભાઇ રવ ભાઇ  ૩૯૦૯ ૨૯૦

બારય િનશાબેન રા ુભાઇ  ૩૯૧૪ ૩

ુંભાર ભાર ીબેન માવ ભાઇ  ૪૧૭૨ ૬.૫૦

સોલકં  શાં બેુન ચેતનભાઇ ૪૨૦૦ ૧

ચૌહાણ રમેશભાઇ મન ખુભાઇ  ૪૨૦૨ ૨

સરધારા રમાબેન બા ભુાઇ  ૪૨૧૧ ૧૩

લાધેલ ચપંાબેન જતીભાઇ  ૪૨૩૮ ૧૯.૫૦

ગોહલ િવ લુાબેન મગનભાઇ  ૪૨૩૯ ૬.૫૦

મુ ડયા રખાબેન નરશીભાઇ ૪૨૪૦ ૩

ુબેન ભરતભાઇ ૪૨૬૮ ૧.૫૦

વાલોદરા રાધાબેન ક ભુાઇ ૪૨૬૯ ૦.૫૦

વાઘેલા કમલાબેન ધી ુભાઇ  ૪૨૭૩ ૨.૫૦

દાઠ યા શારદાબેન મગંાભાઇ  ૪૨૭૫ ૫

બેન ભા ભુાઇ  ૪૨૮૯ ૬

વાણા ગીતાબેન ભરતભાઇ  ૪૪૭૪ ૦.૫૦

બારયા હસંાબેન હરશભાઇ  ૪૪૭૫ ૦.૫૦

ચૌહાણ ગીતાબેન ભગવાનભાઇ  ૪૪૭૬ ૧

તાબેન િસગભાઇ ૪૪૭૮ ૯.૫૦

બારયા તારાબેન હતેશભાઇ  ૪૪૭૯ ૫.૫૦

વાઘેલા લા બેુન ભીખાભાઇ  ૪૪૮૦ ૦.૫૦

તાબેન ધન ભાઇ ૪૪૮૩ ૧

ચૌહાણ રા ુભાઇ નાન ભાઇ ૪૫૨૯ ૨૯

પરમાર છનાભાઇ ઝેવરભાઇ  ૭૧૨ ૫

પરમાર નારણભાઇ ભીખાભાઇ  ૭૭૯ ૧૨.૫૦

GFDP :  સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ (ઉ ર ૃ ણનગર)   

 
;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 

lNJ;M

મકવાણ હરાબેન રામભાઇ  ૧૧૪૮ ૧

મકવાણા ઉમાબેન લ મણભાઇ ૧૫૬૮ ૧૬.૫૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૩ કંટાર યા મ ણબેન ટ ભુાઇ

૪ મકવાણા મફતભાઇ હર ભાઇ 

૫ ઘરણીયા વસતંબેન મફતભાઇ

૬ વેગડ જત ભાઇ સાગરભાઇ

૭ ડૉડ યા ભાબેન નાન ભાઇ 

૮ ચૌહાન રયાબેન રામ ભાઇ 

૯ ગોહલ હસંાબેન 

૧૦ ચૌહાણ દનેશભાઇ ેમ ભાઇ

૧૧ નૈયા હરશભાઇ કરશનભાઇ 

૧૨ વાલોદરા કા ભાઇ અરજણભાઇ 

૧૩ સરધાર શારદાબેન રામભાઇ

૧૪ ુગંરાસી તારાબેન ગોિવદભાઇ 

૧૫ વેગડ િવણભાઇ બા ભુા

૧૬ વેગડ ભી ભુાઇ ભકાભાઇ 

૧૭ બારયા બા ભુાઇ ગીગાભાઇ 

૧૮ દાઠ યા હસંાબેન ખીમ ભાઇ 

૧૯ વેગડ જ નેશભાઇ અિનલભાઇ 

૨૦ ગોહલ અિનલભાઇ છગનભાઇ 

૨૧ નૈયા ગીતાબેન રમેશભાઇ 

૨૨ વાઘેલા નાનીબેન શામ ભાઇ 

૨૩ રાઠોડ ભાર ીબેન અશોકભાઇ 

૨૪ વેગડ જ બેુન બ ુકભાઇ 

૨૫ બેરડ યા ગીતાબેન કાન ભાઇ 

૨૬ રાઠોડ દયાબેન તે ભાઇ 

૨૭ મકવાણા શાં બેુન ડાયાભાઇ 

૨૮ બારયા ગગંાબેન ભાણાભાઇ

૨૯ પરમાર મા બેન તે ભાઇ 

૩૦ વાઘેલા ગૌર બેન કા ભાઇ 

૩૧ રાઠોડ આશાબેન રા ુભાઇ 

૩૨ સા ચયા બા બેુન વીણભાઇ 

૩૩  ડાગંીયા હસંાબેન કાન ભાઇ

૩૪ વેગડ મ બેુન ઉકાભાઇ 

૩૫ ચૌહાણ ચં કાબેન શામ ભાઇ 

૩૬ બારયા આશાબેન બા ભુાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

મ ણબેન ટ ભુાઇ  ૧૫૭૭ ૨૨

મકવાણા મફતભાઇ હર ભાઇ  ૨૫૭૧ ૧૧૯

ઘરણીયા વસતંબેન મફતભાઇ ૨૬૨૮ ૨

વેગડ જત ભાઇ સાગરભાઇ ૨૯૧૫ ૧૯.૫૦

ડૉડ યા ભાબેન નાન ભાઇ  ૨૯૨૭ ૧૬

ચૌહાન રયાબેન રામ ભાઇ  ૨૯૮૪ ૬૨.૫૦

ગોહલ હસંાબેન વાભાઇ  ૩૦૧૪ ૭.૫૦

દનેશભાઇ ેમ ભાઇ ૩૨૨૫ ૩૮.૫૦

નૈયા હરશભાઇ કરશનભાઇ  ૩૨૩૯ ૨૨

વાલોદરા કા ભાઇ અરજણભાઇ  ૩૩૨૨ ૫૯.૫૦

સરધાર શારદાબેન રામભાઇ ૩૩૪૯ ૧૦૪

ુગંરાસી તારાબેન ગોિવદભાઇ  ૩૪૦૧ ૧

વેગડ િવણભાઇ બા ભુાઇ ૩૪૫૭ ૨૦૬

ભુાઇ ભકાભાઇ  ૩૫૨૩ ૩૬૬

બારયા બા ભુાઇ ગીગાભાઇ  ૩૬૧૬ ૩૦

દાઠ યા હસંાબેન ખીમ ભાઇ  ૩૬૭૫ ૪૬.૫૦

વેગડ જ નેશભાઇ અિનલભાઇ  ૩૮૩૪ ૩૬૬

ગોહલ અિનલભાઇ છગનભાઇ  ૩૮૪૮ ૧૧૩

ગીતાબેન રમેશભાઇ  ૩૮૪૯ ૩૬૬

વાઘેલા નાનીબેન શામ ભાઇ  ૪૧૬૯ ૩

રાઠોડ ભાર ીબેન અશોકભાઇ  ૪૧૯૧ ૪૧

વેગડ જ બેુન બ ુકભાઇ  ૪૧૯૨ ૧૧.૫૦

બેરડ યા ગીતાબેન કાન ભાઇ  ૪૧૯૩ ૨૦.૫૦

રાઠોડ દયાબેન તે ભાઇ  ૪૧૯૪ ૨

મકવાણા શાં બેુન ડાયાભાઇ  ૪૧૯૫ ૫.૫૦

બારયા ગગંાબેન ભાણાભાઇ ૪૨૩૧ ૧

પરમાર મા બેન તે ભાઇ  ૪૨૩૨ ૮.૫૦

વાઘેલા ગૌર બેન કા ભાઇ  ૪૨૩૩ ૭

રાઠોડ આશાબેન રા ુભાઇ  ૪૨૩૪ ૬

સા ચયા બા બેુન વીણભાઇ  ૪૨૫૬ ૦.૫૦

ડાગંીયા હસંાબેન કાન ભાઇ ૪૨૫૭ ૨૦

વેગડ મ બેુન ઉકાભાઇ  ૪૨૫૮ ૭.૫૦

ચૌહાણ ચં કાબેન શામ ભાઇ  ૪૨૫૯ ૬.૫૦

રયા આશાબેન બા ભુાઇ  ૪૨૬૦ ૦.૫૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૩૭ પરમાર મગંળાબેન કબાભાઇ 

૩૮ ચૌહાણ રંજનબેન જતીભાઇ 

૩૯ વાલોદરા વષાબેન બા ભુાઇ 

૪૦ વેગડ લીલાબેન અિનલભાઇ 

૪૧ દાઠ યા હ રાબેન બજલભાઇ 

૪૨ સરધારા ભાવનાબેન રા ુભાઇ

૪૩ ચૌહાણ શારદાબેન િવ લભાઇ

૪૪ વાલોદરા મિનષાબેન બા ભુાઇ  

૪૫ દાઠ યા અનીતા ચં ુભાઇ 

૪૬ ચૌહાણ મીનાબેન ખોડાભાઇ 

૪૭ રાઠોડ દ બેુન નારણભાઇ 

૪૮ સોલકં  કાળ બેન અશોકભાઇ 

૪૯ પરમાર ની ુબેન બા ભુાઇ 

૫૦ વાઘેલા મીરાબેન 

૫૧ ગોહલ મીરાબેન

૫૨ ઘરણીયા વસતંબેન ગોરધનભાઇ 

૫૩ ચૌહાણ શારદાબેન મન ખુભાઇ 

૫૪ બારયા મગનભાઇ દામ ભાઇ
  

             JM0" G]\ GFDP :  સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ દાઠ યા ભાબેન ળુાભાઇ 

૨ ગો હલ કાન ભાઇ બ ુકભાઇ 

૩ વાલોદરા મં બેુન કરશનભાઇ 

૪ બારયા મ બેુન ુદાભાઇ 

૫ સરધારા બેબીબેન કશવભાઇ 

૬ વાઘેલા ઉમાબેન નારણભાઇ 

૭ બારયા સિવતાબેન 

૮ ગોહલ જયાબેન નાન ભાઇ 

૯ પરમાર હકાભાઇ િનમાભાઇ

૧૦ ડાગંીયા નુાભાઇ મં ભાઇ

૧૧ વાઘેલા ગોિવદભાઇ અ બાભાઇ

૧૨ ગોહલ ની ુબેન નાન ભાઇ 

૧૩ વાઘેલા હસંાબેન ખોડાભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

પરમાર મગંળાબેન કબાભાઇ  ૪૨૬૧ ૫

ચૌહાણ રંજનબેન જતીભાઇ  ૪૨૬૨ ૨૪

લોદરા વષાબેન બા ભુાઇ  ૪૨૬૩ ૦.૫૦

વેગડ લીલાબેન અિનલભાઇ  ૪૨૬૨ ૧.૫૦

દાઠ યા હ રાબેન બજલભાઇ  ૪૨૭૬ ૧૦૧.૫૦

સરધારા ભાવનાબેન રા ુભાઇ ૪૪૪૬ ૨.૫૦ 

ચૌહાણ શારદાબેન િવ લભાઇ ૪૪૪૭ ૧.૫૦ 

વાલોદરા મિનષાબેન બા ભુાઇ   ૪૪૪૮ ૪ 

દાઠ યા અનીતા ચં ુભાઇ  ૪૪૪૯ ૧૦.૫૦ 

ચૌહાણ મીનાબેન ખોડાભાઇ  ૪૪૫૦ ૨ 

રાઠોડ દ બેુન નારણભાઇ  ૪૪૫૧ ૯.૫૦ 

સોલકં  કાળ બેન અશોકભાઇ  ૪૪૫૨ ૯ 

ુબેન બા ભુાઇ  ૪૪૮૯ ૫.૫૦ 

રાબેન કાન ભાઇ  ૪૫૪૨ ૨.૫૦ 

રાબેન કાન ભાઇ  ૪૫૪૩ ૧૦.૫૦ 

ઘરણીયા વસતંબેન ગોરધનભાઇ  ૪૫૫૩ ૫ 

ચૌહાણ શારદાબેન મન ખુભાઇ  ૪૬૦૪ ૯.૫૦ 

બારયા મગનભાઇ દામ ભાઇ ૮૧૩ ૭૭.૫૦ 

સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( કાળ યાબીડ)   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

દાઠ યા ભાબેન ળુાભાઇ  ૧૦૬૩ ૨

ગો હલ કાન ભાઇ બ ુકભાઇ  ૧૧૧૩ ૭.૫૦

વાલોદરા મં બેુન કરશનભાઇ  ૨૯૧૩ ૧.૫૦

બારયા મ બેુન ુદાભાઇ  ૩૦૧૮ ૧

સરધારા બેબીબેન કશવભાઇ  ૩૦૨૬ ૨.૫૦

વાઘેલા ઉમાબેન નારણભાઇ  ૩૦૪૫ ૬

બારયા સિવતાબેન મગનભાઇ  ૩૦૫૬ ૬.૫૦

ગોહલ જયાબેન નાન ભાઇ  ૩૦૬૧ ૧૪.૫૦

પરમાર હકાભાઇ િનમાભાઇ ૩૨૦૦ ૨

ડાગંીયા નુાભાઇ મં ભાઇ ૩૨૨૦ ૩

વાઘેલા ગોિવદભાઇ અ બાભાઇ ૩૨૪૦ ૩૯

ુબેન નાન ભાઇ  ૩૩૩૩ ૬.૫૦

વાઘેલા હસંાબેન ખોડાભાઇ  ૩૩૩૯ ૧
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૧૪ નૈયા ની ુબેન રામ ભાઇ

૧૫ નૈયા સમ ુબેન ડુાભાઇ 

૧૬ ચૌહાણ તારાબેન રામભાઇ

૧૭ ચૌહાણ હસંાબેન િવ લભાઇ

૧૮ નૈયા ક રુબેન 

૧૯ બારયા ભા બેુન માવ ભાઇ 

૨૦ બેરડ યા સમ ુ બેન મોહનભાઇ 

૨૧ ગાળ યેલ શારદાબેન ભગવાનભાઇ 

૨૨ સરધારા ભરતભાઇ બ ુકભાઇ 

૨૩ ગોહલ રા ુભાઇ બા ભુાઇ 

૨૪ ચૌહાણ નરશભાઇ ચી

૨૫ વાઘેલા પુતભાઇ મોહનભાઇ

૨૬ ગોહલ જતીભાઇ બા ભુાઇ 

૨૭ મકવાણા તાપભાઇ વાભાઇ 

૨૮ વાઘેલા ચં ુભાઇ બ ભુાઇ 

૨૯     પરમાર જ બેુન કા ભાઇ 

૩૦ ચૌહાણ જ બેુન કા ભાઇ

૩૧ વાઘેલા ઉ બેન વાલાભાઇ 

૩૨ પરમાર મીનાબેન ગગંારામ 

૩૩ સરધારા કંચનબેન છનાભાઇ

૩૪ મકવાણા જયાબેન ભકાભાઇ 

૩૫ ગોહ લ ગીતાબેન શકંરભાઇ

૩૬ ઘૌર  ભા બેુન હમીરભાઇ 

૩૭ બેરડ યા રા બેુન 

૩૮ વાલોદરા દ બેુન નુાભાઇ 
 

                    JM0" G]\ GFDP 
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૧ ડૉડ યા જ બેુન બ ભુાઇ 

૨ દાઠ યા હ રાબેન નાન ભાઇ 

૩ વાઘેલા કાશીબેન બા ભુાઇ 

૪ મુ ડયા બાલાગૌર  રામ ભાઇ 

૫ ચૌહાણ ુ ંતાબેન ઘન યામભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ુબેન રામ ભાઇ ૩૩૮૦ ૪

નૈયા સમ ુ બેન ડુાભાઇ  ૩૪૧૦ ૪૮

ચૌહાણ તારાબેન રામભાઇ ૩૪૧૫ ૬

હસંાબેન િવ લભાઇ ૩૪૧૯ ૧૦.૫૦

નૈયા ક રુબેન રામ ભાઇ ૩૪૨૪ ૬

બારયા ભા બેુન માવ ભાઇ  ૩૪૩૨ ૩૮

બેરડ યા સમ ુ બેન મોહનભાઇ  ૩૪૩૩ ૫

ગાળ યેલ શારદાબેન ભગવાનભાઇ  ૩૪૩૪ ૫

ભરતભાઇ બ ુકભાઇ  ૩૪૫૧ ૪૬.૫૦

ગોહલ રા ુભાઇ બા ભુાઇ  ૩૪૬૫ ૦.૫૦

ચૌહાણ નરશભાઇ ચીથરભાઇ  ૩૫૧૨ ૧૪.૫૦

વાઘેલા પુતભાઇ મોહનભાઇ ૩૫૧૫ ૧૦૧

ગોહલ જતીભાઇ બા ભુાઇ  ૩૫૨૬ ૧.૫૦

મકવાણા તાપભાઇ વાભાઇ  ૩૫૮૮ ૨૫.૫૦

વાઘેલા ચં ુભાઇ બ ભુાઇ  ૩૬૧૧ ૨૮.૫૦

પરમાર જ બેુન કા ભાઇ  ૪૧૯૬ ૫.૫૦

ચૌહાણ જ બેુન કા ભાઇ ૪૨૧૦ ૮

વાઘેલા ઉ બેન વાલાભાઇ  ૪૨૪૨ ૪.૫૦

પરમાર મીનાબેન ગગંારામ  ૪૨૪૪ ૮.૫૦

સરધારા કંચનબેન છનાભાઇ ૪૨૮૫ ૨૧.૫૦

મકવાણા જયાબેન ભકાભાઇ  ૪૩૮૬ ૧૧

ગોહ લ ગીતાબેન શકંરભાઇ ૪૨૮૭ ૧

ઘૌર  ભા બેુન હમીરભાઇ  ૪૨૯૦ ૨૯.૫૦

બેરડ યા રા બેુન કા ભાઇ  ૪૫૨૪ ૩.૫૦

વાલોદરા દ બેુન નુાભાઇ  ૪૫૪૯ ૧

GFDP :  સોલડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( ક. પરા )   

 
;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 

lNJ;M

ડૉડ યા જ બેુન બ ભુાઇ  ૧૦૦૯ ૧

રાબેન નાન ભાઇ  ૧૦૪૩ ૧

વાઘેલા કાશીબેન બા ભુાઇ  ૧૧૯૪ ૧૭૧

મુ ડયા બાલાગૌર  રામ ભાઇ  ૧૪૭૫ ૧૭

ચૌહાણ ુ ંતાબેન ઘન યામભાઇ  ૨૧૯૯ ૧.૫૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૬ સોલકં  શારદાબેન ચી

૭ ચૌહાણ ગ ભુાઇ બ ભુાઇ 

૮ રાઠોડ કાતંાબેન બ ભુાઇ

૯ બારયા જયાબેન ેમ ભાઇ 

૧૦ બારયા કશોરભાઇ કરશનભાઇ 

૧૧ રાઠોડ ભાબેન છનાભાઇ 

૧૨ હાવલીયા ભારતીબેન મોહનભાઇ 

૧૩ સોલકં  કાળાબેન બા ભુાઇ

૧૪ વેગડ પ ાબેન મગનલાલ

૧૫ વાલોદરા રા ુ બેન મગનભાઇ

૧૬ મુ ડયા ધી ુભાઇ બ ભુાઇ

૧૭ વાલોદરા લા બેુન ધનાભાઇ 

૧૮ ચૌહાણ લ મીબેન ભાણાભાઇ 

૧૯  પરમાર સિવતાબેન નાન ભાઇ

૨૦ હાવલીયા વી ુ બેન ભીખાભાઇ 

૨૧ વાઘેલા કાતંાબેન બોઘાભાઇ 

૨૨ બારયા હસંાબેન ભા ભુાઇ 

૨૩  મકવાણા કશન છનાભાઇ

૨૪ પરમાર જયાબેન ભીખાભાઇ

૨૫ ચૌહાણ રા ુ બેન બ ભુાઇ

૨૬ દાઠ યા છનાભાઇ મોહનભાઇ

૨૭ વાલોદરા અ લુભાઇ કાન ભાઇ 

૨૮ ઘૌર  કા ભાઇ હમીરભાઇ 

૨૯ ચૌહાણ રટાબેન કશનભાઇ

૩૦ મકવાણા બા બેુન ભગવાનભાઇ 

૩૧ દાઠ યા રખાબેન ડાયાભાઇ 

૩૨ નૈયા રખા ુ દાભાઇ 

૩૩ પરમાર સોનીબેન કાળાભાઇ

૩૪ વાઘેલા શોભાબેન જનકભાઇ 

૩૫ ચૌહાણ ક રણબેન ટ ભુાઇ

૩૬ વાઘેલા નાનીબેન માવ ભાઇ 

૩૭ દાઠ યા ભાબેન દવભાઇ 

૩૮ મકવાણા અનીલ રવ ભાઇ 

૩૯ વાળા રુશ ઓધવ ભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સોલકં  શારદાબેન ચીથરભાઇ  ૨૫૧૦ ૨

ચૌહાણ ગ ભુાઇ બ ભુાઇ  ૨૫૬૨ ૯

કાતંાબેન બ ભુાઇ ૨૬૩૦ ૧૦

બારયા જયાબેન ેમ ભાઇ  ૨૬૩૯ ૬

બારયા કશોરભાઇ કરશનભાઇ  ૨૯૦૪ ૧૨.૫૦

રાઠોડ ભાબેન છનાભાઇ  ૨૯૧૬ ૨૮.૫૦

હાવલીયા ભારતીબેન મોહનભાઇ  ૨૯૧૭ ૨૧

સોલકં  કાળાબેન બા ભુાઇ ૨૯૪૬ ૪

વેગડ પ ાબેન મગનલાલ ૨૯૪૮ ૨

રા ુ બેન મગનભાઇ ૨૯૭૩ ૯.૫૦

મુ ડયા ધી ુભાઇ બ ભુાઇ ૨૯૮૦ ૩૧.૫૦

વાલોદરા લા બેુન ધનાભાઇ  ૩૦૦૦ ૧૩

ચૌહાણ લ મીબેન ભાણાભાઇ  ૩૦૧૭ ૦.૫૦

પરમાર સિવતાબેન નાન ભાઇ ૩૦૨૦ ૧

હાવલીયા વી ુ બેન ભીખાભાઇ  ૩૦૨૮ ૭.૫૦

વાઘેલા કાતંાબેન બોઘાભાઇ  ૩૦૩૦ ૧૧

બારયા હસંાબેન ભા ભુાઇ  ૩૦૬૫ ૧

મકવાણા કશન છનાભાઇ ૩૦૯૫ ૨.૫૦

પરમાર જયાબેન ભીખાભાઇ ૩૦૯૭ ૧૪

ચૌહાણ રા ુ બેન બ ભુાઇ ૩૧૨૨ ૧૦.૫૦

દાઠ યા છનાભાઇ મોહનભાઇ ૩૧૯૧ ૫૦.૫૦

વાલોદરા અ લુભાઇ કાન ભાઇ  ૩૨૦૫ ૫૩

કા ભાઇ હમીરભાઇ  ૩૨૩૮ ૩૯

રટાબેન કશનભાઇ ૩૩૨૪ ૧

મકવાણા બા બેુન ભગવાનભાઇ  ૩૩૨૭ ૦.૫૦

દાઠ યા રખાબેન ડાયાભાઇ  ૩૩૩૮ ૧

નૈયા રખા ુ દાભાઇ  ૩૩૫૦ ૧

પરમાર સોનીબેન કાળાભાઇ ૩૩૭૦ ૩.૫૦

વાઘેલા શોભાબેન જનકભાઇ  ૩૩૭૬ ૧૪

ચૌહાણ ક રણબેન ટ ભુાઇ ૩૩૯૭ ૩

વાઘેલા નાનીબેન માવ ભાઇ  ૩૩૯૯ ૧

દાઠ યા ભાબેન દવભાઇ  ૩૪૦૦ ૩.૫૦

મકવાણા અનીલ રવ ભાઇ  ૩૪૯૭ ૭૬.૫૦

વાળા રુશ ઓધવ ભાઇ  ૩૫૪૭ ૧૪
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૪૦ સરધારા વસતંબેન દ પકભાઇ 

૪૧ વેગડ શૈલેશભાઇ હરાભાઇ 

૪૨ ઘૌર  રતેશભાઇ ભીખાભાઇ 

૪૩ બારયા ધરમશીભાઇ ભગાભાઇ 

૪૪ વાઘેલા નુીતાબેન ધુાભાઇ

૪૫ બારયા યોગેશભાઇ નારણભાઇ 

૪૬ ગો હલ હતેશભાઇ રા ુભાઇ 

૪૭ ચૌહાણ રમાબેન ગગ ભાઇ 

૪૮ મકવાણા સિવતાબેન રામ ભાઇ

૪૯ વેગડ વી ુ બેન નરશીભાઇ 

૫૦ વેગડ લલીતાબેન કશનભાઇ

૫૧ વેગડ ભા બેુન િવનોદભાઇ 

૫૨ ભા કર ગૌર બેન શકંરભાઇ 

૫૩ સરધારા મં ુ બેન મગનભાઇ

૫૪ પડંયા ળુ બેન ના ભાઇ 

૫૫ બારયા દ બેુન મનીષભાઇ 

૫૬ ગોહલ દ પકભાઇ ગગ ભાઇ 

૫૭ વાઘેલા ભાબેન ભીખાભાઇ

૫૮ વેગડ શારદાબેન બ ુકભાઇ 

૫૯ ગોહલ દ ાબેન રામ ભાઇ 

૬૦ ગોહલ શી બેુન મગંાભાઇ 

૬૧ વાઘેલ દ બેુન કર ટભાઇ

૬૨ ગોહલ જ બેુન રા ુભાઇ 

૬૩ દાઠ યા રમેશભાઇ કરશનભાઇ

૬૪ બોર ચા મં ૂ ખીમ ભાઇ 

૬૫ વાઘેલા હસંા મ ભુાઇ 

૬૬ ચૌહાણ કાશીબેન મેરાભાઇ 

૬૭ વેગડ લા બેુન લ મણભાઇ 

૬૮ મુ ડયા ક બેુન ભોલાભાઇ 

૬૯ પરમાર દ બેુન ચં ુભાઇ 
 

                 JM0" G]\ GFDP 

S|D ;OF. SFDNFZG]

૧ ચૌહાણ તારાબેન મગનભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સરધારા વસતંબેન દ પકભાઇ  ૩૫૭૮ ૧૧

વેગડ શૈલેશભાઇ હરાભાઇ  ૩૫૮૪ ૭.૫૦

રતેશભાઇ ભીખાભાઇ  ૩૬૧૭ ૪

બારયા ધરમશીભાઇ ભગાભાઇ  ૩૭૮૧ ૭૫.૫૦

વાઘેલા નુીતાબેન ધુાભાઇ ૩૮૭૭ ૧

બારયા યોગેશભાઇ નારણભાઇ  ૩૮૯૪ ૩૦

ગો હલ હતેશભાઇ રા ુભાઇ  ૩૮૯૬ ૧૨૩

ચૌહાણ રમાબેન ગગ ભાઇ  ૪૨૧૨ ૨.૫૦

મકવાણા સિવતાબેન રામ ભાઇ ૪૨૧૩ ૦.૫૦

વેગડ વી ુ બેન નરશીભાઇ  ૪૨૨૫ ૧.૫૦

વેગડ લલીતાબેન કશનભાઇ ૪૨૨૬ ૩

વેગડ ભા બેુન િવનોદભાઇ  ૪૨૨૯ ૭.૫૦

ન શકંરભાઇ  ૪૨૫૧ ૫

સરધારા મં ુ બેન મગનભાઇ ૪૨૯૨ ૮૯.૫૦

પડંયા ળુ બેન ના ભાઇ  ૪૪૦૪ ૮.૫૦

બારયા દ બેુન મનીષભાઇ  ૪૪૩૪ ૯

ગોહલ દ પકભાઇ ગગ ભાઇ  ૪૪૫૩ ૧

વાઘેલા ભાબેન ભીખાભાઇ ૪૪૫૪ ૩.૫૦

વેગડ શારદાબેન બ ુકભાઇ  ૪૪૫૫ ૧

દ ાબેન રામ ભાઇ  ૪૪૫૬ ૦.૫૦

બેુન મગંાભાઇ  ૪૪૫૭ ૦.૫૦

વાઘેલ દ બેુન કર ટભાઇ ૪૪૫૮ ૧.૫૦

ગોહલ જ બેુન રા ુભાઇ  ૪૪૫૯ ૫.૫૦

દાઠ યા રમેશભાઇ કરશનભાઇ ૪૪૬૦ ૩

બોર ચા મં ૂ ખીમ ભાઇ  ૪૫૧૯ ૨

વાઘેલા હસંા મ ભુાઇ  ૭૨૮ ૧૦૮

ચૌહાણ કાશીબેન મેરાભાઇ  ૮૬૯ ૧

વેગડ લા બેુન લ મણભાઇ  ૮૭૨ ૨૮.૫૦

મુ ડયા ક બેુન ભોલાભાઇ  ૮૮૫ ૧

પરમાર દ બેુન ચં ુભાઇ  ૮૯૧ ૨.૫૦

GFDP :  સો લડ  વે ટ મેનેજમે ટ ( ઉ ર ણાનગર )   
 

;OF. SFDNFZG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

ચૌહાણ તારાબેન મગનભાઇ  ૧૦૨૯ ૧.૫૦
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૨ બારયા ભાબેન ડાયાભાઇ

૩ સરધારા ગી ુબેન મોહનભાઇ 

૪ ચૌહાણ ધુાબેન રતીલાલ

૫ બરયા ક રુબેન ભકાભાઇ 

૬ સરવૈયા ની ુબેન ક ભુાઇ

૭ બેરડ યા મં બેુન 

૮ ચૌહાણ કમળાબેન રવ ભાઇ 

૯ દવ મં બેુન કાશીરામ 

૧૦ ચૌહાણ કંચનબેન ટ ભુાઇ 

૧૧ મુ ડયા હ ુનાબેન બ ભુાઇ 

૧૨ બરયા કાશીબેન ચકાભાઇ

૧૩ િસગારા શારદાબેન લાલ ભાઇ 

૧૪ માર રા ુ બેન રામભાઇ 

૧૫ ચૌહાણ કાળ બેન નારણભાઇ 

૧૬ સરધારા ભાર ીબેન ચી

૧૭ ચૌહાણ રા ુભાઇ બ ભુાઇ 

૧૮ વાઘેલા મીરાબેન ભીખાભાઇ 

૧૯ ચૌહાણ ધી બેન દામ ભાઇ

૨૦ દાઠ યા બેુન વાળાભાઇ 

૨૧ નૈયા મં ુ બેન નાન ભાઇ 

૨૨ વેગડ સવીતાબેન શામ ભાઇ 

૨૩ ચૌહાણ ગૌર બેન ક ભુાઇ 

૨૪ પરમાર સિવતાબેન રવ ભાઇ 

૨૫ બારયા સિવતાબેન હર ભાઇ

૨૬ વાઘેલા ગૌર બેન વનમાળ ભાઇ 

૨૭ ચૌહાણ કાળ બેન ભગવાનભાઇ

૨૮ મુ ડયા શારદાબેન હર ભાઇ

૨૯ મુ ડયા ુ ાભાઇ બ ભુાઇ 

૩૦ ગોહલ રા ુભાઇ કરશનભાઇ 

૩૧ ચૌહાણ કમલેશભાઇ ક ભુાઇ 

૩૨ ચૌહાણ દ પભાઇ કા ભાઇ

૩૩ કોળ  શાં બેુન નાન ભાઇ 

૩૪ ગોહ લ ર ટાબેન રતીલાલ

૩૫ મકવાણા િવનોદભાઇ નારણભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બારયા ભાબેન ડાયાભાઇ ૧૦૪૧ ૪.૫૦

ુબેન મોહનભાઇ  ૧૦૪૪ ૪.૫૦

ચૌહાણ ધુાબેન રતીલાલ ૧૫૮૧ ૨૯.૫૦

બરયા ક રુબેન ભકાભાઇ  ૨૫૨૩ ૧૧

ુબેન ક ભુાઇ ૨૯૧૧ ૩૬૬

મં બેુન  કરશનભાઇ ૨૯૬૫ ૨૮

ચૌહાણ કમળાબેન રવ ભાઇ  ૨૯૬૭ ૩૩

દવ મં બેુન કાશીરામ  ૨૯૬૯ ૨.૫૦

ચૌહાણ કંચનબેન ટ ભુાઇ  ૨૯૭૨ ૧૦.૫૦

મુ ડયા હ ુનાબેન બ ભુાઇ  ૨૯૭૬ ૩

કાશીબેન ચકાભાઇ ૨૯૭૯ ૪.૫૦

િસગારા શારદાબેન લાલ ભાઇ  ૨૯૮૧ ૧.૫૦

માર રા ુ બેન રામભાઇ  ૨૯૮૬ ૬

ચૌહાણ કાળ બેન નારણભાઇ  ૨૯૮૯ ૩

સરધારા ભાર ીબેન ચીમનભાઇ  ૨૯૯૨ ૭

ચૌહાણ રા ુભાઇ બ ભુાઇ  ૩૨૪૮ ૪

વાઘેલા મીરાબેન ભીખાભાઇ  ૩૩૨૯ ૨૬.૫૦

ધી બેન દામ ભાઇ ૩૩૫૧ ૩

દાઠ યા બેુન વાળાભાઇ  ૩૩૫૪ ૧૦

નૈયા મં ુ બેન નાન ભાઇ  ૩૩૫૮ ૨

વેગડ સવીતાબેન શામ ભાઇ  ૩૩૫૯ ૦.૫૦

ચૌહાણ ગૌર બેન ક ભુાઇ  ૩૩૬૪ ૩.૫૦

પરમાર સિવતાબેન રવ ભાઇ  ૩૩૬૫ ૦.૫૦

સિવતાબેન હર ભાઇ ૩૩૬૭ ૧૬

વાઘેલા ગૌર બેન વનમાળ ભાઇ  ૩૩૬૯ ૩

ચૌહાણ કાળ બેન ભગવાનભાઇ ૩૩૭૪ ૦.૫૦

શારદાબેન હર ભાઇ ૩૪૨૫ ૬.૫૦

મુ ડયા ુ ાભાઇ બ ભુાઇ  ૩૪૩૦ ૩૬.૫૦

ગોહલ રા ુભાઇ કરશનભાઇ  ૩૪૬૧ ૭૧.૫૦

ચૌહાણ કમલેશભાઇ ક ભુાઇ  ૩૬૪૮ ૬૪.૫૦

ચૌહાણ દ પભાઇ કા ભાઇ ૩૮૩૧ ૩૪૭

કોળ  શાં બેુન નાન ભાઇ  ૪૧૬૮ ૦.૫૦

ગોહ લ ર ટાબેન રતીલાલ ૪૨૦૮ ૫.૫૦

મકવાણા િવનોદભાઇ નારણભાઇ  ૪૪૦૫ ૧૫.૫૦
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૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૧૧ 

૩૬૬ 

૨૮.૫ 

૩૩ 

૫૦ 

૫૦ 

૩ 

૫૦ 

૫૦ 

૬ 

૩ 

૭ 

૪ 

૫૦ 

૩ 

૧૦ 

૨ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૧૬ 

૩ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૩૪૭ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૩૬ જોગ ડયા શાં બેુન દનેશભાઇ 

૩૭ દાઠ યા િનતીન  ટ ભુાઇ 

૩૮ બારયા શારદાબેન મેવ ભાઇ 

૩૯ મુ ડયા સિવતાબેન કાન ભાઇ 

૪૦ દાઠ યા શારદાબેન છનાભાઇ 

૪૧ ગોહલ ભાવનાબેન બ ભુાઇ 

૪૨ વાઘેલા લા બેુન લુસીભાઇ 

૪૩  ગો હલ કમલાબેન રામ ભાઇ 

૪૪ સરધારા ધ બેુન ભગવાનભાઇ 

૪૫ વાઘેલા ગૌર બેન માવ ભાઇ 

૪૬ વાઘેલા સિવતાબેન  મોહનભાઇ 

૪૭ ચૌહાણ જયાબેન મહશભાઇ

૪૮ વાઘેલા જયતંભાઇ નાન ભાઇ 

૪૯ નૈયા ુ લાલ ખોડાભાઇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

જોગ ડયા શાં બેુન દનેશભાઇ  ૪૪૮૪ ૧

દાઠ યા િનતીન  ટ ભુાઇ  ૬૯૫ ૨

બારયા શારદાબેન મેવ ભાઇ  ૬૯૮ ૨

મુ ડયા સિવતાબેન કાન ભાઇ  ૭૦૫ ૦.૫૦

 

શારદાબેન છનાભાઇ  ૭૧૧ ૧.૫૦

ગોહલ ભાવનાબેન બ ભુાઇ  ૭૧૩ ૧૫.૫૦

વાઘેલા લા બેુન લુસીભાઇ  ૭૧૪ ૨.૫૦

ગો હલ કમલાબેન રામ ભાઇ  ૭૩૩ ૨૬.૫૦

સરધારા ધ બેુન ભગવાનભાઇ  ૭૬૪ ૪.૫૦

વાઘેલા ગૌર બેન માવ ભાઇ  ૭૬૮ ૧૨.૫૦

વાઘેલા સિવતાબેન  મોહનભાઇ  ૭૮૨ ૨૯

ચૌહાણ જયાબેન મહશભાઇ ૮૦૩ ૨.૫૦

વાઘેલા જયતંભાઇ નાન ભાઇ  ૮૫૫ ૬૮

લાલ ખોડાભાઇ  ૮૫૯ ૧
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૧ 

૨ 

૨ 

૫૦ 

 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૫૦ 

૨૯ 

૫૦ 

૬૮ 

૧ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૨
 
5|lT4 
વહ વટ  અિધકાર  ી, 

સે લ એ ટા િવભાગ 

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

lJQFIovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦

ZC[TF S[ S;]Z AN, S5FT SZJFDF
DMS,JF AFATPPPP

 

 
           HI EFZT ;FY VF5GF lJEFU[ p5Z

5UFZ JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦GF JQF"DF\ S5FT SZJ

H6FJ[, 5+SDF\ DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

        ખાતા G]\ GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 
 

 
   

   
    
 

 
 

       
 

S|D SD"RFZLG]\ GFD
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૩૨  / ૨૦૨૦-૨૧           TFP૦૨/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ U[ZvCFHZ ZC[TF4 S5FT 5UF

ZC[TF S[ S;]Z AN, S5FT SZJFDF\ VFJ[, તમામ કમચાર ઓ ની DFlCTL 
DMS,JF AFATPPPP 

HI EFZT ;FY VF5GF lJEFU[ p5Z lJQFIDF\ H6FjIF D]HA H[ H[ કમચાર ઓ નો

S5FT SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ TDFDGL 5UFZ બી, JF.h DFlCTL 

DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

 

GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

       RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

              EFJGUZ

GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
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/૦૭/૨૦૨૦ 

S5FT 5UFર       

DFlCTL 

કમચાર ઓ નો  

, JF.h DFlCTL નીR[ 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

S], S5FTGF lNJ;M 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
  ખાતા G]\

 

  ખાતા

 

ખાતા

 

ખાતા

   ખાતા G]\ GFDP  ગાડન િવભાગ 

 

S|D SD"RFZLG]

૧ િસપાઇ અ બુખાન લુતાન

૨ ચૌધર  ક તા ગાડંાભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ પરમાર બીનાબેન રમણીકલાલ

S|D SD"RFZLG]

૧ ચૌધર  રા શ ુમાર છેલાભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ િપતળ યા જતીભાઇ એમ

૨ જોગરાણા ઝલકબેન િવ લભાઇ 

૩ િતવાર  વદંનાબેન નુાથ

૪ ઝ ઝાળા રા ુભાઇ બી

૫ આ ગોતર િવ ભાઇ રા ભુાઇ 

૬ હરાણી ૂ  મહશભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ ચૌહાણ ુદંરબેન ચં ુભાઇ

૨ રાઠોડ કમલેશ બ ુકભાઇ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

G]\ GFDP નેજ િવભાગ – સે લ ઓફ સ  

ખાતા G]\ GFDP  કિમ ર ઓફ સ  

ખાતા G]\ GFDP  એ ટટ િવભાગ 

ખાતા G]\ GFDP ઘરવેરા િવભાગ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF 
lNJ;M

િસપાઇ અ બુખાન લુતાનખાન ૧૪૩૫ ૩૬૬

ચૌધર  ક તા ગાડંાભાઇ  ૪૫૭૩ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

પરમાર બીનાબેન રમણીકલાલ ૨૯૧૯ ૦

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

ચૌધર  રા શ ુમાર છેલાભાઇ  ૪૧૫૦ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

િપતળ યા જતીભાઇ એમ ૨૭૩૬ 

જોગરાણા ઝલકબેન િવ લભાઇ  ૪૦૨૯ ૪

િતવાર  વદંનાબેન નુાથ ૪૦૩૪ 

ઝ ઝાળા રા ુભાઇ બીજલનાથ ૪૦૯૧ 

આ ગોતર િવ ભાઇ રા ભુાઇ  ૪૧૧૪ 

હરાણી ૂ  મહશભાઇ  ૪૧૧૯ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

ચૌહાણ ુદંરબેન ચં ુભાઇ ૧૮૦૭ 

રાઠોડ કમલેશ બ ુકભાઇ  ૩૨૪૯ ૨૨૦
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S], S5FTGF 
lNJ;M 
૩૬૬ 

૭ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૦.૫૦ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૫ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૪ 

૪.૫૦ 

૬૧ 

૩૧ 

૧૭ 

૭ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૪ 

૨૨૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
ખાતા G]\ GFDP એકાઉ ટ િવભાગ 

 
 

ખાતા

ખાતા G]\ GFDP રોશની િવભાગ 

 
 

ખાતા

 

ખાતા

 

ખાતા G]\ GFDP રો ઝ િવભાગ 

S|D SD"RFZLG]

૧ જોશી આિશષ ુમાર દ

S|D SD"RFZLG]

૧ મોબારસા માધવી રા ુભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ વૈ ણવ ૃ વી

૨ મો ા ગર શભાઇ ુગંરશીભાઇ

S|D SD"RFZLG]

૧ રુવટ છનાભાઇ ગોિવદભાઇ

૨ ખોખર કુશભાઇ મફતલાલ

૩ ઉમ  ગર શભાઇ ભીખાલાલ

૪  જોગ ડયા દનેશભાઇ બેચરભાઇ

S|D SD"RFZLG]

૧ પઠાણ બાબાખાન રહમાનખાન

S|D SD"RFZLG]

૧ વાલ ભાઇ પરષો મભાઇ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ખાતા G]\ GFDP ટાઉન ડવલપમે ટ િવભાગ 

ખાતા G]\ GFDP વોટર વકસ િવભાગ (પાટ-૧ ) 

ખાતા G]\ GFDP ડ. ટાઉન લાન ગ િવભાગ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

જોશી આિશષ ુમાર દપેન ુમાર ૩૯૬૩ ૪

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

મોબારસા માધવી રા ુભાઇ  ૪૦૮૯ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

વૈ ણવ ૃ વીબેન વ ભુાઇ ૩૯૬૫ 

મો ા ગર શભાઇ ુગંરશીભાઇ ૫૬૩ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

રુવટ છનાભાઇ ગોિવદભાઇ ૨૪૦૩ 

ખોખર કુશભાઇ મફતલાલ ૨૬૮૦ 

ઉમ  ગર શભાઇ ભીખાલાલ ૨૭૬૧ 

જોગ ડયા દનેશભાઇ બેચરભાઇ ૩૨૯૨ ૩૬૬

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

પઠાણ બાબાખાન રહમાનખાન ૨૭૭૨ ૩૬૬

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

વાલ ભાઇ પરષો મભાઇ  ૨૩૬૩ 
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S], S5FTGF lNJ;M 

૪.૫૦ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૩૨ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૩૦ 

૩૦ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૬૬ 

૨૬ 

૯૦ 

૩૬૬ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૩૬૬ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૨ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

  ખાતા G]\ GFDP 

 

ખાતા

 

ખાતા

ખાતા

ખાતા

૨ ભાભંણીયા જયાબેન વણભાઇ

૩ ઠવા અ બાબેન 

૪ દરબાર અજયિસહ નુાિસહ

૫ વસાવા શાતં ભુાષચં

S|D SD"RFZLG]

૧   બારયા ધુીલાલ ખોડાભાઇ 

૨ ગોહ લ નરશભાઇ ખોડાભાઇ

૩ ડૉ ડયા માલતીબેન ધરમેશભાઇ

S|D SD"RFZLG]

૧ યાસ કમલેશ ુમાર અરિવદ ુમાર

૨ પટલ  અ ણભાઇ રામ ભાઇ

૩ ચૌહાણ અશોક કા ભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ પટલ કમલેશ નવલ કશોર

૨ નીનામા ખીમ  સોમ ભાઇ

S|D SD"RFZLG]

૧ પિત સદં પ ુમાર રમેશભાઇ

S|D SD"RFZLG]

૧ કાઝી રહ મભાઇ સૈુનભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

GFDP હ થ િવભાગ – સે લ ઓફ સ  

ખાતા G]\ GFDP વોટર વકસ િવભાગ (પાટ-૧ ) 

ખાતા G]\ GFDP ા સપોટ િવભાગ – ગેરજ િવભાગ 

ખાતા G]\ GFDP શોપ  િવભાગ  

ખાતા G]\ GFDP  અબન મેલેર યા િવભાગ  

ભાભંણીયા જયાબેન વણભાઇ ૨૪૨૧ 

ઠવા અ બાબેન પુતભાઇ ૨૯૧૦ 

દરબાર અજયિસહ નુાિસહ ૪૦૧૪ 

વસાવા શાતં ભુાષચં  ૪૦૧૫ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

બારયા ધુીલાલ ખોડાભાઇ  ૧૩૪૯ 

ગોહ લ નરશભાઇ ખોડાભાઇ ૩૩૫૨ 

માલતીબેન ધરમેશભાઇ ૩૬૯૯ ૧૩

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

યાસ કમલેશ ુમાર અરિવદ ુમાર ૧૮૧૧ 

પટલ  અ ણભાઇ રામ ભાઇ ૧૮૧૯ 

ચૌહાણ અશોક કા ભાઇ  ૩૬૩૫ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

પટલ કમલેશ નવલ કશોર ૨૦૨૩ 

નીનામા ખીમ  સોમ ભાઇ ૨૦૯૦ ૩૬૬

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

પિત સદં પ ુમાર રમેશભાઇ ૪૦૯૯ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

કાઝી રહ મભાઇ સૈુનભાઇ  ૧૨૬૪ 
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૩ 

૩ 

૫ 

૪૭ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૫ 

૪ 

૧૩.૫૦ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૧૧ 

૮ 

૯૫ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૩૦ 

૩૬૬ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૧૬ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૧ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ખાતા

 

ખાતા

૨  ભ  કમલેશ નટવરલાલ

૩ કાઝી સાદ કભાઇ અહમદભાઇ 

૪  ગોહ લ સહદવિસહ ભગવતિસહ

૫ કરઠા લાખાભાઇ બાલાભાઇ 

૬ બારયા કા ભાઇ રવ ભાઇ 

૭ શૈખ આર ફભાઇ મહમદભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ મોર  િવણિસહ કસર

૨ વાઘેલા નીરવભાઇ કાતંીભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ માલસાતર કોમલ 

૨ પટલ પાયલ રમેશભાઇ 

૩ ચૌહાણ 

૪ પનારા ૃ

૫  ચૌહાણ હતેશ ભગવાનભાઇ 

૬ પરમાર રણ

૭ બારયા િવજયભાઇ િવ મભાઇ 

૮ મી ી ન તાબેન નર ુમાર 

૯ કાર રુ નરશભાઇ મખી

૧૦ મકવાન િનતી

૧૧ િસસો દયા હષ લ ુમાર અિનલભાઇ 

૧૨ સાકંળ યા િવ મભાઇ અમરશીભાઇ 

૧૩ ડામોર િવનાભાઇ વી

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ખાતા G]\ GFDP કો ટુર િવભાગ 

ખાતા G]\ GFDP .ુપી.એચ.સી. હ થ િવભાગ  

ભ  કમલેશ નટવરલાલ ૨૮૨૦ 

કાઝી સાદ કભાઇ અહમદભાઇ  ૨૮૨૧ 

ગોહ લ સહદવિસહ ભગવતિસહ ૨૮૨૩ ૧૬૧

કરઠા લાખાભાઇ બાલાભાઇ  ૨૮૨૪ 

બારયા કા ભાઇ રવ ભાઇ  ૩૨૯૬ 

શૈખ આર ફભાઇ મહમદભાઇ  ૩૯૨૨ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

મોર  િવણિસહ કસરિસહ ૪૧૪૦ 

વાઘેલા નીરવભાઇ કાતંીભાઇ  ૪૨૪૯ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

માલસાતર કોમલ નેશ ૪૩૦૫ ૦

પટલ પાયલ રમેશભાઇ  ૪૩૦૯ 

ચૌહાણ ગર ુમાર અમરિસહ ૪૩૧૧ 

પનારા િૃત અશોક ુમાર  ૪૩૧૪ ૧૮૪

ચૌહાણ હતેશ ભગવાનભાઇ  ૪૩૨૩ 

પરમાર રણ ત રવ ભાઇ  ૪૩૨૪ ૦

બારયા િવજયભાઇ િવ મભાઇ  ૪૩૨૬ ૨

મી ી ન તાબેન નર ુમાર  ૪૩૩૨ ૫

કાર રુ નરશભાઇ મખીભાઇ  ૪૩૩૫ 

મકવાન િનતીન ધુરભાઇ  ૪૩૩૭ 

િસસો દયા હષ લ ુમાર અિનલભાઇ  ૪૩૪૧ 

િવ મભાઇ અમરશીભાઇ  ૪૩૪૬ 

મોર િવનાભાઇ વીરાભાઇ   ૪૩૪૮ 

45 

૧૮ 

૨ 

૧૬૧ 

૧ 

૧૯ 

૧ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૨૩ 

૧૫ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૦.૫૦ 

૧ 

૨ 

૧૮૪ 

૩૧ 

૦.૫૦ 

૨.૫૦ 

૫.૫૦ 

૧૮ 

૨ 

૬ 

૧૯ 

૩ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૪ જોશી પાયલ પુતભાઇ 

૧૫ સોલકં  મોનીકા ધી ુભાઇ 

૧૬ મહર યા રા લુ જયતંભાઇ 

૧૭ પડંયા ધારાબેન હમતં ુમાર

૧૮ ગોપાલક િનરવ રુાભાઇ 

૧૯ ગોહલ મીનાબેન મન ખુભાઇ 

૨૦ ગોહલ સગંીતાબેન બજલભાઇ 

૨૧ ભ  હતલબેન હરગોિવદભાઇ 

૨૨ પટલ નવીબેન શકંરભાઇ 

૨૩ િ વેદ  બી

૨૪ પટણી પા લ અ તૃભાઇ 

૨૫ આ લીયર મોનીકાબેન મનોજભાઇ 

૨૬ ધાધં યા ૃ તીબેન મા ષુ ુમાર 

૨૭ ચૌહાણ ભાવનાબેન ડાયાભાઇ 

૨૮ પરમાર િનલમબેન મ ભૂાઇ

૨૯ રામા જુ ધારા ુ ુ ંદરાય

૩૦ મોઢ નેહાબેન ગી

૩૧ પટલ ભાર ી દાલાભાઇ 

૩૨ દાફડા યાસાબેન તે ભાઇ

૩૩ વાળા સગંીતાબેન કશોરભાઇ 

૩૪ રાઠવા દ ાબેન ચીમનભાઇ 

૩૫ રાઠવા શારદાબેન િવ લભાઇ 

૩૬ ચૌધર  હસંાબેન લાલાભાઇ 

૩૭   ડામોર દ ાબેન ગાલાભાઇ 

૩૮ ફળ ુ  જય ુમાર દામ ભાઇ 

૩૯ રાઠવા મનોહરિસહ ગોિવદભાઇ 

૪૦ રાઓલ ભગી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

જોશી પાયલ પુતભાઇ  ૪૩૫૧ 

સોલકં  મોનીકા ધી ુભાઇ  ૪૩૫૨ ૦

મહર યા રા ુલ જયતંભાઇ  ૪૩૫૪ 

પડંયા ધારાબેન હમતં ુમાર ૪૩૫૫ 

ગોપાલક િનરવ રુાભાઇ  ૪૩૬૧ 

ગોહલ મીનાબેન મન ખુભાઇ  ૪૩૬૪ 

ગોહલ સગંીતાબેન બજલભાઇ  ૪૩૬૫ ૦

ભ  હતલબેન હરગોિવદભાઇ  ૪૩૬૯ 

પટલ નવીબેન શકંરભાઇ  ૪૩૭૪ ૯૬

િ વેદ  બીનાબેન દામ ભાઇ  ૪૩૭૫ 

પટણી પા લ અ તૃભાઇ  ૪૩૭૬ 

આ લીયર મોનીકાબેન મનોજભાઇ  ૪૩૮૦ 

ધાધં યા ૃ તીબેન મા ષુ ુમાર  ૪૩૮૩ 

ચૌહાણ ભાવનાબેન ડાયાભાઇ  ૪૩૮૪ ૧૯૬

પરમાર િનલમબેન મ ભૂાઇ ૪૩૮૫ 

રામા જુ ધારા ુ ુ ંદરાય ૪૩૮૬ 

મોઢ નેહાબેન ગીરધરલાલ ૪૩૮૯ 

પટલ ભાર ી દાલાભાઇ  ૪૩૯૨ 

દાફડા યાસાબેન તે ભાઇ ૪૩૯૫ ૫

વાળા સગંીતાબેન કશોરભાઇ  ૪૩૯૬ 

રાઠવા દ ાબેન ચીમનભાઇ  ૪૩૯૯ 

રાઠવા શારદાબેન િવ લભાઇ  ૪૪૦૦ ૧૬

ચૌધર  હસંાબેન લાલાભાઇ  ૪૪૦૧ 

ડામોર દ ાબેન ગાલાભાઇ  ૪૪૦૨ ૧૮૦

ફળ ુ  જય ુમાર દામ ભાઇ  ૪૪૦૬ 

રાઠવા મનોહરિસહ ગોિવદભાઇ  ૪૪૦૯ 

રાઓલ ભગીરથિસહ ુભા ૪૪૧૦ 
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૧૫ 

૦.૫૦ 

૫ 

૧૪ 

૩૬ 

૯૮ 

૦.૫૦ 

૧૧ 

૯૬.૫૦ 

૩ 

૪૫ 

૪ 

૪૮ 

૧૯૬ 

૨૪ 

૧૪ 

૯ 

૬૫ 

૫.૫૦ 

૬ 

૨૬ 

૧૬.૫૦ 

૧૮ 

૧૮૦ 

૧૯ 

૧૭ 

૯૮ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

  

ખાતા G]\ GFDP 

 

          ખાતા

 
 
 

૪૧ પટલ ણુવતં ઇ રભાઇ 

૪૨ રાવલ હષ સજંય ુમાર

૪૩ ચૌધર  મી લબેન રમણભાઇ 

૪૪ વાઘેલા બપીનભાઇ વરાજભાઇ 

૪૫ રા ય ૂ  ચ રંજનભાઇ વીણભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ ગૌ વામી રમેશગાર ઇ વરગાર

૨ ગોહ લ ભ ાબેન શૈલેશભાઇ 

૩ વાઘેલા ભા બેુન ભીખાભાઇ 

૪ રાઠોડ રા ુભાઇ બ ભુાઇ 

૫ દાઠ યા સરોજબેન પુતભાઇ 

S|D SD"RFZLG]

૧ ચૌહાણ મેઘ ભાઇ વી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

GFDP હ થ િવભાગ – રોડ લિનગ ટાફ 

ખાતા G]\ GFDP સોલીડ વે ટ મેનેજમટ ટાફ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પટલ ણુવતં ઇ રભાઇ  ૪૪૧૨ 

રાવલ હષ સજંય ુમાર ૪૪૧૪ 

ચૌધર  મી લબેન રમણભાઇ  ૪૪૨૦ ૨૩

વાઘેલા બપીનભાઇ વરાજભાઇ  ૪૫૫૧ 

રા ય ૂ  ચ રંજનભાઇ વીણભાઇ  ૪૫૫૭ 

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

ગૌ વામી રમેશગાર ઇ વરગાર ૨૮૭૪ 

ગોહ લ ભ ાબેન શૈલેશભાઇ  ૨૯૫૮ ૦

વાઘેલા ભા બેુન ભીખાભાઇ  ૩૪૭૦ ૦

રાઠોડ રા ુભાઇ બ ભુાઇ  ૩૪૭૨ ૧૪૮

દાઠ યા સરોજબેન પુતભાઇ  ૩૪૭૩ ૧૮

SD"RFZLG]\ GFD SM0 G\P S], S5FTGF lNJ;M

ચૌહાણ મેઘ ભાઇ વીર ભાઇ  ૩૧૪ 
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૪ 

૯ 

૨૩.૫૦ 

૧ 

૧ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૧ 

૦.૫૦ 

૦.૫૦ 

૧૪૮ 

૧૮.૫૦ 

S], S5FTGF lNJ;M 

૩ 
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  EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFDF\ V[:

TASSFJFZ બી,M V+[GF lJEFU[ RSF;6L VY[" ZH} SZJFDF

p5Z VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T [બી,M D[DM p5Z 

 ;G[ Z_!૯v૨૦ GF JQF" NZdIFG સાતમા

TFZLB[ JFlQF"S .HFOM VF5JFGM YTM CMI T[ VG];FZ JFlQF"S .HFOM VF5FI[, TDFD SD"RFZLVMGL ;[JF5MYL V+[YL RSF;6L 

SZJFDF\ VFJ[,P 

;[JF5MYLGL RSF;6L ;DI[ નીR[ H6FjIF D]HAGL AFATM wIFG 5Z VFJ[, K[P

s!f DCFGUZ5Fl,SFGF VlWSFZLVM q SD"RFZLVM q ;OF.

;[JF5MYLDF\ ZHF V\U[GL GM\W4 JFlQF"S 5|DFl6T4 ZMHDNFZ NFB, TFZLBGL :5Q8 GM

SD"RFZLGL ;CL JU[Z[ AFAT[ IMuI SF/HL ,[JFDF

;DI[ T[DGL GMSZLDF\ NFB, TFZLB AFAT[ B}A H 5|`GM p5l:YT YFI K[P H[ T[ JM0"DF

V\U[GL CFHZLG]\ Z[S0" T[ SFDNFZGL AN,L YTF AN,L

TFZLB GSSL Y. XSTL GYL VG[ H[ T[ JQF"DF

K[P 

sZf 5[gXG lJS<5 વીSFZJF V\U[GL GM\W4 ZHFGF GJF H]GF lGID V
O\0DF\   
         HDF SZJFGL CTL T[ ;AAGL GM\W4 JU
5FD[ K[P 
s#f S[8,LS ;[JF5MYLVMDF\ lJlJW 5|SFZGL GFDPVNF,TMDF

SM.56 5|SFZGF ,FE VF5JFDF\ VFJ[, CMJFGL GM

AFATGL 5]Go H[ GM\W YJL HM.V[ T[ G YI[, CMJFG]

s$f ;[JF5MYLDF\ JFZ;NFZGL GM\WDF\ સમયાંત

HFU'lTGM VEFJ HMJF D/[ K[ 5lZ6FD[ SD"RFZLGF VJ;FG ;DI[

5|lS|IFDF\YL T[DGF JFZ;NFZMG[ 5;FZ YJ]\

C[9/GF SD"RFZLVMGL ;[JF5MYLDF\ JFZ;NFZ V
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
o V[:8Fla,XD[g8 o 

V[:ટાla,XD[g8 BR" GF બી,M +6 TASS[ R}SJJFDF\ VFJTF CMI T[ D]HA 

,M V+[GF lJEFU[ RSF;6L VY[" ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ZH} YTF બી,M DF\ 5|FYlDS JF

,M D[DM p5Z સA\lWT lJEFU äFZF HJFA SZJFDF\ VFJ[ K[P 

સાતમા 5UFZ 5\RGL HMUJF. D]HA NZ JQF"GF આુર  તથા H],F. DF;GL

TFZLB[ JFlQF"S .HFOM VF5JFGM YTM CMI T[ VG];FZ JFlQF"S .HFOM VF5FI[, TDFD SD"RFZLVMGL ;[JF5MYL V+[YL RSF;6L 

R[ H6FjIF D]HAGL AFATM wIFG 5Z VFJ[, K[P 

DCFGUZ5Fl,SFGF VlWSFZLVM q SD"RFZLVM q ;OF. SFDNFZMGL ;[JF5MYL lGIDLT ZLT[ lGEFJJFDF

W4 JFlQF"S 5|DFl6T4 ZMHDNFZ NFB, TFZLBGL :5Q8 GM\W4 lGIDLT JFlQF"S .HFOF ;DI[ ;

SD"RFZLGL ;CL JU[Z[ AFAT[ IMuI SF/HL ,[JFDF\ VFJTL GYLPBF; SZLG[ ;OF. SFDNFZMGF VJ;FG q lG

NFB, TFZLB AFAT[ B}A H 5|`GM p5l:YT YFI K[P H[ T[ JM0"DF\ H[ T[ SFDNFZ[ GMSZL SZL CMI T[ 

Z[S0" T[ SFDNFZGL AN,L YTF AN,LJF/F JM0"DF\ lGIlDT ZLT[ C:TS G YJFGF SFZ6[ ZMHDNFZ CFHZLGL 

G[ H[ T[ JQF"DF\ ZMHDNFZ TZLS[ Z$_ lNJ; GMSZL 5}6" SZ[, K[ S[ S[D m T[ V\U[ läWF VG]EJFI 

W4 ZHFGF GJF H]GF lGID V\U[GL GM\W4 5F\RDF\ 5UFZ 5\RG]\ H[ V[ZLI;" 5|MlJ0

W4 JU[Z[ lGIDLT ZLT[ G YTF VJ;FG S[ lGJ'lત ;DI[ B}A H D]xS[,LVM pEL YJF 

lJlJW 5|SFZGL GFDPVNF,TMDF\ gIFIvlG6"I VY[" 5[g0L\U S[;GF VFBZL lG6"IG[ VFlWG 

VFJ[, CMJFGL GM\W YI[,L H6FI K[ 5Z\T]\ VFJF S[;MGM V\lTD lG6"I X]

W YJL HM.V[ T[ G YI[, CMJFG]\ wIFGDF\ VFJ[, K[P 

સમયાંતZ[ H[ O[ZOFZM SD"RFZLVM äFZF YJF HM.V[ T[ AFAT SD"RFZLVMDF

HFU'lTGM VEFJ HMJF D/[ K[ 5lZ6FD[ SD"RFZLGF VJ;FG ;DI[ S[8,FS lS:;FVMDF\ JFZ;NFZ GSSL 

YL T[DGF JFZ;NFZMG[ 5;FZ YJ]\ 50[ K[PVF AFAT[ TDFD BFTF VlWSFZLzLVM V\UT ,1F VF5L T[DGF TFAF 

JFZ;NFZ V\U[ H~ZL SFI"JFહ  SZ[ T[ JlCJ8L lCTDF\ IMuI U6FIP 

48 

VFJTF CMI T[ D]HA 

5|FYlDS JF\WFVM બી,M D[DM 

H],F. DF;GL !,L 

TFZLB[ JFlQF"S .HFOM VF5JFGM YTM CMI T[ VG];FZ JFlQF"S .HFOM VF5FI[, TDFD SD"RFZLVMGL ;[JF5MYL V+[YL RSF;6L 

SFDNFZMGL ;[JF5MYL lGIDLT ZLT[ lGEFJJFDF\ VFJTL GYLP 

W4 lGIDLT JFlQF"S .HFOF ;DI[ ;\A\lWT 

[ ;OF. SFDNFZMGF VJ;FG q lGJ'lત q ZFHLGFDF 

H[ T[ SFDNFZ[ GMSZL SZL CMI T[ 

lGIlDT ZLT[ C:TS G YJFGF SFZ6[ ZMHDNFZ CFHZLGL 

U[ läWF VG]EJFI 

H[ V[ZLI;" 5|MlJ0\g8 

;DI[ B}A H D]xS[,LVM pEL YJF 

U S[;GF VFBZL lG6"IG[ VFlWG 

lTD lG6"I X]\ VFjIM m T[ 

H[ O[ZOFZM SD"RFZLVM äFZF YJF HM.V[ T[ AFAT SD"RFZLVMDF\ 5}ZTL 

JFZ;NFZ GSSL SZJF DF8[ ,F\AL 

UT ,1F VF5L T[DGF TFAF 
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(૧) સે લ એ ટા ( નેજ) બીલન.ં૪૮

થયેલ છે સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલ નં

(૧) ભાવનગર થી અમદાવાદ ની ટ ક ટ સામેલ રાખવી

(૨)અમદાવાદ થી ભાવનગર ની ટ ક ટ સામેલ 

(૩)સમર  પ કમા ં મ ન.ં૨ થી ૫ ટ ક ટની રકમમા ં લુ જણાય છે

(૪) સદર  ુબીલમા ંસામેલ રાખેલ ટ ક ટ વેર ફાઈ થયલે જણાતી નથી બીલ નં

હડ દશાવેલ નથી. 

                ઉપરો ત તમામ ુ ાઓની તુતા કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

થી પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 

(૨) સે લ એ ટા (એકાઉ ટ) બીલ 

                         સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલમા ંદશા યા જુબના સમયના મજ ુર 

કમચાર ની સેવાપોથીમા ર ની ન ધ જણાયેલ નથી તથા સદર  ુબીલમા ંદશાવલે વાહન એલાઉ સ 

મળવાપા  જણા  ુનથી. તો સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કર  તથા મજ ુરની સેવાપોથીમા ંહક 

ર /માદંગીની ર  ની ખતવણી કર  જ ર  ધુારો કરવા માટ 

થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

છે. 

(૩) સે લ એ ટા ( ફ ટર) બીલન.ં૨૮૪

બીલ ર ુ  થયેલ છે.સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલો અ વયે નીચ ે જુબની તુતા 

કરવા  ુરાખશો. 

(૧)સદર ુ ંબ  ેબીલોમા ંએ સ ક ભર  ુજણા  ુનથી તથા એકાઉ ટ કોડ નબંર જણાતો નથી

(૨) બીલ ન.ં૨૮૪ મા સામલે સમર  પ ક ના મ નં

આર.ક. ાવે સ ની ટ ક ટ એક જ ય તએ સુાફર  કરલ જણાય છે

કરતા એક થી વ  ુ ય તએ સુાફર  કર  છે  ા  રાખી શકાય નહ

(૩) સમર  પ ક ના મ ન.ં૭ મા ંદશાવેલ રકમ 

શકાય નહ . 

(૪)સમર  પ ક ન.ં૮ મા દશાવેલ બ લોર થી અમદાવાદની થમ ટ ક ટ 

યારબાદ ઓડ ટમા ં બ  ચચા પછ  

ઘણી ગભંીર બાબત કહવાય પ ટતા કરશો

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૪૮,૪૯ . ૧૨૦૨૪/- તથા ૨૨૨૫૦/- .એમ.સોમ રુા ુ ં

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલ ન.ં૪૮ મા નીચે જુબની તુતા કરવી

ભાવનગર થી અમદાવાદ ની ટ ક ટ સામેલ રાખવી. 

અમદાવાદ થી ભાવનગર ની ટ ક ટ સામેલ રાખવી. 

ટ ક ટની રકમમા ં લુ જણાય છે. 

સદર  ુબીલમા ંસામેલ રાખલે ટ ક ટ વેર ફાઈ થયલે જણાતી નથી બીલ ન.ં૪૮ એકાઉ ટ કોડ તથા 

ઉપરો ત તમામ ુ ાઓની તુતા કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૨ તા: ૦૮/

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૧૧૯૬

 ન.ં૧૬૧૧ . ૨૩૩૨૩૩/- દશનભાઈ બી. ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલમા ંદશા યા જુબના સમયના મજ ુર 

કમચાર ની સેવાપોથીમા ર ની ન ધ જણાયેલ નથી તથા સદર  ુબીલમા ંદશાવલે વાહન એલાઉ સ 

તો સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કર  તથા મજ ુરની સેવાપોથીમા ંહક 

ર  જ ર  ધુારો કરવા માટ  ઓડ ટ મેમા ન.ં૨૩તા:૧૯

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૨૯૫૮૭/- નો ઘટાડો કરાવેલ 

૨૮૪ .૪૨૨૫૫/- તથા બીલ ન.ં૮૫ .૨૩૩૦૮/-પી.

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલો અ વયે નીચ ે જુબની તુતા 

સદર ુ ંબ  ેબીલોમા ંએ સ ક ભર  ુજણા  ુનથી તથા એકાઉ ટ કોડ નબંર જણાતો નથી

મા સામલે સમર  પ ક ના મ ન.ં૧ ઉપર દશાવેલ સી. ન.ં૧૮/વા.ન.ં

ાવે સ ની ટ ક ટ એક જ ય તએ સુાફર  કરલ જણાય છે. યાર એલ.ટ .સી ની ચકાસણી 

કરતા એક થી વ  ુ ય તએ સુાફર  કર  છે  ા  રાખી શકાય નહ . 

મા ંદશાવેલ રકમ .૯૩૪/- ટ ક ટ મા દશાવેલ ન હોય ા  રાખી 

મા દશાવેલ બ લોર થી અમદાવાદની થમ ટ ક ટ .૨૧૮૦/- બતાવેલ છે

યારબાદ ઓડ ટમા ં બ  ચચા પછ  .૨૧૮૦૮/- ની ટ ક ટ ર ુ  થયેલ છે આ બાબત એલ

ઘણી ગભંીર બાબત કહવાય પ ટતા કરશો . 
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સોમ રુા ુ ંબીલ ર ુ 

મા નીચે જુબની તુતા કરવી. 

એકાઉ ટ કોડ તથા 

/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૧૯૬/- નો ઘટાડો 

ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલમા ંદશા યા જુબના સમયના મજ ુર 

કમચાર ની સેવાપોથીમા ર ની ન ધ જણાયેલ નથી તથા સદર  ુબીલમા ંદશાવલે વાહન એલાઉ સ 

તો સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કર  તથા મજ ુરની સેવાપોથીમા ંહક 

૧૯/૦૨/૨૦૧૯ 

નો ઘટાડો કરાવેલ 

. . ડુાસમા ુ ં

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલો અ વયે નીચે જુબની તુતા 

સદર ુ ંબ ે બીલોમા ંએ સ ક ભર  ુજણા  ુનથી તથા એકાઉ ટ કોડ નબંર જણાતો નથી. 

.૨૫૭૩ 

સી ની ચકાસણી 

ટ ક ટ મા દશાવેલ ન હોય ા  રાખી 

બતાવેલ છે. 

ની ટ ક ટ ર ુ  થયેલ છે આ બાબત એલ.ટ .સી માટ 
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(૫) ભાવનગર પરત આ યાના સુાફર  કયાના આધાર સામે

(૬ ) સમર  પ કમા ં મ ન.ં૦૨,૦૩,૦૬

ટ ક ટની રકમ ા  રાખી શકાય. 

        સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ 

(૪) સે લ એ ટા (ઘરવેરા) બીલ નં

 સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલમા ંનીચે જુબ તુતા કરશો

(૧) સદર ુ ંબીલમા ંદશાવલે ચાર ય તની ટ ક ટ મળવા પા  નથી 

(૨) સદર ુ ંબીલમા ંદશાવલે વાસ ખચના સમર  પ કમા દશાવેલ રકમમા લુ જણાય છે

(૩) અમદાવાદથી દ હ ના ર વનેી ટ ક ટના આધાર સામેલ રાખવા

(૪) ીનગરથી દ હ ની ર વેની ટ ક ટના આધાર સામલે રાખ

(૫) સદર ુ ંબીલમા ંએ સ સ ભરલ જણા  ુનથી

(૬)સદર ુ ંબીલ સાથે મજ ુર કમચાર  ની સેવાપોથી તથા હક ર  ુરોકડમા ં પાતંર દ વસ 

બીલમા ંસામેલ જણા  ુનથી. 

        સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

ઘટાડો કરાવેલ છે. 

(૫) સે લ એ ટા (વોટર વકસ) બીલ

છે. સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયેલ બીલમા ંકમચાર ના ંર  

પ કમા કપાત ર ની ન ધ કર  સદર  ુબીલમા ંદશા યા જુબ હક ર  

બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 

(૬) સે લ એ ટા (હ થ) બીલ ન.ં૧૭૧૬

             સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયેલ ઉપરો ત બીલ 

અ વય ેમજ ુર કમચાર ની હક ર  ુરોકડમા ં પાતંર કરવા  ુ ુલ દવસોમા ંહક ર  

અધપગાર  ર  મળ  ુલ ૨૯૭.૫ દવસો  ુહક ર  ુરોકડમા ં પાતંર મળવાપા  છે

બીલમા ં ુલ ૨૮૯ દવસ જુબ હક ર  ુરોકડમા પાતંર  ુબીલ બનાવી અ ે ર ુ કરવામા આવેલ 

છે.  ા  રાખી શકાય નહ . તો સદર ુ ંબીલની કો ટુર િ ટ ધુાર  સદર  ુબીલ અ ે ર ુ  કરવા  ુ

રાખશો.સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ભાવનગર પરત આ યાના સુાફર  કયાના આધાર સામેલ નથી  

૦૬,૦૮ ની કરલ સુાફર  ની રકમમા ંઅ ય ટ  બાદ કયા બાદ જ 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૮ તા:૧૪/૦૬/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૫૯૧૫/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

ન.ં૬૬૯ .૪૧૬૯૧/- દાનાભાઈ એસ.કરમટા ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બીલમા ંનીચે જુબ તુતા કરશો. 

સદર ુ ંબીલમા ંદશાવલે ચાર ય તની ટ ક ટ મળવા પા  નથી  

સદર ુ ંબીલમા ંદશાવલે વાસ ખચના સમર  પ કમા દશાવેલ રકમમા લુ જણાય છે

અમદાવાદથી દ હ ના ર વનેી ટ ક ટના આધાર સામેલ રાખવા. 

ીનગરથી દ હ ની ર વેની ટ ક ટના આધાર સામલે રાખવા. 

સદર ુ ંબીલમા ંએ સ સ ભરલ જણા  ુનથી. 

સદર ુ ંબીલ સાથે મજ ુર કમચાર  ની સેવાપોથી તથા હક ર  ુરોકડમા ં પાતંર દ વસ 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૩ તા:૨૧/૦૮/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૨૦૧૭૫૭

બીલ ન.ં૭૮૩ .૨૨૦૭૭૯/- રા ુભાઈ બી.પરમાર ુ ંબીલ ર ુ  થયલે 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયેલ બીલમા ંકમચાર ના ંર  

પ કમા કપાત ર ની ન ધ કર  સદર  ુબીલમા ંદશા યા જુબ હક ર  ૧૫૨ + ૭૪ = 

ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૫ ૧૧/૦૯/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૯૦૬/

૧૭૧૬ .૨૯૯૧૦૩/- પાવતીબેન એમ.વાળા ુ ંબીલ ર ુ થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયેલ ઉપરો ત બીલ 

અ વય ેમજ ુર કમચાર ની હક ર  ુરોકડમા ં પાતંર કરવા  ુ ુલ દવસોમા ંહક ર  ૨૯૫ 

દવસો  ુહક ર  ુરોકડમા ં પાતંર મળવાપા  છે. યાર સદર  ુ

દવસ જુબ હક ર  ુરોકડમા પાતંર  ુબીલ બનાવી અ ે ર ુ કરવામા આવેલ 

તો સદર ુ ંબીલની કો ટુર િ ટ ધુાર  સદર  ુબીલ અ ે ર ુ  કરવા  ુ

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૨૨ તા: ૧૯/૦૨/૨૦૨૦ થી પરત 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં  ૫૦૨/
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ની કરલ સુાફર  ની રકમમા ંઅ ય ટ  બાદ કયા બાદ જ 

થી પરત કરલ છે. 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર ુ ંબીલમા ંદશાવલે વાસ ખચના સમર  પ કમા દશાવેલ રકમમા લુ જણાય છે. 

સદર ુ ંબીલ સાથે મજ ુર કમચાર  ની સેવાપોથી તથા હક ર  ુરોકડમા ં પાતંર દ વસ ૧૦  ુ

થી પરત કરલ છે. 

૨૦૧૭૫૭/- નો 

ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ થયેલ બીલમા ંકમચાર ના ંર  

= ૨૨૬.સદર ુ ં

/- નો ઘટાડો 

ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ થયેલ ઉપરો ત બીલ 

૨૯૫ + ૨.૫ 

યાર સદર  ુ

દવસ જુબ હક ર  ુરોકડમા પાતંર  ુબીલ બનાવી અ ે ર ુ  કરવામા આવેલ 

તો સદર ુ ંબીલની કો ટુર િ ટ ધુાર  સદર  ુબીલ અ ે ર ુ  કરવા  ુ

થી પરત કરલ છે. 

/- નો ઘટાડો 
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(૭) સે લ એ ટા (સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

                સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ થયેલ બીલમા ં

બેઝીક પે.મા ં લુ જણાય છે. તથા મજ ુર કમચાર  તા

થયેલ હોય તે  ુમજ ુર કમચાર ની સેવાપોથીમા ન ધ જણાય છે તો મજ ુઅર કમચાર  વૈરછ ક િન તૃ 

તા:૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ થયેલ હોય તો આટલા લાબંા સમય બાદ બીલ ર ુ  કરવા  ુ પ ટ કારણ 

ર ુ કર ુ.ં સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

છે. 

       અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 

(૮) સે લ એ ટા (ઘરવેરા) બીલ નં

છે. 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયલે બીલ અ વયે મજ ુર 

કમચાર  ના હક ર ના બેલસની ગણતર મા ં લુ જણાય છે તથા બીલમા ંદશાવલે હક ર  તથા 

રકમમા ં લુ જણાય છે. તો મજ ુર કમચાર ને કુવવાપા  હક ર  નો ધુારણા કુમ સામેલ રાખી 

સદર  ુબીલ ર ુ  કરવા  ુરાખશો.સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

૦૩/૦૧/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે. 

       અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 

(૯) રોશની િવભાગ બીલ ન.ં૨૭૦, 

.ક પની ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બ ે બીલોમા ગણતર મા લુ જણાય છે

ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૮ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલનં

મા ઓડ ટ ન ધ બાદ .૭૦૮૫ નો વધારો કર  

બીલન.ં૨૭૧ મા ં .૨૭૯૩૭૭/- મા ઓડ ટ ન ધ બાદ 

થયેલ છે. 

(૧૦) એકાઉ ટ િવભાગ બીલન.ં૪૨૭

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા ુ ંક સદર ુ કરણની ગણતર મા 

ગણાયલે છે  ગે  જ ર  ધુારો કરવા માટ 

છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ) બીલ ન.ં૧૮૩૬ .૨૯૪૫૦૦/- કાનાભાઈ શામ ભાઈ 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ થયેલ બીલમા ં

તથા મજ ુર કમચાર  તા:૩૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ વૈરછ ક િન તૃી 

થયેલ હોય તે  ુમજ ુર કમચાર ની સેવાપોથીમા ન ધ જણાય છે તો મજ ુઅર કમચાર  વૈરછ ક િન તૃ 

ના રોજ થયેલ હોય તો આટલા લાબંા સમય બાદ બીલ ર ુ  કરવા  ુ પ ટ કારણ 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૨૪ તા: ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ થી પરત કરલ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૩૮૦૭૦ /-

ન.ં૧૪૬૯ .૬૦૨૭૨૦/- ગીતાબેન એન.દામોર ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયલે બીલ અ વયે મજ ુર 

કમચાર  ના હક ર ના બેલસની ગણતર મા ં લુ જણાય છે તથા બીલમા ંદશાવલે હક ર  તથા 

તો મજ ુર કમચાર ને કુવવાપા  હક ર  નો ધુારણા કુમ સામેલ રાખી 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૯ તા

 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૧૧૪૫૧૭ /

.૫૭૮૮૬/-તથા બીલ ન.ં૨૭૧ .૨૭૯૩૭૭/-  ુિવશાલ ઈલે

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ઉપરો ત બ ે બીલોમા ગણતર મા લુ જણાય છે. સદર ુ ંબીલમા ં

૦૮ તા:૧૬/૦૮/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલન.ં૨૭૦ મા ં

નો વધારો કર  .૬૪૭૯૧ થયેલ છે. 

મા ઓડ ટ ન ધ બાદ .૧૨૭૯૫૪/- નો વધારો કર  .૪૦૭૩૩૧

૪૨૭ રા ુભાઈ બા ભુાઈ ના પશન  ુ કરણ ર ુ થયલે છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા ુ ંક સદર ુ કરણની ગણતર મા ૯% જુબ મ ઘવાર  દર 

ગણાયલે છે  ગે  જ ર  ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૭ તા:૨૦/૦૭/૨૦૧૯ થી પરત કરલ 

51 

કાનાભાઈ શામ ભાઈ ુ ં

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ થયેલ બીલમા ં

ના રોજ વૈરછ ક િન તૃી 

થયેલ હોય તે  ુમજ ુર કમચાર ની સેવાપોથીમા ન ધ જણાય છે તો મજ ુઅર કમચાર  વૈરછ ક િન તૃ 

ના રોજ થયેલ હોય તો આટલા લાબંા સમય બાદ બીલ ર ુ  કરવા  ુ પ ટ કારણ 

થી પરત કરલ 

- નો ઘટાડો 

ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક આપના તરફથી ર ુ  થયલે બીલ અ વયે મજ ુર 

કમચાર  ના હક ર ના બેલસની ગણતર મા ં લુ જણાય છે તથા બીલમા ંદશાવલે હક ર  તથા 

તો મજ ુર કમચાર ને કુવવાપા  હક ર  નો ધુારણા કુમ સામેલ રાખી 

તા: 

/- નો ઘટાડો 

 ુિવશાલ ઈલે. & 

સદર ુ ંબીલમા ં

મા ં .૫૭૮૮૬/- 

૪૦૭૩૩૧/- 

રા ુભાઈ બા ભુાઈ ના પશન  ુ કરણ ર ુ  થયેલ છે. 

જુબ મ ઘવાર  દર 

થી પરત કરલ 
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          અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ંતા

રોજ િન તુ થયેલ હોય તે સમયના મ ઘવાર  દર ને યાને લઈ ગણતર  કરલ હોય કરણ પાસ કરલ 

છે. 
 

(૧૧) એકાઉ ટ િવભાગ બીલન.ં૩૦ 

          સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક બીલમા તા

કુવાયેલ પે શન શા માટ ઓ  કુવાયલે છે

પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

છે. 

       અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ા

કરાવેલ છે. 

(૧૨) એકાઉ ટ િવભાગ બીલન.ં૨૩ 

        સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક બીલ સદંભ જણાવવા  ુક 

કમચાર  સરકાર  િનમ કુ માટ લાયકાત ધરાવતા

ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૩ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

ઘટાડો કરાવેલ છે. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ંતા:૩૧/૦૭

રોજ િન તુ થયેલ હોય તે સમયના મ ઘવાર  દર ને યાને લઈ ગણતર  કરલ હોય કરણ પાસ કરલ 

.૨૭૧૬૩૦/- લા બેુન બ ભુાઈ દાઠ યા બીલ ર ુ થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક બીલમા તા:૦૧/૦૧/૨૦૧૦ થી ુના જુબ 

કુવાયેલ પે શન શા માટ ઓ  કુવાયેલ છે. 

પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૭ તા:૦૪/૦૬/૨૦૧૯ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વય ેસબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૭૯૫૭૯/- 

.૭૫૯૬૪૨/- બારયા રા ભુાઈ ના ભુાઈ બીલ ર ુ  થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક બીલ સદંભ જણાવવા  ુક ૧૯૭૫ 

કમચાર  સરકાર  િનમ કુ માટ લાયકાત ધરાવતા નથી તો તે બાબતે પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં

૦૩ તા:  ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં .૧૩૨૯૩૭
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૦૭/૨૦૧૮ ના 

રોજ િન તુ થયેલ હોય તે સમયના મ ઘવાર  દર ને યાને લઈ ગણતર  કરલ હોય કરણ પાસ કરલ 

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

થી ુના જુબ 

૨૦૧૯ થી પરત કરલ 

 નો ઘટાડો 

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

૧૯૭૫ મા સદર  ુ

નથી તો તે બાબતે પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં

૧૩૨૯૩૭/- નો 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૩
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
0=[G[H lJEFU 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ovJQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦
 

                           HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;

JFCGMGF ZHL:8ZM 5ZYL નીR[ D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z

 

s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS
s#f JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૩૩ / ૨૦૨૦-૨૧          TFP૦૨/૦૭/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF AFATPPPP

HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF Jષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;ન ે૨૦૧૯-૨૦૨૦ GF GF6FlSI JQF" NZdIFG 

R[ D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

AZ4 R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 

JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                 EFJGUZ
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/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF AFATPPPP 

GM VMl08 VC[JF, 

GF GF6FlSI JQF" NZdIFG 

T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 
 

 
મ વાહન નબંર  ચેસીસ નબંર  

૧ GJ04-AT-0810 MC230HRCOCA03509090

૨ GJ04-X-6519 A3DYC6BPTB7250 

૩ GJ04-GA-0329 MC2L3LQCOFCO12698

૪ GJ04-G-5113 MBXOOOOWPJ575464

૫ GJ04-G-5112 MBXOOOOWPJ578102

૬ GJ04-G-5114 MBXOOOOWPJ578157

૭ GJ04-X-5359 KMR161748 

૮ GJ04-X-5408 44450051MRZY10836

૯ GJ04-X-5360 KMR097519 

૧૦ GJ04-GA-0916 MAT483160HYF10584

૧૧ GJ04-GA-0354 MAT1OL2YPKE2L55678

૧૨ GJ04-GA-0915 MC2T3LRC0HK003333

૧૩ GJ04-GA-0953 MC2T1HRC0HM004741

૧૪ GJ04-GA-901 MC2T1HRC0HK003856

૧૫ GJ04-GA-0990 MAT373413K2T11954

૧૬ GJ04-GA-897 MAT373413K2J11970

૧૭ GJ04-GA-0502 MAT448618K2J11193

૧૮ GJ04-GA-0923 MAT448618K2N13655

૧૯ GJ04-GA-0672 MAT373413K2N13660

૨૦ GJ04-GA-0658 MAT373413K2N13725

૨૧ GJ04-GA-0601 MAT445237KVF38546

૨૨ GJ04-GA-0838 MAT445237KVF38535

૨૩ GJ04-GA-0882 MAT445273KVF38513

૨૪ GJ04-GA-0987 MAT445237KVF38505

૨૫ GJ04-GA-0772 MAT445237KVF38714

૨૬ GJ04-GA-0742 MAT44523KVF38542

૨૭ GJ04-GA-0931 MAT445237KVF38667

૨૮ GJ04-GA-0783 MAT445237KVF38736

૨૯ GJ04-GA-0864 MAT445237KVF38534

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વાહન 

ખર દ  વષ  

વાહન કમત વાહન 

ક.મી. 

MC230HRCOCA03509090 ૨૦૧૪/૧૫ ૩૬,૯૧,૯૫૦/- ૧૩,૫૦૦ 

 ૨૦૧૧/૧૨ ૨૪,૧૭,૯૫૯/- ૨૪૩૯ 

MC2L3LQCOFCO12698 ૨૦૧૫/૧૬ ૫૩,૭૧,૫૯૩/- ૪૧૮ 

MBXOOOOWPJ575464 ૨૦૧૩/૧૪ ૩,૫૧,૦૦૦/- ૪૬૩૬ 

MBXOOOOWPJ578102 ૨૦૧૩/૧૪ ૩,૫૧,૦૦૦/- ૧૬૮૨ 

MBXOOOOWPJ578157 ૨૦૧૩/૧૪ ૩,૫૧,૦૦૦/- મીટર બધં 

૨૦૦૮/૦૯ ૧૧,૬૦,૭૭૩/- ૮૭૩૧ 

44450051MRZY10836 ૨૦૦૮/૦૯ ૫,૬૧,૭૫૦/- ૩૨૬૨ 

૨૦૦૮/૦૯ ૨૩,૨૨,૬૬૩/- ૧૪૪૬૩ 

MAT483160HYF10584 ૨૦૧૮/૧૯ ૫,૦૪,૦૦૦/- ૮૦૪૮ 

MAT1OL2YPKE2L55678 ૨૦૧૪/૧૫ ૬,૧૯,૪૭૭/- ૧૮,૧૨૭ 

3LRC0HK003333 ૨૦૧૯/૨૦ ૨૧,૫૧,૦૦૦/-  

 
 
 

કો ે. O. & M. 

1HRC0HM004741 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૫,૯૯,૩૦૦/- 

1HRC0HK003856 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૫,૯૯,૩૦૦/- 

373413K2T11954 ૨૦૧૯/૨૦ ૨૨,૩૧,૬૧૪/- 

373413K2J11970 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૮,૭૫,૫૭૭/- 

448618K2J11193 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૮,૭૫,૫૭૭/- 

MAT448618K2N13655 ૨૦૧૯/૨૦ ૨૧,૦૫,૨૯૬/- -- 

MAT373413K2N13660 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૭,૬૯,૪૧૨/- -- 

MAT373413K2N13725 ૨૦૧૯/૨૦ ૧૭,૬૯,૪૧૨/- -- 

445237KVF38546 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/-  

 
 
 
 
 
 
 

કો ે. O. & M. 

 
 
 

445237KVF38535 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445273KVF38513 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38505 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38714 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

44523KVF38542 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38667 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38736 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38534 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 
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ર પેર ગનો 

ખચ 

વપરાયેલ 

ડ ઝલ/પે ોલ 

લીટર 

૬૯,૭૬૯/- ૪૫૦૦/- 

૧,૨૫,૬૨૫/- ૭૫૦/- 

૩,૯૬૯/- ૨૦૦/- 

૬૯૫૬/- ૨૬૦/- 

૩૪૦૧/- ૧૦૫/- 

૭૪૫૨/- ૩૫૫/- 

૧૯,૮૭૩/- ૨૩૦૦/- 

૪૨૫૦/- ૨૬૩/- 

૧,૫૧,૩૧૭/- ૪૬૦૦/- 

૨૬,૧૪૭/- ૭૨૦/- 

૨૧,૩૫૩/- ૧૬૯૦/- 

O. & M. કો ાકટથી આપલે છે. 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

O. & M. કો ાકટથી આપલે છે. 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૩૦ GJ04-GA-0671 MAT445237KZF37113

૩૧ GJ04-GA-0562 MAT445237KVF38696

૩૨ GJ04-GA-0950 MAT445237KVF38688

૩૩ GJ04-GA-0894 MAT445237KVF38720

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૪
 
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
0[=G[H  lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FYH6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ 
GFD 

JQF"GL 
X~DF\
ZC[, 
:8MS

   

 
 

   
   

    

                                              

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

445237KZF37113 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/-  
 
 
 
 
 
 
 

445237KVF38696 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38688 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

445237KVF38720 ૨૦૧૯/૨૦ ૪,૦૯,૭૨૮/- 

૧૩૪   / ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦              

૨૦૨૦  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DMS,JF DFlCTL

HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

TFP #!q_#/૨૦૨૦GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

JQFF"gT[ 
AFSL 
ZC[, 
HyYM 

     
 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

               EFJGUZ
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૨૦૨૦               

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DMS,JF DFlCTL 

GM VMl08 VC[JF, 

R[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

ZLDFS;" 

 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ GFD 
X~DF

૧ એ ન ઓઇલ  ન.ં ૪૦ 

(લીટર)  

૨ હાઇ ોલીક ઓઇલ  ન.ં 

૬૮ (લીટર) 

૩ ગેર ઓઇલ  ન.ં ૯૦ 

(લીટર) 

૪ સાવરણા 

૫ અુર લીન રોડ 

૬ િ કમ (ટાટા) 

૭ પાવડા(ટાટા) 

૮ િ કમના હાથા 

૯ પાવડાના હાથા 

૧૦ ટગ હોઝ પાઇપ 

૧૧ હાઇટ ફનાઇલ  

૧૨ િવરાજ ૩ એચ.પી. પેનલ  

૧૩ કોષ (લોખડં) 

૧૪ િનસરણી             

(એ િુમિનયમ) 

૧૫ ટપ રોલ  (પીવીસી)  

૧૬ તુર દોર ુ  ં

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

#!q_#/૨૦૨૦GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\  
ZC[,  
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" NZdIFG 
E\UFZ SZJFDF\ 
VFJ[, HyYM 

JQFF"gT[ AFSL 
ZC[, HyYM

૦૯ ૫૫ ૪૮ 00 

૧૩ ૩૧ ૨૭ 00 

૦૫ ૪૧ ૨૫ 00 

૦૦ ૧૮ ૧૮ 00 

૧૨૦ ૧૦૦૦ ૬૬૬ ૨૨૯ ૪૫૪

૦૦ ૨૪ ૨૩ 00 

૦૧ ૨૪ ૨૩ 00 

૦૦ ૫૦ ૫૦ 00 

૨૫ ૭૫ ૮૪ 00 

૦૫ ૦૦ ૦૫ 00 

૦૦ ૧૫ ૧૫ 00 

૦૪ ૦૦ ૦૪ 00 

૦૬ ૦૦ ૦૦ 00 

૦૨ ૦૦ ૦૦ 00 

૧૬ ૦૦ ૦૭ 00 

૨.૫  

ક . ા 

૦૦ ૪૦ 

મીટર 

00 ૧૦ 
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JQFF"gT[ AFSL 
ZC[, HyYM 

ZLDFS;" 

૧૬  

૧૭  

૨૧  

૦૦  

૪૫૪  ત ેવોડન ેઅગાઉ 

આપલે રો સ 

ભગંાર થતા આવેલ 

છે.  

૦૧  

૦૨  

૦૦  

૧૬  

૦૦  

૦૦  

૦૪  

૦૬  

૦૨  
 
 
 

૦૯  

૧૦ મીટર  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૭ આકડ   

૧૮ પાવડ   

૧૯ એસીડ  

૨૦ બેર કટ  

૨૧ ડોલ ( પતરા)   ૧૨ mm 

૨૨ કાથી 

૨૩ બે રગ ીસ  

૨૪ ડોલ ( પલા ટ ક)    

૨૫ ગમ ટુ 

૨૬ હ ડ લો ઝ 

૨૭ હોઝ પાઇપ 

(પીવીસી) 

૨૮ પાવર ટ યર ગ  ઓઇલ 

૨૯ ેક ઓઇલ  

૩૦ બે પાવડ  ૮ ટ 

૩૧ બે પાવડ  ૧૨ ટ 

૩૨ બે પાવડ  ૧૫ ટ 

૩૩ બે પાવડ  ૧૦ ટ 

૩૪ લે પ (૯ વો ટ)  

૩૫ એર શ  

૩૬ સા  ુ 

૩૭ લા ટ ક દોર  બડંલ 

૩૮ એ ોન ( ક ટ) 

૩૯ કાચ (અર સો)  

૪૦ નેપક ન ( ટસ) 

૪૧ નેપક ન (લેડ ઝ) 

૪૨ ાસ (કપડા ધોવા )ુ 

૪૩ સા દુાની 

૪૪ હ મેટ 

૪૫ ટોયલેટ લનર 

૪૬ મોપ (પોતા) 

૪૭ ગરણી (કરવાળ) 
 
 

 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫ ૮૦ ૬૦ 00 

૧૧ ૮૦ ૫૪ 00 

૦૦ ૧૧ ૧૧ 00 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 00 

૦૦ ૧૦ ૦૬ 00 

૦૦ ૦૦ ૦૦ 00 

૦૦ ૦૦ ૦૦ 00 

૦૦ ૧૨ ૧૨ 00 

૦૦ ૨૦ ૦૯ 00 

૦૦ ૭૫ ૨૫ 00 

૦૦ ૨૦૦ 

મીટર 

૨૦૦ 

મીટર 

00 

૦૦ ૦૧ ૦૦ 00 

૦૦ ૦૧ ક . ા ૨૫૦ 

ામ  

00 ૭૫૦ 

૦૦ ૧૦ ૦૯ 00 

૦૦ ૧૨ ૦૩ 00 

૦૦ ૧૦ ૦૩ 00 

૦૦ ૧૧ ૧૧ 00 

૦૦ ૧૦૦ ૬૯ 00 

૦૦ ૨૨ ૨૨ 00 

૦૦ ૧૭ ૧૭ 00 

૦૦ ૦૫ ૦૫ 00 

૦૦ ૪૯ ૧૮ 00 

૦૦ ૧૮ ૧૮ 00 

૦૦ ૧૩ ૧૩ 00 

૦૦ ૦૫ ૦૫ 00 

૦૦ ૧૨ ૧૨ 00 

૦૦ ૨૦ ૨૦ 00 

૦૦ ૧૩ ૦૦ 00 

૦૦ ૦૫ ૦૫ 00 

૦૦ ૧૨ ૧૨ 00 

૦૦ ૦૨ ૦૨ 00 
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૩૫  

૩૭  

૦૦  

૦૧  

૦૪  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૧૧  

૫૦  

૦૦  

૦૧  

૭૫૦ ામ  

૦૧  

૦૯  

૦૭  

૦૦  

૩૧  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૩૧  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૧૩  

૦૦  

૦૦  

૦૦  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૫

 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
0[=G[H  lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 

 lJQFI ov JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
       AFATPPPP 
 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5

S|D 8=F\;OM"DZ ;ZSL8 A|[SZ
  

  
 
 

   
   
   

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૩૫    / ૨૦૨૦-૨૧         TFP૦૨/૦૭

૨૦૨૦  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

PPPPPPPPPPPPPPPPP5\d5L\U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]

 

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 5[G,
    

 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF
        EFJGUZ
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૦૭/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

R[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

5[G, 
 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF 

 ુંભારવાડા R.U.B. 5d5L\

S|D 8=F\;OM"DZ ;ZSL8 A|[SZ 

૧ -- ૫૦ AMP 

૨ -- -- 

ચ ા- લસર 5d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ -- 

3 -- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

5d5L\U :8[XGમા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

 DM8Z 5d5 

-- એ વા મઇેક ૧૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 

લો લ 

-- િવરાજ મેઇક૫ ૦૫ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ  

સન કં ોલ પનેલ 

  
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૬૩ AMP   

L & T 

-- એ વા મઇેક ૬ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- એ વા મઇેક ૬ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
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5+S 

5[G, 
લો લ મેઇડ 

સન કં ોલ પનેલ  

5+S 

5[G, 

૬ 

એુજ 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

૬ 

એુજ 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

૨૦ 

એુજ 

 નુમ કં ોલ 

પેનલ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ખડપીઠ 5d5L\U :8[XG

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ -- 

૩ -- 

ડ પોઝલ 5d5L\U :8[XG

 
S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

:8[XGમા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૪૦૦ AMP   -- કો મેઇક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XGમાં C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૩૦ AMP -- િવરાજ મેઇક૫ 

૦૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
60 

5[G, 

૩૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૩૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૩૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

5[G, 

૫ સન કં ોલ 

પેનલ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

                               
વા 5d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ -- 

૩ -- 

૪ -- 

ુંભારવાડા મેઈન 5\

S|D 8=F\;OM"DZ ;ZSL8 A|[SZ

૧ SKP ા સફોમર  
૨૫૦  K.V.A. 

૪૦૦

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 
 

                               EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૨૦૦ AMP -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- --- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૧૫ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

5\d5L\U :8[XG માં C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 

૪૦૦ AMP -- કો મેઇક ૫૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 
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5[G, 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૧૫ 

એુજ 

બા પીડ 

કં ોલ પેનલ 

C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

5[G, 

 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૨ -- 

૩ -- 

ુંભારવાડા લી ટ  5

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ --- 

૩ -- 

ખે ુતવાસ 5\d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ ;ZSL8 A|[SZ

૧ -- ૧૬૦ AMP   L 

& T

૨ -- ૨૦૦ 

એચ.આર

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

-- -- કો મેઇક ૫૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 

-- -- કો મેઇક ૫૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

5\d5L\U :8[XG માં C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 

૧૦૦ AMP -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- કો મેઇક ૨૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 

AMP   L 

& T 

-- એ વા મઇેક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 

 AMP 

આર.સી. 

-- એ વા મઇેક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 
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નુમ કં ોલ 

પેનલ 

 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

5[G, 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

૨૦ 

એુજ 

નુમ કં ોલ 

પેનલ 

5+S 

5[G, 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ફ ઝુ નગં

૩ -- --

૪ -- --

 

      

ેસ રોડ 5\d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ --- 

એચ

૩ -- 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ફ ઝુ નગં-૩  સબમિસબલ પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક ૩૦ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ પપં સેટ 

 EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG માં C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 

૧૦૦ AMP   

L & T 

-- એ વા મઇેક 

૧૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

૨૦૦ AMP 

એચ.આર.સી. 

ફ ઝુ નગં-૩ 

-- એ વા મઇેક 

૧૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૭.૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

 

63 

 એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

5[G, 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

. 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 
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ભાવિસહ  5\d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ --- 

એચ

૩ -- 

૪ -- 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૧૬૦ AMP   

L & T 

-- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

૨૦૦ AMP 

એચ.આર.સી. 

ફ ઝુ નગં-૩ 

-- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૭.૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 
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5+S 

5[G, 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

. 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 
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વા કટ ગેટ 5\d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ -- 

એચ

૩ -- 

૪ -- 

૫ -- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

 

 

 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG માં C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 

૧૬૦ AMP   

L & T 

-- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

૨૦૦ AMP 

એચ.આર.સી. 

ફ ઝુ નગં-૩ 

-- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૪૫ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

-- -- એ વા મઇેક 

૭.૫ એચ.પી. 
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5+S 

5[G, 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

. 

ઇ ડ યલ 

કં ોલ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

 

બા નુગર 5\d5L\U :8[XG 

S|D 8=F\;OM"DZ 

૧ -- 

૨ -- 

૩ -- 

૪ -- 

 

 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સેટ 

 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

U :8[XG મા ંC{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5d5 

૬૩ AMP -- એ વા મઇેક 

૧૦ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- એ વા મઇેક 

૧૦ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- એ વા મઇેક 

૨૦ એચ.પી. 

એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 

-- -- એ વા મઇેક ૬ 

એચ.પી. એુજ 

સબમિસબલ 

પપં સટે 
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એમ.સી.સી.  

પેનલ 

5+S 

5[G, 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 

 

એુજ 

સન કં ોલ 

એમ.સી.સી.  

પેનલ 
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ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૩૬

5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
0[=G[H  lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FYH6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

   

GM\Wov p5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૩૬     / ૨૦૨૦-૨૧  TFP  ૦૨/૦૭/

૨૦૨૦  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM VMl08 VC[JF, 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
RF,]\ 

JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

     
 

p5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P
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/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

R[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

NZdIFG 

 

ZSD 
~FP 

 

V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P 
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   TFP #!q_#q૨૦૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ નીલ નીલ ૬૮ 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ નીલ નીલ  ૫૧૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

૬,૭૫,૬૫,૬૬૮/- ૬૨ ૫,૬૪,૭૯,૨૮૮/- 

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

૧,૦૯,૦૦,૭૧૧/- ૫૧૧ ૧,૦૯,૦૦,૭૧૧/- 

68 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

૦૬ ૧,૧૦,૮૬,૩૮૦/- 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 

ZSD ~FP 

નીલ નીલ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P   

 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
0[=G[H  lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 
 lJQFI ov;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    DF\U6L SZTL OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V

  જય ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને 

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે

ભાવનગર શહરમા ં નેજ કને શન

ફાઈલોની િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 

 
   

   
    

 
 

ગત વષની 

પે ડ ગ ફાઈલ  

૨૦૧૯-૨૦૨૦
VFJ[, OF.,MGL 

;\bIF 
  

ગત વષ ની ૨૦૧૯-૨૦૨૦

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

   ૧૩૭   / ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૦૭/

૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG નેજ કને શનની ર  ચ ી
U6L SZTL OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V\U[PPPP 

 
ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ નો વાિષક અહવાલ 

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે4 આ કામે નીચે જુબ પ કમા ંઆપનાં િવભાગેથી 

કને શનની ર  ચઠ  ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ંઆવેલ 

લોની િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો . 

 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                 EFJGUZ

૨૦૨૦  
VFJ[, OF.,MGL 

 

lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF"
AFSL ZC[,

OF.,MGL ;

D\H}Z NOTZ[ 

  

૨૦૨૦  lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF" 
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/૨૦૨૦ 

કને શનની ર  ચ ીની  

નો વાિષક અહવાલ 

ચે જુબ પ કમા ંઆપનાં િવભાગેથી 

માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ંઆવેલ 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

JQF"નાં તે 
AFSL ZC[, 

OF.,MGL ;\bIF 
 

JQF" નાં તે 
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 (૧) નેજ િવભાગ બીલન.ં૮૭૮ 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેઆઈટમ 

ન.ં૪મા લુ જણાય છે. 

       સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

કરલ છે. 

    અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમાં

કરાવેલ છે. 

(૨)  નેજ િવભાગ બીલન.ં૧૬૪૦ 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટકનીકલી 

ચકાસણી કરતા એમ.બી મા દશાવેલા માપની થળ પર ચકાસણી કરતા આઈટમ નં

ના માપમા ં લુ જણાય છે પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

ન.ં૧૧૪ તા:૧૯/૦૩/૨૦૨૦ થી પરત કરલ 

    અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમાં

કરાવેલ છે. 

(૩) નેજ િવભાગ બીલન.ં૧૨૫૭ .

                     સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ 

અ વયે આઈટમ ન.ં૧ મા ગણતર મા ં લુ જણાય છે ધુારો કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા 

માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૨૦ તા:૨૪

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભા

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

(૪) નેજ િવભાગ બીલન.ં૧૧૫  .૧૧૧૨૩૭

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટ ડરની 

આઈટમ ન.ં૧૯ મા દશાવેલા માપ કરતા એમ

૧ ૨ 

૦૦ ૧૬૨૩

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 .૬૮૫૩૦/- મનીષભાઈ ભ ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેઆઈટમ 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૦૩ તા:૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમાં .૯૫૪/- 

.૨૬૧૭૩૦/- આનદં ક શન ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે.

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટકનીકલી 

બી મા દશાવેલા માપની થળ પર ચકાસણી કરતા આઈટમ નં

ના માપમા ં લુ જણાય છે પ ટતા કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમાં .૪૮૭૨/

.૨૪૮૬૩ /- ઓમ સાંઈ એ ટર ાઇઝ ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ 

મા ગણતર મા ં લુ જણાય છે ધુારો કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

૧૧૧૨૩૭/- રાજ ક શન ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટ ડરની 

મા દશાવેલા માપ કરતા એમ.બી તથા બીલ માપંણ વધાર દશાવેલ છે તો 

D\H}Z NOTZ[ 

 ૩ ૪ 

૧૬૨૩ ૧૫૯૮ ૦૨ 
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બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેઆઈટમ 

૨૦૨૦ થી પરત 

 નો ઘટાડો 

. 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટકનીકલી 

બી મા દશાવેલા માપની થળ પર ચકાસણી કરતા આઈટમ ન.ં૧ તથા ૨ 

ઓડ ટ મેમા 

/- નો ઘટાડો 

બીલ ર ુ થયેલ છે. 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ 

મા ગણતર મા ં લુ જણાય છે ધુારો કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા 

ગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં . ૨૧૨૬/- 

સદર ુ બીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ થયેલ બીલ અ વય ેટ ડરની 

બી તથા બીલ માપંણ વધાર દશાવેલ છે તો 

૫ 

૨૩ 
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ધુારો કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

 

 

(૫) નેજ િવભાગ બીલન.ં૧૫૦૮ .

          સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ અ વયે 

આઈટમ ન.ં૧ મા ંએસટ મેટ કરતા બીલ તથા એમ

કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ધુારો કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મમેા ન.ં૧૧૫ તા:૧૯/૦૩/

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

.૩૨૨૨૪૮૪/- શીવધારા એ ટર ાઇઝ ુ ંબીલ ર ુ થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ અ વયે 

મા ંએસટ મેટ કરતા બીલ તથા એમ.બીમા ંમાપ વધાર દશાવલેા છે પ ટતા 

કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મમેા ન.ં૧૦૬ તા:૧૦/૦૨/૨૦૨૦ 

ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં
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/૨૦૨૦ થી 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૫૩૩૦/- 

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

સદર  ુબીલ ની ચકાસણી કરતા જણાવવા  ુક ઉપરો ત ર ુ  થયેલ બીલ અ વયે 

બીમા ંમાપ વધાર દશાવલેા છે પ ટતા 

૨૦૨૦ થી પરત 

ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૮૬૫૫૦/- 
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ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG

 
5|lT4 
8FpG0[J,5D[g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 

 lJQFI ov ;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦
                VF5JFDF\ VFJ[, GM8L;MGL DFlCTL VMl08 VC[JF,GF SFD[ DMS,JF 
     AFATPP 
                              

                     HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[

T{IFZ SZJF V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P VF SFD[ 

U[ZvSFIN[;Z AF\WSFD N}Z SZJF V\

SZXMHLP   

 
S|D GM8L; 

G\AZ 
GM8L; 

VF%IFGL 
TFZLB
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG\P ૧૩૮  / ૨૦૨૦-૨૧     TFP૦૨/૦૭

૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFGU[ZvSFIN[;Z AF\WSFD ;\NE[" 
VFJ[, GM8L;MGL DFlCTL VMl08 VC[JF,GF SFD[ DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[  ૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM JFlQF"S VC[JF, 

U[GL SFI"JFlC X~ K[P VF SFD[ નીR[ D]HAGF 5+SDF\ VF5GF lJEFU[YL EFJGUZ XC[ZDF

WSFD N}Z SZJF V\U[ VF5JFDF\ VFJ[, GM8L;MGL lJUTM T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

GM8L; 
VF%IFGL 
TFZLB 

VF;FDLG]\ GFD ;ZGFD]\ ZLDFS;"
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૦૭/૨૦૨૦ 

NE["  
VFJ[, GM8L;MGL DFlCTL VMl08 VC[JF,GF SFD[ DMS,JF  

GM JFlQF"S VC[JF, 

VF5GF lJEFU[YL EFJGUZ XC[ZDF\ 

T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ZLDFS;" 
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S|D GM8L; 
G\AZ 

GM8L; 
VF%IFGL 
TFZLB 

૧ ૧ ૨૩/૦૫/૨૦૧૯ ખા લદખાન અ ુલ મહમદ 

૨ ૨ ૨૪/૦૫/૨૦૧૯ આદમ ભાઇ અ ુલકાદર 

૩ ૩ ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ 

૪ ૪ ૧૬/૦૭/૨૦૧૯ 

૫ ૫ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ જગ દશભાઇ હરાભાઇ રાઠોડ

૬ ૬ ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ પઠાણ તો ફકભાઇ ફતેખાન

૭ ૭ ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ભરતભાઇ જમનાદાસ ભાલાણી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                                         EFJGUZ

VF;FDLG]\ GFD ;ZGFD]\ 

ખા લદખાન અ ુલ મહમદ 

ખાન પઠાણ 

ઇ ડ યા ટાવર પાછળ

ઘોઘાર  જમાત ખાનાની 

બા ુમા જોગીવાડની 

ટાકં  િવ લે ર તરફ 

જતો રોડ  

આદમ ભાઇ અ ુલકાદર 

કા વા  

બા વાડ,દાણાપીઠ

ભાવનગર 

હા નભાઇ એસ. લાખાણી બાચોક, બો બે 

િસલેકશનની બા ુમા

ભાવનગર.  

ેિસડટ/સે ટર ી 

માધવદશન નોન ડગ 

અસોિસએશન  

માધવ-દશન કો લે  

વાઘાવાડ રોડ, 

ભાવનગર  

જગ દશભાઇ હરાભાઇ રાઠોડ ધજગરા શરે ,સરદાર 

ચોક ,  કણબીવાડ, 

ભાવનગર 

પઠાણ તો ફકભાઇ ફતેખાન ડ નો ડલો, સઘંેડ યા

બ ર, શેલારશાપીર 

પાસ,ે ભાવનગર  

ભરતભાઇ જમનાદાસ ભાલાણી પારસ સોડાની ઉપર
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

વોડ ZLD
FS;" 

ઇ ડ યા ટાવર પાછળ 

ઘોઘાર  જમાત ખાનાની 

બા ુમા જોગીવાડની 

ટાકં  િવ લે ર તરફ 

શહર  

દાણાપીઠ, શહર  

બો બે 

િસલકેશનની બા ુમા, 

શહર  

કો લે  , શહર  

સરદાર 

, 

શહર  

સઘંેડ યા 

શેલારશાપીર 

 

શહર  

પારસ સોડાની ઉપર, શહર  
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૮ ૮ ૨૯/૦૭/૨૦૧૯ અ તાફભાઇ ઇ ા હમભાઇ 

૯ ૯ ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

૧૦ ૧૦ ૦૫/૦૮/૨૦૧૯ પુતભાઇ વાલાભાઇ  મેર

૧૧ ૧૧ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ જત ભાઇ અનતંરાય 

૧૨ ૧૨ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૩ ૧૩ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૪ ૧૪ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ફર દાબેન અ બુકર વણઝારા

૧૫ ૧૫ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ શબનમબેન સુેનભાઇ પઠાણી

૧૬ ૧૬ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૭ ૧૭ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૮ ૧૮ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ુ સુભાઇ કાદરભાઇ લાખાણી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ભાદવાની 

શેર ,પીરછ લા,  

ભાવનગર  

અ તાફભાઇ ઇ ા હમભાઇ 

બેલીમ 

સાલેભાઇની ડલી 

,અમીપરા, વડવા, 

ભાવનગર  

બસંલ ાકોન ા.લી.  િશવા લિેસગ-૨, બી.એમ.સી

ઓફ સની સામ,ે મગંલિસહ  

રોડ, ભાવનગર   

પુતભાઇ વાલાભાઇ  મેર સી.સ.ન.ં૭૨૮૬ ,૭૨૮૫

વોડ ન.ં-૩, અશોક 

ર ટોર ટ, પીરછ લા રોડ

ભાવનગર 

જત ભાઇ અનતંરાય સઘંવી ી દગ બર ન મદં ર 

પાસ,ે નીશા મેડ કલ 

સામ,ે એમ. . રોડ, 

ભાવનગર  

સર નાબેન અનવરાઅલી 

હરાણી 

ગગા ઓઝાનો ખાચંો

ઘટં  પાસ,ે ભગાતળાવ

ભાવનગર 

ઇકબાલભાઇ મોહમદભાઇ 

ગઢરા 

ભગત શેર , ભગાતળાવ

ભાવનગર 

ફર દાબેન અ બુકર વણઝારા ડબગર શેર , 

ભગાતળાવ, ભાવનગર

શબનમબેન સુેનભાઇ પઠાણી ડબગર શેર , 

ભગાતળાવ, ભાવનગર

સો હલભાઇ ુ સુભાઇ 

હમીયાણી 

ડબગર શેર , 

ભગાતળાવ, ભાવનગર

રસીકભાઇ મહતા ભીખા ઠ રની શરે ના 

નાક,   ભગાતળાવ, 

ભાવનગર 

ુ સુભાઇ કાદરભાઇ લાખાણી ભીખા ઠ રની શરે ના 
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,  

, 

શહર  

સી. 

મગંલિસહ  

 

શહર  
 
 

 

૭૨૮૫, 

અશોક 

પીરછ લા રોડ, 

શહર  

ી દગ બર ન મદં ર 

નીશા મેડ કલ 

, 

શહર  

ગગા ઓઝાનો ખાચંો, 

ભગાતળાવ, 

શહર  

ભગાતળાવ, શહર  

ભાવનગર 

શહર  

ભાવનગર 

શહર  

ભાવનગર 

શહર  

ઠ રની શરે ના શહર  

ભીખા ઠ રની શરે ના શહર  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૯ ૧૯ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ુ ભુાઇ શ બીરભાઇ થોરા

૨૦ ૨૦ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ સૈયદ ર ઝવાનબેન ીશભાઇ 

૨૧ ૨૧ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ફમીદાબેન શ બીરભાઇ સુૈન 

૨૨ ૨૨ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ઇરફાનાબા  ુર લુભાઇ ગાધંી

૨૩ ૨૩ ૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

૨૪ ૨૪ ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ યાસીનભાઇ 

૨૫ ૨૫ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ અ ય સીમલ ખટવાણી

૨૬ ૨૬ ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ ી હરશભાઇ જયિંતલાલ શાહ 

૨૭ ૨૭ ૨૩/૧૦/૨૦૧૯ નુીલભાઇ પરચામલ રો હલા 

૨૮ ૨૮ ૨૩/૧૦/૨૦૧૯ આ ગયા કશોરભાઇ તાઉમલ

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

નાક,   ભગાતળાવ, 

ભાવનગર 

ુ ભુાઇ શ બીરભાઇ થોરા ભીખા ઠ રની શરે ના 

નાક,   ભગાતળાવ, 

ભાવનગર 

સૈયદ ર ઝવાનબેન ીશભાઇ  ડબગર શેર , ભગાતળાવ

ભાવનગર 

ફમીદાબેન શ બીરભાઇ સૈુન 

ભરમાર   

ગગા ઓઝાનો ખાચંો, ઘટં  

પાસે, ભગાતળાવ, ભાવનગર

ઇરફાનાબા  ુર લુભાઇ ગાધંી ડબગર શેર , 

ભગાતળાવ, ભાવનગર

કશોરબા ઘન યામિસહ 

ગોહ લ 

લોટ ન.ં ૧૭, સન એ ડ 

સાઇન હોટલવળો ખાચંો

વડવા, ભાવનગર 

યાસીનભાઇ  હસનભાઇ  .ુ ુલ સામ,ે 

લીમડ વાળ  સડક, 

વાપર  રોડ, ભાવનગર

અ ય સીમલ ખટવાણી મોટા લેલાલ મદં રની 

સામ,ે ભુાષ 

બકાલાવાળાની શેર

રસાલા ક પ , ભાવનગર 

ી હરશભાઇ જયિંતલાલ શાહ 

તથા અ ય 

જયતં કટલેર , ી યમ  

વશરામ એ ડ અ ટની 

બા ુમા, સોની બ ર

એમ. .રોડ, ભાવનગર 

નુીલભાઇ પરચામલ રો હલા  .પી.ફશન આઇવાળા 

ખાચંો, દશા ીમાળ  

ાતીની વાડ  પાછળ, 

ઘોઘાગટે, ભાવનગર  

આ ગયા કશોરભાઇ તાઉમલ  મહાદવ આઇવાળા 

ખાચંો, દશા ીમાળ  

ાતીની વાડ  પાછળ
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, 

ભીખા ઠ રની શરે ના 

, 

શહર  

ભગાતળાવ, શહર  

ઘટં  

ભાવનગર 

શહર  

ભાવનગર 

શહર  

સન એ ડ 

સાઇન હોટલવળો ખાચંો , 

ભાવનગર  

શહર  

, 

ભાવનગર 

શહર  

મોટા લેલાલ મદં રની 

બકાલાવાળાની શેર , 

ભાવનગર  

શહર  

ી યમ  

વશરામ એ ડ અ ટની 

સોની બ ર, 

ભાવનગર  

શહર  

ફશન આઇવાળા 

, 

 

શહર  

મહાદવ આઇવાળા 

દશા ીમાળ  

ાતીની વાડ  પાછળ, 

શહર  
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૨૯ ૨૯ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

૩૦ ૩૦ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ બદનનીશીબેન અ બાસભાઇ 

૩૧ ૩૧ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ 

૩૨ ૩૨ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ના જર એહનદ ના મુીયા 

૩૩ ૩૩ ૧૭/૦૧/૨૦૨૦ રજની મોહનલાલ દવરા તથા 

૩૪ ૩૪ ૧૭/૦૧/૨૦૨૦ 

૩૫ ૩૫ ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ 

૩૬ ૩૬ ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ 

૩૭ ૩૭ ૧૮/૦૨/૨૦૨૦ િન બેુન કાશભાઇ ધામેચા 

૩૮ ૩૮ ૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ુ શુભાઇ અલારખભાઇ મલેક  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ઘોઘાગેટ, ભાવનગર

અમીનાબેન સતારભાઇ 

પીઠડ યા 

બાપેસરા ુવા પાસે, 

વડવા ભાવનગર  

બદનનીશીબેન અ બાસભાઇ 

કા   

હક મ શેર  ભગા તળાવ 

ભાવનગર  

મહશભાઇ રા લુભાઇ 

વધવાણી 

પેલેસ ટૉક ઝની સામેનો 

ખાચંો, કણબીવાડ, 

ભાવનગર  

ના જર એહનદ ના મુીયા 

કા  

બક ઓફ ઇ ડ યાની 

પાછળ, બાવાડ  

રજની મોહનલાલ દવરા તથા 

અ યો 

સવ ન.ં ૪૭૯૦,૪૭૯૧

૪૭૯૩, વોડ ન.ં- ૩, શીટ 

ન.ં૮૫, જમાદાર શેર

ભાવનગર   

િવ ભુાઇ મગનરામ 

તણચદંાણી 

સી.સ.ન.ં૪૭૯૨/પૈક

વોડ ન.ં-૩,શીટ ન.ં૮૫

જમાદર શેર , ભાવનગર 

ફા કભાઇ તેલવાળા મૌસમ પફ મુ, શકંરના 

મદં ર પાસ,ે એમ. 

.રોડ, ભાવનગર 

યતીનભાઇ લાલ ભાઇ 

ધાર યા 

યતીન ઇલેક ોનીક, 

શકંરના મદં ર પાસ,ે 

એમ, . રોડ, ભાવનગર 

િન બુેન કાશભાઇ ધામેચા  સી.સ.ન.ં૭૨૮૩, શીટ 

ન.ં૧૦૮,  વોડ ન.ં-

૩/એ,પેઇ ટર રા નુી 

ડલી, શકંરના મદં ર 

પાસ,ે એમ, . રોડ, 

ભાવનગર 

ુ શુભાઇ અલારખભાઇ મલેક  ચ તુરાથી મોટ  શેર  

તરફ જતા, કાિછયાવાડ
76 

ભાવનગર 

, 

 

શહર  

હક મ શેર  ભગા તળાવ શહર  

પેલેસ ટૉક ઝની સામેનો 

, 

શહર  
 
 
 
 
 

બક ઓફ ઇ ડ યાની 

 

શહર  

૪૭૯૧, 

શીટ 

જમાદાર શેર , 

 

શહર  

પૈક , 

૮૫, 

ભાવનગર  

શહર  

શકંરના 

. 

 

શહર  

, 

, 

ભાવનગર  

શહર  

શીટ 

પેઇ ટર રા નુી 

શકંરના મદં ર 

, 

શહર  

ચ તુરાથી મોટ  શેર  

કાિછયાવાડ, 

શહર  
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૩૯ ૩૯ ૦૯/૦૩/૨૦૨૦ શાતંાબને મગનલાલ રાઠોડ

૪૦ -- -- અશોકભાઇ ના ભુાઇ  વેગડ

૪૧ ૧ ૨૮/૦૪/૨૦૧૯ ભવદ પભાઇ દવાયતભાઇ 

૪૨ ૨ ૨૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૪૩ ૩ ૨૮/૦૪/૨૦૧૯ માલીક 

૪૪ ૪ ૨૧/૧૦/૨૦૧૯ મન ભાઇ ઝવરેભાઇ બારયા

૪૫ ૫ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ અજયભાઇ એસ

અ ય 

૪૬ ૬ ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ઘેલાભાઇ આતમભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વડવા, ભાવનગર 

શાતંાબેન મગનલાલ રાઠોડ મોટા ફાળ યાના ખાચંો

ભાલાલા ઝેરો  સામનેો 

ખાચંો , હાઇકોટ રોડ

ભાવનગર 

અશોકભાઇ ના ભુાઇ  વેગડ લોટ ન ં૮૭ પૈક  

રજ તુ સોસાયટ  સામ ે

ખે ુતવાસ , ુવાપર  

રોડ,ભાવનગર  

ભવદ પભાઇ દવાયતભાઇ 

લ ુમ 

લોટ ન ં૮, પકંજ 

સોસાયટ , બોરડ ગેટ

ભાવનગર  

વીણિસહ દા ુ ભા ઝાલા લોટ ન ં૯૯૭/એ , 

સાઇંબાબા મદં ર રોડ

મેઘાણી સકલ પાસ,ે 

ભાવનગર   

માલીક - વીણિસહ દા ુભા 

ઝાલા 

ભા ુત- દપકભાઇ 

આ મારામ લ પુોટા

લોટ ન૯ં૯૭/એ, 

સાઇંબાબા મદં ર રોડ

મેઘાણી સકલ પાસ,ે 

ભાવનગર   

મન ભાઇ ઝવરેભાઇ બારયા લોટ ન.ં૧૩૮૩/એ 

કોળ  ાતીની વાડ  

સામ,ે દામાભાઇ હોટલ 

પાછળ , ભાવનગર 

અજયભાઇ એસ. શાહ તથા 

અ ય  

લોટ ન.ં૮૪૪, 

ક.ક.એવ  ુ, ૃ ણનગર 

, ભાવનગર  

ઘેલાભાઇ આતમભાઇ સોલકં  લોટ ન.ં૩૪ પૈક , 

સરકાર  શાળા પાસ,ે 

વાપર  રોડ, ભાવનગર 

77 

ભાવનગર  

મોટા ફાળ યાના ખાચંો, 

ભાલાલા ઝેરો  સામેનો 

હાઇકોટ રોડ, 

શહર  

પૈક  

રજ તુ સોસાયટ  સામ ે, 

ુવાપર  

 

ઉ. ૃ.  

પકંજ 

બોરડ ગેટ, 

ઉ. ૃ.  

, 

મદં ર રોડ, 

, 

 

ઉ. ૃ.  

આ મારામ લ પુોટા, 

 

સાઇંબાબા મદં ર રોડ, 

, 

 

ઉ. ૃ.  

 , 

કોળ  ાતીની વાડ  

દામાભાઇ હોટલ 

ભાવનગર  

ઉ. ૃ.  

ૃ ણનગર 

 

ઉ. ૃ.  

, 

, 

ભાવનગર  

ઉ. ૃ.  
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૪૭ ૭ ૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ટ  ી મેમણ મોટ  જમાત 

૪૮ ૮ ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ િ વેણી

૪૯ ૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૯ 

૫૦ ૮ ૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ડાયાભાઇ રામ ભાઇ નાવડ યા 

તથા ઘન યામભાઇ હણોલવાળા 

તથા ર ફકભાઇ રાજગસવાળા 

૫૧ ૯ ૦૭/૦૯/૨૦૧૯ હર િસહ ઘં યામિસહ ડ

૫૨ ૧૦ ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ માહવીરિસહ િવણિસહ વાળા 

ઇવા પુ ઓફ કંપનીના કોમન  

૫૩ ૨૦ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 

૫૪ ૨૩ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ઉષા ુમાર  મહશ સાદ યાદવ

૫૫ ૨૪ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ પરષો મભાઇ મોહનભાઇ 

૫૬ ૨૫ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ જગદ શભાઇ ગ ુભા સરવયૈા
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ટ  ી મેમણ મોટ  જમાત  લોટ ન.ં૨૬૪૪ , આનદં 

િવહાર ,અખાડા પાસે 

દુાસ તળાવ , 

ભાવનગર  

િ વેણીબને  રંજનભાઇ રાઠોડ  ફલેટ ન.ં ૧૪ , વ ુધંરા 

ફલેટ, ડોન ચોક ભાવનગર 

ગૌતમભાઇ એમ પડાયા લોટ ન.ં ૧૨, નવ ગુ 

સોસાયટ , વેલસ સકલ

પાસે, ભાવનગર 

ડાયાભાઇ રામ ભાઇ નાવડ યા 

તથા ઘન યામભાઇ હણોલવાળા 

તથા ર ફકભાઇ રાજગસવાળા  

માલધાર  સોસાયટ  

બોરતળાવ, ભાવનગર 

હર િસહ ઘં યામિસહ ડ  ર.સ.ન.ં૨૪૯ પૈક  

િવકટોર યા પાક રોડ

ભાવનગર  

માહવીરિસહ િવણિસહ વાળા 

ઇવા પુ ઓફ કંપનીના કોમન  

લોટવાળ  જ યા 

રામદવ પે ોલ પપંની 

પાછળ, મોર ના મઢની 

પાસ,ે ચ ા, ભાવનગર

અરિવદભાઇ મેઘ ભાઇ 

વડલીયા 

લોટ ન.ં૫૭, 

ર.સ.ન.ં૨૪/૨ પૈક  

ચ ા 

ઉષા ુમાર  મહશ સાદ યાદવ લોટ ન.ં૪૩, 

ર.સ.ન.ં૧૮/પૈક  & 

૧૯/પૈક  કત વર યા 

સોસયટ , ચ ા િસદસર 

રોડ, ચ ા, ભાવનગર

પરષો મભાઇ મોહનભાઇ 

સવાણી 

લોટ ન.ં ૧૩૫, 

િશવનગર આર.ટ .ઓ

રોડ, જવેલસ સકલ 

પાસ,ે ભાવનગર  

જગદ શભાઇ ગ ુભા સરવયૈા લોટ ન.ં ૧૦૨ પૈક

ર.સ.ન.ં ૨૨૪ પૈક  ૩

78 

આનદં 

અખાડા પાસે , 

, 

ઉ. ૃ.  

વ ુધંરા 

ડોન ચોક ભાવનગર  

ઉ. ૃ.  

નવ ગુ 

વેલસ સકલ 

ચ ા- લસર  

માલધાર  સોસાયટ  , 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

પૈક  

િવકટોર યા પાક રોડ, 

ચ ા- લસર  

રામદવ પે ોલ પપંની 

મઢની 

ભાવનગર 

ચ ા- લસર  

પૈક  , 

ચ ા- લસર  

& 

પૈક  કત વર યા 

ચ ા િસદસર 

ભાવનગર 

ચ ા- લસર  

ઓ. 

જવેલસ સકલ 

 

ચ ા- લસર  

પૈક , 

૩, 

ચ ા- લસર  
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૫૭ ૩૦ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ જતીભાઇ ટ ડાભાઇ સોલકં  

૫૮ ૩૧ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ મણીબેન કા ભાઇ સોલકં  

૫૯ ૩૨ ૦૮/૧૧/૨૦૧૯ કુશભાઇ માવ ભાઇ બોર ચા 

૬૦ ૩૫ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૬૧ ૩૭ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ રુશભાઇ દવ ભાઇ વાસાણી

૬૨ ૩૮ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ર ટાબા રા િસહ ગોહ લ

૬૩ ૩૯ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ રામે ર બેન ચેતનભાઇ હાડા 

૬૪ ૪૦ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ સતીષભાઇ મન ભાઇ ડાભી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ચ ા, ભાવનગર 

જતીભાઇ ટ ડાભાઇ સોલકં   લોટ ન.ં ૧૩૩, સ.નં

૧૫, મ વુન સોસાયટ

લસર, ભાવનગર 

મણીબેન કા ભાઇ સોલકં  

તથા અ ય 

લોટ ન.ં ૫૩/બી, 

ર.સ.ન.ં ૭૫ પૈક , 

મહાલ મી સોસાયટ  

લસર , ભાવનગર 

કુશભાઇ માવ ભાઇ બોર ચા  લોટ ન.ં ૯૭, બજરંગ 

બાળક સોસાયટ , ચ ા 

િસદસર રોડ, ભાવનગર 

દ વજયિસહ િવ મિસહ 

ડુાસમા 

લોટ ન.ં ૧૫૮, 

ર.સ.ન.ં૨૫૯/૧ થી 

૨૮૦, શાતંીનગર, ચ ા 

ભાવનગર    

રુશભાઇ દવ ભાઇ વાસાણી લોટ ન.ં ૨૪, સ.ન.ં 

૨૪૯ પૈક  સરદાર પટલ 

સોસાયટ -૧, ચ ા, 

ભાવનગર  

ર ટાબા રા િસહ ગોહ લ લોટ ન.ં ૫૮, સ.ન.ં 

૧૮,૨૦/૧, ૨૦/૨, 

ખુશાિંત રિસડ સી, 

લસર, ભાવનગર 

રામે ર બેન ચતેનભાઇ હાડા 

તથા અ ય 

લોટ ન.ં ૨૬, સ.ન.ં 

૧૮,૨૦/૧, ૨૦/૨,

ખુશાિંત રિસડ સી, 

લસર, ભાવનગર 

સતીષભાઇ મન ભાઇ ડાભી લોટ ન.ં ૧૮૫, સ.નં

૧૮,૨૦/૧, ૨૦/૨, 

ખુશાિંત રિસડ સી, 
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ન.ં 

મ વુન સોસાયટ , 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

, 

, 

મહાલ મી સોસાયટ  , 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  
 
 
 
 
 
 
 

બજરંગ 

ચ ા , 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

થી 

ચ ા 

 

ચ ા- લસર  

. 

પૈક  સરદાર પટલ 

, 

ચ ા- લસર  

. 

, 

, 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

. 

, 

, 

 

ચ ા- લસર  

ન.ં 

, 

, 

ચ ા- લસર  
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૬૫ ૪૧ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૬૬ ૪૨ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ક પેશિસહ ભરતિસહ ગો હલ 

૬૭ ૪૩ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ભાબેન જલાલ કવા તથા 

૬૮ ૪૪ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

૬૯ ૪૫ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ મીનાબેન જ ભુાઇ

૭૦ ૪૬ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ રંજનાબા હષદભાઇ ગઢવી 

૭૧ ૪૭ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ નવલસગંભાઇ વાલ ભાઇ 

૭૨ ૪૮ ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

૭૩ ૭૦ ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ તૃીબેન અ લુભાઇ બારયા

૭૪ ૭૨ ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

લસર, ભાવનગર 

નાગ ભાઇ નારણભાઇ 

ઘેલાણી 

લોટ ન.ં ૬૧, સ.ન.ં 

૨૨૧, હર ઓમનગર 

, ચ ા, ભાવનગર 

ક પેશિસહ ભરતિસહ ગો હલ  લોટ ન.ં ૩૪૫, સ.ન.ં 

૧૮,૨૦/૧, ૨૦/૨, 

ખુશાિંત રિસડ સી, 

લસર, ભાવનગર 

ભાબેન જલાલ કવા તથા 

અ ય  

લોટ ન.ં ૨૫/એ, સ.નં

૨૦૯,દસાઇનગર, ચ ા

ભાવનગર  

પાયલબેન િનરવભાઇ 

અણઘણ  

લોટ ન.ં૮૭,૮૮, સરદાર 

પટલ-૧, જવે સ સકલ 

પાસ,ે ભાવનગર  

મીનાબને જ ભુાઇ કામળ યા 

તથા અ ય 

લોટ ન.ં ૨૮, ર.સ.નં

૪૩, પી.-૧/ પી.-૧/

પી.-૧, લસર, 

ભાવનગર  

રંજનાબા હષદભાઇ ગઢવી  લોટ ન.ં ૨૧ સ.ન.ં૪૩ 

પી.-૧/પી.-૨, લુસી 

પાક લસર, ભાવનગર 

નવલસગંભાઇ વાલ ભાઇ 

હ ડયા 

લોટ ન.ં ૪૪-૪૩-

૪૪/એ સ.ન.ં ૨૫૦ પૈક

ચ ા, ભાવનગર  

હતષેભાઇ મગનભાઇ 

િમતલીયા 

લોટ ન.ં ૮, સ.ન.ં ૬ 

પૈક , વર યાપાક, ચ ા

ભાવનગર  

તૃીબેન અ લુભાઇ બારયા લોટ ન.ં ૨૯, 

સ.ન.ં૪/પૈક  માધવાનદં 

સોસાયટ -૧, 

ચ ા,ભાવનગર 

િવલાસબને અરિવદભાઇ લોટ ન.ં ૪૪, 
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. 

હર ઓમનગર 

 

ચ ા- લસર  

. 

, 

, 

 

ચ ા- લસર  

ન.ં 

ચ ા, 

ચ ા- લસર  

સરદાર 

જવે સ સકલ 

 

ચ ા- લસર  

ન.ં 

/ 

ચ ા- લસર  

૪૩ 

લુસી 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

પૈક , 

 

ચ ા- લસર  

૬ 

ચ ા, 

ચ ા- લસર  

ધવાનદં 

 

ચ ા- લસર  

ચ ા- લસર  
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૭૫ ૭૩ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ જયપાલિસહ પી

૭૬ ૭૪ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ જયપાલિસહ પી

૭૭ ૭૫ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ િવનોદભાઇ ન ભુાઇ જોગડ યા

૭૮ ૭૬ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ તે ભાઇ મેઘ ભાઇ મુરા

૭૯ ૭૭ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ખમ ભાઇ ભખાભાઇ પરમાર

૮૦ ૭૮ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ નમસા 

૮૧ ૭૯ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ મ ભુાઇ કરશનભાઇ સોલકં  

૮૨ ૮૦ ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ી િવ ુબને ગોિવદભાઇ તથા 

૮૩ ૮૪ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ જયેશભાઇ મકાનભાઇ રાઠોડ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વાઘેલા તથા અ ય ર.સ.ન.ં૧૮/પૈક  & ૧૯

પૈક  કત વર યા 

સોસાયટ , ચ ા 

ભાવનગર  

જયપાલિસહ પી. ડ  તથા 

શ તિસહ ડ . ગો હલ 

લોટ ન.ં ૪, િમ લટર  

સોસાયટ , ચ ા,  

ભાવનગર 

જયપાલિસહ પી. ડ  તથા 

શ તિસહ ડ . ગો હલ 

લોટ ન.ં ૪, િમ લટર  

સોસાયટ , ચ ા,  

ભાવનગર 

િવનોદભાઇ ન ભુાઇ જોગડ યા લોટ ન.ં૧૫, નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ, 

ભાવનગર 

તે ભાઇ મેઘ ભાઇ મુરા લોટ ન.ં૧૪, નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ

ભાવનગર 

ખમ ભાઇ ભખાભાઇ પરમાર લોટ ન.ં૧૦, નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ

ભાવનગર 

નમસા ભરતભાઇ રણછોડભાઇ લોટ ન.ં૭ અને ૫, 

નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ

ભાવનગર 

મ ભુાઇ કરશનભાઇ સોલકં  

(ભા ુઆત) 

લોટ ન.ં૧૬,ધોબીઘાટ 

મેઇન રોડ પર, નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ

ભાવનગર 

ી િવ ુબેન ગોિવદભાઇ તથા 

વાઘ ડુાભાઇ કાળાભાઇ 

લોટ ન.ં૨૩/૨૪, 

ધોબીઘાટ મઇેન રોડ પર

નવ ગુ 

સોસાયટ ,બોરતળાવ

ભાવનગર 

જયેશભાઇ મકાનભાઇ રાઠોડ માધવ ુ પ કો લે
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૧૯/ 

િમ લટર  ચ ા- લસર  

િમ લટર  ચ ા- લસર  

નવ ગુ 

 

ચ ા- લસર  

નવ ગુ 

બોરતળાવ, 

ચ ા- લસર  

નવ ગુ 

બોરતળાવ, 

ચ ા- લસર  

, 

બોરતળાવ, 

ચ ા- લસર  

ધોબીઘાટ 

નવ ગુ 

બોરતળાવ, 

ચ ા- લસર  

 

ધોબીઘાટ મઇેન રોડ પર, 

બોરતળાવ, 

ચ ા- લસર  

માધવ ુ પ કો લે , ચ ા- લસર  
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૮૪ ૮૫ ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ાબેન ગોિવદભાઇ લેવા 

તથા મન ભાઇ રામ ભાઇ 

૮૫ ૮૬ ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ કશવભાઇ લાલ ભાઇ ગો હલ

૮૬ ૮૭ ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ રિતલાલ ાગ ભાઇ સોલકં

૮૭ ૯૪ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ 

૮૮ ૯૬ ૦૭/૦૩/૨૦૨૦ 

૮૯ ૯૭ ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ 

૯૦ ૧ ૦૪/૦૪/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ુ કાન ન.ં ૭, પહલા 

માળે, ુ દુવાડ , 

બોરતળાવ, ભાવનગર 

મો:૯૩૭૪૧ ૬૪૨૫૫

ાબેન ગોિવદભાઇ લેવા 

તથા મન ભાઇ રામ ભાઇ 

જોગાસણ 

લોટ ન.ં ૧૨૮ અને 

૧૨૯ ની વ ચેનો ીજો 

લોટ બજરંગ બાળક 

સોસાયટ , ચ ા-િસદસર 

રોડ ભાવનગર  

કશવભાઇ લાલ ભાઇ ગો હલ લોટ ન.ં ૧૩૭, બજરંગ 

બાળક સોસાયટ , ચ ા

િસદસર રોડ ભાવનગર    

રિતલાલ ાગ ભાઇ સોલકં  લોટ ન.ં ૧૩૮, બજરંગ 

બાળક સોસાયટ , ચ ા

િસદસર રોડ ભાવનગર   

મો:૯૭૧૨૫ ૯૩૧૨૪

ધન ભાઇ િપતાબંરભાઇ 

ભટોરા 

લોટ ન.ં૧૨૯/બી, 

બજરંગ બાળક 

સોસાયટ , ચ ા-િસદસર 

રોડ ભાવનગર   

મો:૯૮૯૮૪ ૬૩૦૬૬

એ.ટ .સી. ડ યા ા. લી.  ઓ ફસ :FF ૧૦૨ & 

૧૦૩ ક પસ કોનર , 

હલાદનગર, ઔડા 

ગાડરની સામ,ે ૧૦૦ ટ

આનદંનગર, અમદાવાદ

૩૮૦૦૫૧ 

સબીરભાઇ ધોલેરાવાળા ચાદં મ દની બા ુમાં

ધોબી સોસાયટ , 

બોરતળાવ, ભાવનગર 

જગદ શભાઇ બાભંણીયા બદંર રોડ, ના વે 

ીજની સામ,ે 
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પહલા 

ભાવનગર         

૯૩૭૪૧ ૬૪૨૫૫ 

અને 

ની વ ચેનો ીજો 

લોટ બજરંગ બાળક 

િસદસર 

 

ચ ા- લસર  

બજરંગ 

ચ ા-

િસદસર રોડ ભાવનગર    

ચ ા- લસર  

બજરંગ 

ચ ા-

િસદસર રોડ ભાવનગર   

૯૭૧૨૫ ૯૩૧૨૪ 

ચ ા- લસર  

, 

િસદસર 

રોડ ભાવનગર   

૯૮૯૮૪ ૬૩૦૬૬ 

ચ ા- લસર  

& 

, 

ઔડા 

ટ, 

અમદાવાદ-

ચ ા- લસર  

મ દની બા ુમા,ં 

ભાવનગર  

ચ ા- લસર  

ના વે ુ ંભારવાડા  
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૯૧ ૨ ૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ેમ ભાઇ ડુાભાઇ સોલકં

૯૨ ૩ ૨૯/૦૬/૨૦૧૯ 

૯૩ ૪ ૨૯/૦૬/૨૦૧૯ 

૯૪ ૫ ૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ુ તાબને બ ુલભાઇ ડુાસમા

૯૫ ૭ ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ પટલ વણલાલ કરશનદાસ 

૯૬ ૧૧ ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ ચરાગભાઇ મે લુભાઇ હરસોરા

૯૭ ૧૨ ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ સાગ

૯૮ ૧૩ ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ વાલ ભાઇ બા ભુાઇ બારયા 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સી.સ.ન.ં૩૫, શીટ ન.ં૧૦ 

, વોડ ન.ં૧ , બદંર રોડ 

ેમ ભાઇ ડુાભાઇ સોલકં  ુ ંભારવાડા , માઢ યા રોડ 

, લાઇન ન.ં૩, 

રા દવપીરના મદં ર 

પાછળ 

તે ભાઇ બળવતંભાઇ 

ભાવસાર 

એ સલ ઇ ડ ની 

પાછળ, ગણશેનગર, 

મફતનગર, ભાવનગર 

હ ુબને ભ ભુાઇ વેગડ  એ સલ ઇ ડ ની 

પાછળ, ગણશેનગર, 

મફતનગર, ભાવનગર

ુ તાબેન બ ુલભાઇ ડુાસમા એ સલ ઇ ડ ની પાછળ

ગણેશનગર, મફતનગર

ભાવનગર 

પટલ વણલાલ કરશનદાસ 

એ ડ ુ.ં  

લોટ ન.ંએફ/૯-૪, ુના 

બદંર રોડ , મેલડ માન 

મદં રની સામેના ર તા પર

ુંભારવાડા 

ચરાગભાઇ મે લુભાઇ હરસોરા લોટ ન.ં ૨૭, શેડ ન ં૧૪

િવ કમા ઇ ડ યલ 

એ ટટ, ચ ા 

.આઇ.ડ .સી. પાછળ 

ચ ા , ભાવનગર  

સાગરભાઇ બ ુકભાઇ ડોડ યા લોટ ન.ં ૨૭,શેડ ન.ં૨૭

િવ કમા ઇ ડ યલ 

એ ટટ, ચ ા 

.આઇ.ડ .સી. પાછળ 

ચ ા , ભાવનગર 

વાલ ભાઇ બા ભુાઇ બારયા  શેર  ન-ં૨, ખાનદાન 

સોસાયટ , મહાલ મી 

મીલની ચાલી,ku ku 

ુ ંભારવાડા 
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૧૦ 

બદંર રોડ  

માઢ યા રોડ 

રા દવપીરના મદં ર 

ુ ંભારવાડા  

એ સલ ઇ ડ ની 

, 

ભાવનગર  

ુ ંભારવાડા  

એ સલ ઇ ડ ની 

, 

ભાવનગર 

ુ ંભારવાડા  

એ સલ ઇ ડ ની પાછળ, 

મફતનગર, 

ુ ંભારવાડા  

ુના 

મેલડ માન 

મેના ર તા પર, 

ુ ંભારવાડા  

૧૪, 

િવ કમા ઇ ડ યલ 

પાછળ , 

 

ુ ંભારવાડા  

૨૭, 

િવ કમા ઇ ડ યલ 

પાછળ , 

 

ુ ંભારવાડા  

ખાનદાન 

મહાલ મી 

 

ુ ંભારવાડા  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૯૯ ૧૪ ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૦૦ ૧૫ ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૦૧ ૧૬ ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૦૨ ૧૭ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ અરિવદભાઇ પેથાભાઇ મુરા

૧૦૩ ૧૮ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ બઘાભાઇ ટભા

૧૦૪ ૧૯ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૦૫ ૨૧ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ર લુભાઇ સુનૈભાઇ અગર યા

૧૦૬ ૨૨ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ભુાઇ બાવચદંભાઇ શાહ 

૧૦૭ ૨૬ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

રઘવીર ઇ ડ. પાક વતી 

કૌશલભાઇ રા ુભાઇ  

ુ ંભારવાડા 

નરશભાઇ રા ઇ લોટ ન.ંએફ-૧/ડ  પૈક

ુના બદંર રોડ, ુ ંભારવાડા

ભાવનગર  

નરશભાઇ રા ઇ લોટ ન.ંએફ-૧/ડ  પૈક

ુના બદંર રોડ, ુ ંભારવાડા

ભાવનગર 

અરિવદભાઇ પેથાભાઇ મુરા લોટ ન.ં૬૭, .સ.ન.ં૩૧૦૫ 

પૈક  ઠકકરબાપા વણકર 

ઘર બાધંનાર  સ.મડંળ  

લી.ની સોસાયટ  નાર  રોડ

ુ ંભારવાડા,ભાવનગર 

બઘાભાઇ ટભાભાઇ પરમાર  લોટ ન.ં૮, મહાલ મી 

મીલની ચાલી, સી.સ 

ન.ં૧૭૦૬, વોડ ન.ં૧ ,શીટ 

ન.ં૧૦૪, ુ ંભારવાડા 

ગૌતમ િવનોદરાય પડંયા લોટ ન.ં૩૯ થી ૪૩/એ, 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ , VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા 

ર લુભાઇ સુનૈભાઇ અગર યા લોટ ન.ં ૧૯૮, 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ , VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા

ભુાઇ બાવચદંભાઇ શાહ 

તથા અ ય 

લોટ ન.ં ૧૩૯, 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ , VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા

મિનષભાઇ અશોકભાઇ 

હર યાણી 

લોટ ન.ં૩૦ , 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ ,VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા
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ુ ંભારવાડા  

ડ  પૈક , 

ુ ંભારવાડા, 

ુ ંભારવાડા  

ડ  પૈક , 

ુ ંભારવાડા, 

ુ ંભારવાડા  

૩૧૦૫ 

પૈક  ઠકકરબાપા વણકર 

ની સોસાયટ  નાર  રોડ, 

ુ ંભારવાડા  

મહાલ મી 

સ 

શીટ 

 

ુ ંભારવાડા  

, 

મોતી 

 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૦૮ ૨૭ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ના ભુાઇ રાઘવ ભાઇ હાવરા

૧૦૯ ૨૮ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૧૦ ૨૯ ૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૧૧ ૩૩ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ મનોજભાઇ હોતચદં પજંવાણી

૧૧૨ ૩૪ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૧૩ ૩૬ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૧૪ ૪૯ ૦૭/૧૨/૨૦૧૯ મ રુિસહ લુાબિસહ ગોહ લ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ના ભુાઇ રાઘવ ભાઇ હાવરા લોટ ન.ં૬૦ , 

સી.સ.ન.ં૩૯૧ , 

જવાહરનગર, ભાયાણીની 

વાડ  પાસ.ે 

ચરાગભાઇ રાજ ુમાર સી.સ.ન.ં૧૬૦,૧૬૧,૧૬૪ 

થી ૧૬૮ વોડ ન.ં-૧

,શીટ ન.ં૧૫, ુના બદંર 

રોડ. 

