
 

 

 

 

 

સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના વષ માટ�નો નગરપા�લકાઓનો  

ઓ�ડટ અહ�વાલ 

 

 

 

િનર��ક, 

!થાિનક ભડંોળ �હસાબ, 

'લોક ન.ં ૧૭, ડૉ. )વરાજ મહ�તા ભવન 

,જુરાત રા0ય, ગાધંીનગર – ૩૮૨૦૧૦ 
 
 
 
 
 

�જુરાત રા�ય 



 
 

 

  



i 
 

6!તાવના 
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ઑફ Mgિુનિસપાલટ0ઝ (ખાતાના વડા), સરકાર:ીના શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગ, સચવાલય (વ�હવટ0 

િવભાગ) ગાધંીનગરને મોકલી સમય મયાKદામા ં XતૂKતા કરવા જણાવવામા ંઆવેલ અને તે પરQવે મળેલ XતૂKતા અને 

િવગતોને લ1મા ંલઈ ] તે બાબતે EવતKતી છેવટની i#થિત દશાKવવા કાળj લઈને આ અહ6વાલ તૈયાર કરવામા ંઆHયો 
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                                                                     (આર. ટ�. શાહ) 
      િનર��ક 

       !થાિનક ભડંોળ �હસાબ  

         ,જુરાત રાજય ગાધંીનગર. 
!થળ: ગાધંીનગર 
તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 
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૪.૪ ચાz એલાઉV સ તથા કામગીર0 વળતર ભxથાની અિનયિમત nકુવણી બાબત ૬૫ 

૪.૫ 
ઓ�ડટ કચેર0 પાસે અિધ�ૃત/ચકાસણી કરાHયા િસવાય જ પગાર ભxથાની તથા િન�િૃતના લાભોની 

nકૂવણી કરવાની  અિનયિમતતા બાબત 

૬૫ 

૪.૬ મહ6Pલુી આવક કરતા વધાર6 મહ6Pલુી ખચK કરવા બાબત ૬૬ 

૪.૭ ર^ઓમા ંકમKચાર0ઓની કામગીર0 બદલ રોકડમા ંEોQસાહક ભx�ુ ંnકુવવા બાબત ૬૬ 

૪.૮ પાટK ટાઈમ િશ1કો રોક0 કર6લ અિનયિમત કર6લ ખચK બાબત ૬૭ 

૪.૯ ઘન કચરાના કલેkશન તથા િનકાલ કરવામા જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૬૭ 

૪.૧૦ વીજ વપરાશના બીલોમા ંિવલંબત ચાzની nકુવણી બાબત ૮૩ 

૪.૧૧ નગરપાલકા સામાVય nુટંણી સને ૨૦૧૫ sગે થયેલ ખચKમા જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૮૩ 

૪.૧૨ �6નેજ શાખાના સફાઇની કામગીર0 sગે જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૮૪ 

૪.૧૩ સાતમ-આઠમના મેળાના ઇ^રામા ંજણાયેલ અિનયિમતતા sગે ૮૪ 

૪.૧૪ કVસ9ટ|ગ એVjિનયરને કVસ9ટ|ગ ચાzની nકુવણીમા ંઅિનયિમતતા બાબત ૮૪ 

૪.૧૫ ].સી.બી. મશીન ભાડ6 રાખવા બાબત ૮૬ 

૪.૧૬ ખાનગી ટ61ી ભાડાની અિનયિમત nકુવણી કરવા બાબત ૮૬ 

૪.૧૭ બગીચા િનભાવાણી માટ6 આપવામા ંઆપેલ કોVNાkટ બાબત ૮૮ 

૪.૧૮ lજુ શહ6ર િવ#તારમા ંસીટ0 બસ સેવાના સચંાલનમા ંઅિનયિમતતા બાબત ૮૮ 

૪.૧૯ �ભુેtછા ^હ6રાત sગેનો િનરથKક કરવા બાબત ૮૯ 

૪.૨૦ િવકાસના કામોના તાિં5ક મTુંર0 કV સલટV ટ પાસેથી લેવા sગેની અિનયિમતતા બાબતે ૮૯ 

૪.૨૧ નગરપાલકા િવ#તારમા ંડકં0 બનાવવાના કામમા ંઅિનયિમતતા sગે ૯૦ 

૪.૨૨ બલ/વાઉચર સાથે પહuચ મેળHયા વગર nકુવo ુકરવા sગે ૯૦ 

૪.૨૩ એજVસી મારફતે આઉટસોસ�ગ કરાવી અિનયિમત ખચK કરવા બાબત ૯૧ 
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૪.૨૪ #N0ટ લાઇટ િનભાવણીના કામ બાબતે અિનયિમતતા ૯૨ 

૪.૨૫ આઉટ સોસ�ગથી કમKચાર0ઓની સેવા લેવા બાબત ૯૩ 

૪.૨૬ સફાઈના કામ માટ6 આઉટ સોસ�ગથી કરાવી ખચK કરવા બાબત ૯૪ 

૪.૨૭ નગરપાલકા <ારા ઉઘડ કોV Nાkટથી કામગીર0 પેટ6 થયેલ ખચKની અિનયિમતતા ૯૫ 

૪.૨૮ XવૂK મTુંર0 વગર સહકાર0 મડંળ0ઓ તથા અVય સ#ંથા પાસેથી કમKચાર0ઓની સેવા લેવા બાબત ૯૫ 

૪.૨૯ 
નગરપાલકા વોટર વkસK તથા ગટરલાઈન િવભાગ XણૂK કર6લ કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત 

૯૬ 

૪.૩૦ સિવ{સ ટ61ની વPલુાત કયાK િવના Hયાજ સિશત સિવ{સ ટ61 ભરવા sગે ૯૭ 

૪.૩૧ િવિવધ કામ /સેવાના વાિષ{ક કરાર કરવા બાબત ૯૭ 

૪.૩૨ નાવલી નદ0 �ડ0 ઉતારવા/માટ0-ગાળ કાઢવાના કામના ખચKની અિનયિમતતા sગે ૯૮ 

૪.૩૩ 
કોટK  ક6સ બાબતે ખાનગી વક0લ રોક0 ખચK કરવા બાબત તેમજ વક0લાત ફ0ના nકુવણામાથંી 

ટ0ડ0એસની કપાત ન કરવા બાબત 

૯૯ 

૪.૩૪ માતબાર રકમનો ખચK કરવા છતા સતંોષજનક સફાઈ કામગીર0 ન થવા sગે ૯૯ 

૪.૩૫ પાણી Xરુવઠા પાણીના બીલના nકુવણા તથા તેમા ંલાગેલ પેન9ટ0 ચાz sગે ૧૦૦ 

૪.૩૬ ગટર Gોસ, રોડ Gોસ, vગુદા ર|પેર0ગના કામો વાિષ{ક ર6ઈટ કોV Nાkટથી કરાવવા sગે ૧૦૧ 

૪.૩૭ �6નેજ પાણીના િનકાલ અને �Fુધીકરણ માટ6 ન�ર યોજના/ ુઅમલીકરણ નહ0 કરવા બાબત ૧૦૧ 

૪.૩૮ િનયમ િવ�ુFધ રોકડ nકુવoુ ંતથા ઈV કમ ટ61ની કપાત નહ0 કરવા sગે ૧૦૨ 

૪.૩૯ સી.g.ુj. �લાન હ6ઠળ અનિધ�ૃતખચK કરવા sગે ૧૦૩ 

૪.૪૦ 
બોરની મોટર/ પપંસેટ ર0પેર|ગ, મોટર ર0વાઈV ડ|ગ/પપં ખોલ ફ0ટ0ગના વાિષ{ક ઈ^રાના 

બીલોના nકુવણા અિનયિમતતા બાબત 

૧૦૩ 

૪.૪૧ પાણી સ�લાય કરવાના કામે આપેલ વાિષ{ક કોV Nાkટ sગે જણાયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૦૪ 

૪.૪૨ ઈMEેશન િસ#ટમ Eા.લી. ને nકુવણા sગેની અિનયિમતતા બાબત ૧૦૪ 

૪.૪૩ છપામણી અને #ટ6શનર0 ખચKમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૧૦૫ 

૪.૪૪ સહકાર0 મડંળ0ની માનવ સેવાના ખચKની અિનયિમતતા બાબત ૧૦૫ 

૪.૪૫ 
સરકાર:ીની િવિવધ યોજનાની aાV ટમાથંી મTુંર થતા કામોની વાિષ{ક ભાવોથી કરાવવાની 

અિનયિમતતા બાબત 

૧૦૬ 

૪.૪૬ 

વાપી નગર પાલકા િવ#તારમા ંર6સીડ6Vસીયલ તથા કોમશ�યલ િવ#તારના ંર#તાઓ ઉપર સાફ 

સફાઇ કરવા/ ુતથા ગટર સફાઇ કરવા/ ુકામ (માલસામાન અને મેઈVટ6નVસ સાથે કરવા/ ુકામ) 

અને ડોર �ુ ડોર કામગીર0 ના ંઅમલી કરણ બાબત 

૧૦૭ 

૪.૪૭ શહ6ર0 િવ#તારમા ંહ6V ડપપં ર0પેર|ગ sગે કરવામા ંઆવેલ ખચKમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૧૦૭ 

૪.૪૮ 
પાણીની પાઈપલાઈન/ ુલીક6જ yુર કરવા sગે કરવમા ંઆવેલ ખચKમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત 

૧૦૮ 

૪.૪૯ ર#તા પેચ વકK કરવા માટ6 હોટમી1 વેટમી1નો તૈયાર માલ મગંાવવા વાિષ{ક ઇ^રાના કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૧૦૮ 

૪.૫૦ પાણી Xરુવઠા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા ૧૦૯ 

૪.૫૧ ઇલેkN0ક  માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા ૧૧૨ 

૪.૫૨ એલ.ઈ.ડ0. #N0ટ લાઇટની ખર0દ0મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા ૧૧૪ 
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૪.૫૩ ખર0દ6લ માલ-સામાન ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 ન નuધવા બાબત ૧૧૬ 

૪.૫૪ �લીચ|ગ પાવડર/જbંનુાશક દવાઓની ખર0દ0મા ંઅિનયિમતતા ૧૧૭ 

૪.૫૫ માહ0તી ખાતા મારફતે ^હ6રાત નહ0 આપવા બાબત ૧૨૩ 

૪.૫૬ િસમેV ટની એડવાVસ ખર0દ0મા ંઅિનયિમતતા બાબત ૧૨૪ 

૪.૫૭ #પધાKQમક ભાવો મેળHયા િસવાય ખચK કરવા બાબત ૧૨૪ 

૪.૫૮ મોટર ર0પેર|ગ ખચKમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૧૩૮ 

૪.૫૯ સરકાર:ી <ારા િનયત EG0યા અ/સુયાK િસવાય �ુકડ6 �ુકડ6 ખર0દ0 કરવા બાબત ૧૩૯ 

૪.૬૦ 
િવિવધ સેવાક0ય E�િૃતઓ માટ6 ખર0દ6લ ઇલેકNોનીક/સોફટવેરની ખર0દ0 EG0યાની અિનયિમતતા 

બાબત 

૧૩૯ 

૪.૬૧ િનયત EG0યા િસવાય ખર0દ0/ખચK બાબત ૧૪૦ 

૪.૬૨ ટ6Vડર|ગ E�Gયા મોડ0 થવાથી થયેલ /કુસાન બાબત ૧૪૧ 

૪.૬૩ ૧૪મા ંનાણાપચંની aાVટમાથંી સફાઈના સાધનો ખર0દવામા ંથયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૪૨ 

6કરણ –૫ 
નગરપા�લકાઓના યોજનાક�ય  કામો/વIસમા ંજણાયેલ તાિંJક, નાણાકં�ય તથા અમલીકરણને લગતી 

અિનયિમતતાઓ બાબત 

૫.૧ પીવાના પાણીની Xરુવઠા યોજનાના કામોમા ંથયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૪૫ 

૫.૨ 
�ડ#N0�gસુન િસ#ટમ, lગુKભ પપં, ઇ.એસ.આર.પપં હાઉસ, કMપાઉVડ વોલ તથા ઇલેkNોિમક6િનકલ/ ુ

કામ. 

૧૪૫ 

૫.૩ 

િસ�ા શહ6રની પાણી Xરુવઠા યોજના(#ટ6ટફંડ) sતરગત �ચી ડ0#N0�gશુન સી#ટમ 

રાઇઝ|ગમેઇન,aેવીટ0 મેઇન �ચી ટાકં0,પMંપ|ગ મશીનર0,પMપ હાઉસ,વોટર N0�મqટ�લાટં કંMપાઉVડ 

વોલ તથા ૧૨ માસની મરામત અને િનભાવણી / ુકામમા ંજણાયેલઅિનયિમતતા sગે(Eો]kટ ઑડ0ટ) 

૧૪૬ 

૫.૪ UIDSSMTયોજના sતગKત પાણી Xરુવઠા યોજના/ ુકામ. ૧૪૬ 

૫.૫ પાણી Xરુવઠા યોજનાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૧૪૭ 

૫.૬ મહ6સાણા ન.પા.િવ#તારમા ંટાઉનહોલ બનાવવાના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૧૪૭ 

૫.૭ SJMMSVY યોજના sતગKત પાણી Xરુવઠા યોજના/ ુકામ. ૧૪૮ 

૫.૮ 

નગરપાલકા તલોદ શહ6રની #ટ6ટફડં sતગKત ડ0.આઇ.પાઇપ તથા એસ.ડ0.પી.પી.લાઇન રાયજ|ગ 

મેઇનિવતરણ પાઇપ લાઇન �ચી ટાકં0,પપં�ુમ,કMપા�ડ વોલ તથા ૧-વષKની મરામત િનભાવણીના 

કામે જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

૧૪૯ 

૫.૯ 
PએુઝN0ટમqટ પuડથી વહ6રા Pધુી ૧૦૦૦ એમ.એમ.ડાયાની પાઇપલાઇન ફ6ઝ-૨ ના કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

૧૪૯ 

૫.૧૦ SJMMSVY અVવયે હાઇ#�ુલ બ9ડ|ગના કામમા ંથયેલ અિનયિમતતા sગે. ૧૫૦ 

૫.૧૧ 
#વણ�મજયતંી ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના અVવયે ચાણ#મા શહ6રમા ં નમKદા/ ુ પાણી 

X�ુુપાડવાના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
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ચોક Pધુીના ર#તાને આર.સી.સી.કરવાના કામની અિનયિમતતા 

૧૮૧ 

૫.૬૫ અલગ અલગ જ_યાએ ૮ pગણવાડ0 બનાવવા/ ુકામમા ંથયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૮૨ 

૫.૬૬ ડો.ªયામા Eસાદ �ખુજ� સેવા સદન સામેનો પાક«ગ �લોટ ડ6વલોપ કરવા/ ુકામ ૧૮૨ 

૫.૬૭ 
N0મી1 સાથે વqડ|ગ કોટ રોડ સી.સી.રોડ ૮૦ મી.મી.Hયાસની આર.સી.સી.પાઇપ ગટર અને 

બો1�કવટK/ ુકામ 

૧૮૩ 

૫.૬૮ 
#વણ�મ યોજના હ6ઠળ બીલી ધોબી તળાવ ફરતે રબલ પીચ|ગ કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 

૧૮૩ 

૫.૬૯ શહ6રના Tુદા-Tુદા િવ#તારમા ંપેિવ¬ગ �લોકના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૧૮૪ 

૫.૭૦ 
g.ુડ0.પી-૮૮ sતગKત બોરસદ નગરપાલકા હદ િવ#તારમા ંઆર.સી.સી.રોડ કામે અિનયિમતતા 

બાબત 

૧૮૪ 

૫.૭૧ ન.પા.િવ#તારમા ંમcવુા રોડ/lવુા રોડ પર રજવાડ0 ગેટ નગં-૨ બાધંવા/ ુકામ. ૧૮૫ 

૫.૭૨ સરદાર ટાવર શોપ|ગ સqટર કોM�લે1 બાધંકામની અિનયિમતતા ૧૮૫ 

૫.૭૩ SJMMSVY અVવયે Tુદા Tુદા િવ#તારમા ં5ણ(૩) નગં પાઇપ ક9વટK બનાવવા/ ુકામ ૧૮૬ 

૫.૭૪ 

વલસાડ નગરપાલકા િવ#તારમા ંઆવેલ િવ#તારમા ંઆવેલ Tુદા Tુદા િવ.ના ંર#તાઓ બ#માર 

હાલતમા ં હોય ર#તાઓ હોટમી1 Eોસેસ <ારા પેચ વકK કરવાના ં કામમા ંથયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 

૧૮૬ 

૫.૭૫ 
Tુદ0 Tુદ0 જ_યાએ સી.સી.રોડ/ ુકામ.aાટં g.ુડ0.પી.-૭૮(૨૦૧૫-૧૬)#વ.જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યો..(�ુલ-૯ 

કામો) 

૧૮૭ 

૫.૭૬ ઓ�ડટ વષKના બાધંકામો sગેના ખચKની અિનયિમતતા ૧૮૭ 

૫.૭૭ 
#વ.જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યોજનાની aાટંમાથંી માટ0-મેટલ પાઇપ �6ઇનેજ અને આર.સી.સી.રોડના ંકામોમા ં

જણાયેલઅિનયિમતતા બાબત.(�ુલ-૧૩ કામો) 

૧૮૮ 

૫.૭૮ 
નગરપાલકા િવ#તારમા ંઅલગ-અલગ જ_યાએ વાિષ{ક ભાવથી સી.સી.રોડના કામમા ંજણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત 

૧૮૮ 

૫.૭૯ નગરપાલકા સલાયા િવ#તારમા ંપાણી Xરુવઠાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૮૯ 

૫.૮૦ 
�.ુMg.ુફા.બોડK ક¤લાસ ધામ યોજના aાટં અVવયે નગરપાલકા ટાઉન હોલ પાછળ હયાત #મશાન 

હુનેર0નોવેશન તથા ર0પેર કરવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

૧૯૦ 

૫.૮૧ 
નગરપાલકા કરમસદ િવ#તારમા ં આવેલ દ6વરાજXરુા ભીખાભાઇ થી લ®મણભાઇ ફળયા 

સેધીઆર.સી.સી.N0મી1 રોડ કામે અિનયિમતતા બાબત gડુ0પી-૮૮ 

૧૯૦ 

૫.૮૨ 

^મખભંાળ0યા શહ6રની પાણી Xરુવઠા યોજના sતગKત �ફ9ટર �લાટં,kલીયર વોટર 

સMપ,ઇ.એસ.આર.પMપહાઉસ,કMપા�ડ વોલ,ઇલેkNો િમક6નીક વકKના કામે જણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત(#ટ6ટફંડ) 

૧૯૧ 
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૫.૮૩ 
Tુદા Tુદા િવ#તારમા ં૬૦૦ મીમી Hયાસની આરસીસી પાઇપ લાઇન #ટોમK વોટર �6નેજ અને #લેબ 

�6નેજ બનાવવાની કામગીર0 બાબત 

૧૯૨ 

૫.૮૪ 

ચ©ંપરાથી શીવગગંા પાકK ,gનુાઇટ6ડ પાકK  પાછળ રોડ ડામર કામ.(B) ટ0.પી.-૪ મા ં સે9સટ61 

પાછળથી ઉિમયા નગર ર|ગ રોડPધુી ડામર કામ.(C) ટ0.પી.૬,૭ર|ગ રોડની બ¯ે સાઇડ વા�ડ|ગ 

ર|ગ અને ડામર કામ 

૧૯૩ 

૫.૮૫ વ9લભીXરુ શહ6રમા ંનદંઘર pગણવાડ0 બી¡9ડ¢ગ બાધંકામની અિનયિમતતા ૧૯૪ 

૫.૮૬ 
#વણ�મ જયતંી /�ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના(UDP78) હ6ઠળ Tુદા Tુદા િવ#તારમા ંસી.સી.રોડના 

કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતાબાબત 

૧૯૫ 

૫.૮૭ પેવર �લોક રોડના કામોની અિનયિમતતાઓ બાબત(પેક6જ-૩) ૧૯૫ 

૫.૮૮ 
pગણવાડ0 કMપા�ડ વોલ-૩ તથા લાય°ેર0 બાTુમા ં હ69પ સqટર વાળ0 જ_યાએ કMપા�ડ 

વોલનાકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૧૯૫ 

૫.૮૯ SJMMSVY યોજના sતગKત વોડK નબંર-૩ અને ૭ ના િવ#તારમા ંપેવર �લોક/ ુકામ ૧૯૬ 

૫.૯૦ દ6વળ0 રોડ સાઇડ �લોક પેવ|ગ  ટપાથ બનાવવાના કામની અિનયિમતતા બાબત ૧૯૬ 

૫.૯૧ નગરપાલકાના Tુદા Tુદા િવ#તારમાLંED#N0ટલાઇટના ંકામમા ંઅિનયિમતતા થવા sગે. ૧૯૭ 

૫.૯૨ 
બાધંકામના કામો વાિષ{ક ભાવથી કરવવામા ંઆવેલ કામની ફાઇલોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત 

૧૯૭ 

૫.૯૩ માયાસર તળાવમા ડ6વલપમqટ કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા sગે ૧૯૭ 

૫.૯૪ 
સવ\દયનગર ખાડા િવ#તારથી બાયપાસ હયાત ગટર Pધુી વરસાદ0 પાણીના િનકાલ માટ6ની ગટર 

બનાવવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૧૯૮ 

૫.૯૫ ૧૩�ુ ંનાણાપચં યોજના sતગKત નગરપાલકાના ર0નોવેશન તથા ફિન{ચર/ ુકામ ૧૯૮ 

૫.૯૬ ૧૩મા,૧૪માનંાણાપચંના િવકાસના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૧૯૯ 

૫.૯૭ 
આણદં નગરપાલકાના ટ0.પી.-૨ તથા ટ0.પી.-૩મા ં Tુદ0 Tુદ0 જ_યાએ ડામર રોડ 

બનાવવાનીકામગીર0ના િવકાસ કામ બાબત 

૨૦૦ 

૫.૯૮ મેઇન બ^ર સી.સી.રોડ(પેક6જ ૬ રોડ)ના ંકામે જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૦૦ 

૫.૯૯ 
#વણ�મજયતંી ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના sતગKત નગરપાલકાના Tુદા Tુદા 

ર0સફ6સ|ગકરવાના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૨૦૧ 

૫.૧૦૦ 
વોડK ન.ં૫ મા ંTુદા Tુદા િવ#તારમા ં(પાટK -૨) વોડK ન.ં૫મા ંTુદા Tુદાિવ#તારઁp(પાટK-૬) પેવ|ગ 

�લોક રોડ/ ુકામ 

૨૦૧ 

૫.૧૦૧ 
બોરસદ ખાનગી સોસાયટ0ઓમા ં જનભાગીદારથી ર#તાઓના આર.સી.સી.તેમજ પેવર �લોક 

કામેઅિનયિમતતા બાબત.(SIMMSVY જનભાગીદાર0) 

૨૦૨ 

૫.૧૦૨ 
#વણ�મ જયિંત ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના મોડલ ઘટક હ6ઠળ જનતા બાગમા ં

પાઇપલાઇન,િસ²ોર0ટ0 ક6બીન,કMપા�ડ વોલ,ઓ�ફસ બ¡9ડ¢ગ,પેવ|ગ �લોક(પાથવે) અનેગાડKન 

ડ6વલપ કરવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૨૦૨ 

૫.૧૦૩ 
પેિવ¬ગ �લોક રોડ એલ.ઇ.ડ0.લાઇટ વીથ પોલ,બગીચા ડ6વલપમqટ,સરં1ણ 

�દવાલ,ફ³સ|ગવકK,પાઇપ કલવટK  તથા નળવોટર સ�લાઇ પાઇપ લાઇન જોડવાના કામ 

sગેનીઅિનયિમતતા 

૨૦૩ 

૫.૧૦૪ રાપર શહ6રમા ં વોડK ન.ં૧ થી૭ મા ં #N0ટલાઇટ તથા પોલ લગાવવાના કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા 

૨૦૩ 
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૫.૧૦૫ ખોડ0યાર મ�ંદરથી ર69વે Gોસ|ગ વtચે �ક.મી.૧૪૯/૯ થી ૧૫૦/૪૦૦ એમ.એમ.Hયાસની 

પાઇપલાઇન/ ુર69વે Gોસ|ગ/ ુકામ 

૨૦૪ 

૫.૧૦૬ શહ6ર0 િવકાસ sતગKત gડુ0પી-૭૮ અVવયે તળાવ દ6વલોપ|ગના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત 

૨૦૪ 

૫.૧૦૭ ફાયર °ગેડ #ટ6શનની XવુK બાTુએ #લમ િવ#તારા માટ6 ઉMમીદ ક6V© બનાવવા/ ુકામ ૨૦૫ 

૫.૧૦૮ ન.પા. િવ#તારમા ંઅલગ અલગ ૬ જ_યાએ સી.સી.રોડના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૦૫ 

૫.૧૦૯ ૧૩મા ંનાણાપચં અનેSJMMSVYનીaાટંમાથંી કરવામા ંઆવેલ િવકાસના કામોમા ંઅિનયિમતતા sગે ૨૦૬ 

૫.૧૧૦ બાધંકામના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત.(�ુલ ૨૪ કામો) ૨૦૭ 

૫.૧૧૧ g.ુડ0.પી.-૭૮ અVવયે aાટંમાથંી થયેલ િવકાસના ંકામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૨૦૭ 

૫.૧૧૨ g.ુડ0.પી.-૭૮sતગKત તળાવ �gટુ0ફ0ક6શનના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૨૦૮ 

૫.૧૧૩ ઓખામા ંરામદ6વપીરના મ�ંદર સામેના ભાગમા ંગાડKન બનાવવાની કામગીર0 sગે. ૨૦૮ 

૫.૧૧૪ g.ુડ0.પી.૭૮ યોજના અVવયે ન.પા.િવ#તારમા ં વરસાદ0 પાણીના િનકાલ માટ6 પાઇપલાઇન 

નાખંવાના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૨૦૯ 

૫.૧૧૫ �જુરાત શહ6ર0 િવકાસ કંપની <ારા ફાવેલ aાટંમાથંી કરાવેલ િવકાસના ં કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત 

૨૦૯ 

૫.૧૧૬ ક¤લાશ �kુતીધામ યોજના sતગKત EાથKના હોલ તથા કMપા�ડ વોલ/ ુકામ ૨૧૦ 

૫.૧૧૭ 

#વણ�મ જયતંી �.ુમ.ંશહ6ર0 િવકાસ યોજના(જન ભાગીદાર0) અVવયે મહ6સાણા નગરની �ુલ-

૧૧સોસાયટ0(પેક6જ-૨) મા ંસી.સી.રોડની કામગીર0મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત(g.ુડ0.પી.-

૭૮ aાટં) 

૨૧૧ 

૫.૧૧૮ 
નગરપાલકા િવ#તાર ઝોન-૪મા ંsડરaા�ડ �6નેજ માટ6 ખોદ6લ ર#તા ર0પેર કરવાના કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

૨૧૧ 

૫.૧૧૯ Tુદા Tુદા િવ#તારમા ંXણુK કર6લ સી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ ૨૧૨ 

૫.૧૨૦ હ#તી તળાવ વોટર વkસK ખાતેના sડર aા�ડ સપં તોડ0 નવો આર.સી.સી #લેબ બનાવવા/કુામ ૨૧૨ 

૫.૧૨૧ નગરપાલકાના Tુદા Tુદા િવ#તારમા ંકMપા�ડ વોલના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૧૩ 

૫.૧૨૨ 
નગરપાલકા કરમસદ િવ#તારમા ંબોડK ન.ં૮મા ંમોચી�ુઇ પાટ0યામા ંક6નાલ નગીનભાઇના ઘર પાસે 

અનેગાના રોડથી #ટ6શન રોડ Pધુીના કામે અિનયિમતતા બાબત gડુ0પી-૮૮ 

૨૧૩ 

૫.૧૨૩ ટાગોર બાગનાળાથી દાળમીલ તરફ ક6નાલમા ંિસમqટ કuG0ટ/ ુકામ. ૨૧૪ 

૫.૧૨૪ 
બોરસદ નગરપાલકાના અમરશા ચોકમા ં wમ ગેટ અને એમ.એસ.ર6લ¬ગ બેસાડવાના કામે 

અિનયિમતતા બાબત 

૨૧૪ 

૫.૧૨૫ 
ગાર�યાધાર નગરપા�લકા િવ!તારમા ં L�મી� સાથે આર.સી.સી.રોડ બનાવવાના કામની 
અિનયિમતતાબાબત 

૨૧૫ 

૫.૧૨૬ 
ગાર�યાધાર નગરપા�લકાના Fુદા Fુદા િવ!તારમા ં L�-મીIસ સાથે આર.સી.સી.રોડ અને 
મેટલNગસાથે ડામર રોડના Fુદા Fુદા કામની અિનયિમતતા 

૨૧૬ 

૫.૧૨૭ ૧૩મા નાણાપચંના ંસદર� કરાવેલ કામોમાજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. ૨૧૭ 

૫.૧૨૮ 
પારડ0 નગરપાલકા િવ#તારમા ં Hયવસાયવેરા aાટં ૨૦૧૩-૧૪ અVવયે પેવર �લોકના ં ર#તા 

બનાવવા/ ુકામની કર6લ કામગીર0ની અિનયિમતતાઓ 

૨૧૮ 

૫.૧૨૯ રોડ ર�O�સNગ કરવાના કામમાં જણાયેલ અિનયિમતતાઓ બાબત ૨૧૮ 

૫.૧૩૦ પાલીતાણા શહ6રમા ંTુદા-Tુદા િવિવધ #થળોએ બાકંડા �કુવાના કામની અિનયિમતતા ૨૧૯ 
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૫.૧૩૧ સહકાર0 મડંળ0ઓ <ારા કર6લ િવકાસના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૨૦ 

૫.૧૩૨ વરસાદ0લાઇન કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૨૦ 

૫.૧૩૩ સહકાર0 મડંળ0ઓ <ારા કર6લ િવકાસના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૨૦ 

૫.૧૩૪ મેઘાણી ચોકથી પાતશેર0 Pધુી પેવર �લોક રોડના કામની અિનયિમતતા બાબત ૨૨૧ 

૫.૧૩૫ ઇ-ટ³ડર|ગ િવના ડ0.આઇ.પાઇપની ખર0 થવા sગે ૨૨૧ 

૫.૧૩૬ 
#વણ�મ જયિંત ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના sતગKત પાણી Xરુવઠા યોજનાની કામગીર0ની 

અિનયિમતતા(IHSDP) 

૨૨૨ 

૫.૧૩૭ 
gડુ0પી-૭૮ મોહનPખુધામ અને ઇલેkN0ક #મશાન લqડ #ક6પ|ગ EાથKના ભવન તથા ડ6વલપમqટ 

કામ બાબત 

૨૨૨ 

૫.૧૩૮ િનમKળ �જુરાત શૌચાલય યોજના હ6ઠળ થયેલી અિનયિમતતા બાબત ૨૨૩ 

૫.૧૩૯ 
બાધંકામ શાખા <ારા કરવામા ંઆવેલ િવકાસ કામોમાથંી ઇ^રદાર પાસેથી િવલબં વળતરની 

ઓછ0 રકમ વPલુ કરવા બાબત 

૨૨૭ 

૫.૧૪૦ 
બાધંકામના બીલોમા શાખા <ારા કરવામા ંઆવેલ િવકાસ કામોમાથંી ઇ^રદાર પાસેથી વેટની 

રકમ વPલુ  ન�હ કરવા બાબત 

૨૩૧ 

૫.૧૪૧ બાધંકામના કામોના બીલોમાથંી બાધંકામ લેબર વે9ફ6ર ફડંની કપાત ન�હ કરવા sગે ૨૩૨ 

૫.૧૪૨ ઇ-ટ³ડર|ગ િવના ખર0દ0 તથા કામો આપવા sગે ૨૩૩ 

૫.૧૪૩ સરકાર:ી <ારા ફાળવેલ યોજનાક0ય aાટં અVય હ6b ુ ંમાટ6 ખચK કરવા બાબત ૨૩૩ 

૫.૧૪૪ ઉMમીદ યોજનામા ંતાલીમ વગKમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૩૪ 

૫.૧૪૫ આવાસો બનાવવાના કામમા ંજણાયેલ િશિથલતા બાબત ૨૩૪ 

૫.૧૪૬ કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 મેળHયા િવના આખર0 બીલ/ ુnકુવo ુકરવા બાબત ૨૩૫ 

૫.૧૪૭ િમશન મગંલમ યોજનાની સમી1ા બાબત ૨૩૬ 

૫.૧૪૮ મTુંર સહકાર0 મડંળ0ઓને િનયત મયાKદા કરતા વm ુરકમોના કામો આપવા sગે ૨૩૭ 

૫.૧૪૯ કરાર આધાર0ત એVjનીયર <ારા તા5ંીક મTુંર0ઓ આપવા sગે ૨૩૮ 

૫.૧૫૦ નગરપાલકા કોVફરVસ હોલ કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત ૨૪૧ 

૫.૧૫૧ પારડ0 નગરપાલકાના હદ િવ#તારમા ંpગણવાડ0 બાધંકામના ંકામે થયેલ અિનયિમતતાઓ ૨૪૨ 

૫.૧૫૨ �ળુ sદાજના ૩૦ ટકા કરતા વm ુઓછા ભાવના મળેલ ટ6Vડર #વીકારવા બાબત ૨૪૨ 

૫.૧૫૩ એkસાઇઝ ડ¶ટુ0માથંી મળવાપા5 માફ0નો લાભ ન મેળવવા sગે ૨૪૩ 

૫.૧૫૪ િવકાસના કામો િવલબંથી XણુK કરવા બાબત ૨૪૪ 

૫.૧૫૫ ર69વે ઓવ°�જ/ ુકામ શw ન કરવા બાબત ૨૪૪ 

૫.૧૫૬ ૧૪મા ંનાણાપચંની aાટં િવકાસના કામો માટ6 િન¡·Gયતા બાબત ૨૪૪ 

6કરણ – ૬ 
નગરપા�લકાઓના ઓ�ડટ દરPયાન જણાયેલ �હસાબી ર�કડની Qળવણી તથા �હસાબી અિનયિમતતાઓ 

બાબત 

૬.૧ ઘસારા ફંડની જોગવાઇ ન કરવા બાબત ૨૪૬ 

૬.૨ એMપલોઇઝ Eોિવડડં ફડંના �હસાબોની અિનયિમતતા બાબત ૨૪૭ 

૬.૩ j.પી.એફ.ના �હસાબોની અિનયિમતતા બાબત ૨૪૯ 

૬.૪ બધં પડ6લા સામાVય ભિવ·યિનિધના ખાતાઓ sગે ૨૫૦ 
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૬.૫ અનામત (ડ0પોઝીટ)ના �હસાબો બાબત ૨૫૧ 

૬.૬ પેV શન ફંડના �હસાબો િનભાવવામા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત   ૨૫૨ 

૬.૭ સ#ંથાએ nકુવેલ પેશગીઓની રકમ સરભર ન કરવાની અિનયિમતતા બાબત ૨૫૩ 

૬.૮ જનરલ ક6શvકુ તથા બqક પાસvકુની િસલકમા ંતફાવત બાબત ૨૫૫ 

૬.૯ 
નગરપાલકાઓ <ારા લોન ભરપાઇ કરવામા ંઉદાસીનતા તથા લોન રj#ટર ન િનભાવવા અને 

લોનના �હસાબોની િનભાવણીમા ંજણાયેલ અિનયિમતતાઓ બાબત 

૨૫૮ 

૬.૧૦ રા·N0ય�ૃત બqક િસવાયની બqકમા ંખાb ુખોલાવવા બાબત ૨૬૦ 

૬.૧૧ લાબંા સમયથી િન·G0ય બqક એકાઉVટની રકમ બાબત ૨૬૧ 

૬.૧૨ લાબંા સમયથી જમા રહ6લ ડ0પોઝીટ પરત મેળવવા બાબત ૨૬૨ 

૬.૧૩ ઉપલક સદરનો �હસાબ સરભર ન કરવા બાબત ૨૬૨ 

૬.૧૪ એસ.બી.આઇ. બqક <ારા કપાત કર6લ Hયાજની ર0કવર0 બાબત ૨૬૨ 

૬.૧૫ 
કરાર આધાર0ત િનમo ૂકં અપાએલ અિધકાર0ને ઉપાડ અને વહ³ચણી અિધકાર0ની સ�ા આપવા 

sગે 

૨૬૨ 

૬.૧૬ રોજમેળમા ં( - ) િસલક હોવા છતા ખચK કરવા બાબતની અિનયિમતતા ૨૬૩ 

૬.૧૭ બાઘંકામના કામો/ખર0દ0 sગે મેળવેલ ડ0પોઝીટની nકુવણીમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા ૨૬૩ 

૬.૧૮ 
bલુનાQમક Hયાજના દરો મગંાHયા િસવાય ઓટો #વીપ ફ6સેલીટ0મા ંએફ.ડ0.મા ંરોકાણ કરવા 

બાબત 

૨૬૪ 

6કરણ – ૭ 
નગરપા�લકાઓના ઓ�ડટ દરPયાન જણાયેલ અRય નાણાક�ય અિનયિમતતાઓ બાબત 

૭.૧ નગરપાલકાઓને ફાળવેલ aાટંની બચત/અિત ખચK બાબત  ૨૬૫ 

૭.૨ સામાVય ભિવ·યિનિધના નાણા ંસરકાર:ીમા ંજમા ન થવા બાબતની અિનયિમતતા ૨૬૭ 

૭.૩ સરકાર0 aાટંની રકમ બાધંી �દુતની થાપણોમા ંરોકાણ કરવા બાબત ૨૬૭ 

૭.૪ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની બાક0 રકમ બાબત ૨૬૮ 

6કરણ – ૮ 
નગરપા�લકાઓ Gારા ઓ�ડટ અહ�વાલોના જવાબ કરવા બાબત 

૮.૧ 
ઓ�ડટ અહ6વાલ મ¸યેથી નગરપાલકા <ારા ચાર માસમા ંEથમ જવાબ રTુ ન કર6લ હોય તેવી 

નગરપાલકાઓની િવગત 

૨૭૬ 

૮.૨ લાબંા સમયથી ઓ�ડટ અહ6વાલની XતૂKતા ન કર6લ હોય તેવી નગરપાલકાઓની િવગત ૨૭૮ 

૮.૩ િવધાનસભા ઓ�ડટ અહ6વાલના Pુચત ફકારાઓના જવાબ ન કરવા બાબત ૨૮૨ 

૮.૪ કાv ુબહારના ઓ�ડટ બાબત   ૨૮૩ 
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6કરણ – ૧
ઉચાપત અને ગભંીર �હસાબી તથા નાણાકં�ય અિનયિમતતાઓ 

૧.૧  વેરા પાવતીથી વSલુ આવેલ રકમ કરતા રોજમેળમા ંઓછ�/સUંણુ રકમ જમા લઇ નાણાની ઉચાપત 
કરવા  બાબત. 

નગરપાલકા માગંરોળ, �.�ુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા બગસરા, �.અમર6લી(ફ.ન.ં૧૯) 
નગરપાલકા વલસાડ, �.વલસાડ(ફ.ન.ં૪૨) નગરપાલકા િશહોર, �. ભાવનગર(ફ.ન.ં૧૬) 
નગરપાલકા ભાણવડ,�.દ6 .<ારકા(ફ.ન.ં૩૮)  

 Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ના િનયમ-૩૭ �જુબ નગરપાલકાને મળેલ Xરુ6Xરુા નાણા ં સQવર6 અથવા 

મોડામા ં મોડા Qયારબાદના �દવસે સરકાર0 િતજોર0મા ંઅથવા બેVકમા ંજમા કરાવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. 

�જુરાત નાણાકં0ય િનયમો –૧૯૭૧ના િનયમ-૪ તથા �જુરાત િતજોર0 િનયમો–૨૦૦૦ના િનયમ– ૨૮ �જુબ #વીકાર6લ 

તમામ નાણા ંસરકાર0 �હસાબમા ંજમા લેવાના રહ 6 છે. 

૧.   નગરપા�લકા માગંરોળ,).Fુનાગઢ(ફ.ન.ં૧૦) <ારા ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ં૩૩ �ક#સાઓમા ં�ુલ વPલુ આવેલ રકમ 

�.૮,૨૪,૫૬૧/-ની સામે મા5 �.૨,૨૦,૩૨૧/- રોજમેળમા ંજમા લઇ �.૬,૦૪,૨૪૦/- રોજમેળમા ં નહ0 જમા લઇ 

ઉચાપત કયાK/ ુજણાય છે. તે પૈક0ના �ુલ ૨૫ Hયવહારોમા ંજવાબદાર કમKચાર0એ નગરપાલકાને થયેલ  િવિવધ 

કરવેરાઓની આવકની સXંણુ K રકમ �.૨.૯૬ લાખ રોજમેળમા ંજમા લીધેલ નથી. �ની જવાબદાર પાસેથી Qવર0ત 

વPલુાત કરવાની રહ 6. વmમુા ંઆ ન�નુા�પ �ક#સાઓ હોઇ અVય ક6સોની ચકાસણી કર0 દર6ક પહuચોની રોજમેળે 

જમા લીધાની ચકાસણી કરવાની રહ 6. 
૨.    નગરપા�લકા બગસરા, ).અમર�લી(ફ.ન.ં૧૯) <ારા ન�નુા�પ ૮૧ �ક#સાઓમા ં પર�રુણ વેરા પાવતીથી વPલુ 

આવેલ સXંણુ K રકમ �.૨,૫૯,૬૩૮/- રોજમેળે જમા નહ0 લઇ ઉચાપત કયાK/ ુજણાય છે. �ની જવાબદાર પાસેથી 

Qવર0ત વPલુાત કરાવવાની રહ 6. 
૩. નગરપા�લકા વલસાડ,).વલસાડ(ફ.ન.ં૪૨)ના વષK ૨૦૧૬-૧૭મા ંનગરપાલકા હ#તકના પે એVડ  પાકKની વPલુાત 

રસીદ, જમા કરાવેલ ચલણ અને રોજમેળની ચકાસણી એિEલ-૨૦૧૬ થી માચ K-૨૦૧૭ના સમયગાળાના વPલુાતના 

આવેલ �ુલ �.૬.૩૯ લાખમાથંી રોજમેળમા ં �.૬.૦૪ લાખ જમા લેવામા ં આવેલ હતા. આમ, �.૦.૩૪ લાખ 

રોજમેળમા ંઓછા જમા લેવાથી નગરપાલકાને આિથ{ક /કુસાન થયેલ છે. � જવાબદાર પાસેથી Qવર0ત વPલુ 

કરાવવાના રહ 6. 
૪.    નગરપા�લકા િશહોર,).ભાવનગર(ફ.ન.ં૧૬) <ારા વષK ૨૦૧૬-૧૭મા ં ન�નુા�પ �ુલ ૮(આઠ) �ક#સામા ં

નગરપાલકાને થયેલ વેરા વPલુાતની આવકના �.૧૭,૫૦૧/--માથંી �.૧૩,૩૬૭/- પેટા રોજમેળમા ંજમા લઇ 

�.૪,૧૩૪/- ઓછા જમા લેવામા ંઆવેલ છે. �ની જવાબદાર પાસેથી વPલુાત વPલુાત કરવાની રહ 6.  

૫. નગરપા�લકા ભાણવડ,).દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૩૮) <ારા ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ં૨૯૧ �ક#સાઓમા ં�ુલ વPલુ આવેલ રકમ 

�.૭૦,૭૬૯/-ની સામે મા5 �.૬૮,૧૮૯/- રોજમેળમા ંજમા લઇ �.૨,૫૮૦/- રોજમેળમા ંઓછા જમા લીધેલ છે. 

તથા તે પૈક0ના �ુલ ૨૨૫ Hયવહારોમા ં નગરપાલકાને થયેલ  િવિવધ કરવેરાઓની આવકની  સXંણુ K રકમ 

�.૧૧૮૦/- જવાબદાર કમKચાર0એ રોજમેળમા ં જમા લીધેલ નથી. �ની જવાબદાર પાસેથી Qવર0ત વPલુાત 

કરાવવાની રહ 6.  

 ઉkત �ક#સાઓમા ંજમા નહ0 કરાવેલ રકમ � તે જવાબદાર પાસેથી વPલુ કર0 સ#ંથાના #વભડંોળમા ંજમા 

કરાવવાના રહ 6. અને આવા Eસગંો ફર0 ન બને તે માટ6 િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. 
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૧.૨ રોકડમેળે સરવાળા Xલુથી રકમ ઓછ�-વY ુજમા લેવા બાબત 
         નગરપા�લકા પા�લતાણા, ). ભાવનગર (ફ.ન.ં૧૨) 

Mgિુનિસપલ એકા.કોડ ૧૯૪૮ના િનયમ-૨૮ની જોગવાઈ �જુબ ન�નુા ન.ં૮મા ંઆવેલ તમામ રકમ રોજમેળની 

આવક બા�ુ જમા લેવાની રહ 6 છે. તે �જુબ ખચ K કર6લ રકમ રોજમેળની ખચ K બા�ુ ઉધાર કરવાની રહ 6 છે. � તે �દવસની 

રોજમેળની ºલુતી િસલક + � તે �દવસની આવક=�ુલ એકંદર (-)ખચ K અને ખર6ખર બાક0 રહ 6તી બધં િસલક રોજમેળે 

દશાKવવાની રહ 6 છે. અને સ#ંથાના તમામ ખાતાઓ અને રોકડ િસલક/ ુમેળવoુ ંકર0 બધં િસલક pકડામા ંતેમજ શ�દોમા ં

દશાKવી સ#ંથાના વડાની સહ0 મેળવી � તે તાર0ખના �હસાબો બધં કરવાની જોગવાઈ થયેલ છે. 

 નગરપાલકા પાલીતાણાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના અVવેષણ દરMયાન સ#ંથા <ારા િનભાવેલ રોજમેળના ભાગ 

૧ થી ૮ના સરવાળાની ચકાસણી કરતા ં�હસાબી શાખાના રોજમેળમા ંસરવાળામા ંનીચ ેની િવગતે ઓછ0/વm ુરકમ દશાKવી 

બધં િસલક દશાKવવામા ં આવેલ છે. � �જુબ સામેલ પ5કની િવગતે �.૧૯,૪૧૦/- સરવાળાથી ઓછ0 જમા લીધા/ ુ

જણાયેલ છે. � sગે અVવેષણ નuધ નીચ ે �જુબ આપવામા ંઆવે છે. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ Pધુીમા ં�ુલ-૧૩ �ક#સાઓમા ંબધં િસલક ઓછ0/વm ુરોજમેળે દશાKવેલ 

હતી. � િવસગંતતા �ુર કરવાની રહ 6. અને �.૧૯,૪૧૦/-ની જવાબદર પાસેથી વPલુાત કર0 જવાબદારો સામે લેવાયેલ 

પગલાનંી િવગતો જણાવવી રહ 6. 

?મ તાર�ખ 

રોજમેળ 
પાના 
નબંર 

રોજમેળ Zજુબ બધં 
િસલક 

`̀  

ખર�ખર બધં િસલક 
` 

તફાવત 
` 

૧ ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ૧૭૩ ૬૨૩૮૫૫૦૦.૯૬ ૬૨૩૮૫૪૭૫.૯૬ ૨૫/- 

૨ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧૯૭ ૫૯૧૨૪૭૫૪.૯૬ ૫૯૧૨૪૧૬૫.૯૬ ૫૮૯/- 

૩ ૦૪/૦૮/૨૦૧૬ ૨૭૭ ૬૫૪૦૭૮૬૫.૯૬ ૬૫૪૦૮૧૬૫.૯૬ (-) ૩૦૦/- 

૪ ૧૧/૦૮/૨૦૧૬ ૨૯૫ ૫૮૯૧૭૭૯૫.૯૬ ૫૮૯૧૭૭૯૮.૯૬ (-) ૩/- 

૫ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬ ૩૪૯ ૪૯૬૯૭૪૬૨.૯૬ ૪૯૭૧૨૪૫૦.૯૬ (-) ૧૪,૯૮૮/- 

૬ ૨૨/૧૦/૨૦૧૬ ૪૩૧ ૫૭૫૬૪૯૯૯.૯૬ ૫૭૫૬૪૯૮૯.૯૬ ૧૦/- 

૭ ૦૨/૧૨/૨૦૧૬ ૫૦૨ ૫૪૪૭૫૮૦૯.૯૬ ૫૪૪૮૦૫૭૩.૯૬ (-) ૪,૭૬૪ /- 

૮ ૧૩/૧૨/૨૦૧૬ ૫૩૦ ૫૭૨૪૫૬૭૨.૪૬ ૫૭૨૪૫૬૪૨.૪૬ ૩૦/- 

૯ ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ ૫૬૮ ૫૧૦૧૫૧૬૪.૪૬ ૫૧૦૧૫૧૬૩.૪૬ ૧/- 

૧૦ ૦૫/૦૧/૨૦૧૭ ૫૭૨ ૪૯૫૬૮૭૨૬.૪૬ ૪૯૫૬૯૭૨૬.૪૬ (-) ૧,૦૦૦/- 

૧૧ ૧૧/૦૧/૨૦૧૭ ૫૮૮ ૫૨૪૪૭૮૨૭.૩૪ ૫૨૪૪૭૮૩૭.૩૪ (-) ૧૦/- 

૧૨ ૦૧/૦૩/૨૦૧૭ ૬૭૫ ૮૩૮૧૭૩૯૭.૮૪ ૮૩૮૨૦૩૯૭.૮૪ (-) ૩,૦૦૦/- 

૧૩ ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ૭૨૬ ૬૯૪૨૫૯૦૪.૮૪ ૬૯૪૨૧૯૦૪.૮૪ ૪,૦૦૦/- 

[ુલ. (-) ૧૯,૪૧૦/- 
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૧.૩ બીલની રકમ કરતા ંવY ુરકમ> ુ\કુવ]ુ ંકરવા બાબત 

નગરપા�લકા વલસાડ,).વલસાડ (ફ.ન.ં૧૮) 
નગરપા�લકા પલીતાણા,).ભાવનગર(ફ.ન.ં૧૧) 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૩૮મા ંનગરપાલકાએ ખચ K કરવા માટ6 અ/સુરવાની જોગવાઇઓ 

િનયત કર6લ છે � �જુબ બીલો સાથે વાઉચરો તેમજ તમામ આ/સુાંગક દ#તાવેજો સાથે બલ મ¸યે ન�નુા નબંર ૧૪ 

�જુબના બલ ર�#ટરમા ં તેની નuધ કર0 યો_ય ચકાસણી કર0 ચીફ ઓ�ફસર:ીની મ�ુંર0 બાદ �કુવણીની કાયKવાહ0 
કરવાની રહ 6.   