ઝાહ ર અ બાસભાઇ 

એ.મરચ ટ 

લોટ ન.ં૨૨૮ , 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ ,VIP પાક, શીટ 

ન.ં૮,મોતી તળાવ રોડ

ુ ંભારવાડા 

મનોજભાઇ હોતચદં પજંવાણી લોટ ન.ં૨૬૦, 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ ,VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા

બલરામ એચ. પજંવાણી લોટ ન.ં૨૫૯ , 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ ,VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા

જત ભાઇ બાવચદંભાઇ  

શાહ તથા અ ય 

લોટ ન.ં૬૬, 

સી.સ.ન.ં૧૭૦ પૈક  વોડ 

ન.ં-૧ ,VIP પાક, મોતી 

તળાવ રોડ, ુ ંભારવાડા

મ રુિસહ લુાબિસહ ગોહ લ  ૂના બદંર રોડ પર 

આવેલ પે ોલપપં 

લાકડ યા લુ (કબલ 

ટયડ જની પહલા

ભૈરવનાથ મદં રની 

બા ુમા, ભાવનગર 
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ભાયાણીની 

ુ ંભારવાડા  

૧૬૪ 

૧ 

બદંર 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

શીટ 

મોતી તળાવ રોડ, 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

પૈક  વોડ 

મોતી 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

ૂના બદંર રોડ પર 

આવેલ પે ોલપપં 

કબલ 

ટયડ જની પહલા), 

ભૈરવનાથ મદં રની 

 

ુ ંભારવાડા  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૧૫ ૫૦ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર મારબલ  મો ક 

૧૧૬ ૫૧ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ મહમદ ઇમરાનહા  ુ ફુભાઇ 

૧૧૭ ૫૨ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ અહમદભાઇ અ ુલભાઇ સા હ

૧૧૮ ૫૩ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૧૯ ૫૪ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૨૦ ૫૫ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ રુ બેન 

૧૨૧ ૫૬ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ રુ બેન ેમ ભાઇ મકવાણા 

૧૨૨ ૫૭ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૨૩ ૫૮ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૨૪ ૫૯ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ઉ માનભાઇઅ જલાભાઇ ુરશી 

૧૨૫ ૬૦ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ માલકણી મહમદ સુૈન હા  

૧૨૬ ૬૧ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ સૈયદ આિમનભાઇ ર કભાઇ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ભાવનગર મારબલ  મો ક 

ટાઇ સ  

લોટ ન.ંએફ/૧, 

સી.સ.ન.ં૬૫૨૩ પૈક  વોડ 

ન.ં-૪,શીટ ન.ં-૧૧ , ુના 

બદંર 

મહમદ ઇમરાનહા  ુ ફુભાઇ 

તથા અ ય 

લોટ ન.ં૨૮/ઇ, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

અહમદભાઇ અ ુલભાઇ સા હ લોટ ન.ં૨૮/એ, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

અ ુલખાન ઉ માનખાન 

પઠાણ 

લોટ ન.ં૨૮/એચ, 

િવકટર,  ુ ંભારવાડા

રામ ભાઇ મોતીભાઇ 

મકવાણા 

લોટ ન.ં૪૫/ડ /બી

ુ ંભારવાડા 

રુ બેન ેમ ભાઇ મકવાણા 

તથા અ ય 

લોટ ન.ં૪૫/ડ /એ

ુ ંભારવાડા 

રુ બેન ેમ ભાઇ મકવાણા 

તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૧૧/એ 

ભાવનગર પીકસ પાસે

ુ ંભારવાડા 

રોશનબા  ુઅ ુલસતાર 

તેલીયા તથા અ ય 

લોટ ન.ં૩૪/એ/૨, 

સી.સ.ન.ંસી.સ.ન.ં૧૬૭૦ 

થી ૧૬૭૨ , વોડ ન.ં૧ 

મોતીતળાવ 

આરબ મહ બુબી  ુ

મહમદભાઇ તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૮/સી, 

સી.સ.ન.ં૬૧૫૩ િવકટર

ુ ંભારવાડા 

ઉ માનભાઇઅ જલાભાઇ ુરશી 

તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૮/સી

સી.સ.ન.ં૬૧૫૩ િવકટર

ુ ંભારવાડા 

માલકણી મહમદ સુૈન હા  

અ લુકર તથા અ ય  

લોટ ન.ંએફ/ડ , 

સી.સ.ન.ં૬૧૫૩, િવ ટર

ુ ંભારવાડા 

સૈયદ આિમનભાઇ ર કભાઇ 

તથા અ ય  

લોટ ન.ં૨૮/એ, િવકટર

ુ ંભારવાડા 
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પૈક  વોડ 

ુના 

ુ ંભારવાડા  

િવકટર,  ુ ંભારવાડા  

િવકટર,  ુ ંભારવાડા  

, 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

બી  ુ ંભારવાડા  

એ  ુ ંભારવાડા  

એ 

ભાવનગર પીકસ પાસ,ે 

ુ ંભારવાડા  

, 

૧૬૭૦ 

૧ , 

ુ ંભારવાડા  

, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

સી, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

િવ ટર, 

ુ ંભારવાડા  

િવકટર,  ુ ંભારવાડા  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૨૭ ૬૨ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ મ રુ  સયૈદાલી અ ુલભાઇ 

૧૨૮ ૬૩ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૨૯ ૬૪ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ શૈખ 

૧૩૦ ૬૫ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ગણશે કા દાર યાદવ તથા 

૧૩૧ ૬૬ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ મેહ બુભાઇ જમાલભાઇ શેખ 

૧૩૨ ૬૭ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ સૈયદ ઇ ા હમભાઇ ર કભાઇ 

૧૩૩ ૬૮ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ શેખ રમ નઅલી રોજનઅલી 

૧૩૪ ૬૯ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૩૫ ૭૧ ૧૮/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૩૬ ૮૧ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૩૭ ૮૨ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

મ રુ  સયૈદાલી અ ુલભાઇ 

તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૮/એફ

સી.સ.ન.ં૬૧૫૩ િવકટર

ુ ંભારવાડા 

ઉ માનભાઇ જમાલભાઇ  

ુરશી તથા  અ ય 

લોટ નએંફ/૫, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

શૈખ રમ નઅલી સૈ દઅલી લોટ ન.ં૨૯/એફ, 

િવકટર,  ુ ંભારવાડા

ગણેશ કા દાર યાદવ તથા 

અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૯/બી

સી.સ.ન.ં૬૧૫૨, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

મેહ બુભાઇ જમાલભાઇ શેખ 

તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૪૪/એ

એચ ,અલકા ટોક ઝ રોડ

ુ ંભારવાડા 

સૈયદ ઇ ા હમભાઇ ર કભાઇ 

તથ અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૯/સી

સી.સ.ન.ં૬૧૫૨ િવકટર

ુ ંભારવાડા 

શેખ રમ નઅલી રોજનઅલી 

તથા અ ય 

લોટ ન.ંએફ/૨૮/બી

સી.સ.ન.ં૬૧૫૩, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

ુ તાફ અલીભાઇ શેખ લોટ ન.ંએફ/૨૯/ડ

સી.સ.ન.ં૬૧૫૨, િવકટર

ુ ંભારવાડા 

દવ ુવરબેન ઉફ દ બેુન 

મ ભુાઇ ભ ી 

લોટ ન.ં MIG-૫૯-૬૦

શા ીનગર,સી.સ.ન.ં 

૫૯૭૬/પૈક  વોડ ન-ં૭

ુ ંભારવાડા 

મકવાણા અશોકભાઇ  .ુહા.બોડ  ુ

િવ લવાડ , બે માળ યા

મ ન.ં૨૧૧ , ભાવનગર                 

મો: ૯૬૬૪૬ ૧૯૯૭૯

મકવાણા ધન ભાઇ .ુહા.બોડ  ુ
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એફ, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

િવકટર,  ુ ંભારવાડા  

, 

ુ ંભારવાડા 

ુ ંભારવાડા  

બી, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

એ-

રોડ, 

ુ ંભારવાડા  
 
 
 
 
 

સી, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

બી, 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

ડ , 

િવકટર, 

ુ ંભારવાડા  

૬૦, 

. 

૭, 

ુ ંભારવાડા  

બે માળ યા, 

ભાવનગર                 

૯૬૬૪૬ ૧૯૯૭૯ 

ુ ંભારવાડા  

ુ ંભારવાડા  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૩૮ ૮૩ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૩૯ ૮૮ ૧૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૪૦ ૮૯ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૪૧ ૯૦ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૪૨ ૯૧ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૪૩ ૯૨ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૪૪ ૯૩ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ તે ભાઇ બાવચદંભાઇ શાહ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

છગનભાઇ  િવ લવાડ , બે માળ યા

મ ન.ં૨૧૧ ,  ુિશતળા 

માતાના મદં રની સામનેો 

ખાચંો, ભાવનગર                 

મો: ૬૩૫૪૦ ૯૫૩૨૪

ક ભુાઇ લ મણભાઇ  વડવા ચાવડ  ગેટ, 

રામાપીરના મદં રની 

સામ,ે દવી જુક વાસ, 

ભાવનગર  

મો: ૯૫૮૬૨ ૪૧૫૪૦ 

સાદ કભાઇ કર મભાઇ લોટ ન.ંએફ-

૪૬/૧૫/બી,ર વુીર 

ઇ યઝ પાક ુવાપર  

રોડ, મો:૯૦૩૩૮ ૦૭૬૦૦

શુ દાબેન શહ દભાઇ 

ટ નવાળા 

લોટ ન.ંએફ-

૪૬/૧૫/એ,ર વુીર 

ઇ યઝ પાક ુવાપર  

રોડ,               

મો:૭૩૮૩૮ ૮૫૯૧૦

જગદ શભાઇ બાભંણીયા લોટ ન.ં૩૫/એચ, 

સી.સ.ન.ં૩૫,બદંર રોડ

બલાલ શેઠના કાટંાની 

સામ,ે ભાવનગર 

નરશભાઇ રા ઇ તથા 

શકંરભાઇ  

લોટ ન.ં૩૫/ડ , 

સી.સ.ન.ં૩૫,બદંર રોડ

બલાલ શેઠના કાટંાની 

સામ,ે ભાવનગર 

નરશભાઇ રા ઇ તથા 

શકંરભાઇ 

લોટ ન.ં૩૫/એફ, 

સી.સ.ન.ં૩૫,બદંર રોડ

બલાલ શેઠના કાટંાની 

સામ,ે ભાવનગર 

તે ભાઇ બાવચદંભાઇ શાહ લોટ ન.ં૬૬.સી.સ.ન ં
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બે માળ યા, 

 ુિશતળા 

મદં રની સામનેો 

ભાવનગર                 

૬૩૫૪૦ ૯૫૩૨૪ 

, 

 

ુ ંભારવાડા  

ર વુીર 

ઇ યઝ પાક ુવાપર  

૯૦૩૩૮ ૦૭૬૦૦ 

ુ ંભારવાડા  

ર વુીર 

ઇ યઝ પાક ુવાપર  

,               

૭૩૮૩૮ ૮૫૯૧૦ 

ુ ંભારવાડા  

, 

બદંર રોડ, 

બલાલ શેઠના કાટંાની 

 

ુ ંભારવાડા  

બદંર રોડ, 

બલાલ શેઠના કાટંાની 

 

ુ ંભારવાડા  

, 

બદંર રોડ, 

બલાલ શેઠના કાટંાની 

 

ુ ંભારવાડા  

ન ં ુ ંભારવાડા  
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૧૪૫ ૯૫ ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ રા શભાઈ નવીનચં  પટલ 

૧૪૬ ૨૧ ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ 

પરશભાઈ દ લીપભાઇ સોમૈયા

૧૪૭ ૨૨ ૦૬/૦૬/૨૦૧૯ સતં ુ ુદવ ક  

ગૌશાળા મહતં ી ભા દુાસ  

૧૪૮ ૨૩ ૨૯/૦૭/૨૦૧૯  દ પકભાઇ લુસીદાસ 

રાળ ણી તથા અ ય 

૧૪૯ ૨૪ ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૫૦ ૨૫ ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ િુનલભાઈ હરદારમલ ુ ં ણી 

૧૫૧ ૨૬ ૨૦/૦૯/૨૦૧૯ (િમલકત માલીક

હમા ભુાઇ પટલ ભોગવટો 

કરનાર ચાદંનીબેન રાકશભાઇ 

૧૫૨ ૨૭ ૦૪/૧૦/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

તથા અ ય ૧૭૦ પૈક , વોડ ન-ં૧

VIP પાક, મોતી તળાવ 

રોડ, ુ ંભારવાડા 

રા શભાઈ નવીનચં  પટલ  લોટ ન.ંએફ-૯/૧, 

મેલડ માના મદં ર ની 

સામે ુના બદંર રોડ

અવધ ડ ગ  

દ લીપભાઈ સોમૈયા C/O 

પરશભાઈ દ લીપભાઇ સોમૈયા 

મ ન.ં૧૨૯, િસ નુગર

 
 

સતં ુ ુદવ ક  લ મણદાસ  

ગૌશાળા મહતં ી ભા દુાસ  

મહારાજ 

૧૪ નાળા લૂ ની 

બા ુમા કંસારાના કાઠ 

ભાવનગર 

દ પકભાઇ લુસીદાસ 

રાળ ણી તથા અ ય  

મ ન.ં૧૬૬, ક ુરામ 

મં દરની બા ુના 

ખાચંામા .ુ િસ નુગર

ભાવનગર. 
 

મુનબને હર ભાઈ ધામી લોટ ન.ં૨૨૨૫/એ૧

ુ પાક સોસાયટ  

વાઘાવાડ  રોડ 

ભાવનગર 

િુનલભાઈ હરદારમલ ુ ં ણી 

તથા અ ય  

દ મુા મં દર ચોક પાસે

સતં વા રુામ આ મ 

પાસે મફતનગર 

િમલકત માલીક) આશાબેન 

હમા ભુાઇ પટલ ભોગવટો 

કરનાર ચાદંનીબેન રાકશભાઇ 

દવે  

લોટ ન.ં૨૧૮૩/૮૪/

વાઘાવાડ  રોડ 

હ લ ાઈવ ભાવનગર

હમતંભાઇ ના ભુાઇ સમપણ સોસાયટ  લોક 
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૧ , 

મોતી તળાવ 

 

, 

મેલડ માના મદં ર ની 

સામે ુના બદંર રોડ, 

 

ુ ંભારવાડા  

િસ નુગર દ. ૃ ણનગર-૧  

નાળા લૂ ની 

બા ુમા કંસારાના કાઠ 

દ. ૃ ણનગર-૧  
 
 
 
 
 
 

િસ નુગર, 

દ. ૃ ણનગર-૧  

૧, 

ુ પાક સોસાયટ  

દ. ૃ ણનગર-૧  

દ મુા મં દર ચોક પાસ,ે 

સતં વા રુામ આ મ 

 

દ. ૃ ણનગર-૧  

/૩, 

હ લ ાઈવ ભાવનગર 

દ. ૃ ણનગર-૧  

સમપણ સોસાયટ  લોક દ. ૃ ણનગર-૧  
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૧૫૩ ૨૮ ૦૫/૧૦/૨૦૧૯ વહ વટકતા ફ ભૂાઇ ુદંરદાસ 

૧૫૪ ૨૯ ૦૫/૧૦/૨૦૧૯ વહ વટકતા ક ભુાઈ આર

રા ઈ તથા ભગવાનભાઈ 

૧૫૫ ૩૦ ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૧૫૬ ૩૧ ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ‘અલમદ ના મ દ મેમણ 

કોલોની

હનીફભાઇ લુતાનભાઇ 

બેલીમ તથા વઝીરભાઇ તથા 

અ ય

૧૫૭ ૧૦ ૦૨/૦૫/૨૦૧૯ 

૧૫૮ ૧૧ ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ વીણચં  રિતલાલ ઝવેર

૧૫૯ ૧૨ ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ 

કરનાર 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

મગંળિસ ા  ન.ં૧ મ ન.ં૩૫૦૫, 

.ુહ.સ.બો.વસાહત 

વહ વટકતા ફ ભૂાઇ ુદંરદાસ 

સરાદવ  

સતં ભારામ સાવજિનક 

ધમશાળા લેલાલ 

મં દરની બા ુમા 

િસ નુગર ભાવનગર

વહ વટકતા ક ભુાઈ આર. 

રા ઈ તથા ભગવાનભાઈ 

એમ.રા ઈ  

લેલાલ ૃપા ટ મં દર 

િસ નુગર 

મ શા.એ. રૂ એ અહમદ  

સચંાલક ટ C/O 

લુઝારભાઇ 

૧૪ નાળાઘોઘા રોડ, 

અવેડાની સામનેા 

ખાચંામા, ઘોઘા રોડ, 

ભાવનગર 

અલમદ ના મ દ મેમણ 

કોલોની” ના વ હવટકતા 

હનીફભાઇ લુતાનભાઇ 

બેલીમ તથા વઝીરભાઇ તથા 

અ ય 

.ુહા.બોડની વસાહત 

મેમણ કોલોની, 

ભરતનગર 

મહશભાઇ ુભંાણી ઓ ફસ ન ં -૭ તથા 

-૮ આદશ કો લે  

લ રોડ , આ રુ ન 

ચ ક સા ક  મો : 

૯૮૨૫૪ ૪૯૫૯૬ વીણચં  રિતલાલ ઝવેર  લોટ ન.ં-૨ ,શાહ બાગ 

સોસાયટ , પારસી 

ક બની સામે , વાઘાવાડ  

રોડ, ભાવનગર  

અશાબેન વશરામભાઇ 

પટલ(માલીક) ભોગવટો 

કરનાર : વી.ડ .પટલ તથા 

પારસી લબની સામે

લોટ ન-ં૪ , શા હબાગ 

સોસાયટ , વાઘાવાડ  

90 

, 

 

સતં ભારામ સાવજિનક 

લેલાલ 

િસ નુગર ભાવનગર 

દ. ૃ ણનગર-૧  

લેલાલ ૃપા ટ મં દર દ. ૃ ણનગર-૧  

, 

અવેડાની સામેના 

, 

દ. ૃ ણનગર-૧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બોડની વસાહત દ. ૃ ણનગર-૧  

તથા 

આદશ કો લે  , 

આ રુ ન 

 

દ. ૃ ણનગર-૧  

શાહ બાગ 

પારસી 

વાઘાવાડ  

 

દ. ૃ ણનગર-૧  

પારસી લબની સામ,ે 

શા હબાગ 

વાઘાવાડ  

દ. ૃ ણનગર-૧  
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૧૬૦ ૧૩ ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૬૧ ૧૪ ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૬૨ ૧૨ ૧૦/૦૬/૨૦૧૯ 

 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૩૯
 
5|lT4 
8FpG0[J,5D[g8 VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 

lJQFI ov;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL
         OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V
 
                   જય ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને 

અહવાલ તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  

િવભાગેથી ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટનાં માણ પ ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ં

આવેલ ફાઈલોની િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 

JM0" G]\ GFD VFJ[, 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ચતનભાઇ બી. સાચપરા રોડ, ભાવનગર  

િધરજલાલ મન ખુલલ 

લગંાળ યા 

લોટ ન.ં-૭, “ બકા 

વેલસ” " પારસી 

લબની સામ,ે વાઘાવાડ  

રોડ ,ભાવનગર  

ખો માભાઇ અકબરઅલી 

લાકડાવાળા 

લોટ ન.ં-૦૮, પારસી 

કલબની સામ,ેશા હબાગ 

સોસાયટ , ભાવનગર 

અિમતભાઇ વાવડ યા લોટ ન.ં-CM-૨૫૮

CM-૨૫૯, CM-૨૯૯

CM-૩૦૦, ગોકુલધામ 

રોડ, ીમુત  રેસીડે સીયલ 

લેટની આગળ, કાિળયાબીડ

૧૩૯   / ૨૦૨૦-૨૧    TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL DF\U6L SZTL 
OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V\U[PPPP 

ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦  નો વાિષક 

અહવાલ તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે4 આ કામે નીચે જુબ પ કમા ંઆપનાં 

િવભાગેથી ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટનાં માણ પ ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ં

લોની િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો . 

VFJ[, lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF" NZdIFG 
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બકા 

પારસી 

વાઘાવાડ  

ભાવનગર   

દ. ૃ ણનગર-૧  

પારસી 

શા હબાગ 

ભાવનગર  

દ. ૃ ણનગર-૧  

૨૫૮, 

૨૯૯, 

ગોકુલધામ 

ીમુત  રેસીડે સીયલ 

કાિળયાબીડ.  

કાળ યાબીડ  

૨૦૨૦ 

U6L SZTL  

નો વાિષક 

ચે જુબ પ કમા ંઆપનાં 

િવભાગેથી ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટનાં માણ પ ની માંગણી ગે ર ુ  કરવામા ં

JQF" NZdIFG 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 

      
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL DF

 
 

OF.,MGL 
;\bIF

 

JM0" G]\ GFD VFJ[, 
OF.,MGL 

;\bIF

દ ીણ ૃ ણનગર-૧ ૫૭

દ ીણ ૃ ણનગર-૨ ૬૫

ચ ા- લસર ૩૭૧

ુંભારવાડા ૪૧

ઉ ર ૃ ણનગર ૮૮

શહર ૩૬

કાળ યાબીડ ૧૨૮

ટોટલ ૭૮૬

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

               RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                 EFJGUZ

GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL DF\U6L SZTL OF.,MGL 

OF.,MGL 
bIF 

D\H}Z NOTZ[ AFSL ZC[, 
OF.,MGL ;

   

VFJ[, 
OF.,MGL 

bIF 

lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

OF.,MGL ;D\H}Z NOTZ[ 

૫૭ ૨૬ ૧૭ 

૬૫ ૪૦ ૧૫ 

૩૭૧ ૨૬૩ ૨૫ 

૪૧ ૨૪ ૮ 

૮૮ ૬૮ ૯ 

૩૬ ૧૯ ૭ 

૧૨૮ ૯૭ ૧ 

૭૮૬ ૫૩૭ ૮૨ 
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

U6L SZTL OF.,MGL વીગત 

AFSL ZC[, 
OF.,MGL ;\bIF 

 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

OF.,MGL ;\bIF 

૧૪ 

૧૦ 

૮૩ 

૯ 

૧૧ 

૧૦ 

૩૦ 

૧૬૭ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPV[DP;LPqRLPVMPqVMPVPqHFPG\

TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

 
5|lT4 

8FpG %,FGLU VMlO;Z zL, 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[[૨૦૧૯-૨૦૨૦
    VF5JFDF\
    AFATPP 
 

 HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF

SFI"JFlC X~ K[P VF SFD[ નીR[ D]HAGF 5+SDF

AF\WSFD N}Z SZJF V\U[ VF5JFDF\ VFJ[, GM8L;MGL lJUTM T]Z

 
S|D GM8L; GM8L; 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ALPV[DP;LPqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૪૦  / ૨૦૨૦-૨૧                   

૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG U[ZvSFIN[;Z AF\WSFD ;\NE[" 
VF5JFDF\ VFJ[, GM8L;MGL DFlCTL VMl08 VC[JF,GF SFD[ DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF V

R[ D]HAGF 5+SDF\ VF5GF lJEFU[YL EFJGUZ XC[ZDF\

VFJ[, GM8L;MGL lJUTM T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

GM8L; VF;FDLG]\ GFD ;ZGFD]\
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NE["  
VFJ[, GM8L;MGL DFlCTL VMl08 VC[JF,GF SFD[ DMS,JF 

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF V\U[GL 

VF5GF lJEFU[YL EFJGUZ XC[ZDF\ U[ZvSFIN[;Z 

T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

\ ZLDFS;" 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

G\AZ VF%IFGL 
TFZLB

   
   

 
 
 

   
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ટાઉન લાિનગ િવભાગેથી 

S|D GM8L; 
G\AZ 

GM8L; VF%IFGL 
TFZLB 

૧ ૧૨૦ ૩૦/૦૫/૨૦૧૯ 

૨ ૧૨૩ ૨૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૩ ૧૨૪ ૨૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૪ ૧૨૫ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૫ ૧૨૬ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

VF%IFGL 
TFZLB 

  
  

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                EFJGUZ

ટાઉન લાિનગ િવભાગેથી ૨૬૦(૧) ની અપાયેલ નોટ સોની યાદ

VF;FDLG]\ GFD ;ZGFD]\ 

નર િસહ ડ  ીનાથ નગર સીતારામ ચોક 

ભરતનગર તરસમીયા ભાવનગર

વીરભ િસહ 

ઘન યામિસહ ગોહ લ 

લોટ ન.ં ૫૭ સવ ન.ં૭૨ 

િસ ધિવનાયક સોસયટ  

ભાવનગર.   

 કશોરભાઇ જતીભાઇ 

ડ   

લોટ ન.ં૬૪/૬૫/સી સવ 

ન.ં૯/૩ વ ન ૃ ટ  તરસમીયા 

ભાવનગર 

 િમતેશભાઇ િ વેદ   લોટ ન.ં ૧૨ વુ ઝોનલ 

ઓફ સની સામે તરસમીયા 

ભાવનગર 

 અરિવદભાઇ 

ભગવાનભાઇ   

હળવદ યા 

લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર.  
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

ની અપાયેલ નોટ સોની યાદ  

ZLDFS;" 

ીનાથ નગર સીતારામ ચોક 

ભરતનગર તરસમીયા ભાવનગર 

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

વ ન ૃ ટ  તરસમીયા 

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P 
 
5|lT4 

8FpG %,FGLU VMlO;Z zL, 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[[૨૦૧૯-૨૦૨૦
          DF\U6L SZTL OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V
  

  જય ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને 

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે

ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટના ં માણ પ ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામાં આવેલ ફાઈ

િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 

૬ ૧૨૭ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૭ ૧૨૮ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૮ ૧૨૯ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૯ ૧૩૦ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦ ૧૩૧ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 ૧૪૧ / ૨૦૨૦-૨૧           TFP૦૨/૦૭/

૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL 
OF.,MGL DFlCTL DMS,JF V\U[PPPP 

ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦  નો વાિષક અહવાલ 

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે4 આ કામે નીચે જુબ પ કમા ં આપના ં િવભાગેથી 

ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટના ં માણ પ ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ંઆવેલ ફાઈ

િવગતો રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો . 

 

 િવ મભાઇ એસ. શેઠ લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર. 

 રા ુભાઇ મહશભાઇ 

ની 

લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર. 

 રા ભાઇ એસ. ની લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર. 

 ધુાબેન એસ. 

બારયા 

લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર. 

 અજયિસહ સોલકં  લોટ ન.ં ૦૧ નેચરલ પાક 

ટ .પી. ક મ ન.ં ૮ વા 

ભાવનગર. 
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/૨૦૨૦ 

GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL   

નો વાિષક અહવાલ 

ચે જુબ પ કમાં આપના ં િવભાગેથી 

ભાવનગર શહરમા ંઆવાસ માટના ં માણ પ ની માગંણી ગે ર ુ  કરવામા ંઆવેલ ફાઈલોની 

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  

૨૬૦(૨) જુબ 

કાયવાહ  બાક  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

    
 
                                                                                                     

   
    
 

;G[[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL DF
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P 
 
5|lT4 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

એ ટટ િવભાગ ,  

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov વષ  ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

  જય ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સન

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે

ભાવનગર શહરમા ં ુ કાન ભાડા, 

જુબ નાં પ ક મા ં રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 

VFJ[, 
OF.,MGL 

;\bIF 

lGSF, YI[, OF.,GL ;

D\H}Z 

  

VFJ[, 
OF.,MGL 

;\bIF 

lGSF, YI[, OF.,GL ;

D\H}Z 

૫૪૫ ૪૭૫ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

                                                                                                     RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                EFJGUZ

GF JQF" NZdIFG VFJF; DF8[GF 5|DF6 5+GL DF\U6L SZTL OF.,MGL 

 ૧૪૨  q ૨૦૨૦-૨૧             TFP૦૨/૦૭/

૨૦૨૦  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

ભારત સાથ અ ેની કચેર  ારા સન[[ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  નો વાિષક અહવાલ 

તૈયાર કરવા ગેની કાયવાહ  શ  છે4 આ કામે નીચે જુબ પ કમા ં આપના ં િવભાગેથી 

, પડદા/પાટ યા,હો ડ ઝ માકટ ભાડા અને લીઝ બાબતે નીચે 

મોકલી આપવા યવ થા કરશો . 

lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 
OF.,MGL 

;\bIF 

ZLDFS";
 

 NOTZ[  

   

lGSF, YI[, OF.,GL ;\bIF JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 
OF.,MGL 

;\bIF 

ZLDFS";
 

 NOTZ[  

 ૬૩ ૦૭  
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

U6L SZTL OF.,MGL વીગત 

/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

નો વાિષક અહવાલ 

ચે જુબ પ કમાં આપના ં િવભાગેથી 

હો ડ ઝ માકટ ભાડા અને લીઝ બાબતે નીચે 

ZLDFS"; 

ZLDFS"; 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 સં યા 

ભાડા ની 

િમલકત 

  

પડદા/પાટ યા   

હો ડ ઝ   

માકટ ભાડા 
 

  

લીઝ   

    
 
 

   
   

    
 

 
 

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦GF ભાવનગર શહરમા ં ુ કાન ભાડા

 

વીગત સં યા ગત વષ ધુી ની 

બાક

ભાડા ની 

િમલકત 

  

પડદા/પાટ યા  --------------------

હો ડ ઝ  --------------------

માકટ ભાડા 
 

 ૩૦૩૯૧૦૧

લીઝ  ૧૧૦૧૫

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ગત વષ 

ધુી ની 

બાક  

ચા  ુવષ ુ ં

લે ુ ં

૨૦૧૯-

૨૦૨૦  ધુી 

ની વ લુાત 

    

    

    

    

    

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                EFJGUZ

ભાવનગર શહરમા ં ુ કાન ભાડા, પડદા/પાટ યા,હો ડ ઝ માકટ ભાડા અને 

લીઝ બાબતની વીગત 

ગત વષ ધુી ની 

બાક  

ચા  ુવષ ુ ં

લે ુ ં

૨૦૧૯-૨૦૨૦  
ધુી ની 

વ લુાત 

  

-------------------- ------------------ ------------------

-------------------- ------------------ ------------------

૩૦૩૯૧૦૧/- ૪૦૮૦૨૦૭/- ૩૨૬૯૨૩૩/- 

૧૧૦૧૫૧૧૩૧/- ૧૫૨૪૦૦૦૮/- ૧૪૦૪૪૦૮૯/-

97 

વષ ના ં તે 

બાક  

 

 

 

 

 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

હો ડ ઝ માકટ ભાડા અને 

 વષ ના ં તે 

બાક  

 

------------------ ------------------- 

------------------ ------------------- 

 ૩૮૫૦૦૭૫/- 

- ૧૨૨૧૧૦૫૦/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૪૩
  
5|lT4 

3ZJ[ZF ;]l5|8[g0[g8 zL, 
5}J" તથા મ ય તથા પિ મ hMG, 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFIo ;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦
             DFlCTL DMS,JF AFATPPP
 
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF 

SFI"JFlC X~ K[P VF SFD[ નીR[ D]HAGF 5+SDF

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૪૩   q ૨૦૨૦-૨૧             TFP૦૨/૦૭

૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG GFD 8=F\;OZ SZJF V\U[ ZH} YI[,OF.,MGL 
DFlCTL DMS,JF AFATPPP 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF V

R[ D]HAGF 5+SDF\ VF5GF lJEFU[YL ;G[ ૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG lJlJW 
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૦૭/૨૦૨૦ 

U[ ZH} YI[,OF.,MGL   

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF V\U[GL 

GF JQF" NZdIFG lJlJW 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
lD<STMGF GFD 8=F\;OZ SZJF V\U[GL H[ OF.,M ZH} SZJFDF

SZXMHLP 

 
 

JM0" G\AZ TFP #!q_#q ૨૦૧૯ 
 ;]WLGL 5[g0L\U 

VZHLVMGL ;\bIF 
  
 
 
 
 

   
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ;G[ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GF JQF" NZdIFG lJlJW lD<STMGF GFD 8=F

lJUTM દશાવ  ુપ ક 
 

JM0" G\AZ TFP #!q_#q ૨૦૧૯
 ;]WLGL 5[g0L\U 

VZHLVMGL ;\bIF

૧ ૧૮ 

૨ ૨૮ 

૩ ૦૬ 

૪ ૦૦ 

૫ ૦૨ 

૬ ૪૩ 

૭ ૧૭ 

૮ ૧૨ 

૯ ૦૬ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

U[GL H[ OF.,M ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ T[GL JM0" JF.h lJUTM T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

JQF" NZdIFG 
D/[, VZHLVMGL 

;\bIF 

JQF" NZdIFG lGSF, 
YI[, VZHLVMGL 

;\bIF 

JQF"GF તે
ZC[, VZHLVMGL 

;\bIF
   

RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

              EFJGUZ

GF JQF" NZdIFG lJlJW lD<STMGF GFD 8=F\;OZ SZJF V\U[GL[ OF.,Mની JM0" JF.h 

૨૦૧૯ 
U 
bIF 

JQF" NZdIFG 
D/[, 

VZHLVMGL 
;\bIF 

JQF" NZdIFG lGSF, 
YI[, VZHLVMGL 

;\bIF 

JQF"GF તે
ZC[, VZHLVMGL 

;\

૮૨ ૭૯ ૨૧

૨૨૯ ૨૨૫ ૩૨

૩૬૨ ૩૬૪ ૦૪

૧૧૮ ૧૧૬ ૦૨

૩૬૧ ૩૬૦ ૦૩

૫૭૫ ૫૬૯ ૪૯

૪૪૦ ૪૨૨ ૩૫

૨૦૬ ૨૦૧ ૧૭

૧૨૧ ૧૧૦ ૧૭
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T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

તે AFSL 

ZC[, VZHLVMGL 
bIF 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

JM0" JF.h 

તે AFSL 

VZHLVMGL 
;\bIF 

૨૧ 

૩૨ 

૦૪ 

૦૨ 

૦૩ 

૪૯ 

૩૫ 

૧૭ 

૧૭ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૦ ૨૬ 

૧૧ ૦૪ 

૧૨ ૨૯ 

૧૩ ૮ 

૧૪ ૩૫ 

૧૫ ૧૨ 

૧૬ ૧૫૩ 

૧૭ ૦૫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVP qHFPG\P૧૪૪
 
5|lT4 

3ZJ[ZF ;]l5|8[g0[g8 zL, 

5}J" તથામ યતથાપિ મ hMG, 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 

 lJQFI ov ;G[  ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     T[YL JW]\ AFSL ZC[TF 8[S;GL lJUT DMS,JF AFATPPPP
 
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF 

V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P VF SFD[ ની

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૭૧૮ ૬૯૯ ૪૫

૨૫૫ ૨૫૦ ૦૯

૩૩૧ ૩૨૫ ૩૫

૪૮૭ ૪૫૭ ૩૮

૭૫૪ ૯૬૦ ૨૯

૨૮૬ ૨૯૦ ૦૮

૯૦૨ ૯૨૧ ૧૩૪

૨૧૬ ૨૧૪ ૦૭

૧૪૪    q ૨૦૨૦-૨૧            TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦  JQF"  NZdIFG VF;FDL NL9 ~l5IF V[S ,FB S[ 
AFSL ZC[TF 8[S;GL lJUT DMS,JF AFATPPPP 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF  ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

નીR[ D]HAGF 5+SDF\ VF5GF lJEFU[YL ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦
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૪૫ 

૦૯ 

૩૫ 

૩૮ 

૨૯ 

૦૮ 

૧૩૪ 

૦૭ 

૨૦૨૦ 

VF;FDL NL9 ~l5IF V[S ,FB S[  

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

૨૦૨૦  GF JQF" 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
NZdIFG lJlJW VF;FDLVM S[ H[GL 5F;[ DCFGUZ5Fl,SFGF 8[S;GL ZSD ~l5IF V[S ,FB S[ T[YL JW]

ZC[TL CMI T[GL JM0" JF.h lJUTM T]Z\

 

 
 

 

                                                                                              
   

                                                                           
    
 
 
 
 
 
 

 
 

સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF JQF" NZdIFG lJlJW 

ZSD ~l5IF V[S ,FB S[ T[YL JW]
        

S|D JM0" 
G\P 

VF;FDLGL 
;\bIF 

   

S|D JM0" G\P VF;FDLGL 
;\bIF 

AFSL 8[S;GL ZSD ~FP

૧ ૧ ૯૨ ૪,૦૪

૨ ૨ ૮૫ ૩,૬૫

૩ ૩ ૯ ૩૩૫૦૦૧૫

૪ ૪ ૪ ૧૯૫૯૦૧૪

૫ ૫ ૧૧ ૫૫૦૩૫૩૯

૬ ૬ ૫૩ ૨૯,૦૪

૭ ૭ ૭૦ ૨,૪૫

૮ ૮ ૬૨ ૪,૬૫

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

NZdIFG lJlJW VF;FDLVM S[ H[GL 5F;[ DCFGUZ5Fl,SFGF 8[S;GL ZSD ~l5IF V[S ,FB S[ T[YL JW]

ZC[TL CMI T[GL JM0" JF.h lJUTM T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

       
                                                                                              RLO VMl08Z

      DCFGUZ5Fl,SF
                                                                           EFJGUZ

GF JQF" NZdIFG lJlJW VF;FDLVM S[ H[GL 5F;[ DCFGUZ5Fl,SFGF 8[S;GL 

ZSD ~l5IF V[S ,FB S[ T[YL JW]\ AFSL ZC[TL CMI T[GL JM0" JF.h lJUTM દશાવ  ુપ ક
      

VF;FDLGL 
 

AFSL 8[S;GL 
ZSD ~FP 

,LW[, 5U,FGL 
lJUT 

ZLDFS;"

   

AFSL 8[S;GL ZSD ~FP ,LW[, 5U,FGL lJUT 

ડ મા ડ નોટ સની 

સં યા 

જ તી  નોટ સની સં યા

૦૪,૪૯,૯૦૪/- ૭૮ ૧૯ 

૬૫,૭૧,૯૨/- ૭૬ ૬૯ 

૩૩૫૦૦૧૫ ૯ ૮ 

૧૯૫૯૦૧૪ ૪ ૩ 

૫૫૦૩૫૩૯ ૮ ૩ 

૦૪,૭૮,૩૮૬/- ૪૩ ૨૫ 

૪૫,૦૦,૭૮૭/- ૦૧ ૦૦ 

૬૫,૦૪,૪૪૯/- ૪૮ ૧૫ 
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NZdIFG lJlJW VF;FDLVM S[ H[GL 5F;[ DCFGUZ5Fl,SFGF 8[S;GL ZSD ~l5IF V[S ,FB S[ T[YL JW]\ AFSL 

 
 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

VF;FDLVM S[ H[GL 5F;[ DCFGUZ5Fl,SFGF 8[S;GL 

દશાવ  ુપ ક 

ZLDFS;" 

ZLDFS;" 

સં યા 

બાક  ટ ની સામે 

િનયત જુબ જ તી 

ટાચંની કાયવાહ  

કરવામા આવલે છે. 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

(૧) ક .ન.ં ૧૪૦૦૩૪૦૩૭૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા 

(૨) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૩૦૩૦૬૦૦૩૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા 

(૩) ક .ન.ં ૦૬૦૦૨૩૦૦૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંર બેટ બાદ કરતા  

(૪) ક .ન.ં ૧૩૦૦૧૫૦૦૬૩૦૦૩૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન ુ

વધારો થયેલ છે. 

(૫) ક .ન.ં ૦૧૦૦૨૪૦૨૧૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા 

છે.  

(૬) ક .ન.ં ૧૪૦૦૦૨૦૦૩૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો

વધારો થયેલ છે.  

(૭) ક .ન.ં ૧૩૦૦૫૧૦૦૨૩૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંખા  ુયથાવત રખાવતા 

(૮) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૨૦૨૩૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ સની રકમ ધુરાવતા 

છે. 

(૯) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૨૦૨૩૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૦) ક .ન.ં ૦૫૦૦૩૮૦૦૮૬૦૦૦૧  ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

૯ ૯ ૪ ૨૬૯૮૪૦

૧૦ ૧૦ ૨૮ ૫૪૦૦૫૭૮૨

૧૧ ૧૧ ૯ ૨૪૨૩૦૨૧

૧૨ ૧૨ ૩૧ ૧,૧૯

૧૩ ૧૩ ૪૨ ૫૭૫૫૪૫૧૮

૧૪ ૧૪ ૧૬ ૪૩૩૬૧૦૨

૧૫ ૧૫ ૬ ૧૦૪૭૯૩૧

૧૬ ૧૬ ૯૫ ૫,૧૮

૧૭ ૧૭ ૭ ૪૨૬૮૬૯૧

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 

 
 

ર ુ થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા .૮૪/-નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા .૪૪૦/-નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંર બેટ બાદ કરતા  .૧,૮૧૭/- નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન -ુ૧ નો ધુારો કરાવતા .૧,૦૯,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછ  ુ યાજ ચડાવતા .૬૮,૩૨૯/-નો

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૮

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંખા  ુયથાવત રખાવતા .૨,૭૦૨ /- વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ સની રકમ ધુરાવતા .૧૦૦/- નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૧૦૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૭૭૫

૨૬૯૮૪૦/- ૧- સીલ 

૧- અ સ 

૨ િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે

૫૪૦૦૫૭૮૨/- ૧૦-સીલ 

૧- વાધંા અર  

૯- ઓપન લોટ 

૪- અ સ 

૪ િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે

૨૪૨૩૦૨૧/- ૩-સીલ 

૨- સરકાર  

૨- વાધંા અર  

૨ િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે

૧૯,૩૪,૩૭૭/- ૨૬ ૧૩ 

૫૭૫૫૪૫૧૮ ૧૮ ૧૬ 

૪૩૩૬૧૦૨ ૧૬ ૮ 

૧૦૪૭૯૩૧ ૬ ૧ 

૧૮,૫૪,૮૯૩/- ૬૩ ૪૪ 

૪૨૬૮૬૯૧/- ૪- સીલ 

૧- વાધંા અર  

૨ િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે
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ધારો થયેલ છે.  

નો વધારો થયેલ છે. 

નો વધારો થયેલ છે. 

,૨૯૫/- નો 

નો વધારો થયેલ 

૮,૨૮૩/-નો 

વધારો થયેલ છે. 

નો વધારો થયેલ 

૧૦૦/- નો વધારો 

૭૭૫/- નો 

િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે. 

 

િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે. 

 

િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

િમલકતમા પસૈા 

ભરપાઇ થયેલ છે. 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
(૧૧) ક .ન.ં ૧૫૦૦૬૦૦૦૪૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં ણુ ટ

થયેલ છે. 

(૧૨) ક .ન.ં ૧૫૦૦૫૦૧૦૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૩) ક .ન.ં ૧૬૦૦૨૪૦૧૧૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ચોરસમીટરમા ં ધુારો કરાવતા  

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪) ક .ન.ં ૧૦૦૦૦૨૦૦૮૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબધં િમલકતનો ટ  ભરાવતા   

થયેલ છે. 

(૧૫) ક .ન.ં ૧૪૦૦૪૦૦૦૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૩૦૩૫૨૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંટ ની અ

.૧,૪૧૫/- નો વધારો થયેલ છે. 

 (૧૭) ક .ન.ં ૧૦૦૦૫૭૦૧૪૨૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કરવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૮) ક .ન.ં ૧૩૦૦૧૨૦૧૧૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી બાક  પર યાજ  ઉમેરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૨૦૧૯૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૦) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૩૦૮૯૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

.૧૦૦/- નો વધારો થયેલ છે.  

(૨૧) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૪૦૩૪૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

.૧૦૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૨) ક .ન.ં ૧૩૦૦૩૭૦૦૭૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં બાધંકામની ઇ

નો વાિષક વધારો થયેલ છે.   

(૨૩) ક .ન.ં ૧૦૦૦૩૬૦૫૯૮૦૦૦૧ ની ર ુ

વધારો થયેલ છે. 

(૨૪) ક .ન.ં ૦૫૦૦૪૭૦૦૧૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમ  ઉમેરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૫) ક .ન.ં ૧૦૦૦૬૪૦૧૬૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંનામની િવગત અને ચા  ુસાલની પાણીની રકમમા ં

ધુારો કરાવતા .૫,૭૬૨/- નો વધારો થયેલ છે

૨૬) ક .ન.ં ૧૦૦૦૦૬૦૦૨૬૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૭) ક .ન.ં ૦૩૦૦૨૮૦૧૨૨૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંઓસી નો દંડ આવેલ હોય ધુારો કરાવતા 

.૧૭,૪૦૦/- નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં ણુ ટ સની ગણતર  કરતા .૧,૨૬૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૫૭

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ચોરસમીટરમા ં ધુારો કરાવતા  .૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબધં િમલકતનો ટ  ભરાવતા   ૫,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૮,૪૫૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંટ ની અને પાણીની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કરવતા .૯,૧૫૬

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી બાક  પર યાજ  ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં બાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમ  ઉમેરાવતા .૧,૨૬૦/-

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંનામની િવગત અને ચા  ુસાલની પાણીની રકમમા ં

નો વધારો થયેલ છે. 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કરાવતા .૩૪૫૫

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંઓસી નો દંડ આવેલ હોય ધુારો કરાવતા 
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૨૬૨/- નો વધારો 

૯૫૭/- નો વધારો 

૨,૩૧૬ /- નો 

,૩૭૩/- વધારો 

૪૫૧/- નો 

ને પાણીની રકમ ધુારો કરાવતા 

૧૫૬/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી બાક  પર યાજ  ઉમેરાવતા .૧,૪૦૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા .૨૦૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંસોલીડ વે ટની પાછલી બાક મા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૮,૪૪૩/-

.૬૫૪/- નો 

- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંનામની િવગત અને ચા  ુસાલની પાણીની રકમમા ં

૩૪૫૫/- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંઓસી નો દંડ આવેલ હોય ધુારો કરાવતા 
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(૨૮)  ક .ન.ં ૦૫૦૦૩૯૦૧૦૧૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંનોટ સ ફ  અને ચા  ુસાલ ની પાણી ની રકમમા ં

ધુારો કરાવતા .૨,૬૪૭/- નો વધારો થયેલ છે

(૨૯) ક .ન.ં ૦૫૦૦૧૮૦૧૩૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૩૦) ક .ન.ં ૦૧૦૦૪૮૦૮૪૧૦૦૦૧ ની 

વધારો થયેલ છે. 

(૩૧) ક .ન.ં ૦૪૦૦૦૨૦૦૮૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન ુ

.૨,૨૧,૧૬૫/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૩૨) ક .ન.ં ૦૫૦૦૩૩૦૦૮૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલા યાજની રકમ 

વધારો થયેલ છે. 

(૩૩) ક .ન.ં ૦૩૦૦૧૫૦૪૫૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ધુારો કરાવતા 

(૩૪) ક .ન.ં ૦૩૦૦૧૫૦૪૬૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ધુારો કરાવતા  

(૩૫) ક .ન.ં ૧૩૦૦૪૨૦૦૧૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈ

વધારો થયેલ છે. 

(૩૬) ક .ન.ં ૧૩૦૦૨૦૦૦૧૨૦૦૨૩ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન ુ

.૧,૪૫,૨૩૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

 (૩૭) ક .ન.ં ૧૦૦૦૪૯૦૧૫૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમ  ઉમેરાવતા 

થયેલ છે. 

(૩૮) ક .ન.ં ૧૦૦૦૫૫૦૪૯૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર ને રકમ  ઉમેરાવતા 

.૪૭૩/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૩૯) ક .ન.ં ૧૦૦૦૩૦૦૦૫૪૦૦૪૭ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી ટ  ની રકમ મા ં ધુારો કરાવતા 

.૨૭,૯૦૬/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૪0) ક .ન.ં ૧૦૦૦૩૬૨૪૫૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં પાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૪૧) ક .ન.ં ૦૮૦૦૨૮૦૦૯૬૦૦૫૮  ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન ુ

થયેલ છે. 

(૪૨) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૮૦૨૧૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલા વષ

.૩,૪૪૨/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૪૩) ક .ન.ં ૦૩૦૦૨૬૦૧૧૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૪૪) ક .ન.ં ૦૫૦૦૦૮૦૦૬૯૦૦૦૮ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંરકમ ધુરાવતા 

(૪૫) ક .ન.ં ૧૪૦૦૪૪૦૬૨૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

.૪,૩૩૨/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૪૬) ક .ન.ં ૧૪૦૦૪૪૦૬૨૩૦૦૦૧  ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

.૪,૩૩૨/- નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંનોટ સ ફ  અને ચા  ુસાલ ની પાણી ની રકમમા ં

નો વધારો થયેલ છે. 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૪૧૦

 ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા  

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન -ુ૧મા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલા યાજની રકમ  ઉમેરાવતા .

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ધુારો કરાવતા .૧,૯૯૨/- નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ં ધુારો કરાવતા  .૧,૯૯૨/- નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન -ુ૧ ના ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા  

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી રકમ  ઉમેરાવતા .૫,૦૦૬/

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર ને રકમ  ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી ટ  ની રકમ મા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંએન -ુ૨મા ં ધુારો કરતા  .૩,૫૨૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલા વષની આકારણીમાં ધુારો કરાવતા  

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૧૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંરકમ ધુરાવતા .૧૫,૯૬૭/-નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંનોટ સ ફ  અને ચા  ુસાલ ની પાણી ની રકમમા ં

૪૧૦/- નો 

ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા  ૯,૭૨૪/- નો 

મા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

.૧૧૮/- નો 

નો વધારો થયેલ છે. 

નો વધારો થયેલ છે. 

.૧,૨૬૦/- નો 

ના ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા  

/- મા ંવધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર ને રકમ  ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલી ટ  ની રકમ મા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૧૧,૦૬૨/- 

૫૨૨/- નો વધારો 

ની આકારણીમા ં ધુારો કરાવતા  

૧૧,૨૭૫/- નો 

નો વધારો થયેલ છે.  

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 
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(૪૭) ક .ન.ં ૧૫૦૦૬૮૦૨૨૧૦૦૬૭ ની ર ુ

વધારો થયેલ છે.  

(૪૮) ક .ન.ં ૧૪૦૦૩૧૩૪૭૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંરકમ ધુારતા 

છે.  

(૪૯) ક .ન.ં ૧૪૦૦૩૦૨૫૬૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંરકમમા ં ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૫૦) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૫૧) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૧,૦૫૭/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૫૨) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૩  ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૫,૩૭૫/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૫૩) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૧,૨૧૮/- નો  વધારો થયેલ છે.  

(૫૪) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૬ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાં

.૧૧,૨૨૪/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૫૫) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૭ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે.  

(૫૬) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૮ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૧,૨૨૪/-નો વધારો થયેલ છે.  

(૫૭) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૦૯ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૪,૪૫૪/-નો  વધારો થયેલ છે.  

(૫૮) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૦ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૦,૧૦૧/- નો વધારો થયેલ છે.  

(૫૯) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૧  ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૯,૬૧૬/- નો વધારો થયેલ છે.  

(૬૦) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે.  

(૬૧) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૧,૨૨૪/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૨) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૪,૮૨૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૩) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૪૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાં

નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંપાછલા યાજની રકમ ધુારતા .૧,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંરકમ ધુારતા .૧૪,૪૪,૦૧૭/- નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંરકમમા ં ધુારો કરાવતા .૫,૪૪,૪૦૮

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 
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,૧૧૨/- નો 

નો વધારો થયેલ 

૪૦૮/- નો વધારો 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૫,૯૪૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૧૧,૨૨૪/- 

કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૮,૯૩૦/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૭૪૪/- 
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(૬૪) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૪૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૫) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૪૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૬) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૪૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૭) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૪૦ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૮) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૯ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૬૯) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૮ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૦) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૭ ની ર ુ  

નો વધારો થયેલ છે. 

 

(૭૧) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૬ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૨) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૫ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૩) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૩ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૪) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૨ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૫) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૬) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૩૦ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૭) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૯ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૮) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૮ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૭૯) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૭ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંબાધંકામની 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૦) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૬ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 
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તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૮/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૧/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૭૪૯/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૮/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૨/- 

ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૯/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૩/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૩/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૨/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૭૫૦/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૯૨૯/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૩/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૨૧૩/- 
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(૮૧) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૫ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૨) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૪ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૪૬,૫૬૬/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૩) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૩ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૦,૫૭૫/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૪) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૨ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૫) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૩,૫૩૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૬) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૨૦ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં

.૧૦,૭૩૬/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૭) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૯ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૩,૯૧૯/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૮) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૭ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૨,૩૬૮/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૮૯) ક .ન.ં ૧૬૦૦૫૦૦૦૨૩૦૦૧૬ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ

.૧૧,૨૨૪/- નો વધારો થયેલ છે. 

 

(૯૦) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૯૦૧૫૧૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૩,૦૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૯૧) ક .ન.ં૧૩૦૦૬૦૦૦૪૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 

(૯૨) ક .ન.ં૧૩૦૦૨૧૦૦૬૭૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૨,૫૧૭/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૯૩) ક .ન.ં૦૬૦૦૨૪૦૦૬૮૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૫૩૩/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૯૪) ક .ન.ં૧૫૦૦૧૯૦૦૦૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૯૫) ક .ન.ં૧૫૦૦૪૫૦૬૧૪૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમિશયલની

નો વધારો થયેલ છે. 

(૯૬) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૬૦૦૪૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 

(૯૭) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૬૦૦૪૯૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંબાધંકામની ઇ.તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૫૮૪

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમિશયલની ઇ.તાર ખમા ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા .૬,૬૬૭/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા .૭,૩૫૧/- 

107 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૪૪૯/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા .૯,૬૧૬/- 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

વતા 

તાર ખમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

૫૮૪/- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૩,૫૩૬/- 

તાર ખમા ધુારો કરતા .૨૨,૬૦૧/- 

 નો વધારો 

 નો વધારો 
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(૯૮) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૬૦૦૪૯૦૦૦૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 

(૯૯) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૬૦૦૪૯૦૦૦૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 

(૧૦૦) ક .ન.ં૧૩૦૦૬૬૦૦૭૪૦૦૧૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમિશયલની ઇ

.૧૪,૧૬૧/- નો વધારો થયેલ છે.  

(૧૦૧) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૭૦૧૫૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૦૦૦૨૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૯૦૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૩) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૦૦૦૪૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૨,૯૦૨/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૪) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૦૦૦૪૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએનઓ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે.  

(૧૦૫) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૪૦૦૦૯૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૬) ક .ન.ં૧૩૦૦૮૨૦૦૨૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં પાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૬,૨૯૩/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૭) ક .ન.ં૦૨૦૦૪૭૦૦૪૭૦૦૦૨ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં

વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૮) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૨૦૦૨૭૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૦૯) ક .ન.ં૧૦૦૦૦૬૦૦૦૩૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૦) ક .ન.ં૧૩૦૦૯૨૦૧૮૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૧) ક .ન.ં૦૫૦૦૦૧૦૦૪૧૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૨) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૩૦૨૦૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

.૧,૨૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૩) ક .ન.ં૦૪૦૦૧૬૦૧૭૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમ ચઢાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૧૪) ક .ન.ં૦૩૦૦૧૪૦૧૬૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપા

નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા .૭,૩૫૧/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંગણતર મા ં ધુારો કરતા .૭,૪૯૯/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમિશયલની ઇ.તાર ખમા ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએનઓ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમ ચઢાવતા .૯,૧૩૦/

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 
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 નો વધારો 

 નો વધારો 

ખમા ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૧,૫૭૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએનઓ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૬૩૩/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૨૧,૬૧૭/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

૨,૪૬૭/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૫,૯૦૭/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૫,૨૨૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમમા ં ધુારો કરતા .૩,૧૭૪/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા .૨,૪૭૬/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

/- નો વધારો 

છલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,૫૦૬/- 
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(૧૧૫) ક .ન.ં૦૩૦૦૨૮૦૦૭૯૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમ ચઢાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૧૬) ક .ન.ં૦૪૦૦૩૬૦૦૦૧૦૦૧૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૭) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૩૦૪૩૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૮) ક .ન.ં૦૫૦૦૩૬૦૧૪૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૧૯) ક .ન.ં૦૫૦૦૦૨૦૦૬૭૦૦૦૧ ની ર ુ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૦) ક .ન.ં૧૪૦૦૨૭૦૧૮૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

.૧,૨૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૧) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૯૦૦૦૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૨) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૪૦૩૩૧૦૪૬૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૩) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૪૦૩૩૧૦૪૪૬ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૪) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૪૦૨૯૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૫) ક .ન.ં૦૫૦૦૪૪૦૦૦૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૬) ક .ન.ં૧૫૦૦૪૧૦૦૭૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષ

.૧,૭૬૨/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૭) ક .ન.ં૧૩૦૦૧૧૦૧૭૫૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંફકટરમા ં ધુારો કરતા  

છે. 

(૧૨૮) ક .ન.ં૧૩૦૦૫૭૦૦૬૯૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

.૧,૨૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૨૯) ક .ન.ં૧૩૦૦૫૨૦૦૧૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

.૨,૧૬૫/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૦) ક .ન.ં૧૫૦૦૪૪૦૨૫૬૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

.૧,૨૯૪/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૧) ક .ન.ં૦૫૦૦૨૫૦૦૦૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧૭,૪૦૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૫

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંફકટરમા ં ધુારો કરતા  .૮,૧૧૧/- નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરતા .૩,૭૨
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૪૦૦/- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા .૨૪૮/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૮૦૮/- 

૧૧,૧૦૦/- નો 

થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની પાણીની રકમ ચઢાવતા .૯,૨૨૮/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

મા ં ધુારો કરતા .૯૭૭/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭૧૯/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંજમા ઉધારની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭૨૦/- નો 

૧,૮૦૦/- નો 

૫,૨૨૦/- નો 

ની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુવષની પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલા વષની  યાજની રકમ ચઢાવતા 

૭૨,૩૨૦/- નો 
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(૧૩૨) ક .ન.ં૦૪૦૦૩૭૦૦૦૨૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૩) ક .ન.ં ૦૪૦૦૧૮૦૦૮૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૪) ક .ન.ં ૦૪૦૦૨૧૦૦૨૩૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૫ ) ક .ન.ં ૦૪૦૦૦૫૦૦૪૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૬) ક .ન.ં ૦૪૦૦૩૦૦૦૪૪૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૭) ક .ન.ં ૧૬૦૦૦૭૦૫૭૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૮) ક .ન.ં ૧૩૦૦૬૮૦૦૬૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમાં રકમમા ંફર જણાતા

.૧,૨૩૩/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૩૯) ક .ન.ં૧૩૦૦૫૭૦૦૮૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૦) ક .ન.ં ૧૩૦૦૭૬૦૦૧૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૧) ક .ન.ં૧૦૦૦૧૯૦૧૯૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૨૫૦૦૭૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૩) ક .ન.ં૧૦૦૦૨૮૦૪૦૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૪) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૩૦૩૮૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૫) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૨૦૩૫૧૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૬) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૯૦૨૧૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૭) ક .ન.ં૦૬૦૦૪૫૦૦૧૧૦૦૦૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૪૮) ક .ન.ં૦૧૦૦૧૮૦૧૩૪૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં

વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૩

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૨૩૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૪

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંરકમમા ંફર જણાતા રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૪

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૧૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૩૭૮

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૪૭૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન  ુફકટરમા ં ધુારો કરતા .૨૪

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 
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૩,૫૯૩/- નો 

.૨,૨૪૬/- નો 

૨૩૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૬૪૮/- નો 

૪,૮૧૩/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૧૦,૩૯૭/- નો 

રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંસો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,૫૯૫/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૧,૨૩૩/- નો 

૪,૩૨૦/- નો 

,૨૬૦/- નો 

૧૧,૪૯૧.૩૮/- 

૩૭૮/- નો 

૪૭૧/- નો 

૧,૮૦૦/- નો 

૨૪,૪૭૩/- નો 

યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૨,૮૭૩/- નો 
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(૧૪૯) ક .ન.ં૧૧૦૦૩૯૦૦૪૬૦૦૦૯ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૦) ક .ન.ં૧૦૦૦૨૮૦૦૪૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૧) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૩૦૩૧૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૯૦૧૨૬૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૫૩) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૨૦૧૬૩૦૦૦૧ ની ર ુ

વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૪) ક .ન.ં૧૦૦૦૩૬૦૫૯૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૫) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૫૦૧૮૩૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૬) ક .ન.ં૧૪૦૦૧૦૦૦૨૭૦૦૦૩ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૭) ક .ન.ં૦૩૦૦૪૪૦૦૧૯૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૮) ક .ન.ં૦૩૦૦૩૫૦૦૫૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૫૯) ક .ન.ં૦૩૦૦૨૭૦૦૯૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૦) ક .ન.ં૦૩૦૦૩૭૦૦૭૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૧) ક .ન.ં૦૦૦૩૬૦૦૨૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૨) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૫૦૦૩૬૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૩) ક .ન.ં૦૯૦૦૨૧૦૦૨૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૪) ક .ન.ં૦૯૦૦૧૭૦૦૧૦૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૫) ક .ન.ં૦૯૦૦૨૩૦૦૦૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની 

વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા .૧,૧૯૯

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૬૯૫

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ચઢાવતા .૪

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા .૪,૩૨૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૭

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૮

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૨,૫૨૭/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૨૪૮/- 

૧૯૯/- નો 

૬૯૫/- નો વધારો 

૪,૩૨૦/- નો 

૩૨૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૧,૩૬૪/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૪,૨૧૮/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૩,૨૪૨/- 

૭,૦૨૦/- નો 

૮,૨૮૦/- નો 

૧,૪૨૩/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલમા ંચોરસમીટરમા ં ધુારો કર  રકમ ઉમેરાવતા .૪૮૨/- 

૧,૧૨૪/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૫,૩૭૫/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૯૯૪/- નો 

રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૩,૧૫૯/- નો 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
(૧૬૬) ક .ન.ં૧૭૦૦૫૬૫૦૦૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમશ યલ આકારણી કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૬૭) ક .ન.ં૧૦૦૧૩૦૦૫૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં લોટની આકારણી કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૬૮) ક .ન.ં૧૧૦૦૫૬૦૦૯૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં લોટની આકારણી કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૧૬૯) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૧૦૦૨૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૦) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૧૦૦૨૨૦૦૦૯ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચેકના દંડની 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૧) ક .ન.ં૦૪૦૦૩૭૦૦૭૧૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૨) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૦૦૦૭૮૦૦૦૭ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૩) ક .ન.ં૦૪૦૦૧૦૦૦૭૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૪) ક .ન.ં૧૦૦૦૧૦૦૦૬૭૦૦૦૧ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૫) ક .ન.ં૧૦૦૦૩૬૦૮૩૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં

ફકટરમા ં ધુારો કરતા  .૪,૩૨૦/- નો વધારો થયેલ છે

(૧૭૬) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૯૦૦૬૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૭) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૦૦૦૯૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૮) ક .ન.ં૧૦૦૦૫૫૦૨૯૪૦૦૪૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની ગણતર માં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૭૯) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૬૦૦૩૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૦) ક .ન.ં૦૯૦૦૨૪૦૦૧૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૧) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૩૧૦૯૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૫૭૦૧૬૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસા

નો વધારો થયેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમશ યલ આકારણી કરાવતા .૫,૩૦૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં લોટની આકારણી કરાવતા .૪૦૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં લોટની આકારણી કરાવતા .૪૯૭/

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચેકના દંડની ઇ.તાર ખમા ંફરફાર કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૭

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા અને આરટ  

નો વધારો થયેલ છે. 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૭

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૩

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની ગણતર મા ં ધુારો કરતા .૧૮૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 
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૩૦૦/- નો 

 નો વધારો 

/- નો વધારો 

,૧૫૩/- નો 

તાર ખમા ંફરફાર કરતા .૪,૧૩૪/- 

૧,૨૬૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧,૨૬૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા .૨,૫૧૮/- 

૭,૦૨૦/- નો 

પાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા અને આરટ  

૭,૦૨૦/- નો 

૩,૪૨૦/- નો 

૧૮૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭,૨૯૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૪,૫૧૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,૨૨૨/- 

લની પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧,૨૬૦/- 
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(૧૮૩) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૦૦૯૪૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૪) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૪૦૪૧૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૫) ક .ન.ં૧૦૦૦૧૦૦૦૫૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૬)  ક .ન.ં૧૦૦૦૬૦૦૦૯૨૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૭) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૬૦૦૨૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૮૮) ક .ન.ં૧૦૦૦૫૫૦૩૩૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા 

થયેલ છે. 