નગરપા�લકા વલસાડ(ફ.ન.ં૧૮): સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના અVવેષણ દરMયાન વાઉચરોની રોજમેળ સાથે ચકાસણી કરતા 

નીચ ેના કો·ટકની  િવગતે મા½મુ પડ6લ છે ક6, સ#ંથા <ારા �ુલ ૪(ચાર) �ક#સાઓમા ં�કુવવાપા5 બલની રકમ કરતા 

�.૧૮,૫૭૬/-/ ુ વm ુ�કુવo ુ  કરવામા ં આવેલ હb.ુ � sગે જ�ર0  #પ·ટતાસહ સબંિંધત પાસેથી વPલુાત મેળવી 

િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6.        
નગરપા�લકા વલસાડ 

?મ વા.ન ં તાર�ખ પાટ^> ુનામ \કુવવા પાJ 
રકમ 

`̀. 

\કુવેલ રકમ 
`. 

વSલુાતપાJ 
રકમ `. 

૧ ૨૧૩૪ ૭/૧૧/૨૦૧૬ શ�બીર એમ. શેખ ૧,૯૧,૧૬૦/- ૧,૯૯,૧૬૦/- ૮,૦૦૦/- 

૨ ૨૫૮૦ ૨૦/૧/૨૦૧૭ Vg ુહ 6મ મોટસK ૧,૮૫૨/- ૨,૮૫૨/- ૧,૦૦૦/- 

૩ ૨૯૦૩ ૨૦/૨/૨૦૧૭ Pમુનભાઇ આર. રાઠોડ ૮૦,૪૮૫/- ૮૯,૪૮૫/- ૯,૦૦૦/- 

૪ ૩૦૦૮ ૧૫/૩/૨૦૧૭ િમતેશ  અલાભાઇ બગેર6  ૧,૭૭,૯૩૫/- ૧૭૮૫૧૧/- ૫૭૬/- 
  [ુલ  ૪,૫૧,૪૩૨/- ૪,૭૦,૦૦૮/- ૧૮,૫૭૬/- 

નગરપા�લકા પા�લતાણા(ફ.ન.ં૧૧)ના નાણાક0ય વષK ૨૦૧૬-૧૭ના �હસાબોની ચકાસણી કરતા નીચ ેના કો·ટકની િવગતે 

�ુલ ૨(બે) �ક#સાઓમા ંકોલમ-૨મા ંજણાવેલ વાઉચરો <ારા �કુવવાપા5 રકમ કરતા �ુલ �.૩,૫૫૦/- / ુવm ુ�કુવo ુ

કરવામા ંઆવેલ છે. �ની સબંિંધત કમKચાર0 પાસેથી વPલુાત મેળવી તેની સામે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. 
નગરપા�લકા પા�લતાણા 

?મ 
વાઉચર 

ન.ં 
તાર�ખ િવગત 

\કુવેલ રકમ 
`. 

\કુવવા 
પાJ રકમ 

 `. 

વY ુ\કુવેલ 
રકમ `. 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ૩૦૧ ૧૨/૦૫/૨૦૧૬ એ.�.મોર0ને જગંલ 

કટ|ગ કામના

૩,૫૦૦ ૧,૦૦૦ ૨૫૦૦ 

૨ ૧૪૬૪ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬ મીરા સખી મડંળ, લાઇન 

ર|પેર|ગના 

૯૮,૭૦૦ ૯૭,૬૫૦ ૧૦૫૦ 

   [ુલ ૧,૦૨,૨૦૦/- ૯૮,૬૫૦/- ૩,૫૫૦/- 

 ઉપરોkત બનેં �ક#સાઓ (નગરપાલકા પાલતાણા અને નગરપાલકા વલસાડ)મા ં બલની રકમ કરતા વm ુ

�કુવoુ ં થયેલ છે. � ગભંીર બાબત ગણાય. તેથી ભિવ·યમા ં �કુવણા કરતી વખતે તક6દાર0 રાખવા માટ6 સ1મ 

અિધકાર0:ી <ારા કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. 
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૧.૪ નગરપા�લકાને થયેલ આવકના નાણા રોકડમેળે િવલબંથી જમા કરવા બાબત  

નગરપા�લકા ખેડા,).ખેડા(ફ.ન.ં૫૨) નગરપા�લકા Qમખભંાળ�યા,).દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૩૪) 
નગરપા�લકા વ.િવ_ાનગર,).આણદં(ફ.ન.ં૨૬) નગરપા�લકા માંડવી,).ક`છ(ફ.ન.ં૮) 
         

Mgનુિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૨૮,૩૭,૪૪,૬૮,૬૯ �જુબ તેમજ �જુરાત નગરપાલકા 

અિધિનયમ–૧૯૬૩ની કલમ ૯૯ થી ૧૧૫ તેમજ �જુરાત નાણાક0ય િનયમો – ૧૯૭૧ના િનયમ-૪,૫,૬ તથા �જુરાત 

િતજોર0 િનયમો-૨૦૦૦ના િનયમ–૨૮ �જુબ વPલુ આવેલ રકમ તે જ �દવસે રોજમેળમા ંજમા લેવાની રહ 6 છે. 

આમ, છતા ં નીચ ેની નગરપાલકાઓના ન�નુા�પ �કસાઓમા ં તેમની �ુદ0 �ુદ0 શાખાઓ <ારા વPલુ 

કરવામા ંઆવેલ રકમ ��ુય રોજમેળમા ંમોડા જમા લઇ હગંામી ઉચાપત થયા/ ુઓ�ડટના Fયાને આવેલ છે. 
     

 ૧.    નગરપા�લકા ખેડા(ફ.ન.ં૫૨)ના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન કરવેરાની પહuચો અને કલેkશન ર�#ટર 

તથા ક6શvકુની ચકાસણી કરતા મા½મુ પડ6લ છે ક6, નીચ ેના કો·ટકની િવગતે ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ં�ુલ �.૩.૨૯ 

લાખ (કોલમ-૪) કલેkશન ર�#ટર6 િવલબંથી(કોલમ-૫) જમા લેવામા ંઆવેલ છે. 

?મ પહaચ 

 ન.ં 
વSલુાતનો 
સમયગાળો 

રકમ 

`̀. 

રોજમેળમા ં જમા 
કરાbયા તાર�ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૪૧૩૭ થી ૪૧૪૭ �ુન(૦૬)/૨૦૧૬ ૧૯,૫૧૬/- 

૨૦/૭/૨૦૧૬ 

૨૧/૭/૨૦૧૬ 

૨૨/૧૧/૨૦૧૬ 

૨ ૪૧૪૮ થી ૪૨૦૦ �ુલાઇ(૦૭)/૨૦૧૬ ૫૦,૪૧૭/- ૨૨/૧૧/૨૦૧૬ 

૩ 
૪૩૩૨ થી ૪૩૭૩ ઓગ·ટ(૦૮)/૨૦૧૬ ૩૭,૪૨૮/- ૧૬/૯/૨૦૧૬ 

૨૭/૯/૨૦૧૬ 

૪ 
૪૪૧૧ થી ૪૪૩૭ 

અને 

૪૩૮૬ થી ૪૪૦૦ 

સ�ટ6Mબર(૦૯)/૨૦૧૬ ૬૭,૯૮૨/- 

૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૩/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૫ ૪૪૩૮ થી ૪૫૦૦ ઓkટોબર(૧૦)/૨૦૧૬ ૧,૫૪,૧૨૬/- ૧૭/૧૨/૨૦૧૬ 

 [ુલ --------- ૩,૨૯,૪૬૯/- ------ 
 

૨.  નગરપા�લકા Qમખભંાળ�યા(ફ.ન.ં૩૪)ના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ સ#ંથા <ારા ઉઘરાવવામા ં આવેલ જ5ંી 

ફ0ની આવક �.૨૪,૦૦૦/-(કોલમ-૪) નીચ ેના કો·ટકની િવગતે ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ંપેટા રોજમેળમા ંિવલબંથી 

જમા(કોલમ-૬) લેવામા ંઆવેલ છે. 
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?મ 

પહaચ 
cકુ 
ન ં

પહaચ ન.ં વSલુાતની તાર�ખ 
વSલુાતની 
રકમ d. 

પેટા રોજમેળમા ં
જમા કરાbયા 

તાર�ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ ૧ ૧૮૮૦૧ થી ૧૯૨૦૦ ૫/૪/૨૦૧૬ થી ૧૦/૪/૨૦૧૬ ૪,૦૦૦/- ૧૨/૪/૨૦૧૬ 

૨ ૨ ૧૯૨૦૧ થી ૧૯૬૦૦ ૧૦/૪/૨૦૧૬ થી ૨૦/૪/૨૦૧૬ ૪,૦૦૦/- ૨૨/૪/૨૦૧૬ 

૩ ૫ ૪૦૧ થી ૮૦૦ ૫/૫/૨૦૧૬ થી ૧૫/૫/૨૦૧૬ ૪,૦૦૦/- ૧૬/૫/૨૦૧૬ 

૪ ૭ ૧૨૦૧ થી ૧૬૦૦ ૨૯/૬/૨૦૧૬ થી ૯/૭/૨૦૧૬ ૪,૦૦૦/- ૧૨/૭/૨૦૧૬ 

૫ ૩૭ ૧૩૬૦૧ થી ૧૪૦૦૦ ૨૪/૨/૨૦૧૬ થી ૬/૩/૨૦૧૭ ૪,૦૦૦/- ૮/૩/૨૦૧૬ 

૬ ૩૮ ૧૬૦૦૧ થી ૧૬૪૦૦ ૬/૩/૨૦૧૭ થી ૧૧/૩/૨૦૧૭ ૪,૦૦૦/- ૧૭/૭/૨૦૧૬ 

   �ુલ ૨૪,૦૦૦/-  
 
૩.  નગરપા�લકા વeલભ િવ_ાનગર(ફ.ન.ં૨૬) <ારા સને ૨૦૧૬-૧૭મા ંથયેલ કરવેરાની વPલુાતના નાણા ં�.૫૭૦/- 

(કોલમ-૪) નીચ ેની િવગતે ન�નુા�પ �કસાઓમા ંરોજમેળમા ંિવલબંથી(કોલમ-૫) જમા લેવામા ંઆવેલ છે. 
 

?મ પહaચ ન.ં વSલુાતની તાર�ખ 
વSલુાતની 
રકમ d. 

પેટા રોજમેળમા ંજમા 
કરાbયા તાર�ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ૧૦૧૦૧ ૩૧/૩/૨૦૧૭ ૫૭૦/- ૨૯/૬/૨૦૧૭ 

  [ુલ ૫૭૦/-  

  
૪.  નગરપા�લકા માડંવી (ફ.ન.ં૮) <ારા તા.૧/૧/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ Pધુીમા ં નીચ ેની િવગતે �ુદા �ુદા 

�દવસોમા(ંકોલમ-૨) થયેલ લ_ન નuધણીની આવક(કોલમ-૪) નીચ ેના કો·ટકની િવગતે રોજમેળમા ં િવલબંથી 

(કોલમ-૫) જમા લેવામા ંઆવેલ છે.  

અ.ન.ં
�ક!સાઓની 

સfંયા
વSલુાતનો સમયગાળો

રકમ

d.

રોજમેળમા ંજમા લીધા 

તાર�ખ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
૧ ૯૬ ૧/૧/૨૦૧૬ થી ૩૦/૬/૨૦૧૬ ૧,૨૧૫/- ૨૦/૭/૨૦૧૬ 

૨ ૬૮ ૧/૭/૨૦૧૬ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ ૮૮૦/- ૧/૧/૨૦૧૭ 

૩ ૪૪ ૧/૧/૨૦૧૭ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭ ૫૨૦/- ૯/૨/૨૦૧૮ 

 [ુલ ૨,૬૧૫/-
 
 

ઉkત �ક#સાઓમા ંકમKચાર0એ વPલુ કર6લ રકમ � તે �દવસે નગરપાલકાના રોકડમેળે જમા નહ0 કર0 
સરકાર:ીના િનયમ િવ�Fધ હાથ પર રાખેલ છે. � ગભંીર બાબત ગણી શકાય. સ#ંથાએ આવા Eસગંો ન બને તે 

માટ6 યો_ય કાયKવાહ0 કરવી ઘટ6 અને થયેલ હગંામી ઉચાપત અVવયે જવાબદારો સામે લેવાયેલ પગલાઓંની 

�ણ કરવી રહ 6. ઉપરોkત �કસાઓમા ંનાણા સમયસર નહ0 જમા કરાવવા તથા િનયમોની જોગવાઇઓનો અમલ 

ન કરવા બાબત #પ·ટતા કરવી ઘટ6.  
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૧.૫ નગરપા�લકાને થયેલ આવકના નાણામંાથંી gિશક નાણા ંબhકમા ંજમા કરાવી િનયત મયાદા કરતા વY ુરકમ 
હાથ પર રાખવા બાબત 
નગરપા�લકા સોનગઢ, ).તાપી(ફ.ન.ં૨૧) 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ના ં િનયમ – ૩૭ �જુબ નગરપાલકાને મળેલ Xરુ6Xરુા નાણા ં સQવર6 અથવા 

મોડામા ંમોડા Qયારબાદના �દવસે સરકાર0 િતજોર0મા ંઅથવા બqકમા ંજમા કરાવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. 

નગરપાલકા સોનગઢના સને ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરMયાન પસદંગીના માસના રોજમેળની ચકાસણી કરતા ંનીચ ે �જુબ 

અિનયિમતતા જણાયેલ છે. 

� પસદંગીના માસના રોજમેળની ચકાસણી કરતા નીચ ેના કો·ટકની િવગતે ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ંજવાબદાર કમKચાર0 

<ારા મળેલ આવક પૈક0 pિશક રકમ જ બqકમા ંજમા કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

iમ તાર�ખ આગળના �દવસની હાથ 
પરની ઉધડતી િસલક d. 

આવક d. [ુલ d. હાથ પરની બધં 
િસલક d. 

૧ ૦૧/૦૩/૨૦૧૭ ૪૪,૪૪૧/- ૩૦,૪૪૧/- ૭૪,૮૮૨/- ૮,૪૮૧/- 

૨ ૦૨/૦૩/૨૦૧૭ ૮,૪૮૧/- ૩,૫૦૦/- ૧૧,૯૮૧/- ૧૦,૯૮૧/- 

૩ ૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૧૦,૯૮૧/- ૬૧,૯૬૮/- ૭૨,૯૪૯/- ૬૩,૦૩૯/- 

૪ ૦૪/૦૩/૨૦૧૭ ૬૩,૦૩૯/- ૯૧,૮૪૬/- ૧,૫૪,૮૮૫/- ૧,૦૩,૩૩૦/- 

૫ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૦૩,૩૩૦/- ૮૯,૬૩૧/- ૧,૯૨,૯૬૧/- ૮૨,૧૧૧/- 

૬ ૦૭/૦૩/૨૦૧૭ ૮૨,૧૧૧/- ૪૨,૦૩૦/- ૧,૨૪,૧૪૧/- ૫૩,૫૧૧/- 

૭ ૦૮/૦૩/૨૦૧૭ ૫૩,૫૧૧/- ૧,૪૭,૪૫૦/- ૨,૦૦,૯૬૧/- ૧,૫૨,૫૧૧/- 

૮ ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૫૨,૫૧૧/- ૯૯,૫૫૦/- ૨,૫૨,૦૬૧/- ૧,૦૭,૦૩૧/- 

૯ ૧૦/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૦૭,૦૩૧/- ૧,૧૭,૯૬૩/- ૨,૨૪,૯૯૪/- ૧,૧૫,૪૪૪/- 

૧૦ ૧૪/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૧૫,૪૪૪/- ૧,૩૦,૧૭૩/- ૨,૪૫,૬૧૭/- ૧,૩૭,૬૫૭/- 

૧૧ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૩૭,૬૫૭/- ૩,૫૪,૩૧૭/- ૪,૯૧,૯૭૪/- ૨,૨૮,૩૯૨/- 

૧૨ ૧૬/૦૩/૨૦૧૭ ૨,૨૮,૩૯૨/- ૧,૬૪,૬૬૧/- ૩,૯૩,૦૫૩/- ૮૩,૧૫૨/- 

૧૩ ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ ૮૩,૧૫૨/- ૧,૩૪,૨૮૬/- ૨,૧૭,૪૩૮/- ૧,૪૧,૭૬૮/- 

૧૪ ૧૮/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૪૧,૭૬૮/- ૬૦,૬૩૨/- ૨,૦૨,૪૦૦/- ૬૦,૯૧૦/- 

૧૫ ૨૦/૦૩/૨૦૧૭ ૬૦,૯૧૦/- ૧,૬૩,૦૩૧/- ૨,૨૩,૯૪૧/- ૧,૧૭,૫૫૨/- 

૧૬ ૨૧/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૧૭,૫૫૨/- ૧,૮૦,૭૯૪/- ૨,૯૮,૩૪૬/- ૧,૬૬,૮૯૭/- 

૧૭ ૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૬૬,૮૯૭/- ૧,૮૦,૦૬૨/- ૩,૪૬,૯૫૯/- ૧,૩૭,૫૪૫/- 

૧૮ ૨૩/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૩૭,૫૪૫/- ૨,૨૧,૧૯૮/- ૩,૫૮,૭૪૩/- ૨,૨૮,૬૭૩/- 

૧૯ ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ૨,૨૮,૬૭૩/- ૨,૨૫,૪૯૦/- ૪,૫૪,૧૬૩/- ૧,૬૫,૪૭૬/- 

૨૦ ૨૭/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૬૫,૪૭૬/- ૧,૫૩,૩૩૫/- ૩,૧૮,૮૧૧/- ૧,૫૦,૩૮૧/- 

૨૧ ૨૮/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૫૦,૩૮૧/- ૩,૩૦,૦૩૨/- ૪,૮૦,૪૧૩/- ૨,૬૫,૩૮૨/- 

૨૨ ૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ૨,૬૫,૩૮૨/- ૫,૭૮,૧૫૫/- ૮,૪૩,૫૩૭/- ૫,૧૬,૫૮૪/- 

૨૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ૫,૧૬,૫૮૪/- ૭,૮૪,૯૬૩/- ૧૩,૦૧,૫૪૭/- ૨,૪૧,૨૦૪/- 

E#bતુ અિનયિમતતા સદંભ¾ �જુરાત નાણાકં0ય િનયમો-૧૯૭૧ના િનયમ-૨૫ હ 6ઠળ કાયKવાહ0 હાથ ધરવાની રહ 6.   
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૧.૬ બીલો/વાઉચરો મેળbયા િવના ખચ કરવા બાબત  

નગરપાલકા વલસાડ,�.વલસાડ(ફ.ન.ં૧૬) નગરપાલકા સો�5ા,�.આણદં(ફ.ન.ં૩૫)

નગરપાલકા માગંરોળ,�.�ુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૫) નગરપાલકા દાહોદ,�.દાહોદ(ફ.ન.ં૧૩)
નગરપાલકા િવરમગામ,�.અમદાવાદ (ફ.૧૭) નગરપાલકા દાહોદ,�.દાહોદ(ફ.ન.ં૧૪)

નગરપાલકા બલમોરા,�.નવસાર0(ફ.ન.ં૪૯) નગરપાલકામહ 6સાણા, �.મહ 6સાણા (ફ.ન-ં૩૯) 
નગરપાલકા િવરમગામ,�.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૬) નગરપાલકા પારડ0,�.વલસાડ(ફ.ન.ં૧૦)

નગરપાલકા નવસાર0,�.નવસાર0(ફ.ન.ં૫૭) નગરપાલકા ઝાલોદ,�.દાહોદ(ફ.ન.ં૧૬)
નગરપાલકા સાવલી,�.વડોદરા(ફ.ન.ં૩૬) નગરપાલકા પાલતાણા, �.ભાવનગર(ફ.ન.ં૪૮)
નગરપાલકા પાલતાણા,�.ભાવનગર(ફ.ન.ં૪૯) નગરપાલકા ભાણવડ,�.દ6 .<ારકા(ફ.ન.ં૪૬) 
નગરપાલકા ગણદ6વી,�.નવસાર0(ફ.ન.ં૪૬)

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૩૮મા ં નગરપાલકાએ ખચ K કરવા માટ6 અ/સુરવાની જોગવાઇઓ 

િનયત કર6લ છે � �જુબ બીલો સાથે વાઉચરો તેમજ તમામ આ/સુાંગક દ#તાવેજો સાથે બલ મ¸યે ન�નુા નબંર ૧૪ 

�જુબના બલ ર�#ટરમા ં તેની નuધ કર0 યો_ય ચકાસણી કર0 ચીફ ઓ�ફસર:ીની મ�ુંર0 બાદ �કુવણીની કાયKવાહ0 
કરવાની રહ 6.  િવરમગામ  

�જુરાત #થાિનક ભડંોળ ઓ�ડટ અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૪ અને કલમ-૫ તથા �જુરાત નગરપાલકા 

અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૭૭ અVવયે તપાસણીને પા5 તમામ ર6કડK ઓ�ડટ સમ1 ર�ુ કરવાની સ#ંથાની વૈધાિનક 

જવાબદાર0 છે. 

૧. નીચ ે દશાKવેલ નગરપાલકાઓ <ારા ઓ�ડટ સમયે નીચ ે જણાવેલ પ5કની િવગતે �ુલ d.૯૧૦.૬૦ લાખની રકમની 

�કુવણીના બીલો/વાઉચરો મેળHયા વગર કર6લ હતી. �થી ખચ Kની યથાથKતા ચકાસી શકાયેલ નથી.  

?મ 
ન.પા.> ુ
નામ 

ફ. 
ન.ં 

બીલો/વાઉચરો સબંિંધત  િવગત વાઉચરની 
સfંયા 

ખચ 
(`̀ લાખમા)ં 

૧ વલસાડ ૧૬ રોજમદાર પગાર, દ0વાળ0 એડવાVસ, પગાર બીલ, દ1ણ 

�જુરાત વીજ કંપની લિમટ6ડ, �ગર ક6. જોષી, ભાિવન આઇ. 

દ6સાઇ, યોગી ક6. ગઢ0યા, આર. �. કM�gટુસK , �. સી. પટ6લ, 

:ી વામ ઇVડ#N0ઝ િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ ૪૦ વાઉચરો ન 

હતા. 

૪૦ ૩૮૭.૬૨ 

૨ સો�5ા ૩૫ મનહર આર. પટ6લ, જય સV#Nkશન, સી. બી. રબાર0, પરમાર 

નેVસી એન., મોચી ધન� આર., હર0જન હસ�ખુ એમ., કમલ 

એ. પટ6લ, વીજળ0 બીલ, શેલત નર6V©, ભાવેશ ક6., �. એસ. 

પરમાર, �જુરાત ટાયસK, એલ. સી. સોલકં0, પર6શ સ�લાયસK, 

સફાઇ કામદાર, ર¿�ુુલ પ�રવાર N#ટ, :ી �G·ના કV#Nકશન, 

ચ¬તન �. રાઠોડ, �હરલબેન એમ. ઠાકર, �ભુ લ®મી , ર¿�ુુલ 

પ�રવાર N#ટ િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ ૫૬ વાઉચરો ન હતા. 

૫૬ ૧૮૦.૭૯ 

૩ માગંરોળ ૧૫ મuઘવાર0 એ�રયસK, પો#ટ6જ ખચ K, પી.એફ. હ�તા કપાત,  

દહાડ0યા બીલ, િશ1ણ ઉપકર બqકમા ં ભયાK/ ુ બીલ, �G·ના 

મડંપ સિવ{સ/ ુ બીલ, એપે1 િEVટર/ ુ બીલ િવગેર6ના 

�કુવણાના �ુલ ૮૦ વાઉચરો ન હતા. 

૮૦ ૬૨.૧૫ 
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૪ દાહોદ ૧૩ ૧૪�ુ ંનાણાપંચં, Hયikતગત શૌચાલય, િમશન મગંળXરુ, ર#તા 

મરામાત, દાવા ખચ K િવગેરના �કુવણાના �ુલ ૪૬ વાઉચરો ન 

હતા. 

૪૬ ૫૯.૨૫ 

૫ િવરમગામ ૧૭ િવિવધ �કુવણાના �ુલ ૩૪ વાઉચરો ન હતા.  ૩૪ ૫૪.૭૬ 

૬ દાહોદ ૧૪ િસ9વર ટચ ટ6kનો લ., હ� ર� પગાર, પગાર તફાવત, રોનક 

ઇલેkN0kસ, :ી ભારત કV#Nkશન, જયભવાની �. સી. બી. 

કV#Nkશન, gનુાઇટ6ડ ઇ¡Vડયા ઇV#યોરVસ કંપની, ગોવધKન 

ઓટો મોબાઇ9સ, યોગેશ કV#Nkશન િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ 

૧૬ બલો ન હતા. 

૧૬ ૪૩.૮૫ 

૭ બલમોરા ૪૯ પેNો/ડ0ઝલ ખચ K, વાિષ{ક કોVNાkટ, કાયમી તસલમાત, મકાન 

ભાÀુ,ં જનભાગીદાર0 aાટં ખચ K, મનોરંજન કર aાટં ખચ K, 

Hયવસાય વેરા aાટં ખચ K િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ ૨૩ વાઉચર  

ન હતા. 

૨૩ ૩૮.૦૭ 

૮ મહ 6સાણા ૩૯ નાગલXરુ પાણી Eો�kટના કામ/ ુ બીલ અને કM�gટુર 

ર0પેર|ગના �કુવણાના �ુલ ૨ વાઉચર   ન હતા. 

૨ ૨૪.૬૯ 

૯ િવરમગામ ૧૬ િવિવધ �કુવણાના �ુલ ૯ પેટાવાઉચરો/બલો ન હતા. ૯ ૧૬.૪૪ 

૧૦ પારડ0 ૧૦ સન aા�ફક & િEVટ0ગ #ટ6શનર0, કોરલ ઇVફોટ6ક, હાઇ વે ટાયર 

વkસK, :ી �. એમ. પટ6લ, વોટકોષ ઇVડ#N0ઝ, િનતીન આર. 

પૌબલ, હક0મ _લાસ ફ6°kસ, ગોપીનાથ બી. િતવાર0, યશ 

ર6Á0જર6ટર, જલારામ Âડ શોપ, રાજ �લા#ટ0ક કોનKર, 

ઇ.પી.એફ., જય sબે પેNોલયમ, ભારત _લાસવેર, ગણ ેશ 

ખમણ હાઉસ, આશા #ટોસK, દશKન �. ઉપાFયાય, િનરવ એમ. 

મહ 6તા, �ખુયમ5ંી કVયા ક6ળવણી, અ9પાબેન સી. મોદ0, મનીષ 

આર., Pરુ6શચ©ં બાબરભાઇ માગેંલા િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ 

૩૯ વાઉચરો ન હતા. 

૩૯ ૧૧.૪૯ 

૧૧ નવસાર0 ૫૭ ડ0.�.વી.સી.એલ., નવસાર0 ઓટોમોબાઇલ એસોિશયન, 

મહાવીર િવÃ િવÄાલય, gિુનક એV�િનયર|ગ, Vg ુ ઇ¡Vડયા 

ઇV#યોરVસ લિમટ6ડ િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ ૨૩ વાઉચરો ન 

હતા. 

૨૩ ૧૦.૩૬ 

૧૨ ઝાલોદ ૧૬ પાણી Xરુવઠા ઓફ0સથી પાણીની ટાકં0 લાવવા/ ુકામ, ડામર 

રોડ/ ુકામ, વણાક તળાઇ િવકાસ કામ, Hયikતગત શૌચાલય, 

ઓફ0સ #ટાફ પગાર િવગેર6ના �કુવણાના �ુલ ૧૦ વાઉચરો ન 

હતા. 

૧૦ ૯.૬૬ 

૧૩ સાવલી ૩૬ Eિવણભાઇ રણછોડભાઇ, એમ. �. વી. સી. એલ. લાઇટ બીલ, 

મહ 6V©ભાઇ િવગેર6ને કર6લ �કુવણાના �ુલ ૭ વાઉચરો ન હતા. 

૭ ૪.૫૪ 

૧૪ પાલતાણા ૪૮ #N0ટ લાઇટ વીજળ0 બલ, િનિત ઝેરો1 િવગેર6ના �કુવણાના 

વાઉચરોના બલો ન હતા. 

૬ ૫.૨૦ 
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૧૫ પાલતાણા ૪૯ િવિવધ �કુવણાના �ુલ ૬ વાઉચરો ન હતા. ૬ ૦.૯૨ 

૧૬ ભાણવડ ૪૬ ઇકબાલભાઇ ગનીભાઇ, સોમાભાઇ ગોવાભાઇ, �કુ6શ ધના 

પરમાર, બ�ુક કરસનભાઇ પરમાર િવગેર6ને કર6લ �કુવણાના 

�ુલ ૮ વાઉચરો ન હતા. 

૮ ૦.૭૪ 

૧૭ ગણદ6વી ૪૬ શા½ ુમોટસK-N6kટર ર0પેર|ગના �કુવણા/ ુવાઉચર ન હb.ુ ૧ ૦.૦૭ 

 
  [ુલ ૪૦૬ ૯૧૦.૬૦ 

આમ, E#bતુ �ક#સામા ં ખચ Kના સમથKનમા ં ઓ�ડટ સમ1 વાઉચર ર�ુ  થયેલ ન હોઇ Mgિુનિસપલ 

એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૩૮ થી િનયમ-૪૪ની જોગવાઇ �જુબ ખચ K થયેલ છે ક6 ક6મ? તેની ચકાસણી શ² બનેલ 

નથી. તેમજ નગરપાલકાઓ <ારા કરવામા ંઆવેલ ખચ K અિધ�ૃત છે ક6 નહ0 અને કોઇ નાણાકં0ય અિનયિમતતાઓ થયેલ 

નથી તે બાબતની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. આ sગે #પ·ટતા સહ જવાબદારો સામે લીધેલ પગલાનંી િવગતો જણાવવી 

રહ 6. 

ઉkત �ક#સાઓ ન�નુા�પ હોઇ જો આ િસવાય અVય નગરપાલકાઓમા ં જોગવાઇ �જુબ 

બીલો/વાઉચરો વગર ખચ K કરવામા ંઆવેલ હોય તો િનયમો/સુાર કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. તે માટ6 સ1મ સ�ા <ારા 

જ�ર0 Pચુનાઓ આપવાની રહ 6.

૧.૭ સ�મ અિધકાર�jીની મFુંર� /સહ� િવના થયેલ ખચ બાબત 

નગરપાલકા ડ0સા,�.પાલનXરુ (ફ.ન.ં૧૩) નગરપાલકાઆમોદ,�.ભ�ચ(ફ.ન.ં૮) 

નગરપાલકાઆણદં,�.આણદં(ફ.ન.ં૩૬) નગરપાલકા બાવળા,�.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપાલકા બાર6�,�.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૧) નગરપાલકા બલમોરા,�.નવસાર0(ફ.ન.ં૪૭) 

નગરપાલકા ડભોઇ,�.વડોદરા(ફ.ન.ં૨૪) નગરપાલકા મહ 6મદાવાદ,�.ખેડા(ફ.ન.ં૪૩) 

નગરપાલકા ½ણુાવાડા,�.મહ0સાગર(ફ.ન.ં૩૮) નગરપાલકા પાલતાણા,�.ભાવનગર(ફ.ન.ં૮) 

નગરપાલકા થાનગઢ,�.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા આમોદ,�.ભ�ચ(ફ.ન.ં૫) 

નગરપાલકા િશહોર,�.ભાવનગર(ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા ચોટ0લા,�.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૯) 

નગરપાલકા ગણદ6વી,�.નવસાર0(ફ.ન.ં૪૩) નગરપાલકા દામનગર,�.અમર6લી(ફ.ન.ં૨૮)  

નગરપાલકા રાજપીપળા,�.નમKદા(ફ.ન.ં૩૩) નગરપાલકા સાવલી,�.વડોદરા(ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપાલકા કાલાવાડ,�.�મનગર(ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા પોરબદંર,�.પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૦) 

               

M gિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના Eકરણ-૪ની કલમ-૩૮મા ંથયેલ જોગવાઇ અ/સુાર વાઉચરની પાછળ 

ખચ K અદા કરવા ચીફ ઓફ0સર:ીની સહ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ખચ K રોજમેળમા ંઉધાર કયાK બદલ િનયત જ_ યાએ 

સહ0 કરવા જોગવાઇ થયેલ છે. સને ર૦૧૬-૧૭ના વષK દરM યાન ચકાસણી કરતા ં��ુ ય બલ ઉપર નીચ ે જણાવેલ િવગતે 

�ુલ  d.૪૩૯.૬૫ લાખના [ુલ ૩૩૬ વાઉચર પર નગરપાલકાના ચીફ ઓફ0સર:ી/E�ખુ:ીની સહ0 થયેલ નથી તેથી 

ચીફ  અિધકાર0:ી/E�ખુ:ીની સહ0 િવના થયેલ ખચ K ઓ�ડટમા ંમાV ય રહ0 શક6 નહ0. � બાબતે યો_ય કાયKવાહ0 થવી 

ઘટ6. 
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?મ ન.પા.> ુ

નામ 
ફ.ન ં ફકરાની િવગત વાઉચરની 

સfંયા 
રકમ 

d.લાખમા ં
૧ ડ0સા ૧૩ ઓફ0સ પગાર બીલો, g.ુ�.વી.સી.એલ. લોન કપાત બીલો, 

પાણી Xરુવઠા વીજળ0 બીલ, ભગંાર હરા�ની ડ0પોઝીટ પરત/ ુ

બીલ, રખડતા ઢોર પકડવા/ ુબીલ િવગેર6ના બલોના �કુવણા 

sગેના �ુલ ૧૬ વાઉચરોમા ં��ુય અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ 

નથી 

૧૬ ૧૧૨.૩૦ 

૨ આમોદ ૮ આર. સી. સી. Æી મી1 રોડના કામ અને પાવર હાઇ�ોલક 

વોટર સ�લાય કામગીર0ના ૨ વાઉચરોમા ં��ુય અિધકાર0:ીની 

સ�હ મેળવેલ નથી 

૨ ૪૮.૩૧ 

૩ આણદં ૩૬ ડ0ઝલ ખર0દ0, િશ1ણ ઉપકર, ઉ�ચતર તફાવત, ટ6લીફોન 

બીલ, ઓપર6ટર બીલ, સફાઇ કોVNાkટ, N6kટર કામ, �.સી.બી. 

કામ, એ.સી. કામ, N6િન¬ગ કામ, તાલીમ ખચ K sગેના બીલોના 

�કુવણાના �ુલ ૨૫ વાઉચરોમા ં સ1મ અિધકાર0:ીની સ�હ 
મેળવેલ નથી 

૨૫ ૪૫.૫૫ 

૪ બાવળા ૩૧ સી. સી. રોડ, � ુટંણી ખચ K, પે & gઝુ ટોઇલેટ ર0પેર|ગ, વીજ 

જોડાણ, મોબાઇલ બીલ, પગાર બીલ, ડ0ઝ/ઓઇલ ખચ K 

sગેના બીલોના �કુવણાના �ુલ ૧૧ વાઉચરોમા ં ��ુય 

અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી  

૧૧ ૩૭.૮૨ 

૫ 
 
 

બાર6� ૨૧ જય એV�િનયસK, �તલXરુ સેવા સહકાર0 મડંળ0, sજલી 

કાV#Nkશન, એલ. �. ચૌધર0,છોગા� ક6. વણઝારા, ધારા 

કાV#Nkશનના બીલોના �ુલ ૧૪ વાઉચર પર સ1મ 

અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૪ ૩૪.૫૬ 

૬ બલમોરા ૪૭ દ6સરા જનતા ઘર તથા નરો�મ પાકK સોસાયટ0ના ર#તાને 

કારપેટ િસલકોટ કરવા/ ુ કામ,ગૌરવપથંને િસલકોટ કરવા/ ુ

કામ, Eિતમાઓને sટ0 પહ 6રાવવા/ ુ કામ,વરસાદ0 પાણીના 

િનકાલ અને ગટર sગે/ ુકામ, સફાઇ Çબંેશ વગેર6ના બીલોના 

�ુલ ૮ વાઉચરો પર સ1મ અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી.  

૮ ૨૫.૦૭ 

૭ ડભોઇ ૨૪ લાઇટ શાખા, વાહન શાખા, એમ.�.વી.સી.એલ., એસ. �. 

મોટસK, ક6. ડ0. પટ6લ & સVસ, :ી િશવશikત વે9ડ|ગ વkસK, 

રા�V© N6ડ|ગ, પચંાલ મહ 6શભાઇ બાvલુાલ, રામ �ૃપા 

એV�િનયસK વkસK, સજંય ઇનામદાર વગેર6ના બીલોના �ુલ ૨૫ 

વાઉચરો પર ��ુય અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૨૫ ૨૨.૫૭ 

૮ મહ 6મદાવાદ ૪૩ ઘોડ0 ભાÀુ,ં પાઇપ લાઇન કામ, સફાઇ કામગીર0, સીP ુખર0દ0, 
ભાડ6 લીધેલ °ોકર મશીન, કપચી ખર0દ0, મોટર ર0પેર|ગ, 

ટ6લફોન બીલ, વોટર વkસK વીજળ0 બીલ, #N0ટ લાઇટ બીલ 

વગેર6ના બીલોના �ુલ ૨૫ વાઉચર પર ��ુય અિધકાર0:ીની 

સ�હ મેળવેલ નથી 

૨૫ ૨૧.૨૭ 
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૯ ½ણુાવાડા ૩૮ કમKચાર0 ભિવ·ય િનિધ, પાણી Xરુવઠા િવભાગ, �દવાબ�ી 

શાખા, ઘન કચરા િનકાલ, �દવાબ�ી શાખા, િમશન મગંલમ, 

ર#તા સફાઇ, છપામણી, ઘન કચરા િનકાલના બીલોના �ુલ ૧૮ 
વાઉચર પર  ��ુય અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૮ ૧૯.૨૦ 

૧૦ પાલતાણા ૮ મીરા સખી મડંળ, એM�gલુVસના ટાયરની ખર0દ0,વોટર વkસK 

શાખાની પર�રુણ ખર0દ0, ૧૪�ુ ં નાણાપંચં ખચ K, એમ. પી. 

aાટં, ર#તા ર0પેર|ગ, પગાર બીલ, બાધંકામના બીલોના �ુલ 

૧૨ વાઉચર પર ��ુય અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૨ ૧૫.૦૩ 

૧૧ થાનગઢ ૧૧ યોગી ઇલેkN0ક, ટ6Mપરર0 વોટર વkસK #ટાફ પગાર, ઇ.પી.એફ., 

રોજમદાર પગાર, રોજમદાર અવે� પગાર, પાટK  ટાઇમ 

રોજમદાર પગાર, #N0ટ લાઇટ ખચ K, જયભવાની સેવા 

N#ટ,ર�#N6શન ફ0ના બીલોના �ુલ ૧૨ વાઉચર પર સ1મ ��ુય 

અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૨ ૧૩.૭૮ 

૧૨ આમોદ ૫ એમ. �. મોદ0 પેવર �લોક/ ુ કામ, સહ�નદં પાઇપ ફ6kટર0 

બાકંડા ખર0દ0, :ી બી. એ. પટ6લ, ઉમીયા ગાડKન કોનKર, �લુામ 

એસ. ખ5ી ગટર સફાઇ, �. �. ઇલેkN0kસ #ટોસK, સહરા N6ડસK 

વગેર6ના બીલોના �ુલ ૧૪ વાઉચરો પર ��ુય 

અિધકાર0:ી/E�ખુ:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૪ ૧૨.૧૨ 

૧૩ િશહોર ૧૧ પી.�.વી.સી.એલ., ચા�ુડંા કVસNkશન, હાદÈકભાઇ ભા/િુસ¬ઘ 

રાઠોડ, ચીખરભાઇ vધુાભાઇ �ુધલયા, સેજલબેન, PદુશKન 

ચªમા ઘર, આનદંધામ પેNોલયમ, મામલાતદાર:ી, 

રાજમોમાઇ પેNોલીયમના બીલોના �ુલ ૧૨ વાઉચરો પર ��ુય 

અિધકાર0:ી/E�ખુ:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૧૨ ૧૦.૪૭ 

૧૪ ચોટ0લા ૨૯ એડવાVસ સરભર, �ડઝલ બલ, ટ6લફોન બલ, પેવર �લોક 

અને #Nોમ વોટર �6નેજ/ ુ કામ, પાણી Xરુવઠા માલસામાનની 

ખર0દ0ના બીલોના �ુલ ૬ વાઉચરો પર સ1મ અિધકાર0:ીની 

સ�હ મેળવેલ નથી. 

૬ ૪.૫૮ 

૧૫ ગણદ6વી ૪૩ �ની કાV#Nkશન-ડ0પોઝીટ પરત, તાલીમ માટ6 ભાડ6 રાખેલ 

ગાડ0 અને ત�ુપરાતં િવિવધ ૨૦ બીલોના �ુલ ૨૨ વાઉચરો પર 

��ુય અિધકાર0:ી/E�ખુ:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૨૨ ૪.૨૩ 

૧૬ દામનગર ૨૮ િવિવધ �કુવણા sગેના બીલોના �ુલ ૬૭ વાઉચરો પર સ1મ 

અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી તેમજ ��ુય વાઉચર સાથે 

સામેલ રાખેલ પેટા વાઉચર પર પાસ ફોર પેમેVટનો શેરો 

કરવામા ંઆવેલ નથી 

૬૭ ૩.૬૭ 

૧૭ રાજપીપળા ૩૩ ફ6Éઆુર0-૨૦૧૭/ ુ પગાર બીલ, સખી મડંળના ના#તા, 

ઓઇલ/પેNોલ/ડ0ઝલ ખચ K, કપચી અને સફ6દ ર6તીની ખર0દ0 
વગેર6ના બીલોના ૧૩ વાઉચરો પર ��ુય અિધકાર0:ીની સ�હ 
મેળવેલ નથી 

૧૩ ૨.૯૨ 

૧૮ સાવલી ૩૦ ઇલેkN0ક માલસામાનની ખર0દ0, શેખ �લુામ આબીદ ૧૨ ૨.૮૧ 
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�સેુનભાઇ, બજરંગ ટાઇ9સ, ભારત મોટર ગેર6જ, અમરદ0પ સો 

મીલ, ભારત સચંાર િનગમ લિમટ6ડ, હ 6ત સ�લાયસK, #વામી 

ઝેરો1, િવજયભાઇ બળવતંભાઇ માળ0, પવન ઓટો 

એV�િનયસK વkસKના બીલોના �ુલ ૧૨ વાઉચરો પર ��ુય 

અિધકાર0:ીની સ�હ મેળવેલ નથી  

૧૯ કાલાવાડ ૨૭ વડગામા ર0પેર|ગ, ક9પીત મહ 6તા, જયેશભાઇ ગોરધનભાઇ, 

જય સોમનાથ કાV#Nkશન, િશવ એVટરEાઇઝ, Mg.ુએV�િનયર, 

�જુરાત રા�ય નાગર0ક Xરુવઠા િનગમના બીલોના ૭ વાઉચરો 

પર ��ુય અિધકાર0:ી/E�ખુ:ીની સ�હ મેળવેલ નથી 

૭ ૧.૯૪ 

૨૦ પોરબદંર ૧૦ તા.૯/૮/૨૦૧૬ થી તા.૧૧/૮/૨૦૧૬ દરMયાનના �ુલ ૧૫ 

વાઉચરો પર સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0 મેળવેલ નથી 

૧૫ ૧.૪૫ 

   [ુલ : ૩૩૬ ૪૩૯.૬૫ 

ઉપરોkત �ક#સાઓ ન�નુા�પ હોઇ આ િસવાય અVય નગરપલકાઓમા ંજો સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0/મ�ુંર0 

વગર ખચ K કરવામા ંઆવેલ હોય તો તે sગે િનયમો/સુાર જ�ર0 કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. 
૧.૮ રોજમેળમા ંસ!ંથાના સ�મ અિધકાર�jીની સહ�ઓ ન મેળવવા બાબત  

નગરપા�લકા િવરમગામ,).અમદાવાદ(ફ.ન.ં૦૭) 
 
નગરપાલકા િવરમગામના સને ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરMયાન �હસાબી શાખાના ર6કડKની ચકાસણી કરતા મા½મુ 

પડ6લ છે ક6, આવક બા�ુ અને �વક બા�ુ રો� રોજના �હસાબો બધં કર0 તાર0જ કાઢ0 બધં િસલક સામે સ#ંથાના સ1મ 

અિધકાર0:ીની સહ0ઓ ઘણા �ક#સાઓમા ંમેળવવામા ંઆવેલ નથી. �ના ન�નુા�પ �ક#સાઓની િવગત નીચ ે �જુબ  છે. 

 
?મ તાર�ખ (સમયગાળો) સળંગ �દવસો િવગત 

૧ તા.૦૨-૦૪-૧૬ થી તા.૧૨-૦૮-૧૬ ૧૩૨ ચીફ ઓફ0સર:ીની સહ0 નથી 

૨ તા.૧૭-૧૦-૧૬ ૧ ચીફ ઓફ0સર:ીની સહ0 નથી 

૩ તા.૧૧-૦૧-૧૭ થી તા.૩૧-૦૩-૧૭ ૮૦ ચીફ ઓફ0સર:ીની સહ0 નથી 

૪ તા.૨૩-૦૫-૧૬ ૧ E�ખુ:ીની સહ0 નથી 

૫ ત.૧૧-૦૧-૧૭ થી તા.૩૧-૦૩-૧૭ ૮૦ E�ખુ:ીની સહ0 નથી 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડની કલમ-૨૮ હ 6ઠળ નગરપાલકાને મળેલ સઘળા નાણા ંઅને નગરપાલકાએ અથવા 

તેના વતી આપેલ તમામ નાણા તરત અને કોઇપણ રકમ બાક0 રા�યા િસવાય ન�નૂા ન-ં૮ મા ંસામાVય રોકડમેળમા ં

ચીફ ઓફ0સર:ી/E�ખુ:ીની દ6ખર6ખ હ 6ઠળ �હસાબો િનભાવવાની જોગવાઇ કરવામા ંથયેલ છે. �મા ંસ#ંથાના �હસાબોના 

Hયાજબીપણાની ખા5ી અથ¾ સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0ઓ મેળવવાની રહ 6. ઉkત ન�નૂા�પ �ક#સાઓમા ં સહ0ઓ 

મેળવવામા ંઆવેલ નથી.  

�મા સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0ઓ મેળવી આવા Eસગંો ફર0 ન બને તે માટ6 િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની 

રહ 6.  
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૧.૯ વાઉચરની રકમ અને રોજમેળમા ંઉધાર�લ રકમમા ંતફાવત બાબત 

નગરપાલકા બાર6�, �.અમદાવાદ (ફ.ન.૮) નગરપાલકા સાવલી, �.વડોદરા(ફ.ન.૧૭) 

નગરપાલકા માગંરોળ, �.�ુનાગઢ (ફ.ન.૪૦) નગરપાલકા ચોરવાડ,�.�ુનાગઢ (ફ.ન.૩૫) 

                નગરપાલકા �હસાબ િનયમ સaંહ – ૧૯૪૮ના િનયમ-૧૩,૧૪,૩૮ની જોગવાઇ �જુબ વાઉચરોમા ં પાસ ફોર 

પેમેVટમા ં સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0 મેળવી ખચ K મ�ુંર થયા બાદ વાઉચરોમા ં મ�ુંર થયેલ રકમ ખચ K રોજમેળે 

ઉધારવાની રહ 6 છે.  

આમ છતા,ં નીચ ેની નગરપાલકાઓ <ારા ન�નુા�પ �ક#સાઓમા ંવાઉચરમા ંદશાKવેલ રકમ કરતા  રોજમેળે ઓછ0 

અને વm ુરકમો જમા લીધેલ છે.  

૧. નગરપા�લકા બાર�Q(ફ.ન.ં૮) 
 

?મ વાઉચર 

ન.ં 

તાર�ખ રોજમેળ Zજુબ 

રકમ 

(d.) 

વાઉચર Zજુબ 

રકમ 

 ( d.) 

તફાવત 

રકમ  

(d.) 

૧ ૩૪૧ ૦૫/૦૮/૧૬ ૬૯,૦૭૪/- ૬૯,૦૭૮/- (-)૪/- 

૨ ૫૯૪ ૨૭/૧૦/૧૬ ૯૮,૬૯૩/- ૫૮,૬૯૩/- ૪૦,૦૦૦/- 

૩ ૫૮૯ ૨૪/૧૦/૧૬ ૩,૭૯૭/- ૩,૭૯૨/- ૫/- 

૪ ૫૮૮ ૨૪/૧૦/૧૬ ૪,૨૪૦/- ૪,૭૪૦/- (-)૫૦૦/- 

૫ ૮૨૮ ૧૩/૦૧/૧૭ ૫૧,૦૨૦/- ૪૫,૯૧૮/- ૫,૧૦૨/- 

૬ ૮૨૪ ૧૦/૦૧/૧૭ ૬૦,૮૭૦/- ૫૯,૦૪૪/- ૧,૮૨૬/- 

૭ ૮૨૩ ૧૦/૦૧/૧૭ ૫૩,૦૦૦/- ૫૦,૮૦૦/- ૨,૨૦૦/- 

૮ ૯૩૦ ૦૨/૦૩/૧૭ ૧,૦૦,૧૫૧/- ૯૭,૧૪૬/- ૩,૦૦૫/- 

૯ ૧૦૦૧ ૧૭/૦૩/૧૭ ૧,૭૫,૦૦૦/- ૧,૭૫,૦૦૨/- (-)૨/- 

૧૦ ૭૨૪/એ ૨૨/૧૨/૧૬ --- ૩,૦૦૦/- (-)૩,૦૦૦/- 

 (+) ૫૨,૧૩૩/- 

(-) ૩,૫૦૬/- 

�ુલ તફાવત ૪૮,૬૨૭/- 

૨. નગરપા�લકા સાવલી (ફ.ન.ં૭) 

?મ વાઉચર 

ન.ં 

તાર�ખ રોજમેળ Zજુબ 

રકમ 

(d.) 

વાઉચર Zજુબ 

રકમ 

 ( d.) 

તફાવત 

રકમ  

(d.) 

૧ ---- ૨૦/૬/૧૬ ૬૩,૦૦૦/- ૬,૩૦૦/- (+) ૫૬,૭૦૦ 

�ુલ તફાવત (+) ૫૬,૭૦૦/- 
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૩. નગરપા�લકા માગંરોળ (ફ.ન.ં૪૦) 

?મ વાઉચર ન.ં તાર�ખ રોજમેળ Zજુબ 

રકમ 

(d.) 

વાઉચર Zજુબ 

રકમ 

 ( d.) 

તફાવત 

રકમ  

(d.) 