(૧૮૯) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૯૦૧૧૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુા

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૦) ક .ન.ં૧૦૦૦૫૩૦૦૨૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૧) ક .ન.ં૧૦૦૦૩૬૦૬૦૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૬૦૦૯૨૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૩) ક .ન.ં૦૫૦૦૫૨૦૦૫૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૪) ક .ન.ં૧૩૦૦૦૨૦૦૩૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈ

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૫) ક .ન.ં૧૩૦૦૦૨૦૦૩૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમશ યલ આકારણી કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૬) ક .ન.ં૦૬૦૦૪૪૦૦૦૧૦૦૦૫ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૭) ક .ન.ં૦૬૦૦૪૨૦૧૦૨૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૮) ક .ન.ં૦૩૦૦૧૬૦૦૪૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૧૯૯) ક .ન.ં૧૫૦૦૧૧૦૦૭૬૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરતા .૨૬૭

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમશ યલ આકારણી કરાવતા .૪૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંકોમશ યલ આકારણી કરાવતા .૪૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

113 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૧૮/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭,૦૨૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭,૦૨૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૧૮/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૩,૦૬૦/- 

૨૬૭/- નો વધારો 

રો કરતા .૬,૧૨૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,૨૬૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭,૦૨૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૧૮/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૪૦૭/- નો 

૪૦,૭૬,૭૧૯/- નો 

૪૦,૭૬,૭૧૯/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૨,૧૭૬/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૭,૪૯૭/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૨૯૨/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૫,૩૨૦/- 
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(૨૦૦) ક .ન.ં૧૫૦૦૧૪૦૦૨૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

.૨૪૮/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૧) ક .ન.ં૧૭૦૦૩૪૦૦૩૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૨) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૨૯૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

.૨૬૧/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૩) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૦૯૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૪) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૧૭૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૫) ક .ન.ં૧૪૦૦૩૩૦૪૯૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૬) ક .ન.ં૧૦૦૦૩૧૦૩૯૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૭) ક .ન.ં ૧૦૦૦૩૧૦૩૫૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

૫,૨૨૭/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૮) ક .ન.ં ૧૩૦૦૧૨૦૦૧૪૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ

૬,૬૦૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૦૯) ક .ન.ં ૧૦૦૦૦૫૦૦૧૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

૨,૫૨૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૦) ક .ન.ં ૧૦૦૦૩૬૦૭૧૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુા

૧,૨૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૧) ક .ન.ં૧૦૦૦૪૭૦૦૩૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૨) ક .ન.ં૧૦૦૦૧૦૦૦૬૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

.૧,૯૬૦/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૩) ક .ન.ં૧૦૦૦૨૬૦૧૨૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

.૧૨,૪૫૧/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૪) ક .ન.ં૧૩૦૦૦૨૦૦૪૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન ુ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૫) ક .ન.ં૧૩૦૦૦૨૦૦૬૦૦૦૦૧ ની ર ુ

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૬) ક .ન.ં૧૩૦૦૦૨૦૦૭૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન ુ

નો વધારો થયેલ છે. 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન -ુ૧ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન -ુ૧ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંએન -ુ૧ ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૯,૮૯૪/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

કરાવતા .૨,૦૦૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૮,૨૮૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૭૧/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૫,૨૨૭/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . 

ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . 

રો કરતા . 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૬૫/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી સો લડ વે ટની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૨૬,૭૩૦/- 

ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૧૯,૫૨૯/- 

ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .૨૯,૯૩૬/- 
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(૨૧૭) ક .ન.ં૦૪૦૦૨૨૦૦૩૦૦૦૨૭ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરા

વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૮) ક .ન.ં ૦૪૦૦૦૬૦૧૧૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૧૯) ક .ન.ં૦૫૦૦૩૫૦૦૦૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંર બેટ બાદ કરતા 

(૨૨૦) ક .ન.ં૦૫૦૦૨૨૦૧૫૦૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૧) ક .ન.ં૦૫૦૦૧૪૦૦૪૪૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૨) ક .ન.ં૧૫૦૦૪૫૦૦૨૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૩) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૧૨૨૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૪) ક .ન.ં૧૫૦૦૪૬૦૦૮૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંવળતર બાદ કર  રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૫) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૧૧૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ માં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

છે. 

(૨૨૬) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૩૨૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૭) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૨૨૫૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈ

વધારો થયેલ છે. 

(૨૨૮) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૨૨૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૨૯) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૦૨૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૩૦) ક .ન.ં૧૧૦૦૨૬૦૦૦૮૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૧) ક .ન.ં૧૧૦૦૨૬૦૦૦૯૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૨) ક .ન.ં૦૨૦૦૧૭૦૦૯૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૩૩) ક .ન.ં૦૩૦૦૪૨૦૧૮૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૪) ક .ન.ં૦૪૦૦૦૬૦૨૪૪૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પા

નો વધારો થયેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંર બેટ બાદ કરતા . ૫૩૦/- નો વધારો થયેલ છે

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંવળતર બાદ કર  રકમમા ં ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૯૩૯/- નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૬૪૩

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૯૧૩

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૮૧૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૪, 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 
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,૨૦૪/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . ૯૦૦/- 

નો વધારો થયેલ છે. 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . ૭,૩૭૮/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૨,૭૯૧/- 

રકમમા ં ધુારો કરતા . ૭,૦૨૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૬૪૦/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંવળતર બાદ કર  રકમમા ં ધુારો કરાવતા .૧૭૦/- 

નો વધારો થયેલ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૬૮/- નો 

લ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૫૮૯/- નો 

૬૪૩/- નો વધારો 

૯૧૩/- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧,૯૬૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૧,૨૮૪/- 

૮૧૨/- નો વધારો 

, ૯૪૫/- નો 

ણીની રકમમા ં ધુારો કરતા . ૨,૫૨૦/- 
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(૨૩૫) ક .ન.ં૦૪૦૦૦૯૦૦૭૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૬) ક .ન.ં ૦૪૦૦૦૬૦૨૨૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

/- નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૭) ક .ન.ં૧૩૦૦૧૫૦૦૦૭૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૮) ક .ન.ં૦૫૦૦૦૮૦૦૦૨૦૦૦૪ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૩૯) ક .ન.ં૦૫૦૦૩૮૦૦૬૨૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૪૦) ક .ન.ં ૦૫૦૦૨૦૦૪૦૯૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમ ચઢાવતા  

થયેલ છે. 

(૨૪૧) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૧૭૬૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૪૨) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૦૧૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા 

થયેલ છે. 

(૨૪૩) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૮૦૧૨૩૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ 

ધુારો કરાવતા .૫૬૧/- નો વધારો થયેલ છે

(૨૪૪) ક .ન.ં૧૫૦૦૩૭૦૦૧૯૦૦૦૧ ની 

થયેલ છે. 

(૨૪૫) ક .ન.ં ૧૫૦૦૩૭૦૨૪૯૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૪૬) ક .ન.ં૧૦૦૦૩૬૦૩૨૪૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની રકમમા ં ધુારો કરાવતા

વધારો થયેલ છે. 

(૨૪૭) ક .ન.ં ૦૩૦૦૪૪૦૦૦૮૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

નો વધારો થયેલ છે. 

(૨૪૮) ક .ન.ં ૦૩૦૦૪૪૦૦૦૮૦૦૦૨ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૪૯) ક .ન.ં૧૭૦૦૧૬૦૧૨૧૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

વધારો થયેલ છે. 

(૨૫૦) ક .ન.ં૧૫૦૦૨૯૦૦૧૫૦૦૦૧ ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા 

વધારો થયેલ છે. 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંઆરટ  ફકટરમા ં ધુારો કરાવતા .

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમ ચઢાવતા  .૭,૪૫૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૬૪૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૬૪૩

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ  

નો વધારો થયેલ છે. 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ં યાજની રકમ ધુારો કરાવતા .૬૪૦

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંટ ની રકમમા ં ધુારો કરાવતા . ૨

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૧,

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમ ચઢાવતા .૨
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ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંચા  ુસાલની પાણીની રકમ ચઢાવતા .૧,૨૬૦/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૨,૫૨૦ 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૧,૭૯૩/- 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી ટ ની રકમ ધુારો કરાવતા .૧૮,૬૩૫/- 

.૩૨૪/- નો 

૪૫૨/- નો વધારો 

૪૦/- નો વધારો 

૬૪૩/- નો વધારો 

૬૪૦/- નો વધારો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૫,૮૪૮/- 

૨,૪૫૪/- નો 

ની ર ુ  થયેલ ફાઈલ મા ંપાછલી પાણીની રકમમા ં ધુારો કરતા .૭,૦૨૦/- 

.૭,૦૨૦/- નો 

,૩૯૨/- નો 

૨,૨૬૮/- નો 
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ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG

 
5|lT4 

ચીફ ફાયર ઓ ફસર ી, 

ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીઝ
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[  ૨૦૧૯-૨૦૨૦

    આપના િવભાગની
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF 

V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P મા આપના િવભા

રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો

              JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

S|D OFPSMP TFZLB 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG\P  ૧૪૫ q ૨૦૨૦-૨૧     TFP૦૨/૦૭

ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીઝ,  

૨૦૨૦  JQF" ના તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે 

આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત. 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

આપના િવભાગેથી નીચે જણાવેલ મા હતીની અ ે જ ર યાત હોય 

રંુત મોકલી આપવા યવ થા કરશો 

૨૦૨૦ NZdIFG OFIZ ZL5M8" GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 
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૦૭/૨૦૨૦ 

તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે  

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

ગેથી નીચે જણાવેલ મા હતીની અ ે જ ર યાત હોય 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ZHLPG\P 
   

JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦  NZdIFG VF5JFDF

S|D lA<0L\U
  

      

JQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦  NZdIFG J;], SZJFGM AFSL OFIZ RFH"GL lJUT NXF"JT]
 

   
                                                                                  

                                                                                          
     
                  JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

S|D OFPSMP 
ZHLPG\P 

TFZLB 

૧ ૦૧ ૦૩/૦૪/૨૦૧૯ 

૨ ૦૧ ૦૪/૦૪/૨૦૧૯ 

૩ ૦૧ ૦૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૪ ૦૧ ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૫ ૦૧ ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૬ ૦૧ ૦૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૭ ૦૧ ૦૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૮ ૦૧ ૦૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૯ ૦૧ ૧૫/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૦ ૦૧ ૧૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૧ ૦૧ ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૨ ૦૧ ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૩ ૦૧ ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૪ ૦૧ ૨૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૫ ૦૧ ૨૦/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૬ ૦૧ ૨૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૭ ૦૧ ૨૯/૦૪/૨૦૧૯ 

S|D OFIZ SM, 
ZHLP G\P 

TFZLB
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 

NZdIFG VF5JFDF\ VFJ[, OFIZ V[GPVMP;LPGL lJUT NXF"JT]\
 

U 5|SFZ 
 

NZdIFG J;], SZJFGM AFSL OFIZ RFH"GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

    
       

                                                                                        RLO VMl08Z
                                                                                              DCFGUZ5Fl,SF

                                          
૨૦૨૦ NZdIFG OFIZ ZL5M8" GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

lJUT 

 લોટ ન.ં૧૫૫૫ લ બડ ુ ંમ ુલી પાનની બા ુમાં

 ઘોઘા સકલ, બી ડિવઝન પાસે ર ધ-િસ ધ લેટ, ચોથા માળે

 હ રુ યા ચોક, પીરછ લા શરે , વધમાન કો પલે

 ભાવ.કલે ટર કચેર , કંડમ ગાડ મા 

 ચ ા, ઓમ પાટ  લોટ સામે ગેસ લાઇનમા 

 શાિંત, લોટ ન.ં૨૧/ડ , વાઘાવાડ  રોડ, ગે ટ હાઉસ સામે

 આખલોલ જકાતનાકા મહદવનગર લોટ ન.ં૫૨.

 ગામ – તળાવ, લોઢાવાળા હો પી.પાછળ કચરો.

 સાઈંબાબા ના મં દર પાસ ેડોન ચોક મકાનના ટોર મમાં

 મહાવીર નસ ગ હોમની સામે રમાબાગ 

 વાઘાવાડ  રોડ, ુ રા મોબાઇલ પાસે 

 િનમળનગર .ુકો. ુલ ફા. ી.પાસે 

 િવ લવાડ  નવ વન સોસા.મેલડ માના મદં ર પાસે

 મોતી તળાવ મલેડ માતાના મં દર વાળા ખાચંામાં

 માઢ યા, ન ગુામ સવ – ૧૦ ઓ વીન કમીકલ ટાચ ઈ ડ ઝ

 આનદંનગર નમ બોડ 

 દવાનપરા કાછ યાવાડ મકાનમા ં

TFZLB lJUT 
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VFJ[, OFIZ V[GPVMP;LPGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

5+S  

  
RLO VMl08Z 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

લ બડ ુ ંમ ુલી પાનની બા ુમા ં

ચોથા માળે 

વધમાન કો પલે . 

 

ગે ટ હાઉસ સામ ે

. 

. 

સાઈંબાબા ના મં દર પાસે ડોન ચોક મકાનના ટોર મમા ં

મેલડ માના મદં ર પાસ ે

મોતી તળાવ મલેડ માતાના મં દર વાળા ખાચંામા ં

ઓ વીન કમીકલ ટાચ ઈ ડ ઝ 

ZSD 
~FP 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૧૮ ૦૧ ૦૫/૦૫/૨૦૧૯ 

૧૯ ૦૧ ૧૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૦ ૦૧ ૧૨/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૧ ૦૧ ૧૪/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૨ ૦૧ ૧૪/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૩ ૦૧ ૧૫/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૪ ૦૧ ૧૭/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૫ ૦૧ ૧૮/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૬ ૦૧ ૨૦/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૭ ૦૧ ૨૨/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૮ ૦૧ ૨૪/૦૫/૨૦૧૯ 

૨૯ ૦૧ ૨૭/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૦ ૦૧ ૨૮/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૧ ૦૧ ૨૯/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૨ ૦૧ ૨૯/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૩ ૦૧ ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૪ ૦૧ ૦૨/૦૬/૨૦૧૯ 

૩૫ ૦૧ ૦૨/૦૬/૨૦૧૯ 

૩૬ ૦૧ ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ 

૩૭ ૦૧ ૦૫/૦૬/૨૦૧૯ 

૩૮ ૦૧ ૧૦/૦૬/૨૦૧૯ 

૩૯ ૦૧ ૧૨/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૦ ૦૧ ૧૪/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૧ ૦૧ ૨૩/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૨ ૦૧ ૨૫/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૩ ૦૧ ૨૫/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૪ ૦૧ ૨૬/૦૬/૨૦૧૯ 

૪૫ ૦૧ ૦૪/૦૭/૨૦૧૯ 

૪૬ ૦૧ ૦૯/૦૭/૨૦૧૯ 

૪૭ ૦૧ ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ 

૪૮ ૦૧ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯ 

૪૯ ૦૧ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 

૫૦ ૦૧ ૨૮/૦૭/૨૦૧૯ 

૫૧ ૦૧ ૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

િવ યાનગર પોલીસ – લાઈન મદેાનમા ંઝાડ સળગેલ

તળા  જકાતનાકા પાસે જલારામ સોસા. લોટ ન.ં૧૧ ગાસીમા રખેલ 

કડબ સળગેલ. 

બ ુમાળ  ભવન, િશ ણ અિધકાર  ની બ ડગ મા બી  માળે 

ઓ ફસમા આગ. 

સીદસર – ધુલે રોડ, શાતંીલાલ શાહ ઈજનરે   કોલેજના મદેાનમા 

આગ 

૩૦૪, સામવેદ કો પલે , લ રોડ, એ- ડિવઝન ી  માળે

શા ીનગર લોટ ન.ં૧૩૪ એલ.આઇ. . બક ઓફ ઈ ડ યા વાળ  શરે

વાપર  રોડ, ટ લ કારખાના દવાલ પાસે, ગદંની લ ટક 

કારખાનાના વે ટજ લા ટક મા આગ. 

ગધેડ યા ફ ડ સામ,ે ુ ુ ારા બા ુના મદેાનમા ંઆગ

પાનવાડ  ટ.એતરાજ,રવી લેટ 

ભરતનગર િસ ધાથ લેટ, ી  માળે 

િવ યાનગર, આઈ.ટ .આઈ. 

સીદસર રોડ, લીલા સકલ પાસ,ે વ તીક આકડ

પાનવાડ  તાપીબાઈ હો પી.પાસે લાર મા ંઆગ 

વડવા તલાવડ  ના ઈલે.ની ુ કાનમા ંઆગ. 

C/8, V/P  નો ડલો, મોતી તળાવ ભાવનગર. 

ડાયમડં ચોક, પ  ી લેટ, કોમન મીટર 

ુ ંભારવાડા ગઢચી રોડ ુ ંભારવાડા સકલ પાસે ઠ ર શોપ

નવાપરા સી – ડિવઝનમા ંએલ.ેપેનલ બોડમા ંઆગ

લ બડ  ુ, બી- ડિવઝન પાસ ેગેસનો બાટલો લકજ

ુ ંભારવાડા, નાર રોડ, સોલીડવે ટ મેનેજમે ટ, બાયો લાટંમા

રસાલા ક પ, સતં કવરરામ ચોક, કાળાનાળા 

પીપળ યા લુ પાસ,ે કાટંાની વાડ સળગલે 

પાણીની ટાકં  થી વે સ રોદ, હમાલીયા મોલ પહલો માળ

દપક ચોક આડોડ યાવાસ મકાનમા ંઆગ 

ગીતાજંલી કો પલે  કામદારગેસ તથા પે ોલ પપં

આર.ટ .ઓ. ઓ ફસ મેઈન ડલા સામે 

કાળ યાબીડ ભગવતી સકલ સામે થનગર

કાળ યાબીડ  દ લબહારની ટાકં  પાસે 

મતવા ચોક જનતા તાવડા ની ુ કાન પાસે 

અલકા ટો કઝ ર વે ોસ ગ પાસ ે

ચ ા .આઇ.ડ .સી. લોટ ન.ં૧૧૬/બી 

નુીડર  માધવાનદં આ મ સામે મકાનમા ં

પાનવાડ  ચોક બજરંગદાસબાપા હો પી.સામે 

માળ ના ટકરા પાસ ેનાગર ક બકની સામે 

119 

લાઈન મદેાનમા ંઝાડ સળગેલ 

ગાસીમા રખેલ 

િશ ણ અિધકાર  ની બ ડગ મા બી  માળે 

શાતંીલાલ શાહ ઈજનરે   કોલેજના મેદાનમા 

ડિવઝન ી  માળે 

બક ઓફ ઈ ડ યા વાળ  શરે . 

ગદંની લ ટક 

ુ ુ ારા બા ુના મદેાનમા ંઆગ. 

 

 

 

ુ ંભારવાડા ગઢચી રોડ ુ ંભારવાડા સકલ પાસે ઠ ર શોપ 

બોડમા ંઆગ. 

ડિવઝન પાસ ેગેસનો બાટલો લકજ 

બાયો લાટંમા  

હમાલીયા મોલ પહલો માળ 

ગીતાજંલી કો પલે  કામદારગેસ તથા પે ોલ પપં 

કાળ યાબીડ ભગવતી સકલ સામે થનગર  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૫૨ ૦૧ ૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 

૫૩ ૦૧ ૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 

૫૪ ૦૧ ૦૯/૦૮/૨૦૧૯ 

૫૫ ૦૧ ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 

૫૬ ૦૧ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ 

૫૭ ૦૧ ૦૧/૦૯/૨૦૧૯ 

૫૮ ૦૧ ૦૧/૦૯/૨૦૧૯ 

૫૯ ૦૧ ૧૦/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૦ ૦૧ ૧૯/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૧ ૦૧ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૨ ૦૧ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૩ ૦૧ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૪ ૦૧ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૫ ૦૧ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૬ ૦૧ ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૭ ૦૧ ૨૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૮ ૦૧ ૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

૬૯ ૦૧ ૨૭/૦૯/૨૦૧૯ 

૭૦ ૦૧ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૧ ૦૧ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૨ ૦૧ ૦૮/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૩ ૦૧ ૧૨/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૪ ૦૧ ૧૩/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૫ ૦૧ ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૬ ૦૧ ૨૦/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૭ ૦૧ ૨૨/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૮ ૦૧ ૨૬/૧૦/૨૦૧૯ 

૭૯ ૦૧ ૨૭/૧૦/૨૦૧૯ 

૮૦ ૦૧ ૩૧/૧૦/૨૦૧૯ 

૮૧ ૦૧ ૧૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૨ ૦૧ ૧૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૩ ૦૧ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૪ ૦૧ ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૫ ૦૧ ૧૫/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૬ ૦૧ ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૭ ૦૧ ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૮ ૦૧ ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૮૯ ૦૧ ૧૯/૧૧/૨૦૧૯ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ગગંા જળ યા તળાવ માળ ના ટકરા પાસ ે

ભુાષનગર લ મીનારાયણ સોસાયટ  

મહ લા કોલેજ લડબક પાસે સીદ  રસીડ ટ મા ં

તળા  જકાતનાકા ુ :ખી યામ સકલ ુ કાનમા ં

માધવ દશન પાસ ેનવા ુ ુ ારા પાછળ 

િનમળનગરના નાક 

વઘાવાડ  રોડ હ લ ાઈવ લોટન.ં૨૨૩૭ 

રાજખોડ યાર ર ટોર ટ િનલમબાગ પટણી લાઝા સામે

વે સથી કા ળયાબીડ ર તા પર ઈ કોન ગેટ ન.ં૫, લોટ 

વરતેજ સકાર  હો પીટલની ઓરડ મા  

સાઢં યાવાડ જોગીવાડની ટાકં  પાસે 

સીદસર હ લ પાક મા ંબદંોબ ત મા ંરાખેલ ફા.ફા

સીદસર હ લ પાક મા ંબદંોબ ત મા ંરાખેલ ફા.ફા

સાઢં યાવાડ તુના લીમડા પાસ ે ણ માળના મકાનમા

સીદસર રોડ લીલી  સકલ પાસે ી આલેખ લેટ

મોતીતળાવ મેઈન રોડ નાળા પાસે 

કાળાનાળા કટન કવર કો પલે ના પા કગમા ં

કા ભા રોડ માલતીબેનના દવાખાના પાસ ે

વાઘાવાડ  રોડ સે લ સો ટમા ં

બોરડ  ગેટ લોટ ન.ં૩૩૯ 

ભુાષનગર લુ નીચ ે

ુ ંભારવાડા નાર  રોડ મફતનગર પાછળ 

સરદારનગર લ મી એપાટમે ટ બ ેમાળે બધં મકાનમાં

અનતંવાડ  રમાબાગ ુ લા લોટમા ં

ુ ંભારવાડા આઈ.પી.સી.એલ ની પાછળ સોલીડ વે ટ લા ટ

હમાલીયા મોલની બા ુમા રોડ પર  

હઝંર બાયો મેડ કલ ડ ટલોઝર લાન નાર  રોડ

ધુેલ ગામ દરગાહ પાસે ુ લી જ યામા ં

ઘોઘારોડ બી- ડિવઝન સામ ેદવદશન કો પલે  

લ રોડ અનતંવાડ  રમાબાગ 

ર વે ડ .આર.એમ. ઓ ફસની બા ુમા ં

હઝંર બાયોમેડ કલ વે ટ ુ ંભારવાડા નાર  રોડ 

લોટ ન.ં૬ મે ના પે ોલ પપં પાછળ મકાનમા ંવરતેજ

ક.પરા રાણીકા પટલ ફળ  મકાનમા ં

હ રુ યા ચોક દ લીપ પાઉગાઠં યાવાળાની કબીન માં

ુ ંભારવાડા મોતીતળાવ વી.આઇ.પી. ડલા પાસ ે

ુ દુવાડ  બોરતળાવ રોડ પર 

હ રુ યા ચોક દ લીપ પાઉગાઠં યાવાળાની કબીન માં
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રાજખોડ યાર ર ટોર ટ િનલમબાગ પટણી લાઝા સામે 

લોટ ૬૧૮. 

ફા. 

ફા. 

સાઢં યાવાડ તુના લીમડા પાસ ે ણ માળના મકાનમા 

આલેખ લેટ 

 

સરદારનગર લ મી એપાટમે ટ બ ેમાળે બધં મકાનમા ં

ની પાછળ સોલીડ વે ટ લા ટ 

હઝંર બાયો મેડ કલ ડ ટલોઝર લાન નાર  રોડ 

 

 

મે ના પે ોલ પપં પાછળ મકાનમા ંવરતેજ 

હ રુ યા ચોક દ લીપ પાઉગાઠં યાવાળાની કબીન મા ં

 

હ રુ યા ચોક દ લીપ પાઉગાઠં યાવાળાની કબીન મા ં
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૯૦ ૦૧ ૨૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૧ ૦૧ ૨૪/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૨ ૦૧ ૨૫/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૩ ૦૧ ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૪ ૦૧ ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૫ ૦૧ ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૬ ૦૧ ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૭ ૦૧ ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ 

૯૮ ૦૧ ૦૩/૧૨/૨૦૧૯ 

૯૯ ૦૧ ૦૪/૧૨/૨૦૯ 

૧૦૦ ૦૧ ૧૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૧ ૦૧ ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૨ ૦૧ ૧૪/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૩ ૦૧ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૪ ૦૧ ૧૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૫ ૦૧ ૨૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૬ ૦૧ ૨૫/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૭ ૦૧ ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૮ ૦૧ ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૦૯ ૦૧ ૨૯/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૧૦ ૦૧ ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૧૧ ૦૧ ૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૨ ૦૧ ૧૪/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૩ ૦૧ ૧૪/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૪ ૦૧ ૧૪/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૫ ૦૧ ૧૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૬ ૦૧ ૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૭ ૦૧ ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૮ ૦૧ ૨૨/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૧૯ ૦૧ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૨૦ ૦૧ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૨૧ ૦૧ ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૨૨ ૦૧ ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૨૩ ૦૧ ૩૦/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૨૪ ૦૧ ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૨૫ ૦૧ ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૨૬ ૦૧ ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૨૭ ૦૧ ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

હાદાનગર નહેમીલન સોસાયટ  લોટ ન.ં૩૪ 

ચ ા મ તરામબા નુા મં દર પાછળ માધવાનદં 

વોરા બ ર દસાઇશેર  મણીયાર િનવાસ 

પાનવાડ  બી.એસ.એન.એલ. ના ક પાઉ ડમા ં

ુ ંભારવાડા અમર સોસાયટ  શરે  ન.ં૪. 

િનમળનગર શેર  ન.ં૫ લોટ ન.ં૧૨૧ 

િનમળનગર ટામીલવાળો ખાચંો િવમાના દવાખાના પાસે

બાટન લાઈ ેર  મણીયાશેર  

સોમનાથ કા ટ કંપનીના પા કગમા ં

વાપર  રોડ ગોરડ મશાનની સામે 

ચ ા ગાય ી મં દર પાસે 

એરપોટ રોડ માનશશાતંી-૨ ની સામે 

હઝંર બાયોમેડ કલ વે ટ ુ ંભારવાડા 

શા ીનગર ગઢચી વડલા પાસ ે

ચ ા .આઇ.ડ .સી. 

ુ ંભારવાડા અમર સોસાયટ  

સ ટ જનતાનગર ટારવન લેટ 

ુ ંભારવાડા આઇ.પી.સી.એલ.ના ંકારખાના પાસે 

ઘોઘા રોડ ગાય ીનગર એમ.આઇ. .૨૬૩૪ 

પથીક આ મ પાછળ ુ લા મેદાનમા ં

આખલોલ જકાતકાના ચં મૌલી સોસાયટ   

નાર  ચોકડ  ીનાથ ઢાબા પાસ ે

િવજયરાજનગર િવજય કો સ પાસે 

િવ લવાડ  િવમાના દવાખાના પાસ ે

આનદંનગર ણ માઅળ યા મ ન.ં૨૪૪ 

તળા  રોડ શીવનગરના પાટ યા પાસ ે

બાચોક મોટાફળ યામા ં 

ધોલેરા હાઈવે રોડ ઉપર 

િનરમાના પાટ યા પાસ ેધોલેરા હાઇવ ે

વરતેજ પોલીસ ટશન 

િનલકંઠ સોસાયટ  ગાય ીનગર 

સરદારનગર ુર ુલની બા ુમા ં

નાર  ચોકડ  

ઘોઘા રોડ િશતળામાતાના મં દર પાસે 

વ કટ ગેઈટ પોલીસ ચોક  પાસ ે

આનદંનગર દ પકચોક  

ઘોઘા રોડ ગાય ીનગર સ યનારાયણ સોસાયટ

ગગંાજળ યા તળાવ નાગર ક બક પાછળ 
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ચ ા મ તરામબા નુા મં દર પાછળ માધવાનદં  

 

િનમળનગર ટામીલવાળો ખાચંો િવમાના દવાખાના પાસે 

 

સ યનારાયણ સોસાયટ  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૧૨૮ ૦૧ ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૨૯ ૦૧ ૦૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૦ ૦૧ ૧૩/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૧ ૦૧ ૧૩/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૨ ૦૧ ૧૩/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૩ ૦૧ ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૪ ૦૧ ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૫ ૦૧ ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૬ ૦૧ ૨૧/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૭ ૦૧ ૨૧/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૮ ૦૧ ૨૪/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૩૯ ૦૧ ૨૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૪૦ ૦૧ ૨૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૪૧ ૦૧ ૨૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૪૨ ૦૧ ૨૬/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૪૩ ૦૧ ૦૪/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૪ ૦૧ ૦૫/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૫ ૦૧ ૦૬/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૬ ૦૧ ૦૯/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૭ ૦૧ ૧૧/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૮ ૦૧ ૧૨/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૪૯ ૦૧ ૧૩/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૦ ૦૧ ૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૧ ૦૧ ૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૨ ૦૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૩ ૦૧ ૧૯/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૪ ૦૧ ૨૫/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૫ ૦૧ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૬ ૦૧ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૭ ૦૧ ૨૮/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૮ ૦૧ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૫૯ ૦૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 

 

JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦  NZdIFG VF5JFDF
મ બ ડગ 

૧ હગળાજ ડાઈન ગ હોલ કાળાનાળા

૨ િનમળ હો પીટલ ટ ટટ બુ સે ટર વાઘાવાડ  રોડ

૩ નસે નાગર ક ીજ હોટલ કા ભા રોડ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

હ લ ાઈવ લવાડ  ચોક લેટમા ં

િનમળનગર આટામીલના ક પાઉ ડમા ં

આખલોલ જકાતનાકા ુ લા મદેાનમા ં

ચાવડ  ગેટ િવજય ટોક ઝ સામ ે

િનમળનગર ટામીલ 

દવાનપરા રોડ નાળ યેર વાળ  વખાર 

દવાનપરા રોડ નાળ યેર વાળ  વખાર 

ચાવડ  ગેઈટ િવજય ટો કઝ પાસ ે

સર તા સોસાયટ  શેર  ન.ં૭ 

ભાગંલી ગેઈટ પર પદ લેટમા ં

ક.પરા મરછ બ ર 

પાનવાડ  બજરંગદાસ બાપા હો પીટલ સામે 

િવ ટોર યા પાક 

સાઢં યાવાડ જોગીવાડની ટાકં  

ઘોઘા રોડ ૧૪ નાળા લુ પાસે 

નાર  ચોકડ  પાસે આદમ નગર 

ધોલેરા રોડ નીરમાના પાટ યા પાસ ે

લોટ ન.ં૩૬ ખુસાગર કો પલે  િવજયરાજનગર

આનદંનગર છે લા બસ ટશન પાસ ે

ુ ંભારવાડા માઢ યા રોડ મફતનગર 

નદંનવન હોટલ વરતેજ 

ક.પરા ેસ રોડ ધમદા મડે  

નવાપરા ડ .એસ.પી ઓ ફસની સામે િસ નુગર 

હમાલીયા મોલની સામે  

ઘોઘા સકલ ણાલ લેટની સામે 

નવાપરા ગરાસીયા બોડ ગ પાસ ે

િવજયરાજનગર શેર  ન.ં૪ 

વાપર  રોદ એ સલ પાછળ 

જમના ુ ંડ  

ુ ંભારવાડા વી ટરના ડલામા ં

ગઢચી વડલા એસ.બી.આઇ. બક પાછળ 

િવજયરાજનગર શેર  ન.ં૪ 

NZdIFG VF5JFDF\ VFJ[, OFIZ V[GPVMP;LPGL lJUT NXF"JT]\
બ ડગ  હ /ુ કાર 

હગળાજ ડાઈન ગ હોલ કાળાનાળા ર ટોર ટ 

િનમળ હો પીટલ ટ ટટ બુ સે ટર વાઘાવાડ  રોડ હો પીટલ 

નસે નાગર ક ીજ હોટલ કા ભા રોડ હોટલ 
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ખુસાગર કો પલે  િવજયરાજનગર 

 

VFJ[, OFIZ V[GPVMP;LPGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૪ બાળઆનદં મળેો જવાહર મેદાન ુ ુ ારા સામે

૫ ફાિતમા કો વટે પ લક ુલ મે ુબાગ ઘોઘા રોડ

૬ બાળઆનદં મેળો જવાહર મેદાન

૭ મોદ  ઓગનાઈઝર ા

૮ મોદ  ઓગનાઈઝર ા

૯ રનાઈન સ વલેર  લિમટડ હલ ાઈવ તળા  રોડ

૧૦ સેફાયર ડ ઇ ડ યા ા

૧૧ મ સુીલીકા ા

૧૨ મુે ુ કોપ રટ વાઘાવાડ  રોડ ભાવનગર

૧૩ ી. .એ બીટસ હમાલીયા મોલ ઈ કોન  મગેા સીટ  ભાવનગર

૧૪ ઈ ડ યલ વે સ સકલ ભાવનગર

૧૫ િનમષે પુતાણી પુ ટ શુન મેઘાણી સકલ ભાવનગર

૧૬ લાનેટ પે ોલીયમ ઇ કોન મેગા સીટ  ભાવનગર

૧૭ અ રદ પ પુ ટ શુન મોખડા  સકલ લ બડ  ુભાવનગર

૧૮ એઇમ ઇ ટ ટ ટુ સરદારનગર ભાવનગર

૧૯ ી બજરંગદાસ  પે ો લયમ િવ લવાડ  

૨૦ ત બોલી કા ટ ગ વરતેજ 

૨૧ ક. .એન. પુ ટ શુન દવ ભગત ની ધમશાળા

૨૨ ભાવનગર સરકાર  પે ોલ પપં િવ લવાડ  ભાવનગર

૨૩ ગૌરાજ હોટલ પીલગાડન

૨૪ ઓમ પલેેસ એ ડ પાટ  લોટ ન ં

૨૫ વાતી લીશ એકડમી લોટ ન ં

૨૬ અમરદ પ કો ચગ લાસ એમ

૨૭ સા નુી કડની કર હો પીટલ કા ભુા રોડ

૨૮ નૈિમષાર ય ુલ સીદસર રોડ

૨૯ જયમલભાઈ પરમાર એ કુશન ટ દામાભાઈની હોટલ

૩૦ િુનયન ફર કલ નવા બદંર

૩૧ ટ કર યર એકડમી (ચેતનભાઈ

૩૨ િશવ ફા ટ ડ શોપ નં

૩૩ ઓજ કર યર ઈ ટ ટ ટુ ુદંાવન પાક કા ળયાબીડ

૩૪ અભયમ એકડમી રામમં  મં દર પાછળ

૩૫ કાય  ુઈ ટ ટ ટુ ઓફ ડ ઝાઈન

૩૬ ગાય ી એકડમી ૧૧૮૯ 

૩૭ આઈ.ટ .એ સપાટ ૧૧૮૯ 

૩૮ મનહર પુ ટ શુન કસર યા હ મુાન રોડ કા ળયાબીડ

૩૯ મનહર પુ ટ શુન ઘોઘા સકલ

૪૦ સે ટ ઝેિવયસ પ લક ુલ

૪૧ સદંશ લિમટડ વાપર  રોડ
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

બાળઆનદં મળેો જવાહર મેદાન ુ ુ ારા સામે બાળઆનદં મળેો 

ફાિતમા કો વટે પ લક ુલ મે ુબાગ ઘોઘા રોડ ુલ 

બાળઆનદં મળેો જવાહર મેદાન બાળઆનદં મળેો 

મોદ  ઓગનાઈઝર ા. લ. હમાલીયા મોલ મોલ 

મોદ  ઓગનાઈઝર ા. લ. હમાલીયા વેર મોલ 

વેલર  લિમટડ હલ ાઈવ તળા  રોડ ઈ ડ ઝ 

યા ા. લ. વાઘાવાડ  રોડ ર ટોર ટ 

મ સુીલીકા ા. લ. વરતેજ ઈ ડ ઝ 

મુે ુ કોપ રટ વાઘાવાડ  રોડ ભાવનગર હોટલ 

એ બીટસ હમાલીયા મોલ ઈ કોન  મગેા સીટ  ભાવનગર િસનમેા 

ઈ ડ યલ વે સ સકલ ભાવનગર ઈ ડ ઝ 

િનમષે પુતાણી પુ ટ શુન મેઘાણી સકલ ભાવનગર ટ શુન લાસીસ 

લાનેટ પે ોલીયમ ઇ કોન મેગા સીટ  ભાવનગર પે ોલ પપં 

અ રદ પ પુ ટ શુન મોખડા  સકલ લ બડ  ુભાવનગર ટ શુન લાસીસ 

એઇમ ઇ ટ ટ ટુ સરદારનગર ભાવનગર ટ શુન લાસીસ 

ી બજરંગદાસ  પે ો લયમ િવ લવાડ   પે ોલ પપં 

ત બોલી કા ટ ગ વરતેજ  ઈ ડ ઝ 

પુ ટ શુન દવ ભગત ની ધમશાળા ટ શુન લાસીસ 

ભાવનગર સરકાર  પે ોલ પપં િવ લવાડ  ભાવનગર પે ોલ પપં 

ગૌરાજ હોટલ પીલગાડન હોટલ 

ઓમ પલેેસ એ ડ પાટ  લોટ ન.ં૪, .આઇ.ડ .સી. ચ ા  પાટ  લોટ 

વાતી લીશ એકડમી લોટ ન.ં૧૫૫૨ બી લ બ ડ  ુ ટ શુન લાસીસ 

અમરદ પ કો ચગ લાસ એમ.આઇ. .૧૧૬ શા ીનગર ટ શુન લાસીસ 

કડની કર હો પીટલ કા ભુા રોડ હો પીટલ 

નૈિમષાર ય ુલ સીદસર રોડ ુલ 

જયમલભાઈ પરમાર એ કુશન ટ દામાભાઈની હોટલ કો ટુર લાસ 

િુનયન ફર કલ નવા બદંર વજન કાટંો 

ચેતનભાઈ) ઓ ફસ ન.ં૩૨૨ રુભી વાઘાવાડ   ટ શુન લાસીસ 

િશવ ફા ટ ડ શોપ ન.ં૧૩ હમાલીયા  વરે ર ટોર ટ 

ઓજ કર યર ઈ ટ ટ ટુ ુદંાવન પાક કા ળયાબીડ ટ શુન લાસીસ 

અભયમ એકડમી રામમં  મં દર પાછળ ટ શુન લાસીસ 

કાય  ુઈ ટ ટ ટુ ઓફ ડ ઝાઈન લાસીસ 

૧૧૮૯ ુ ુ ુળ બ ડગ ઘોઘા સકલ ટ શુન લાસીસ 

૧૧૮૯ ુ ુ ુળ બ ડગ ઘોઘા સકલ ટ શુન લાસીસ 

મનહર પુ ટ શુન કસર યા હ મુાન રોડ કા ળયાબીડ ટ શુન લાસીસ 

મનહર પુ ટ શુન ઘોઘા સકલ ટ શુન લાસીસ 

સે ટ ઝેિવયસ પ લક ુલ મે ુબાગ ઘોઘા રોદ ુલ 

સદંશ લિમટડ વાપર  રોડ ેસ 
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૪૨ સદંશ લિમટડ વાઘાવાડ  રોડ

૪૩ ગોરાન ફામસી ા. લ. લોટ નં

૪૪ િશવમ ઈ ટ ટ ટુ એકડમી ક

૪૫ ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ

લસર ટાવર 

૪૬ ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ

લસર ટાવર 

૪૭ ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ

લસર ટાવર 

૪૮ મ િુસ લકા ા. લ. લોટ નં

૪૯ મ િુસલકા ા. લ. લોટ ન.ં૫૩

૫૦ મ િુસ લકા ા. લ. લોટ નં

૫૧ સા ર એકડમી ,

૫૨ બાલઅનદં મેળો 

૫૩ મો દ પુ ટ શુન

૫૪ ી ગો હલવાડ લેઉવા પટલ કળવણી વાઘાવાડ  રોડ

૫૫ ઓજ કર અર ઈ ટ ટ ટુ રુભી અ રવાડ  ભાવનગર

૫૬ હ મુ  હ ડ ા ટ દશન જવાહર મદેાન ભાવનગર

૫૭ ટટ બક ઓફ ઈ ડ યા િનલમબાગ ભાવનગર

૫૮ બુીલ ટ સ વકસ લી.(

૫૯ ટોપ ી રસોટ ા

૬૦ સમરસ ુમાર છા ાલય િુનવસ ટ  ભાવનગર

૬૧ ભાવનગર કામદાર ક યાણ ક  િવ લવાડ

૬૨ વે ફર ઓગનાઇઝેશન સે ટર

૬૩ મર ન સી/ઓ ઈ ાહ મભાઈ લોટ નં

૬૪ એમપી ી બ ડગ મહારા  ણ ુમાર  િસહ  િુનવસ ટ  

૬૫ બજરંગદાસબાપા હો પીટલ પાનવાડ

૬૬ િવનાયક મેડ કલ નિસગ હોમ ડો

૬૭ ી હર  સ હમાલયા મોલ ભાવનગર

૬૮ રંગોલી સકલ વરતજે

૬૯ રલાય સ કોપ રટ પાક.લી

૭૦ સર.ટ .હો પીટલ ઓ.પી.ડ . બ ડગ સર

ભાવનગર

૭૧ રાજ ખોડ યાર ર ટોર ટ પ ણી લાઝા દ બુાગ ભાવનગર

૭૨ િનરમા લીમીટડ કિમકલ કો પલે  કાળાતળાવ ભાવનગર

૭૩ .ુસીટ  પોઇ ટ ર ટોર ટ હમાલયા મોલ ભાવનગર

૭૪ હોટલ સીટ  ાઈડ હમાલયા મોલ ભાવનગર

૭૫ લાઈ સ (સીટ ) ચેર બલ ટ ડોન ચોક ભાવનગર
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સદંશ લિમટડ વાઘાવાડ  રોડ ેસ 

લોટ ન.ં .આઈ.ડ .સી. િશહોર ઈ ડ ઝ 

િશવમ ઈ ટ ટ ટુ એકડમી ક.ક. લાઝા રામમં  મં દર લાસીસ 

ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ. EVS – 1  ધાનમં ી આવાસ 

લસર ટાવર - સી 

રસીડ સ 

ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ. EVS – 1  ધાનમં ી આવાસ 

લસર ટાવર - બી 

રસીડ સ 

ણાલ ચર ઈ ડ યા ા લ. EVS – 1  ધાનમં ી આવાસ 

લસર ટાવર - એ 

રસીડ સ 

લોટ ન.ં૭૩,૭૪ .આઈ.ડ .સી. ચ ા ઈ ડ ઝ 

૫૩,૫૫,૫૬ .આઈ.ડ .સી. ચ ા કંપની 

લોટ ન.ં૪૦/૩૬ .આઈ.ડ .સી. ચ ા કંપની 

,ઉમી ડર  ભાવનગર લાસીસ 

બાલઅનદં મળેો  મેળો 

મો દ પુ ટ શુન ટ શુન લાસીસ 

ી ગો હલવાડ લેઉવા પટલ કળવણી વાઘાવાડ  રોડ બોડ ગ 

ઓજ કર અર ઈ ટ ટ ટુ રુભી અ રવાડ  ભાવનગર ટ શુન લાસીસ 

હ મુ  હ ડ ા ટ દશન જવાહર મદેાન ભાવનગર હ મુ દશન 

ટટ બક ઓફ ઈ ડ યા િનલમબાગ ભાવનગર બક 

.(ડોિમનોઝ પીઝા) વાઘાવાડ  રોડ ર ટોર ટ 

ટોપ ી રસોટ ા.લી હોટલ 

સમરસ ુમાર છા ાલય િુનવસ ટ  ભાવનગર છા ાલય 

ભાવનગર કામદાર ક યાણ ક  િવ લવાડ  સરકાર  ક  

વે ફર ઓગનાઇઝેશન સે ટર સરકાર  ક  

ઓ ઈ ાહ મભાઈ લોટ ન.ં૪૮૬/એ માણેકવાડ  કોમિશયલ 

એમપી ી બ ડગ મહારા  ણ ુમાર  િસહ  િુનવસ ટ   ઓપન 

બજરંગદાસબાપા હો પીટલ પાનવાડ  હો પીટલ 

હોમ ડો.વસાણી પાણી ભાવનગર હો પીટલ 

ી હર  સ હમાલયા મોલ ભાવનગર ર ટોર ટ 

રંગોલી સકલ વરતજે નવરા ી મહો સવ 

લી. હમાલયા મોલ ભાવનગર કોમિશયલ 

બ ડગ સર.ટ . હો પીટલ લ રોડ 

ભાવનગર 

હો પીટલ 

રાજ ખોડ યાર ર ટોર ટ પ ણી લાઝા દ બુાગ ભાવનગર ર ટોર ટ 

િનરમા લીમીટડ કિમકલ કો પલે  કાળાતળાવ ભાવનગર ઈ ડ ઝ 

સીટ  પોઇ ટ ર ટોર ટ હમાલયા મોલ ભાવનગર ર ટોર ટ 

હોટલ સીટ  ાઈડ હમાલયા મોલ ભાવનગર હોટલ 

ચેર બલ ટ ડોન ચોક ભાવનગર મેડ કલ સે ટર 
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૭૬ સમરસ ગ સ હો ટલ ભાવનગર િુનવસ ટ  ક પસ

૭૭ ચુક મડે કલ સે ટર એ ડ હો પીટલ જલારામ દશન કા ભા રોડ

૭૮ આઈ.પી.સી

૭૯ લો હયા ડવલોપસ વાપર  રોડ

૮૦ હર દશન એ સપટ ા.લી

૮૧ ી હર સ ૧૫૭

૮૨ દવાળ  બાળ આનદંમેળો

૮૩ મ સુીલીકા ા.લી.વરતેજ 

૮૪ આઈ.ટક ઈ ડ યા ા

૮૫ વ ડ ઈન બો સ સોલં ક ર ટોર ટ સામે તળા  રોડ

૮૬ મ સુીલીકા ા.લી.વરતેજ લોટ નં

૮૭ એ સાઈડ ઈ ડ ઝ લિમટડ ચ ા 

૮૮ પોદાર ઈ ટરનશેનલ ુલ વરતેજ

૮૯ કો નુીટ  હ થ સે ટર સી

૯૦ ીમાનિસહ  હો પીટલ પાલીતાણા

૯૧ ાયમર  હ થ સે ટર રંઘોળા

૯૨ વામા ઈલેજજ સ/િશવમ અ તુ ડવલોપસ ત તે ર

૯૩ એફ.સી.સરોવર ોટ કો ઈ કોન મેગા સીટ

૯૪ ડ પલ ફા ટ વાઘાવાડ  રોડ

૯૫ ડ લ ફ જુન તડકા વાઘાવાડ  રોડ

૯૬ ાયમર  હ થ સે ટર ક યાણ સિમિત પાટણા

૯૭ બીજ બ ર બી.એમ

૯૮ આધારશીલા િવ યાલય ધુલે ચોકડ

૯૯ મહારા  ણ ુમારિસહ  

૧૦૦ મુીટો કમીકલ ઈ ડ યા લ

૧૦૧ ુદંાવન ગાડન ર ટોર ટ

૧૦૨ પ સ હો પીટલ તળા રોડ ભાવનગર

૧૦૩ વરા ક શન મોતી તળાવ ુ ંભારવાડા

૧૦૪ એચસી  હો પીટલ મેઘાણી સકલ

૧૦૫ રો સ એ ડ લો સ વરલ હાઉસ વાઘાવાડ

૧૦૬ િમડાસ ક શન ીનાથ નગર ર ગ રોડ

૧૦૭ ઈ કોન લબ ા.

૧૦૮ વ તક ઓટો સિવસ ુખી યામબાપા સકલ 

૧૦૯ હોટલ ી ના સ 

૧૧૦ સોલં ક ર ટોર ટ સં કાર મડંળ

૧૧૧ ાન ુ ા એ કુશન સીદસર રોડ

૧૧૨ ું ણી ધર સર તા સોસાયટ  ભાવનગર

૧૧૩ મા તી હ થ કર લ રોડ ભાવનગર

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સમરસ ગ સ હો ટલ ભાવનગર િુનવસ ટ  ક પસ હો ટલ 

ચુક મડે કલ સે ટર એ ડ હો પીટલ જલારામ દશન કા ભા રોડ હો પીટલ 

સી.એલ.નાર  રોડ ઈ ડ ઝ 

લો હયા ડવલોપસ વાપર  રોડ કોમિશયલ 

લી. લોટ ન.ં૫૧ િનલમબાગ કોમિશયલ 

૧૫૭/બી િવજયરાજનગર કોમિશયલ 

દવાળ  બાળ આનદંમેળો આનદંમળેો 

વરતેજ .આઈ.ડ .સી. લોટ ન.ં૧૩-૭ ઈ ડ ઝ 

ટક ઈ ડ યા ા.લી શામપરા ઈ ડ ઝ 

વ ડ ઈન બો સ સોલં ક ર ટોર ટ સામે તળા  રોડ ટ શુન લાસીસ 

વરતેજ લોટ ન.ંએ૨એ/૪૨એ ઈ ડ ઝ 

એ સાઈડ ઈ ડ ઝ લિમટડ ચ ા .આઈ.ડ .સી. ઈ ડ ઝ 

પોદાર ઈ ટરનશેનલ ુલ વરતેજ ુલ 

હ થ સે ટર સી.એચ.સી. હો પીટલ ઉમરાળા લેથ સે ટર 

ીમાનિસહ  હો પીટલ પાલીતાણા હો પીટલ 

ાયમર  હ થ સે ટર રંઘોળા હ થ સે ટર 

િશવમ અ તુ ડવલોપસ ત તે ર કોમિશયલ 

સરોવર ોટ કો ઈ કોન મેગા સીટ  હોટલ 

ડ પલ ફા ટ વાઘાવાડ  રોડ ર ટોર ટ 

ડ લ ફ જુન તડકા વાઘાવાડ  રોડ ર ટોર ટ 

ાયમર  હ થ સે ટર ક યાણ સિમિત પાટણા હ થ સે ટર 

એમ.સી. ઓ ફસ સામે મોલ 

આધારશીલા િવ યાલય ધેુલ ચોકડ  ુલ 

મહારા  ણ ુમારિસહ  િુનવસ ટ  કોલેજ 

મુીટો કમીકલ ઈ ડ યા લ. વાપર  રોડ ઈ ડ ઝ 

ુદંાવન ગાડન ર ટોર ટ ર ટોર ટ 

પ સ હો પીટલ તળા રોડ ભાવનગર હો પીટલ 

વરા ક શન મોતી તળાવ ુ ંભારવાડા ઈ ડ ઝસટે 

એચસી  હો પીટલ મેઘાણી સકલ હો પીટલ 

રો સ એ ડ લો સ વરલ હાઉસ વાઘાવાડ  ર ટોર ટ 

િમડાસ ક શન ીનાથ નગર ર ગ રોડ કોમિશયલ 

.લી. ુદંરવાસ બગંલો  રસોટ 

વ તક ઓટો સિવસ ુખી યામબાપા સકલ  પે ોલ પપં 

હોટલ ી ના સ લે ડ સનેસ ર ટોર ટ 

સોલં ક ર ટોર ટ સં કાર મડંળ ર ટોર ટ 

ાન ુ ા એ કુશન સીદસર રોડ ુલ 

ુ ં ણી ધર સર તા સોસાયટ  ભાવનગર કોમિશયલ 

મા તી હ થ કર લ રોડ ભાવનગર હો પીટલ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૧૧૪ એસ.ક.િવ યામં દર ચ ા 

૧૧૫ ઈ.એસ.આઈ.જનરલ હો પીટલ િવ લવાડ  ભાવનગર

૧૧૬ ઈ.એસ.આઈ.જનરલ હો પીટલ ખડ યા હ મુાન ભાવનગર

૧૧૭ ઈ.એસ.આઈ.જનરલ હો પીટલ ઢઢધાર ભાવનગર

૧૧૮ ઈ.એસ.આઈ.જનરલ હો પીટલ વડવા ચાવડ  ગેટ 

૧૧૯ ઈ.એસ.આઈ.જનરલ હો પીટલ ુ ંભારવાડા ભાવનગર

૧૨૦ ગોરસ કા ઠયાવાડ  ર ટોર ટ માધવબાગ વાઘાવાડ  રોડ ભાવનગર 

૧૨૧ વરા ડ ઝાઈન સ યનારાયણ રોડ ભાવનગર 

૧૨૨ હ રા મોતી હાઈ સ બોરડ  ગેટ 

૧૨૩ વીયર એજ સી િવ લવાડ  ભાવનગર

    
JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦  

   

બી.એમP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG\P ૧૪૬
 
5|lT4 

ચીફ ફાયર ઓ ફસર ી, 

ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીઝ
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦

    આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF 

V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P મા આપના િવભગેથી 

જુબની જ ર  માહ તી મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 
s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS

S|D OFIZ SM, 
ZHLP G\P 

TFZLB

૧ ૦૧ ૨૨/૦૧

૨ ૦૧ ૨૩/૦૧
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

િવ યામં દર ચ ા .આઈ.ડ .સી. ભાવનગર ુલ 

જનરલ હો પીટલ િવ લવાડ  ભાવનગર હો પીટલ હ થ સે ટર 

જનરલ હો પીટલ ખડ યા હ મુાન ભાવનગર હો પીટલ હ થ સે ટર 

જનરલ હો પીટલ ઢઢધાર ભાવનગર હો પીટલ હ થ સે ટર 

જનરલ હો પીટલ વડવા ચાવડ  ગેટ ભાવનગર હો પીટલ હ થ સે ટર 

જનરલ હો પીટલ ુ ંભારવાડા ભાવનગર હો પીટલ હ થ સે ટર 

ગોરસ કા ઠયાવાડ  ર ટોર ટ માધવબાગ વાઘાવાડ  રોડ ભાવનગર  ર ટોર ટ 

વરા ડ ઝાઈન સ યનારાયણ રોડ ભાવનગર  રસીડ સ 

હ રા મોતી હાઈ સ બોરડ  ગેટ ભાવનગર કોમિશયલ 

વીયર એજ સી િવ લવાડ  ભાવનગર પે ોલ પપં 

 NZdIFG J;], SZJFGM AFSL OFIZ RFH"GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

    
       

 

૧૪૬   q ૨૦૨૦-૨૧     TFP૦૨/૦૭

ફાયર એ ડ ઈમરજ સી સિવસીઝ, 

૨૦૨૦  JQF" ના તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે 

આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત. 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

આપના િવભગેથી વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

જુબની જ ર  માહ તી મોકલી આપવા યવ થા કરશો. 

R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 

TFZLB lJUT 

૦૧/૨૦૨૦ ધોલેરા રોડ િનરમાના પા ટયા પાસે 

૦૧/૨૦૨૦ વરતેજ પોલીસ ટશન 
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૦૭/૨૦૨૦ 

થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે  

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

ZSD ~FP 

૫૧૨૫/- 

૧૯૯૦/- 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

s#f JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;
 
 
 

   
   

   

                                       વાહનોની વીગતો દશાવ  ુપ
મ 

ન.ં 

વાહન ન.ં ચેસીસ ન.ં 

૧ GJ 04 T 5002 252264 

૨ GJ 04 T 5003 252266 

૩ GJ 04 T 4693 168950 

૪ GJ 04 T 9811 363352MVQ110613

૫ GJ 04 T 9814 707186 

૬ GJ 04 G 5035 927233 

૭ GJ 04 G 5059 037457 

૮ GJ 04 G 5043 841650 

૯ GJ 04 V 5734 802032 

૧૦ GJ 04 V 6668 KVH567978 

૧૧ GJ 04 V 7992 804960 

૧૨ GJ 04 V 7993 804695 

૧૩ GJ 04 V 7466 567721 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[

                                         RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

           EFJGUZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વાહનોની વીગતો દશાવ  ુપ ક 

(મોડલન.ં)

ખર દ કયા 

તા. 

ક મત મેઇક વષ 

દર યાન  

ના 

કલોમીટર

1990  લલે ડ ફા.ફા 2341 

1990  લલે ડ ફા.ફા 519 

1984  ટાટા ફા.ફા 657 

363352MVQ110613 1994  ટાટા ફા.ફા 157 

1995  ટાટા ફોમટ ડર 491 

1997  ટાટા પીકઅપ 1174 

1997  લલે ડ ફા.ટ કર 185 

1997  ટાટા એ .ુ 1669 

2006  ટાટા મીની ફા.ફા 1583 

 2006  લેલ ડ ફોમ ટ કર 243 

2007  ટાટા એ .ુ 4304 

2007  ટાટા એ .ુ 4904 

2006  ટાટા ર  ુવાન 195 
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S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

દર યાન  

કલોમીટર 

વષ દર યાન 

ર પેર ગ ખચ 

વષ 

દર યાન 

વાપરલ 

ડઝલ/ 

પે ોલ 

 9820/- 793 
 23990/- 570 
 1200/- 287 
 20270/- 229 
 18290/- 373 
 2700/- 229 

 6100/- 198 
 --- 320 
 23640/- 312 

 12000/- 153 
 16510/- 599 
 37590/- 778 

 12620/- 158 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૪ GJ 04 X 7150 2BTDC3B11767

૧૫ GJ 04 G 0345 232419 

૧૬ GJ 04 AT 2046 015545 

૧૭ GJ 04 G 1505 076120 

૧૮ GJ 04 X 7259 010596 

૧૯ GJ 04 Z 0033 49376 

૨૦ GJ 04 AT 4575 D10283 

૨૧ GJ 04 GA 0952 H6H42442 

૨૨ GJ 04 GA 0522 MAT373328J2G15957

૨૩ GJ 04 GA 0606 MAT373328J2G15958

ફાયર બીલન.ં૧૫૩ . ૬૦,૭૩,૦૦૦ 

                         સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા આ કામની ટ ડ ગ કિમ ટ ઠરાવ જુબ મં ુર થયેલ 

રકમન ે યાને લઇ પેન ટ  ગે ગણતર  કર  તે જુબની રકમ ફોરવડ ગ મેમા ઉપર કપાત કર  

જુબ ધુારો કર  બલ ર ુ કરવા માટ

     અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ થયેલ બીલમા ં

કરાવેલ છે. 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૪૭
 
5|lT4 
.gSJF.ZL VMlO;Z zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ov;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
    .gSJ.ZLGL DFlCTL DMS,JF AFATPPP
 
 HI EFZT ;FY p5ZMST lJQFI VG];

VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ H[DF

U[ZZLTL q dI]GLPG[ VFlY"S G]SXFG q pRF5T q lX:T E

SD"RFZLVMGL ;FD[ .gSJF.ZL CFY 3ZJFDF

lJUT નીR[ H6FJ[, 5+SDF\ V+[ DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHL
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

2BTDC3B11767 2012  મ હ ા મીની.ફા.ફા 1335 

2013  લુેટ --- 
2014  ટાટા ધમરથ 8232 

2014  બોલેરો પ 14182

2012  માનફોસ વોટર 

બાઉઝર 

821 

2010  ટાટા ધમરથ 2005 

2014  ટાટા ધમરથ 11412

 2017  મ હ ા પીક અપ 7902 

MAT373328J2G15957 2019  ફાયર ટ ડર 763 

MAT373328J2G15958 2019  ફાયર ટ ડર 830 

 

/-   રાજ ી એ ડ કં. અમદાવાદ ુ ંબીલ  ર ુ થયેલ છે

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા આ કામની ટ ડ ગ કિમ ટ ઠરાવ જુબ મં ુર થયેલ 

રકમન ે યાને લઇ પેન ટ  ગે ગણતર  કર  તે જુબની રકમ ફોરવડ ગ મેમા ઉપર કપાત કર  

ર ુ  કરવા માટ ઓ ડટ મેમા ન ં- ૮૯ તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૩૫૨૨૬/- નો ઘટાડો 

૧૪૭   q ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

૨૦૨૦ GF JQF"DF\ VF5GF äFZF SZJFDF\ VFJ[, lJlJW 
.gSJ.ZLGL DFlCTL DMS,JF AFATPPP 

HI EFZT ;FY p5ZMST lJQFI VG];\WFG[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ H[DF\ VF5GF lJEFU[YL JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG GF6lSI 

GLPG[ VFlY"S G]SXFG q pRF5T q lX:T E\UGF 5U,F lJU[Z[ ;\A\WL DCFGUZ5Fl,SFGF H[ 

SD"RFZLVMGL ;FD[ .gSJF.ZL CFY 3ZJFDF\ VFJ[, VG[ VF .gSJF.ZL JQFF"gT[ SIF :8[H[ CTL T[GL ;

V+[ DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHL. 
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 8950/- 320 
--- --- 

 --- 1133 
14182 9750/- 1268 

 7100/- 460 

 7390/- 497 
11412 --- 1364 

 --- 870 
 2405/- 300 
 2405/- 300 

બીલ  ર ુ  થયેલ છે. 

સદર  ુબીલ ની  ચકાસણી કરતા આ કામની ટ ડ ગ કિમ ટ ઠરાવ જુબ મં ુર થયેલ 

રકમન ે યાને લઇ પેન ટ  ગે ગણતર  કર  તે જુબની રકમ ફોરવડ ગ મેમા ઉપર કપાત કર  તે 

થી પરત કરલ છે. 

નો ઘટાડો 

VFJ[, lJlJW   

૨૦૨૦ GM VMl08 

NZdIFG GF6lSI 

WL DCFGUZ5Fl,SFGF H[ 

IF :8[H[ CTL T[GL ;\5}6" 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

  

                                                                                         
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S|D SD"RFZLG]\ GFD D]SJFDF

RFH"GL 8}

   

S|D SD"RFZLG]\ GFD D]SJFDF
8}

૧ ીરા ભાઇગણપત

ભાઇ ુ લ હાલ િન તૃ 

કા.પા.ઈ.SWM 

ટાચારિનવારણઅિધિનયમ 

૧૯૮૮ હઠળ નુો િન ઠા 

ામા ણકતાનો અભાવ અને 

િત ઠાને કુશાન

૨ ાથિમક તપાસ 

અબન હ થ સે ટર 

ુ ંભારવાડા આશાવકર 

દ યાબેન પી.ભોજ 

િવ ધ ફર યાદ  

હ થ સે ટર

આશાવકર દ યાબેન 

પી.ભોજ િવ ધ ફર યાદ 

અ વયે ાથિમક તપાસ

૩ વાલ ભાઈ પી. 

કલાદરા 

વગર સીએ ગેરહાજર 

કફ પી  ુ પી ગેરવતન 

ગેરિશ ત 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

       
 

                                                                                                RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                 EFJGUZ

D]SJFDF\ 
VFJ[, 

RFH"GL 8}\SL 
lJUT 

.gSJF.ZL 
VFN[XGL 
TFZLB 

;G[    ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
GF V\T[ .gSJF.ZLG]

:8[H 

   

D]SJFDF\ VFJ[, RFH"GL 
8}\SL lJUT 

.gSJF.ZL VFN[XGL 
TFZLB 

;G[ ૨૦૧૯

૨૦૨૦ 
V\T[ 
.gSJF.ZLG]
:8[H 

ટાચારિનવારણઅિધિનયમ 

હઠળ નુો િન ઠા 

ામા ણકતાનો અભાવ અને 

િત ઠાને કુશાન 

૨૮ માચ ૨૦૧૯ 

કસપેપરમ યા(તા.૧૭/

૦૯/૨૦૧૯) 

રન ગ ર ુઆત

અિધકાર ીના 

િનવેદનના 

ટ  

હ થ સે ટર ુ ંભારવાડા 

આશાવકર દ યાબેન 

ભોજ િવ ધ ફર યાદ 

અ વયે ાથિમક તપાસ 

૩૧ ઓગ ટ ૨૦૧૯ ઇ ક. 

તા.૬/૯

થી િનકાલ

વગર સીએ ગેરહાજર 

કફ પી  ુ પી ગેરવતન 

 

૧૪ ઓ ટો ૨૦૧૯ ઈ ક. .

તા.૧૯/

૦૨૦ 
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

૨૦૨૦ 
T[ .gSJF.ZLG]\ 

ZLDFS;" 

 

૨૦૧૯-

૨૦૨૦ GF 

.gSJF.ZLG]\ 
 

ZLDFS;" 

રન ગ ર ુઆત 

અિધકાર ીના 

િનવેદનના 

રન ગ 

. .ન.ં૯ 

૯/૧૯ 

થી િનકાલ 

 

.ન.ં૨૩ 

/૦૨/૨

૦૨૦ થી 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P   
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
     AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

૪  ાથિમક તપાસ જુરાત લાઈવલી ુડ િમશન 

આધાર ત ઈ

હાજર મા ગેરર તી ગે

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

   ૧૪૮  q ૨૦૨૦-૨૧ TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

૨૦૨૦ JQF"\  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF Jષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

િનકાલ 

જુરાત લાઈવલી ુડ િમશન 

આધાર ત ઈ-મેઈલ 

હાજર મા ગેરર તી ગે.  

૧૧ ડ સે બર ૨૦૧૯ ઈ ક. .

તા.૦૨/

૦૨૦ 

િનકાલ  
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

DFlCTL DMS,L VF5JF 

 

.ન.ં૫૧ 

/૦૧/૨

૦૨૦ થી 

 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ 
GFD 

JQF"GL 
X~DF\
ZC[, 
:8MS

   
   
                                                            
 
                                                             
 
                                                                                                                 

   
    

 
 
 
 
 
 

                        TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ GFD JQF"GL 
X~DF\ ZC[, 

:8MS 

JQF" NZdIFG 
SZJFDF
BZLNLGM HyYM

૧ મેલેથીયોન 

ડ ટ  

-- ૧૭૪૦ 

૨ ો ોર ૨% 

બાઇટ 

-- 

૩ ૧૨૦ લીટર 

ડ ટબીન  

-- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

વષ 

નાં તે 
AFSL 
ZC[, 
HyYM 

     
     

                                                             

                                                              

                                                                                                                 RLO VMl08Z
          DCFGUZ5Fl,SF

                 EFJGUZ

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ VFJ[, 
BZLNLGM HyYM 

JQF" NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" NZdIFG 
E\UFZ 
SZJFDF\ 

VFJ[, HyYM 

વષ 

નાં તે
AFSL ZC[, 

HyYM

૧૭૪૦ બેગ ૧૭૪૦ બેગ -- -- 

૭૮ મ ૭૮ મ  -- -- 

૧૮૦ નગં ૧૮૦ નગં  -- -- 
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ZLDFS;" 

 
 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

વષ 

નાં ત ે

AFSL ZC[, 
HyYM 

ZLDFS;" 

  

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

 

ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG\P  ૧૪૯
 
5|lT4  
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
;M,L0 J[:8 D[G[HD[g8 lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ov;G[ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

    આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત
 

૪ ૧૨ લીટર 

ડ ટબીન 

૧૯૪૬૭ 

સેટ 

૫૬૦૦૦ 

૫ કટ  ૧૩૦૦ 

૬ મા ક  -- ૪૦૦૦ 

૭ ખપંાળ   

૮ પાવડા  

૯ પાવડાના 

હાથા 

 

૧૦ ધામેળા     

(તગારા) 

 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૪૯   q ૨૦૨૦-૨૧     TFP૦૨/૦૭

૨૦૨૦ JQF" ના તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના 

આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત. 

૫૬૦૦૦ સેટ ૬૫૬૬૪ સેટ  -- ૯૮૦૩ 

૧૩૦૦ નગં ૧૩૦૦ 

નગં 

-- -- 

૪૦૦૦ નગં ૪૦૦૦ 

નગં 

-- -- 

૧૦૫ નગં ૧૦૫ નગં -- -- 

૬૫ નગં ૬૫ નગં -- -- 

૬૫ નગં  ૬૫ નગં -- -- 

૬૫ નગં ૬૫ નગં -- -- 
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૦૭/૨૦૨૦ 

તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે  

૯૮૦૩ સેટ કો ટુર િવભાગેથી 

ટબીનની 

ફાળવણી અથ 

બનાવી આપવામા 

આવેલ સો ટવેર 

પરથી જનરટ થતા 

ર પ ટને આધીન 

િવતરણની ગણતર  

કરલ છે.  

  

  

  

  

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF 

V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P મા આપના િવભગેથી 

જુબની જ ર  માહ તી મોકલી આપવા

s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS
s#f JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H 
 
 
 

   
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
મ વાહન નબંર ર પેર ગ 

ખચ 

૧ સીબી.GJ.4.AP. 

૧૧૬ 

૫૬૫૭૫/- 

૨ સીબી. 

GJ.4.BR. ૧૩૮ 

૬૫૧૮૫/- 

૩ મોબાઇલ કોટ ૫૧૯૮/- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

આપના િવભગેથી વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

જુબની જ ર  માહ તી મોકલી આપવા યવ થા કરશો. 

AZ4 R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 
JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
 

ુલ 

ડ ઝલ 

લીટર 

ુલ 

ક.મી 

ચેસીસ 

નબંર 

એ ન નબંર ખર દ તાર ખ

૨૧૧૫ ૬૪૮ 

કલાક 

૧૩૭૦૫૪૩ ૮૨૦૦૨૦ ૦૪

૮ 

૬૦૩૦ ૧૬૪૭ 

કલાક 

૧૯૧૪૯૧૧ ૧૪૦૦૨૫૦ ૦૯

૫૫૨ ૩૩૫૯ ૩૧૮૪૩ ૬૭૦૧૦૪૪૬ 
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GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

ખર દ તાર ખ ર મા સ 

૦૪/૧૧/૨૦૦

 

નવે બર થી 

ફ આુર  

ક.મી. બધં 

૦૯/૦૯/૨૦૧

૪ 

 

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

GJ.4.GA.૦૫૬૪ 

૪ ડ પર લેસર 

GJ.4V.૫૧૧૮ 

૧૨૬૦૫/- 

૫ ડ પર લેસર 

GJ.4G.૫૧૧૯ 

૨૩૪૬૪/- 

૬ ડ પર લેસર 

GJ.4G.૫૧૨૦ 

૯૮૨૫/- 

૭ ડ પર ક 

GJ.4G.૫૧૧૫ 

૧૯૫૨૫/- 

૮ ડ પર ક 

GJ.4G.૫૧૧૬ 

૧૧૧૭૫/- 

૯ ડ પર ક 

GJ.4X.૬૪૬૨ 

૮૨૧૦/- 

૧૦ કટર 

GJ.4.BE.૬૯૦૨ 

૪૬૫૪૫/- 

૧૧ કટર 

GJ.4.BE.૬૯૨૪ 

૧૭૯૮૨/- 

૧૨ કટર 

GJ.4.BH.૦૦૩૮ 

૩૬૮૫૪/- 

૧૩ કટર 

GJ.4H.૮૧૦૮ 

૧૮૦૩૯/- 

૧૪ લર 

GJ.4W.૫૬૦૮ 

૩૭૦૦/- 

૧૫ લર 

GJ.4W.૫૫૯૨ 

૮૦૫૭/- 

૧૬ લર 

GJ.4Y.૮૬૭૩ 

૨૭૦૦/- 

૧૭ લર 

GJ.4Y.૫૬૦૭ 

૨૩૭૩૦/- 

૧૮ સીબી.-રોબટ-૩ ૨૭૧૧૫/- 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ક.મી. 

૧૨૧૪ ૮૦૦૬ 

ક.મી. 

૧૬૨૯૯ ૬૨૮૯૨૬ 

૧૩૧૯ ૭૯૬૯ 

ક.મી. 

૧૬૨૯૮ ૬૨૮૪૯૫ 

૬૭૧ ૩૫૬૭ 

ક.મી. 

૧૬૨૯૭ ૬૨૮૯૨૮ 

૪૫૭૯ ૧૨૬૯૭ 

ક.મી. 

૪૩૦૪ ૧૦૬૩૮૮ ૨૭

૬૨૦ ૧૭૧૩ 

ક.મી. 

૪૩૫૮ ૧૦૬૭૪૧ ૨૭

૧૨૩૬ ૩૧૬૮ 

ક.મી. 

૬૭૦૭ ૧૧૪૩૮૯ ૦૫

૩૨૧૦ ૧૦૪૭ 

કલાક 

૭૭૫૬૯૩ S.૩૧૮૧૧૪૮

૧૧ 

૨૫

૪૧૪૭ ૧૩૭૦ 

કલાક 

૭૭૬૪૩૨ S.૩૧૮૧૧૪૮

૧૮ 

૨૫

૨૫૩૩ ૮૩૬ 

કલાક 

J.C.NL૬૧

૬ 

J.C.NL૬૧૬ ૨૪

૨૮૪૯ ૯૫૦ 

કલાક 

JDN ૨૭૯૪ JDN ૨૭૯૪ ૦૨

  ૬૪૬૨૦૧૩  

  ૬૪૭૨૦૧૩  

  ૨૬૯૨૦૧૫  

  DIW૫૩૧/

૦૮ 

 

૧૫૦૮ ૬૪ 

કલાક 

૧૬૦૪૮૪૯ ૯૧૩૧૨૦U ૦૨
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૨૭/૦૫/૨૦૧

૩ 

 

૨૭/૦૫/૨૦૧

૩ 

 

૦૫/૦૧/૨૦૧

૧ 

 

૨૫/૦૩/૨૦૧

૩ 

૦૯/૦૪/૨૦૧

૯ થી 

૧૯/૦૪/૨૦૧

૯ ક.મી. બધં 

૨૫/૦૩/૨૦૧

૩ 

 

૨૪/૦૮/૨૦૧

૧ 

 

૦૨/૦૪/૨૦૦

૮ 

 

  

  

  

  

૦૨/૦૮/૨૦૧

૧ 

એિ લ-૧૯ 

થી૦૭/૧૦/૨

૦૧૯ ધુી 

ક.મી. બધં 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૯ સીબી.-રોબટ-૪ ૧૪૬૦૭/- 

૨૦ લીન લે ડ 

વપર મશીન  

૨૯૫૯૨/- 

૨૧ ઓઇલ ૭૯૨૦૦/- 

૨૨ ગાડન બોલેરો 

GJ.4.GA.-૦૧૬૯ 

 

૨૩ જનરલ ખચ ૫૫૬૮૧/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૫૦ 

5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
ZM0h lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૫ 

લીટર 

 ૧૬૦૪૮૫૬ ૯૧૩૧૦૧U ૦૨

૫૯    

    

૨૫૦ 

લીટર 

   

    

૧૫૦ q ૨૦૨૦-૨૧                    TFP૦૨/

૨૦૨૦ JQF" GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 
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૦૨/૦૮/૨૦૧

૧ 

 

  

  

  

  

/૦૭/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ 
GFD 

JQF"GL 
X~DF\
ZC[, 
:8MS

   
   

  
 

   
   

    
 
 
 
 
 

TFP #!q_#
S|D J:T]G]\ GFD JQF"GL 

X~DF\ ZC[, 
:8MS 

૧ ૨૫ mm કપચી  ૦ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

 

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

JQF" 

GF ત ે
AFSL 
ZC[, 
HyYM 

     
     

 
 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

              EFJGUZ

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 
JQF"GL 

ZC[, 
 

JQF" NZdIFG SZJFDF\ 
VFJ[, BZLNLGM 

HyYM 

JQF" NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 
SZJFDF
VFJ[, 
HyYM

 ૦ ૦ - 
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GM VMl08 VC[JF, 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

ZLDFS;" 

 
 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

JQF" 
NZdIFG 

UFZ 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

JQF" 

GF તે 
AFSL 
ZC[, 
HyYM 

ZLDFS;" 
 

 ૦  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
૨ ીટ  ૦ 

૩ ૪૦-૬૩ mm રોકા ૦ 

૪ પરા ુ  ૦ 

૫ જલાઉ લા ડા ૦ 

૬ બટ મુીન િવ. .-

૧૦(ડામર)  

૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૫૧  

૦૨/૦૭/૨૦૨૦P 

5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
ZM0h lJEFU 
DCFGUZ5Fl,SF4 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 ૨૬૯.૨૪૫ MT ૨૬૯.૨૪૫ MT - 

 ૬૧૮.૩૦૦ MT ૬૧૮.૩૦૦ MT - 

 - - - 

 ૨.૭૭૦ MT ૨.૭૭૦ MT - 

 ૦ ૦ - 

૧૫૧  /   ૨૦૨૦-૨૧                  TF 
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 ૦  

 ૦  

 ૦  

 ૦  

 ૦  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
       AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

   
   

GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL
 
 
 
 

   
   

   
 

 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 

ZSD 
~FP 

RF,]\ 
JQF"DF\ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૨૦ JQF" GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
RF,]\ 

JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

     
     

 
ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S  

રોડ િવભાગ (ર પેર ગ કામ)  

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

ZSD ~FP 
NZdIFG 
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

NZdIFG 

 

ZSD 
~FP 

 
 

VF5JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

JQF" 
NZdIFG 

ZSD 
~FP 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ - - ૨૬૬ 
 
 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ ૧૩૮ ૩,૭૭,૯૩,૪૫,૯૨૦/- ૨૯૩ ૭૨
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P   

 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

૨,૩૯,૫૦,૨૧૨/- ૨૬૬ ૨,૩૯,૫૦,૨૧૨/- 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

રોડ િવભાગ (નવા કામ)  

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM

૭૨,૯૯,૪૫,૦૦૦/- ૪૩૧ ૪,૫૦,૯૨,૯૦,૯૨૦/- ૨૨૨

   ૧૫૨   / ૨૦૨૦-૨૧             TFP૦૨/૦૭/
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AFSL 
ZC[, 
SFDM 

- - 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

૨૨૨ ૬૫,૧૬,૨૪,૦૦૦/- 

/૨૦૨૦ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ZM0h lJEFU, 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

     AFATPPPP 
   

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;G[

JFCGMGF ZHL:8ZM 5ZYL નીચે D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z

 

s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS
s#f JQF" NZdIFG JFCG 
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;
 
 
 

   
   

   

 

વાહનોની 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૨૦ JQF"ના VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦ GF GF6FlSI JQF" NZdIFG 

D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

AZ4 R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 
JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
 

 

 

 

હનોની િવગત દશાવ  ુપ ક (૨૦૧૯-૨૦)  
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VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

GF GF6FlSI JQF" NZdIFG 

:YF SZXMHLP 

DMS,JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

મ  વાહનનો 

કાર  

વાહનનો 

નબંર  

વાહનનો  

ચેસીસ 

નબંર  

૧ હાઇ ોલીક 

એ કવેટર 

GJ-04 AP 
115 

1370451

૨ કટર  GJ-04  9255 473037

૩ ડ પર  GJ-04  G 
5032  

387829

૪ રોડ રોલર  GJ-04 AP 
209  

26253 

૫ કટર ોલી GJ-04  6929   581/09

૬ બોઇલર   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(૧) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૧૦૩૦ .૧૧૫૭૭૧

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વાહનનો  

ચેસીસ 

 

વાહન 

ખર દ 

કયા 

તાર ખ  

વાહનની 

કમત  

 વષ 

દરિમયાન 

વાહન 

વપરાશના 

ક.મી. 

/કલાક 

વષ દરિમયાન 

કરવામા ં

આવલે 

ર પેર ગ ખચ  

1370451 - - 650.5 hour 42,369/- 

473037 - - 3502 km 900/- 

387829 - - 1914 km 870/- 

 - - 371.5 hour - 

581/09 - - - - 

- - -  

૧૧૫૭૭૧/- ઉ માનભાઈ એ. એપટ  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 
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વષ દરિમયાન વષ 

દરિમયાન 

વાપરલ 

ડઝલ 

/પે ોલ  

ર માકસ  
 

3190 Ltr.  

1000 Ltr.  

1150 Ltr.  

 450 Ltr.  

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
          ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામના ખચની મં ુ ર  આપતા સમયે આ ખચ 

કરવાની તેમજ “સામા યત: આવી કામગીર  ટ ડરની 

હોય. આ બીલનો ખચ SYMMSVY મા ઉધાર  તેમજ સદર બાબતે માન

કાયવાહ  કરવા  ુરાખશો . 

      ઉપરો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર  

તા:૦૩/૦૧/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે. 

    અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૨) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૭૪ .૫૫૯૮/

       ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સોસાયટ  બચત પરત રકમની ગણતર મા ં લુ જણાય છે  ગે 

ધુારો કર  ઉપરો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર  

ન.ં૭૯તા:૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૩) ) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૧૧૧૧ .૫૯૦૦૦

           ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામ  ુએ ીમે ટ કરણ સામેલ રા

સમ  કરવામા આવેલ દરખા ત સમયે આ કામની પાટ  અને ખચ બ ે ન  થઈ ગયેલ હોવા છ ા ખચની 

રકમની મં ુર  શા માટ લેવામા આવેલ નથી 

કામના ખચની સ મ સ ાની મં ુ ર  મેળવી

       સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

તથા બીલ પાસ કરલ છે. 

(૪) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૬૬ .૧૦૫૫૫૨૯

             ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ર ુ  થયેલ બીલ એડવા સ કુવવા ગે  ુ છે આ અગાઉ 

એડવા સ બીલ ડામર ખર દ  માટ પાસ કરવામા આવેલ હોય એડવા સ લયર થયેલ હોવાના આધાર અહ  

એડવા સ ર ટરમા જ ર  ન ધ તેમજ ધુારા કર  

તા:૧૩/૦૫/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૫) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૧૧૧૮ .૨૨૨૯૨૭

            ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા તા

(૧)પેચવક ના કામ બાબતે માલ સ લાય થતા સમયે મહાનગરપા લકાના જવાબદાર અિધકાર ી

લા ટ ઉપર હાજર હોવા છ ા સ લાય થયેલ માલની ચી ી તેમના ારા મા ણત કરવામા આવેલ નથી

(૨)પેચવક ના લેબર વકની એજ સીના બીલોમા એમ

ન ધ અ વયે કુવામા આવેલ ઝેરો  મા ણત થયેલ નથી

(૩) માલ સ લાયની ચી ીમા લખેલ માલ લેનાર  ુનામ છે

તેમજ કટલીક માલ સ લાયની ચી ીમા ંસ લાયર  ુનમ પણ જણાયેલ નથી

(૪)પેવરના ચા  ુકામ દરિમયાન  ર ડમલી માલ ુ ંવજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવ  ુહોય છે

કામ માટ સ લાય કરવામા ંઆવેલ માલની એક પણ ગાડ  વજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવેલ નથી
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામના ખચની મં ુર  આપતા સમયે આ ખચ 

આવી કામગીર  ટ ડરની W.A પાસે કરાવવાના ંનથી આવતી?” તેમ ાથ કરલ 

મા ઉધાર  તેમજ સદર બાબતે માન.કિમ ર ીની ન ધની અમલવાર  બાબતે 

ઉપરો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૧૧૫૭૭૧/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

/- જયપાલિસહ જ ભુા ડ   ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સોસાયટ  બચત પરત રકમની ગણતર મા ં લુ જણાય છે  ગે 

ધુારો કર  ઉપરો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૫૩૦૭/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

૫૯૦૦૦/- એડવા સ .ક સ ટ ટ  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામ  ુએ ીમે ટ કરણ સામેલ રાખ  ુતેમજ મે

સમ  કરવામા આવેલ દરખા ત સમયે આ કામની પાટ  અને ખચ બ ે ન  થઈ ગયેલ હોવા છ ા ખચની 

રકમની મં ુ ર  શા માટ લેવામા આવેલ નથી ? મા  સૈ ધાિંતક મં ુ ર  જ શા માટ મેળવવામા આવેલ છે 

કામના ખચની સ મ સ ાની મં ુ ર  મેળવી. 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૯૩ તા:૩૧/૦૧/૨૦૨૦ અ વયે ખચની મં ુ ર  મળેલ છે 

૧૦૫૫૫૨૯/- I.O.C.L  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ર ુ  થયેલ બીલ એડવા સ કુવવા ગે  ુ છે આ અગાઉ 

એડવા સ બીલ ડામર ખર દ  માટ પાસ કરવામા આવેલ હોય એડવા સ લયર થયેલ હોવાના આધાર અહ  

એડવા સ ર ટરમા જ ર  ન ધ તેમજ ધુારા કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૫૩૬૩/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

૨૨૨૯૨૭/- ણાલ ક પટલ  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા તા: ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ભાવની વીગતે  

પેચવક ના કામ બાબતે માલ સ લાય થતા સમયે મહાનગરપા લકાના જવાબદાર અિધકાર ી

લા ટ ઉપર હાજર હોવા છ ા સ લાય થયેલ માલની ચી ી તેમના ારા મા ણત કરવામા આવેલ નથી

પેચવક ના લેબર વકની એજ સીના બીલોમા એમ.બી રકડ થયેલ સ લાય ના જ થાના સપોટ ગમા ંઓડ ટ 

ન ધ અ વયે કુવામા આવેલ ઝેરો  મા ણત થયેલ નથી.  

માલ સ લાયની ચી ીમા લખેલ માલ લેનાર  ુનામ છે. પેચ વક કરનાર એજ સી  ુનામ લખાયેલ નથી

તેમજ કટલીક માલ સ લાયની ચી ીમા ંસ લાયર  ુનમ પણ જણાયેલ નથી.  

પેવરના ચા  ુકામ દરિમયાન  ર ડમલી માલ ુ ંવજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવ  ુહોય છે

કામ માટ સ લાય કરવામા ંઆવેલ માલની એક પણ ગાડ  વજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવેલ નથી
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ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામના ખચની મં ુર  આપતા સમયે આ ખચ SYMMSVY મા ં

તેમ ાથ કરલ 

કિમ ર ીની ન ધની અમલવાર  બાબતે 

ઓડ ટ મેમા ન.ં૮૧ 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સોસાયટ  બચત પરત રકમની ગણતર મા ં લુ જણાય છે  ગે 

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

 

ખ  ુતેમજ મે. ટડ ગ કિમ ટ 

સમ  કરવામા આવેલ દરખા ત સમયે આ કામની પાટ  અને ખચ બ ે ન  થઈ ગયેલ હોવા છ ા ખચની 

મા  સૈ ધાિંતક મં ુર  જ શા માટ મેળવવામા આવેલ છે ? આ 

અ વયે ખચની મં ુર  મળેલ છે 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ર ુ  થયેલ બીલ એડવા સ કુવવા ગે  ુ છે આ અગાઉ 

એડવા સ બીલ ડામર ખર દ  માટ પાસ કરવામા આવેલ હોય એડવા સ લયર થયેલ હોવાના આધાર અહ  

ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૪ 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

પેચવક ના કામ બાબતે માલ સ લાય થતા સમયે મહાનગરપા લકાના જવાબદાર અિધકાર ી/કમચાર ી 

લા ટ ઉપર હાજર હોવા છ ા સ લાય થયેલ માલની ચી ી તેમના ારા મા ણત કરવામા આવેલ નથી. 

કડ થયેલ સ લાય ના જ થાના સપોટ ગમા ંઓડ ટ 

પેચ વક કરનાર એજ સી  ુનામ લખાયેલ નથી. 

પેવરના ચા  ુકામ દરિમયાન  ર ડમલી માલ ુ ંવજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવ  ુહોય છે. યાર પેચના 

કામ માટ સ લાય કરવામા ંઆવેલ માલની એક પણ ગાડ  વજન સાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવેલ નથી.    
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
(૫ ) સ લાય થયેલ માલના જ થાને લેબર વક કામ કરલ એજ સીના બીલ મા ંસમાવેશ કરવામા આવેલ

ચી ીનો સમાવેશ અ ય કોઇ લેબર વકની એજ સીના બીલમા સમાવેશ થયેલ નથી

નથી. 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

બીલ પાસ કરલ છે. 

(૬) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૪૭૦ .૫૧૭૯૯૫

           ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામની સમય મયાદા ણુ થયેલ છે અને ન ધ પાના નં

એરા (૭) ની વીગતે પેકજના ૪ રોડ પૈક  પા ધી ભાઈ ચૌહાણના ઘર િસવાય બાક ના મ નં

રોડ  ુબીલ હોય બાક  રહતો રોડ કરવાનો છે ક નહ  

ન.ં૫૪ તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૯ અ વયે ખચની મં ુર  મળેલ છે તથા બીલ પાસ કરલ છે

(૭) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૭૪૯ .૧૨૬૭૩૪

             ઉપરો ત બીલની ચકાસણી

હોવા  ુજણા  ુનથી. તેમજ સદર ુ કામ ડસે બર 

કરવામા ંઆવેલ  છે. 

           સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૮) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૬૪૩ .૩૮૦૦૦

             ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ખરખર ખચ 

કર  .૩૮૦૦૦/- દશાવેલ છે.  ઓડ ટ ા  રાખી શક નહ  તેમજ એમ

ઈ.ઈ ી ારા મા ણત થયેલ નથી.સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૯) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૧૧૪૧ .૨૦૮૬૭૦૮

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ

લુ જણાય છે  ગે જ ર  ધુારા કર  

તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૮ થી પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

છે. 

(૧૦) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૭૬૭ .૪૫૪૭૫૮

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ

સં યા ૧૦ દશાવી તેમની ગણતર  થયેલ છે યાર એ ક શીટમા ં

આવેલ છે. સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

                 અ વયે બીલની રકમ 

છે. 

(૧૧) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૪૦૯ .૩૧૧૮૭૬૫
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

સ લાય થયેલ માલના જ થાને લેબર વક કામ કરલ એજ સીના બીલ મા ંસમાવેશ કરવામા આવેલ

ચી ીનો સમાવેશ અ ય કોઇ લેબર વકની એજ સીના બીલમા સમાવેશ થયેલ નથી. તે ગેની ામા ણતતા થયેલ 

ઓડ ટ મેમા ન.ં૯૦  તા:૨૮/૦૧/૨૦૨૦ અ વયે ખચની મં ુ ર  મળેલ છે તથા 

૫૧૭૯૯૫/- ચામ  ડવલોપસ  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામની સમય મયાદા ણુ થયેલ છે અને ન ધ પાના નં

રોડ પૈક  પા ધી ભાઈ ચૌહાણના ઘર િસવાય બાક ના મ ન.ં૧૧

રહતો રોડ કરવાનો છે ક નહ  ? તે બાબતે સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

અ વયે ખચની મં ુ ર  મળેલ છે તથા બીલ પાસ કરલ છે. 

૧૨૬૭૩૪/-િનતેષ એ. રુોહ ત  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા કરણે સામેલ એ ીમે ટની શરત ન.ં૭૮ જુબ કાયવાહ  થયેલ 

તેમજ સદર ુ કામ ડસે બર ૨૦૧૮ મા ણુ થયેલ હોય તો બીલ શા માટ આટ  ુમો ુ ર ુ  

સદર ુ ંબીલમાં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૬૩ તા:૧૮/૧૦/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૩૨૭૦/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

૩૮૦૦૦/- બે ક શન  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા ખરખર ખચ ૩૭૯૮૯.૯૦/- થયેલ છે યાર કુવવાની રકમ 

 ઓડ ટ ા  રાખી શક નહ  તેમજ એમ.બી. ન.ં૧૪૮ના પાન નં

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૬૨ તા:૧૮

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૧૦/- નો ઘટાડો કરાવેલ છે

૨૦૮૬૭૦૮/- ુ વી કોપ રશન  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ.બી.ન.ં૧૪૭ ના પાના ન.ં૩૩૪૩૫ ઉપર ડામર ભાવ તફાવતના પ કમા 

લુ જણાય છે  ગે જ ર  ધુારા કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૫૯૪૯૮/- નો ઘટાડો કરાવેલ 

૪૫૪૭૫૮/- મીહ ર ક. ઠ ર  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ.બી.ન ં ૭૮ એ પાના ન.ં૯૫,૯૨ ઉપર ન ધાયેલ આઈટમ મેઈન હો

દશાવી તેમની ગણતર  થયેલ છે યાર એ ક શીટમા ં ૧ મેઈન હોલ દશાવી ગણતર  કરવામા 

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૬૯ તા:૦૪/૧૧/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

 અ વયે બીલની રકમ .૪૫૪૭૫૮/- મા ધુારો કર  ૪૬૫૧૫૩/-  ુર ુ  થતા બીલ પાસ કરલ 

૩૧૧૮૭૬૫/- ઓમ ક શન કંપની  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 
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સ લાય થયેલ માલના જ થાને લેબર વક કામ કરલ એજ સીના બીલ મા ંસમાવેશ કરવામા આવેલ હોય તે 

તે ગેની ામા ણતતા થયેલ 

અ વયે ખચની મં ુર  મળેલ છે તથા 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામની સમય મયાદા ણુ થયેલ છે અને ન ધ પાના ન.ં૪ ઉપર 

૧૧,૧૨,૧૩ ના ણ 

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

જુબ કાયવાહ  થયેલ 

મા ણુ થયેલ હોય તો બીલ શા માટ આટ  ુમો ુ ર ુ  

રલ છે. 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

થયેલ છે યાર કુવવાની રકમ say 

ના પાન ન.ં૩૩૭૧૫ ઉપર 

૧૮/૧૦/૨૦૧૯ થી 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

ઉપર ડામર ભાવ તફાવતના પ કમા 

ઓડ ટ મેમા ન.ં૭૦ 

નો ઘટાડો કરાવેલ 

ઈટમ મેઈન હોલની 

મેઈન હોલ દશાવી ગણતર  કરવામા 

થી પરત કરલ છે. 

 ુર ુ  થતા બીલ પાસ કરલ 
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ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ

૯૯.૫૦ છે. યાર ટ ડરમા જ થો ૯૬.૦૦ 

માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૪૭ તા:૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

(૧૨) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૧૪૮૬ .૮૯૧૬૫

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આઈટમ નં

બાબતે બીલની રકમમા ં ધુારો કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

પરત કરલ છે. 

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

છે. 

(૧૩) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૬૯ .૮૨૦૪૮૭

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામની સમયમયા

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા આ કામની સમય મયાદામા મે

ન.ં૯૮૫ તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૯ અ વયે ુલ 

(૧૪) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૯૭ .૩૦૬૬૯

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા લોકફાળાની રકમ નેચરલ પાકના નામે ભરાયેલ છે યાર બચત રકમ પરત  ુ

જયમલભાઈ પરમારના નામ  ુછે  ઓડ ટ ા

ન.ં૧૩ તા:૦૪/૦૫/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમ 

 ુર ુ  થતા પાસ કરલ છે ઓડ ટ ન ધ અ વયે  

(૧૫) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૨૯૧ .૧૨૨૯

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સોસાયટ  ારા લોકફાળાની રકમ 

રકમનો હ સાબ ૧૦% જુબ થયેલ છે. 

ન.ં૩૮ તા:૨૭/૦૬/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે

           અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમમા ં

આવેલ હોય, બીલ પાસ કરલ છે. 

(૧૬) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૭૮૦ .૨૨૫૬૬૦૭

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા નીચેની વીગતે જ ર  કાયવાહ  કરવી 

(૧) આ કામ  ુએ ીમે ટ કરણ સામેલ રાખ ુ

(૨)આ ડામર ભાવ તફાવતની રકમ બીલમા યાને લેવાયેલ નથી  જુબ ધુારો કરવો

(૩) ડામરભાવ તફાવત પ કમા ઈ.ઈ ીની સહ  જણાતી નથી

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

           અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમમા ં

૭૫૬૭૯/- ની માતબર રકમ નો ઘટાડો થવા પામેલ અને 
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ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા એમ.બી.ન.ં૧૫૩ પાના ન.ં૨૪૮૧૯ ઉપર ન ધાયેલ આઈટમ નં

૦૦ છે.  ગે બીલની રકમમા ં ધુારો કર  સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા 

૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૧૮૧/- નો ઘટાડો કરાવે

૮૯૧૬૫/-એ.વી કં શન કંપની  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આઈટમ નં.૧ ની રકમ સરવાળામા યાને ન લેવાયેલ હોવા  ુજણાય છે

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા ન.ં૮૭ તા:૨૫

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૭૫૪૫/- નો વધારો કરાવેલ 

૮૨૦૪૮૭/- ુ વી કોપ રશન કંપની  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામની સમયમયાદા ણુ થયેલ હોય િનયમ અ સુાર ની કાયવાહ  કર  

ઓડ ટ મેમા ન.ં૧૫ તા:૦૬/૦૫/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા આ કામની સમય મયાદામા મે.

અ વયે ુલ ૬૨ દવસની સમયમયાદા મા વધારો થયેલ હોય બીલ પાસ કરલ છે

૩૦૬૬૯/- જયમલભાઈ એમ.પરમાર  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા લોકફાળાની રકમ નેચરલ પાકના નામે ભરાયેલ છે યાર બચત રકમ પરત  ુ

જયમલભાઈ પરમારના નામ  ુછે  ઓડ ટ ા  રાખી શક નહ . સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમ .૩૦૬૬/-મા ધુારો કર  

 ુર ુ  થતા પાસ કરલ છે ઓડ ટ ન ધ અ વયે  ૩૮૯૨/- સોસાયટ ને ખોટ  ર તે કુવાતા અટકાવાયેલ છે

૧૨૨૯/- િનલાબંર   વોરા  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સોસાયટ  ારા લોકફાળાની રકમ ૨૦% જુબ જમા કરાવેલ છે

.  ગે જ ર  ધુારા કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ 

થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમમા ં .૧૨૨૯/-

૨૨૫૬૬૦૭/- હ ુ તાન કં શન  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા નીચેની વીગતે જ ર  કાયવાહ  કરવી  

આ કામ  ુએ ીમે ટ કરણ સામેલ રાખ .ુ 

આ ડામર ભાવ તફાવતની રકમ બીલમા યાને લેવાયેલ નથી  જુબ ધુારો કરવો. 

ઈ ીની સહ  જણાતી નથી. 

ઓડ ટ મેમા ન.ં૬૭ તા:૨૪/૧૦/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમમા ં

ની માતબર રકમ નો ઘટાડો થવા પામેલ અને . ૨૧૮૦૯૨૮/-  ુબીલ પાસ કરલ છે
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ઉપર ન ધાયેલ આઈટમ ન.ં૧૯ નો જ થો 

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા 

નો ઘટાડો કરાવેલ છે. 

ની રકમ સરવાળામા યાને ન લેવાયેલ હોવા  ુજણાય છે.  

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ થી 

નો વધારો કરાવેલ 

દા ણુ થયેલ હોય િનયમ અ સુાર ની કાયવાહ  કર  

. ટ.કિમ ટ ઠરાવ 

દવસની સમયમયાદા મા વધારો થયેલ હોય બીલ પાસ કરલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા લોકફાળાની રકમ નેચરલ પાકના નામે ભરાયેલ છે યાર બચત રકમ પરત  ુ

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

મા ધુારો કર  .૨૬૭૭૭/- 

કુવાતા અટકાવાયેલ છે. 

જુબ જમા કરાવેલ છે.  બચત 

સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

- નો વધારો થઈ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલની રકમમા ં .૨૨૫૬૬૦૭/-મા 

બીલ પાસ કરલ છે. 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
(૧૭) રો ઝ િવભાગ બીલન.ં૩૪૮ .૩૯૧૫૦૩

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા .

લેવાનો થાય છે યાર ભાવમા ૫૫% જુબ લેવાયેલ છે અને એમ

આઈટમ ન.ં૮ નો ુલ જ થો ૬૦૬.૨૪ છે  

સદર ું બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

           અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ વહ વટ  ચા ની રકમ 

ધુારો થઈ .૨૨૩૭૨/- થવા પામેલ ઓડ ટની વણટ ભર  ચકાસણીના પર ણામે 

વધાર રકમ મ.ન.પા ને મળવા પામેલ છે

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 
5|lT4 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૩૯૧૫૦૩/- એ.વી.કં શન  ુબીલ ર ુ  થયેલ છે. 

.બા.ક.ઠ.ન.ં૨૩ તા:૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ની વીગતે ૬% જુબ વહ વટ  ચા  

જુબ લેવાયેલ છે અને એમ.બી.ન.ં૧૪૨ પાના ન.૩૨૪૯૪

છે  say  કર ને ૫૦૦ આપવામા આવેલ છે.  ગે યો ય કાયવાહ  કર  

ઓડ ટ મેમા ન.ં૪૧ તા:૦૯/૦૭/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ વહ વટ  ચા ની રકમ 

થવા પામેલ ઓડ ટની વણટ ભર  ચકાસણીના પર ણામે .૩૭૨/- વહ વટ  ચા ની 

પા ને મળવા પામેલ છે. 

  ૧૫૩  q ૨૦૨૦-૨૧                    TFP ૦૨/૦૭
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જુબ વહ વટ  ચા  

૩૨૪૯૪ ઉપર ન ધાયેલ 

 ગે યો ય કાયવાહ  કર  

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ વહ વટ  ચા ની રકમ .૧૮૬૪૩/- મા 

વહ વટ  ચા ની 

૦૭/૨૦૨૦ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
:8MZ ;]l5|8[g0[g8 zL4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
                DF,v;FDFGGL lJUT VF5JF AFATPPP
 
  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

V\U[GL SFI"JFlC RF,]\ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL p5ZMST lJQFIDF

BZLNLGL lJUTM નીચે[ HF6J[, 5+SDF

 

S|D H[ XFBF DF8[ 
BZLN SZJFDF\ 
VFJ[, K[ T[G]\ 

GFD 

DF,v;FDFGGL 
lJUT

   
   

 
  

                                                                            
   

   

JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ DF\

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૨૦ DF\ BZLN SZJFDF\ VFJ[, H\UD lD<ST ZHL:8Z[ GM
DF,v;FDFGGL lJUT VF5JF AFATPPP 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GFM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL p5ZMST lJQFIDF\ H6FjIF D]HA H

[ HF6J[, 5+SDF\ T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

DF,v;FDFGGL 
lJUT 

HyYM EFJ S], ZSD 
~FP 

   
   

       
 
 

                                                                            RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DF\ BZLN SZJFDF\ VFJ[, H\UD lD<ST ની lJUT દશાવ  ુપ ક 
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ZHL:8Z[ GM\WFI[, 

GFM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

H6FjIF D]HA H\UD lD<STMGL 

ZLDFS;" 

 
 

  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
S|D H[ XFBF DF8[ 

BZLN SZJFDF\ VFJ[, K[ T[G]\ 
GFD 

૧ સી રુ ટ  ઈ પે ટર 

૨ ડ .એમ.સી(જનરલ) િવ ટસ પી

૩ આસી.કમી. િવ ટસ પી

૪ રો ઝ િવ ટસ પી

૫ સીટ  એ . િવ ટસ પી

૬ સીટ  એ . 

૭ રો ઝ એ

૮ ઓડ ટ 

૯ મ યાહન ભોજન યોજના 

૧૦ આઈ.સી.ડ .એસ ો ટ 

ઓ ફસર 

૧૧ વ તી ગણતર  લા

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

DF,v;FDFGGL 
lJUT 

HyYM EFJ S], ZSD ~FP

મીડ યમ બેક 

ર વો વગ ચેર 

૧ ૪૫૦૦/- ૪૫૦૦/- 

િવ ટસ પી.આઈ.-

૨૦૬ 

૯ ૨૩૦૦/- ૨૦૭૦૦/-

િવ ટસ પી.આઈ.-

૨૦૬ 

૬ ૨૩૦૦/- ૧૩૮૦૦/-

િવ ટસ પી.આઈ.-

૨૦૬ 

૨ ૨૩૦૦/- ૪૬૦૦/- 

િવ ટસ પી.આઈ.-

૨૦૬ 

૮ ૨૩૦૦/- ૧૮૪૦૦/-

ર વો વ ગ ચેર 

મીડ યમ બેક 

૩ ૪૯૦૦/- ૧૪૭૦૦/-

એ-ટાઈપ વી ઝટ ગ 

ચેર 

૧ ૮૪૦૦/- ૮૪૦૦/- 

ર વો વ ગ ચેર 

મીડ યમ બેક 

૧ ૪૫૦૦/- ૪૫૦૦/- 

હાઈટક લબેક 

ર વો વ ગ ચેર 

૧ ૭૦૦૦/- ૭૦૦૦/- 

એ . હાઈબેક 

ર વો વગ ચેર 

૧ ૭૦૦૦/- ૭૦૦૦/- 

લા. રુશી હ ડલ 

વાળ  

૫૦ ૪૫૦/- ૨૨૫૦૦/-

 

 

  ૧૫૪    q ૨૦૨૦-૨૧          TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

147 

S], ZSD ~FP ZLDFS;" 

  

-  

-  

  

-  

-  

  

  

  

  

-  

૨૦૨૦ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
5|lT4 
.P0LP5LPD[G[HZ zL4 
SMd%I]8Z lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
     AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" 

SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

 

Jષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG SMd%I]8Z lJEFU äFZF  SZJFDF

S|D J:T]G]\ GFD 

  
  

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Jષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ NZdIFG SMd%I]8Z lJEFU äFZF  SZJFDF

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

HI EFZT ;FY V+[YL GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF V

SFDUZL X~ K[P VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF D]HAGL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

NZdIFG SMd%I]8Z lJEFU äFZF  SZJFDF\ VFJ[, lJlJW BZLNLVMGL lJUT 
NXF"JT]\ 5+S 

 
J[5FZLG]\ 

GFD 
HyYM BR"GL S], 

ZSD ~FP 
OF/J[, 

lJEFUG]\ 
GFD 

    
       

 
 
 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

NZdIFG SMd%I]8Z lJEFU äFZF  SZJFDF\ VFJ[, lJlJW BZLNLVMGL lJUT 
NXF"JT]\ 5+S 
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DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJF V\U[GL 

T DMS,L VF5JF jIJ:YF 

VFJ[, lJlJW BZLNLVMGL lJUT 

ZLDFS;" 

 
  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

VFJ[, lJlJW BZLNLVMGL lJUT 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

S|D J:T]G]\ GFD 

૧ (1) એચપી ૧૦૨૦ િ ટર મ

૨ એચપી િ ટર- ૪૩.૬ 

(1) લેડ 

(2) ડવલપર 

૩ (3) એચપી -436 NDA 

મ િુનટ 

૪ (1) exide battery EP 

7SAH 12 v 

(2) MS battery Rack

૫ (1) લેક સી.ડ . વીથ કવર

(2) લેક ડ .વી.ડ . િવથ કવર

(3)16 GB pen drive 

(4) UPS battery up to 500 

va exid 

(5)key board Logitech 

(6) USB mourse 

(7)key board 

૬ HP MFP 436 NDA 

PRINTER DRAM UNIT

૭ સેમસગં-1866 િ ટર 

કાટ ઝ 

૮ HP-1020/1005/1108/1010

(1) Teflon 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

J[5FZLG]\ GFD HyYM BR"GL S], 
ZSD ~FP 

OF/J[, lJEFUG]

િ ટર મ જયેશભાઇ 

લોલીયાણા 

૧૦ ૧,૬૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

શુી IT સિવસ  

૨ 

૨ 

 

૧,૧૦૦/- 

૭,૭૨૦/- 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

NDA જયેશભાઇ 

લોલીયાણા 

૧ ૫,૪૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

(1) exide battery EP  
 

જય માકટ ગ 

૮ ૪૮૦૦૦- BMC zonal office 

Rack ૨ ૮૦૦૦/- BMC zonal office 

વીથ કવર  
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

૧૪ ૧૪૦૦/- 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

િવથ કવર ૧૬ ૨૪૦૦/- 

૩ ૧૧૪૦/- 

to 500 ૧ ૯૩૦/- 

 ૨ ૯૯૦/- 

૧ ૨૩૦/- 

૧ ૨૫૫/- 

HP MFP 436 NDA 

PRINTER DRAM UNIT 

જયેશભાઇ 

લોલીયાણા 

૧ ૫૪૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

િ ટર જયેશભાઇ 

લોલીયાણા 

૧ ૩૦૭૫/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

1020/1005/1108/1010  
 
 

  

૩ ૬૬૦/- 
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OF/J[, lJEFUG]\ 
GFD 

ZLDFS;" 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

BMC zonal office 

(chitra) 

 

BMC zonal office 

(chitra) and 

tarsamiya 

 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

(2) લેડ 

(3)પી.સી.આર 

(4)મે નેટ 

૯ (1)16 GB pen drive 

(2)scugen thumb device 

cable 

૧૦ HP-1020/1005/1108/1010 / 

1505/1866 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4)મે નેટ 

(5)સેમસગં લેડ નાની 

(6)સેમસગં લેડ મોટ  

(7)પી.સી.આર 

(8) Teflon 1020 

૧૧ HP-1020/1005/1108/ 1010 

/1505/1866 

(1) Teflon 1020 

(2) લેડ નાની 

(3) લેડ મોટ  

(4) પી.સી.આર 

(5) મે નેટ 

૧૨ HP-436 િ ટર 

(1) લેડ 

(2)ડવલપર 

(3)ર કો -2000 ડવલપર 

૧૩ HP-436 િ ટર 

(1) લેડ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

શુી IT સિવસ 
૧૯ ૧૩૩૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧૪ ૯૮૦/- 

૧૨ ૧૦૮૦/- 
 

શુી IT સિવસ 
૨ ૭૬૦/- 

કિમ ર ી

(2)scugen thumb device ૧ ૩૫૦/- 

1020/1005/1108/1010 /  
 
 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

  

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧૦ ૭૦૦/- 

૮ ૫૬૦/- 

૧૧ ૭૭૦/- 

૧૦ ૯૦૦/- 

 ૫ ૭૦૦/- 

૪ ૫૬૦/- 

૩ ૨૭૦/- 

૨ ૪૪૦- 

1020/1005/1108/ 1010  
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

  

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧ ૨૨૦/- 

૬ ૪૨૦/- 

૨૯ ૨૦૩૦/- 

૩૩ ૨૩૧૦/- 

૨૩ ૨૦૭૦/- 

 
 

શુી IT સિવસ 

  

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧ ૫૫૦/- 

૧ ૩૮૬૦/- 

 ૧ ૪૧૦૦/- 

 

શુી IT સિવસ 
  

જ ર યાત જુબ ૧ ૫૫૦/- 
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જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 
 
 
 
 

નાયબ 

કિમ ર ી(જનરલ)  

 

ઓડ ટ 

 

 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

જ ર યાત જુબ 

 
 
 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

(2) ડવલપર 

૧૪ HP-1020/1005/1108/1010/ 

1505 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

સેમસગં -1866 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4)Teflon 1010/1020 

૧૫ HP-1010/1120/1005/1108/ 

1505 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

સેમસગં -1866 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4)Teflon 1020 

૧૬ (1)Panasoniv Devloper 

(2)spike-guard 

રકો -2000 

(1) મ 

(2) લેડ 

૧૭ HP-1010/1020/1005/1108/ 1505

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧ ૩૮૬૦/- BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

1020/1005/1108/1010/  
 
 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

  

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧૮ ૧૨૬૦/- 

૧૭ ૧૧૯૦/- 

૨૮ ૧૯૬૦/- 

૧૬ ૧૪૪૦/- 

૧ ૧૪૦/- 

૧ ૧૪૦/- 

૧ ૯૦/- 

૨ ૪૪૦/- 

1010/1120/1005/1108/  
 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

 

 

૨ 

 

 

૧૪૦/- 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧૭ ૧૧૯૦/- 

૧૩ ૯૧૦/- 

૧૧ ૯૯૦/- 

  

૩ ૪૨૦/- 

૧૨ ૧૬૮૦/- 

૧૧ ૯૯૦/- 

૧ ૬૫૦/- 

  
 
 

શુી IT સિવસ 

૧ ૪૦૭/- 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧ ૧૫૩/- 

  

૧ ૨૩૭૩/- 

૧ ૩૬૦/- 

1010/1020/1005/1108/ 1505  
 
 
 

 

 

 

 

૮ ૫૬૦/- 
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BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

સેમસગં-1866 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

1010/1020/1005/1108/ 
Teflon 

૧૮ HP-1010/1020/1005/1108/ 

1505 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

સેમસગં-1866 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

HP-1502 Teflon 

૧૯ રકો-2000 

(1) મ 

(2) િુનટ 

૨૦ (1)16 GB PENDRAVE 

(2)UPS battery up to 500 

va exide 

૨૧ (1)cat-6 UTP 4pr CMR box

(2)RHEL linux OS 

(3)ducting for PAC 

(4)LAN/fiber/electric cable 

laying 

(5) per node basis  

structure cabling 

(6)fiber cable slicing 

૨૨ HP-1020 િ ટર મ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

શુી IT સિવસ ૧૪ ૯૮૦/- જ ર યાત જુબ 

OFFICE ૧૫ ૧૩૫૦/- 

  

૨ ૨૮૦/- 

૧ ૧૪૦/- 

  
૨ ૪૪૦/- 

1010/1020/1005/1108/  
 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

 

 

૬ 

 

 

૪૨૦/- 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૬ ૪૨૦/- 

૧૧ ૭૭૦/- 

૬ ૫૪૦/- 

  

૨ ૨૮૦/- 

૧ ૧૪૦/- 

૨ ૪૪૦- 
 
 

પી.સી.સી ટમ 

  જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૧ ૨૮૦૦- 

૧ ૪૨૫/- 

 શુી IT સિવસ ૪ ૧૫૨૦/- લડ કં ોલ મ

(2)UPS battery up to 500 ૧ ૯૩૦/- સીટ  એ િનયર

6 UTP 4pr CMR box Silver Touch 

Tech Ltd. 

૪ ૧૭૮૬૮/- 

૪ ૧૩૨૦૦૦૦

/- 

૧ ૨૧૮૦૦૦/- 

(4)LAN/fiber/electric cable ૧૨૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦/- 

 ૨૨૫ ૪૦૫૦૦/- 

૧૨૦ ૧૫૦૦૦/- 

જયેશભાઇ 

લોલીયાણા 

૨૦ ૩૨૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે
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જ ર યાત જુબ BMC 

OFFICE ના િવિવધ 

િવભાગ ે

 

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

લડ કં ોલ મ  

સીટ  એ િનયર 

 

 

Computer 

Department 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૨૩ HP-1010/1020/1005/1108/ 

1505 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

 

(4) મે નેટ 

 

૨૪ રકો-2000 L 

(1) મ 

(2)  લેડ 

૨૫ (1)NVR –CHANNAL 

(2) IP CAMERA 2 MP 15-20 

MTR 

(3)IP CAMERA 2 MP 50 

MTR 

 

(4)lan cable D- link cat-6

 

(5)hard disk 

 

(6)Labour charge 

 

(7)POE SWITCH 4 PORT

 

(8)RACK 

 

(9)LED SCRREN LG-18.5”

 

(10)instalaation charge 

૨૬ (1)46.7 Ltr. 

(2) NOVEC 1320 GAS 

(3) master cylinder 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

1010/1020/1005/1108/   

 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ 

૪ ૨૮૦/- 

શુી IT સિવસ ૪ ૨૮૦/- 

૮ ૫૬૦/- 

૬ ૫૪૦/- 

 

પી.સી.સી ટમ 
 

૧ 

 

૨૮૦૦/- 

BMC OFFICE

(P

૧ ૪૨૫/- 

 

 

 

 

 

HARSH 

infotech 

૧ ૪૯૭૫/- 

Garden Department    

20 ૧ ૩૪૭૫/- 

(3)IP CAMERA 2 MP 50 ૨ ૮૦૫૦/- 

6 ૬૦ મી. ૧૩૮૦/- 

૧ ૮૩૫૦/- 

૬૦ મી. ૧૩૨૦/- 

(7)POE SWITCH 4 PORT ૧ ૩૭૬૫/- 

૧ ૩૪૭૫/- 

18.5” ૧ ૫૯૨૫/- 

  ૧૮૭૫/- 

 

 

 

૧ ૧૧૦૦૦૦/- 

 ૩૮ ક. ા ૧૬૯૧૦૦/- 

૧ ૯૫૬૩૦/- 
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જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

BMC OFFICE 

(P-Tax Madhya) 

 

 

 

 

 

 

Garden Department    

(Nilambag 

Swimming      

Pool) 
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comprisins 

(4)nozzles 

(5) SITC of manual abort 

station 

(6) SITC OF 2 ZONE GAS

(7) SITC OF SEAMLESS 

PIPING 

(8) SITC manual gas 

realase station 

(9)SITC 2 COVE 1.5 SQ

(10)insation charge 

(11)SITC of ovc piping 

(12)SITC od aspiration nozzles

(13)Data cartage of tab library

(14)SITC of very early smok

(15) SITC OF HOTTER CUM 

Strobe 

૨૭ HP લેઝર ટ ો.MI36 િ ટર

૨૮ (1)સેમસગં 1866-ચીપ 

(2)એચપી-1020- મ 

૨૯ એચપી -1020- મ 

એચપી -1108-30- મ 

૩૦ સેમસગં 1866/M 132 NW

િ ટર 

(1)Teflon 

(2) લેડ નાની 

(3) લેડ મોટ  

(4) પી.સી.આર 

(5)૧૩૨-કાટ ઝ 

(6)૧૩૨- મ- િુનટ 

૩૧ એચપી436/1010/1020/1020/1

005/1108/1007/128/1136

(1) એચપી-436 કાટ ઝ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

 

Silver Touch 

Tech Ltd. 

Data center of 

૩ ૧૪૫૫૦/- 

(5) SITC of manual abort ૧ ૨૫૧૯/- 

(6) SITC OF 2 ZONE GAS ૧ ૨૧૫૦૦- 

(7) SITC OF SEAMLESS ૧ ૭૨૫૦૦/- 

૧ ૪૫૦૦/- 

(9)SITC 2 COVE 1.5 SQ ૧ ૯૫૦૦/- 

૧ ૫૨૫૦૦/- 

 ૧ ૧૪૫૦૦/- 

12)SITC od aspiration nozzles ૪ ૩૨૭૦૦/- 

(13)Data cartage of tab library ૧૦ ૮૦૦૦૦/- 

(14)SITC of very early smok ૧ ૧૭૫૦૦૦/- 

(15) SITC OF HOTTER CUM ૧ ૫૦૦/- 

િ ટર શુી IT સિવસ ૨ ૨૫૨૫૨- UID (
 

શુી IT સિવસ 
૨૫ ૧૦૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

૪૦ ૭૦૦૦/- 

 

શુી IT સિવસ 
૩૦ ૧૦૫૦૦/- જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE 

િવિવધ િવભાગે

 ૩૦ 

1866/M 132 NW  
 
 
 

શુી IT સિવસ 

 

૨ 

 

૫૫૦/- 

લીગલ

.આઇ

રોશની

નાયબ કિમ ર ી

સો.વે

૧૧ ૧૧૫૫/- 

૧૫ ૧૫૭૫/- 

૧૧ ૧૦૪૫/- 

૧ ૩૩૦૦/- 

૧ ૩૩૦૦/- 

436/1010/1020/1020/1

005/1108/1007/128/1136 

 

 
 
 
 

 

 

૧ 

 

 

૪૬૦૦/- 

ક ટુર

ો.ટ
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Data center of 

computer 

Department 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UID (આધાર)  

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

જ ર યાત જુબ 

BMC OFFICE ના 

િવિવધ િવભાગે 

 

લીગલ, ો.ટ  

આઇ.એસ.,એ ટટ, 

રોશની, ટ .પી., 

નાયબ કિમ ર ી, 

કશ-કાઉ ટર, 

વે.મે., નેજ, ટોર, 

વોટર વકસ 

 

 

ક ટુર, જ મ-મરણ, 

ટ , ઇનવડ બાર , 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 

(2) એચપી-436 ડવલપર

એચપી 1020/1108/ 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

૩૨ એચપી -436 કાટ ઝ 

(1) ડવલપર 

એચપી 1010/1020/1005/ 

1108/1007/128/128 (1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

(5) Teflon 

૩૩ એચપી -436 

(1) કાટ ઝ 

(2) ડવલપર 

એચપી 1010/1020/1005/ 

1108/1007/128/128 

(1) લેડ નાની 

(2) લેડ મોટ  

(3) પી.સી.આર 

(4) મે નેટ 

એચપી -436 (TR) Roller

૩૪ 16GB પેન ાઇવ 

૩૫ (1)DVD (બમોજર બીયર)

(2)DVD-SONY 

(3)CD-SONY 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

  ૧૫૫ q ૨૦૨૦-૨૧                TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

ડવલપર  

શુી IT સિવસ 
૧ ૩૨૫૦/- કશ-

બોડ કિમટ 

૭ 

 

૪૫૫/- 

૧૮ ૧૧૭૦/- 

૧૭ ૧૩૬૦/- 

૧૩ ૧૧૭૦/- 

 
 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

૧ ૪૬૦૦/- 

ોફશનલ ટ

એકાઉ ટ ઇ

આસી ટ ટ

બીલ

ઇનવડ બાર

૧ ૩૨૫૦/- 

  

૧૦ ૬૫૦/- 

૯ ૫૮૫/- 

૧૮ ૧૪૪૦/- 

૧૨ ૧૦૮૦/- 

૧ ૨૦૦/- 
 
 
 
 

શુી IT સિવસ 

 

૧ 

 

૪૬૦૦/- 

જ મ

બીલ

ર

પી

એ ટટ 

૧ ૩૨૫૦/- 

1010/1020/1005/   

૧૧ ૭૧૫/- 

૯ ૫૮૫/- 

૧૭ ૧૩૬૦/- 

૨૧ ૧૮૯૦/- 

436 (TR) Roller ૧ ૩૨૦૦/- 

શુી IT સિવસ ૧૩ ૪૨૯૦/- સોલીડ વે ટ મે

)  
 

શુી IT સિવસ 

 

૧૫૦ ૨૨૫૦/- 

મહકમ િવભાગ૨૨૦ ૩૫૨૦/- 

૭૦ ૯૮૦/- 
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૨૦૨૦ 

-કાઉ ટર, મહકમ 

બોડ કિમટ , એકાઉ ટ 

ઇ-ર  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ોફશનલ ટ , ટ .પી., 

એકાઉ ટ ઇ-ર , 

આસી ટ ટ કિમ ર ી 

બીલ, બોડ-કિમટ , 

ઇનવડ બાર , જ મ-

મરણ 

 

 

 

જ મ- મરણ,ઇનવડ 

બીલ, બોડ-કિમટ  ઇ-

ર  ,રોડ, નેજ, 

પી.એ.  ૂકિમ ર  

એ ટટ ,એસેસમે ટસેલ 

 

સોલીડ વે ટ મે. 

િવભાગ 

 

 

મહકમ િવભાગ 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[ZzL4 
lO<8Z  lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
   AFATPPPP 
 
                      HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5

C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]

S|D 8=F\;OM"DZ ;ZSL8 A|[SZ
  
  

GM\W ov p5Z H6FjIF 5|DF6[GL lJUTMDF
  :5Q8 56[ NXF"JJF T[DH H]NF H]NF :Y/ 5|DF6[ H]NF H]NF 5+SDF
  VF5JLP 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SFGF  

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP5\d5L\U :8[XG q lO<8Z %,F\8 DF\  

C{IFT DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 

;ZSL8 A|[SZ DM8Z 5\d5 
   
   

 
p5Z H6FjIF 5|DF6[GL lJUTMDF\ H[ T[ DXLGZLGL D[.S4 ;LZLI, G
:5Q8 56[ NXF"JJF T[DH H]NF H]NF :Y/ 5|DF6[ H]NF H]NF 5+SDF\ 

  

       RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

   `    EFJGUZ
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

5[G, 
 
 

H[ T[ DXLGZLGL D[.S4 ;LZLI, G\AZ JU[Z[  
 DFlCTL  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 
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RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

159 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૫૬
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
lO<8Z lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
   AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ 
GFD 

JQF"GL 
X~DF\
ZC[, 
:8MS

   

 
GM\W ovp5Z H6FjIF 5|DF6[GL lJUTMDF
   :5Q8 56[ NXF"JJF T[DH H]NF H]NF :Y/ 5|DF6[ H]NF H]NF 5+SDF
   VF5JLP  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫૬   q ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

વષ 

નાં તે 

બાક  
ZC[, 
HyYM 

     
 

ovp5Z H6FjIF 5|DF6[GL lJUTMDF\ H[ T[ DXLGZLGL D[.S4 ;LZLI, G\AZ JU[Z[ 
:5Q8 56[ NXF"JJF T[DH H]NF H]NF :Y/ 5|DF6[ H]NF H]NF 5+SDF\ DFlCTL 
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૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ZLDFS;" 

 

AZ JU[Z[  
DFlCTL  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

                                                              
   

   

TFP #!q_#

ઇલેક કલ આઇટમ વષ
S|D J:T]G]\ GFD JQF"GL X~DF

ZC[, :8MS
[NO/NOS]

1 F.S.U.   800A 00

2 F.S.U.  630A 02

3 F.S.U.  400A 00

4 F.S.U.  315A 00

5 F.S.U.  250A 01

6 F.S.U.  200A 03

7 F.S.U.  125A 04

8 F.S.U.   63 A 00

9 કો ટેકટર લોક-600 A 00

10 કો ટેકટર લોક-400 A 00

11 કો ટેકટર લોક-300 A 00

12 કો ટેકટર લોક-200 A 00

13 કો ટેકટર લોક-125 A 00

14 કો ટેકટર લોક-110 A 02

15 કો ટેકટર લોક-70 A 04

16 કો ટેકટર લોક-40 A 01

17 કો ટેકટર કીટ-600 A  00

18 કો ટેકટર કીટ -400 A 04

19 કો ટેકટર કીટ -300 A 07

20 કો ટેકટર કીટ -200 A 02

21 કો ટેકટર કીટ -185 A 02

22 કો ટેકટર કીટ -140 A 02

23 કો ટેકટર કીટ -125 A 06

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

                                                                RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

             EFJGUZ
 

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

ઇલેક કલ આઇટમ વષ-૨૦૧૯-૨૦ 
JQF"GL X~DF\ 
ZC[, :8MS 

[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ VFJ[, 
BZLNLGM HyYM 

[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
J5ZFX 

[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
E\UFZ SZJFDF\ 
VFJ[, HyYM 

[NO/NOS] 

વષ નાં તે

બાક  
HyYM

[NO/NOS]

00 00 00 00 

02 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

01 00 00 00 

03 00 01 01 

04 00 02 02 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

02 00 00 00 

04 00 00 00 

01 00 00 00 

00 00 00 00 

04 00 00 00 

07 00 00 00 

02 00 00 00 

02 00 00 00 

02 00 00 00 

06 00 00 00 
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EFJGUZ 

વષ નાં તે 

બાક  ZC[, 

HyYM 
[NO/NOS] 

ZLDFS;" 

00  

02  

00  

00  

01  

02  

02  

00  

00  

00  

00  

00  

00  

02  

04  

01  

00  

04  

07  

02  

02  

02  

06  
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

24 કો ટેકટર કીટ -70 A 00

25 કો ટેકટર કીટ -45 A 11

26 સી.ટી.કોઇલ 40

27 સીબી સી.ટી.અથ ફો ટ કોઇલ 00

28 અથ ફો ટ રીલે EFR.D.2 00

29 મ ટી ફંકશન રીલે SPGD.2 04

30 S.P.P. V.S.P.D.1. 02

31 ઓવરલોડ રીલે થમલ ટાઇપ 09

32 ઓવરલોડ રીલે સી.ટી. 
ઓપરેટેડ 

06

33 વોટર લેવલ ગાડ 00

34 રોટરી િ વચ 20

35 ઇ ડીકેટર લે પ 36

36 વો ટ મીટર 20

37 એ પીયર મીટર 28

38 પુશ બટન 12

39 MCB 00

40 ELCB 00

41 ટાયમર 11

42 H.R.C.FUSE 630 A 64

43 H.R.C.FUSE    400A 09

44 H.R.C.FUSE    315A 91

45 H.R.C.FUSE    300A 00

46 H.R.C.FUSE    250A 42

47 H.R.C.FUSE    200A 72

48 H.R.C.FUSE    160A 55

49 H.R.C.FUSE    125A 55

50 H.R.C.FUSE    100A 23

51 H.R.C.FUSE    63 A 19

52 H.R.C.FUSE    32A 23

53 H.R.C.FUSE  16 A 06

54 કોપર લગ 185-SQMM 84

55 કોપર લગ 150-SQMM 94

56 કોપર લગ 120-SQMM 61

57 કોપર લગ 95-SQMM 69

58 કોપર લગ 70-SQMM 43
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

00 03 02 02 

11 00 00 00 

40 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

04 00 00 00 

02 00 00 00 

09 00 00 00 

06 00 00 00 

00 00 00 00 

20 00 05 00 

36 00 00 00 

20 00 00 00 

28 00 01 00 

12 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

11 00 01 01 

64 00 00 00 

09 05 00 00 

91 00 01 01 

00 00 00 00 

42 06 03 03 

72 00 12 12 

55 00 00 00 

55 00 04 04 

23 00 00 00 

19 00 04 04 

23 00 16 00 

06 00 00 00 

84 00 03 00 

94 00 00 00 

61 00 03 03 

69 00 03 03 

43 00 01 00 
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11  

40  

00  

00  

04  

02  

09  

06  

00  

15  

36  

20  

27  

12  

00  

00  

10  

64  

14  

90  

00  

45  

60  

55  

51  

23  

15  

07  

00  

81  

94  

58  

66  

42  
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59 કોપર લગ 50-SQMM 107

60 કોપર લગ 35-SQMM 96

61 કોપર લગ  25-SQMM 47

62 કોપર લગ 16-SQMM 56

63 કોપર લગ  2.5-SQMM 571

64 કોપર લગ  4-SQMM 297

65 કોપર લગ 6-SQMM 174

66 કોપર લગ 10-SQMM 178

67 કોપર લગ  1.5-SQMM 176

68 કોપર ફે લ  185-SQMM 71

69 કોપર ફે લ  120-SQMM 49

70 કોપર ફે લ  150-SQMM 38

71 કોપર ફે લ  95-SQMM 74

72 કોપર ફે લ  70-SQMM 85

73 કોપર ફે લ  50-SQMM 77

74 કોપર ફે લ  35-SQMM 50

75 કોપર ફે લ  25-SQMM 50

76 કોપર ફે લ  16-SQMM 00

77 એ યુિમનીયમ લગ 400-

SQMM 

20

78 એ યુિમનીયમ લગ 300-

SQMM 

24

79 એ યુિમનીયમ લગ 240-

SQMM 

53

80 એ યુિમનીયમ લગ 185-

SQMM 

4

81 એ યુિમનીયમ લગ 150-

SQMM 

27

82 એ યુિમનીયમ લગ 120-

SQMM 

22

83 એ યુિમનીયમ લગ 95-

SQMM 

55

84 એ યુિમનીયમ લગ 70-

SQMM 

47

85 એ યુિમનીયમ લગ 50-

SQMM 

41
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

107 00 01 00 106

96 00 00 00 

47 00 00 00 

56 00 00 00 

571 00 24 00 547

297 00 00 00 297

174 00 00 00 174

178 00 06 00 172

176 00 12 00 164

71 00 00 00 171

49 00 00 00 

38 00 00 00 

74 00 00 00 

85 00 00 00 

77 00 00 00 

50 00 00 00 

50 00 00 00 

00 00 00 00 

20 00 00 00 

24 00 06 00 

53 00 06 00 

43 00 06 00 

27 00 24 00 

22 00 06 00 

55 00 00 00 

47 00 00 00 

41 00 12 00 
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86 એ યુિમનીયમ લગ 35-

SQMM 

34

87 એ યુિમનીયમ લગ 25-

SQMM 

75

88 એ યુિમનીયમ લગ 16-

SQMM 

109

89 એ યુિમનીયમ ફે લ 400-

SQMM 

69

90 એ યુિમનીયમ ફે લ 300-

SQMM 

68

91 એ યુિમનીયમ ફે લ 240-

SQMM 

100

92 એ યુિમનીયમ ફે લ 185-

SQMM 

50

93 એ યુિમનીયમ ફે લ 150-

SQMM 

57

94 એ યુિમનીયમ ફે લ 120-

SQMM 

90

95 એ યુિમનીયમ ફે લ 95-

SQMM 

112

96 એ યુિમનીયમ ફે લ 70-

SQMM 

95

97 એ યુિમનીયમ ફે લ 50-

SQMM 

58

98 એ યુિમનીયમ ફે લ 35-

SQMM 

50

99 એ યુિમનીયમ ફે લ   25-

SQMM 

37

100 એ યુિમનીયમ ફે લ 16-

SQMM 

48

101 સો ડયમ લે પ 01

102 સો ડયમ ઇ નીટર 02

103 સો ડયમ હો ડર 08

104 સો ડયમ ઇ નીટર --

105 મર યરુી લે પ 00

106 િ લયર લે પ 00
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

34 00 00 00 

75 00 04 00 

109 00 00 00 109

69 00 00 00 

68 00 00 00 

100 00 00 00 100

50 00 00 00 

57 00 00 00 

90 00 00 00 

112 00 00 00 112

95 00 00 00 

58 00 00 00 

50 00 00 00 

37 00 00 00 

48 00 00 00 

01 00 00 00 

02 00 00 00 

08 00 00 00 
-- -- -- -- 

00 00 00 00 

00 00 00 00 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

107 સો ડયમ ચોક 00

108 મર યરુી ચોક 14

109 ટયુબલાઇટ ચોક 00

110 ટયુબલાઇટ ટીક 00

111 ટયુબલાઇટ ટાટર 00

112 રોટર હો ડર 30

113 મોટર ટ મનલ બેઝ 09

114 પેનલ ટ મનલ 11

115 પાવર કપેીસીટર 12

116 પીવીસી ટેપરોલ 31

117 કોટન ટેપરોલ 09

118 એચ ટી પરેા ટપે 00

119 ડી ઓ એલ ટાટર 00

120 આઇ. સી.ટી.પી. ૪૪૦ વો ટ 00
121 આઇ.સી.ડી.પી.૨૫૦ વો ટ 02

122 લેિ બલ વાયર 08

123 એ યુિમનીયમ પીવીસીબ ટિવન 
વાયર 

00

124 સી આર સી  ેઝોરીક 00

125 ડી ઓ રોડ 03

126 હડ લોઝ 00

127 કેબલ ક પા ડ 40 કી

128 પચંર રોલ 01

129 ટયુબલાઇટ ફીટ ગ કિમટી 25
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

00 00 00 00 

14 00 00 00 

00 13 09 09 

00 31 15 00 

00 22 08 08 

30 00 08 03 

09 00 00 00 

11 00 00 00 

12 00 07 02 

31 84 93 00 

09 08 12 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

00 00 00 00 

02 00 00 00 

08 00 00 00 

00 01 01 00 

00 04 02 00 

03 00 00 00 

00 00 00 00 

કી. ા 00 00 00 40 

01 04 02 00 

25 00 03 00 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ઇલેક કલ આઇટમ વષ
S|D J:T]G]\ GFD JQF"GL X~DF

ZC[, :8MS
[NO/NOS]

૧ ર બર જોઇ ટ સફદ  ૫૧ 

૨ ર બર જોઇ ટ લેક  

૩ લાન દોર   ૧૦

ક

૪ G.M. લ વે વા વ ૧” 

ડાયના  

૧૦ 

૫ G.M. લ વે વા વ ૦//” 

ડાયના 

૦૮

૬ G.M. લ વે વા વ ૧” 

ડાયના 

૧૨

૭ G.M. લ વે વા વ ૦//” 

ડાયના 

૦૭

૮ એમર  પેપર ૭૪૨ 

૯ હકસો લેડ  ૨૧૫ 

૧૦        S.L.V.400 MM 

૧૧ S.L.V.300 MM 

૧૨ S.L.V.250 MM 

૧૩ S.L.V.200 MM 

૧૪ S.L.V.150 MM 

૧૫ S.L.V.125 MM 
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ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ઇલેક કલ આઇટમ વષ-૨૦૧૯-૨૦ 
JQF"GL X~DF\ 
ZC[, :8MS 

[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ VFJ[, 
BZLNLGM HyYM 
[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
J5ZFX 

[NO/NOS] 

JQF" NZdIFG 
E\UFZ 
SZJFDF\ 

VFJ[, HyYM 
[NO/NOS] 

વષ 

બાક  

[NO/NOS]

૫૧ ક. ા.  ૧૫૧ ક. ા. ૬૩ ક. ા. -- 

-- -- -- -- 

૧૦.૫૦૦ 

ક. ા. 

૨૪.૭૦૦ 

ક. ા. 

૧૬.૨૦૦ 

ક. ા. 

-- 

૧૦ ક. ા. ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૯ 

૦૮ નગં ૦૦ ૦૮ ૦૮ ૦૦ 

૧૨ નગં ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૧૦ 

૦૭ નગં ૦૦ ૦૭ ૦૭ ૦૦ 

૭૪૨ ટ  ૦૦ ૦૮ ટ ૦૦ ૭૩૪ 

૨૧૫ નગં  ૦૦ ૧૧ નગં  ૦૦ ૨૦૪ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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વષ નાં તે 

બાક  ZC[, 

HyYM 
[NO/NOS] 

ZLDFS;" 

૧૩૯ 

ક. ા. 

 

--  

૧૯.૦૦ 

ક. ા. 

 

૦૯ નગં   

૦૦ નગં  

૧૦ નગં  

૦૦ નગં  

૭૩૪ ટ  

૨૦૪ નગં   

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૦૦  

૦૦  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૬ S.L.V.100 MM 

૧૭ S.L.V.75 MM 

૧૮ મોનો લોક પ પ–પ HP 

૧૯ એરવા વના દડા ૨૯

૨૦ લાકડાના ચુ િમ સ  ૧૯

૨૧ વાયર લોપ લેવલ માટના  ૨૦૦

૨૨ કપલ સેટ િમકસ  ૩૦

૨૩ ર બર પાઇડર  ૨૭

૨૪ ર બર શુ ગ તથા ટડ ૫૧૮

૨૫ ીસ  ૦૨ 

૨૬ એમ એસ બો ટ નટ 

વોશર  

૩૧૩

ક

૨૭ G.M. પી ડલ નટ   

૨૮ હાય ેશર નોઝર  

૨૯ એમ સીલ  ૧૨

૩૦ ઓ ટ  સો શુન  ૦૪

૩૧ એમોનીયા સો શુન  ૦૩ 

૩૨ લેડ વોશર  ૬૯

૩૩ કટ ગ ડ શ  ૧૨૩

૩૪ ાઇ ડ ગ ડ શ  ૪૨ 

૩૫ પેપર ાઇ ડ ગ ડ શ ૧૨૦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૯ નગં ૦૦ ૦૭ નગં ૦૫ નગં ૨૨

૧૯ નગં ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯

૨૦૦ ટ ૦૦ ૧૨૦ ટ ૬૫ ટ 

૩૦ નગં ૦૦ ૦૧ ૦૧ નગં ૨૯

૨૭ નગં ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૭

૫૧૮-૫૧૬ ૦૦ ૮૨ ૩૦ ૪૩૬

 ક. ા. ૧૦૦ ક. ા. ૬૫ ક. ા. ૦૦ ૩૭

૩૧૩ 

ક. ા. 

૧૭૮.૨૬૦ 

ક. ા. 

૧૬૧ 

ક. ા. 

૬૦ ક. ા. ૩૩૦

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૨૦૦ મીટર ૧૨૧ મીટર ૦૦ ૭૯

૧૨ નગં ૮૪ નગં ૬૧ નગં ૦૦ ૩૫

૦૪બોટલ  ૦૪ બોટલ ૦૩ બોટલ ૦૦ ૦૫

 બોટલ ૦૫ બોટલ ૦૪ બોટલ ૦૦ ૦૪

૬૯ નગં ૩૦૦ નગં ૧૫૩ નગં ૦૦ ૨૧૬

૧૨૩ નગં ૦૦ ૦૧ નગં ૦૧ નગં ૧૨૨

૪૨ નગં ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૪૨

૧૨૦ નગં ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૨૦
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૦૦  

૦૦  

૦૦  

૨૨ નગં  

૧૯ નગં  

૮૦ ટ  

૨૯ નગં  

૨૭ નગં  

૪૩૬-૪૩૪  

૩૭ ક. ા.  

૩૩૦.૨૬ 

ક. ા. 