૧ ૨ ૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ૭,૮૧,૩૦૩/- ૭,૩૮,૩૩૨/- ૪૨,૯૭૧/- 

૨ ૩ તથા ૪ ૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ૧૫,૬૨૬/- ૪૨,૯૭૨/- (-)૨૭,૩૪૬/- 

૩ ૧૧ ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ૧,૭૨,૭૧૫/- ૧,૫૭,૨૧૫/- ૧૫,૫૦૦/- 

૪ ૧૭ ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ૭૨,૫૮૯/- ૭૨,૮૫૯/- (-)૨૭૦/- 

૫ ૭૯ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૯,૨૬,૬૪૭/- ૮,૧૫,૪૫૦/- ૧,૧૧,૧૯૭/- 

૬ ૮૦-૮૧ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૨૭,૭૯૯/- ૧,૧૧,૧૯૭/- (-)૮૩,૩૯૮/- 

૭ ૮૨ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૧,૭૩,૨૪૭/- ૧,૫૨,૪૫૮/- ૨૦,૭૮૯/- 

૮ ૮૩-૮૪ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૫,૧૯૭/- ૨૦,૭૮૯/- (-)૧૫,૫૯૨/- 

૯ ૮૫ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૮,૨૫,૫૯૨/- ૭,૨૬,૫૨૦/- ૯૯,૦૭૨/- 

૧૦ ૮૬-૮૭ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૨૪,૭૬૮/- ૯૯,૦૭૨/- (-)૭૪,૩૦૪/- 

૧૧ ૯૪ ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ ૭,૬૫,૩૦૦/- ૭,૪૯,૯૯૪/- ૧૫,૩૦૬/- 

૧૨ ૯૭ ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧,૪૫,૧૦૦/- ૧,૪૨,૧૯૮/- ૨,૯૦૨/- 

૧૩ ૧ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૯,૧૧,૬૦૦/- ૮,૦૨,૫૨૫/- ૧,૦૯,૦૭૫/- 

૧૪ ૨-૩ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૨૭,૩૫૯/- ૧,૦૯,૪૩૫/- (-)૮૨,૦૭૬/- 

૧૫ ૬ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૧,૭૨,૭૧૫/- ૧,૫૭,૨૧૫/- ૧૫,૫૦૦/- 

૧૬ ૧૯૮ ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ ૨,૭૫,૩૪૭/- ૨,૩૫,૨૨૪/- ૪૦,૧૨૩/- 

૧૭ ૧૯૯-૨૦૦ ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ ૧૦,૦૩૦/- ૪૦,૧૨૨/- (-)૩૦,૦૯૨/- 

૧૮ ૨૦૧ ૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ૨,૪૦,૦૩૬/- ૨,૪૦,૮૩૬/- -૮૦૦/- 

૧૯ ૧ ૨૦/૦૮/૨૦૧૬ ૦૦ ૧,૬૭,૦૫૧/- (-)૧,૬૭,૦૫૧/- 

૨૦ ૯૭ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૧,૩૧૧/- ૧,૩૧૩/- (-)૨/- 

૨૧ ૬૪ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૦૦ ૧૫,૨૨૭/- (-)૧૫,૨૨૭/- 

૨૨ ૭૧ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૪,૬૩,૯૮૭/- ૪,૩૮,૪૬૭/- ૨૫,૫૨૦/- 

૨૩ ૭૨-૭૩ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૧૩,૯૨૦/- ૨૫,૫૨૦/- (-)૧૧,૬૦૦/- 

૨૪ ૭૮ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬ ૬,૯૮,૭૨૦/- ૬,૧૪,૮૭૪/- ૮૩,૮૪૬/- 

૨૫ ૭૯-૮૦ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬ ૨૦,૯૬૧/- ૮૩,૮૪૬/- (-)૬૨,૮૮૫/- 

૨૬ ૧૦૪ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬ ૪,૮૩,૬૯૨/- ૪,૬૬,૪૧૮/- ૧૭,૨૭૪/- 

૨૭ ૧૦૫-૧૦૬ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬    ૧૪,૯૦૬/- ૨૭,૧૪૫/- (-)૧૨,૨૩૯/- 

૨૮ ૧૭૯ ૨૨/૦૯/૨૦૧૬ ૮૪૫/- ૭૪૫/- ૧૦૦/- 

૨૯ ૧૯૩ ૧૩/૦૯/૨૦૧૬ ૧૦,૦૬,૦૦૦/- ૯,૮૫,૮૮૦/- ૨૦,૧૨૦/- 
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૩૦ ૮૧ ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ ૧,૩૬,૩૬૯/- ૧,૨૮,૮૬૯/- ૭,૫૦૦/- 

૩૧ ૮૪ ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૩,૯૮,૪૦૦/- ૩,૬૫,૨૭૨/- ૩૩,૧૨૮/- 

૩૨ ૧૨૪ ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૩,૯૮,૪૦૦/- ૩,૯૦,૪૩૨/- ૭,૯૬૮/- 

૩૩ ૧૪૨ ૧૩/૧૦/૨૦૧૬ ૩,૩૫૦/- ૩,૩૪૦/- ૧૦/- 

૩૪ ૧૯૨ ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ૨,૪૮,૧૫૦/- ૨,૭૮,૪૬૮/- (-)૩૦,૩૧૮/- 

૩૫ ૧૩ ૦૭/૧૧/૨૦૧૬ ૮,૧૮૧/- ૮,૧૩૮/- ૪૩/- 

૩૬ ૮૮ ૧૪/૧૨/૨૦૧૬ ૨,૪૦૦/- ૨,૪૫૦/- (-)૫૦/- 

૩૭ ૧૧૧ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ ૬૬,૪૦૦/- ૬૫,૦૭૨/- ૧,૩૨૮/- 

૩૮ ૧૦૮ ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ ૪,૯૦,૫૦૦/- ૪,૮૦,૬૯૦/- ૯,૮૧૦/- 

૩૯ ૧ ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ૨,૪૦,૭૦૩/- ૨,૩૩,૪૮૩/- ૭,૨૨૦/- 

૪૦ ૪ ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ ૧,૪૫,૯૬૨/- ૧,૪૧,૬૧૩/- ૪,૩૪૯/- 

૪૧ ૧૦૦ ૦૭/૦૧/૨૦૧૭ ૧૨,૯૧૬/- ૧૩,૫૮૦/- (-)૬૬૪/- 

૪૨ ૧૦૬ ૦૭/૦૧/૨૦૧૭ ૧૪,૪૫૯/- ૧૪,૦૪૫/- ૪૧૪/- 

૪૩ ૧૨૫ ૧૦/૦૧/૨૦૧૭ ૧,૫૧,૨૦૦/- ૧,૫૩,૬૦૦/- (-)૨,૪૦૦/- 

૪૪ ૧૭૦ ૨૩/૦૧/૨૦૧૭ ૨,૦૦૦/- ૩,૧૦૦/- (-)૧,૧૦૦/- 

૪૫ ૧૬૧ ૧૭/૦૨/૨૦૧૭ ૧,૯૨,૬૬,૪૦૮/- ૧,૭૪,૧૬,૮૩૪/- ૧૮,૪૯,૫૭૪/- 

૪૬ ૪૬ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૪,૦૦૦/- ૨,૦૦૦/- ૨,૦૦૦/- 

૪૭ ૫૩ ૨૨/૦૨/૨૦૧૭ ૨,૯૭,૬૦૦/- ૨,૮૧,૨૩૨/- ૧૬,૩૬૮/- 

૪૮ ૬૪ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ૬,૩૯,૪૦૩/- ૫,૯૭,૨૮૨/- ૪૨,૧૨૧/- 

૪૯ ૬૭ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ૨૧,૭૧,૧૧૯/- ૧,૯૫,૪૦૭/- ૧૯,૭૫,૭૧૨/- 

 ૪૫,૭૬,૮૪૦/- 

(-)૬,૧૭,૪૧૪/- 

�ુલ તફાવત (+) ૩૯,૫૯,૪૨૬/- 
૪. નગરપા�લકા ચોરવાડ (ફ.ન.ં૩૫)  

?મ વાઉચર 

ન.ં 

તાર�ખ રોજમેળ Zજુબ 

રકમ 

(d.) 

વાઉચર Zજુબ 

રકમ 

 ( d.) 

તફાવત 

રકમ  

(d.) 

૧ ૪૮૦ ૨૬/૯/૧૬ ૨,૨૯,૭૫૨/- ૨,૩૯,૭૫૨ (-) ૧૦,૦૦૦ 

�ુલ તફાવત (-)૧૦,૦૦૦/- 
 

ઉપરોkત કો·ટકોની િવગતે રોજમેળ અને વાઉચરમા ંઉધાર6લ રકમમા ંતફાવત છે અને ઉચાપત થયેલ 

હોવા/ ુજણાય છે. � ગભંીર બાબત હોઇ સદર અિનયિમતતા sગે તપાસ કર0 #પ·ટતા કરવાની રહ 6. 
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૧.૧૦ �હસાબોમા ંરોકડ િસલકની ઘટ થવા બાબત 

નગરપા�લકા ગaડલ, ).રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૭) 

નગરપાલકા ગuડલની રોજમેળમા ંતા.૦૧/૪/૨૦૧૬ની ºલુતી િસલક �.૩,૫૧,૦૯૯/- નuધવામા ંઆવેલ છે. 

અગાઉના વષK(સને ૨૦૧૫-૧૬)ના અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકાના �હસાબોમા ં સરખી રકમ (�.૩,૫૧,૦૯૯/-)ની 

ઘટ જોવા મળેલ છે. � sગે સબંિંધત કોટKમા ંકાયKવાહ0 ચા½ ુછે. 

�.૨,૦૮,૦૯૯/- (અગાઉના વષKની ઘટ) અને �.૧,૪૩,૦૦૦/- ( વષK ૨૦૦૯-૧૦મા ંપÊાવાળાને બqકમા ંરકમ 

જમા કરાવવા આપતા થયેલ ઘટ) એમ મળ0ને �ુલ �.૩,૫૧,૦૯૯/-ની સ#ંથાના �હસાબોમા ંઘટ થયેલ છે. 

આમ, �ુલ �.૩,૫૧,૦૯૯/-ની રોજમેળની િસલકમા ંઘટ થયેલ છે. �નો કમKચાર0ઓ સામે કોટKમા ંક6સ થયેલ 

છે. � ક6સની Eગિત sગે મા�હતી ર�ુ કરવાની રહ 6. 
�જુરાત િતજોર0 િનયમો-૨૦૦૦ના િનયમ-૯૫ તેમજ સરકાર:ીના નાણા િવભાગના �હ 6રનામા ં

Gમાકં:�.એન.-૨૬/ટ0.�.આર./૧૦૦૩/એમ.આર.૨/૭૧૪/ઝ,તા.૮/૮/૨૦૦૩ �જુબ �.૧,૫૦૦/-થી વm ુ રકમના 

�કુવણા એકાઉVટ પે ચ ેકથી કરવાના થાય છે . તેમ છતા ંસ#ંથા <ારા નાણાકં0ય Hયવહાર રોકડ6થી કરવામા ંઆવે છે. 

વmમુા ં રોકડ રકમ ભરવા માટ6 ક6િશયર અને તેમની સાથે પÊાવાળા એમ બે(૨) Hયikતની જ�ર0 Hયવ#થા કરવી 

જોઇએ. 

�હસાબોમા ં િસલકની ઘટ થવા બાબત કોટKમા ંચાલતી કાયKવાહ0ની Eગિતની િવગતો સ#ંથાએ ર�ુ કરવાની 

રહ 6 અને સરકાર:ીના િનયમો/ ુ�#ુતપણ ે પાલન કરવા/ ુરહ 6. �થી આવા Eસગંો બનતા અટકાવી શકાય. 

 

૧.૧૧ એકતા સફાઇ કામદાર સેવા L!ટ nQરના �ડઝલ ખર�દ�ના બીલો ની વSલુાત બાબત 
નગરપા�લકા nQર, ).ક`છ (ફ.ન.ં૧૫) 

  s�ર નગરપાલકાના ખચ Kના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા એકતા સફાઇ કામદાર સેવા N#ટ s�રને 

તા.૧૯/૭/૧૬ થી ૧૮/૯/૧૭ Pધુીનો બાર(૧૨) માસનો સફાઇ કામગીર0નો ટ6Vડર �.૨,૨૮,૯૬,૦૦૦/-ની મ�ુંર0નો વકK 

ઓડKર આપવામા ંઆવેલ છે. 

  ટ6Vડરની શરત નબંર-૨ �જુબ તથા વકK ઓડKર ન-ં૧૮૬૭,તા.૧૭/૯/૧૬ની શરત નબંર-૧૫ �જુબ એકતા સફાઇ 

કામદારને PEુત કર6લ તમામ વાહનોમા ં �ધણ, ઓઇલ મેVટ6નVસ, �રપેર|ગ તેમજ અVય કામગીર0 એકતા સફાઇ 

કામદાર સેવા N#ટ6 #વખચ ¾ કરવાની રહ 6 છે. 

 નીચ ેના કો·ટક �જુબ �ડઝલના વાઉચરો સાથે વાહનની ચકાસણી કરતા સદર� ુ વાહનોના �ડઝલનો ખચ K 

નગરપાલકા #વભડંોળમાથંી કર6લ છે. તો સબંધંીતો પાસેથી �.૧,૮૨,૭૫૦/-ની સQવર6 વPલુાત કર0 #વભડંોળે જમા 

કરાવવા રહ 6. 
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એકતા સફાઇ કામદાર સેવા L!ટ nQર �ડઝલ ખર�દ�ના બીલોની વSલુાત બાબત 
?મ વાઉચર ન.ં તાર�ખ બીલ  

રકમ 
`̀ 

વાહન નબંર રકમ 
`̀ 

૧ ૧૦૧૪ ૧૬/૯/૧૬ ૩,૨૦,૭૩૨/- �.�.-૧૨-�.-૧૦૪૮ ૯,૦૪૦/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૩૯૪૩ ૮,૪૫૫/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૩૯૪૪ ૯,૭૭૯/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૪૭૮૬ ૧૨,૩૬૮/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૬૧૦૨ ૬,૦૩૧/- 

    �.�.-૧૨-�.-૬૧૦૩ ૬,૦૩૧/- 

    �.�.-૧૨-�.-૬૧૦૮ ૧,૨૦૨/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૦૧૧૮ ૬,૦૩૧/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૦૩૨૬ ૪,૮૧૯/- 

૨ ૧૪૧૨ ૧૯/૧૨/૧૬ ૨,૭૮,૩૮૧/- �.�.-૧૨-�.-૩૯૪૩ ૩,૫૨૧/- 

    �.�.-૧૨-�.-૩૯૪૪ ૩,૫૨૧/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૪૭૮૬ ૬,૧૪૦/- 

    �.�.-૧૨-�.-૬૧૦૩ ૨,૬૩૫/- 

    �.�.-૧૨-�.-૬૧૦૮ ૩,૫૧૫/- 

    �.�.-૧૨-�.-૦૧૧૮ ૧,૭૬૦/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૦૩૨૬ ૨,૬૩૫/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૦૨૪૦ ૨,૬૧૧/- 

    �.�.-૧૨-�.-૧૦૪૮ ૪,૪૦૧/- 

૩ ૧૨૫૧ ૧૮/૧૦/૧૬ ૩,૨૦,૪૮૫/- �.�.-૧૨-�.- ૪૭૮૬ ૫,૯૪૬/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૦૩૨૬ ૫,૯૪૬/- 

    �.�.-૧૨-�.-૧૧૮ ૬,૮૪૭/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૬૧૦૨ ૨,૬૦૪/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૬૧૦૩ ૫,૯૭૯/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૬૧૦૮ ૫,૯૪૬/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૩૯૪૪ ૮,૧૫૧/- 

    �.�.-૧૨-�.- ૩૯૪૩ ૬,૮૧૪/- 

૪ ૧૪૫૩  ૨,૫૫,૮૭૫/- �.�.-૧૨-�.- ૧૦૪૮ ૨,૪૫૮/- 

    �.�.-૧૨-�.-૪૭૮૦ ૧૧,૧૨૨/- 

૫ ૧૭૧૭   �.�.-૧૨-�.-૪૭૮૦ ૯,૬૭૨/- 

૬ ૧૮૯૩   �.�.-૧૨-�.-૪૭૮૦ ૭,૭૧૪/- 

૭ ૧૯૯૬   �.�.-૧૨-�.-૪૭૮૦ ૯,૦૫૬/- 

  [ુલ ૧૧,૭૫,૪૭૩/-  ૧,૮૨,૭૫૦/- 
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૧.૧૨ ઉ`ચક બીલથી ઉપાડ�લ રકમોના �હસાબો સરભર નહ� કરવા બાબત        

 નગરપાલકા પાલનXરુ,�.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૮)  
 

�ુબંઈ આકi#મક ખચ Kના િનયમોના િનયમ – ૨૨,૩૪,૪૦,૪૧ અને ૪૨મા ંઉ�ચક બીલથી રકમ ઉપાડવા તેમજ 

તેના િવગત વાર બીલો મોકલવાની જોગવાઇ થયેલ છે. તે �જુબ ઉ�ચક બીલથી નાણા ંઉપાડËા તાર0ખથી મોડામા ં

મોડા 5ણ માસમા ંઅને નાણાક0ય વષKના sતે નાણા ં સરભર કરવાની જોગવાઈ થયેલ છે.  

   નગરપાલકા પાલનXરુના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન �હસાબી શાખાના એડવાVસ/તસલમાત 

ર�#ટરની ચકાસણી નીચ ેના કો·ટકની િવગતે ઉ�ચક બીલોથી ઉપાડવામા ં આવેલ અને કમKચાર0ઓને �કુવવામા ં

આવેલ �.૪,૦૪,૮૬૬/-ના  િવગતવાર �હસાબો સરભર થવા sગેની નuધ તસલમાત ર�#ટર6 થયેલ ન હોવા/ ુFયાને 

આવેલ છે. �થી સદર� ુ એડવાVસ/તસલમાત બીલોના િવગતે �હસાબો કઈ તાર0ખે સરભર થયેલો હતા તેની 

ચકાસણી અVવેષણમા ંથઇ શક6લ ન હતી.  

   

ઉ`ચક બીલ થી ઉપાડ�લ રકમોની િવગત દશાવp ુ ંપJક 

?મ વા. ન.ં તાર�ખ રકમ 

`̀ 

કમચાર�> ુનામ િવગત 

૧ ૧૭ ૬/૪/૧૬ ૨૦,૦૦૦/- :ી મહ 6V©ભાઈ બી. પઢ0યાર  પાણી Xરુવઠા શાખા  

૨ ૯૫૮ ૧૬/૬/૧૬ ૧૯,૮૬૬/- :ી એલ. સી. સોલકં0  NાVસફર શાખા 

૩ ૧૩૪૨ ૧૮/૧૦/૧૬ ૨૦,૦૦૦/- :ી એલ. બી. સોલકં0 સેિનટ6શન  

૪ ૧૪૭૩ ૨૫/૧૦/૧૬ ૩૦,૦૦૦/- :ી ચમનલાલ સી. સોલકં0 પાણી Xરુવઠા શાખા 

૫ ૧૮૪૯ ૭/૧૨/૧૬ ૨૫,૦૦૦/- :ી ક6. આર. જોષી  #N0ટ લાઈટ 

૬ ૧૮૫૦ ૮/૧૨/૧૬ ૫૦,૦૦૦/- :ી ક6. આર. જોષી #N0ટ લાઈટ 

૭ ૧૯૬૩ ૧૭/૧૨/૧૬ ૨૦,૦૦૦/- :ી ચમનલાલ સી. સોલકં0 પાણી Xરુવઠા શાખા 

૮ ૨૭૬૯ ૯/૩/૧૭ ૨,૨૦,૦૦૦/- મદદનીશ � ુટંણી અિધકાર0:ી ન.પા. 

વોડK -૭ અને મામલતદાર:ી,પાલનXરુ  

� ુટંણી શાખા 

  [ુલ રકમ ૪,૦૪,૮૬૬/-   

 ઉપરોkત અિનયિમતતા sગે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6 અને આવા Eસગંો ન બને તે માટ6 કાળ� 

લેવાની રહ 6. 
 

૧.૧૩ લાબંા સમય બાદ રFુ થયેલ �બલોના \કુવણા nગે 

નગરપા�લકા ધોરા), ).રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૦) 

નગરપા�લકા ડ�સા, ).બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૨૩) 
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નગરપા�લકા ધોરા)(ફ.ન.ં૨૦): સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના અVવેષણ દરMયાન ક6શvકુ, વાઉચર ફાઇલ તથા અVય સલં_ન 

ર6કડKની ચકાસણી કરતા મા½મુ પડ6લ છે ક6, નીચ ેના �ક# સાઓની િવગતે બાÌ પ1કારો <ારા ºબુ જ લાબંા સમય બાદ 
ર�ુ થયેલ બલોના �કુવણા સ#ંથા <ારા અVવેષણ વષK દરMયાન કરવામા ંઆવેલ હતા.  

?મ વા.ન.ં તાર�ખ િવગત રકમ `̀ 

૧ ૩૫૯ ૧૭/૬/૨૦૧૬ લોક Eકાશન લી. રાજકોટને લોકમેળાની તા.૧૦/૮/૧૩ના બલ Gમાકં 

આર.એ.એમ.-૧૭૪૩૬ ર�ુ થતા 

૬,૬૮૬/- 

૨ ૭૭૨ ૯/૯/૨૦૧૬ કોV Nાકટ:ી વ9 લભદાસ પી. બાલધા/ ુ તા.૧૬/૬/૨૦૦૦ થી 

તા.૩૦/૬/૨૦૦૦ Pધુી/ ુઓકNોય °ાચંના Xરુા પાડ6લ માણસો/ ુબીલ 

૨૧,૮૬૬/- 

૩ ૭૭૩ ૯/૯/૨૦૧૬ કોV Nાકટ:ી વ9 લભદાસ પી. બાલધા/ ુ તા.૧/૬/૨૦૦૦ થી 

તા.૧૫/૬/૨૦૦૦ Pધુી/ ુઓકNોય °ાચંના Xરુા પાડ6લ માણસો/ ુબીલ 

૨૧,૯૨૪/- 

૪ ૭૭૪ ૯/૯/૨૦૧૬ કોV Nાકટ:ી વ9 લભદાસ પી. બાલધા/ ુ તા.૧૬/૭/૨૦૦૦ થી 

તા.૨૪/૭/૨૦૦૦ Pધુી/ ુઓકNોય °ાચંના Xરુા પાડ6લ માણસો/ ુબીલ 

૧૧,૧૩૬/- 

૫ ૭૭૫ ૯/૯/૨૦૧૬ કોV Nાકટ:ી વ9 લભદાસ પી. બાલધા/ ુ તા.૧/૭/૨૦૦૦ થી 

તા.૧૫૪/૭/૨૦૦૦ Pધુી/ ુ ઓકNોય °ાચંના Xરુા પાડ6લ માણસો/ ુ

બીલ 

૨૧,૪૦૨/- 

૬ ૧૩૪ ૨૪/૫/૨૦૧૬ # વણ �મ �જુરાત વષK ૨૦૧૦ ની ઉજવણી sતગKત ‘‘સદં6શ’’ 

વતKમાનપ5મા ં�હ 6રાત આપવા/ ુતા.૨૫/0૪/૧0/ ુબીલ 

૧૦,૭૪૬/- 

   [ુલ ૯૩,૭૬૦/- 
   
ઉકત કો·ટકની િવગતે નીચ ે �જુબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� કો·ટકના Gમ-૧ થી ૫ના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા થયેલ �કુવણા ંઅથ¾ ર�ુ થયેલ બલો અગાઉ �કુવાયેલ છે ક6 

ક6મ? તે sગેના Eમાણપ5 તથા સલં_ ન Xરુાવા સ1મ સ�ાિધકાર0:ી <ારા આપવામા ંઆવેલ ન હતા.  

� બલોની �કુવણીના િનયમો અ/સુાર જો કોઇ બલ/ ુ�કુવoુ ંસામાV ય ર0તે એક વષKની sદર કરવામા ંન આવે તો 

Q યાર બાદ તે બીલ/ ુ�કુવoુ ં કરતા અગાઉ સ1મ સ�ાિધકાર0:ી પાસે તે બલ/ ુ િE-ઓડ0ટ કરાવવા/ ુ રહ 6 છે. 

સ#ં થા <ારા ઉકત કાયKવાહ0ની અમલવાર0 થયા વગર જ બલોના �કુવણા કરવામા ંઆવેલ છે. 

� Gમ ન.ં૧ થી ૬ના બલો મોડા ર�ુ થવા બાબતેના Hયાજબી કારણો આધારો સાથે સ#ંથા <ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ ન 

હતા. તેમજ Gમ ન.ંર થી ૫ અVવયે સને ૨૦૦૦ના કોV Nાકટર:ીના બલો કયા કારણોસર �કુવવાના બાક0 રાખેલ 

હતા? તે બાબતે સ#ંથા <ારા # પ· ટતા કરવામા ંઆવેલ ન હતી.તેમજ સ#ં થા <ારા આશર6 ૧૬ વષK Pધુી �કુવણા ન 

થતા પાટÈએ દાવો માગંતા વક0લ <ારા સલાહના આધાર6 અV વેષણ વષKમા ં�કુવoુ ં કરવામા ંઆવેલ હbુ.ં સ#ં થા 

<ારા � તે સમયે �કુવણાનંી યો_યતા તપાસીને �કુવણા કરવામા ં આવેલ હોત તો સ#ંથાને વક0લની ફ0ના 

ખચ Kમાથંી બચાવી શકાયેલ હોત. 
 

નગરપા�લકા ડ�સા(ફ.ન.ં૨૩): સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકાના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા �હસાબી 

શાખા <ારા સને ૨૦૦૦ થી ૨૦૧૦ ના ગાળાના �હ 6રાતના બીલ/ ુ�.૧,૧૧,૦૯૧/-/ ુ�કુવoુ ંકરવામા ંઆવે½ુ ંહbુ.ં � કયા 

કારણોસર સમયસર �કુવવામા ંઆવેલ ન હbુ?ં તેની #પ·ટતાના આધારો બીલો સાથે ર�ુ કરવામા ંઆવેલ ન હતા. 