 

૦૦  

૭૯ મીટર  

૩૫ નગં  

૦૫ બોટલ  

૦૪ બોટલ  

૨૧૬ નગં  

૧૨૨ નગં  

૪૨ નગં  

૧૨૦ નગં  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૫
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
lO<8Z lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]
JQF"DF
D\
YI[, 
SFDM

   
   

GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫૭- બ  q ૨૦૨૦-૨૧ TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF Jષ  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 

     
     

 
ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

 

ZSD ~FP 

  
  

UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

   
   

   

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]\ JQF"DF\ D\H}Z YI[, 
SFDM 

૧ નીલ  નીલ  ુ દા ુદા ફ ટર 

લા ટ માટ ડ -

વોટર ગ પ પ-૧૦ 

તથા પ પ-૧૦ ખર દ 

કરવા બાબત  

૨ નીલ નીલ  િનલમબાગ ફ ટર 

લા ટ & ટશન, 

ડાયમડં પ પ ગ 

ટશન, શે ુ ં  ડમ 

પ પ ગ ટશન અન ે

તરસમીયા ફ ટર 

લા ટ માટ એર સ કટ 

ેકર તથા 

માઇ ો ોસેસર બે ડ 

સો ટ ટાટર  ુકામ  

૩ નીલ નીલ  ત તે ર, િનલમબાગ  

તથા ચ ા ફ ટર લા ટ 

માટ લોર નેશન લા ટ 

ખર દ કરવા બાબત  

૪ નીલ નીલ  ફ ટર લા ટ & 

પ પ ગ ટશન માટ 

SCADC િસ ટમ  

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

          EFJGUZ
 

 

 

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, SFDM ZSD ~FP

 
 
 

૩૬૫૦૦૦૦/- 

શે ુ ં  ડમ ખાતનેા 

PROMAG10 E &H મેઇક 

લોમીટરના પાવરકાડની ખર દ 

કરવા બાબત   

 

 

૫૭૭૭૩

 
 
 
 
 
 

૩૬૦૦૦૦૦/- 

ફ ટર િવભાગ હ તકના ચ ા 

અને તરસમીયા ફ ટર લા ટ 

ખાતેના લો લુેટર જ  તથા 

ચ ા તરસમીયા તમેજ 

િનલમબાગ ફ ટર લા ટ 

ખાતેના લેશ િમ રના ર પેર ગ 

બાબત  

 
 
 
 
 
 

૩૩૦૭૩૨

 
 
 

૫૦૦૦૦૦૦/- 

તખતે ર ફ ટર લા ટના ૭૫૦ 

KVA ાસંફોમર સી. ન ં

૧૪૧૧૭૩/૨ ના ર પરે ગ 

બાબત  

૧૭૦૭૬૪

 

૪૦૦૦૦૦૦૦/- 

ુના િનલમબાગ ખાતેની તમામ 

પ પ ગ અને લાઇટ ગ લોડ નવા 

િનલમબાગ ખાતે ા સફર કરવા 

બાબત  

૫૮૭૦૨
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

૫૭૭૭૩/- 

નીલ  નીલ  

૩૩૦૭૩૨/- 

નીલ  નીલ  

૧૭૦૭૬૪/- નીલ  નીલ  

૫૮૭૦૨/- નીલ  નીલ  
 
 
 
 
 
 
 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૫ નીલ નીલ  ફ ટર િવભાગના 

િનલમબાગ ફ ટર 

લા ટ ઓ ડ, 

તરસમીયા ફ ટર 

લા ટ અન ે ચ ા 

ફ ટર લા ટ ખાતે 

ફ ટર મી ડયા 

ર લેશમે ટ  કામ  

૬ નીલ નીલ  -- 

૭ નીલ નીલ  -- 

૮ નીલ નીલ  -- 

૯ નીલ નીલ  -- 

 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૬૦૦૦૦૦૦/- ડાયમડં પ પ ગ ટશન ખાતેના 

120 HP ના SCF SR 

NO:20020 પપં ર પરે ગ બાબત  

૧૩૯૫૬૫

-- શે ુ ં  ડમ ઓ ડ ઇ ટક 

વેલમાથી તમામ પ પ મોટર 

સેટ પાઇપ SV  NRV  કબ સ 

બહાર કાઢવી નવા કનાલ  બઝે 

પ પ ગ ટશન ખાત ે

અનલોડ/ ા સફર કરાવવાન 

કામ બાબત   

૪૭૫૨૦

-- શે ું  ડમ પ પગ ટશન 

ખાતેના 550 HP SCF SR NO : 

20990 ના પપં ર પેર ગ બાબત 

૪૫૩૬૭૧

-- શે ું  ડમ પ પગ ટશન 

ખાતેના 550 HP SCF SR 

NO:20805 ના પપં ર પેર ગ 

બાબત 

૫૪૧૮૯૮

-- તરસમીયા ફ ટર લા ટ 

ખાતેના ઇલેક ક પેનલના સો ટ 

ટાટર માટ બાયપાસ 

રલે/કો ાકટર સેટ ન ં 

૧ ( નગં -૩) ખર દ અન ે

સિવિસગના ખચની હક કત 

હર કરવા બાબત    

૪૯૫૬૦
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૧૩૯૫૬૫/- નીલ  નીલ  

૪૭૫૨૦/- નીલ  નીલ  

૪૫૩૬૭૧/- નીલ  નીલ  

૫૪૧૮૯૮/- નીલ  નીલ  

૪૯૫૬૦/- નીલ  નીલ  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૫૭
 

5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
lO<8Z lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦
        AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;G[

JFCGMGF ZHL:8ZM 5ZYL નીચે D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z

 

s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS
s#f JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫૭-અ  q ૨૦૨૦-૨૧   TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ JQF"  GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[ ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦  GF6FlSI JQF" NZdIFG 

D]HAGL H~ZL DFlCTL T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

AZ4 R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 
JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P

177 

૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

GM VMl08 VC[JF, 

GF6FlSI JQF" NZdIFG 

T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
   

   
   

 
 

 

 

 

 

વાહનોની િવગત દશાવ  ુપ ક 
 

મ  

વાહનનો 

કાર  

વાહનનો 

નબંર  

વાહનનો  

ચેસીસ 

નબંર  

વાહન ખર દ 

કયા તાર ખ 

૧ વોટર 

ટ કર 

GJ-4G-
5125 

૦૩૪૧૧૬ ૨૦૧૩

૨ સેવ 

રોલેટ 

ટાવેરા 

GJ-4G-
1356 

૯૨૪૦૬ ૨૦૦૯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

વાહનોની િવગત દશાવ  ુપ ક (૨૦૧૯-૨૦)  

વાહન ખર દ 

કયા તાર ખ  

વાહનની કમત   વષ દરિમયાન 

વાહન 

વપરાશના 

ક.મી. /કલાક 

વષ દરિમયાન 

કરવામા ંઆવલે 

ર પેર ગ ખચ 

૨૦૧૩ ૧૪,૫૪,,૦૦૦/- ૪૫૭૯ ક.મી. .૫૦,૫૪૧

૨૦૦૯ ૧૪,૬૯૨/- ૭૩૩૮ ક.મી. .૬,૮૫૭
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

વષ દરિમયાન 

કરવામા ંઆવલે 

ર પેર ગ ખચ  

વષ 

દરિમયાન 

વાપરલ 

ડઝલ 

/પે ોલ  

ર માકસ  
 

૫૪૧/- ૧,૨૦૦ 

લટર 

 

૮૫૭/- ૭૨૭ 

લટર 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૫૮
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
JM8Z JS;" lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]
JQF"DF
D\
YI[, 
SFDM

   
   

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫૮   q ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF Jષ  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 

VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

 

ZSD ~FP 

  
  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL

 

   
   

                                                                           

TFP #!q_#q૨૦૨૦

S|D UT JQF"GF AFSL 
ZC[, SFDMGL 

;\bIF 

ZSD 
~FP 

RF,]\
D\H}Z YI[, 

SFDM

૧ ૧૦ ૬૦ 

લાખ 

૭૨

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF AFSL 
ZC[, SFDMGL 

;\bIF 

ZSD 
~FP 

RF,]\ JQF"DF
D\H}Z YI[, 

SFDM

૧    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P

 
 

           RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

                                                                           EFJGUZ 
 

 

 

 

૨૦ GL l:YlTV[ નવા SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

RF,]\ JQF"DF\ 
H}Z YI[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ 

VFJ[, SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG AFSL 
ZC[, SFDM

૭૨ ૫૭૧ 

લાખ 

૭૧ ૨૫૦ 

લાખ 

૧૧ 

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ ર પે રગ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

JQF"DF\ 
H}Z YI[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ 

VFJ[, SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM
  ૫૪૭૫ ૨૧૯.૧૦ લાખ  
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UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ  

JQF" NZdIFG AFSL 
ZC[, SFDM 

ZSD ~FP 

 ૩૮૧ લાખ 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 

ZSD ~FP 

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૫૯

 
5|lT4 
SFI"5F.S .HG[Z zL4 
JM8Z JS;" lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
   SG[SXG JF.h AFSL ZSDMGL DFlCTL DMS,JF AFATPPP
 

 HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL p5ZMST lJQFIDF

T{IFZ SZL T]Z\T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP

 

S|D SG[SXG G\P SG[SXG 
;F.h

   

JM0" JF.H GJF G/ SG[XGGF VF5JFDF

S|D ;F.h
  

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૫૯ /૨૦૨૦-૨૧ TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦  

૨૦૨૦ NZdIFG DL8Z SG[SXGGF AFSL DF\U6F VG[  
SG[SXG JF.h AFSL ZSDMGL DFlCTL DMS,JF AFATPPP 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL p5ZMST lJQFIDF\ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL નીચે H6FJ[, 5+SDF

T DMS,L VF5JF jIJ:YF SZXMHLP 

SG[SXG 
;F.h 

VF;FDLG]\ 
GFD 

;ZGFD]\  AFSL ZSD ~FP

   
 

JM0" JF.H GJF G/ SG[XGGF VF5JFDF\ VFJ[, HM0F6MGL lJUT NXF"JT]\ 5+S
 

;F.h JM0" G\AZ  S], SG[SXGGL ;
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GM VMl08 VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZL 

H6FJ[, 5+SDF\ 

AFSL ZSD ~FP 

5+S 

S], SG[SXGGL ;\bIF 
 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

JM0" JF.h S5FT SZJFDF

S|D ;F.h
  

  

                                                                           
   

   

S|D SG[SXG G\P 
૧ ૨૨૦ 

JM0" JF.H GJF G/ SG[XGGF VF5JFDF

S|D ;F.h
૧ ૧/૨ ચ કને શન

JM0" JF.h S5FT SZJFDF

S|D ;F.h
૧ તમામ સાઈ ના

કને શન

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
JM0" JF.h S5FT SZJFDF\ VFJ[, G/ SG[SXGGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

 
;F.h JM0" G\AZ  S], SG[SXGGL ;

   
 

       
 

                                                                                 RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

       EFJGUZ
 
 

મીટરવાળા કને શન 

SG[SXG ;F.h VF;FDLG]\ GFD ;ZGFD]\ 
૧/૨ થી ૬ ચ 

ધુી 

--- --- 

 
JF.H GJF G/ SG[XGGF VF5JFDF\ VFJ[, HM0F6MGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

 
;F.h JM0" G\AZ  S], SG[SXGGL ;
ચ કને શન તમામ વોડમા ં ૧૨૦૦

 
JM0" JF.h S5FT SZJFDF\ VFJ[, G/ SG[SXGGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

 
;F.h JM0" G\AZ  S], SG[SXGGL ;

તમામ સાઈ ના નળ 

કને શન 

તમામ વોડમા ં ૨૪૧
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5+S 

S], SG[SXGGL ;\bIF 
 

  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

 AFSL ZSD ~FP 
--- 

5+S 

S], SG[SXGGL ;\bIF 
૧૨૦૦ 

5+S 

S], SG[SXGGL ;\bIF 
૨૪૧ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
JM8Z JS;" lJEFU4 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
     AFATPPPP 
 

 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ 
GFD 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૬૦ q ૨૦૨૦-૨૧        TFP   ૦૨/૦૭/૨૦૨૦ 

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
 

ZC[, 
 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" 
NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 

SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

વષ 

નાં તે 

બાક  
ZC[, 
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GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ZLDFS;" 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

   

 
 

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

TFP #!q_#

S|D J:T]G]\ GFD 

૧ ૮૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૨ ૧૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૩ ૧૫૦એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૪ ૨૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૫ ૨૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૬ ૩૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૭ ૩૫૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૮ ૪૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૯ ૪૫૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

HyYM 
    

 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

TFP #!q_#/૨૦૨૦ GL l:YlTV[ :8MS 5+S 

JQF"GL 
X~DF\ 
ZC[, 
:8MS 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

BZLNLGM 
HyYM 

JQF" NZdIFG 
J5ZFX 

JQF" 
NZdIFG 
E\UFZ 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
HyYM 

એસીપી પાઇપ -- -- -- -- 

એસીપી પાઇપ ૧૪૪ 

RMT 

૩૦૬૮ 

RMT 

૧૦૦૦ 

RMT 

-- 

એસીપી પાઇપ ૯૪૦ 

RMT 

-- ૮૮ RMT -- 

એસીપી પાઇપ ૬૨૦ 

RMT 

-- ૨૩૨ RMT -- 

એસીપી પાઇપ ૩૧૨ 

RMT 

-- ૮  RMT -- 

એસીપી પાઇપ ૧૬૦ 

RMT 

-- ૧૬૦ RMT -- 

એસીપી પાઇપ -- -- -- -- 

એસીપી પાઇપ ૩૪૮ 

RMT 

-- ૧૨૮ RMT -- 

એસીપી પાઇપ ૦૮ -- ૦૮ RMT -- 
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

વષ 

નાં તે 

બાક  
ZC[, 
HyYM 

ZLDFS;" 

--  

૨૨૧૨ 

RMT 

 

૮૫૨ 

RMT 

 

૩૮૮ 

RMT 

 

૩૦૪ 

RMT 

 

--  

--  

૨૨૦ 

RMT 

 

--  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૦ ૫૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૧૧ ૬૦૦ એમ.એમ.એસીપી પાઇપ

૧૨ ૨૦૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૩ ૩૦૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૪ ૩૫૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૫ ૪૦૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૬ ૪૫૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૭ ૫૦૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૮ ૬૦૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૧૯ ૭૫૦ એમ.એમ.ડ .આઇ. પાઇપ

૨૦ ૮૦ એમ.એમ.વા વ 
૨૧ ૧૦૦ એમ.એમ.વા વ 

૨૨ ૧૫૦ એમ.એમ.વા વ 
૨૩ ૨૦૦ એમ.એમ.વા વ 

૨૪ ૨૫૦ એમ.એમ.વા વ 
૨૫ ૩૦૦ એમ.એમ.વા વ 
૨૬ ૪૦૦ એમ.એમ.વા વ 
૨૭ ૪૫૦એમ.એમ.વા વ 

૨૮ ૬૦૦ એમ.એમ.વા વ 

 
 
 
 

 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

RMT 

એસીપી પાઇપ -- -- -- -- 

એસીપી પાઇપ -- -- -- -- 

પાઇપ ૨૨૫ 

RMT 

-- ૧૫૯ RMT -- 

પાઇપ ૧૧ 

RMT 

૬૭ RMT -- -- 

પાઇપ ૧૭૬ 

RMT 

-- ૧૪૮.૫ 

RMT 

-- 

પાઇપ ૧૯૮ 

RMT 

૧૯૨.૫ 

RMT 

-- -- 

પાઇપ ૩૩ 

RMT 

-- -- -- 

પાઇપ ૧૧ 

RMT 

-- -- -- 

પાઇપ ૧૧ 

RMT 

૮૮ RMT -- -- 

પાઇપ ૧૧ 

RMT 

-- -- -- 

 -- -- --- -- 

 ૧૧ No. ૧૬ No. -- -- 

 -- -- -- -- 

 -- ૦૭ No. -- -- 

 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 

 ૦૨ No. -- -- -- 

 ૦૩ No. -- -- -- 
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--  

--  

૬૬ 

RMT 

 

૭૮ 

RMT 

 

૨૭.૫ 

RMT 

 

૩૯૦.૫ 

RMT 

 

૩૩ 

RMT 

 

૧૧ 

RMT 

 

૯૯ 

RMT 

 

૧૧ 

RMT 

 

--  

૨૬ No.  

--  

૦૭ No.  

--  

--  

--  

૦૨ No.  

૦૩ No.  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 
રોશની િવભાગ 4 

DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
  AFATPPPP 
 

  HI EFZT ;FY H6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD 
~FP 

RF,]
JQF"DF
D\
YI[, 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૬૨   q ૨૦૨૦-૨૧  TFP૦૨/૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 

ZSD 
~FP 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 
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૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

 

ZSD ~FP 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

SFDM
   
   

GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL
 

   
   

   

TFP #!q_#q૨૦૨૦ 

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL ;\bIF  

ZSD ~FP RF,]
JQF"DF
D\H}Z 
YI[, 
SFDM

૧ ૨ ૩,૬૫,૫૧,૭૧૬/- ૨૨૬

           TFP #!q_#q૨૦૨૦ GL l:YlTV[ ZL5[ZL

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP RF,]\ JQF"DF
D\H}Z YI[, 

SFDM

૧ નીલ નીલ ૧ 
 
 

(૧) રોશની િવભાગ બીલન.ં૬૬૫ .૧૮૪૧૫૪

           ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સદર ુ કામ

કાર  ુકામ હ ુર પાઈગા રોડના ણુા ઉપરથી નવાપરા ચોક ધુી પણ વાઈડન ગ કરવાના કારણે સ લ ટ 

લાઈટ  ુકામ કરવવામા ંઆવેલ નો ખચ ા ટમાથી કરવામા આવેલ હોય તો આ કામનો ખચ ાટંમાથી થાય 

તો વ ભડંોળ ઉપર  ુખો ુ ભારણ અટકાવી શકાય તે  ુઑડ ટ  ુ પ ટપણે માન  ુછે

      ઉપરો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર

ન.ં૧૬તા:૦૩/૦૩/૨૦૨૦ થી પરત કરલ છે

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

SFDM SFDM 
     
     

 
ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,UVF5JFGL ZC[X[P

 
 

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

          EFJGUZ
 
 
 
 

 

 GL l:YlTV[ ZL5[ZL\U SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

RF,]\ 
JQF"DF\ 

H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

૨૨૬ .૧,૩૩,૫૨,૪૪૩/- ૨૨૮ .૪,૯૯,૦૪,૧૫૯
 

GL l:YlTV[ ZL5[ZL\U SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

JQF"DF\ 
H}Z YI[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

 .૨,૮૩,૪૪,૪૭૫/- ૧ .૨,૮૩,૪૪,૪૭૫/

૧૮૪૧૫૪/- િવશાલ ઈલે. & .ક પની ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા સદર ુ કામ. રોડ વાઈદન ગના કારણે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે

પાઈગા રોડના ણુા ઉપરથી નવાપરા ચોક ધુી પણ વાઈડન ગ કરવાના કારણે સ લ ટ 

લાઈટ  ુકામ કરવવામા ંઆવેલ નો ખચ ા ટમાથી કરવામા આવેલ હોય તો આ કામનો ખચ ાટંમાથી થાય 

તો વ ભડંોળ ઉપર  ુખો ુ ભારણ અટકાવી શકાય તે  ુઑડ ટ  ુ પ ટપણે માન  ુછે. 

રો ત વીગતે જ ર  કાયવાહ  કર  સદર ુ ંબીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા 

થી પરત કરલ છે. 

187 

  
  

UGF SFDMGL V,U V,UVF5JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

5+S 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

૧૫૯/- નીલ નીલ 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

ZSD ~FP 

/- નીલ નીલ 

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

રોડ વાઈદન ગના કારણે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.આ જ 

પાઈગા રોડના ણુા ઉપરથી નવાપરા ચોક ધુી પણ વાઈડન ગ કરવાના કારણે સ લ ટ 

લાઈટ  ુકામ કરવવામા ંઆવેલ નો ખચ ા ટમાથી કરવામા આવેલ હોય તો આ કામનો ખચ ાટંમાથી થાય 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
             અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં

છે. 

(૨) રોશની િવભાગ બીલન.ં૧૪૮ .૪૯૭૭૮૪૮

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામ રો ઝ િવભાગના ચા  ુકામ દર યાન હયાત સે લ ટલાઈટને 

કુસાન થવાથી ર પે રગ ગે ુ ંકામ રો ઝ િવભાગના આ કમના ટ ડર મા ંચા  ુકામ દર યાન આ કારની 

ુ સાની સદંભ કુસાની વ લુ લેવા ગેની કોઈ શરત છે

રકમ વ લુ લેવાની રહ. આ ગે રો ઝ િવભાગ સકંલન કર  યો ય કાયવાહ  બાદ બીલ ર ુ  કરશો

બીલમા ં ધુારો કરવા માટ ઓડ ટ મેમા નં

      અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા હાલ આ ખચ ા મા ઉધાર  મહાનગરપા લકાની 

વભડંોળમાથી કુવવા  ુઅટકાવવામા આવેલ છે

 
 
 
 
 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 

બ ડ ગ  lJEFU 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
  AFATPPPP 
 
  HI EFZT ;FYH 6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

TFP #!q_#q

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા ર ુ  થયેલ બીલમા ં .૧૪૧૫૪/- નો ઘટાડો કરાવેલ 

૪૯૭૭૮૪૮/- િવશાલ ઈલે. & .ક પની ુ ંબીલ ર ુ  થયેલ છે

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામ રો ઝ િવભાગના ચા  ુકામ દર યાન હયાત સે લ ટલાઈટને 

કુસાન થવાથી ર પે રગ ગે ુ ંકામ રો ઝ િવભાગના આ કમના ટ ડર મા ંચા  ુકામ દર યાન આ કારની 

 કુસાની વ લુ લેવા ગેની કોઈ શરત છે. ક કમ ? જો હોય તો તે જુબ  તે એજ સી પાસેથી 

આ ગે રો ઝ િવભાગ સકંલન કર  યો ય કાયવાહ  બાદ બીલ ર ુ  કરશો

ઓડ ટ મેમા ન.ં૦૪તા:૧૪/૦૬/૨૦૧૯ થી પરત કરલ છે. 

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા હાલ આ ખચ ા મા ઉધાર  મહાનગરપા લકાની 

વભડંોળમાથી કુવવા  ુઅટકાવવામા આવેલ છે. 

  ૧૬૩  q ૨૦૨૦-૨૧                   TF.૦૨

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

TFP #!q_#q૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ 

VFJ[, SFDM 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

SFDM 
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નો ઘટાડો કરાવેલ 

બીલ ર ુ  થયેલ છે. 

ઉપરો ત બીલની ચકાસણી કરતા આ કામ રો ઝ િવભાગના ચા  ુકામ દર યાન હયાત સે લ ટલાઈટને 

કુસાન થવાથી ર પે રગ ગે ુ ંકામ રો ઝ િવભાગના આ કમના ટ ડર મા ંચા  ુકામ દર યાન આ કારની 

જો હોય તો તે જુબ  તે એજ સી પાસેથી 

આ ગે રો ઝ િવભાગ સકંલન કર  યો ય કાયવાહ  બાદ બીલ ર ુ  કરશો.સદર ુ ં

અ ે ઓડ ટ ન ધ અ વયે સબિંધત િવભાગ ારા હાલ આ ખચ ા મા ઉધાર  મહાનગરપા લકાની 

૦૨/૦૭/૨૦૨૦  

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, 

DFlCTL DMS,L VF5JF 

JQF" NZdIFG 
AFSL ZC[, 

 

ZSD ~FP 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

   

   
 
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL

 
 
 
 

   
   

  

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ ૯ ૨૧,૯૫,૮૧,૨૫૪/

- 

૧૦૭ ૨૨

 
TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ ૫ ૮,૬૦,૭૧૮/- ૧૦૯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

     

     

p5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF
               EFJGUZ

 
૨૦૨૦ GL l:YlTV[  નવા SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

ZSD ~FP JQF" NZdIFG 
SZJFDF\ 

VFJ[, SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

૨૨,૬૭,૯૪,૦૫૧/

- 

૭૨ ૧,૩૦,૩૬,૯૮૪/

- 

૩૫ 

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ ર પે રગ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 

૧,૩૨,૫૦,૨૯૩/- ૧૦૦ ૯૦,૨૧,૩૩૦/- ૯ 
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UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

ZSD ~FP 

૨૧,૩૭,૫૭,૦૬૭/- 

ZSD ~FP 

૪૨,૨૮,૯૩૬/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૬૪
 
5|lT4 
SFI"5F,S .HG[Z zL4 

યોજના lJEFU 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 

 HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT 
JQF"GF 
AFSL 
ZC[, 

SFDMGL 

ZSD 
~FP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૬૪  q ૨૦૨૦-૨૧        TF.૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 
RF,]\ 

JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD 
~FP 

JQF" 
NZdIFG 

AFSL 
ZC[, 
SFDM 
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૨૦૨૦ 

DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

NZdIFG 

 

ZSD 
~FP 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

;\bIF  
   
   

 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL

 

        
   

   

TFP #!q_#q૨૦

S|D UT JQF"GF 
AFSL ZC[, 

SFDMGL 
;\bIF  

ZSD ~FP RF,]\ 
JQF"DF\ 
D\H}Z 
YI[, 
SFDM 

૧ ૮ ૬૦.૩૬૬/- ૧૧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

     
     

ovp5ZMST DFlCTL GJF SFD TYF ZL5[ZL\UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P

  
 
 

              RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ
 

  

 

૨૦૨૦ GL l:YlTV[ SFDMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 
SZJFDF\ 
VFJ[, 
SFDM 

ZSD ~FP JQF" 
NZdIFG 

AFSL ZC[, 
SFDM 

 ૧૫૭.૮૭/- ૧૯ ૨૧૮.૨૩૬/- ૧૭ 

 
 
 

191 

 
 

UGF SFDMGL V,U V,U VF5JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

AFSL ZC[, 

ZSD ~FP 

૨૧૬.૯૫૬/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૬૫
 
5|lT4 

બાયોલો ી , 

અબન મેલેર યા િવભાગ  
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ovJષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦
  AFATPPPP 
 

 HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"  

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

ાટંોની િવગત 

મ ા ં ુ ં ગત

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૬૫   q ૨૦૨૦-૨૧                 TF.૦૨/૦૭/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની 

ાટંોની િવગત દશાવ  ુ ક 
 

ગત વષની ચા  ુવષ વષ દર યાન વષના
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/૨૦૨૦  

DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

િવધ કારની 

વષના ત ે



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

નોધ:- વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગત આપવી
 
 

                                                
   

   

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯

નામ/હડ વણ 

વપરાયેલ 

રકમ
   

મ ા ં ુ ંનામ/હડ 

૧ ૨ 

 .આઇ.એ ૧૮૧૧૬ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગત આપવી.

 
                                                        RLO VMl08Z

      DCFGUZ5Fl,SF
      EFJGUZ

 
 
 
 
 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની િવગત દશાવ  ુ ક

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ 

દર યાન 

મળેલ રકમ 

વપરાયેલ 

રકમ 

બાક  રહલ 

રકમ

    

ગત વષની વણ 

વપરાયેલ રકમ 

ચા  ુવષ 

દર યાન મળેલ 

રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ રકમ 

૩ ૪ ૫ 

 ૪૦,૬૭,૯૭૩/- ૪૦,૦૦,૦૦૦/- ૪૮,૦૪,૫૦૦/- 
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. 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની િવગત દશાવ  ુ ક 

બાક  રહલ 

રકમ 

 

વષના ત ે

બાક  રહલ રકમ 

૬ 

૩૨,૬૩,૪૭૩/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P ૧૬૬
 
5|lT4 

ો ટ ઓ ફસર ી, 

.ુસી.ડ .િવભાગ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 

 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 

 HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF"

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

ભાવનગર મહાનગરપાલકાન ેવષ 

ાટંોની િવગત દશાવ  ુ ક 

મ ા ં ુ ં ગત

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

૧૬૬   q ૨૦૨૦-૨૧                   TF.૦૨

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાન ેવષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની 

ાટંોની િવગત દશાવ  ુ ક  

ગત વષની ચા  ુવષ વષ દર યાન વષના

194 

૦૨/૦૭/૨૦૨૦  

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની 

વષના ત ે



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

નોધ:-  વપરાયલે ાટં ત ેિવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 

   આપવી.  
  

                                                     
   

   
 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

નામ/હડ વણ 

વપરાયેલ 

રકમ
   

મ ાં ુ ંનામ/હડ 

૧ મહ લા આિથક િવકાસ ા ટ 

૨ અબન કો નુીટ  ડવલપમે ટ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

વપરાયલે ાટં ત ેિવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 

       

 
                                                     RLO VMl08Z

      DCFGUZ5Fl,SF
      EFJGUZ

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની 

િવગત દશાવ  ુ ક  
 

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ 

દર યાન 

મળેલ રકમ 

વપરાયેલ 

રકમ 

બાક  રહલ 

રકમ

    

ગત વષની વણ 

વપરાયેલ રકમ 

ચા  ુવષ દર યાન 

મળેલ રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ રકમ

૩,૯૭,૧૬૩/- -- ૨,૫૩,૦૧૩

-- -- -- 
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વપરાયલે ાટં ત ેિવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 

  

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની 

બાક  રહલ 

રકમ 

 

દર યાન 

વપરાયેલ રકમ 

વષના તે બાક  

રહલ રકમ 

૦૧૩/- ૧,૪૪,૧૫૦/- 

 -- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  

 
5|lT4 

સી.ડ .પી.ઓ. ી, 

આઈ.સી.ડ .એસ.અબન-૧ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 
 lJQFI ovJQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
    AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૬૭  q ૨૦૨૦-૨૧                TF. ૦૨/૦૭/

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

િવગત દશાવ  ુ ક  
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/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

નોધ:- વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 
   

                                                 
   

   
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

મ ાં ુ ં

નામ/હડ 

ગત

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ
   

મ હડ ઉઘડતી

૧ પગારભ થા ૧૪૯૭૦૮૨૬

૨ માનદવેતન -૪૩૪૮૩૮૬

૩ વાહન (P.L.O) ૫૩૪૮૯૨

૪ ક ટ (પર )ુ ૧૮૮/- 

૫ મોનીટર ગ ૫૪૩૩૩૫

૬ લેકસી ફંડ -૨૪૬૫૫૦

૭ મેડ િસન ક ટ ૩૪૪૦૦૦

૮ ી ુલ ૨૫૯૦૦૦

૯ બેઝ ૭૦૦૦/-

૧૦ મકાનભા ુ ં ૫૨૮૩૩૦૪૯

૧૧ I.C.E ૧૯૪૪૯૪૯

૧૨ N.C.V. ૧૪૦૫૦૮૭૩

૧૩ E.C.C.E. DAY -૭૭૦૮૪૮

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો 
       

 
                                                      RLO VMl08Z

      DCFGUZ5Fl,SF
             EFJGUZ

 

 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની િવગત 

દશાવ  ુ ક  

ગત વષની 

વણ 

વપરાયેલ 

રકમ 

ચા  ુવષ 

દર યાન 

મળેલ રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ 

રકમ 

વષના

બાક  રહલ 

રકમ

    

ઉઘડતી આવેલ ા ટ ુલ ા ટ ખચ

૧૪૯૭૦૮૨૬/- ૧૭૦૫૬૦૦૦/- ૩૨૦૨૬૮૨૬/- ૫૨૭૯૫૦૧

૪૩૪૮૩૮૬/- ૨૫૩૧૯૦૦૦/- ૨૦૯૭૦૬૧૪/- ૨૪૮૭૦૬૬૧

૫૩૪૮૯૨/- ૭૫૧૦૦૦/- ૧૨૮૫૮૯૨/- ૫૧૨૯૬૬

 ૬૩૬૦૦૦/- ૬૩૧૧૮૮/- ૭૭૬૮૧૬

૫૪૩૩૩૫/- ૪૭૨૦૦૦/- ૧૦૧૫૩૩૫/- ૦૦

૨૪૬૫૫૦/- ૦૦ -૨૪૬૫૫૦/- ૩૧૩૦૦૦

૩૪૪૦૦૦/- ૦૦ ૩૪૪૦૦૦/- ૦૦

૨૫૯૦૦૦/- ૦૦ ૨૫૯૦૦૦/- ૦૦

- ૦૦ ૭૦૦૦/- ૦૦

૫૨૮૩૩૦૪૯ /- ૨૫૭૩૦૦૦/- ૫૫૪૦૬૦૪૯/- ૧૨૦૭૫૦

૧૯૪૪૯૪૯/- ૫૧૪૦૦૦/- ૨૪૫૮૯૪૯/- ૦૦

૧૪૦૫૦૮૭૩/- ૦૦ ૧૪૦૫૦૮૭૩/- ૦૦

૭૭૦૮૪૮/- ૦૦ -૭૭૦૮૪૮/- ૦૦
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વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગતો  આપવી.
   

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 
  

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાટંોની િવગત 

વષના તે 

બાક  રહલ 

રકમ 

 

ખચ બચત 

૫૦૧/- ૨૬૭૪૭૩૨૫/- 

૨૪૮૭૦૬૬૧/- -૩૯૦૦૦૪૭/- 

૫૧૨૯૬૬/- ૭૭૨૯૨૬/- 

૭૭૬૮૧૬/- -૧૪૦૬૨૮/- 

૦૦ ૧૦૧૫૩૩૫/- 

૩૧૩૦૦૦/- -૫૫૯૫૫૦/- 

૦૦ ૩૪૪૦૦૦/- 

૦૦ ૨૫૯૦૦૦/- 

૦૦ ૭૦૦૦/- 

૧૨૦૭૫૦/- ૫૪૧૯૮૫૪૯/- 

૦૦ ૨૪૫૮૯૪૯/- 

૦૦ ૧૪૦૫૦૮૭૩/- 

૦૦ -૭૭૦૮૪૮/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૪ વા સ ય દ વસ ૪૨૦૨૮૨

૧૫ ઘોડ યા ઘર ૬૬૦૦૦૦

૧૬ ફિનચર ૨૨૫૫૭૪૦

૧૭ MIS  તાલીમ ૭૩૨૯૩/

૧૮ E.C.C.E. તાલીમ -૭૦૮૪૬૧

૧૯ કરાર આધાર ત ટાફ ૦૦ 

૨૦ ગરમ ના તો (૨૨૩૬) ૫૬૫૦૪૮

૨૧ ખુડ  ૩૮૩૨૬૭૭

૨૨ દળામણ મર  મસાલા ૨૯૭૭૯૯૫૧

૨૩ ચણા વેુર દાળ -૧૯૯૮૦૫૮

૨૪ ફળ -૨૬૭૮૦૨૦

૨૫ ગરમ ના તો(૨૨૩૫) ૨૪૪૦૦૦

૨૬ દળામણ(૨૨૩૫) ૪૩૭૯૦૦૦

૨૭ ચણા વેુર (૨૨૩૫) ૫૮૫૪૧૮

૨૮ ફળ (૨૨૩૫) ૧૨૩૦૦૦

૨૯ કશોર  ૧૯૧૦૪૨૫

૩૦ P.M.M.V.Y ૨૬૧૧૦૦૦

૩૧ ગેસ બોટલ ભરાવવા ૩૬૩૦૦/

૩૨ ગેસ જોડાણ ૧૩૧૧૮૩૭

૩૩ વીજ જોડાણ ૧૦૭૭૦૦

૩૪ વીજ બલ  ૩૯૪૪૮૦૧

૩૫ ટ લ કબાટ ૮૯૫૦૦/

૩૬ માનદ વેતન  -૬૯૩૭૫૭૩

૩૭ લાઉઝ સીલાઇ ૧૪૫૨૩૦

૩૮ ગૌરવ િનધી ૨૪૬૧૧૦૦

૩૯ નેશનલ પે શન યોજના ૧૪૨૩૦૦

૪૦ લોગો ૩૧૭૮/-

૪૧ C.C.C.D. ૫૯૨૧૦/

૪૨ ી ુ  ભોજન ૩૩૪૭૧૯૭

૪૩ િનદશક ભોજન ૭૭૯૩૭૨૩૪

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૪૨૦૨૮૨/- ૦૦ ૪૨૦૨૮૨/- ૦૦

૬૬૦૦૦૦/- ૦૦ ૬૬૦૦૦૦/- ૦૦

૨૨૫૫૭૪૦/- ૬૮૦૦૦/- ૨૯૩૫૭૪૦/- ૪૨૦૪૦

/- ૦૦ ૭૨૨૯૩/- ૦૦

૭૦૮૪૬૧/- ૧૯૧૯૦૦૦/- ૧૨૧૦૫૩૯/- ૧૯૯૧૬૨

૧૨૩૧૦૦૦/- ૧૨૩૧૦૦૦/- ૫૫૮૭૫૪

૫૬૫૦૪૮/- ૦૦ ૫૬૫૦૪૮/- ૪૪૬૪૯૪૧

૩૮૩૨૬૭૭/- ૦૦ ૩૮૩૨૬૭૭/- ૧૯૩૧૧૫૭

૨૯૭૭૯૯૫૧/- ૧૦૫૯૦૦૦૦/- ૪૦૩૬૯૯૫૧/- ૫૭૯૯૦૨૫

૧૯૯૮૦૫૮/- ૦૦ -૧૯૯૮૦૫૮/- ૦૦

૨૬૭૮૦૨૦/- ૦૦ -૨૬૭૮૦૨૦/- ૧૯૭૮૩૨૨

૨૪૪૦૦૦/- ૦૦ ૨૪૪૦૦૦/- ૪૪૫૦૪૩

૪૩૭૯૦૦૦/- ૯૦૬૦૦૦/- ૫૨૮૫૦૦૦/- ૫૫૫૦૫૨

૫૮૫૪૧૮/- ૦૦ ૫૮૫૪૧૮/- ૦૦

૧૨૩૦૦૦/- ૦૦ ૧૨૩૦૦૦/- ૧૯૭૯૭૦

૧૯૧૦૪૨૫/- ૭૩૨૦૦૦/- ૨૬૪૨૪૨૫/- ૧૦૨૨૪૮૨૦

૨૬૧૧૦૦૦/- ૦૦ ૨૬૧૧૦૦૦/- ૫૨૪૯૧

/- ૦૦ ૩૬૩૦૦/- ૦૦

૧૩૧૧૮૩૭/- ૦૦ ૧૩૧૧૮૩૭/- ૦૦

૧૦૭૭૦૦/- ૦૦ ૧૦૭૭૦૦/- ૪૩૦૦

૩૯૪૪૮૦૧/- ૦૦ ૩૯૪૪૮૦૧/- ૦૦

/- ૦૦ ૮૯૫૦૦/- ૦૦

૬૯૩૭૫૭૩/- ૧૨૭૭૦૦૦૦/- ૫૮૩૨૪૨૭/- ૧૫૧૬૯૯૬૬

૧૪૫૨૩૦/- ૮૧૦૦૦ ૨૨૬૨૩૦/- ૦૦

૨૪૬૧૧૦૦/- ૩૭૬૦૦૦/- ૨૮૩૭૧૦૦/- ૩૩૫૮૫૦

૧૪૨૩૦૦/- ૦૦ ૧૪૨૩૦૦/- ૦૦

- ૦૦ ૩૧૭૮/- ૦૦

/- ૦૦ ૫૭૨૧૦/- ૦૦

૩૩૪૭૧૯૭/- ૬૨૩૦૦૦/- ૩૯૭૦૧૯૭/- ૧૦૪૪૦૬૮

૭૭૯૩૭૨૩૪/- ૦૦ ૭૭૯૩૭૨૪/- ૦૦
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૦૦ ૪૨૦૨૮૨/- 

૦૦ ૬૬૦૦૦૦/- 

૪૨૦૪૦/- ૨૮૯૩૭૦૦/- 

૦૦ ૭૩૨૯૩/- 

૧૯૯૧૬૨/- ૧૦૧૧૩૭૭/- 

૫૫૮૭૫૪/- ૬૭૨૨૪૬/- 

૪૪૬૪૯૪૧/- -૩૮૯૯૮૯૩/- 

૧૯૩૧૧૫૭/- ૧૯૦૧૫૨૦/- 

૫૭૯૯૦૨૫/- ૩૪૫૭૦૯૨૬/- 

૦૦ -૧૯૯૮૦૫૮/- 

૧૯૭૮૩૨૨/- -૪૬૫૬૩૪૨/- 

૪૪૫૦૪૩/- -૨૦૧૦૪૩/- 

૫૫૫૦૫૨/- ૪૭૨૯૯૪૮/- 

૦૦ ૫૮૫૪૧૮/- 

૧૯૭૯૭૦/- -૭૪૯૭૦/- 

૧૦૨૨૪૮૨૦/- ૧૬૧૭૬૦૫/- 

૫૨૪૯૧/- ૨૫૫૮૫૦૯/- 

૦૦ ૩૬૩૦૦/- 

૦૦ ૧૩૧૧૮૩૭/- 

૪૩૦૦/- ૧૦૩૪૦૦/- 

૦૦ ૩૯૪૪૮૦૧/- 

૦૦ ૮૯૫૦૦/- 

૧૫૧૬૯૯૬૬/- -૯૩૩૭૫૩૯/- 

૦૦ ૨૨૬૨૩૦/- 

૩૩૫૮૫૦/- ૨૫૦૧૨૫૦/- 

૦૦ ૧૪૨૩૦૦/- 

૦૦ ૩૧૭૮/- 

૦૦ ૫૭૨૧૦/- 

૧૦૪૪૦૬૮/- ૨૯૨૬૧૨૯/- 

૦૦ ૦૦ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P  
 
5|lT4 

યવસાયવેરા અિધકાર  ી, 

યવસાયવેરા િવભાગ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 

 lJQFI ov JQF"  ૨૦૧૯-૨૦૨૦
       AFATPPPP 
 

 HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

          નાણાક ય વષ ૨૦૧૯

૪૪ વ છતા ક ટ ૮૧૮૯૦/

૪૫ નવા શહર  ક મ ૩૯૮૦૦૦

૪૬ યશોદા એવોડ ૬૭૩૨૬/

૪૭ િવ  ુય  ૧૩૦૦૦/

૪૮ ગણવાડ  ર પેર ગ ૦૦ 

ુલ ૧૩૫૨૩૧૩૪૩

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૬૮  q ૨૦૨૦-૨૧                 TF.૦૨

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની વાહનકર ગેની મા હતી. 

/- ૨૮૬૦૦૦/- ૩૬૭૮૯૦/- ૦૦

૩૯૮૦૦૦/- ૦૦ ૩૯૮૦૦૦/- ૦૦

/- ૦૦ ૬૭૩૨૬/- ૧૮૦૦૦૦

/- ૧૨૦૦૦/- ૨૫૦૦૦/- ૦૦

૯૧૨૦૦૦/- ૯૧૨૦૦૦/- ૦૦

૧૩૫૨૩૧૩૪૩/- ૭૮૪૩૯૦૦૦/- ૨૧૩૬૯૦૩૪૩/- ૬૬૯૪૩૪૦૫
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૦૨/૦૭/૨૦૨૦  

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

૦૦ ૩૬૭૮૯૦/- 

૦૦ ૩૮૯૦૦૦/- 

૧૮૦૦૦૦/- -૧૧૨૬૭૪/- 

૦૦ ૨૫૦૦૦/- 

૦૦ ૯૧૨૦૦૦/- 

૬૬૯૪૩૪૦૫/- ૧૩૮૯૩૩૨૧૪/- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

 

                                                 
   

   

નાણાક ય વષ 

 
 
 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P   
 
 
5|lT4 

યવસાયવેરા અિધકાર  ી, 

યવસાયવેરા િવભાગ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 
 lJQFI ov  JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
                AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

મ  વષ દરિમયાન વાહનો ની સં યા

 

મ  વષ દરિમયાન વાહનો ની સં યા

૧ ૧૦ ૮૬૪ 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

                         

  

                                                RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

       EFJGUZ
  

વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની વાહનકર ગેની મા હતી. 

 

   ૧૬૯ / ૨૦૨૦-૨૧                TF.૦૨/૦૭/૨૦૧૨      

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

વષ દરિમયાન વાહનો ની સં યા ન ધાયેલા વાહનનો વ લુ આવેલ વાહન કર

  

વષ દરિમયાન વાહનો ની સં યા ન ધાયેલા વાહનનો વ લુ કરવામા આવેલ વાહન કર

. ૧૮૮૪૨૧૫૯.૦૬/- 
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RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ   

૨૦૧૨       

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 

ન ધાયેલા વાહનનો વ લુ આવેલ વાહન કર 

કરવામા આવેલ વાહન કર 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

       નાણાક ય વષ ૨૦૧૯-

મ  ન ધાયેલ 

ખાતાની 

સં યા  

વષ દર યાન 

નવા ન ધાયેલ 

ખાતા  

   

                              
   

   
   

 

 

 

 

 

 

મ  ન ધાયેલ 

ખાતાની 

સં યા  

વષ દર યાન 

નવા ન ધાયેલ 

ખાતા 

૧ 

[R.C] 
 

૧૨૩૪ 

૨ 

[E.C] 

 

૧૩૪૬૭ ૬૬૨

 

 

 

 

 

 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

-૨૦૨૦ ની યવસાય વેરાના ખાતાઓ ની મા હતી

વષ દર યાન 

નવા ન ધાયેલ 

 

વષના તે 

ુલ ખાતાની 

સં યા 

વષ દર યાન 

આવેલ 

વ લુાત 

વષના તે 

બાક  રહતી 

વ લુાત
   

 

                                    
      RLO VMl08Z

      DCFGUZ5Fl,SF
             EFJGUZ

 

વષ દર યાન 

નવા ન ધાયેલ 

ખાતા  

વષના તે 

ુલ ખાતાની 

સં યા 

વષ દર યાન 

આવેલ 

વ લુાત 

વષના તે 

બાક  રહતી 

૫૫ ૧૨૮૯   

૩૭૫૯૨૧૩૪/- 
૧૨૪૦૭૮૬૬

૬૬૨ ૧૪૧૨૯ ૨૪૬૯૨૭૪૭/- ૧૫૩૦૭૨૫૩
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ની યવસાય વેરાના ખાતાઓ ની મા હતી. 

વષના તે 

બાક  રહતી 

વ લુાત 

ર માકસ  

 

  
RLO VMl08Z 

DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 

  

વષના તે 

બાક  રહતી 

વ લુાત 

ર માકસ  

૧૨૪૦૭૮૬૬/-  

૧૫૩૦૭૨૫૩/-  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPHFPG\P  

5|lT4 

સી.ડ .પી.ઓ. ી, 

આઈ.સી.ડ .એસ.અબન-૨ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 

 

 lJQFI ov JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦
                AFATPPPP 
 
 HI EFZT ;FY H6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

SZXMHLP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

  ૧૭૦ q ૨૦૨૦-૨૧                  TF. ૦૨/૦૭

૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 
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૦૭/૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  

GM VMl08 VC[JF, T{IFZ 

[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF jIJ:YF 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

નોધ:- વપરાયેલ ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગત આપવી
    
 
 

                                                    
                                                                           
   

   
 
 
 
 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ 

મ ા ં ુ ં

નામ/હડ 

ગત

વણ વપરાયેલ 

રકમ
   

મ ા ં ુ ંનામ/હડ 

૧ પગારભ થા 

૨ માનદવેતન  

૩ ક ટ જ સી 

૪ મકાનભા ુ  ં

૫ દવાઓ 

૬ પી.એલ.ઓ. 

૭ સાધનો 

૮ ફિનચર 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

િવગત દશાવ  ુ ક  

 

 

ાટં તે િવભાગના કામ માણે અલગ અલગ િવગત આપવી.
       

                                                    RLO VMl08r
                                                                           DCFGUZ5Fl,SF

           EFJGUZ

ભાવનગર મહાનગરપા લકાને વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

િવગત દશાવ  ુ ક  

ગત વષની 

વણ વપરાયેલ 

રકમ 

ચા  ુવષ 

દર યાન 

મળેલ રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ 

રકમ 

વષના

બાક  રહલ 

રકમ
    

ગત વષની વણ 

વપરાયેલ રકમ 

ચા  ુવષ 

દર યાન મળેલ 

રકમ 

વષ દર યાન 

વપરાયેલ રકમ

૨૬૯૬૪૭૮ ૮૨૦૬૪૧૯ ૨૦૩૧૮૪૯

૧૨૪૨૬૫૦૦ ૮૫૫૭૨૯૪ ૧૭૯૩૮૦૨૨

૪૬૮૪૦૦ ૨૩૩૩૫૭ ૮૯૯૦૦

૬૬૦૭૫૦ ૪૩૩૩૨૮ ૭૩૫૭૫૦

૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩૬૯૬૩૧ ૧૯૪૭૧૪ ૧૮૪૨૮૪

૮૧૦૫૩૭ ૦૦ ૦૦ 

૩૪૦૦૦૦ ૨૯૨૮૧૨ ૦૦ 
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દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

. 
  

RLO VMl08r 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

દર યાન મળેલ િવિવધ કારની ાંટોની 

વષના તે 

બાક  રહલ 

રકમ 

 

દર યાન 

વપરાયેલ રકમ 

વષના તે 

બાક  રહલ 

રકમ 

૨૦૩૧૮૪૯ ૮૭૭૧૦૪૮ 

૧૭૯૩૮૦૨૨ ૩૦૪૫૭૭૨ 

૮૯૯૦૦ ૬૧૧૮૫૭ 

૭૩૫૭૫૦ ૩૫૮૩૨૮ 

૦૦ 

૧૮૪૨૮૪ ૩૮૦૦૬૧ 

૮૧૦૫૩૭ 

૬૩૨૮૧૨ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG

 
5|lT4 

કાયપાલક ઈજનેર ી, 

બસ ગેરજ િવભાગ 
DCFGUZ5Fl,SF4 
EFJGUZP 
 

 lJQFI ov ;G[ JQF" ૨૦૧૯-

     આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત
 

  HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[

V\U[GL SFI"JFlC X~ K[P મા આપના િવભગેથી 

જુબની જ ર  માહ તી મોકલી આપવા યવ થા કરશો
 
s!f JFCGGM G\AZ4 R[;L; G
sZf JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS

૯ ખોરાક ખચ 

૧૦ માતા યશોદા ગૌરવ િનિધ 

૧૧ કશોર  શ ત યોજના 

૧૨ માતા યશોદા એવોડ  

૧૩ ુપોષણ ના દુ  

૧૪ વીજ બીલ નદં ઘર 

૧૫ લેકસી 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

ALPV[DP;LPqRLPVMP qVMPVPqHFPG\P ૧૭૧   q ૨૦૨૦-૨૧                TFP૦૨/૦૭

-૨૦૨૦ ના તૈયાર થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે 

આપના િવભાગની મા હતી મોકલવા બાબત. 

HI EFZT ;FY V+[GL SR[ZL äFZF ;G[૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

આપના િવભગેથી વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

જ ર  માહ તી મોકલી આપવા યવ થા કરશો. 

AZ4 R[;L; G\AZ4 JU[Z[ 
JFCG BZLN SIF" TFZLB4 lS\DT JU[Z[ 

૬૦૫૧૧૦૩ ૨૫૯૪૮૮૮ ૭૬૩૩૫૨૭

૫૧૯૫૫ ૧૬૯૩૧૫ ૧૫૪૩૫૦

૫૮૮૫૦૮ ૨૦૨૭૦૫ ૪૭૪૨૮૦

૦૦ ૧૬૮૫૩૫ ૬૪૦૦૦

૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૦ ૦૦ ૪૩૦૦ 

૧૯૨૦૨૩૬ ૧૨૮૪૨૭ ૧૪૧૦૦૦
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૦૭/૨૦૨૦ 

થઈ રહલ ઓડ ટ અહવાલના કામે  

GM JFlQF"S VC[JF, T{IFZ SZJF 

વષ દરિમયાન વાહનોના ર ટરો પરથી નીચે 

૭૬૩૩૫૨૭ ૧૦૧૨૪૬૪ 

૧૫૪૩૫૦ ૬૬૯૨૦ 

૪૭૪૨૮૦ ૩૧૬૯૩૩ 

૬૪૦૦૦ ૧૦૪૫૩૫ 

૦૦ 

 -૪૩૦૦ (નવા 

કનેકશનનો 

ચા ) 

૧૪૧૦૦૦ ૧૯૦૭૬૬૩ 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

s#f JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS
s$f JQF" NZdIFG SZJFDF
s5f JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M,
 
GM\W ovp5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;
 
 
 

   
   

   
 

 
 

મ િવભાગ  ુનામ અને 

વાહન નબંર 

૧ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.G.7777 

૨ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.G.1818 

૩ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.G.1437 

૪ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.G.1355 

૫ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.G.1356 

૬ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.GA.2828 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

JQF" NZdIFG JFCG J5ZFXGF lS,MDL8Z q S,FS 
JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ZL5[ZL\U V\U[GM BR" 
JQF" NZdIFG JF5Z[, l0h, q 5[8=M, 

p5ZMST DFlCTL A;vU[Z[H lJEFU ;FY[ ;\S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P

      RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

 
 
 
 

ચેસીસ નબંર કમત/ ખર દ  

કયા તાર ખ 

િવભાગ જુબ 

ર પેર ગ ખચ

45A3011557 ૨૦૦૭ 

  

276248/1880700 ૨૦૧૨ 

૫,૮૩,૬૭૩/- 

92406 ૨૦૦૯ 

૫,૬૬,૮૭૯/- 

92477 ૨૦૦૯ 

૫,૬૬,૮૭૯/- 

2KDU615350 ૨૦૧૪ 
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S,G SZL V+[ DMS,JFGL ZC[X[P 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

િવભાગ જુબ 

ર પેર ગ ખચ 

ર માક 

  

  

  

  

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

૭ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.GA.3333 

૮ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.GA.7777 

૯ બોડ એ ડ કિમટ  

GJ.4.GA.1111 

૧૦ કિમ.કચેર  

GJ.4.GA.9999 

૧૧ કિમ.કચેર  

GJ.4.G.4444 

૧૨ કિમ.કચેર  

GJ.4.G.1142 

૧૩ સીટ  એ . 

GJ.4.GA.8888 

૧૪ સીટ  એ . 

GJ.4.G.1255 

૧૫ SWM િવભાગ રોડવાળા  ુ

રોલર 

૧૬ SWM િવભાગ 

GJ.4.G.5115 

૧૭ SWM િવભાગ 

GJ.4.G.5116 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

 

MBJGB8M0200 

5375 

૨૦૧૬ 

MBJ11JV4007581454  

2GDA024540 ૨૦૧૬ 

MBJ11V40075814 ૨૦૧૫ 

૧૪,૭૫,૬૪૮/- 

ુલ 

૨૦૧૯

૧,૪૮

41518/42518 ૨૦૦૮ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૧,૪૮

  ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૧,૪૮

MAITA5JXF2K 

019253 

૨૦૧૫ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૭૧

1120522 ૨૦૦૪ 

૪,૫૫,૪૭૮/- 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૭૧

રોડવાળા  ુ A9176 ૨૦૧૫ 

D2D04304 ૨૦૧૩ 

D2D04358 ૨૦૧૩ 
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ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૪૮,૯૭૮/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૪૮,૯૭૮/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૪૮,૯૭૮/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૭૧,૯૩૧/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૭૧,૯૩૧/- 

 

  

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૧૮ SWM િવભાગ 

GJ.4.G.5118 

૧૯ SWM િવભાગ 

GJ.4.G.5119 

૨૦ SWM િવભાગ 

GJ.4.G.5120 

૨૧ SWM િવભાગ 

રોબટ-૩ 

૨૨ SWM િવભાગ 

રોબટ-૪ 

૨૩ SWM િવભાગ 

GJ.4.AP.6462 

૨૪ SWM િવભાગ 

GJ.4.BH.0038 

૨૫ SWM િવભાગ 

GJ.4.Y.8673 

૨૬ SWM િવભાગ 

GJ.4.AP.0115 

૨૭ SWM િવભાગ 

GJ.4.AP.0116 

૨૮ SWM િવભાગ 

GJ.4.W.5608 

૨૯ SWM િવભાગ 

GJ.4.BE.6902 

૩૦ SWM િવભાગ 

GJ.4.BE.6924 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

D8E16299 ૨૦૧૩ 

D8E16298 ૨૦૧૩ 

D8E16297 ૨૦૧૩ 

1604849 ૨૦૧૧ 

૨૧,૪૦,૦૦૦/- 

1604856 ૨૦૧૧ 

૨૧,૪૦,૦૦૦/- 

PVB6703 ૨૦૧૧ 

JCNL616 ૨૦૧૧ 

૩,૭૦,૦૦૦/- 

PAI2692011 ૨૦૧૧ 

1370451 ૨૦૦૮ 

11370543 ૨૦૦૮ 

SIW6462013 ૨૦૧૩ 

S318114811 ૨૦૧૩ 

S318114818 ૨૦૧૩ 
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RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૩૧ SWM િવભાગ 

GJ.4.W.5592 

૩૨ SWM િવભાગ 

GJ.4.H.8108 

૩૩ SWM િવભાગ 

GJ.4.Y.5607 

૩૪ SWM િવભાગ 

GJ.4.GA.0564 

૩૫ SWM િવભાગ 

GJ.4.BR.0138 

૩૬ નેજ િવભાગ 

GJ.4.X.5408 

૩૭ નેજ િવભાગ 

GJ.4.G.5112 

૩૮ નેજ િવભાગ 

GJ.4.G.5113 

૩૯ નેજ િવભાગ 

GJ.4.G.5114 

૪૦ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0916 

૪૧ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0354 

૪૨ નેજ િવભાગ 

GJ.4.T.0810 

૪૩ નેજ િવભાગ 

GJ.4.X.5359 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

SIW6472013 ૨૦૧૩ 

JDN2794 ૨૦૦૮ 

DIW531/08 ૨૦૦૮ 

MC1E4DLA2JP0318

43 

/ D67010446 

 

1914911 ૨૦૧૪ 

2410836 ૨૦૦૯ 

૫,૬૧,૭૫૦/- 

578102 ૨૦૧૩ 

૩,૫૧,૦૦૦/- 

575464 ૨૦૧૩ 

૩,૫૧,૦૦૦/- 

578157 ૨૦૧૩ 

૩,૫૧,૦૦૦/- 

  

MA1PL2GPKE2L556

78 

૨૦૧૪ 

035909 ૨૦૧૪ 

૧૧,૦૨,૭૧૩/- 

KNR161748 ૨૦૦૯ 

૧૧,૬૦,૭૭૩/- 
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RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

૪૪ નેજ િવભાગ 

GJ.4.X.5360 

૪૫ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0114 

૪૬ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0368 

૪૭ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0233 

૪૮ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0191 

૪૯ નેજ િવભાગ 

GJ.4.GA.0329 

૫૦ રોડ િવભાગ 

GJ.4.G.5032 

૫૧ રોડ િવભાગ 

GJ.4.AT.0209 

૫૨ રોડ િવભાગ 

GJ.4.Y.6929 

૫૩ રોડ િવભાગ 

GJ.4.H.9255 

૫૪ હ થ િવભાગ 

GJ.4.T.8041 

૫૫ હ થ િવભાગ 

GJ.4.GA.8042 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

097519 ૨૦૦૮ 

55155 ૨૦૧૬ 

55156 ૨૦૧૬ 

55157 ૨૦૧૬ 

55154 ૨૦૧૬ 

  

87829 ૧૯૯૭ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૯૬

26253 ૨૦૦૯ 

૯,૪૨,૧૭૯/- 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૯૬

SMT58109 ૨૦૦૯ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૯૬

SMT58I09  ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૯૬

00NM ૧૯૯૩ 

00NM ૧૯૯૩ 
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ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૯૬,૩૦૨/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૯૬,૩૦૨/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૯૬,૩૦૨/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૯૬,૩૦૨/- 

 

  

  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

 

 

         ન ધ:- િવભાગ ારા મા હતી આવેલ છે તે જુબ દશાવેલ છે

 

 

 

 

૫૬ હ થ િવભાગ 

GJ.4.GA.3012 

૫૭ ગાડન િવભાગ 

GJ.4.G.5726 

૫૮ ગાડન િવભાગ 

GJ.4.GA.0169 

૫૯ ગાડન િવભાગ 

GJ.4.GA.0597 

૬૦ ફ ટર િવભાગ 

GJ.4.G. 5125 

૬૧ એ ટટ િવભાગ 

GJ.4.G.5123 

૬૨ વોટર વકસ 

GJ.4.G.1506 

૬૩ ઘરવેરા ર કવર  

GJ.4.G.5037 

૬૪ બસ ગેરજ િવભાગ 

GJ.4.G.1439 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

િવભાગ ારા મા હતી આવેલ છે તે જુબ દશાવેલ છે. 

55155  

ARWB-2521 ૨૦૧૦ 

MA1PY2JDKGEL434

42 / 

JDG4L77905 

 

H7D06707 ૨૦૧૭ 

DG034116 ૨૦૧૩ 

D2F06573 ૨૦૧૩ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૩૩

  

00011553 ૧૯૯૭ ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૩૮

276150/1880699  ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯

૨૭
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ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૩૩,૯૫૦/- 

 

  

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૩૮,૬૭૯/- 

 

ુલ ખચ વષ 

૨૦૧૯-૨૦ 

૨૭,૮૦૯/- 

 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૭૨

5|lT4 

XM5 lJEFU .g:5[S8Z zL, 
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 
  

             lJEFUov JQF" ૨૦૧૯
    AFATPP
 

  HI EFZT ;FYH6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૭૨ ૨૦૨૦-૨૧                   TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

૨૦૧૯-૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 
AFATPP 

HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીચે[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

211 

૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 

GM VMl08 VC[JF, 

[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

          GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯

 

 

  

                                                                                   
   

   
 

 

 

GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GL XM5 V[S8 C[9/  GM

 

 

 

 

S|D GM\WFI[, 

BFTFGL  

;\bIF 

JQF" 

NZdIFG 

GJF 

GM\WFI[, 

BFTF  

   

S|D GM\WFI[, 

BFTFGL  

;\bIF 

JQF" 

NZdIFG 

GJF 

GM\WFI[, 

BFTF  

૧ ૩૭૫૫૯ ૨૧૪

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ GL XM5 V[S8 C[9/  GM\WFI[, BFTFVMGL 

 DFlCTL 

                                                                                  RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

         EFJGUZ

GL XM5 V[S8 C[9/  GM\WFI[, BFTFVMGL DFlCTL

NZdIFG 

WFI[, 

 

JQF" NZdIFG 

ZN SZ[, 

BFTFVMGL 

;\bIF 

JQF"GF V\T[ 

S], BFTF 

GL ;\bIF 

JQF" 

NZdIFG 

VFJ[, 

J;],FT  

   

NZdIFG 

WFI[, 

 

JQF" NZdIFG 

ZN SZ[, 

BFTFVMGL 

;\bIF 

JQF"GF V\T[ 

S], BFTF 

GL ;\bIF 

JQF" NZdIFG 

VFJ[, 

J;],FT  

૨૧૪ ૫૨ ૩૭૫૦૭ ૧૧૩૫૮૧/-

212 

WFI[, BFTFVMGL 

RLO VMl08Z 
DCFGUZ5Fl,SF 

EFJGUZ 

DFlCTL 

JQF"GF V\T[ 

AFSL ZC[TL 

J;],FT 

 

 

JQF" NZdIFG JQF"GF V\T[ 

AFSL ZC[TL 

J;],FT 

- -- 



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV[D;LqRLPVMPqVMPVPqHFPG\P૧૭૩

5|lT4 

XM5 lJEFU .g:5[S8Z zL, 
DCFGUZ5Fl,SF 
EFJGUZ 
  

         lJEFUov  JQF" ૨૦૧૯-

  AFATPP 

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

૧૭૩ q ૨૦૨૦-૨૧                TFP૦૨/૦૭/૨૦૨૦

-૨૦૨૦ GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF 
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૨૦૨૦ 

GF VMl08 VC[JF,GF SFD[ H~ZL DFlCTL DMS,JF  



RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ

ઓ ડટ અહવાલ વષ 
 

  HI EFZT ;FYH6FJJFG]

T{IFZ SZJFGL SFDULZL X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL 

jIJ:YF SZXMHLP 

       GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦

 JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, S], S[; GL ;

  

 J;], VFJ[, N\0GL ZSD                                ov            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   

     

                                                                                   
   

   
 

GF6FlSI JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GL XM5 V[S8 C[9/  J;], VFJ[, N

 JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, S], S[; GL ;

 J;], VFJ[, N\0GL ZSD                               

     

RLO VMl08Z SR[ZL4 DCFGUZ5Fl,SF4 EFJGUZ 
 
 

ઓ ડટ અહવાલ વષ Z_૨૦ v Z_૨૧ 

HI EFZT ;FYH6FJJFG]\ S[ V+[GL SR[ZL äFZF JQF" ૨૦૧૯-૨૦૨૦ GM VMl08 VC[JF, 

X~ K[ VF SFD[ VF5GF lJEFU[YL નીR[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

૨૦૨૦ GL XM5 V[S8 C[9/  J;], VFJ[, N\0 GL DFlCTL

VFJ[, S], S[; GL ;\bIF o v            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

0GL ZSD                                ov            PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP   

                                                                                  RLO VMl08Z
      DCFGUZ5Fl,SF

      EFJGUZ

GL XM5 V[S8 C[9/  J;], VFJ[, N\0 GL DFlCTL

VFJ[, S], S[; GL ;\bIF  o v          નીલ    

0GL ZSD                                 ov           નીલ 

214 

GM VMl08 VC[JF, 

R[ H6FjIF 5|DF6[GL DFlCTL DMS,L VF5JF 

0 GL DFlCTL 
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સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

 મહકમ િવભાગ  

  
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન અમલવાર  

થયેલ છે ક કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન 

થયેલ હોય 

તો ન થવા 

ગે ુ ં

કારણ 

૧ ટ. કિમટ  ૧૦૪૪ 

૨૮/ ૬/૧૯   

ુ યમં ી આવાસ યોજના િસવીલ એ . 

૧૧ માસ અથવા કરાર આધાર ત લેવા 

ગે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨ ટ. કિમટ  ૧૦૪૫ 

૨૮-૬-૧૯ 

ુ યમં ી આવાસ યોજના િસવીલ એ . 

૧૧ માસ અથવા કરાર આધાર ત લેવા 

ગે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩ ટ. કિમટ  ૧૦૩૭ 

૨૮-૬-૧૯ 

 ાઇવર નારણભાઇ ચોહલા લમસમ 

એલાઉ સ અ વયે  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૪ સા. સભા ૦૧ 

૨૯-૬-૨૦૧૯ 

રોશની િવભાગના દલીપભાઇ .પી.મકવાણા 

આિથક સહાય મળવા બાબત   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫ સા. સભા ૦૨ 

૨૯-૬-૧૯ 

ફ ડ વકર અકબરખાન હમીદખાન પઠાણ 

આિથક સહાય મળવા બાબત   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬ સા. સભા ૦૩ 

૨૯-૬-૧૯ 

ો ટ ઓફ . ી દાનાભાઇ સાગંાભાઇ 

કરમદા આિથક સહાય કુવવા બાબત   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭ સા. સભા ૨૨ 

૨૯-૬-૧૯ 

ઇ ચા  સે ટર  ી ુ યતંભાઇ .આર.ભ   

કાયમી સે ટર  તર ક બઢતી આપવા ગે  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮ સા. સભા ૦૪ 

૨૯-૬-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત.  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯ સા. સભા ૦૫ 

૨૯-૬-૧૯ 

દર યાન અવસાન પામનાર કમ. વગ ૩-૪ 

ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક નાણાક ય 

સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦ સા. સભા ૦૬ 

૨૯-૬-૧૯ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

૧૧ સા. સભા ૦૭ 

૨૯-૬-૧૯ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨ ટ. કિમટ  ૧૦૫૮ 

૧૫-૭-૧૯ 

ગાડન િવ.ના વીમ ગ બાથ ખાતે લેડ ઝ 

નર કરાર અધાર ત સં યા ગે  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩ ટ. કિમટ  ૧૦૬૬ 

૧૫-૭-૧૯ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ત ન રોજમદાર  ધોરણે રાખવા અ વયે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪ ટ. કિમટ  ૧૦૬૭ 

૧૫-૭-૧૯ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ત ન રોજમદાર  ધોરણે રાખવા અ વયે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫ ટ. કિમટ  ૧૦૬૪ 

૧-૭-૧૯ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ત ન રોજમદાર  ધોરણે રાખવા અ વયે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૬ ટ. કિમટ  ૧૦૫૯ 

૧૫-૭-૧૯ 

ગાડન િવ.ના વીમ ગ બાથ ખાતે ત ન  

કામચલાઉ ધોરણે  કરાર અધાર ત મેઇલ 

નર રાખવા ગે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૭ સા. સભા ૨૪ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૮ સા. સભા ૨૩ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૯ સા. સભા ૨૭ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૦ સા. સભા ૨૬ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૧ સા. સભા ૨૫ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૨૨ સા. સભા ૩૨ 

૨૯-૭-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૩ સા. સભા ૩૦ 

૨૯-૭-૧૯ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૪ સા. સભા ૨૯ 

૨૯-૭-૧૯ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૫ સા. સભા ૩૩ 

૨૯-૭-૧૯ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૬ સા. સભા ૫૨ 

૨૬-૮-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૨૭ સા. સભા ૫૧ 

૨૬-૮-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૮ સા. સભા ૫૩ 

૨૬-૮-૧૯ 

ચા  ુનોકર  દર યાન અવસાન થતા કમ. 

વગ ૩-૪ ના આ ીત ુ ુંબને ઉ ચક 

નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૯ ટ. કિમટ  ૧૨૭૧ 

૧૮-૧૦-૧૯ 

સો.વે.મે.િવ. ત ન રોજમદાર  ધોરણે 

રો.સ.કા. ની મં ુ ર  અ વયે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૦ ટ. કિમટ  ૧૩૯૪ 

૩૧-૧૨-૧૯ 

ી ડ .એમ.ગોહ લ ના કિમ.(એ) તર ક  

હાજર થવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૧ ટ. કિમટ  ૧૩૮૨ 

૩૧-૧૨-૧૯ 

રજમદાર સફાઇ કામદારો ગે મં ુ ર  

મળવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૨ ટ. કિમટ  ૧૩૮૭ 

૩૧-૧૨-૧૯ 

ી એન.ડ .ગોવાણી સાહબની બદલી થતા 

ના.ક.એ.માં એસ. .ચદંારાણાને ચા  

સ પવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૩૩ સા. સભા ૯૧ 

૩૦-૧૨-૧૯ 

પ ાવાળા મહમદ હનીફ ગફારભાઇ ને 

આિથક સહાય કુવવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૪ ટ. કિમટ  ૧૪૭૨ 

 

સદ ય ી શારદાબેન.એન.મકવાણાને 

આિથક સહાય મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૫ સા. સભા ૧૦૪ 

૨૯-૧-૨૦૨૦ 

 ટાઇમ ક પર કા ભાઇ બી.ગોહ લને         

આિથક સહાય મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૬ સા. સભા ૧૦૬ 

૨૯-૧-૨૦૨૦ 

પી.આર.ઓ.વી. ફરજ બ વતા 

વીણાબેન. આર.ભ  ને આિથક સહાય 

મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૭ ટ. કિમટ  ૧૪૭૭ 

૨૮-૧-૨૦૨૦ 

એિ લ- ૧૮ અને મે-૧૮ માં યોજવામા ં

આવેલ ટ  ર બેટ કામગીર મા ંરોકાયેલ 

કમચાર  એ ઓ.ટ . ને બદલે લમસમ 

એલા. મળવા ગે  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૮ સા. સભા ૧૦૭ 

૨૯-૧-૨૦૨૦ 

ાઇવર વાલ ભાઇ બા ભુાઇ બારયા ને 

આિથક સહાય કુવવા બાબત   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૩૯ સા. સભા ૧૦૫ 

૨૯-૧-૨૦૨૦ 

ુ . કલાક મ રુભાઇ ભ ડયા ાને  આિથક 

સહાય મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૦ ટ. કિમટ  ૧૫૦૮ 

૧૫-૨-૨૦૨૦ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ની મં ુર  મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૧ ટ. કિમટ  ૧૫૦૭ 

૧૫-૨-૨૦૨૦ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ની મં ુર  મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૨ ટ. કિમટ  ૧૫૦૬ 

૧૫-૨-૨૦૨૦ 

સો.વે.મે. િવ. સફાઇ બેંશવાળા રો.સ.કા. 

ની મં ુર  મળવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -   

૪૩ સા. સભા ૦૪ 

૩૦-૫-૨૦૨૦ 

સ.કા. સવંગમાં રહમ રાહ િનમ ુકંના 

ક સામા ંશૈ ણીક લાયકાત ધુારવા 

બાબત     

અમલવાર  થયેલ છે. -   

૪૪ સા. સભા ૧૬ 

૨૯-૬-૨૦૨૦ 

વગ ૩-૪ ના કમ. ચા  ુફરજ દર યાન 

અવસાન થતા કમ.ના આ ીત ુ ુંબને 

ઉ ચક નાણાક ય સહાયમા ં ટછાટ બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે. -   
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સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

 રોડઝ િવભાગ  

  
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ં

નામ 

ઠરાવ માકં 

અને તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે 

ક કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન 

થયેલ હોય 

તો ન થવા 

ગે ુ ં

કારણ 

૧ ટ. કિમટ   ૧૦૪૮ 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

મહ લા કોલેજ ડોન ચોક થઇ પાણી સટં સકલ 

ધુીના ર તાને વાઇડન ગ કરવા સાથે બી ુમીન પેવર 

રોડ ુ ંકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૨ ટ. કિમટ  ૧૦૪૦ 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

ુ :ખી યામબાપા સકલ પાસે તળા  રોડ પર રામમં  

મં દર પાસે આવેલ કંસારા નદ  પરના હયાત લુ ના ં

વાષ ક ભાવો  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩ ટ. કિમટ  ૧૦૫૧ 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ ના વાિષક ભાવો માટ ટ ડરથી ભાવો 

મગંાવતા ુલ ૬૪ એજ સીના ભાવો આવેલ  કરણે 

સામેલ  કરણે સામેલ છે. આવેલ ભાવો  ુહાલના 

ભાવો જુબ આર.એ. બનાવી સામેલ રાખેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪ ટ. કિમટ  ૧૦૫૦ 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

.સી.બી.વાહન ન ંGJ4 AP115 બધં પડ  જતા 

તાક દ ર પેર ગ કામ. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫ ટ. કિમટ  ૧૦૩૯ 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

વડવા –અ વોડમા ંસ ય ીઓ ારા ુ યમં ી શહર 

સડક યોજના તગત કમ. ન ં૭૫ િવજયરાજનગર 

રાવળભાઇ વાળ  ગલીમા ંર કાપટ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬ ટ. કિમટ  ૯૭૭ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

લસર મોમાઇ માતાના મદં રથી વ ન સાકાર 

ધુીનો રોડ બ ુમીન પેવર રોડ બનાવવા ુ ંકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭ ટ. કિમટ  ૯૮૪ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૮ ટ. કિમટ  ૯૭૬ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

ત તે ર વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ લોક 

ફ ટ ગ કરવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯ ટ. કિમટ  ૯૭૯ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

બોરતળાવ વોડમા ંિવિવધ ર તા  ુ બ ુિમન પેવર રોડ 

બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦ ટ. કિમટ  ૯૭૧ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

ઉ. ૃ ણનગર- વા વોડમાં િવિવધ ર તા  ુપેવર રોડ 

બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧ ટ. કિમટ  ૧૦૦૪ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

કાળ યાબીડ અયો યાનગર  મ ુલીથી અયો યા 

સોસાયટ  ક.ક.ના વૂાને જોડતો રોડ બી ુમીન પેવર 

રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨ ટ. કિમટ  ૧૦૦૬ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

કાળ યાબીડ હર ઓમ નગર ુ ય રોડ મગંળ સદનથી 

નાઇસ ુલ મેઇન રોડ ધુીનો રોડ બી ુમીન પેવર 

રોડ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩ ટ. કિમટ  ૧૦૦૫ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

કા ળયાબીડ ુની ભગવતીપાક સાિવ ીબેન ધરથી 

લગત ણ ખાચંોથી સારથી િવધાસં ુલના ગેટ ધુીનો 

રોડ બી ુમ ન પેવર રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૪ ટ. કિમટ  ૯૮૧ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

વડવા –અ વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ ુ ં ીકા ટ  પેવ ગ 

લોક સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫ ટ. કિમટ  ૧૦૦૦ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

લીલા સકલથી િવરાણી સકલ ર તાને િસ સલેન તથા 

િવરાણી સકલથી દલબહાર ટાંક  ધુીના ર તાને 

ફોરલેન રોડ બનાવવા માટ વાડન ગ કરવા સાથે 

બ ુમીન પેવર રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૬ ટ. કિમટ  ૯૬૮ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

વડવા –અ આવેલ નીલમબાગ વે સ સ લ ધુીના 

રોડને વાઇડન ગ કરવા  ુ

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૭ ટ. કિમટ  ૯૮૭ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

પીરછ લા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ લોક ુ ં

સ લાય અને ફ ટ ગ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૮ ટ. કિમટ  ૯૮૮ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

ઘોઘા સકલ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેિવગ  લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૯ ટ. કિમટ  ૯૭૮ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

બોરતળાવ ુ નગર રાજકોટ રોડથી હાદાનગર મેઇન 

રોડ આર.સી.સી. તથા બી ુમીન પેવર રોડ બનાવવા  ુ

કામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૨૦ ટ. કિમટ  ૯૮૦ 

૧/૦૬/૨૦૧૯ 

ઉ. ૃ ણનગર- વા  વોડમા ંિવિવધ  િવ તારમા ં ીકા ટ 

પેવ ગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૧ ટ. કિમટ  ૯૮૬ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

રાજકોટ રોડથી સર તા સોસાયટ નો ુ ય રોડ છે લે  

લાખાણીની ચાલ ધુીના રોડની બી ુમીન તથા પેિવગ 

લોક ફ ટ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૨ ટ. કિમટ  ૯૮૫ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

વે સ સકલ થઇ ધોબીઘાટ થઇ બાલવાટ કા ધુી 

ર તાને પેવર રોડના કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૩ હર 

બાધંકામ 

૫ 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 

ચ ા- લસર  વો ્મા ંમહ ર  સોસાયટ ના કોમન 

લોટમા ંપેવ ગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુ

કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૪ હર 

બાધંકામ 

૬ 

૧૯/૦૮/૨૦૧૯ 

માનસ દશન બં લોઝમા ંપેવ ગ લોક ફ ટ કરવા  ુ

કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૫ ટ. કિમટ  ૩૫ 

૨૯/૦૭/૨૦૧૯ 

ભાવનગર શહરમા ંઆવેલ ભાગંલી ગેટ પાસેના 

સકલ  ુ“ ભગવાન પર રુામ સકલ ” નામકરણ કરવા  

આવેલ દરખા તે અગાઉ  આ સકલ  ુનામકરણ થઇ 

ગયેલ હોય તે  ુ ફર  નામકરણ કર  શકા  ુન હોવાથી 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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દરખા ત પરત મોકલવા ગે  

૨૬ ટ. કિમટ  ૧૧૫૦ 

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

સં કારમડંળથી રામમં  મદં ર ીજ ધુી આર.સી.સી. 

રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૭ ટ. કિમટ  ૧૧૬૨ 

૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

શીતળામાતાથી અકવાડા ુ ુળ ધુીના ઘોઘારોડને 

પહોળો તથા ર કાપટ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૮ ટ. કિમટ  ૬૦ 

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

પાણીની ટાકં થી િવરાણી સકલ ધુીના રોડને ” વ. ી 

બ ુકભાઇ વાઢલ “ તર ક નમકરણ કરવા ગે   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૨૯ ટ. કિમટ  ૬૧ 

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

િસ નુગર પાસે મો  મદં ર રોડ ઉપર આવેલ સકલને 

“ અમર શહ દ હ  ુકાલાણી સકલ ” નામકરણ કરવા 

ગે 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૦ ટ. કિમટ  ૬૨ 

૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

ભાવનગર –સીદસર રોડ, લીલા સકલથી ચોકડ  

ધુીના ર તાને “ ભ ત વેદાતં વામી માગ “ અને 

હલપાક ચોકડ ને “ ઇ કોન મદં ર ચોક “ તર ક 

નામકરણ કરવા ગે  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૧ ટ. કિમટ  ૧૧૭૮ ુંભારવાડા િવકટર ડલા સામેનો શાિંતનગર પાસેનો અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૩/૦૯/૨૦૧૯ બાક નો રોડ આર.સી.સી. કરવાના કામ 

૩૨ ટ. કિમટ  ૧૧૭૯ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૩ ટ. કિમટ  ૧૧૭૭ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ઘોઘાસકલ વોડમાં િવિવધ ર તાઓ  ુપેિવગ લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૪ ટ. કિમટ  ૧૧૮૪ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

જોગસપાક પાછળથી શશી  ુચોક ધુીનો ર તો 

બી ુમીન પેવર રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૫ ટ. કિમટ  ૧૧૯૩ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ઘોઘા રોડથી તરસમીયા ગામને જોડતા ફોરલેન પેવર 

રોડના  કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૬ ટ. કિમટ  ૧૧૮૧ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

િવજયરાજનગર સકલથી રા કોટ રોડ ધુીના ર તાને 

ર વાઇડ ગ કરવા સાથે બી મૂીન પેવર રોડ 

બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૭ ટ. કિમટ  ૧૧૭૬ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

તખતે ર વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ  ુપેવ ગ લોક 

સ લાયઅને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૩૮ ટ. કિમટ  ૧૧૮૫ ભાવનગરન િવિવધ િવ તારમા ં ીકા ટ પેવ ગ લોક અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૩/૦૯/૨૦૧૯ સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

૩૯ ટ. કિમટ  ૧૧૮૩ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

તખતે ર વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ  ુપેવ ગ લોક 

સ લાયઅને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૦ ટ. કિમટ  ૧૧૮૯ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

.ઈ.પી.સી.બી.ઓફ સથી ફરદોસ લેટ ધુી બ ે 

સાઇડ તથા રબર ફકટર થી ઘોઘા સકલ તરફના ુ ય 

રોડ પર ક તાનની સામેના ભાગમા રોડ સાઇડમાં 

પેિવગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૧ ટ. કિમટ  ૧૧૯૯ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ક.પરા વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ  ુપેવ ગ લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૨ ટ. કિમટ  ૧૧૯૧ 

૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

 વડવા–અ વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ  ુપેવ ગ લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૩ ટ. કિમટ  ૧૨૪૭ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા સકલ તરફ જતા રોડ પાર અમર સોસાયટ  

પાસે ર વે અ ડર જ બનાવવા અથ DRP ની 

કાયવાહ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૪ હર ૯ ક.પરા વોડમા ંબાટોળની ખડક  પાસે ભરવાડ વાડો અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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બાધંકામ ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ રા ુભાઇ બાલાભાઇના ઘરથી બ ુકભાઇ વેગડના ઘર 

ધુી  તથા રાણીકા ગામતળ િવ તારમા ંિવિવધ 

ગલીઓમા ંરા ુલા ર ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

૪૫ ટ. કિમટ  ૧૨૧૧ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

ઉ. સરદારનગર વોડમા ંિવિવધ ર તાઓ  ુબી ુમીન 

પેવર રોડ બનાવવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૬ ટ. કિમટ  ૧૨૨૫ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

કાળ યાબીડ સાગવાડ  લોટ ન.ં૨૪૯/૪૫૦ થી 

૩૨૧/૪૫૦ માં પેિવગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ 

કરાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૭ ટ. કિમટ  ૧૨૨૪ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

એરપોટ રોડથી એરપોટ ગેટ ધુીના ર તા  ુ

આર.સી.સી. કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૮ ટ. કિમટ  ૧૨૨૬ 

૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

તખતે ર વોડમા ંઆવેલ .ઈ.પી.સી.બી. વાળ  

ગલીમા ંર કાપટ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૪૯ હર 

બાધંકામ 

૮ 

૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

માલધાર  સોસાયટ  ઠાકર ારા તરફ જતા ર તાને 

બ ુમીન પેવર રોડ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૦ હર 

બાધંકામ 

૧૦ 

૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

ઘોઘા સકલ વોડમા ંનારયણ પાક ૧૫૦ ટ ર ગરોડ 

પાસે ર બર મો ડડ પેિવગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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કરવા  ુકામ  

૫૧ ટ. કિમટ  ૧૨૫૭ 

૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

િવધાનગર ગાધંી કોલોની લોટ ન.ં ૧, લાઇન ન.ં૧ , 

રામાપીરના મદં રથી લાઇન ન-ં૨, ધુીના રોડ 

બ ુમીન પેવર રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૨ ટ. કિમટ  ૧૨૫૬ 

૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

ક.પરા તથા ઉ. ૃ ણનગર વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ં

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૩ ટ. કિમટ  ૧૩૬૧ 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

ભરતભાઇના મકાન સામેનો ખાચંો મન ભાઇ  

કા બડવાળો ખાચંો લોટન ં૧૨૦ થી શ  થતો  તથા 

શપથ ફલેટથી ભ તવાસ તરફ જતા આગળ રા ુભાઇ 

નાગ રુના ઘર ધુી પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૪ ટ. કિમટ  ૧૩૭૫ 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

ચોમાસાની િસઝન બાદ ર તાની મરામતમી કામગીર  

ઝડપથી થઈ શક તે સા  સરકાર ી ારા SJMMSVY  

હઠળ  ૧૫.૦૦ કરોડની ાટં ફાળવેલ હોય આ કામ 

ઝડપથી ર પેર ગ અને ર કપટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૫ ટ. કિમટ  ૧૩૭૬ ચોમાસાની િસઝન બાદ ર તાની મરામતમી કામગીર  અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ઝડપથી થઈ શક તે સા  સરકાર ી ારા SJMMSVY  

હઠળ  ૧૫.૦૦ કરોડની ાટં ફાળવેલ હોય આ કામ 

ઝડપથી ર પેર ગ અને ર કાપટ ગ કરવા  ુકામ 

૫૬ ટ. કિમટ  ૧૩૯૯ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ચ ા – લસર વોડમાં (૪)(૫)(૨૯) સહયોગ 

સોસાયટ માં આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૭ હર 

બાધંકામ 

૧૬ 

૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 

સરદારનગર જથી ૧૪ નાળા ધુી પેિવગ લોક  ુ

કામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૮ હર 

બાધંકામ 

૧૫ 

૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 

તખતે ર વોડમા ંિવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૫૯ ટ. કિમટ  ૯૩ 

૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 

માલધાર  લુના સરદારનગર બા ુના છેડા પર 

આવેલ આયલે ડને “ ી સતં વામી ક ુરામ  

મહારાજ “ નામકરણ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૦ ટ. કિમટ  ૧૩૮૪ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ઘોઘાસકલ વોડના િવિવધ ર તાઓ  ુપેિવગ લોક  ુ

કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૬૧ ટ. કિમટ  ૧૩૮૧ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

હ લ ાઇવ રુો ક ઝવાળા બે રોડ તથા ના 

રસીડ સી ભરતનગરના ર તા બી ુમીન પેવર રોડ 

કરવાના કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૨ ટ. કિમટ  ૧૪૧૮ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

દરખા ત જુબ ડ ટ કો.ઓ. બેકની પાછળ મ ટ  

લવેલ પાક ગ પાસેના ર તા પર પેિવગ લોક 

નાખવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૩ ટ. કિમટ  ૧૪૧૫ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વડવા –બ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંઆર.સી.સી. કામ  

(૩૯) ુંભારવાડા સકલ પાસે ઠકકરબાપા સોસાયટ  

(૩૯) લાલ કારખાના પાછળ રામાપીરના મદં રથી 

પ પ ગ ધુી તેમજ વ ચનેા ચોક ધુી આર.સી.સી. 

રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૪ ટ. કિમટ  ૧૪૧૪ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વડવા- બ વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં આર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૫ ટ. કિમટ  ૧૪૧૬ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વડવા- બ વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં આર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૬૬ ટ. કિમટ  ૧૪૧૦ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 ુંભારવાડા અ રપાક ુલ પાસેના ૮૦ ટ રોડ  ુ   

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૭ ટ. કિમટ  ૧૪૧૨ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા અમર સોસાયટ , શેર  ન ં૧ થઈ ાઇવર 

કોલોની થઈ ડાબી સાઇડ ગોપાલ સોસાયટ ના બાક  

રોડ  તથા જમણી સાઇડ રણ તિસહની ઓફ સ ધુી 

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુ કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૮ ટ. કિમટ  ૧૪૧૧ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા વોડમા ં(૧૨૬) ુંભારવાડા,રામદવનગર , 

મફતનગર,તથા ગરનાર સોસાયટ  બાક  ર તો (૧૩૦) 

શીતળામાની દર  સામે જયાબેન ચાવડાના ઘર 

પાછળનો ર તો (૧૩૧) અમર સોસાયટ  શેર  ન.ં૩ , 

દ રૂભાઇના ઘરથી ખોડલચોક ધુી આર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૬૯ ટ. કિમટ  ૧૪૦૯ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વડવા- બ વોડમાં િનમળનગર િવ તારમા ંશેર  ન.ં ૯ 

થી ભા ભૂાના ચોક ધુી તથા ધાણાવાળ  શરે  અને 

ભ ત શેર મા ં આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૭૦ ટ. કિમટ  ૧૪૦૫ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ઘોઘાસકલ વોડમાં લાખાવાડ  ઘોઘા જકાતનાકા 

પાછળના બાક  ર તા  ુઆર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૧ ટ. કિમટ  ૧૪૦૪ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ઘોઘાસકલ વોડમાં (૨૦૬) મ વી અખાડા પાછળ 

કંસારાકાઠા,  ૫૦-વાર યા નરશભાઇ જગડના ંઘરથી 

મોટાભાઇના ગેરજ ધુી (૨૦૭) શહર ફરતી સડક 

ર બરના બસ ટ ડથી કંસારા લુ ધુી આર.સી.સી. 

રોડ બનાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૨ ટ. કિમટ  ૧૪૦૮ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મહાલ મી સોસાયટ  -૧, ચ ામા બાક  રહતા 

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૩ ટ. કિમટ  ૧૪૦૩ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

બાલયોગીનગર , નારાયણપાક –સોમનાથ રસીડ સીને 

જોડતો રોડ આર.સી.સી. બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૪ ટ. કિમટ  ૧૪૦૦ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ઉ. ૃ ણનગર – વા વોડમા િવિવધ િવ તારમા 

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૫ ટ. કિમટ  ૧૪૦૭ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મણીનગર , લસર આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૭૬ ટ. કિમટ  ૧૪૦૬ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

લસર િશવશ ત રસીડ સી લોટ ન.ં ૩૪૬-૩૫૪ ડ  

થી એસ ૩૨૯-૩૩૪ ડ  ધુી પેિવગ લોક ફ ટ ગ 

કરવાના કામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૭ ટ. કિમટ  ૧૩૯૮ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ચ ા લસર વોડમા ંકમચાર નગર -૧,૨ મા 

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૮ ટ. કિમટ  ૧૩૯૭ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ક. પરા વોડમા ંવા કટ ગેટથી ટકર  ચોક થઈ વાપર  

ચોક ધુી આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૭૯ ટ. કિમટ  ૧૩૯૬ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ક. પરા વોડમા ં(૪૮) અગર યાવાડથી બાયલી 

માતાના મદં ર ધુી તથા (૫૦) ૂના બદંર રોડ ૩૬ 

કવાટસના ણૂા પાસેના મઈન રોડને જોડતા રોડ  ુ

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૦ ટ. કિમટ  ૧૪૧૩ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા વોડમા ંઆવેલ સ યનારાયણ  સોસાયટ  

ર વે લાઈન પેરલલ રોડ આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૧ ટ. કિમટ  ૧૪૦૧ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ક. પરા વોડમા ં ેસ રોડ પ પ ગ ટશનથી વે ટબલ 

કારખાના તરફનો ુનો શામળદાસ રોડ  આર.સી.સી. 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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રોડ બનાવવા  ુકામ 

૮૨ ટ. કિમટ  ૧૪૦૨ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ઘોઘાસકલ વોડમાં ( ૨૧૦) બાલ યોગીનગરથી 

રવીપાકને જોડતો ર તો (૨૧૨) માનસદશન સોસાયટ  

પાછળ , ુ યમં ી આવાસ યોજના એરપોટ રોડને 

જોડતા ર તાને આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૩ ટ. કિમટ  ૫૮૭ 

૨૮/૧૧/૨૦૧૯ 

દરખા તની િવગતો જુબ ટ ડર યાની 

કાયવાહ મા થમ ક બી  ય ને એક જ એજ સી  ુ

ટ ડર આવે તો ટ ડર કાયવાહ  રદ કર  ી  વાર 

ટ ડર કાયવાહ  કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૪ ટ. કિમટ  ૫૨૩ 

૨૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ર ગરોડ ઘોઘા રોડ તળા  રોડ ર ગરોડ પર વારાહ  

સોસાયટ  પાસે બાક  રહલ રોડ ર તો બી ુમીન  પેવર 

રોડ  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૫ ટ. કિમટ  ૧૪૪૦ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવર રોડ  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૬ ટ. કિમટ  ૧૪૩૯ ુંભારવાડા વોડમા ંગીરનાર સોસાયટ  ખાર યા અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૫/૦૧/૨૦૨૦ હ મુાન મફતનગરની આ ુ બા ુના િવ તારમાં પેવર 

લોક  ુકામ  

૮૭ ટ. કિમટ  ૧૪૪૨ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ચ ા- લસર વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવર રોડ  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૮ ટ. કિમટ  ૧૪૪૧ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવર રોડ  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૮૯ ટ. કિમટ  ૧૪૪૩ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા ંબાલવાટ કાના નાકાથી પટલ  

સોસાયટ ના રોડ ઉપર વાઈડન ગ  કર  મેટલ 

ા ટ ગ રોડ તથા દસાઈનગર શેર  ન.ં૧ થી ૩ મા ં

વાઈડન ગ  કર   મેટલ ા ટ ગ રોડ બનાવવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૦ ટ. કિમટ  ૧૪૫૯ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંપટલ પાક-૧ , મ ુલી 

લેટથી અ રધામ રોડ ન.ં ૧ ને જોડતા રોડ  ુ

બી ુમીન પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૯૧ ટ. કિમટ  ૧૪૫૮ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંપચંર ન સોસાયટ માં 

શેર  ન-ં૧ બી ૪૭૨૩/એ થી બી ૪૭૬૨,  શેર  ન-ં૨ બી 

૪૭૪૩ એ થી બી ૪૭૮૨, શેર  ન-ં૩ બી ૪૭૪૩ એથી 

બી ૪૮૦૨  ના ર તા  ુપેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૨ ટ. કિમટ  ૧૪૫૭ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંસાગવાડ  િવ તારના 

ુ ય ચાર ર તા પેવર રોડ  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૩ ટ. કિમટ  ૧૪૫૬ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંનચીકતા ુલથી 

પટલપાક -૨ મહાવીરનગર શ તમાતાના મદં ર 

પાછળનો રોડ પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૪ ટ. કિમટ  ૧૪૫૫ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

અ રધામ -૧ શેર  ન.ં-૧૦-૧૨, લોટ ન.ંબી-૨૪૮૭ -

૨૫૧૮ , ૨૫૧૯-૨૫૫૦ , ૨૫૫૧-૨૫૮૧, 

કાળ યાબીડમા પેવ ગ લોક  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૫ ટ. કિમટ  ૧૪૪૪ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવર રોડ  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૬ ટ. કિમટ  ૧૪૪૫ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ચ ા- લસર વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવર રોડ  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૯૭ ટ. કિમટ  ૧૪૭૧ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

 દ.સરદારનગર –તરસમીયા વોડમાં િવિવધ 

િવ તારમા ંપેવ ગ લોક  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૮ ટ. કિમટ  ૧૪૬૬ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ.સરદારનગર –અકવાડા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમાં 

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૯૯ ટ. કિમટ  ૧૪૬૭ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

૨૧ મી.ટ .પી રોડથી િશવા  સકલથી ૪૫ મીટર 

રગરોડ આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૦ ટ. કિમટ  ૧૪૪૭ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

વડવા-અ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમાં પેવ ગ લોક  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૧ ટ. કિમટ  ૧૪૫૨ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

પીરછ લા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ લોક  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૨ ટ. કિમટ  ૧૪૪૮ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

વડવા-અ વોડમા ંબાભંણીયાની વાડ ના તમામ  

િવ તારમા ંપેવ ગ લોક  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૩ ટ. કિમટ  ૧૪૫૧ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

પીરછ લા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ લોક  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૪ ટ. કિમટ  ૧૪૬૪ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

દ.સરદારનગર –તરસમીયા વોડમાં .ુહા.બોડ , બે 

માળ યા વસાહતની ગલીઓમા પેવ ગ લોક  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૦૫ ટ. કિમટ  ૧૪૬૫ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ.સરદારનગર –અકવાડા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમાં  

રોડ ર કાપટ કરાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૬ ટ. કિમટ  ૧૪૫૦ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ક. પરા વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ં વાઈડન ગ  કર  

મેટલ ા ટ ગ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૭ ટ. કિમટ  ૧૪૪૬ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

તખતે ર વોડમા ંિવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૮ ટ. કિમટ  ૧૪૬૯ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

દ.સરદારનગર વોડમા ંિવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૦૯ હર 

બાધંકામ 

૧૪૬૮ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

વડવા-બ વોડમા ંિવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૦ હર 

બાધંકામ 

૧૪૪૯ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ. ૃ ણનગર – વા વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં પેવર 

રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૧ ટ. કિમટ  ૧૪૬૩ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ.સરદારનગર –અકવાડા ુ ુળથી મહાનગરપાલકા 

ની હદ ધુી ર કાપટ કરાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૨ ટ. કિમટ  ૧૪૬૨ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

દ.સરદારનગર –તરસમીયા વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં 

પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૧૩ ટ. કિમટ  ૧૪૬૧ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ.સરદારનગર –અકવાડા વોડમા ંટ .પી. ક મ ન.ં ૧૨ 

મા ધાનમં ી આવાસ યોજના માટ એ ોચ રોડ 

પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૪ ટ. કિમટ  ૧૪૬૦ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંસદ ૂ  આ મની 

પાછળનો રોડ પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  -- 

૧૧૫ ટ. કિમટ  ૧૪૭૦ 

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 

િવ લવાડ  પે ોલપપંથી ચાવડ ગેટ ધુીનો ડ વાઇડર 

સાથે પેવર રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૬ હર 

બાધંકામ 

૧૮ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

ી વામીનારાયણ િવકાસ મડંળ કાળ યાબીડ લોટ 

ન.ંબી / ૪૪૧૫ થી ૪૪૩૦ તથા લોટ ન.ં ૪૪૭૯ થી 

૪૪૯૪ ધુીના ર તા પર દ.સરદારનગર 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૭ હર 

બાધંકામ 

૧૭ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

અ રવાડ -૧, શેર  ન.ં ૮ લોટ ન.ં બી ૨૪૨૩ થી 

૨૪૫૪ ધુી કાળ યાબીડમા ંપેિવગ લોક સ લાય 

અને ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૧૮ હર 

બાધંકામ 

૨૪ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

સરદારનગર વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંપેવ ગ 

લોક  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૧૯ હર 

બાધંકામ 

૨૦ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

પટલ પાક-૧, શેર ન.ં.૨, લોટ ન.ં સી / ૪૬૬૧ થી  

૪૭૯૨ ધુી કાળ યાબીડમા ંપેિવગ લોક સ લાય 

અને ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૦ હર 

બાધંકામ 

૨૩ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

દ.સરદારનગર –તરસમીયા વોડ તળા  રોડ ધુી 

ટ .પી. રોડની બ ે બા ુ   પેિવગ લોક ફ ટ ગ  

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૧ હર 

બાધંકામ 

૨૨ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

ઉ. ૃ ણનગર – વા વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં 

વાઈડન ગ  કર  મેટલ ા ટ ગ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૨ હર 

બાધંકામ 

૨૧ 

૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 

પટલ પાક-૧,શેર  ન.ં૧, લોટ ન.ં સી / ૪૬૪૫ થી  

૪૭૪૬ ધુી કાળ યાબીડમા ંપેિવગ લોક સ લાય 

અને ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૩ ટ. કિમટ  ૧૪૮૫ 

૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 

મીલની ચાલી િવ તારમા ંઆર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુ

રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૪ ટ. કિમટ  ૧૪૮૪ 

૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 

ુંભારવાડા વોડ  ગીરનાર સોસાયટ મા આર.સી.સી. 

રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૨૫ ટ. કિમટ  ૧૪૮૩ 

૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 

ુંભારવાડામા જથી મેલડ  માતાના મદં ર  ધુી 

મોતીતળાવ રોડ  ુ વાઈડન ગ  કર  આર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૬ ટ. કિમટ  ૭૦૮ 

૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

વીરાણી સકલથી સરદાર પટલ ુલ ધુીના માગને “ 

કનલ મોહબતિસહ  ગોહ લ માગ” તર ક  નામકરણ 

કરવા ગે  

  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૭ ટ. કિમટ  ૧૩૭૫ 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

ચોમાસાની િસઝન બાદ ર તાની મરામતની કામગીર  

ઝડપથી થઈ શક તે માટ સા ુ SJMMSVY હઠળ 

૧૫.૦૦ કરોડની ાટં ફાળવેલ હોય , પેવર લા ટ 

મટ ર ય સથી પેચવક તથા આ કામ ઝડપથી 

ર પેર ગ  અને ર કાપટ ગ કરાવવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૨૮ ટ. કિમટ  ૧૩૭૬ 

૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

ચોમાસાની િસઝન બાદ ર તાની મરામતની કામગીર  

ઝડપથી થઈ શક તે માટ સા ુ SJMMSVY હઠળ 

૧૫.૦૦ કરોડની ાટં ફાળવેલ હોય , પેવર લા ટ 

મટ ર ય સથી પેચવક તથા આ કામ ઝડપથી 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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ર પેર ગ  અને ર કાપટ ગ કરાવવા  ુકામ   

૧૨૯ ટ. કિમટ  ૧૫૨૦ 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંગણપતી મદં ર 

પાછળના ચાર ખાચંાના પેિવગ લોક સ લાય  અને 

ફ ટ ગ  ૂકામ (એલ -૧ )  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૦ ટ. કિમટ  ૧૫૨૧ 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ વોડમા િવિવધ ર તાઓ (૧૬૩)  મા તી 

યોગ આ મ પાસ,ે લોટ ન.ં સી-૭૨૭-૭૪૨(૧૬૯) 

બેબીલડવાળો ખાચંો, લોટ ન.ં સી-૨૨૫-૨૩૨ અને 

સીએમ-૪૦ થી ૫૦ ધુી આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુ

રોડ  ુકામ (એલ -૧ ) 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૧ ટ. કિમટ  ૧૫૨૩ 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

અયો યા મ ુલીની સામે ક.પી.એસ. કોલેજવાળા 

ર તા  ુબી ુમીન પેવર તથા જ ુરવાળા ભાગમા   

આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ (એલ -૧ ) 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૨ ટ. કિમટ  ૧૫૨૪ 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ – િસદસર વોડમા ંનાર ર સોસાયટ ના 

મેઈન રોડ તથા તેને જોડતા ર તા  ુ આર.સી.સી. રોડ 

બનાવવા  ુરોડ  ુકામ (એલ -૧ ) 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૩૩ ટ. કિમટ  ૧૫૨૨ 

૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

કબીર રોડ આ મ સામેના ક.પી.ઇ.એસ. કોલેજ રોડથી 

નુીસીપલ પી.એચ.સી.ના લોટ ધુી આર.સી.સી. 

રોડ બનાવવા  ુરોડ  ુકામ (એલ -૧ ) 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૪ હર 

બાધંકામ 

૨૮ 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

શાિંતનગર સોસાયટ -૧ શેર  ન ં-૫ સી /૪૫૫૫ થી 

૪૫૯૦ ધુી કાળ યાબીડમા પેિવગ લોક સ લાય  

અને ફ ટ ગ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૫ હર 

બાધંકામ 

૨૯ 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

નદંનવન સોસાયટ , શેર  ન-ં૧ બી / ૫૧૧૬ થી ૫૧૩૫ 

ધુી કાળ યાબીડમા પેિવગ લોક સ લાય  અને 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૬ હર 

બાધંકામ 

૩૦ 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

પટલ પાક-૧,શેર  ન.ં૪, લોટ ન.ં સી / ૪૭૨૫ થી  

૪૭૫૬ ધુી કાળ યાબીડમા ંર બર મો ડડ પેિવગ 

લોક સ લાય અને ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૭ હર 

બાધંકામ 

૩૧ 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

શેર  ન.ં૧, લોટ ન.ં સી / ૨૯૭૮ થી ૨૯૬૯ ધુી તથા 

લોટ ન.ં સી / ૨૯૬૮ થી ૨૯૬૧ ધુી  કાળ યાબીડમા ં

પેિવગ લોક સ લાય અને ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૩૮ હર 

બાધંકામ 

૩૨ 

૨૫/૦૨/૨૦૨૦ 

િશ પી એપાટમે ટ , લોટ ન.ં ૧૦-૧૧,  િશ પીનગર, 

કાળાનાળામા પેિવગ લોક ફ ટ ગ  કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૩૯ હર 

બાધંકામ 

૨૬ 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

તાળા  રોડ પર આવેલ ૃ ણનગર ર વે ટશનવાળા 

ભાગનો રોડ તા તરમા ુ લો કર  ફોરલેન પેવર રોડ 

કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૦ હર 

બાધંકામ 

૨૫ 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

દાણાપીઠ િવ તારમા ટશન રોડથી ખારગેટ ધુીના 

રોડ  ુર કાપટ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૧ હર 

બાધંકામ 

૨૭ 

૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા getco પાસે પેવર રોડ  ુર કાપટ 

કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૨ ટ. કિમટ  ૧૫૬૦ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

કાળ યાબીડ રામમં  મદં ર પાસે આવેલ કંસારા નદ  

ઉપર હયાત લૂ  ુ થીગ માટ  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૩ ટ. કિમટ  ૧૫૭૦ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

નવાપરા રોયલ કો પલે  સામેથી નાનક બેકર  

ધુીના ર તા  ુસે લ ડ વાઇડર  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૪ ટ. કિમટ  ૧૫૪૩ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

દ.સરદારનગર –તરસમીયા વોડમા ક.ડ . માણેક 

સકલથી િવવેકાનદં પાક  ધુીનો ર તો ર કાપટ 

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૫ ટ. કિમટ  ૧૫૬૬ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

આર.ટ .ઓ.સકલથી દસાઇનગર પે ોલપ પ ધુી 

બી ુમીન પેવર ર કાપટ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૪૬ ટ. કિમટ  ૧૫૪૦ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

લુી તા મેદાન સામેથી વડોદર યા સકલ ધુીનો રોડ 

ર કાપટ કરાવવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૭ ટ. કિમટ  ૧૫૪૨ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ક.પરા, ઉ. ૃ ણનગર, વોડમા િવિવધ િવ તારમા ંપેિવગ 

લોક નાખવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૮ ટ. કિમટ  ૧૫૪૧ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

નવર ન લેટવાળો ઉભો રોડ તથા તેની બા ુની 

ગલીમા ર કાપટ કરાવવા  ુકામ   

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૪૯ ટ. કિમટ  ૧૫૩૭ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

જગદ શ સોસાયટ  ભુાષનગરમા પેિવગ લોક 

નાખવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૦ ટ. કિમટ  ૧૫૩૬ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 ઘોઘાસકલ વોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંબી ુમીન પેવર 

તથા આર.સી.સી. રોડ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૧ ટ. કિમટ  ૧૫૩૫ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

વડવા-બ વોડમા ંિવ તારમા ંિવિવધ ર તાઓ પેવર 

રોડ  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૨ ટ. કિમટ  ૧૫૩૪ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

તખતે ર વોડમા ંર લાય સ મોલની સામેથી 

જોગસપાક ને પેરલલ આતાભાઇથી ક.ડ .માણેક સકલ 

ધુીના રોડ  ુર કાપટ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 



249 
 

૧૫૩ ટ. કિમટ  ૧૫૩૮ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ક. પરાવોડમા ંિવિવધ િવ તારમા ંબી ુમીન પેવર રોડ 

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૪ ટ. કિમટ  ૧૫૬૫ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

મા  પે ોલપ પ ( ુના બદંર રોડ) થી કબલ ટયડ 

જ ધુી ફોરલેન  બી ુમીન પેવર રોડ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૫ ટ. કિમટ  ૧૫૩૧ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ઇ કોન મેગાસીટ , ભાવનગરમા બી ુમીન પેવર રોડ 

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૬ ટ. કિમટ  ૧૫૩૩ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ઉ. ૃ ણનગર – વા વોડમાં િવિવધ િવ તારમાં 

વાઈડન ગ  કર  મેટલ ા ટ ગ બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૭ ટ. કિમટ  ૧૫૩૨ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ઘોઘા સકલથી સ ટ સકલ ધુી સ લ ડ વાઇડર 

સાથે પેવર રોડ કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૮ ટ. કિમટ  ૧૫૩૦ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 મેઘ ુત સોસાયટ મા બી ુમીન પેવર રોડ કરવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૫૯ ટ. કિમટ  ૧૫૩૯ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

મહ લા કોલેજ સકલ થઈ પાણી સકલ ધુી સ લ 

ડ વાઇડર સાથે ફોરલેન  બી ુમીન પેવર રોડ કરવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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૧૬૦ ટ. કિમટ  ૧૫૨૯ 

૨૦/૦૩/૨૦૨૦ 

િશવા  સકલ થઈ િવ લ ટન (કોલેજ સકલ) ધુી 

સ લ ડ વાઇડર સાથે ફોરલેન  બી ુમીન પેવર રોડ 

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૬૧ ટ. કિમટ  ૧૬૧૨ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

હલપાકથી નવી ાનમજંર  ુલ ધુી તથા 

ુ :ખી યામ બાપા આ મ ધુી આર.સી.સી.રોડ ના 

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૬૨ ટ. કિમટ  ૧૫૯૧ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

બોરતળાવ વોડમા િવિવધ િવ તારમા પેિવગ લોક 

સ લાય અને ફ ટ ગ કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 

૧૬૩ ટ. કિમટ  ૧૫૭૯ 

૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ભાગંલી ગેટથી રામમં  પે ોલપપંની પેરલલથી 

તળા  રોડ ધુી આર.સી.સી.રોડ બનાવવા  ુ કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -  - 
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 સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

એ ટટ િવભાગ  

મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ં

નામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે 

ક કમ ? 

જો થયેલ 

હોય તો તે 

ગેની ુંક  

િવગત 

જો ન 

થયેલ 

હોય તો ન 

થવા 

ગે ુ ં

કારણ 

૧ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૧૦,તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુ ય 

બ ડગના ા ડ લોર પર િુનયન બે ક 

ઓફ ઇ ડયાને ફાળવેલ; જ યા /એ.ટ .એમ. 

વાળ  જ યાની 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૨ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૧૨,તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ી ઝવેરચદં મેઘાણી ઓ ડટોર યમ અને આટ 

ગેલેર  ભાડ આપવાની શરતોમા ધુારા વધારા 

કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 
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૩ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૬૪,તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ સર ત તિસહ  હો પટલ સામેની તા કુા 

પચંાયત કચમા જણાવેલ લા પચંાયતની 

જમીન તબદ લ કરવા  ગે 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૪ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૬૯,તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકા હ તક  ુ

ગગંાજળ યા તળાવ એલ.આઇ.સી.ઓફ સની 

પાછળની જ યામા મ ટ લેવલ પા કગ “ પે 

ડ પાક “ માટ િનયત કરલ જ યામા 

પા કગને લાયસ સ  વ લુીને ચલાવવા ગે  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૫ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૭૪,તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ લોટ ન.ં ૬૦  િતલકનગર લીઝ પ ાની ુ ત 

ર  ુકરવા બાબત   

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૬ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૮૪,તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ફકટર  લોટ ન ંએફ /૬૫ / ૧ એ મોતી 

તળાવના લીઝ પ ાની ુ ત ર  ુકરવા 

બાબત    

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૭ સાધારણ 

સમ  

૮૫,તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ફકટર  લોટ ન ંએફ /૨  એ ેસ રોડના લીઝ 

પ ાની ુ ત ર  ુકરવા બાબત    

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 
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સભા 

૮ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૮૬,તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ફકટર  લોટ ન ંએફ /૬૧ ુના બદંર રો ના 

લીઝ પ ાની ુ ત ર  ુકરવા બાબત    

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૯ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૭૯,તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકાના શોિપગ 

સે ટરની  ણ અલગ અલગ ુ કાનોની ૨૫% 

ડ પોઝીટ પૈક  ભરલ ૧૦% અપસેટ ાઇઝની 

રકમ મજર બાદ આપી બાક ના ભરલ ભાવના 

૧૫% જુબ રકમ ણે બ ડરોએ ભરપાઇ 

કરલ હોય ુ કાન ફાળવવા બાબત. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૦ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૯૮,તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ નુી. લીઝ હો ડ લોટના ઉપયોગફરના 

િ િમયમના દરો ર વાઇઝ કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૧ સાધારણ 

સમ  

૧૧૦,તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦ વા કટ ગેટ ફ. લોટ ન.ંએફ./૧૮/૧ ના લીઝ 

પ ાની ુ ત ર  ુકરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 
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સભા 

૧૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૯૬૯,તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ લોટ ન.ં૫૯૦ એબીસી, માણેકવાડ  ૫૦% 

કરતા વ  ુઉપયોગફર કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૯૪,તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ુદા- ુદા 

સિવસ ચા  માટ વષ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૩-૧૪ 

ના સિવસ ટ  ગે ચાલતા કસમા અપીલ 

કરવા  ૩૮૩૧૦૦ /- કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૦૯,તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ી ઝવેરચદં મેઘાણી ઓ ડટોર યમના સં ુલ  ુ

ગૌતમ િસ રુ ટ  એ ડ મેન પાવરને 

૦૧/૦૪/૧૯ થી ૬ માસ માટ કો ા ટ આપવા 

બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૩૪,તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ લોટ ન.ં૧૯૫૭/ બી/સી મા િસ નુગર ૧૫% 

વધાર કરતા ઓછો ઉપયોગફર કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૨૩,તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ લોટ ન.ં૧૬૧૮/એ/એફ મોખડા  સકલ ૫૦% 

કરતા વ  ુઉપયોગફર કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 
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૧૭ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૬૭,તા:૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકાની ુદા- ુદા સિવસ 

ચા  માટ વષ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૩-૧૪ ના સિવસ 

ટ  ગે સબકા િવ ાસ ક મ હઠળ સિવસ ટ ની 

રકમ  ૨૧,૭૦,૬૦૯ /- ભરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૧૬,તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ણ વષ માટ  બોડ 

લગાડવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૧૯ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૮૧,તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ સાત ટ પર કયો ક બોડ ફાળવવા મં ુર  બાબત અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-  - 

૨૦ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૫૦,તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ઝવેરચદં મેઘાણી ઓડ ટોર યમના સં ુલ  ુગૌતમ 

સી રુ ટ  & મેનપાવર ને તા:૦૧/૧૦/૨૦૧૯ થી ૬ 

માસ માટ કો ા ટ આપવા બાબત. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 
-   

 
 

સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

 ટ  કલેકશન િવભાગ 
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મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ં

નામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે 

ક કમ ? 

જો થયેલ હોય તો તે ગેની ુંક  િવગત જો ન થયેલ 

હોય તો ન 

થવા ગે ુ ં

કારણ 

૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૦૪,તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯  ુના વાહન કર રટ 

ર વાઇઝ 

અમલવાર  થયેલ છે. તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪ ક તેની પહલા મે ફુકચર 

ક ર ટર થયેલ હોય તેવા વાહનધારકો 

પાસેથી સાધનીક આધારો ઉપલ ધ ન હોય 

તેવા ક સામા ઉપર જુબના ુના ખર દ 

કરલ વાહનોનો આ વન વાહનવેરો વ લુ 

કરવા  

--- 

 

૨ સાધારણ 

સમ  

સભા 

૮૨,તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ુના વાહન કર રટ 

ર વાઇઝ 

અમલવાર  થયેલ છે. તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪ ક તેની પહલા મે ફુકચર 

ક ર ટર થયેલ હોય તેવા વાહનધારકો 

પાસેથી સાધનીક આધારો ઉપલ ધ ન હોય 

તેવા ક સામા ઉપર જુબના ુના ખર દ 

કરલ વાહનોનો આ વન વાહનવેરો વ લુ 

કરવા 

--- 
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સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

 સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગ 

 
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે 

ક કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા ગે ુ ં

કારણ 

૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૬૩તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ .સી.બી.ના ટાયર ટ બુ ખર દવા ,૩૨૦૦૦ /- નો 

ખચ હર કરવામા આવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૯૩,તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ કચરાના પોઇ ટ ુ ર કરવા ુલ . ૯૯,૬૦,૦૦૦/- નો 

ખચ હર કરવામાં આવેલ છે.   

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૧૬,તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ વોલ પેઇ ટ ગના ખચ  ૫,૦૦,૦૦૦/- ની મયાદામા 

હક કત હર થવાની ઠરાવવામા આવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 
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૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૬૫,તા. ૩૦/૦૯/૧૯ લા ટ કની બેગના િવક પમા કાપડની થેલીની 

હક કત હર થવાની ઠરાવવામા આવેલ છે.   

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૭૦,તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ કટર નબંર ૬૯૦૨ના ટાયર ટ બુ ખર દવા  

૪૨૫૦ /- નો ખચ હર કરવામા આવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૭૭,તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ટાર રટ ગ (૩ ટાર) માટ ભાવનગર શહરને    

વ છ ભારત િમશન-૨૦૨૦ તગત ૩ ટાર રટ ગ 

અ વયે ૩ ટાર ગાબજ સીટ  હર કર  ઠરાવવામા 

આવેલ છે.   

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૭ સાધારણ 

સમ  સભા 

૯૯,તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ વે ટ ુ એનજ  પોલીસી-૨૦૧૬ તગત ઘન 

કચરાના ોસેસ ગ માટના એ ીમે ટ ર વાઇઝ બાબત 

હર કરવામા આવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૮ સાધારણ 

સમ  સભા 

૯૬,તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરને વ છ ભારત િમશન-૨૦૨૦ 

તગત ૩ ટાર રટ ગ અ વયે ૩ ટાર ગાબજ સીટ  

હર કરવામા આવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 
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૯ સાધારણ 

સમ  સભા 

૧૦૦તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ એબેલોન લન એનજ .લી.(ACEL) વે ટ ોસેિસગની 

કામગીર ની િસ રુ ટ  ડ પોઝીટ અને પેન ટ  રદ 

કરવા બાબતનો ઠરાવ કરવામા આવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

૧૦ સાધારણ 

સમ  સભા 

૨૧,તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ એબેલોન લન એનજ .લી.(ACEL) વે ટ ોસેિસગ 

હર ઠરાવવામા આવેલ છે.   

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

 

--- 

 

 
 

સને ૨૦૧૯ -૨0૨૦ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

 ગાડન િવભાગ 

 
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન અમલવાર  

થયેલ છે ક કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય તો ન 

થવા ગે ુ ંકારણ 
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૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૮૭ 

તા ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ 

ગાડન િવભાગ ભાવનગર મહાનગર પા લકા 

તરફથી શહરના સરદારનગર ઓડ ટોર યમ 

ખાતે વટ કલ ગાડનને એક વષ મેઇ ટન સ 

કરવાના કામ  

અમલવાર  થયેલ નથી.  -- કામ કરાવવાની જ ુર યાત 

જણાતી ન હોય સ મ સ ા 

ારા નામં ુર કરલ છે.  

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૪૩ 

તા ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

તળા  રોડ ટોપ ી સકલથી ઘોઘા રોડ 

મં ેશ કો લે  ધુીના રોડ ડ વાઇડર દ ક 

આપવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૪૨ 

તા ૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

કાળ યાબીડ િવરાણી સકલથી લીલા સકલ 

ધુીના રોડ ડ વાઇડર દ ક આપવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૧૮ 

તા ૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

ગાડન િવભાગ હ તકના સરદારબાગ 

(પીલગાડન) િનલમબાગ વમ ગ લુ 

,સરદારનગર વમ ગ લુ આ ણ થળો એ 

સાફ સફાઇ (હાઉસક િપગ) ના કામ વષ 

:૨૦૧૮/૧૯ ના ભાવ વષ : ૨૦૧૯/૨૦ મા 

ર  ુકરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૩૬૦ 

તા ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ 

તા ૧૭/૧૦/૨૦૧૯ 

િશવા  સકલથી મં ેશ કો પલે થી શીતળા 

માતાના દર  ધુીના રોડ ડ વાઇડર 

ીનિસટ  ચેર ટબલ ટ ભાવનગરને દ ક 

આપવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- સદર ું રોડ ડ વાઇડરમા 

માન.મં ી ી િવભાવર બેન 

દવે યા ાધામ જુરાત 

સરકાર ાર ૃ ારોપણ કર  

િવકસાવવામા આવેલ હોય 

થી દ ક આપવાના રહતા 

ન હોય થી દરખા ત પરત 

કરવામા આવેલ છે. 
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૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૦૨૪ 

તા ૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

કાળ યાબીડ પાણીની ટાકં સામે નવા બનેલ 

રોડ પરના ીકોણાકાર સકલ પાટ ી 

બાલ દવેને દ ક આપવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

 ૭ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૯૪ 

તા ૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ગાડન 

િવભાગ તરફથી શહરના બોરતળાવ પાસે 

આવેલ કલાશવાટ કા ફઝ-૨ બગીચામા 

આવતા લુાકાતીઓ માટ રાખવામા આવતી 

િવિવધ કારની ઉઘરાવવાના કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

 

૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૫૫ 

તા ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

ગૌતમ િસ રુ ટ  એ ડ મેન પાવર સિવસ 

ભાવનગર પાસેથી એિ લ-૨૦૧૯ થી ુન-

૨૦૧૯ ધુી િસ રુ ટ /બેલદાર સ લાય 

કરલ અને તેના ખચની મં ુર  હક કત હર 

કરવા ુલાઇ-૨૦૧૯ થી માચ-૨૦૨૦ ધુી 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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સ લાય અને તેના ખચની મં ુર  આપવા 

બાબત  

૯ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૬૫ 

તા ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

િશ િુવહાર સકલ બગીચા િવરાજંલી વન 

બગીચા દતાક આપેલ સં થા એ સેલ ોપ 

કર લી. દ ક આપેલ સં થાના નામકરણ 

થતા મુીટોમો કમીકલ લી. ભાવનગર થતા 

ની હક કત હર થવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૦ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૬૪ 

તા ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

ગાડન િવભાગ હ તકના સરદારબાગ 

(પીલગાડન) િનલમબાગ વિમગ લુ 

,સરદારનગર વિમગ લુ આ ણ થળો એ 

સાફ સફાઇ (હાઉસક િપગ) ના કામ વષ 

:૨૦૧૮/૧૯ ના ભાવ વષ : ૨૦૧૯/૨૦ મા 

ર  ુકરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૧૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૪૩ 

તા ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

ગાડન િવભાગ હ તકના સરદારનગર ખાતે 

આવેલ વિમગ લુમા રબર હોલોવમેટ 

સ લાય કર  ફટ ગ કરવાના કામના ખચની 

હક કત હર કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૦૯ 

તા ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ 

આતાભાઇ ચોકથી લુી તા મેદાન તરફ 

જતા રોડ સાઇટના નાન ીકોણ દ ક 

આપવા પાટ  ડો. ઇશાન વુ ડ ટલ હાઉસ 

ભાવનગર  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૩ સાધારણ 

સમ  સભા 

૯૨ 

તા ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 

ગાડન િવભાગ હ તકના સરદારબાગ 

(પીલગાડન) બગીચામા GNFC સં થા ારા 

નીમ ો કટના વેચાણ માટ નીમ પાલર 

ખોલવા માટ ર ટલ આઉટ લેટ આપ-લે  

જ યા ખાલી કર  આપવા બાબતની હક કત 

હર કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૧૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૪૪ 

તા ૨૯/૧૧/૨૦૨૦ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાન ગાડન િવભાગ 

હ તકના જશોનાથ સકલ બગીચા ખાતે ૫.૦ 

હોસ પાવરના સબમિશબલ પપં સેટ તમામ 

એસેસીર ઝ સાથે ક લીટ ફ ટ ગ કરવાના 

કામ .૩૨,૯૩૬/- ના ખચથી કો ા. ી પરશ 

ઇલેક ક સ પાસેથી કામ કરાવવા અને 

આવેલ ભાવ મં ુર કરવા અને ડ પોઝીટ 

એ ીમટ વેવ કરવાની શરતે કામ 

કરાવવામા આવેલની હક કત હર કરવા 

બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

-- અકવાડા તળાવ પાસે ડવલપ થઈ રહલા 

લેક ગાડનમા િવિવધ કારની ફ  રાખવા 

બાબત 

દરખા ત મં ુર થઈને 

આવેલ નથી. 

સચીવ ીમા ંપડ ગ છે.  

-- -- 
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૧૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૯૨ 

તા ૨૪/૦૩/૨૦૧૯ 

મહ લાબાગ બગીચાના લા પચંાયતની 

સામે આવેલ રા શાહ  વખતના ગેટને 

જમીનમાથી ફાઉ ડશન સાથે ઉચા લઈ 

ાઈમકલર આપવાના કામ બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૭ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૭૯ 

તા ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ભાવનગર શહરની હદમા ંભાવનગર 

મહાનગરપાલીકા ચુવે તે જ યાએ ુ ોને 

(૧) ૫લીટર/ ૃ  તથા (૨) ૧૦ લીટર ૃ  

ટ કર ારા િનયમીત પાણી આપવાના 

કામના ભાવો મં ુર કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૨૧ 

તા ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

ટટ બક ઓફ ડ યાને દ ક આપેલ 

વાઘાવાડ  રોડ પર આવેલ વે લ ટન 

સકલના કરાર ર  કરવા અને આ સકલ 

કાલીમા ટ લ રોલ ગ િમ સ ભાવનગરને 

દ ક આપવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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સને ૨૦૧૯ -૨0૨૦ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત 

નેજ િવભાગ 

મ 

 
 
 

ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે 

ક કમ ? 

જો થયેલ હોય તો 

તે ગેની ુંક  

િવગત 

જો ન થયેલ હોય તો 

ન થવા ગે ુ ંકારણ 

 
 

૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૫૧ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ 

 

તળા  મેઈન રોડ પાલી સોસાયટ  

થી સં કારમડંળ ચોક નેજ 

અપ ેડશન કરવા  ુકામ.  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ નેજ કિમ ટ ૦૫ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

વડવા-અ વોડમા મ વુન સોસાયટ મા 

નેજ લાઈન જોડવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૫૩ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ 

 

ઘોઘા સકલ વોડમા એરપોટ રોડ પર 

થઈ વી.પી.સો.ના મેઈન ગેટ પાસે 

ોમ લાઈન નાખવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૪ નેજ કિમ ટ ૦૩ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ઉ. ૃ.નગર વા તથા ઘોઘાસકલ 

વોડમા અલગ અલગ જ યાએ ોમ 

લાઈન અને નેજ લાઇન અપ ેડ 

કરવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૫ નેજ કિમ ટ ૦૨ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

બોરતળાવ વોડમા પટલનગર અને 

િમલ  સો. બો સ ગન પાસે  ોમ 

લાઈન નાખવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૫૨ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ચ ા મો  મદં ર પાસે GIDC મા 

RCC  બો સ ઈન બનાવાવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૬૭ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

યુ ઓફથી પાવર હાઊસની દ વાલ 

ધુી RCC બો સ ઈન બનાવાવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૬૨ 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

 

દાણાપીઠ િવ તારમા ોમ લાઈન 

નાખવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૯ નેજ કિમ ટ ૭ 

તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯ 

 

માલધાર  સોસાયટ મા ૬૦૦ 

એમ.એમ.પી. ોમ લાઈન નાખવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૦ નેજ કિમ ટ ૧૩ 

તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯ 

 

તળા  રોડ મહાવીર િવધાલયના 

પાછળના રોડ પર  નેજ લાઇન  

નાખવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૬૩ 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

 

.એમ.ડ .સી. વાટર પાસે આવાસ 

યોજનાવાળા રોડ પર ર ગરોડ ધુી 

નેજ લાઇન  નાખવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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ક ટુર િવભાગ 

મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા ગે ુ ં

કારણ 

 
૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૯૨૮ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

વેબસાઈટ હો ટ કરવા બાબત અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૫૮ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

ક ટુર િ ટર અને િ ટર કાટ ઝ ર ફલ ગ વાષ ક  

કો ાકટ કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૬૦ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

ક ઝ મેુબલ આઈટમોના વષ ૨૦૧૯-૨૦ નો કો ાકટ 

કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૫૯ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

ક ટુર હાડવેર અને િ ટર કો ીહસીવ વાષ ક કો ા ટ 

બાબતે(૨૦૧૯-૨૦૨૦) 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

 
 

૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૫૬ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

ગાડન િવભાગના હ તકમા િનલમબાગ વમ ગ લુ ઉપર 

સી.સી.ટ .વી કમેરા બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 
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૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૩૧ 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

 

Fortigate 90D firewall  નગં-૧ ના ર અુલ કરવા 

બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૭ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૧૯ 

તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

 

કાપટ બેઈઝડ ોપટ  ટ  સો ટવેર અને ઓનલાઈન 

પેમે ટ સી ટમના ૩ વષના કો ા ટ બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૫૩ 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

બી.એમ.સી. મેઈન ઓફ સથી ચ ા ઝોનલ ઓ ફસે RF 

ટાવર કર  નેટવક  કનેકટ િવટ  બાબતે 

અમલવારી થયલે છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૯ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૮૪ 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

સો.વે.મે.ની ા ટ હઠળ તબદ લ કરવાની તથા અગાઉ 

કરલા ખચનો હડ ચે જ કરવાની મં ુર  આપવા બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૧૦ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૮૬ 

તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ 

 

વ તી ગણતર -૨૦૨૧ માટ િુન.શોિપગ સે ટર, િશવા  

સકલ ખાતે ૨૭ ક ટુર  ુLAN નેટવ કગ બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 

૧૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૨ 

તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ 

 

વેબસાઈટ હો ટ કરવા બાબત અમલવાર  થયેલ છે. નાયબ કિમ ર(જ) -- 
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 યોજના િવભાગ 

 
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા ગે ુ ં

કારણ 

 

૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૯૮૨ 

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

BECL ને   45 MLD STP  થી ટડ સીવર વોટર 

ુ  પાડવા ુ ંકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૧ 

\તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ 
-- 

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૯૬૭ 

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

20 MLD WTP  તરસમીયા કામે સમયમયાદા 

વધારવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૨ 

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ 
-- 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૮૬ 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

5 MLD WTP નાર ના કામ બાબત અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૩ 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯ 
-- 
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૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૦૧ 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

20 MLD WTP તરસમીયાના કામે વધારાના ખચ 

બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૪ 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯ 
-- 

૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૨૯ 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

સીદસર ESR  ના કામ બાબત  અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૫ 

તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 

૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૩૮ 

તા.૩૦/૯/૨૦૧૯ 

ખાદ મા મ ઝીદ અિમત એપાટમે ટ નેજ 

લાઈનના કામ બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૬ 

તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 

૭ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૪૦ 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

અકવાડા ગામે STP બનાવવા જમીન માંગણીના 

કામ બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૭ 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 

૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૮૬ 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

25 MLD WTP ો ટ સમય મયાદા વધારવા 

બાબતે 

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૮ 

તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 

૯ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૩૯ 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

ભાવનગર પિ મ િવ તાર પપં ગ ટશન બાબતે અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૦૯ 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 
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૧૦ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૮૩ 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા ફઝ-૧ એક ા આઈટમ બાબત અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૦ 

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ 
-- 

૧૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૦૬ 

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ 

ચાવડ ગેટ િવ તારમા RTS બનાવવા બાબત  અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૧ 

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૯ 
-- 

૧૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૦૨ 

તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯ 

45 MLD STP ની બા ુમા 50 MLD STP 

બનાવવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૨ 

તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ 
-- 

૧૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૮૫ 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

દુાસ તળાવ ESR બનાવવા  ુકામ અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૩ 

તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૦ 
-- 

૧૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૮૪ 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

ુંભારવાડા ESR બનાવવા  ુકામ અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૪ 

તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૦ 
-- 

૧૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૪૬ 

તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

ૃ ણનગર TP ક મ અપ ેડશન  ુકામ અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૫ 

તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૦ 
-- 

૧૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૫૬ 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

કંસારા નદ  ુ ુ કરણના કામ અમલવાર  થયેલ છે. મ.ન.ં૧૬ 

તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦ 
-- 
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આઈ.સી.ડ .એસ અબન – ૧ 

 
૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૩૯ 

તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 

સી.ડ .પી.ઓ. વાહનભાડા  અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૬૦૩ 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

સી.એ.એસ. મોબાઈલ તાલીમ અબન-૧/૨ અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૬૦૪ 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

ઈ.સી.સી.ઈ. તાલીમ અબન-૧/૨ અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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.ુસી.ડ . િવભાગ 

 
મ ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય તો 

ન થવા ગે ુ ંકારણ 

 

૧ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

ઠ.ન.ં૦૩ 

તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૯ 

ચ ા મો  મદં ર ચેર ટબલ ટને વષ ૨૦૧૮-

૧૯ ની મશાન િનભાવ ા ટ પેટ .૭૫,૦૦૦/- 

આિથક સહાય પેટ કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. મશાનની િનભાવ ા ટ 

કુવેલ છે.  

અમલીકરણ કુમ 

થયેલ છે. 

૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ઠ.ન.ં૧૦૩૮ 

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૯ 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના માન. મેયર ી 

કટ ઈલેવન તથા માન. કિમ ર ી કટ 

ઈલેવન માટ કટના સાધનો ખર દવા ગે 

અમલવાર  થયેલ છે. કટના સાધનો તથા 

ક ટુ, ઝુ, દરક ખેલાડ ને 

આપવામા આવેલ છે.  

અમલીકરણ કુમ 

થયેલ છે. 

૩ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

ઠ.ન.ં૦૬ 

તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ 

ી સાવજિનક ુ તધામ ઉ ર ૃ ણનગરને વષ 

૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન િનભાવ ા ટ પેટ  

૭૫,૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ છે. મશાનની િનભાવ ા ટ 

કુવેલ છે. 

અમલીકરણ કુમ 

થયેલ છે. 
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૪ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૦૪ 

તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ 

ી કથો લક ચચ ટને વષ ૨૦૧૯-૨૦ 

ની મશાન િનભાવ ા ટ પેટ 

.૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૫ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૦૫ 

તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ 

ી મહાવીરિમ  મડંળ સચંા લત 

ુ તીધામને ૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન 

નીભાવ ા ટ પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક 

સહાય કુવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૬ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૦૯ 

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 

ી ક બા ૂમને  ઈ લામ ટને વષ 

૨૦૧૮-૧૯ ની ક તાન નીભાવ ા ટ 

 ૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

ક તાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૭ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૧૦ 

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 

ી ગગંતીથ મો  મદં ર ચેર ટબલ 

ટને વષ ૨૦૧૮-૧૯ ની મશાન 

િનભાવ ા ટ પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક 

સહાય કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૮ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૧૧ 

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ 

ી મોતીતળાવ મો  મદં ર ટને વષ 

૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન િનભાવ ા ટ 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 
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પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ 

છે. 

૯ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૧૨ 

તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯ 

ી બાટન લાઈ ેર  સં થાને વષ 

૨૦૧૯-૨૦ વષ માટ .૭૫૦૦૦/- 

આિથક સહાય કુવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

.૭૫૦૦૦/- આિથક 

સહાય કુવવામા 

આવેલ છે.  

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૧૦ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૧૪ 

તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯ 

ી ૃ ણપરા મો  મદં ર ચેર ટબલ 

ટને વષ ૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન 

િનભાવ ા ટ પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક 

સહાય કુવેલ છે.  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૧૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૩૮ 

તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૯ 

સરદાર સરોવર ડમની જળરાશી ણુ 

સપાટ એ પહોચતા ઉજવણીમા ભ ય 

આતશબા નો કાય મ  

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

ઉજવણી થળે ભ ય 

આતશબા  કરવામા 

આવેલ  

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૧૨ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૨૦ 

તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 

ી ગોરડ મશાન સિમિતને વષ ૨૦૧૯-

૨૦ ની મશાન િનભાવ પેટ  

.૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 
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૧૩ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૨૦ 

તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 

ી િસ નુગર મો  મદં ર ટને વષ 

૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન િનભાવ ા ટ 

પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ 

છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૧૪ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૨૧ 

તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૦ 

ી ક બા ૂમને  ઈ લામ ટને વષ 

૨૦૧૮-૧૯ ની ક તાન િનભાવ ા ટ 

 ૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

ક તાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 

૧૫ મે.સો.વે.ર  એ ડ 

ક.ક કિમટ  

૨૦ 

તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 

િનવાણ તીથ ટ ુંભારવાડા વષ 

૨૦૧૯-૨૦ ની મશાન િનભાવ ા ટ 

પેટ .૭૫૦૦૦/- આિથક સહાય કુવેલ 

છે. 

અમલવાર  થયેલ 

છે. 

મશાનની િનભાવ 

ા ટ કુવેલ છે. 

અમલીકરણ ુકમ 

થયેલ છે. 
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                                   સને ૨૦૧૯ -૨0૨૦ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

સીટ  એ િનયર િવભાગ 

 
મ ઠરાવ 

કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા ગે ુ ં

કારણ 

 

૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૩૭૮ 

તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ 

 

વણ મ જયિંતની ુ યમં ી શહર  સડક યોજના 

વષ ૨૦૧૯-૨૦ ના કામોની દરખા તની મં ુ ર  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૬૯ 

તા:૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

 

વ ણમ જયિંતની વષ ૨૦૧૯-૨૦ ના તર 

માળખાક ય િુવધાની ા ટના કામોની 

દરખા તની મં ુર  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૫૧ 

તા:૧૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

વ ણમ જયિંતની વષ ૨૦૧૯-૨૦ની આઉટ ોથ 

એર યા માટ ા ટના કામોની દરખા તની મં ુ ર  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૪ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૨૮૨ 

તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

 

જનભાગીદાર  યોજનાના કામો માટ ા ટ 

મેળવવા તથા વ હવટ   મં ુ ર ના કામોની 

દરખા ત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૫ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૯૪૮ 

તા:૨૮/૧૦/૨૦૨૦ 

 

જનભાગીદાર  યોજનાના કામો માટ ા ટ 

મેળવવા તથા વ હવટ  મં ુ ર ના કામોની દરખા ત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૬ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૯૨૩ 

તા:૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

મનોરંજન કર ા ટ તથા યવસાય વેરો ા ટવષ 

૨૦૧૮-૧૯ સ ય ીના કામો માટ વપરાશ કરવાની 

દરખા ત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૭ સાધારણ 

સમ  સભા 

૧૫ 

તા:૨૯/૦૬/૨૦૧૯ 

 

મનોરંજન કર ા ટ તથા યવસાય વેરો ા ટવષ 

૨૦૧૮-૧૯ સ ય ીના કામો માટ વપરાશ કરવાની 

દરખા ત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૮ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૫૯ 

તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

યવસાય વેરો ા ટવષ ૨૦૧૮-૧૯ સ ય ીના 

કામો માટ વપરાશ કરવાની દરખા ત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૯ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૬૦૭ 

તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

મનોરંજન કર ા ટ તથા જમીન બીનખેતી  

ઇર ગેશન સેસ લોકલ ફંડ ા ટવષ ૨૦૧૯-૨૦ 

સ ય ીના કામો માટ વપરાશ કરવાની દરખા ત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૧૦ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૫૭૭ 

તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

સી સ ઈનનો ફ ઝીબીલીટ ર પોટ તૈયાર કરાવવા અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૧ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૧૪૩ 

તા:૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 

 

૧૪મા નાણાપચંની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ા ટના થમ હ તાની ા ટના એ અુલ 

લાનની મં ુ ર . 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૨ સાધારણ 

સમ  સભા 

૫૪ 

તા:૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

 

૧૪મા નાણાપચંની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ા ટના થમ હ તાની ા ટના એ અુલ 

લાનની મં ુ ર . 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૩ ટ ડ ગ 

કિમ ટ 

૧૪૨૩ 

તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

૧૪મા નાણાપચંની ા ટ વષ ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ા ટના થમ હ તાની ા ટના એ અુલ 

લાનની મં ુ ર . 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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                  સને ૨૦૧૯ -૨0૨૦નાં વષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

એકાઉ ટ િવભાગ 

 
મ ઠરાવ કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ 

હોય તો ન થવા 

ગે ુ ંકારણ 

૧ સાધારણ સમ  

સભા 

૫૪ 

તા:૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

 

૧૪મા નાણાપચંની વષ ૨૦૧૯-૨૦ની થમ હ તાના  

.૧૧,૦૮,૬૧,૧૮૫/- ા ટની રકમમાથી .૫.૬૬/-

કરોડની ા ટ વભડંોળમાથી વપરાશ કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ સાધારણ સમ  

સભા 

૭૨ 

તા:૧૯/૧૦/૨૦૧૯ 

 

૧૪ મા નાણાપચંની વષ ૨૦૧૯-૨૦ ની પરફોમ સ 

ા ટના .૪,૫૬,૮૮,૨૪૧/-   વભડંોળમાથી વપરાશ 

કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ સાધારણ સમ  

સભા 

૧૦૯ 

તા:૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 

૧૪મા નાણાપચંની વષ ૨૦૧૯-૨૦ની બી  હ તાના  

.૧૧,૦૮,૬૧,૧૮૫/- માથી .૩,૫૦,૦૦,૦૦૦/-  ા ટ 

વભડંોળમાથી વપરાશ કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૨૮ 

તા:૧૧/૦૩/૨૦૨૦ 

ુ ચત દાજપ  :૨૦૨૦-૨૧  અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૫ સાધારણ સમ  

સભા 

૧૧૭ 

તા:૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 

 

દાજપ  :૨૦૨૦-૨૧ અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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ફ ટર િવભાગ   

  
મ ઠરાવ કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  થયેલ છે ક 

કમ ? 

જો થયેલ હોય 

તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા 

ગે ુ ંકારણ 

૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૧૨ 

તા ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ 

 

શે ુ ં  ડમ પ પ ગ ટશન ખાતે 

આવેલ APMC  પેનલ માટ કો ાકટર 

અને MCB  તથા સો ટ ટાટર પેનલ 

માટ થાયર ટર અને કં ોલ કાડ 

ખર દ કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૮૯ 

તા૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

 

શે ુ ં  ડમ ખાતનેા PROMAG 10 E 

& H  મઈેક લોમીટના પાવરકાડની 

ખર દ કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૯૫ 

તા૨૫/૧/૨૦૨૦ 

 

ફ ટર િવભાગ હ તકના ુદા ુદા 

ફ ટર લા ટ ખાતે હાઉસ ક પ ગ 

કો ા ટ બાબત   

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૦૪૬ 

તા૨૮/૦૬/૨૦૨૦ 

 

િનરમા ઇ ડ  લી. ભાવનગર પાસેથી 

લોર ન ખર દ કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૯૧ 

તા૧૫/૦૬/૨૦૨૦ 

 

ફ ટર લા ટ િવભાગ માટ વષ 

૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન લકવીડ 

પી.એ.સી. ખર દવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૪૧ 

તા૩૦/૦૯/૨૦૨૦ 

 

ટ કર ારા પાણી િવતરણ  ુકામ  અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૭૮ 

તા૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 

 

િનલમબાગ ફ ટર લા ટ ખાતે ૩૦૦ 

SQ.MM અને ચ ા ફ ટર લા ટ 

ખાતે  ૧૦ SQ.MM નો નવો કબલ 

ખર દ કરવા બાબત  

 -- -- 
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૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૬૭ 

તા૧૫/૧૦/૨૦૨૦ 

 

તરસમીયા ફ ટર લા ટ ખાતેના 

ઇલેક ક પેનલના સો ટ ટાટર માટ 

બાયપાસ ર લે/ કો ાકટર સેટ ન-ં૧ 

(નગં-૩) ખર દ અને સિવિસગના 

ખચની હક કત હર કરવા બાબત 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૨૩ 

તા૩૦/૦૯/૨૦૨૦ 

 

EQDC ારા લોમીટર કલ ેશન 

બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૨૨ 

તા૩૦/૦૯/૨૦૨૦ 

 

તરસમીયા ફ ટર લા ટના૭૫૦ KVA 

ા સફોમર સી. ન ં૧૪૧૧૭૩/૨ ના 

ર પેર ગ બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૨૧ 

તા૩૦/૦૯/૨૦૨૦ 

 

ુના િનલમબાગ ખાતેનો તમામ 

પ પ ગ લોડ નવા િનલમબાગ ખાતે 

ા સફર કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૧૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૫૨ 

તા૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 

 

ડાયમડં પ પ ગ ટશન ખાતેના 120 

HPના SCF SR NO. 20020 પપં 

ર પેર ગ કરવા બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૪૪ 

તા૧૪/૦૮/૨૦૨૦ 

 

શે ું  ડમ ઓ ડ ઇ ટક વેલમાથંી 

તમામ પ પ મોટર સેટ, પાઇપ, 

SV,NRV,કબ સ બહાર કાઢવી  નવા 

કનાલ બેઝ પ પ ગ ટશન ખાતે 

અનલોડ/ ા સફર કરાવવાના કામ 

બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૦૪૭ 

તા૨૮/૦૬/૨૦૨૦ 

 

શે ું  ડમ પ પ ગ ટશન ખાતેના 

550 hp ના  SCF SR NO. 20990  

પપં ર પેર ગ બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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રોશની િવભાગ 

 
મ ઠરાવ કરનાર 

સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને 

તાર ખ 

ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન અમલવાર  

થયેલ છે ક કમ ? 