?મ વા.ન.ં તાર�ખ રકમ d. િવગત શાખા-સદર 

૧ ૩૩૪ ૪-૭-૧૬ ૧,૧૧,૦૯૧/- રખેવાળ દ¤ િનક ડ0સા – �હ 6રાત 

બીલ 

�હસાબીશાખા - 

#વભડંોળ 

  [ુલ ૧,૧૧,૦૯૧/-   
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૧.૧૪ પહaચ cકુ ખોવાઇ જવા બાબત 

નગરપા�લકા ઉમરગામ, ).વલસાડ (ફ.ન.ં૧૫) 
 
  નગરપાલકા ઉમરગામના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન મા½મુ પડ6લ છે ક6, તા.૩૦/૮/૨૦૧૭ના રોજ 

પહuચ vકુ ન.ં૪૨ ( પહuચ ન.ં૪૧૦૧ થી ૪૨૦૦) �મુ થયા sગેની ફર0યાદ નગરપાલકા <ારા ઉમરગામ પોલીસ 

#ટ6શન ખાતે દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  નગરપાલકા <ારા પહuચ vકુ ન.ં૪૨ પૈક0 પહuચ ન.ં૪૧૦૧ (ઘરવેરાની રસીદ, �.૧,૪૦૦/-), પહuચ 

ન.ં૪૧૨૫(ઘરવેરાની રસીદ, �. ૧,૪૦૦/-), પહuચ ન.ં૪૧૪૪( ઘરવેરાની રસીદ, �.૧,૬૦૦/-)ની નગરપાલકા માટ6 

હગંામી ધોરણ ે ફરજ બ�વતા �ાઇવર6 રકમ વPલુ કર0 નગરપાલકામા ંજમા નહ0 કર0 ઉચાપત કર6લ. � sગે 

નગરપાલકા <ારા પોલીસ ફર0યાદ કરવામા ંઆવેલ છે. 

  ઉપરોkત અિનયિમતતા sગે પોલીસ #ટ6શન ખાતે દાખલ કરવામા ં આવેલ ફર0યાદ sગે થયેલ Eગિતની 

િવગતો ર�ુ કરવાની રહ 6. તેમજ િનયમો/સુાર પહuચvકુોના #ટોક વપરાશ/ ુ ર�#ટર િનભાવવા/ ુ રહ 6 અને ઇ#g ુ

કરવામા ંઆવતી પહuચvકુો સ1મ સ�ાિધકાર0 <ારા Eમાણત કરવાની રહ 6.  
  આવા Eસગંો ફર0 ન બને તે માટ6 િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6. 

 

૧.૧૫ િનયમ િવdrધ એકાઉRટ પેઇ ચેકથી \કુવણા ંન કરતા ંરોકડા નાણા ંઉપાડ� \કુવણા કરવા બાબત  
નગરપા�લકા નવસાર�,).નવસાર�(ફ.ન.ં૯)  

�જુરાત િતજોર0 િનયમો-૨૦૦૦ના િનયમ-૯૫ તેમજ સરકાર:ીના નાણા િવભાગના �હ 6રાનામા ંGમાકં:�.એન.-

૨૬/ટ0.�.આર./૧૦૦૩/એમ.આર.૨/૭૧૪/ઝ, તા.૮/૮/૨૦૦૩ અVવયે 5�હત પ1કારોને �.૧,૫૦૦/-થી વm ુરકમના 

�કુવણા એકાઉVટ પે ચ ેકથી કરવાના થાય છે. તેમ છતા ં સ#ંથા <ારા નીચ ેના કો·ટકની િવગતે બેરર ચ ેકથી 

રોજમદાર/કમKચાર0ઓને બqકમાથંી નાણા ંઉપાડ0 રોકડ6થી �કુવoુ ંકરવામા ંઆવેલ છે. સરકાર:ીની #થાયી Pચુનાને 

આવગણી નાણાક0ય Hયવહારો રોકડ6થી કર6લ છે. � અVવયે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ 6 અને સરકાર:ીના 

િનયમો/ ુ�#ુતપણ ે પાલન કરવા/ ુરહ 6. 
કમચાર�ઓને રોકડ�થી \કૂવણા કયાની િવગત દશાવp ુપJક (નZનુા dપ �ક!સા)  

?મ વા.ન.ં તાર�ખ રકમ કમચાર�ની સfંયા  
૧ ૩૧૦ ૬-૫-૧૬ ૭૫,૬૮૧/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૨ ૩૧૬ ૩-૫-૧૬ ૧૧,૦૦૦/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૩ ૯૪૨ ૧-૭-૧૬ ૧,૨૪,૭૩૧/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૪ ૯૪૩ ૧-૭-૧૬ ૮૬,૮૨૯/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૫ ૧૨૭૧ ૩-૮-૧૬ ૫,૦૨,૮૮૧/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૬ ૧૨૭૨ ૩-૮-૧૬ ૧,૯૧,૮૪૯/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૭ ૧૨૭૩ ૩-૮-૧૬ ૧,૧૧,૦૨૦/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૮ ૧૨૭૮ ૩-૮-૧૬ ૧,૨૨,૨૭૬/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૯ ૧૬૨૨ ૭-૯-૧૬ ૧,૧૭,૦૧૭/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૧૦ ૧૯૬૬ ૬-૧૦-૧૬ ૧,૪૫,૯૧૨/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૧૧ ૧૯૮૫ ૬-૧૦-૧૬ ૮૦,૧૭૧,/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૧૨ ૨૯૦૪ ૨૦-૧૨-૧૬ ૯૩,૮૬૦/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૧૩ ૨૯૦૫ ૨૦-૧૨-૧૬ ૫૩,૦૮૭/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   
૧૪ ૨૯૦૬ ૨૦-૧૨-૧૬ ૪૩,૪૩૦/- ટાઇમ #ક6લ પગાર   

 [ુલ   ૧૭,૫૯,૭૪૪/-  
 
 

20



૧.૧૬ ગેર�જ શાખાના વાહનોમા ં િનભાવેલ લોગcકુ / �ડઝલ રuજ!ટરમા ં �ડઝલ જvથો ઓછો જમા કરવા 
બાબત 

નગરપા�લકા િવરમગામ, ).અમદાવાદ (ફ.ન.ં૪૮) 
 

નગરપાલકા િવરમગામના સને.૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન ગેર6જ શાખાના �ડઝલ #ટોક ર8જ#ટર તથા 

વાહનોની લોગvકુની ચકાસણી કરતા નીચ ે �જુબની અિનયિમતતા Ïણાયેલ છે. 

� લોગvકુમા ંતેમજ �ડઝલ ર8જ#ટરમા ંસ#ંથા <ારા મ�હનાના sતે સ#ંથાના અિધકાર0:ી / કમKચાર0ની સહ0 નથી 

તેમજ ચોપડાના છે9લા પાના પર સ#ંથા <ારા સ1મ અિધકાર0:ી <ારા Eમાણપ5 આપવામા ંઆવેલ નથી.  

� નીચ ેના કો·ટકની િવગતે �ડઝલ #ટોક ર8જ#ટરમા ં દશાKવેલ #ટોક કરતા ં લોગvકુ ર8જ#ટરમા ં �ડઝલનો જxથો 

ઓછો જમા લેવામા ંઆવે છે.  
 

?મ વાહન ન.ં (િવગત) �ક!સાઓની 

સfંયા 

�ડઝલ !ટોક 

રuજ!ટર 

Zજુબ 

ડ�ઝલનો 

જvથો 

લી.મા ં

લોગcકુ 

રuજ!ટર 

Zજુબ 

ડ�ઝલનો 

જvથો 

લી.મા ં

ઓw જમા 

�ડઝલ 

!ટોક ર). 

Zજુબ 

તફાવત 

લી.મા ં

ઓw જમા 

ડ�ઝલ 

લોગcકુ ર). 

Zજુબ 

તફાવત 

લી.મા ં

૧ �.�.-૧-એફ.Ð.ુ-૭૦૬૬ 

(�ટ0ગ મશીન) 

૬ ૬૦ ૧૦૫ ૪૫ ---- 

૨ �.�.-૧-એફ.Ð ુ .-૪૯૮૯ 

(બોલેરો) 

૩૦ ૨૪૦ ૯૧૦ ૬૭૦ ---- 

૩ �.�.-૧-એફ.Ð ુ .-૩૯૩૧ 

(N6કટર) 

૯ ૬૦ ૫૪ ---- ૬ 

૪ �.�.-૧-એફ.Ð ુ .-૭૩૩૬ 

(મોટ0 એM�gલુVસ) 

૪ ૫૫ ૦૦ ---- ૫૫ 

 

� વાહન નબંર –  ).x.-૧-એફ.y.ુ- ૯૨૨૧ (લીફટર L�કટર) : તા.૦૧-૦૪-૧૬ થી તા.૧૬-૧૧-૧૬ Pધુીના �ડઝલ 

જxથાની એVN0 સ#ંથા <ારા �ડઝલ #ટોક ર�#ટરમા ંકરવામા ંઆવેલ નથી. 

� વાહન નબંર – ).x.-૧-એફ.y.ુ- ૮૭૮૯ (x.સી.બી.) : તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ Pધુીના �ડઝલ 

જxથાની એVN0 સ#ંથા <ારા �ડઝલ #ટોક ર�#ટરમા ંકરવામા ંઆવેલ નથી. 
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૧.૧૭ �હસાબી શાખા અને વSલુાત શાખાના �હસાબો> ુમેળવ] ુનહ� કરવા બાબત 

નગરપા�લકા મોડાસા, ).અરવeલી (ફ.ન.ં૩૪) 
 
  નગરપાલકા મોડાસાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના �હસાબી શાખાના વાિષ{ક �હસાબોની ચકાસણી કરતા વેરા 

વPલુાતની આવકની રકમ અને વગ�કરણ ર�#ટરની રકમમા ં તફાવત જોવા મળેલ છે.  

  �હસાબી શાખા <ારા દર6ક શાખાના આવક ખચ K/ ુમેળવo ુમાસવાર કરવામા આવb ુન હોવા/ ુમા½મુ પડ6લ છે. 

�ના પ�રણામે નીચ ેના કો·ટકમા ંજણાHયા �જુબ �હસાબી શાખા અને અVય શાખાઓની �ુલ આવક �ુલ ખચ Kના 

�હસાબોમા ંતફાવત જોવા મળેલ છે. �મા ંનાણા�કય ઉચાપત/અિનયિમતતા હોવાની શ²તા રહ 6લ છે. 
 
 
?મ વેરાના 6કાર �હસાબી શાખાની મા�હતી 

Zજુબ આવક 

d. 

સબંિંધત શાખાની 
મા�હતી Zજુબ 

આવક d. 

તફાવત 

d. 

૧ િમલકત વેરો ૨૧૦,૦૪,૪૩૧/- ૨૧૩,૦૯,૪૪૦/- (-) ૩,૦૫,૦૦૯/- 

૨ ખાસ પાણી વેરો ૮૧,૦૩,૨૪૮/- ૮૨,૨૯,૭૧૮/- (-) ૧,૨૬,૪૭૦/- 

૩ સમાVય પાણી વેરો ૨૦,૨૦,૧૫૪/- ૨૦,૪૫,૯૦૬/- (-) ૨૫,૭૫૨/- 

૪ �દવાબ�ી વેરો ૨૬,૦૫,૯૫૩/- ૨૬,૩૮,૧૪૩/- (-) ૩૨,૧૯૦/- 

૫ સેનેટર0 સેસ ૩૧,૬૫,૬૮૩/- ૩૨,૦૫,૯૨૯/- (-) ૪૦,૨૪૬/- 

૬ ફાયર સેસ ૫,૭૬,૦૭૨/- ૫,૮૩,૧૫૩/- (-) ૭,૦૮૧/- 

 

આમ ઉપરોkત દશાKવેલ કો·ટક �જુબ વેરા વPલુાત શાખાની મા�હતી અને �હસાબી શાખાની આવકની મા�હતી 

વ�ચ ેનો તફાવત ઓ�ડટના Fયાને આવેલ છે. � sગે  િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કર0 સદર તફાવત �ુર કરવાનો રહ 6. 
ઉkત ફકરા પરQવે નગરપાલકા વલસાડ(ફ.ન.ં૧૬,૧૮,૪૨); નગરપાલકા ઉમરગામ(ફ.ન.ં૧૫); નગરપાલકા 

પાલનXરુ(ફ.ન.ં૧૮); નગરપાલકા ખેડા(ફ.ન.ં૫૨); નગરપાલકા દાહોદ(ફ.ન.ં૧૩,૧૪); નગરપાલકા બગસરા(ફ.ન.ં૧૯); 
નગરપાલકા બાવળા(ફ.ન.ં૩૧); નગરપાલકા બાર6�(ફ.ન.ં૮,૨૧); નગરપાલકા ગuડલ (ફ.ન.ં૧૭)ના સ#ંથા તરફથી સમય 

મયાKદામા ંમળેલ જવાબોને Fયાને લઇ સદર સgંkુત ફકરા/ ુઘડતર કર6લ છે. 
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6કરણ-૨ 
                     ઓ�ડટમા ંર�કડ રFુ ન કરવા બાબત 

નગરપાલકા ઓખા, �.દ6 .<ારકા(ફ.ન.ં૫૪) નગરપાલકા �મરાવલ, �.દ6 .<ારકા (ફ.ન.ં ૫૦) 

નગરપાલકા સલાયા, �.દ6 .<ારકા (ફ.ન.ં ૫૨) નગરપાલકા મહ 6મદાવાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૧૮) 
નગરપાલકા કઠલાલ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૧૬) નગરપાલકા ખેડા, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૧૧) 
નગરપાલકા ઠાસરા, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૨૯) નગરપાલકા ડાકોર, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૩) 
નગરપાલકા કરમસદ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૪૨) નગરપાલકા આણદં, �. આણદં(ફ.ન.ં ૨૮) 
નગરપાલકા pકલાવ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૧૫) નગરપાલકા કરમસદ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૪૪) 

નગરપાલકા આણદં, �. આણદં(ફ.ન.ં ૨૯) નગરપાલકા રાજપીપળા, �. નમKદા(ફ.ન.ં ૧૮) 
નગરપાલકા થરાદ, �.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં ૨૯) નગરપાલકા ગાધંીધામ, �. ક�છ(ફ.ન.ં ૩૦) 

નગરપાલકા ગોધરા,  �. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૦૭) નગરપાલકા �તXરુ,  �. રાજકોટ(ફ.ન.ં ૫૧) 
નગરપાલકા �તXરુ,  �. રાજકોટ(ફ.ન.ં ૫૩) નગરપાલકા સોનગઢ,  �. તાપી(ફ.ન.ં ૧૬) 
નગરપાલકા સચન, �.Pરુત(ફ.ન.ં ૧૫) નગરપાલકા િવજલપોર, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૬૦) 

નગરપાલકા બીલીમોરા, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૩૧) નગરપાલકા રા�ુલા, �. અમર6લી (ફ.ન.ં ૨૨) 
નગરપાલકા સાણદં, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૧૯)  નગરપાલકા ધmંકુા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં૨૧) 
નગરપાલકા ભાણવડ, �.દ6 .<ારકા (ફ.ન.ં ૪૫) નગરપાલકા નડ0યાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૬) 
નગરપાલકા નડ0યાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૭) નગરપાલકા મહ 6મદાવાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૨૫) 

નગરપાલકા ડાકોર, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૪) નગરપાલકા ડાકોર, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૫) 

નગરપાલકા ડાકોર, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૫૧) નગરપાલકા ઠાસરા, �.ખેડા (ફ.ન.ં૦૬) 
નગરપાલકા ઠાસરા, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૮) નગરપાલકા ઠાસરા, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૪૭) 

નગરપાલકા ચકલાસી, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૨૨) નગરપાલકા કણજર0, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૨) 
નગરપાલકા ચકલાસી, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૧૦) નગરપાલકા પારડ0, �.વલસાડ (ફ.ન.ં ૪૮) 
નગરપાલકા િવરમગામ, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૨૪) નગરપાલકા િવરમગામ, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૨૫) 

નગરપાલકા બોપલ-¿મુા, �.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૩૯) નગરપાલકા ધmંકુા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૧૫) 

નગરપાલકા ધોળકા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૨૧) નગરપાલકા બોપલ-¿મુા, �.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૦૫) 

નગરપાલકા બાવળા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૨૯) નગરપાલકા વ.િવÄાનગર, �. આણદં(ફ.ન.ં૧૬) 
નગરપાલકા વ.િવÄાનગર, �. આણદં(ફ.ન.ં ૩૬) નગરપાલકા સો�5ા, �. આણદં(ફ.ન.ં૦૬) 
નગરપાલકા ઓડ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૧૪) નગરપાલકા ઓડ, �. આણદં(ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપાલકા પેટલાદ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૨૩) નગરપાલકા પેટલાદ, �. આણદં(ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા કરમસદ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૩૭) નગરપાલકા તાલાળા, �. ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં ૨૭) 

નગરપાલકા તરસાડ0, �.Pરુત (ફ.ન.ં ૩૪) નગરપાલકા માડંવી, �.Pરુત(ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા માડંવી, �.Pરુત(ફ.ન.ં૨૬) નગરપાલકા  સચન, �.Pરુત (ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા કનસાડ, �.Pરુત (ફ.ન.ં ૨૦) નગરપાલકા કનસાડ, �.Pરુત (ફ.ન.ં૨૮) 
નગરપાલકા બારડોલી, �.Pરુત(ફ.ન.ં૦૭) નગરપાલકા બારડોલી, �.Pરુત(ફ.ન.ં૧૫) 

નગરપાલકા ઝાલોદ, �.દાહોદ (ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા ઝાલોદ, �.દાહોદ (ફ.ન.ં૨૧) 
નગરપાલકા બીલીમોરા, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૨૮) નગરપાલકા બીલીમોરા, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૫૪) 

નગરપાલકા નવસાર0, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૬૬) નગરપાલકા ગણદ6વી, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપાલકા િવજલપોર, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૪૬) નગરપાલકા િવજલપોર, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૫૫) 
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નગરપાલકા ડ0સા, �.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૪૨) નગરપાલકા થરાદ, �.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં ૩૦) 

નગરપાલકા હળવદ, �. મોરબી (ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા હળવદ, �. મોરબી (ફ.ન.ં ૩૯) 
નગરપાલકા વાકંાનેર, �. મોરબી (ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા મોરબી, �. મોરબી (ફ.ન.ં ૪૯) 
નગરપાલકા મહ 6સાણા, �. મહ 6સાણા (ફ.ન.ં૪૯) નગરપાલકા સાવલી, �. વડોદરા (ફ.ન.ં ૨૫) 

નગરપાલકા સાવલી, �. વડોદરા (ફ.ન.ં૨૯) નગરપાલકા ડભોઈ,  �. વડોદરા(ફ.ન.ં ૦૪) 

નગરપાલકા ડભોઈ,  �. વડોદરા(ફ.ન.ં ૪૧) નગરપાલકા વ9લભીXરુ,�.ભાવનગર (ફ.ન.ં ૧૨) 
નગરપાલકા ÒાગંÒા, �. Pરુ6V ©નગર(ફ.ન.ં ૩૮) નગરપાલકા ગઢડા, �. બોટાદ(ફ.ન.ં ૧૯) 
નગરપાલકા શહ 6રા, �. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૧૧) નગરપાલકા કાલોલ, �. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૩૦) 

નગરપાલકા Hયારા,  �. તાપી(ફ.ન.ં ૩૮) નગરપાલકા સોનગઢ,  �. તાપી(ફ.ન.ં ૨૩) 
નગરપાલકા કલોલ, �.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૩૮) નગરપાલકા કલોલ, �.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૩૯) 
નગરપાલકા કલોલ, �.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૪૦) નગરપાલકા હાર0જ, �.પાટણ (ફ.ન.ં ૩૯) 
નગરપાલકા Òોલ, �. �મનગર (ફ.ન.ં ૫૯) નગરપાલકા જસદણ,  �. રાજકોટ(ફ.ન.ં ૩૮) 
નગરપાલકા ભાયાવદર,  �. રાજકોટ(ફ.ન.ં ૧૪) નગરપાલકા બાયડ, �.અરવ9લી (ફ.ન.ં ૧૯) 
નગરપાલકા માણાવદર, �. �ૂનાગઢ (ફ.ન.ં ૧૮) નગરપાલકા ચોરવાડ, �. �ૂનાગઢ (ફ.ન.ં ૩૮) 
નગરપાલકા બાટંવા, �. �ૂનાગઢ (ફ.ન.ં ૧૩) નગરપાલકા છાયંા, �.પોરબદંર (ફ.ન.ં ૦૯) 
નગરપાલકા Eાિંતજ,  �. સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં ૨૨) નગરપાલકા રાપર, �. ક�છ-lજુ(ફ.ન.ં ૩૦) 

નગરપાલકા છોટા ઉદ6Xરુ, �. છોટા ઉદ6Xરુ (ફ.ન.ં૨૮) નગરપાલકા િવજલપોર, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૫૮) 
નગરપાલકા ગણદ6વી, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં૭) નગરપાલકા ગણદ6વી, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૫૫) 

નગરપાલકા બીલીમોરા, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૪૧) નગરપાલકા બીલીમોરા, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૪૬) 
નગરપાલકા નવસાર0, �. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૬૪) નગરપાલકા બાલાિસનોર, �.મહ0સાગર(ફ.ન.ં ૩૮) 
નગરપાલકા pકલાવ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૦૮) નગરપાલકા pકલાવ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૧૦) 

નગરપાલકા બોરસદ, �. આણદં(ફ.ન.ં ૩૯) નગરપાલકા બારડોલી, �.Pરુત (ફ.ન.ં ૧૮)  

નગરપાલકા સચન, �.Pરુત (ફ.ન.ં ૨૫) નગરપાલકા કનસાડ, �.Pરુત (ફ.ન.ં ૨૯) 
નગરપાલકા lજુ,  �. ક�છ(ફ.ન.ં ૧૬) નગરપાલકા Pરુ6V ©નગર, �. Pરુ6V ©નગર(ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા પાટડ0, �. Pરુ6V ©નગર(ફ.ન.ં ૩૦) નગરપાલકા વઢવાણ �. Pરુ6V ©નગર(ફ.ન.ં૧૮) 
નગરપાલકા કલોલ, �.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૨૯) નગરપાલકા Eાિંતજ. �.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૯) 
નગરપાલકા ચલાલા, �. અમર6લી (ફ.ન.ં ૦૫) નગરપાલકા ગા�રયાધાર, �.ભાવનગર (ફ.ન.ં ૧૨) 
નગરપાલકા ગોધરા, �. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૦૪) નગરપાલકા િવરમગામ, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૩૩) 
નગરપાલકા બોપલ-¿મુા, �.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૪૦) નગરપાલકા િવરમગામ, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૫૧) 
નગરપાલકા સલાયા, �.દ6 .<ારકા (ફ.ન.ં ૨૨) નગરપાલકા ધોળકા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૧૮) 
નગરપાલકા ધોળકા, �. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૩૫) નગરપાલકા જvંસુર, �. ભ�ચ (ફ.ન.ં ૧૫) 

નગરપાલકા નડ0યાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૧૩) નગરપાલકા ઠાસરા, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૪૫) 

નગરપાલકા મહ 6મદાવાદ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૩૭) નગરપાલકા કઠલાલ, �.ખેડા (ફ.ન.ં ૪૩) 
નગરપાલકા કોડ0નાર, �. ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં ૨૪) નગરપાલકા માડંવી, �.Pરુત(ફ.ન.ં૩૧) 
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૨.૧ કરવેરાના માગંણા તથા પર\રુણ માગંણા ર)!ટર તથા અRય મહtવના ર�કડ રFુ નહ� થવા બાબત 

� Mgિુનિસપલ એકાઉV ટ કોડ િનયમ �જુબ કરવેરાના માગંણા પ5ક િનભાવવા જોઈએ � નીચ ેની િવગતે ન�નૂા �પ  <ારા 

માગંણા પ5કો િનભાવવામા ંઆવેલ નથી �થી �ુલ માગંoુ,ં તે પૈક0 થયેલ વPલુાત અને બાક0 માગંણાની ચકાસણી 

થઈ શક6લ નથી તથા થયેલ વPલુાતની �ુલ રકમ વાિષ{ક �હસાબ સાથે મળ0 રહ 6 છે ક6 ક6મ? તેની ર6કડKથી ખા5ી થયેલ 

નથી �થી માગંણાપ5ક ર�ુ કરવાના રહ 6. 

?મ uજeલો 
નગરપ�લકા> ુનામ 

(ફ.ન.ં) 
રFુ ન કર�લ ર�કડની િવગત 

૧. દ6વlિૂમ <ારકા 

ઓખા (ફ.ન.ં૫૪) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

�મરાવલ (ફ.ન.ં૫૦) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

સલાયા (ફ.ન.ં૫૨) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૨. ખેડા 

મહ 6મદાવાદ (ફ.ન.ં૧૮) Hયવસાયવેરા માગંણા ર�#ટર 

કઠલાલ (ફ.ન.ં ૧૬) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

ખેડા (ફ.ન.ં ૧૧) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

ઠાસરા (ફ.ન.ં ૨૯) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

ડાકોર(ફ.ન.ં૩૩) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર, િમ9કતવેરાના માગંણા ર�#ટર 

૩. આણદં 

કરમસદ (ફ.ન.ં૪૨) ઓ.એફ.સી. ર�#ટર 

આણદં (ફ.ન.ં૨૮) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

pકલાવ (ફ.ન.ં૧૫) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

કરમસદ(ફ.ન.ં૪૪) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

આણદં(ફ.ન.ં૨૯) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૪. નમKદા રાજપીપળા(ફ.ન.ં૧૮) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

૫. બનાસકાઠંા થરાદ (ફ.ન.ં૨૯) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

૬. ક�છ-lજુ ગાધંીધામ(ફ.ન.ં૩૦) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

૭. પચંમહાલ ગોધરા(ફ.ન.ં૦૭) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

૮. રાજકોટ 
�તXરુ(ફ.ન.ં૫૧) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

�તXરુ(ફ.ન.ં૫૩) �ુકાનભાડા ર�#ટર 

૯. તાપી સોનગઢ(ફ.ન.ં૧૬) કરવેરા માગંણા ર�#ટર 

૧૦. Pરુત સચન (ફ.ન.ં૧૫) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૧૧. 
 

નવસાર0 
િવજલપોર(ફ.ન.ં૬૦) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

બીલીમોરા (ફ.ન.ં૩૧) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૧૨. અમર6લી રા�ુલા (ફ.ન.ં૨૨) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૧૩. અમદાવાદ 
સાણદં(ફ.ન.ં૧૯) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

ધmંકુા (ફ.ન.ં૨૧) પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 
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� અRય મહtવના ર�કડ રFુ નહ� થવા બાબત. 

?મ uજeલો 
નગરપ�લકા> ુનામ 

(ફ.ન.ં) 
રFુ ન કર�લ ર�કડની િવગત 

૧. 
દ6વlિૂમ 

<ારકા 

ઓખા (ફ.ન.ં૫૪) પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર, િનgiુkત પ5ક ર�#ટર, ડ6ડ#ટોક 

ર�#ટર, aાV ટ ર�#ટર, દબાણ ર�#ટર 

ભાણવડ (ફ.ન.ં૪૫) સ#ંથા/ ુડ0ઝલ વપરાશ/ ુર�#ટર, ડ6ડ#ટોક ર�#ટર, aાV ટ 

ર�#ટર, દબાણ ર�#ટર, પર�રુણ ર�#ટર, ઈલેkN0ક 

માલસામાન/ ુ#ટોક ર�#ટર, વ#b-ુસેવા ખર0દ0 sગે 

કરવામા ંઆવેલ કરારની ફાઈલ 

૨. ખેડા 

ન�ડયાદ (ફ.ન.ં ૩૬)  પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર 

નડ0યાદ (ફ.ન.ં૩૭) ક6સ પેપર, સરકાર:ીના ઠરાવો, પ�રપ5ો તથા 

નગરપાલકાએ કર6લ ઠરાવો ફાઇલ, કલેkશન ર�#ટર 

મહ 6મદાવાદ (ફ.ન.ં૨૫) ફ0kસ ડ0પોઝીટ ર�#ટર અને રસીદો 

ડાકોર (ફ.ન.ં૩૩) ઈલેkN0ક માલસામાન/ ુ#ટોક ર�#ટર, પાણી Xરુવઠાની 

ખર0દ0/#ટોક ફાઈલ, Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર 

ડાકોર (ફ.ન.ં૩૪) પો#ટ પાસvકુ ક6 બqક #ટ6ટમેV ટ અને એફ.ડ0. ની રસીદો, બqક 

પાસvકુો 

ડાકોર (ફ.ન.ં૩૫) નગરપાલકાને હરા�થી થયેલ �.૯૯,૨૬૩/- ની આવક 

sગેના સાધિનક કાગળોની ફાઈલ 

ડાકોર (ફ.ન.ં૫૧) નગરપાલકા હદ િવ#તારમા ં જમીન િમ9કત પર હોડ|_સ/ 

�હ 6રતોના બોડK પ�લીસીટ0 આવકની મા�હતી િવગતો તથા 

તેને આ/સુંગક ર6કડK 

ઠાસરા (ફ.ન.ં૦૬) રોકડ/બqક િસલકની ચા½ ુક6શvકુ 

ઠાસરા (ફ.ન.ં૩૮) પર�રુણ ર�#ટર 

ઠાસરા (ફ.ન.ં૪૭) ડ6ડ#ટોક ર�#ટર 

ચકલાસી(ફ.ન.ં૧૦) વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર 

ચકલાસી (ફ.ન.ં૨૨) સ#ંથા/ ુડ0ઝલ વપરાશ/ ુર�#ટર, aાV ટ ર�#ટર 

કણજર0 (ફ.ન.ં૩૨) લોકફાળા ર�#ટર, દબાણ ર�#ટર 
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૩. વલસાડ પારડ0 (ફ.ન.ં૪૮) પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર 

૪. અમદાવાદ 

િવરમગામ (ફ.ન.ં ૨૪) પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર 

િવરમગામ (ફ.ન.ં૨૫) દાવા ર�#ટર 

બોપલ-¿મુા (ફ.ન.ં૦૫) પર�રુણ ર�#ટર 

બોપલ (ફ.ન.ં૩૯) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર 

ધmંકુા (ફ.ન.ં૧૫) દાવા ર�#ટર/ કા/નુી ખચ K મા�હતી 

ધોળકા (ફ.ન.ં૨૧) ડ6ડ#ટોક ર�#ટર 

બાવળા (ફ.ન.ં૨૯) બોર મેVટ6નVસ માટ6 કર6લ ખચ K/ ુસાધિનક ર6કડK 

૫. આણદં 

વ9લભ િવÄાનગર 

 (ફ.ન.ં ૧૬) 

પર�રુણ ર�#ટર 

વ9લભ િવÄાનગર 

 (ફ.ન.ં ૩૬) 
પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર, રોજમેળ, બqક પાસvકુો, પાણી 

Xરુવઠાની ખર0દ0/ #ટોક ફાઈલ, ઈલેkN0ક માલસામાન/ ુ

#ટોક ર�#ટર, સેનીટ6શન માલસામાનની ખર0દ0/ #ટોક 

ફાઈલ, #ટ6શનર0ની ખર0દ0/#ટોક ફાઈલ, આર.ટ0.આઈ. 

ર�#ટર, ટપાલ ટ0ક0ટ ખર0દ0/#ટોક ફાઈલ, ડ6ડ#ટોક ર�#ટર, 

દબાણ ર�#ટર 

સો�5ા (ફ.ન.ં ૦૬) પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર, રોજમેળ, બqક પાસvકુો, ઈલેkN0ક 

માલસામાન/ ુ#ટોક ર�#ટર, પાણી Xરુવઠાની ખર0દ0/#ટોક 

ફાઈલ, #ટ6શનર0ની ખર0દ0/#ટોક ફાઈલ, ટપાલ ટ0ક0ટ 

ખર0દ0/#ટોક ફાઈલ, આર.ટ0.આઈ. ર�#ટર, ડ6ડ#ટોક 

ર�#ટર, દબાણ ર�#ટર, પર�રુણ ર�#ટર 

ઓડ(ફ.ન.ં૧૪) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર 

ઓડ(ફ.ન.ં૩૦) વાહન �હ#N0શીટ લોગvકુ ર�#ટર 

પેટલાદ(ફ.ન.ં૨૩) ચ ેક ર�#ટર, બqક પાસvકુો (૧૬ પાસvકુો) 

પેટલાદ(ફ.ન.ં૨૪) બqક પાસvકુો 

કરમસદ (ફ.ન.ં૩૭) aાV ટ ર�#ટર 
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pકલાવ(ફ.ન.ં૧૫) મોબાઈલ ટાવરો E#થાિપત કયાK/ ુર6કડK 

૬. ગીર સોમનાથ 
તાલાળા (ફ.ન.ં૨૭) પહuચvકુ #ટોક ર�#ટર 

૭. Pરુત 

તરસાડ0(ફ.ન.ં૩૪) �ુના માલસામાન, ભગંાર, વાહન/ ુર6કડK 

માડંવી (ફ.ન.ં૨૫) સ#ંથા/ ુડ0ઝલ વપરાશ/ ુર�#ટર, સ#ંથાના વપરાશમા ં

લેવાયેલ વાહનો પૈક0 સ#ંથા <ારા કV ડમ કરવામા ંઆવેલ 

વાહનોની મા�હતી 
માડંવી (ફ.ન.ં૨૬) ડ6ડ#ટોક ર�#ટર 

સચન (ફ.ન.ં૨૪) ટ6V ડર ઈ#g ુર�#ટર 

કનકXરુ-કનસાડ 

 (ફ.ન.ં ૨૦) 

ટ6V ડર ઈ#g ુર�#ટર 

કનકXરુ-કનસાડ 

(ફ.ન.ં૨૮) 
મોબાઈલ ટાવરો E#થાિપત કયાK/ ુર6કડK 

બારડોલી (ફ.ન.ં૦૭) aાV ટ ર�#ટર 

બારડોલી (ફ.ન.ં૧૫) મોબાઈલ ટાવરો E#થાિપત કયાK/ ુર6કડK 

૮. દાહોદ 

ઝાલોદ (ફ.ન.ં૧૪) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર, કોV Nાkટર ર�#ટર, વકK 

ર�#ટર 

ઝાલોદ (ફ.ન.ં૨૧) રોજમેળ 

૯. નવસાર0 

બીલીમોરા (ફ.ન.ં૨૮) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર, પર�રુણ ર�#ટર 

બીલીમોરા (ફ.ન.ં૫૪) ઈMપેkટ ફ0 sગેની આવક/ ુર6કડK 

નવસાર0 (ફ.ન.ં ૬૬) ઈMપેkટ ફ0 sગેની આવક/ ુર6કડK 

ગણદ6વી (ફ.ન.ં૩૦) �હ#N0શીટ ર�#ટર 

28



િવજલપોર (ફ.ન.ં૪૬) ઈMપેkટ ફ0 sગેની આવક/ ુર6કડK 

િવજલપોર (ફ.ન.ં૫૫) િમ9કત NાV સફર/ વારસાઈ ફ0 sગે/ ુર6કડK 

૧૦. બનાસકાઠંા 

ડ0સા (ફ.ન.ં૪૨) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર 

થરાદ (ફ.ન.ં૩૦) Hયવસાયવેરાના માગંણા ર�#ટર 

૧૧. મોરબી 

હળવદ (ફ.ન.ં૨૭) વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર 

હળવદ (ફ.ન.ં૩૯) િવજળ0 શાખા/ ુર6કડK 

વાકંાનેર (ફ.ન.ં૧૪) ખર0દ0 કર6લ �.૫,૦૦,૦૦૦/-ની ડપંર વાહનની  ફાઈલ/ર6કડK 

મોરબી (ફ.ન.ં૪૯) લ_ન નuધણીની આવકને લગતા ર6કડK 

૧૨. મહ 6સાણા 
મહ 6સાણા (ફ.ન.ં૪૯) વPલુાતની પાવતી vકુો/ ુર6કડK 

૧૩. વડોદરા 

સાવલી (ફ.ન.ં૨૫) વPલુાતની પાવતી vકુો/ ુર6કડK, બ�ર ફ0ની પાવતી vકુો 

સાવલી (ફ.ન.ં૨૯) ખર0દ0ના વાઉચરો/ ુર�#ટર 

ડભોઈ (ફ.ન.ં૪) નગરપાલકા હ#તકની િમ9કતને ચોર0, આગ, ઉચાપત ક6 

અક#માતથી થયેલ /કુશાનની િવગતો/ ુર6કડK 

ડભોઈ (ફ.ન.ં૪૧)  બqક પાસvકુો (૧૪ પાસvકુો), રોજમેળ, આકારણી ર�#ટર, 

વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર, એડવાV સ, ચ ેકvકુો, લોન ર�#ટર 

૧૪. ભાવનગર વ9લભીXરુ (ફ.ન.ં૧૨) વPલુાતની પાવતી vકુો/ ુર6કડK 

૧૫. Pરુ6V ©નગર 
ÒાગંÒા (ફ.ન.ં૩૮) િવÓતુ થાભંલાના �હસાબો/ ુર6કડK, સ#ંથાના નોકર મડંળના 

પગાર ધોરણ/ ુર�#ટર, ડ6ડ#ટોક ર�#ટર, aાV ટ ર�#ટર, 

કરવેરા ર�#ટર, પર�રૂણ માગંણા ર�#ટર 

૧૬. બોટાદ 
ગઢડા (ફ.ન.ં૧૯) વાહન �હ#N0શીટ/ લોગvકુ ર�#ટર 
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૧૭. પચંમહાલ 

શહ 6રા (ફ.ન.ં૧૧) XવુK મ�ુંર0 વગર કરવામા ંઆવેલ નવા બાધંકામ અને 

Pધુારા વધારા કામના દંડની વPલુાત/ ુર�#ટર  

કાલોલ (ફ.ન.ં૩૦) ડ6ડ#ટોક ર�#ટર, દબાણ ર�#ટર 

૧૮. તાપી 

Hયારા (ફ.ન.ં૩૮) બાધંકામના 1ે5ના કામોની ફાઈલો અને તેને લગતા 

આ/સુાંગક દ#તાવેજો 

સોનગઢ (ફ.ન.ં ૨૩) વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર 

૧૯. ગાધંીનગર 

કલોલ (ફ.ન.ં૩૮) આવકની પહuચ vકુો/ ુર�#ટર 

કલોલ (ફ.ન.ં૩૯) િમ9કત ર�#ટર 

કલોલ (ફ.ન.ં૪૦) ડ6ડ#ટોક ર�#ટર 

૨૦. અમર6લી 
રા�ુલા (ફ.ન.ં૨૨) aાV ટ ર�#ટર, મોબાઈલ ટાવરો E#થાિપત કયાK/ ુર6કડK, વkસK 

ફાઈલ, ચ ેક ર�#ટર 

૨૧. પાટણ 
હાર0જ (ફ.ન.ં૩૯) #ટ6શનર0 ર�#ટર, વોટર વkસK ફાઈલ, આકારણી 

ર�#ટર,પર�રુણ માગંણા ર�#ટર 

૨૨. �મનગર 
Òોલ (ફ.ન.ં૫૯) દબાણ ર�#ટર 

૨૩. રાજકોટ 

જસદણ (ફ.ન.ં૩૮) દબાણ ર�#ટર 

ભાયાવદર (ફ.ન.ં૧૪) વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર 

૨૪. અરવ9લી 
બાયડ (ફ.ન.ં૧૯) વાહન �હ#N0શીટ ર�#ટર 

૨૫. �ૂનાગઢ 

માણાવદર (ફ.ન.ં૧૮) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 

ચોરવાડ (ફ.ન.ં૩૮) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 

બાટંવા (ફ.ન.ં૧૩) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 

૨૬. પોરબદંર છાયંા (ફ.ન.ં ૦૯) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 
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૨૭. સાબરકાઠંા Eાિંતજ (ફ.ન.ં ૨૨) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 

૨૮. ક�છ રાપર (ફ.ન.ં૩૦) �હ#N0શીટ/લોગvકુ ર�#ટર 

૨૯. છોટાઉદ6Xરુ છોટાઉદ6Xરુ (ફ.ન.ં૨૮) ફ0kસ ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

� નીચેની નગરપા�લકાઓ Gારા બાધંકામ nગે> ુર�કડ રFુ નહ� થવા બાબત. 

?મ uજeલો 
નગરપ�લકા> ુનામ  

(ફ.ન.ં) 
રFુ ન કર�લ ર�કડની િવગત 

૧. નવસાર0 

િવજલપોર (ફ.ન.ં૫૫) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

િવજલપોર (ફ.ન.ં૫૮) ૧૩નાણાપચં અVવયે કર6લ કામો/ ુર6કડK 

ગણદ6વી (ફ.ન.ં૦૭) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

ગણદ6વી (ફ.ન.ં ૫૫) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

બીલીમોરા (ફ.ન.ં૪૧) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

બીલીમોરા (ફ.ન.ં૪૬) બાધંકામ 1ે5ે કર6લ �.૫૪૯.૦૫ લાખના ખચ Kના ૧૪૧ 
કામો/ ુર6કડK 

નવસાર0 (ફ.ન.ં૬૪) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

૨. મહ0સાગર 

બાલાિસનોર (ફ.ન.ં૩૮) વોટર વkસK શાખા( ખચ K �.૨,૬૬,૦૦૦/-)/ ુર6કડK તથા 

<ારા કરવામા ંઆવેલ �ુલ ૧૩૮ િમલકતોના આકારણી 

(�.૧,૩૧,૪૦૬/-)/ ુર6કડK 

૩. આણદં 

pકલાવ (ફ.ન.ં૮) ૧૩મા ંનાણાપંચં અVવયે કરવામા ંઆવેલ ખચ K 

�.૧૯,૩૫,૭૩૦/-/ ુર6કડK 

pકલાવ (ફ.ન.ં૧૦) િવકાસ કામો/ ુર6કડK 

બોરસદ(ફ.ન.ં૩૯) િમશન મગંલમ યોજના/ ુર6કડK  

૪. Pરુત 

બારડોલી (ફ.ન.ં૧૮) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

સચન (ફ.ન.ં૨૫) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

કનસાડ (ફ.ન.ં૨૯) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

માડંવી (ફ.ન.ં૩૧) ટ6V ડર ઈ#g ુર�#ટર 

૫. ક�છ-lજુ lજુ (ફ.ન.ં ૧૬) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

૬. દ6વlિૂમ <ારકા ઓખા (ફ.ન.ં૫૪) બાધંકામની પરવાનગી આ�યા/ ુર6કડK 

૭. Pરુ6V ©નગર 

Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૨૫) િમશન મગંલમ યોજના/ ુર6કડK 

પાટડ0 (ફ.ન.ં૩૦) કામોની માપપોથી/ ુર6કડK 

વઢવાણ (ફ.ન.ં૧૮) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

૮. ગાધંીનગર કલોલ (ફ.ન.ં૨૯) િમશન મગંલમ યોજના/ ુર6કડK 
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૯. સાબરકાઠંા Eાિંતજ (ફ.ન.ં૧૯) રા·N0ય શહ 6ર0 આ�િવકા િમશન ઉMમીદ યોજના/ ુર6કડK 

૧૦. અમર6લી ચલાલા(ફ.ન.ં૦૫) બાધંકામની Xણૂ K ફાઈલો અને દબાણ sગે/ ુર6કડK 

૧૧. ભાવનગર ગાર0યાધાર (ફ.ન.ં૧૨) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

૧૨. પચંમહાલ ગોધરા (ફ.ન.ં૪) િવકાસના કામો sગે/ ુર6કડK 

૧૩. અમદાવાદ 

િવરમગામ (ફ.ન.ં૩૩) શૌચાલય બાધંકામ sગે/ ુર6કડK 

બોપલ (ફ.ન.ં ૪૦) બાધંકામ ર�#ટર 

િવરમગામ(ફ.ન.ં૫૧) ઉMમીદ કયKGમ sગે/ ુર6કડK  

 

� નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓ Gારા Pzિુનિસપલ એકાઉRટ કોડ-૧૯૪૮ નીચે દશાવેલ નZનુાdપ �ક!સાઓમા ં

સને : ર૦૧૬-૧૭ના વષ દરPયાન ના િનયમ ૭૨થી િનયમ ૧૫૨(૧)Zજુબ અગtયના ર)!ટરો િનભાવવામા ંઆવેલ 

નથી. ર)! ટરો િનભાવેલ ન હોવાથી સલં{ન બાબતોની યથાથતા તેમજ નાણાકં�ય / �હસાબી સtયતા ચકાસી શકાયેલ 

નથી. x Pzિુનિસપલ એકાઉRટ કૉડ-૧૯૪૮ હ�ઠળ આ ર)!ટરો  િનયત નZનુામા ંતૈયાર કર� ચકાસણી કરાવવી ઘટ�.  

?મ uજeલો 
નગરપ�લકા> ુનામ  

(ફ.ન.ં) 
રFુ ન કર�લ ર�કડની િવગત 

૧. દ6 .<ારકા 
સલાયા (ફ.ન.ં૨૨) રોકાણ ર�#ટર 

ઓખા (ફ.ન.ં૫૪) એડવાV સ અને રોકાણ ર�#ટર 

૨. અમદાવાદ 
ધોળકા (ફ.ન.ં ૧૮) અનામત ર�#ટર 

ધોળકા (ફ.ન.ં ૩૫) રોકાણ ર�#ટર 

૩. ભ�ચ જvંસુર (ફ.ન.ં ૧૫) રોકાણ ર�#ટર 

૪. ખેડા 

ચકલાસી (ફ.ન.ં૨૨) એડવાV સ/ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

 ન�ડયાદ (ફ.ન.ં ૧૩)  એડવાV સ/ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

 કણજર0 (ફ.ન.ં૩૨) એડવાV સ અને રોકાણ ર�#ટર 

 ઠાસરા(ફ.ન.ં૪૫) એડવાV સ/ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

 ઠાસરા (ફ.ન.ં૪૭) જગંમ િમ9કત ર�#ટર 

 મહ 6મદાબાદ(ફ.ન.ં ૩૭)  #થાવર/જગંમ િમ9કત ર�#ટર 

૫. આણદં  કઠલાલ (ફ.ન.ં ૪૩) એડવાV સ/ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

૬. ગીર સોમનાથ  કોડ0નાર (ફ.ન.ં૨૪) એડવાV સ/ડ0પોઝીટ ર�#ટર 

૭. Pરુત  માડંવી (ફ.ન.ં૨૬) લોનના �હસાબો/ ુર�#ટર 

૮. દાહોદ  ઝાલોદ (ફ.ન.ં૧૪) લોનના �હસાબો/ ુર�#ટર 

૯. Pરુ6V ©નગર  ÒાગંÒા (ફ.ન.ં૩૮) #થાવર/જગંમ િમ9કત ર�#ટર 
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� નગરપા�લકા ભdચ(ફ.ન.ં૪૦): નગરપાલકા ભwચના પ5 Gમાકં ^.ન.ં ૧૦૧, તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૮ થી સને 

૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૭-૧૮ Pધુી/ ુસફાઈ કામદાર, રોજમદારના nકુાદાના �ુલ ૪૦ વાઉચરો/ ુw. ૫,૫૯,૦૬,૬૨૦/- 

/ ુર6કડK સ#ંથાને ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી.  

� નગરપા�લકા નવસાર�(ફ.ન.ં૨૮): નગરપાલકા નવસાર0 <ારા નીચે �જુબના ર6કડK ઓ�ડટ માટ6 રTુ કરવામા ં

આવેલ ન હb ુ.ં  

(૧) ૧૪મા ંનાણાપચં અVવયે/ ુર6કડK  

(૨) ૧૩મા ંનાણાપચં અVવયે/ ુર6કડK  

(૩)  AMRUT યોજના અVવએ/ ુર6કડK  

(૪) �Gક6ટ �ુનાKમેVટ અVવયે થયેલ ખર0દ0ની અVય ખર0દ0 અને ખચK િવગતો/ફાઇલો  

(૫) ૩૦૦ ર^/ ુરોકડમા ંwપાતંરના nકૂવણાની િવગત(સેવાપોથી)  

(૬) ખર0દ0 અને ખચK િવગતો/ફાઇલો  

(૭)  વાહન ખર0દ0 sગેની ફાઇલો  

(૮) વાહનોની લોગvકુ/�હ#N0શીટો  

૨.૨  6ોિવડRટ ફંડના �હસાબી ર)!ટરો ન િનભાવવા તથા ઓ�ડટ માટ� રFુ ન  કરવા બાબત. 

નગરપાલકા મહ6મદાવાદ, j.ખેડા (ફ.ન.ં૩૬)   નગરપાલકા વ.િવÄાનગર, j.આણદં (ફ.ન.ં૧૧)  

નગરપાલકા મcુધા, j.ખેડા(ફ.ન.ં૧૯) નગરપાલકા માગંરોળ,j.Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૫)j.પી.એફ. 

નગરપાલકા ગuડલ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા ખભંાત, j.આણદં (ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપાલકા ઓડ,j.આણદં (ફ.ન.ં૩૧) નગરપાલકા pકલાવ, j.આણદં (ફ.ન.ં૩૫) 

નગરપાલકા પોરબદંર,j.પોરબદંર(ફ.ન.ં૩) j.પી.એફ. નગરપાલકા રાણાવાવ,j.પોરબદંર (ફ.ન.ં૪) 

નગરપાલકા છાયંા, j.પોરબદંર (ફ.ન.ં૫) j.પી.એફ. નગરપાલકા દામનગર, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૪૦) 

નગરપાલકા બગસરા, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૦૫) નગરપાલકા બાબરા, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા બાબરા, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા હળવદ, j.મોરબી(ફ.ન.ં૦૩) 

નગરપાલકા હાર0જ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૩૧) નગરપાલકા ધmંકુા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૮) 

નગરપાલકા ÒાગંÒા, j.P.ુનગર(ફ.ન.ં૩૧) નગરપાલકા બરવાળા, j.બોટાદ(ફ.ન.ં૧૮) 

 

  

33��-����-� 



 
 

સરકાર:ીના નાણા ં િવભાગના ઠરાવ ન.ંતજર/૧૦૭૯/૧૪૨૪-ઝ, તા.૨૩/૦૫/૧૯૭૯ અVવયે 

નગરપાલકાઓના કમKચાર0ઓના સામાVય ભિવ·ય િનિધના ફાળા (EોિવડVટ ફડં)ની રકમ, Hયાજની રકમ, પેશગી 

તથા સઘળ0 વPલુાતની રકમ સરકાર0 િતજોર0મા ં"૮૩૩૬ ડ0પોઝીટ EોિવડVડ ફંડ" સદર હ6ઠળ જમા કરાવવાની 

જોગવાઈ છે. Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૧૨૦ �જુબ કમKચાર0ઓના સામાVય ભિવ·ય િનિધના 

ફાળા (EોિવડVટ ફડં)ના �હસાબો િનયત ન�નુામા ંિનભાવવાના રહ6 છે. 

૧. નીચેના કો·ટkમા ં જણાવેલ નગરપાલકાઓ <ારા સને ર૦૧૬-૧૭ના વષK દરMયાન દશાKવેલ રj# ટરો ઓ�ડટમા ં

થયેલ નથી. રj# ટરો રTુ કર6લ ન હોવાથી EોિવડVટ ફંડની િસલક, Hયાજ, જમા રકમ તથા ઉપાડને સ_ંલન 

બાબતોની યથાથKતા ચકાસી શકાયેલ નથી.  