જો થયેલ હોય તો 

તે ગેની ુંક  

િવગત 

જો ન થયેલ હોય 

તો ન થવા ગે ુ ં

કારણ 

 
૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૩૩ 

તા૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

લાઇટ માઇક તથા શુોભન કામના વાિષક 

ભાવો 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૪૪ 

તા૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ગગંાજળ યા તળાવમા આવેલ મ ટ લેવલ 

પા કગમા લ ટ   સ લાય  , ઇ ટોલેશન 

કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૯૭ 

તા૧૩/૦૯/૨૦૧૯ 

 

ીટ લાઇટ/ ગાડન લાઇટ સ લાય , 

ઇ ટોલેશન તથા ઇલેક ફકશન કામના 

વાિષક ભાવો 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૩૨ 

તા૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

વડવા –બ માં ુદ  ુદ  ણ શાળાઓમા ં

વોટર લૂર કુાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૨૭ 

તા૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 

લીલા સકલથી હલપાક ચોકડ  તથા 

ું.વાડા મોતીતળાવ રોડ પર સે લ 

ટલાઇટ  ુ કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૦૧૧ 

તા૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 

 

ધાનમં ી આવાસ યોજનાના 

લાભાથ ઓના ક ટુરરાઇઝડ ો તથા 

જુલામ- ફુલામ યોજનાના ભુારંભ 

કાય મ તગત એલ.ઇ.ડ . ન, લાઇવ 

િવડ યો ાફ  િવ.  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૪૨ 

તા૧૪/૦૮/૨૦૧૯ 

 

મામ કોઠા રોડ પર આવેલ બકા ક યા 

ાથિમક શાળામા ંવોટર લૂર કુાવવા  ુ

કામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૬૧ 

તા૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

મ ટ લેવલ પા કગમા ંવોટર લૂર 

કુાવવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૬૦ 

તા૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

 

એ તા યા ાના કાય મ માટ ડ . . સેટ 

ટ પા સાથે ભાડ રાખવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૭૪ 

તા૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

 

લાઇટ માઇક તથા શુોભન કામના વાિષક 

ભાવોની દુત વધારવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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૧૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૭૨ 

તા૧૨/૧૨/૨૦૧૯ 

 

નમામી દવી નમદ મહો સવ કાય મ 

દરિમયાન એલ.ઇ.ડ . ન, લાઝમા ટ .વી. 

ભાડથી કુાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૨૪ 

તા૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

 

 શહરની તમામ ટલાઈટ, ગાડન લાઇટ, 

હાઇ-મા ટર ટાવર ઓપરશન અને 

મેઇ ટન સ કામનો કો ા ટ ર  ુકરવા 

બાબત  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૯૪ 

તા૨૮/૦૧/૨૦૨૦ 

 

ન. ા.િશ ણ સિમિતના બોડ મ તથા 

શાસન અિધકાર ીની ચે બર માટ 

એ.સી.ખર દવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 

૧૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૭ 

તા૨૬/૦૩/૨૦૨૦ 

 

ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુદા ુદા 

થળોએ આવેલ સોલાર પેનલની સફાઇ 

કરવા  ુકામ  

અમલવાર  થયેલ છે. -- -- 
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 ઘરવેરા વુ, મ ય, તથા પિ મ િવભાગ   
મ ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત વષ દર યાન 

અમલવાર  

થયેલ છે ક કમ 

? 

જો થયેલ હોય તો તે ગેની 

ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ 

હોય તો ન 

થવા ગે ુ ં

કારણ 

૧ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૦૩/ 

તા:૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

ર બેટ આપવા બાબત. અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૬૦/તા:૨૪/૦૩/૨

૦૨૦ 
-- 

૨ સાધારણ સમ  સભા ૧૧૪/ 

તા:૧૯/૦૨/૨૦૨૦ 

ર બેટ આપવા બાબત. અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૬૦/તા:૨૪/૦૩/૨

૦૨૦ 
-- 

૩ ટડ ગ કિમ ટ ૧૨૫૩/ 

તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ 

કાપટ અર આ આધાર ત કર પ ધતીના ં

િનયમોમા ંNU પર બળમા ંફરફાર બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૭૪/તા:૩૧/૦૩/૨

૦૨૦ 
-- 

૪ સાધારણ સમ  સભા ૮૨/ 

તા:૨૭/૧૧/૨૦૧૯ 

કાપટ અર આ આધાર ત કર પ ધતીના ં

િનયમોમા ંNU પર બળમા ંફરફાર બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૭૪/તા:૩૧/૦૩/૨

૦૨૦ 
-- 

૫ સાધારણ સમ  સભા ૧૦૧/ 

તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 

કાપટ અર આ આધાર ત કર પ ધતીના ં

િનયમોમા ંNU પર બળમા ંફરફાર બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૭૪/તા:૩૧/૦૩/૨

૦૨૦ 
-- 
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૬ સાધારણ સમ  સભા ૧૦૨/ 

તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૯ 

આકારણીની પ ધતીમા ંરહલી 

િવસગંત ાઓ બાબતે રચાયેલ કિમ ટને 

િવસ ન કરવા બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

 -- 

૭ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૦૧/ 

તા:૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

કાપટ એર યા આધાર ત કર પ ધતીના 

રઈટ ર વાઈઝ કરવા બાબત. 

ના ધ.મ. .ન.ં૧૪૫૯/૨૪/૦૩/૨૦૨૦ યથાવત 

રાખેલ છે 

૮ સાધારણ સમ  સભા ૧૧૨/ 

તા:૧૯/૦૨/૨૦૨૦ 

કાપટ એર યા આધાર ત કર પ ધતીના 

રઈટ ર વાઈઝ કરવા બાબત. 

ના ધ.મ. .ન.ં૧૪૫૯/૨૪/૦૩/૨૦૨૦ યથાવત 

રાખેલ છે 

૯ સાધારણ સમ  સભા ૫૯/ 

તા:૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 

વીના યા  માિસક હ તા પ ધતી બધં 

કરવા બાબ. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

--- -- 
૧૦ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૮૮/ 

તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ 

વીના યા  માિસક હ તા પ ધતી બધં 

કરવા બાબ. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

--- -- 
૧૧ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૯૫/ 

તા:૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 

ુનીકર પ ધતીમા ં યાજ માફ ની ક મ, 

નવા ભળેલ પાચં ગામોમા ં૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

ધુી બીલમા ં યાજ ન લેવા બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૭૯/તા:૩૧/૦૩/૨

૦૨૦ -- 

૧૨ સાધારણ સમ  સભા ૬૦/ 

તા:૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 

ુનીકર પ ધતીમા ં યાજ માફ ની ક મ, 

નવા ભળેલ પાચં ગામોમા ં૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 

ધુી બીલમા ં યાજ ન લેવા બાબત. 

અમલવાર  

થયેલ છે. 

ધ.મ. .ન.ં૧૪૭૯/તા:૩૧/૦૩/૨

૦૨૦ -- 
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                                          સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

અબન મેલેર યા િવભાગ  
  

મ ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન થયેલ 

હોય તો ન 

થવા ગે ુ ં

૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૬૯/તા: ૧૮/૧૦/૨૦૧૯ જ બો રોડ ફોગ ગ મશીન ચલાવવા છોટા 

હાથી વાહન નગં - ૨  

અમલવાર  થયેલ છે --- 

૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૮૦/તા:૦૧/૦૨/૨૦૨૦ જ બો રોડ ફોગ ગ મશીન ચલાવવા છોટા 

હાથી વાહન નગં - ૨ 

અમલવાર  થયેલ છે. --- 

૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૮૧/તા:૦૧/૦૨/૨૦૨૦ જ બો રોડ ફોગ ગ મશીન ચલાવવા છોટા 

હાથી વાહન નગં – ૨ 

અમલવાર  થયેલ છે. --- 
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                            સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત  

બ ડ ગ િવભાગ  
  

મ ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન 

થયેલ 

હોય તો 

ન થવા 

ગે ુ ં૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૩૭/તા:૦૩/૦૬/૨૦૧૯ નાર  ખાતે તળાવ ડવલપમે ટની કામગીર  બાબત 

(મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે --- 

૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૬૬૫/તા:૧૧/૧૨/૨૦૧૯ સરદાર ખાતે ઓડ ટોર યમ આટ ગેલેર  તથા 

વિમગ લુના બાધંકામ બાબતે ી રધમ 

ઈ ા ચર ને સિવસ ટ ની રકમ કુવવા બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૭૩/તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૯ કાળ યાબીડ િવ તારમા ંકોમન લોટ ન.ં૪૩નાં 

ાથિમક આરો ય ક  બાધંકામ બાબત(મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૯૭૫/તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંતરસમીયા વુ િવ તારમાં આવેલ 

સીટ  સીવીક કમ ઝોનલ ઓ ફસના થમ માળના ં

બાધંકામ બાબત. (મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૭૬/તા:૧૯/૦૬/૨૦૧૯ ઘોઘા રોડ વીર મોખડા  સકલમા ંવીર મોખડા ની 

અ ા ઢ િતમા બનાવવા  ુકામ 

અમલવાર  થયેલ છે  

૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૦૧૫/તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ટ .પી. ક મ ન.ં૩  વા ફાઈનલ લોટ ન.ં૧૨૫ માં 

ગાડન ડવલપમે ટ  ુકામ. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૩૭૬/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ બોરતળાવ કલાસવા ટકા ડવલપમે ટ ફઈઝ – ૩ ના 

કામમાંઆ કટક/ક સલટ ટ રોકવા બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૨૦/તા:૩૧/૦૭/૨૦૧૯ સરદારબાગ (પીલગાડન) માં આવેલ ફાઉ ટન 

ર પેર ગ કર  આપવા ુ ંકામ.(ખચની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૮૨/તા:૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંચાવડ  ગેઈટ િવ તારમાં ાથિમક 

આરો ય ક ના ંબાધંકામ કરવા બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૧૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૩૫/તા:૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકાના ુ ય ઓ ફસ બ ડ ગ 

ના પાછળના ભાગે એ ટ શન કરલ બ ડ ગ ના ં

ી  માળે આવેલ હોલમા ં ટ ડ ગ કિમ ટ હોલ 

બનાવવા ુ ંકામ.(કામ કરાવવા માટ મં ુર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૧૫૪/તા:૩૧/૦૮/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરના ુંભારવાડા નાર  રોડ પાસે આવેલ 

બાયોમેડ કલ લા ટ પાછળની જ યામા ં ુતરા 

ખસીકરણ માટ જ ર  િુવધા સાથે ુ ંહો પટલ 

બનાવી આપવા ુ ંકામ.(મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૨ બાધંકામ કિમ ટ ૦૭/તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંવીર મોખડા  સકલમા ંવીર 

મોખડા  ની િતમા માટ પેડ ટલ બનાવવા  ુ

કામ.(સાઈઝ માં  ફરફાર થાય તે ફરફાર જુબ 

વધારા ખચની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૯૨/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ કરચલીયા પરા વોડ વા કટ ગેટ પાસે નવેસરની 

મ છ  માકટ ુ ંબાધંકામ કરવા ુ ંકામ. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૦૭/તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ બોરતળાવ બાલવાટ કા ખાતે જ ર  િસિવલ વક તથા 

લે ડ કપ ગ વક 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૧૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૦૮/તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ સ લાય ઈ ટોલેશન એ ડ કમીશન ગ એ ડ 

ઓપરશન એ ડ ક ેહ સીવ મે ટન સ ફોર 3 યસ 

એટ બોરતળાવ બાલવા ટકા ભાવનગર ફોર ધ 

ફોલોિવગ વક ઓફ (એ) ર યાલીટ  િવ લુ વો ક 

પઝલ હપી સકલ એડવે ચર (બી)િવ લુ ર યાલીટ  

૫ ડ  સી લેુટડ ીર કલ શો (સી) યા ોની ડ 

ડા સગ વોટર ફ ચુસ ઈ ટ ેટડ િવથ વાઈટ લાઈટ 

બીમ એ ડ િવડ યો ો શન ઓન ટ ટાઈપ ન  

( ખચ તથા કામની મં ુર  અથ)  

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૧૨/તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ એરપોટ રોડ બાલા હ મુાન મં દર પાસે ટ .પી. ક મ 

ન.ં ૮ ના ફાઈનલ લોટ ન.ં૩૪ માં કટલ શેડ (ઢોરનો 

ડ બો) બનાવવા બાબત. (હક કત હર થવા) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૬૬/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ નાર  ખાતે મો  મં દરમા ંકા ટ ભડંાર  ુબાધંકામ  

(મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૧૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૭૨/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકા હ તક ના ંસરદારનગર 

શોિપગ સે ટર બ ડ ગ  ુઓડ ટ અને મજ તુીકરણ 

કરાવવા બાબત.(િનણય કરાવવા ગે) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૧૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૭૫/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ અકવાડા લેક ટ (તળાવ) ડવલપમે ટ  ુકામ 

( દુત વધાર  આપવા) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૭૬/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંઘોઘા સકલ વોડમા ણપરાઅ 

મો  મં દરમા ંટોઈલેટ લોક ઈન અ ડર ાઉ ડ 

ટાકંો બનાવવા ુ ંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૭૭/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંઉ. ૃ ણનગર- વા વોડમા ં

ભુાષનગર સાવજિનક ુ તધામમા ં મશાન  

છાપર  બનવવા ુ ંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૨ બાધંકામ કિમ ટ ૧૧/તા:૧૮/૧૦/૨૦૧૯ તરસમીયા તળાવના ુ ટ ફકશનની કામગીર  માટ 

ક સલ ટ રોકવા બાબત.  

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૨૯૯/તા:૨૫/૧૦/૨૦૧૯ ગૌર શકંર તળાવ પાસેની શાળા ન.ં ૬૫ મા ંભોજન 

માટના શેડ ુ ંબાધંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ)  

અમલવાર  થયેલ છે  
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૨૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૦૦/તા:૨૫/૧૦/૨૦૧૯ ચ ા મો  મદં રમા ં નાનાગાર ુ ંબાધંકામ.   

(કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૭૫/તા:૨૯/૧૧/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરના ં ુદા ુદા ૦૬ (છ) થળોએ 

ગણવાડ  (નદંઘર) બનાવવા ુ ંકામ.  

(કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૩૬/તા:૨૯/૧૧/૨૦૧૯ સીદસર ખાતે મશાનમા ંકા ટ ભડંાર બાથ મ 

ર પેર ગ તથા પેવ ગ લોક ફ ટ ગ ુ ંકામ.    

(કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૭ બાધંકામ કિમ ટ ૧૨/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ લસર ખાતે મશાનમાં બાથ મ બોર તથા પેવ ગ 

લોક ફ ટ ગ  ુકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૩૯/તા:૨૯/૧૧/૨૦૧૯ ક સ કશન ઓફ મ ટ લવેલ પાક ગ એટ ગગંા 

જળ યા તળાવ ભાવનગર ના કામમા ંસમય મયાદા 

વધારા બાબત.  

અમલવાર  થયેલ છે  

૨૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૮૦/તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ નાર  ખાતે અબન કો નુીટ  હ થ સે ટરના ંબાધંકામ 

બાબત ( સમય મયાદા વધારવા બાબત.) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૩૦ બાધંકામ કિમ ટ ૧૩/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંકરચલીયા પરા વોડમા ંઆવેલ 

ગોરડ મશાનમા ંક પાઉ ડ વોલ કા ટ મ ુ ં

બાધંકામ કરવા ુ ંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૫૪/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંઉ. ૃ ણનગર- વા વોડમા ં વા 

િવ તારમા ંઆવેલ મશાન છાપર  , કા ટ ભડંાર 

બાથ મ િવગેર ુ ંબાધંકામ કરવા ુ ંકામ. (કામની 

મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૫૯/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ મોતીબાગ ટાઉનહોલ તથા ર -ડવલપ કર  કામ 

આપવાના કામ બાબત.( આગવી ઓળખની ા ટ 

હઠળ મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૩૭૩/તા: ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ક કશન વક ફોર ક પાઉ ડ વોલ એટ તા કુા એ ડ  

ડ ટ પચંાયત ઓફ સ નીયર કાળાનાળા 

ભાવનગર. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૩૪ બાધંકામ કમી ટ ૧૪/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ સીદસર ખાતે હયાત પચંાયત ઓફ દમાં ફામસી 

લેબોરટર  અને વેકસીનેશન મ માટ વધારા ુ ં

બાધંકામ કારવા ુ ંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૫ સાધારણ સમ  

સભા 

૯૪/તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર મહાનગરપા લકા નગર ાથિમક િશ ણ 

સિમિત સચંાલીત ી વીર સાવરકર ા. શાળા ન.ં ૮ 

ુ ં ૂ  ુજ ર ત બાધંકામોનો ઇમલો ઉતાર ને તેમાથી 

નીકળેલ તમામ ઇમલો લઈ જવા સાથે સં ણુ સાઇટ 

લયર કરવા ુ ંકામ. (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૨૧/તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ંસરદારનગર સકલ પાસે આવેલ 

નુીસીપલ શોપ ગ સે ટરના એ- વ ગને જ ર  

ર પેર ગ તથા થન ગ કરવા ુ ંકામ.  

(કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૭ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૨૨તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ટ .પી. કમ ન.ં૩( વા) ફાઈનલ લોટ ન.ં૧૧૦ મા 

અબન કો નુીટ  હ થ સે ટરના બાધંકામ 

બાબત.(સમય મયાદા વધાર  મં ુ ર  આપવા બાબત)ે 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૩૮ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૨૭/તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર શહરમા ં ુદા ુદા (છ) થળોએ 

ગણવાડ  (નદંઘર) બનાવવા  ુકામ.(પેકજ ન.ં૨૭) 

(મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૩૯ બાધંકામ કિમ ટ ૧૪૨૮/તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ભાવનગર થી રાજકોટ હાઈવે પર આવેલ ેસ વ ્સ 

આગળ ક પાઉ ડ વોલ  ુબાધંકામ (કામની મં ુ ર  

અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૩૬/તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૦ સરદારબાગ (પીલ ગાડન) માં ક પાઉ ડ વોલ  ુ

બાધંકામ બાબત. (સમય મયાદા વધાર  આપવા) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૪૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૪૩૮/તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ંપિ મ િવ તારમા ંઆવેલ શીતળા 

માતા  નામં દર પાસે નાર  રોડ ુંભારવાડા મા ં

કો નુીટ  હોલ  ુબાધંકામ કરવા ુ ંકામ ( ણ કોપી) 

થાિનક લોકોના ઉ  િવરોધ તથા જ યા ઓછ  

હોવા  ુ યાને લતેા  કો-હોલ  ુબાધંકામ  ુકામ રદ 

કરવા  ુરહ છે (સ મ સ ાએ હક કત હર થવા) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૧૫/તા:૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ઘોઘા રોડ વીર મોખડા  સકલમા ંવીર મોખડા ની 

અ ા ઢ િતમા બનાવવા  ુકામ. 

 (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૫૪/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ટ .પી. કમ ન.ં૧૨ તરસમીયા ફાઈનલ લોટ ન.ં૩૭ 

મા ંપ લીક હ થ સે ટરના બાધંકામ બાબતે.(સમય 

મયાદા વધારવા મં ુર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૪ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૫૫/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ુદા ુદા થળોએ છ(૦૬) 

ગણવાડ  બનાવવા  ુકામ.(પેકજ ન.ં૨૯) 

 (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  
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૪૫ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૫૮/તા: ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ગગંા જળ યા તળાવના ડવલપમે ટના ફઝ ન.ં૧ ના 

કામ બાબત.(સમય મયાદા વધારવા મં ુ ર  અથ)  

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૬ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૬૧/તા: ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ આનદંનગર વીમાના દવાખાના પાસેનાં ( .ુહા.બોડ) 

લોટમા ંપ લીક હ થ સે ટરના બાધંકામ 

બાબત.(સમય મયાદા વધારવા મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૭ બાધંકામ કિમ ટ ૩૫/તા: ૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ંઘોઘા સકલમાં ગાડન 

ડવલપમે ટના ંકામ માટ આક ટક/ક સલ ટ રોકવા 

બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૮ બાધંકામ કિમ ટ ૩૬/તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ંસરદારનગર સકલમા ંગાડન 

ડવલપમે ટના ંકામ માટ આક ટક/ક સલ ટ રોકવા 

બાબત. 

અમલવાર  થયેલ છે  

૪૯ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૮૩/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ં ણપર મો  મં દર ( મશાન) 

ડવલપમે ટ કરવા  ુકામ(કામની મં ુ ર  અથ)  

અમલવાર  થયેલ છે  
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૫૦ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૫૮૭/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ં ુદા ુદા થળોએ દસ(૧૦) 

ગણવાડ  બનાવવા  ુકામ.(પેકજ ન.ં૨૬) 

 (કામની મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૫૧ ટ ડ ગ કિમ ટ ૧૬૦૮/તા: ૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરના વુ િવ તારમા ંનવી બનેલ 

ઝોનલ ઓ ફસ ની ફરતે ક પાઉ ડ હોલ પાક ગ શેડ 

તથા લે ડ પ ગ કરવા ુ ંકામ.(સમય મયાદા 

વધારવા મં ુર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૫૨ ટ ડ ગ કિમ ટ ૦૩/તા:૧૫/૦૪/૨૦૨૦ ભાવનગર શહરમા ંક.પરા વોડ વા કટ ગેટ હ થ 

સે ટરની બા ુમા કો નુીટ  હોલ  ુબાધંકામ કરવા ુ ં

કામ (એ સેસ ખચ તથા સમય મયાદા વધારવા 

મં ુ ર  અથ) 

અમલવાર  થયેલ છે  

૫૩ ટ ડ ગ કિમ ટ ૦૧/તા:૧૫/૦૪/૨૦૨૦ સરદાર ઓડ ટોર યમ /આટ ગેલેર મા ં રુશી કવર 

તથા પડદા ફ ટ ગ  ુકામ કરાવવા બાબત.(૬૭/સી 

હઠળ) હક કત હર થવા.  

અમલવાર  થયેલ છે  
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                 સને ૨૦૧૯ -૨0૨0 ના ંવષ દર યાન કરલ ઠરાવોની અમલવાર  ગેની િવગત 

ટોર િવભાગ 

 
મ ઠરાવ કરનાર સ મ 

સતા ુ ંનામ 

ઠરાવ માકં અને તાર ખ ઠરાવની ુંક  િવગત જો થયેલ હોય તો તે 

ગેની ુંક  િવગત 

જો ન 

થયેલ હોય 

તો ન થવા 

ગે ુ ં

૧ ટડ ગ કિમ ટ ૯૧૮/તા:૩૧/૦૫/૨૦૧૯ િ - િ ટડ બીલ ઘરવેરા અમલવાર  થયેલ છે --- 

૨ ટડ ગ કિમ ટ ૯૧૯/તા:૩૧/૦૫/૨૦૧૯ કપડાના ર ગ પદડા અમલવાર  થયેલ છે --- 

૩ ટડ ગ કિમ ટ ૯૨૯/તા:૩૧/૦૫/૨૦૧૯ વગ ૦૧ થી ૦૪ િુનફોમ  અમલવાર  થયેલ છે --- 

૪ ટડ ગ કિમ ટ ૯૫૭/તા:૩૧/૦૫/૨૦૧૯ મેજ ડાયર  વષ ૨૦૧૯ / ૨૦૨૦ અમલવાર  થયેલ છે --- 

૫ ટડ ગ કિમ ટ ૯૭૨/તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૯ એ-૩  સાઈઝના ફોમ લુાબી કલરમા ં અમલવાર  થયેલ છે --- 

૬ ટડ ગ કિમ ટ ૧૦૭૦/તા:૧૫/૦૭/૨૦૧૯ િ - િ ટડ બીલો ( એ- સાઈઝ ડબલ કલરમા)ં  અમલવાર  થયેલ છે --- 

૭ ટડ ગ કિમ ટ ૧૧૦૮/તા:૩૧/૦૭/૨૦૧૯ છાપકામના વાષ ક ભાવ માટ ુ ંટ ડર ગ. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૮ ટડ ગ કિમ ટ ૧૧૨૪/તા:૩૧/૦૭/૨૦૧૯ સીટ  એ . કચેર ના વેઇટ ગ મ માટ િવઝીટ ગ ચેર અમલવાર  થયેલ છે --- 
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૯ ટડ ગ કિમ ટ ૯૧૮૮/તા:૧૩/૦૯/૨૦૧૯ છાપકામના વાષ ક ભાવ માટ ુ ંટ ડર ગ. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૦ ટડ ગ કિમ ટ ૧૧૮૯/તા:૧૩/૦૯/૨૦૧૯ ટશનર  સ લાય માટ ુ ંટ ડર ગ. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૧ ટડ ગ કિમ ટ ૧૨૦૯/તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯ િવડ યો ાફ  , ફોટો ાફ  , ડો મુે ટર  િવગેર ુ ં

ટ ડર ગ. 

અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૨ ટડ ગ કિમ ટ ૧૨૫૯/તા:૧૫/૧૦/૨૦૧૯ સેવાપોથી રુ  પાડવા બાબત.  અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૩ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૧૮/તા:૧૫/૧૨/૨૦૧૯ િવઝીટ ગ ચેરની ખર દ .  અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૪ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૩૪/તા:૨૯/૧૨/૨૦૧૯ વજનકાટંા , ચ  બનાવવા , ક ટુર ટશનર   “૧૦* 

૧૨ “  ૂપાટ કાબન. 

અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૫ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૫૧/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ હોડ ઝના વાષ ક ભાવ ટ ડર ગ. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૬ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૭૧/તા:૧૩/૧૨/૨૦૧૯ નમામી દવી નમદ ફ ીકશન મ ગ બોડ.  અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૭ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૮૬/તા: ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ુદ  ુદ  સેવાઓ આઉટ સોસ ગથી ભરવા માટનો 

ખચ.  

અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૮ ટડ ગ કિમ ટ ૧૩૯૫/તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૯ એ.સી.-૧ , રોડ માટ િવઝીટ ગ ચેર. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૧૯ ટડ ગ કિમ ટ ૧૪૩૫/તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ન. ા. િશ. સિમિત અ ય , ઉપા ય , ફિનચર ખર દ  

બાબત.  

અમલવાર  થયેલ છે --- 
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૨૦ ટડ ગ કિમ ટ ૧૪૮૯/તા:૨૮/૦૧/૨૦૨૦ આ.િવ.જ મ/ મરણના ર ર ર બાઇ ડ ગ. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૨૧ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૪૪/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ વ તી ગણતર  માટ ૫૦ નગં રુશી. અમલવાર  થયેલ છે --- 

૨૨ ટડ ગ કિમ ટ ૧૫૪૭/તા:૨૪/૦૩/૨૦૨૦ ૨૦૨૦/૨૦૨૧ ની મેજ ડાયર  છપાવવા બાબત.  અમલવાર  થયેલ છે --- 

 



309 
 

          

 BHAVANAGAR MUNICIPALITY  

     YEAR : 2019-20   TRAIL  BALANCE  

SR.NO CODE HEAD DEBIT CREDIT 

1 

 

10102 TRANSIT \ ESCORT PASS 

FEE 

00.00 1,274.00 

2 10301 VEHICLE  TAX COLLECTION 00.00 65,33,174.34 

3 10303 PROFESSONAL TAX / 

E.C.HD 

73,308.00 2,47,47,782.75 

4 10304 PROFESSONAL TAX / R.C 95,180.00 3,79,27,734.56 

5 13101 RENT FROM FREE HOLD 

LAND 

00.00 14,61,929.00 

6 13106 RENT FROM TEMPORARY 

STALL 

0.00 2,500.00 

7 13107 TOKAN FEE 20.00 1,85,640.00 

8 13109 OPEN AIR THEATER  

IMCOME 

1,35,500.00 37,84,924.00 

9 13110 INFRASTRUCTURE 

DEPOSIT 

00.00 110.00 

10 13112 ROAD INSTEMENT 00.00 1,22,83,446.00 

11 13201 BAL VATIKA ENTRY FEE 

INCOME 

00.00 3,43,660.00 

12 13202 SWIMMING BATH 00.00 23,80,995.00 

13 13204 KAILASH VATIKA FEE 00.00 90,567.00 

14 13301 LICENCE & ADULTERATION 10,000.00 19,91,536.00 

15 13302 UNDER SHOP & ESTA. ACT 00.00 1,24,,676.00 

16 13312 SERVICE & EMINITIES FEE 1,32,433.00 8,13,15,375.00 

17 13313 LAND UPBHOG FER  

PRIMIUM 

20,58,759.00 42,74,466.00 

18 13401 NOTICE FEES  PENALTY 

FEE 

63,794.00 45,29,563.58 

19 13402 WARRANT FEES 00.00 500.00 

20 13403 MISCELLANEOUS 2,54,770.00 2,61,010.00 

21 13404 BULK WATER SUPPLY 

CHARGES 

00.00 21,94,688.00 

22 13405 SEWER CONNECTION 00.00 31,07,613.00 
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23 13407 NAME TRANSFER FEES 6,000.00 40,91,154.00 

24 13408 LICENCE FEE 00.00 19,65,700.00 

25 13409 BIRTH / DEATH 

RAGISTRATION 

00.00 4,62,579.00 

26 13410 SAMPLE   TESTING FEES 00.00 520.00 

27 13411 PLOT  TRANSFER 

REGISTRATION 

00.00 200.00 

28 13412 SECURITY FEES 00.00 1,19,48,891.00 

29 13413 ROAD REINSTATEMENT 

CHARGE 

00.00 47,34,955.00 

30 13414 FIRE VEHICLE SERVICE 

CHARGE 

00.00 32,435.00 

 
31 13415 DEAD BODY VAN CHARGES 00.00 450.00 

32 13417 COPYING & COMPARING 

FEES 

00.00 8,45,208.00 

33 13418 BOX BOARD 00.00 1,871.75.00 

34 13419 ENCROACHMENT FEES 00.00 93,500.00 

35 13420 CONSTRUCTION 

REGULARISATI 

29,809.00 1,30,96,216.00 

36 13421 SUR SAMAN RENT CHARGE 00.00 66,89,362.00 

37 13424 SHOP TRANSFER FEES 00.00 7,10,000.00 

38 13427 DRAINS & WELL 

CLEANNING CHARGE 

00.00 2,71,100.00 

39 13429 BHAG  PLAN THARAV FEES 00.00 10,62,904.00 

40 13430 AMALGAMATION  FEES 00.00 2,07,000.00 

41 13432 PART PLAN 00.00 16,426.00 

42 13433 BETTERMENT CHARGES 00.00 2,60,464.00 

43 13435 NAME TRANSFAR LATE FEE 00.00 76,92,549.00 

44 13436 WATER TANKER (PRIVATE 

VEH.) 

00.00 14,93,065.00 

45 13437 WATER TANKER (OFFICE 

VEH.) 

00.00 1,05,950.00 

46 13439 PREMIUM  F.S.I. 00.00 7,14,92,601.00 

47 13440 KALIYABID MAKAN NAME 

TRAN 

00.00 3,000.00 

48 13441 IMPECT FEE-INCOME 00.00 5,12,201.00 
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49 13442 PRIMARY  INSTALLATION  

CHARGE 

00.00 5,60,500.00 

50 13443 YEARLY  LICENCE  FEE 00.00 32,23,710.00 

51 13447 UNLEGAL  CONST.FROM 

OWNER 

00.00 1,360.00 

52 13448 O.D.P.S.INCOME 00.00 2,81,72,071.00 

53 13454 APPLICATION PROCESSING 

CHARGE 

00.00 8,000.00 

54 13455 RIGHT TO INFORMATIOM 00.00 1,828.00 

55 13457 OMCOME FROM OTHER 

CHARGES 

00.00 5,57,441.00 

56 13459 MARRIAGE REGISTRATION  

FEE 

00.00 2,34,536.93 

57 13460 RE-CYCLEING  WATER 

CHARGE 

00.00 1,11,87,000.00 

58 13461 U.I.D.MISS 00.00 5,95,,550.00 

59 13504 PENALTY INCOME 00.00 21,96,151.00 

60 13505 ADVERTISEMENT 7,291.00 00.00 

61 18103 EDUCATIONCESS GRANT 00.00 10,31,12,690.00 

62 18107 I.C.D.S.GRANT 80,35,052.00 12,87,92,300.00 

63 18109 PER CAPITA GRANT 1,70,817.00 00.00 

64 18112 WOMEN ECONOMIC DEV. 

PROGRA 

2,53,013.00 2,00,000.00 

65 18116 URBAN MALARIA SCHEME 

GRAN 

50,84,898.00 2,10,39,194.00 

66 18123 SAHERI VIKAS VARSH  75% 13,973.00 00.00 

67 18124 G.M.F.B.(SOLID WASTE) 

M.G. 

19,76,591.00 00.00 

68 18126 PROFESSIONAL TAX 

GRANT 

2,44,25,631.00 4,32,47,957.00 

69 18131 FINANCE COMMISSION 

GRANT 

23,61,27,466.00 26,75,21,431.00 

70 18132 MAHANAGAR SEVA SADAN 

NA V 

5,752.00 00.00 

71 18134 OTHERS   GRANT 27,91,239.00 18,82,166.00 

72 18148 S.T.ARAEA GRANT (G.M.F.B) 11,66,375.00 6,31,661.00 
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73 18151 SWARNIM JAYANTI SAHERI 

VI 

96,23,31,274,.00 1,03,97,68,492.00 

74 18152 SCHEDUAL CASTE SUB 

PLAN G 

29,03,,635.00 00.00 

75 18162 PRIVATE  SOC. DEV. PLAN 

(SJMS) 

6,27,34,821.00 3,86,73,140.00 

76 18163 U.I.D. GRANT 2,58,017.00 1,91,699.50 

77 18166 CHIEF MINISTER GRUH 

SCHEME 

11,02,009.00 67,36,076.40 

78 18168 NIRMAL GUJARAT 

SAUCHALAY 

3,56,400.00 00.00 

79 18169 B.E.C.L.GRANT 11,70,067.00 00.00 

80 18172 GRANT FROM 14 TH 

FINANCE 

1,99,14,028.00 14,500.00 

81 18175 AMRUT SCHEME 31,53,61,826.00 37,12,35,549.00 

82 18177 FLAY OVER BRIDGE RADHA 

MA 

00.00 7,98,00,000.00 

83 18178 KANSARANALA RIVER 

FRONT 

00.00 10,28,80,000.00 

84 18180 MUNI.TOWN HALL  &    BAL   

VATIKA 

33,99,956.00 00.00 

85 18181 RUVA RAVECHI DHAM 

DEVELOP 

4,21,721.00 200,00,000.00 

86 18182 GANGAJALIYA \ AKAWADA 

DEVE. 

9,23,43,314.00 00.00 

87 18201 CENSUS  GRANT 00.00 6,28,020.00 

88 18207 M.L.A. GRANT 1,79,48,083.00 2,45,72,773.00 

89 18209 ENTERTAINMENT TAX 

GRANT 

84,28,671.00 1,28,62,473.00 

90 18212 M.P.GRANT 12,66,201.00 17,58,132.00 

91 18214 GRANT FOR OCTROI  

ABOLISAT 

00.00 38,28,82,389.00 

92 18215 FAMILY PLANNING 

PROGRAMME 

00.00 17,71,000.00 

93 18221 BALIKA YOJANA -1757  

GRANT 

5,000.00 00.00 
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94 18223 NATIONAL FAMILY SAHAY 

PRO. 

1,53,121.00 00.00 

95 18225 CHIEF MINISTER GRUH 50,09,98,388.00 34,40,18,091.00 

96 18226 MGSM.I .E.C.GRAN T  

(INFRO.E.) 

23,65,190.00 55,00,000.00 

97 18227 MGSM.C.B. GRANT 

( CAPECITY) 

13,83,866.00 4,96,000.00 

98 18228 U.C.H.C.(3)  CENTER GRANT 4,14,00,056.00 00.00 

99 18229 U.C.H.C.(5)  CENTER GRANT 1,00,49,219.00 50,00,000.00 

100 18230 SWACHH BHARAT MISSION 

-S 

66,52,364.00 3,93,05,000.00 

101 18231 PMAY (U)-EWS-1-2489  

GRANT 

35,21,29,080.00 470.00 

102 18232 PMAY GRANT B.L.C. 7,18,726.00 10,00,000.00 

103 18233 PMAY GRANT C.L.T.C. 14,44,702.00 17,17,440.00 

104 18234 URBAN HEALTH PROJECT  

PAY 

00.00 3,21,66,452.00 

105 18301 DONATION 7,51,642.00 10,00,000.00 

106 23110 INTEREST ON OYHER TAX 

DUE 

00.00 8,71,215.33 

107 23199 OTHER INTEREST 00.00 1,81,856.00 

108 23202 COMPOST / MANURES 

DISPOSAL 

00.00 300.00 

109 23203 INCOME FROM 

PUBLICATION 

00.00 300.00 

110 23204 TENDER FROM FEES 00.00 21,19,950.00 

111 23205 ALL TYPE OF FORMS FEE 00.00 5,17,985.00 

112 23206 MISCELLANEOUS INCOME 10,901.00 2,03,000.00 

113 23209 VEHICLE CHARGES FOR 

PERSO 

00.00 4,948.00 

114 23298 SCRAPE SALES INCOME 00.00 1,99,786.00 

115 23301 INCOME FROM LAND SALSE 57,607.00 26,41,275.00 

116 23302 INCOME FROM BUILDING  

SALE 

00.00 9,54,750.00 
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117 23314 SUPERVISOR CHARGE 

(E.T.P.) 

00.00 43,88,973.00 

118 23405 JETTING MACHINE  & DE-

WATE 

00.00 5,06,034.00 

119 25803 PENALTY  FROM 

CONTRACTORS 

00.00 44,36,118.00 

120 25807 ADVERTISEMENT 2,08,224.00 36,19,818.00 

121 25808 T.P. PENALATY FOR 

OCCU.WITH 

00.00 31,31,940.00 

122 25809 INCOME FROM ASHAMI  

PENALTY 

00.00 90,500.00 

123 25810 RECRUITMENT POST OF 

BMC 

00.00 47,09,670.00 

124 25842 1506 MMAY SCHEME 

INSTALLM 

00.00 48,000.00 

125 25843 2548  PMAY SCHEME 

INSTALLM 

00.00 6,88,94,379.00 

126 25844 2449  EWS-1 SCHEME 

INSTALLM 

26,25,000.00 25,10,45,000.00 

127 25845 PRIV SOC. DEV PLAN 

BENEFT 

00.00 83,74,343.00 

128 25899 MUNI. MISCELLANEOUS 

INCOME 

00.00 52,02,819.00 

129 26106 HOUSE TAX REBATE 3,92,29,251.00 2,231.00 

130 26108 PROPERTY TAX – INTEREST 9,52,,907.00 7,02,50,162.42 

131 28108 INCOME FROM INTEREST 00.00 17,18,65,229.00 

132 30101 BASIC PAY 70,49,92,502.00 1,86,781.00 

133 30102 ARREARS PAY 5,491.00 00.00 

134 30103 PEMPORARY SALARY 2,07,76,040.61 00.00 

135 30105 APPRENTICE TRAINING 1,48,35,793.70 21,12,324.00 

136 30125 EXPENSE OF PRIMARY  

EDUCA 

1,71,476.40 31,140.00 

137 30202 HOUSE RENT ALLOWNCE 00.00 206.00 

138 30299 OTHER ALLOWNCE 15,05,78,636.00 65,820.00 
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139 30301 LEAVE TREVEL 

CONCESSION 

6,06,083.00 00.00 

140 30401 UNIFORM 14,13,947.00 00.00 

141 30499 STAFF WELFARE FUND 25,548.00 00.00 

142 30501 PF / EPF / NPS   

CONTRIBUTION 

1,06,99,,366.00 00.00 

143 30502 PENSION 20,25,21,600.84 12,472.00 

144 30503 GRATUITY 10,18,12,619.64 00.00 

145 30504 ADDITIONAL GRATUITY 6,09,280.00 00.00 

146 30505 COMP. PENSION 6,02,44,584.12 11,200.00 

147 30506 6TH PAY STAFF  &  EQUIPM 60,000.00 60,000.00 

148 30507 6TH PAY PENSION ARREAR 36,398.00. 00.00 

149 30508 E.P.F. CONTRIBUTION 5,17,338.00 2,40,988.00 

150 30509 N.P.S. CONTRIBUTION 68,23,042.00 22,21,225.00 

151 30510 PENSION FUND 

CONTRIBUTION 

1,25,00,000.00 00.00 

152 30602 BONUS 39,87,382.00 00.00 

153 30605 ENCASHMENT LEAVE 4,10,17,594.00 00.00 

154 34102 PLANT & MACHINARY  & 

EQUIPMENT 

18,400.00 00.00 

155 34103 RENT  & REPAIRING  

CHARGES 

61,32,890.00 00.00 

156 34104 FURNITURE 1,19,350.00 00.00 

157 34115 IRRIGATION CHARGE 6,14,02,893.00 00.00 

158 34203 CASH IN TRANSIST. IN SAFE 718.00 00.00 

159 34299 INSURANCE  & 

REGISTRATION 

13,41,109.00 00.00 

160 34301 POSTAGE EXP. 4,40,751.00 00.00 

161 34302 TELEPHONE  EXPENSES 6,20,013.00 2,402.00 

162 34303 TELEPHONE ALLOWNCE  

TO C 

9,89,364.00 00.00 

163 34304 RECORD KEEPING 38,272.00 00.00 
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164 34305 MAIN.  FROM AUDITORIUM   

/ TOWN 

31,20,508.00 00.00 

165 34402 STATIONARY   & PRINTING 25,69,908.00 00.00 

166 34404 FLOPPIES DISKETTS  & 

TAPE 

67,975.00 00.00 

167 34405 FURNITURE FOR DRAWING  

& SU 

4,820.00 00.00 

168 34407 PAPER ON DUPLKICATE 

MASHIN 

1,91,160.00 00.00 

169 34421 INTECTISIDES  & 

PESTICIDES 

17,65,392.00 00.00 

170 34423 URBAN MALARIYA DEPTT. 63,635.00 00.00 

171 34423 LICENCE  & ADULTERATION 10,57,650.00 00.00 

172 34424 TRAVELLING EXPENSES 2,07,730.00 00.00 

173 34503 TRAVELLING ALLOWNCE(FI 1,426.00 00.00 

174 34601 LABOUR & EMPLOYEES  

FEES 

40,343.00 00.00 

175 34602 LEGAL ADVISE 14,915.00 00.00 

176 34603 COURT FEE & ADVOCATE   

FEES 

11,67,556.00 00.00 

177 34604 LICENCE FEES 2,08,224.00 69,61,597.00 

178 34607 REGISTRATION  & LICENCE 

FEES 

31,500.00 00.00 

179 34610 MANAGEMENT & FINANACE 

CONS. 

58,650.00 00.00 

180 34612 COURT AWARD 4,05,760.00 00.00 

181 34706 BUILDING FUND (ALL INDIA 23,600.00 00.00 

182 34801 ADVERTISEMENT 14,97,062.00 00.00 

183 34802 HOUSE  LIGHT 24,85,472.00 556.00 

184 34803 VEHICLE   REPAIRING 4,40,019.00 00.00 
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185 34804 BOOK & PERIODICALS 16,368.00 00.00 

186 34805 CENCUS 5,93,931.00 00.00 

187 34806 COUNSILORS 

HONORARIUM     &   A 

40,04,000.00 00.00 

188 34807 MEETING  ALLOWNCE 7,58,500.00 00.00 

189 34809 ELECTION EXPENCE 17,592.00 00.00 

190 34810 MISCELLANEOUS EXPENCE 59,30,704.64 00.00 

191 34812 TYRE –TUBE 3,36,570.00 00.00 

192 34814 MAYOR SHRI – SUM. 

ALLOWNCE 

1,36,342.00 00.00 

193 34816 SPECIAL EXP. FOR EACH 

COMM 

48,780.00 00.00 

194 34817 STANDING COMM. 

CHAIRMAN 

99,771.00 00.00 

195 34818 DY. MAYOR SHRI – SUM. 

ALLOWNCE 

33,412.00 00.00 

196 34820 COMMISSINER  PERSONAL 

GRA 

1,08,292.00 00.00 

197 34821 MEDICINE RENT  / 

STATIONARY 

3,07,656.00 03.00 

198 34822 RESEREVE BED & T.B. 

HOSPITAL 

2,19,840.00 00.00 

199 34823 DEATH  PROCESS FOR 

DEATH BODY 

19,451.00 00.00 

200 34834 PANJARAPOL DONATION 32,47,344.00 00.00 

201 34836 LEASE LINE / BROAD BAND 

CONNECTION 

9,50,362.00 00.00 
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202 34908 NEW RECRUITMENT EXP. 57,93,402.00 00.00 

203 34909 OTHER OUT SORSING EXP. 64,93,686.00 00.00 

204 38101 WIRE FENCING  &   

COMPOUND 

00.00 12.00 

205 38103 REMOVE OLD BIDG. BUILT 

WIT 

8,61,357.00 00.00 

206 38104 VIDEO GRAPHY  , 

PHOTOGRAPHY 

8,338.00 00.00 

207 38201 REPAI. MUNI. BUILD. 

PRIM.SCH. 

2,00,69,178.00 00.00 

208 38202 VETARNITY   DOCTOR’S   

VISIT 

810.00 77.00 

209 38301 PIPE, OTHER EQUIPMENT 37,266.00 00.00 

210 38302 VIDEOGRAPHY 

PHOTOGRAPHY MUNI. 

UNDER FUNCTION 

900.00 00.00 

211 38303 MUNI. UNDER FUNCTION 

MANDA 

20,37,336.00 00.00 

212 38305 LAVATORY REPAIRING 4,99,726.00 00.00 

213 38306 WIRING REPAIRING  FOR 

OFFICE TO 

12,20,872.00 00.00 

214 38308 BENCH AND REPAIRING 

EXP. 

1,80,868.00 00.00 

215 38311 COLOURING WORK 76,369.00 00.00 

216 38313 MINI TRAINING    &   

REPAIRING 

59,931.00 00.00 

217 38314 GARDEN & CIRCLE ON 

CONTRA 

1,62,35,028.00 00.00 

218 38401 ROAD  REPAIRS 1,26,87,782.00 00.00 

219 38403 TRAFFIC   ISLAND 1,80,400.00 00.00 

220 38404 TOOLS 2,04,903.00 00.00 

221 38410 BODY COLOUR   &  

REPAIRING 

5,01,653.00 00.00 
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222 38400 STREET LIGHT , GARDEN  

LIGHT 

7,10,739.00 00.00 

223 38412 FOOTPATH  REPAIRING 69,07,250.00 00.00 

224 38417 ELECTRIC DECORATION  IN 

CO. 

6,40,727.00 00.00 

225 38418 OUT SOURCING STREET 

LIGHT 

2,83,44,475.00 00.000 

226 38419 ROAD SIDE CLEANING 23,83,453.00 00.00 

227 38501 SEWER  LINE REPAIRING 1,19,47,542.00 00.00 

228 38503 STORM DRAINS REPAIRING 51,66,133.00 00.00 

229 38507 PUMPING STATION   

(YEARLY 

1,51,01,252.00 00.00 

230 38508 TOILET  BLOCK  CLEAN 

CONTRA 

35,28,146.00 00.00 

231 38509 STORM / BOX / DRAINAGE 

LINE  C 

92,92,073.00 00.00 

232 38510 JETTING MACHINE AND 

OTHER  V 

62,500.00 00.00 

233 38511 PUBLIC  URINAL  

REPAIRING 

3,54,574.00 00.00 

234 38512 BATHROOM REPAIRING 3,23,654.00 00.00 

235 38525 SINC  DRAIN  CLEAN 1,12,41,442.00 00.00 

236 38601 MAIN. OF SHETRANJI 

PUMPIN.M 

2,33,16,445.00 00.00 

237 38602 PLANT MAINTENANCE 55,36,982.00 00.00 

238 38612 COLOURING WORK IN 

BHIKADA 

6,862.00 00.00 

239 38613 MAINTENANCE   WORK OF 

BHIKADA 

7,50,179.00 00.00 

240 38615 MAINTENANCE  FOR  

WELLS, BORING 

5,88,553.00 00.00 

241 38618 GAURISHANKAR 

MAINTENANCE 

9,92,315.00 00.00 

242 38619 MAIN. OF AKWADA TAIL 

TANK 

1,99,160.00 00.00 

243 38701 PUMP MACH.REPI, JETTING  

M 

3,13,485.00 00.00 
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244 38702 PURCHASE CONSU ---

MABLE    STORE 

7,53,971.00 00.00 

245 38710 SPARE PARTS /  BATTERY 1,06,815.00 00.00 

246 38711 ELECTRIC SPAR PARTS  

REPLACE 

17,880.00 00.00 

247 38714 COMPUTYER CONS- -

UMABALE  ITEM 

96,995.00 00.00 

248 38799 OTHER MAINTENAN --CE  & 

REPAIR 

4,09,132.00 00.00 

249 38801 MISCE EXP.  & VEHICLE  

RENT 

7,49,81,922.00 33,876.00 

250 38803 PRIVATE CONTRACT IN 

ROAD 

7,44,675.00 00.00 

251 38804 VIHECLE  SERVICE  & 

REPAIRING 

3,30,123.00 00.00 

252 38806 TRACTOR  & OTHER  

VIHECLE  REPAIR 

00.00 3,336.00 

253 38807 CONSERVANCY VEHICLE  

ORGA. 

9,42,034.00 00.00 

254 38811 SOLID  WASTE   & 

ENVAIRMENT 

28,57,,437.00 00.00 

255 38901 COMPUTER  HARDWARE 

MAINTENSNCE 

4,77,605.00 00.00 

256 38910 COMPUTER SOFTWARE 

MAINTENSNCE 

4,67,917.00 00.00 

257 38912 COMPUTER RIBBIN 

REFILING 

2,39,011.00 00.00 

258 39004 FANS  REPAIRING 1,88,348.00 00.00 

259 39005 NEW LIGHT & FIXTURES 2,84,893.00 00.00 

260 43101 ELECTRICITY CHARGES 21,07,62,596.55 13,76,598.001 
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261 43102 BROD BAND COLL. &        

INTERNET 

1,499.00 00.00 

262 43201 PETROL , DIESEL ,OIL  

,GRISS, FUEL 

83,49,155.00 00.00 

263 43202 LUBRICANTS AND OIL 

CHARGES 

1,02,115.00 00.00 

264 46442 SEEDS   &  PLANTS 2,93,250.00 00.00 

265 46443 FOODS  FOR  BIRDS 39,180.00 00.00 

266 46444 FISHES  FOODS 200.00 00.00 

267 46445 NEW PLANTATION  AND 

PROTECTOIN 

24,780.00 00.00 

268 46447 PURCHASING  ALUM  & PAC 21,20,859.00 00.00 

269 46448 CLORING AMONIA 3,09,278.00 00.00 

270 46449 WATER CHARGE FOR  MAHI  

SCH. 

2,54,93,585.00 00.00 

271 47102 I.C.D.S. HOUSE  RENT 16,34,552.00 00.00 

272 47104 I.C.D.S. PETROL & SPARE 

PARTS 

5,00,682.00 00.00 

273 47105 I.C.D.S. EQUIPMENT 48,250.00 00.00 

274 47106 I.C.D.S. FURNITURE 23,540.00 00.00 

275 47107 I.C.D.S. FOOD 2,11,07,788.00 00.00 

276 47108 I.C.D.S. MATA YASODA   

GAU 

5,60,550.00 00.00 

277 47109 I.C.D.S. KISHORI SHAKTI 10,16,570.00 00.00 

278 47110 I.C.D.S. MATA YASODAA 

AWARD 

1,80,000.00 00.00 

279 47113 VIJ BILL – NAND GHAR 4,300.00 00.00 

280 47115 FLEXI   FUND 3,13,000.00 00.00 

281 47281 MAY- DAY CELEBRATION 2,50,994.00 00.00 
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282 47282 INDEPENDENCE DAY CELE 

BRATION 

50,705.00 00.00 

283 50101 PRIMARY EDUCATION 14,955.00 00.00 

284 50113 VARSAI  PRATHA BANDH / 

NANAK 

1,08,00,000.00 00.00 

285 50123 MUNI. EMPLOYEE RELIEF 

AFTER 

26,12,957.00 00.00 

286 50125 SCHOLARSHIP FIR HIGHER 

QUALIFICATION 

4,800.00 00.00 

287 50126 EXPENCE FOR 

ORGANISATION  OF 

1,48,412.00 00.00 

288 50131 ANTIM   KRIYA GRANT 9,18,000.00 00.00 

289 50136 JAN JAGRUTI   

PROGRAMME 

75,000.00 00.00 

290 50141 SPRILL OVER  WORK OF 

CORPO 

61,08,226.00 00.00 

291 50201 EXPENCE  FOR PRIMARY   

EDUCATION 

15,67,42,438.80 00.00 

292 50222 C. MATCHING   GRANT 8,765.00 10.00 

293 57403 REFUNDS 7,34,522.00 00.00 

294 64101 LAND EQUIPMENT 50,025.00 00.00 

295 64201 BUILD OFFICE BUILDING  \ 

GUA 

9,23,026.00 00.00 

296 64216 DEVLPOMENT FOR 

TOWNPLAN 

58,42,143.00 00.00 

297 64220 BUILDING NEW WARD 

OFFICE 

5,63,794.00 00.00 

298 64301 NEW  GARDEN  AND 

RENOVATION 

17,34,357.00 00.00 

299 64366 GREENARY   AND DREEP  

IRRIGATION 

30,988.00 00.00 

300 64368 MAP  FOR  FUN  PARK 17,590.00 00.00 
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301 64369 GREEN FEE         &   DROPS  

IRIGATION 

1,39,913.00 00.00 

302 64370 BIRD  OR  FISH HOME 72,387.00 00.00 

303 64371 CHILDREN  CORNER  OR  

EQUIPMENT 

8,640.00 00.00 

304 64402 NEW BRIDGE AND OLD 

BRIDGE  MAIN. 

2,97,720.00 00.00 

305 64404 RELLING FOR DIFFERENT  

PLAN 

1,02,000.00 00.00 

306 64408 SIGN BOARD AND STREET 

BOARD 

49.691.00 00.00 

307 64501 SEWERAGE PIPELINES 29,68,341.00 00.00 

308 64503 STYROM   WATER  DRAINS 13,90,136.00 00.00 

309 64601 PIPE LINE AND WATER 

STAND 

13,23,007.00 00.00 

310 64603 CLORINATOR AND 

PURCHASING  I 

12,083.00 00.00 

311 64605 NEW HAND PUMP   & 

BORING  WATER 

68,815.00 00.00 

312 64612 PROP. TAX CARPET AREA 

TAXETION 

TION 

1,22,10,640.00 00.00 

313 64616 STARTING  FOR ONLINE 

MANEGEMENT 

8,178.00 00.00 

314 64701 PLANT   & MACHINERIES 24,644.00 00.00 

315 64708 EMERGENCY LIGHT 

PURCHASE 

1,10,000.00 00.00 

316 64710 NEW  WATER COOLER  IN  

MUNI. 

1,09,136.00 00.00 

317 64711 ROUND POLL AND UNDER 

GROUND 

8,38,072.00 00.00 
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318 64801 TEMPO / TRACTOR   AND 

OTHER VEHICLE 

77,871.00 00.00 

319 64837 HYDROLIC PLATFORM 

SCO.SCA 

60,73,000.00 00.00 

320 64901 HARDWARE PURCHASE 65,924.00 00.00 

321 64904 SOFTWARE EXPENCES 60,000.00 00.00 

322 64905 SOFTWARE DEVLOPMENT 5,52,271.00 00.00 

323 64906 TRAINING  &B  

IMPLEMENTATION 

47,301.00 00.00 

324 65006 RE- CHARGING 6,99,738.00 00.00 

325 72102 PROPERTY       TAX 13,675.00 41,59,327.40 

326 72103 CONSERVANCY TAX 7,002.00 41,36,439.00 

327 72104 METRE WATER 00.00 3,05,29,031.00 

328 72105 OTHER THAN METER  

WATER 

14,131.00 62,55,140.00 

329 72106 VEHICLE TAX 00.00 1,19,79,194.40 

330 72107 THEATER TAX 00.00 13,981.00 

331 72109 STREET LIGHT CHARGE 325.00 1,10,094.00 

332 72110 ADMINISTRATION CHARGE 9,000.00 10,57,49,917.00 

333 72111 PROPERTY TAX –CARPET 

AREA 

21,10,274.00 36,83,03,304.17 

334 72112 CONSERVANCY TAX- 

CARPET AREA 

13,03,554.00 26,19,11,155.73 

335 72113 STREET LIGHT – CARPET 

AREA 

72,241.00 63,08,338.01 

336 72114 WATER TAX – CARPET 

AREA 

3,53,124.00 13,29,59,138.14 

337 72115 PROPERTY TAX – 

PANCHAYAT 

00.00 19,950.00 
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338 72116 CONSERVANCY TAX 00.00 4,773.00 

339 72117 STREETV LIGHT TAX - 

PANCHATYAT 

00.00 940.00 

340 72118 WATER TAX – PANCHAYAT 00.00 24,930.00 

341 72119 VEHICLE TAX - PANCHAYAT 00.00 575.00 

342 72120 USER’S CHARGE DOOR TO 

DOOR 

80,871.00 5,91,94,111,69 

343 72198 GUTTER FEES 00.00 23,030.08 

344 72201 LEASE FEE 00.00 63,38,151.59 

345 72202 JAMIN PATTA RENT 00.00 77,05,938.11 

346 72204 RENT FROM MARKET 00.00 32,69,881.50 

347 72301 EDUCATION   GRANT 59,26,49,255.00 59,26,49,255.00 

348 73101 UBI.BMC.A/C.NO. 12001 1,28,562.00 12,66,201.00 

349 73102 UBI.BMC.A/C.NO.12002 6,57,72,746.00 6,38,64,803.00 

350 73103 UBI.BMC.A/C.NO.12003 4,83,59,724.00 3,25,01,507.00 

351 73105 UBI.BMC.A/C.NO.12005 4,72,74,269.25 1,48,14,358.00 

352 73106 UBI.BMC.A/C.NO.12006 4,78,80,45,272.74 2,30,15,32,160.65 

353 73107 UBI.BMC.A/C.NO.12007 3,53,36,45,381.00 3,92,05,79,279.00 

354 73108 UBI.BMC.A/C.NO.12008 18,58,99,237.82 19,92,52,858.14 

355 73109 INDUSING BANK 1230 00.00 2,02,65,082.86 

356 73110 UBI.BMC.A/C.NO.12010 9,69,72,068.00 19,53,01,088.00 

357 73111 SBS.KAL. A/C.56008010062 00.00 10,83,582.00 

358 73118 SBS.SAR. A/C.56288000176 4,42,72,071.00 3,74,32,601.00 

359 73125 UBI.BMC.A/C.NO.12011 7,09,02,374.00 6,14,72,214.00 

360 73126 UBI.BMC.A/C.NO.12012 1,64,,382.00 00.00 



326 
 

361 73128 UBI.BMC.A/C.NO.12014 57,942.00 2,46,123.00 

362 73129 UBI.BMC.A/C.NO.12016 2,08,370.00 2,55,36,711.70 

363 73134 KOTAK MAHI.  BANK -

091164884 

5,76,27,916.92 40,37,036.00 

364 73136 UBI.BMC.A/C.NO.50048  MLA 4,931.00 00.00 

365 73137 BHAV. NAGRIK. SAH. BANK 

LTD. 

2,31,97,376.00 1,36,08,654.00 

366 73138 BANK  OF INDIA - 

32042011000 

14,75,807.00 15,00,000.00 

367 73139 HDFC BANK 5020003011691 00.00 1,25,72,516.76 

368 73140 U.B.I. -584901010050065 1,67,41,59,592.41 52,08,80,627.92 

369 73141 DENA BANK A/C -  

07261103129 

8,16,74,895.40 8,20,00,000.00 

370 73142 KOTAK BANK 2489 – 

DEPOSIT 

10,77,905.00 1,95,75,000.00 

371 73143 BMC AWAS  - 2489  MAIN. 

DEPOSIT 

13,59,858.00 00.00 

372 73144 BMC AWAS 2489 

INSTALLMENT 

37,54,40,204.92 28,58,54,792.92 

373 73145 AU SMALL BANK -- 

198121562 

30,19,749.00 25,00,000.00 

374 73146 HDFC BANK -5010030781209 30,18,91,333.00 11,26,171.00 

375 73149 UBI.BMC.A/C.NO.50019 MLA 7,32,179.00 1,72,84,278.00 

376 73152 I.C.I.C.I. BANK A/C.NO.027 1,11,49,82,905.42 1,02,34,92,713.00 

377 73153 UBI-50045 PENSION FUND  

AC 

2,80,82,989.00 7,05,66,996.00 

378 73154 INDIAN BANK –A/C .NO 

.619824 

00.00 75,81,794.00 

379 73155 HDFC BANK -50200004947224 31,36,69,589.27 48,22,71,134.00 
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380 73156 AXIS BANK 00.00 1,30,682.00 

381 73157 U.B.I.-584901010050057 6,12,72,974.13 5,43,44,255.00 

382 73159 SAU. GRAM.BANK –AKWADA 25,988.00 00.00 

383 73160 S.B.I.- RUVA  33645837724 4,230.00 00.00 

384 73161 S.B.I.- SIDSAR- 336473170 21,110.00 00.00 

385 73162 SBI JILLA TRASURY –BVN. 76,16,37,826.00 11,53,07,426.00 

386 73164 YES BANK A/CNO. 

006485700 

19,00,16,538.00 1,16,18,078.00 

387 73165 U.B.I. A/C NO.- 50061  (MA 

AM 

13,86,09,733.00 32,13,57,977.30 

388 73166 U.B.I. A/C NO.-50068  (CHIEF 11,43,83,689.04 94,63,42,230.92 

389 73167 HDFC BANK A/C NO -

50100122 

4,651.00 1,78,725.00 

390 73168 I.C.I.C.I. BANK 44,74,576.00 3,68,68,087.00 

391 73169 KOTAK MAHINDRA BANK ( 

PROP ) 

35,95,000.00 1,64,85,000.00 

392 73170 KOTAK MAHINDRA BANK  -

AVAS 

30,017.00 00.00 

393 73172 KOTAK MAHINDRA BANK  -

AVAS 

2,06,621.00 00.00 

394 73201 CASH ON HAND 55,16,756.28 55,10,182.00 

395 73202 PERMANENT IMPEREST 

CASH 

3,00,000.00 3,20,000.00 

396 73203 TEMPORARY IMPREST 19,64,400.00 23,40,850.00 

397 80001 ACCONTING  HEAD 

MISSING 

00.00 00.00 

398 82101 CAPITAL RESERVE 00.00 2,45,22,93,131.92 
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399 91105 TREE  PLANTATION 6,000.00 33,84,446.00 

400 91111 EARNEST MONEY DEPO. 

FROM 

28,88,304.00 4,98,250.00 

401 91112 E.M.D. FROM 

CONTRACTORS 

3,47,44,236.00 2,84,56,650.00 

402 91114 VAMBAY AAVAS YOJANA 00.00 84,692.00 

403 91121 S.D. FROM  SUPPLY 00.00 9,000.00 

404 91122 S.D. FROM CONTRACTORS 8,37,906..00 23,13,222.00 

405 91123 SECURITY DEPOSIT FROM 

EM 

00.00 25,000.00 

406 91125 OTHER  DEPOSIT 4,32,275.00 16,96,064.00 

407 91128 O & M DEPOSIT 

( OPRATION ) 

2,08,35,236.00 45,32,380.00 

408 91129 OTHER         SECURITY 

DEPOSITS 

3,07,18,829.00 9,94,24,652.50 

409 91130 ZUPADA     VIJKARANA 00.00 78,300.00 

410 91131 RETENTION MONEY FROM 

SUPPLY 

00.00 10,24,767.00 

411 91132 R.M. FROM CONTRACTORS 00.00 2,50,46,095.00 

412 91140 GUJRAT HOUSING BORAD 

DEP. 

2,69,224.00 2,70,000.00 

413 91144 CONSTUCTION DEPOSIT 00.00 2,36,000.00 

414 91146 BETTERMENT DEPOSIT 00.00 12,37,194.00 

415 91147 ROAD & BUILDING  DEPT. 55,668.00 55,668.00 

416 91150 PMAY (U)  -EWS-1-2489 

SCHEME 

1,73,92,500.00 25,000.00 

417 91198 OVER LESS PAYMENT  TO 

CONT. 

320.00 342.30 

418 91201 PMAY (U)  2548 EWS 

MAINTAN. 

00.00 96,01,500.00 

419 91202 PMAY (U)  -EWS-1-2489 00.00 13,344.00 

420 92105 NOYICE PAY –FIX  SALARY -

AS 

00.00 2,77,830.00 
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421 92111 P.F. EDUCATION 5,32,04,489.00 5,80,98,839.00 

422 92113 DEPUTATIONIST 

DEDUCTION 

10,70,167.00 00.00 

423 92114 PENSION  KAPAN  

(RECOVERY ) 

00.00 4,42,213.00 

424 92115 PENSION FUND 7,93,25,387.00 1,93,25,387.00 

425 92120 E.P.F. DEDUCTION 24,48,862.00 27,33,357.60 

426 92121 P.F. CONTRIBUTION 28,14,094.00 15,99,608.00 

427 92126 N.P.S. CONTRIBUTION 28,50,907.00 00.00 

428 92127 P.F. LOAN  (GOVT. PARAT 

JAMA 

4,62,58,900.00 1,98,400.00 

429 92130 L.W.P. 00.00 3,195.00 

430 92131 STAFF INCOME TAX 

DEDUCTION 

91,51,063.00 84,20,207.00 

431 92132 PROFFESSIONAL TAX 

DEDCTION 

46,71,720.00 53,40,620.00 

432 92133 BVN. NAGRIK CO. OP. BANK 32,68,865.10 35,50,665.10 

433 92134 LIC  DEDUCTION 1,95,91,576.00 1,95,27,665.80 

434 92135 C.P.F. LOAN (INCLUDING  IN 4,83,89,258.00 4,83,46,248.00 

435 92136 BMC EMPLOYEES CO. OP. 

SO 

7,29,75,749.00 7,27,48,589.00 

436 92138 S.KA DHIRAN &  GRAHAK 

MAND 

1,43,19,117.00 1,44,89,087.00 

437 92150 P.F.PAYABLE 10,65,65,817 75,28,96,217.00 

438 93108 PENALTY DEDUCTION 00.00 1,14,48,081.00 

439 93201 EDUCATION CESS  

PAYABLE 

12,55,616.00 31,74,495.60 

440 93202 WORKER WELFARE  CESS 5,65,29,255.00 6,37,08,161.00 

441 

 

93204 EDUCATION CESS PAYABLE 

–CA 

6,39,65,224.00 6,72,35,109.86 

442 93205 EDUCATION  CESS – 

PANCHAAYAT 

00.00 352.00 
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443 93211 I.T.DEDUCTION  AT  

SOURCE   F 

4,79,20,876.00 5,68,28,415.00 

444 93212 I.T. DEDUCTION AT 

SOURCE  F 

00.00 1,394.00 

445 93213 PENALTY DEDUC- -TION  

FROM SAL 

00.00 6,373.00 

446 93215 HOUSE RENT DEDUCTION 00.00 5,494.00 

447 93220 DEPOSIT FORFIT 16,16,018.00 15,70,957.00 

448 93221 WELFARE FUND 25,920.00 26,076.00 

449 93222 EDUCATION TAX   

(DEDUCTION ) 

00.00 5.00 

450 93251 C.G.S.T. ( OUTPUT TAX ) 26,24,682.00 12,58,328.06 

451 93252 S.G.S.T. ( OUTPUT TAX ) 25,08,532.00 12,58,328.06 

452 93253 C.G.S.T.- T.D.S. 2,12,81,431.00 2,08,30,634.00 

453 93254 S.G.S.T. - T.D.S. 2,12,52,193.00 2,08,30,634.00 

454 93255 I.G.S.T. - T.D.S. 17,46,811.00 17,22,607.00 

455 93296 OTHER DEDUCTION           

(EMP. REL. ) 

00.00 4,95,944.00 

456 93297 BANK CHEQUE RETURN 30,76,498.17 31,23,478.17 

457 98000 STALL ACCOUNT            

(OLD CHEQUE ) 

1,04,82,269.65 79,115.00 

  TOTAL 20,48,44,16,068.62 20,48,44,16,068.62 
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BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION 

YEAR : 2019-20 INCOME & EXPENDITURE  REPORT (ACTUAL) (Amt in Lakh) 

DESCRIPTION INCOME 

2019-20 

DESCRIPTION EXPENDITURE 

2019-20 

OPENING BALANCE    
1. REVENUE INCOME 28581.01 1. REVENUE EXPENDITURE 28585.12 
1.1 MUNI.RATE & TAXES 11502.08 1.1 GEN.ESTABLISHMENT & TAX 

COLLE. 
8799.03 

1.2 INCOME AS PER SPE. ACT. 21.22 1.2 PUBLIC SAFETY 915.05 
1.3 OTHERS NON TAXES INCOME 418.07 1.3 PUBLIC HEALTH & FACILITY 10008.21 
1.4 GENRAL GRANT & 
CONTRIBUTION 

8362.64 1.4 PRIMARY EDUCATION 7495.46 

1.5 COMPENSATION FOR 
OCTROI 

3828.82 1.5 BUS GAURAGE 121.68 

1.6 MISSELINOUS INCOME 4448.18 1.6 GENERAL  GRANT & 
CONTRIBUTION 

54.04 

  1.7 MISSELINOUS EXPENDITURE 1191.65 
    
2. CAPITAL INCOME 27700.60 2. CAPITAL EXPENDITURE 27151.69 
2.1 DEV.GRANT,EXTRA 
ORDINARY GRANT & CONTRI. 

24407.86 2.1 GEN.ESTABALISHMENT & TAX 
COLLE. 

26347.13 

2.2 ESTATE 35.38 2.2 PUBLIC SAFETY 71.30 
2.3  AWAS SCHEME FALO 3173.62 2.3 PUBLIC HEALTH & FACILITY 733.16 
2.4 JAN BHAGIDARI 83.74 2.4 PROJECT 0.10 
    
3. EXTRA ORDINARY INCOME 14473.53 3. EXTRA ORDINARY EXPENDITURE 7429.24 
    
TOTAL 70755.14 TOTAL 63166.05 
    
  BALANCE 7589.09 
TOTAL 70755.14 TOTAL 70755.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