?મ 
ન.પા.> ુ

નામ 

Zળૂ ફકરા 
નબંર 

રFુ ન કર�લ ર�કડની િવગત 

૧ મહ6મદાવાદ ૩૬ સ#ંથા <ારા સને ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ માટ6 સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબોની 

િતજોર0 પાસvકુ અને રોજમેળ ઓડ0ટમા ંચકાસણી અથ¾ રTુ કરવામા ંઆવેલ ન 

હતી. ] િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સાw રTુ કરવી 

ઘટ6. 

૨ વ.િવÄાનગર ૧૧ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંરTુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). EોિવડVટ ફંડ રોજમેળ 

(૨).  sશત: આખર0 ઉપાડ રj#ટર 

(૩).  EોિવડVટ ફડં લેઝર 

(૪).  EોિવડVટ ફડં °ોડશીટ 

(૫).  પેશગી રj#ટર 

(૬).  #લીપ ઇ#g ુરj#ટર 

] િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સાw રTુ કર� ુ

ઘટ6. 

૩ મcુધા ૧૯ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંરTુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). કમKચાર0ની Hયikતગત ખાતાવહ0 (લેજર) 

(૨).  EોિવડVડ ફડંની °ોડશીટ 

(૩).  પેશગી nકુવણા રj#ટર 

(૪).  sશતઃ આખર0 ઉપાડ રj#ટર 

(૫).  આખર0 ઉપાડ રj#ટર 

(૬).  ક6શvકુ (Eો.ફંડ) 

] િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સાw રTુ કર� ુ

ઘટ6. 
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૪ માગંરોળ ૫ 

(�.પી.એફ.) 

સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). ચલણ ર�#ટર 

(૨).  હગંામી પેશગી ર�#ટર 

(૩).  sશતઃ આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૪).  આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

 � િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૫ ગuડલ ૧૦ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). િE-ઓ�ડટ થયેલ ખાતાના ક6સો/ ુર�#ટર 

(૨).  અન પો#ટ6ડ જમા અને ઉધાર રકમો/ ુર�#ટર 

(૩).  િનgiુkત પ5 ર�#ટર 

(૪).  કપાત ર�#ટર 

(૫).  આખર0 ઉપાડ ર�#ટર (િન��ૃી)  

(૬).  બલ ઇ#g ુર�#ટર 

(૭). આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૮). ચલણ ર�#ટર 

(૯). હગંામી પેશગી ર�#ટર (લોન આ�યા/)ુ 

(૧૦). હગંામી પેશગી ર�#ટર ( વPલુાત/)ુ 

(૧૧). ચ ેક ર�#ટર  

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૬ ખભંાત ૨૧ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). EોિવડVટ ફંડ રોજમેળ 

(૨).  sશત: આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૩).  EોિવડVટ ફડં લેઝર 

(૪).  EોિવડVટ ફડં °ોડશીટ 

(૫).  પેશગી ર�#ટર 

(૬).  #લીપ ઇ#g ુર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૭ ઓડ ૩૧ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). EોિવડVટ ફંડ રોજમેળ 

(૨).  sશત: આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૩).  EોિવડVટ ફડં લેઝર 

(૪).  EોિવડVટ ફડં °ોડશીટ 
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(૫).  પેશગી ર�#ટર 

(૬).  #લીપ ઇ#g ુર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૮ pકલાવ ૩૫ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). પેશગી /ઉપાડ ર�#ટર 

(૨).  sશત: આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૩).  િE-ઓ�ડટ થયેલ ક6સો/ ુર�#ટર 

(૪).  ચ ેક ર�#ટર 

(૫).  એકાઉVટ નબંર ખોલવા/ ુર�#ટર 

(૬).  #લીપ ઇ#g ુર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૯ પોરબદંર ૩ 

(�.પી.એફ.) 

સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). િનgiુkતપ5 ર�#ટર 

(૨).  ચ ેક ર�#ટર 

(૩).  વણ ખતવાયેલ રકમો/ ુ ર�#ટર 

(૪).  ઇVડ61  ર�#ટર 

(૫).  Hયાજની િવગત/ ુ ર�#ટર 

(૬).  િE-ઓ�ડટ થયેલ ખાતા/ ુ ર�#ટર 

(૭). લોન/પેશગી ર�#ટર 

(૮). ºટુતી કપાત/ ુર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૧૦ રાણાવાવ ૪ 

(�.પી.એફ.) 

સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). ચલણ ર�#ટર 

(૨).  ચ ેક ર�#ટર 

(૩).  ઉપાડ-પેશગી  ર�#ટર 

(૪).  sશતઃ આખર0 ઉપાડ  ર�#ટર 

(૫).  આખર0 ઉપાડ ર�#ટર 

(૬).  સયંો�ત િવમા યોજના ર�#ટર 

(૭).  ઇVડ61 ર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને  ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 
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૧૧ છાયંા ૫ 

(�.પી.એફ.) 

સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). અનપો#ટ6ડ રકમ/ ુ ર�#ટર 

(૨).  નોિમનેશન ર�#ટર 

(૩).  ઉપાડ-પેશગી આખર0 ઉપાડ/ ુ ર�#ટર 

(૪).  �.પી.એફ. #લીપ ઇ#g ુ ર�#ટર 

(૫).  ખાતાઓ માટ6 ક�ાવાર0 Eમાણ ે/ ુ ર�#ટર 

(૬).  Hયાજની િવગત/ ુર�#ટર 

(૭).  ઇVડ61 ર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

ઘટ6. 

૧૨ દામનગર ૪૦ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધ/ ુ કોઈ પણ ર6કડK  ઓ�ડટમા ં ર�ુ કરવામા ં

આવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંરહ 6.  
૧૩ બગસરા ૦૫ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધ/ ુ કોઈ પણ ર6કડK  ઓ�ડટમા ં ર�ુ કરવામા ં

આવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંરહ 6. 
૧૪ બાબરા ૨૨ સ#ંથા <ારા કમKચાર0 EોિવડV ડ ફડં/ ુ કોઈ પણ ર6કડK  ઓ�ડટમા ં ર�ુ કરવામા ં

આવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંરહ 6. 
૧૫ બાબરા ૨૩ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધ/ ુ કોઈ પણ ર6કડK  ઓ�ડટમા ં ર�ુ કરવામા ં

આવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંરહ 6. 
૧૬ હળવદ ૦૩ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). °ોડશીટ (સરકાર:ીના �.પી.એફ. િનયમો �જુબ) 

(૨). ઉપાડ ર�#ટર (આખર0 ઉપાડ તથા sશત: ઉપાડ) 

(૩).  હગંામી પેશગી �કુવણા ર�#ટર 

(૪).  ચલણ ર�#ટર 

(૫).  િનgiુkત પ5કો/ ુર�#ટર 

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

રહ 6.  
૧૭ હાર0જ ૩૧ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધના �હસાબો/ ુનીચ ે �જુબ/ ુર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ 

કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ 

(૧). ક6શvકુ (રોજમેળ) 

(૨). લેજર/ખાતાવહ0 
(૩). °ોડશીટ/આખયો કાગળ 

(૪). ધોરણસરની પાસvકુો  

� િનયમો/સુાર અÄતન ર0તે િનભાવ� ુઅને ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર� ુ

રહ 6. 
૧૮ ધmંકુા ૧૮ સ#ંથા <ારા સામાVય ભિવ·ય િનિધ/ ુ°ોડશીટ અmરૂ0 િવગતે િનભાવેલ છે. 

� અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ંચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંઘટ6. 
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૧૯ ÒાગંÒા ૩૧ સ#ંથા <ારા વિધ{ત Eો.ફડં/ ુ લેજરલેજર,°ોડશીટ, રોજમેળ તથા અV ય સાધિનક 

ર6કડK ઓ�ડટમા ંર�ુ કરવામા ંઆવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ં

ચકાસણી સા� ર�ુ કરવા ઘટ6. 

૨૦ બરવાળા ૧૮ સ#ંથા <ારા કમKચાર0 Eો.ફડંના �હસાબો, રોજમેળ, લેજર અને °ોડશીટ ર6કડK 

ઓ�ડટમા ં ર�ુ કરવામા ં આવેલ ન હb.ુ � અÄતન ર0તે િનભાવી ઓ�ડટમા ં

ચકાસણી સા� ર�ુ કર�ુ ંઘટ6. 
  

� નગરપા�લકા મા�ળયા-િમયાણા : નગરપા�લકા મા�ળયા-િમયાણા> ુસને ૨૦૦૫-૦૬ થી સને ૨૦૧૭-૧૮ Sધુીના [ુલ 

૧૩ વષ}> ુઓ�ડટ ર�કડ રFુ ન થવાને કારણે થઇ શક�લ નથી. ઓ�ડટ અથ~ નગરપા�લકા Gારા ર�કડ રFુ થાય તે માટ� 

uજeલા સહાયક િનર��કjી, !થાિનક ભડંોળ �હસાબની કચેર� રાજકોટ Gારા કલેIટરjી મોરબીને તેમજ શહ�ર� િવકાસ 

િવભાગને Fુલાઈ-૨૦૧૪થી વખતોવખત રFુઆત કર�લ છે. છેeલે Fુલાઈ-૨૦૧૯ માં પણ 6ાદ�િશક કિમ�રjી, 

નગરપા�લકા રાજકોટને લખાણ કર�લ છે તેમજ િનર��કjી, !થાિનક ભડંોળ �હસાબની કચેર� Gારા પણ શહ�ર� િવકાસ 

િવભાગને વાક�ફ કરવામા ંઆવેલ છે તેમ છતા ંપણ હFુ Sધુી ઉપરોIત નગરપા�લકા Gારા ઓ�ડટ માટ� જdર� ર�કડ 

Uરૂો પાડ�લ નથી. આથી ઓ�ડટ થઈ શક�લ નથી. xથી તાtકા�લક ઓ�ડટ માટ� ર�કડ રFુ કરવા> ુરહ�. 
 

  ઉપરોkત ફકરા પરQવે નગરપાલકા  તરસાડ0, �.Pરુત(ફ.ન.ં૩૪); નગરપાલકા બારડોલી,�.Pરુત 

(ફ.ન.ં૭,૧૫,૧૮); નગરપાલકા કનસાડ, �.Pરુત(ફ.ન.ં૨૦,૨૮,૨૯); નગરપાલકા કઠલાલ, �.આણદં(ફ.ન.ં૧૬,૪૩); 

નગરપાલકા મ� ુધા,�.ખેડા(ફ.ન.ં૧૯), નગરપાલકા Pરુ6V©નગર,�.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૫), નગરપાલકા 

�તXરુ,�.રાજકોટ(ફ.ન.ં૫૧,૫૩);નગરપાલકા હાર0જ,�.પાટણ(ફ.ન.ં૩૧,૩૯); નગરપાલકા ખેડા,�.ખેડા(ફ.ન.ં૧૧); 

નગરપાલકા ભ�ચ,�.ભ�ચ(ફ.ન.ં૪૦); નગરપાલકા બગસરા,�.અમર6લી(ફ.ન.ં૫); નગરપાલકા 

બાવળા,�.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૯); નગરપાલકા    સાણદં,�.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૯), નગરપાલકા માણાવદર(ફ.ન.ં૧૮), 

નગરપાલકા ÒાગંÒા(ફ.ન.ં૩૧), નગરપાલકા ÒાગંÒા   (ફ.ન.ં૩૮), નગરપાલકા પાટડ0(ફ.ન.ં૩૦), નગરપાલકા 

બોરસદ(ફ.ન.ં૩૯), નગરપાલકા pકલાવ(ફ.ન.ં૮), નગરપાલકા pકલાવ(ફ.ન.ં૧૦), નગરપાલકા 

pકલાવ,�.�ુનાગઢ(ફ.ન.ં૧૫), નગરપાલકા pકલાવ,�.આણદં(ફ.ન.ં૩૫), નગરપાલકા    

ગોધરા,�.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૪,૭); નગરપાલકા ગuડલ,�.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૦ �.પી.એફ.)ના સ#ંથા તરફથી સમય મયાKદામા ં

મળેલ જવાબોને Fયાને લઇને સદર ફકરા/ ુઘડતર કર6લ છે. 
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6કરણ- ૩ 

નગરપા�લકાઓની આવકને અસરકરતી અિનયિમતતાઓ બાબત 

૩.૧  નગરપા�લકાઓ Gારા કરવેરાની નબળ� વSલુાત તથા લાબંા સમયથી બાક� રહ�લ વSલુાત બાબત  

નગરપા�લકા ચોટ�લા,). Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૨૮) નગરપા�લકા ધાનેરા,).બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપા�લકા ઓખા,). દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૪૭) નગરપા�લકા Qમરાવલ,). દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૨૯) 

નગરપા�લકા વથંલી,). Fૂનાગઢ (ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા બાબરા,). અમર�લી (ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપા�લકા ચલાલા,). અમર�લી(ફ.ન.ં૭) નગરપા�લકાઅમર�લી,). અમર�લી (ફ.ન.ં૧૫) 

નગરપા�લકા થરા,). બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૨) નગરપા�લકા [ુિતયાણા,). પોરબદંર (ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપા�લકા કરમસદ,).આણદં(ફ.ન.ં૪) નગરપા�લકા ખભંાત,). આણદં(ફ.ન.ં૬) 

નગરપા�લકા gકલાવ,). આણદં (ફ.ન.ં૧૩) નગરપા�લકા રાજપીપળા,). નમદા(ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપા�લકા ધYંકુા,). અમદાવાદ(ફ.ન.ં૭) નગરપા�લકા પેથાUરુ,).ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપા�લકા બાલાિસનોર,). મહ�સાગર(ફ.ન.ં૨૨) નગરપા�લકા ડાકોર,). ખેડા(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા પોરબદંર, ). પોરબદંર(ફ.ન.ં૩૩)  

 

,જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૯૯ Zજુબ નાખવામાં આવેલ કરવેરાની વSલુાત 

કરાવવાની નગરપા�લકાની 6ાથિમક ફરજ છે. આ માટ� કલમ-૧૩૨ Zજુબ જવાબદાર bય�Iતને માગંણાં 

બીલ/નોટ�સ બQવવાની હોય છે. અને કલમ-૧૩૩ Zજુબ વેરા વSલુાત માટ� કાયવાહ� કરાવવાની રહ� છે.શહ�ર� 

િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગના ઠરાવ ?માકં : નપલ-૧૦૦૭-૧૪૫૪-મ, તા. ૧૧/૬/૨૦૦૭થી ,જુરાત 

નગરપા�લકા િમલકત વેરા િનયમો, ૨૦૦૭ Gારા નગરપા�લકા િવ!તારોમા ં �ેJફળ / કારપેટ એર�યા આધા�રત 

િમલકતવેરો લા, ુકરવા nગેના િનયમો િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.  

   શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૧૨-૧-૨૦૦૧ ના પ�રપJ ન.ં 

પરચ/૧૦૨૦૦૧/૧૪૮૨૯/મ થી બાક� વSલુાત માટ� ર�બેટ આપવા Sચુન થયેલ છે. તથા નગરપા�લકા 

િનયામકjીના પJ ?માકં : નપાિન/z.ુ૬/વશી/૦૩ તા. ૯/૧૨/૨૦૦૩ના પJથી વેરા વSલુાતની કામગીર� સઘન 

કરવા તમામ નગરપા�લકાઓને જણાવેલ છે. xનો અસરકારક અમલ કર�ને કરવેરાની વSલુાતની કામગીર� 

સઘન બનાવવાની રહ� છે.  
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૧. નZનુાdપ ચકાસણી કરતા ંનીચે જણાવેલ પJકની િવગતે નગરપા�લકાઓ Gારા વષ ૨૦૧૬-૧૭ દરPયાન વેરાના 

[ુલ માગંણા સામે વSલુ કરવામા ંઆવેલ કરવેરાની વSલુાતની ટકાવાર� ઓછ� છે,x વSલુાતની કામગીર�માં 

િશિથલતા Sચુવે છે. નગરપા�લકા Gારા બાક� કરવેરાની િનયમો>સુાર વSલુાત માટ�ની કાયવાહ� tવર�ત હાથ 

ધરવી ઘટ�. 

 
?મ નગરપા�લકા> ુ

નામ 
ફકરા 
નબંર 

વેરાની 
િવગત 

માગં]ુ ં
`̀ 

વSલુાત 
`.  

બાક� માગં]ુ ં
`. 

માગંણા 
સામેવSલુાતની 
ટકાવાર� (%) 

       (લાખમા)ં (લાખમા)ં (લાખમા)ં   
૧ ચોટ�લા ૨૮ તમામ વેરા ૩૪૮.૭૯ ૩૩.૮ ૩૧૪.૯૯ ૯.૬૯ 

૨ ઓખા ૪૭ તમામ વેરા ૫૦૭.૭ ૧૦૩.૬૫ ૪૦૪.૦૫ ૨૦.૪૨ 

૩ વથંલી ૧૬ તમામ વેરા ૭૯.૪૭ ૧૬.૯૪ ૬૨.૫૩ ૨૧.૩૨ 

૪ ચલાલા ૭ તમામ વેરા ૧૨૩.૩૪ ૨૭. ૯૬.૩૪ ૨૧.૮૯ 

૫ થરા ૧૨ તમામ વેરા ૩૪૯.૩૬ ૮૨.૮ ૨૬૬.૫૬ ૨૩.૭ 

૬ કરમસદ ૪ તમામ વેરા ૮૮૭.૯ ૨૨૩.૯૭ ૬૬૩.૯૩ ૨૫.૨૨ 

૭ gકલાવ ૧૩ તમામ વેરા ૧૫૩.૬ ૪૩.૪૭ ૧૧૦.૧૩ ૨૮.૩ 

૮ ધYંકુા ૭ તમામ વેરા ૩૧૮.૭૮ ૯૨.૨૨ ૨૨૬.૫૬ ૨૮.૯૩ 

૯ બાલાિસનોર ૨૨ તમામ વેરા ૫૧૧.૪૩ ૧૪૯.૮૯ ૩૬૧.૫૪ ૨૯.૩૧ 

૧૦ ધાનેરા ૨૫ તમામ વેરા ૫૯૧.૯૮ ૧૭૪.૯૧ ૪૧૭.૦૭ ૨૯.૫૫ 

૧૧ Qમરાવલ ૨૯ તમામ વેરા ૧૧૧.૬૪ ૩૩.૦૧ ૭૮.૬૩ ૨૯.૫૭ 

૧૨ બાબરા ૧૦ તમામ વેરા ૧૮૨.૧૨ ૫૪.૦૫ ૧૨૮.૦૭ ૨૯.૬૮ 

૧૩ અમર�લી ૧૫ તમામ વેરા ૧૨૨૮.૩૪ ૪૧૩.૪૮ ૮૧૪.૫૫ ૩૩.૬૬ 

૧૪ [ુિતયાણા ૧૬ તમામ વેરા ૧૯૦.૦૩ ૬૭.૦૦ ૧૨૩.૦૩ ૩૫.૨૬ 

૧૫ ખભંાત ૬ તમામ વેરા ૧૦૦૧.૮૧ ૩૯૮.૧૭ ૬૦૩.૬૪ ૩૯.૭૫ 

૧૬ 
રાજપીપળા ૨૩ િમલકત 

વેરા 
૨૦.૫૪ ૯.૧૮ ૧૧.૩૬ ૪૪.૬૯ 

૧૭ પેથાUરુ ૧૨ તમામ વેરા ૧૮૭.૭૮ ૮૪.૯૮ ૧૦૨.૮ ૪૫.૨૬ 

૧૮ ડાકોર ૧૩ તમામ વેરા ૨૦૬.૯૪ ૯૭.૩૫ ૧૦૯.૫૯ ૪૭.૦૪ 

૧૯ 
પોરબદંર ૩૩ િમલકત 

વેરા  
૧૧૫૪.૨૮ ૬૬૮.૨ ૪૮૬.૦૩ ૫૭.૮૯ 

 [ુલ ૮૧૫૫.૮૩ ૨૭૭૪.૧૧ ૫૩૮૧.૪  
 
 ઉપzુIત િવગતો જોતા ંપારામા ંદશાવેલ નગરપા�લકાની વSલુાતની ટકાવાર� ૫૦% કરતા ંપણ ઓછ� છે x 
�બૂજ નબળ� ગણી શકાય x સામે કરવામા ંઆવેલ મહ�કમ ખચ �બૂજ વધાર� થાય છે x નગરપા�લકાની નાણાક�ય 
�!થતીને અસર કર� છે.  
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૨.     લાબંા સમયથી બાક� વેરાની રકમ વSલુાત બાબત  
નગરપા�લકા gકલાવ,).આણદં(ફ.ન.ં૧૩) નગરપા�લકા હાલોલ,).પચંમહાલ(ફ.ન.ં૧૦) 
નગરપા�લકા ડાકોર,). ખેડા(ફ.ન.ં૧૫) નગરપા�લકા સોનગઢ,).તાપી(ફ.ન.ં૧૦) 
નગરપા�લકા મોડાસા,).અરવeલી(ફ.ન.ં૪) નગરપા�લકા �ણુાવાડા,).મહ�સાગર(ફ.ન.ં૧૪) 
નગરપા�લકા હાર�જ,).પાટણ(ફ.ન.ં૩૬) નગરપા�લકા િવસાવદર,).Fૂનાગઢ(ફ.ન.ં૪) 
નગરપા�લકા કલોલ,).ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૩૨) નગરપા�લકા માંગરોળ,).Fૂનાગઢ (ફ.ન.ં૨૩) 
નગરપા�લકા માણસા,).ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૨૧) નગરપા�લકા વઢવાણ,).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૯) 
નગરપા�લકા કણજર�,).ખેડા(ફ.ન.ં૪૩) નગરપા�લકા બાટંવા,).Fૂનાગઢ(ફ.ન.ં૨૦) 
નગરપા�લકા �હ�મતનગર,).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા પાટડ�,). Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૦) 
નગરપા�લકા કો�ડનાર,).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૫) નગરપા�લકા Sરુ�R�નગર,).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૮) 
નગરપા�લકા Qમરાવલ,). દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૩૦) નગરપા�લકા સતંરામUરુ,).મહ�સાગર(ફ.ન.ં૧૮) 
નગરપા�લકા છાંયા,).પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા મહ�મદાવાદ,).ખેડા(ફ.ન.ં૧૬) 
નગરપા�લકા તાલાળા,).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા પેટલાદ,).આણદં(ફ.ન.ં૨૮) 

નગરપા�લકા પાદરા,).વડોદરા(ફ.ન.ં૯)  

  

નZનુાdપ ચકાસણી કરતાં નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓમા ં કરવેરાની nદા)ત  લાબંા સમયથી વSલુાત 

બાક� હોય તેવી નગરપા�લકાઓની િવગત નીચે Zજુબ છે. આમ નીચે દશાવેલ �ક!સાઓમા ં સબિંધત નગરપા�લકા> ુ

કરવેરા વSલુાત 6tયે> ુ ઉદાસીન વલણ જણાયેલ છે. બાક� કરવેરાની િનયમો>સુાર વSલુાત માટ� નગરપા�લકા તરફથી 

યો{ય કાયવાહ� કરવી રહ�. 

?મ નગરપા�લકા ફકરા નબંર  બાક�દારોની સfંયા બાક� વેરાની રકમ(લાખમા)ં 

૧ છાયંા ૧૭ ૫ ૨૪૩.૫૧ 

૨ કો�ડનાર ૨૫ ૧૪ ૧૫૬.૦૫ 

૩ Sરુ�R�નગર ૧૮ ૧૩ ૧૨૩.૬૨ 

૪ પાદરા ૯ ૫૧ ૧૧૭.૧૮ 

૫ �હ�મતનગર ૧૬ ૫૧ ૧૦૮.૦૫ 

૬  સોનગઢ ૧૦ ૧૫૪ ૧૦૦.૭૨ 

૭  મોડાસા ૪ ૫૦૩ ૯૪.૦૭ 

૮  gકલાવ ૧૩ - ૯૩.૨૨ 

૯  પેટલાદ ૨૮ ૧૫૩ ૮૭.૧૫ 

૧૦  તાલાળા ૧૭ ૧૬ ૮૬.૩૮ 

૧૧ બાટંવા ૨૦ ૨૫ ૬૨.૦૩ 

૧૨ હાર�જ ૩૬ - ૬૧.૨ 

૧૩ માગંરોળ ૨૩ ૭૭ ૪૩.૮ 

૧૪ કલોલ ૩૨ ૨૩ ૩૭.૦૨ 

૧૫ હાલોલ ૧૦ ૧૯૮ ૨૬.૫૫ 
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૧૬ મહ�મદાવાદ ૧૬ ૪૮ ૨૪.૪૭ 

૧૭ વઢવાણ ૧૯ ૨૫ ૨૨.૨૬ 

૧૮ ડાકોર ૧૫ ૨૦ ૧૫.૮૬ 

૧૯ પાટડ� ૧૦ ૧૫ ૧૧.૦૨ 

૨૦ �ણુાવાડા ૧૪ ૫૯ ૧૦.૪ 

૨૧ સતંરામUરુ ૧૮ ૧૫ ૧૦.૩૩ 

૨૨ િવસાવદર ૪ ૬૧ ૭.૯૩ 

૨૩ Qમરાવલ ૩૦ ૯ ૭.૧૧ 

૨૪ કણજર� ૪૩ ૩૨ ૬.૩૧ 

૨૫ માણસા ૨૧ ૬ ૫.૭૮ 

 [ુલ બાક� વેરાની રકમ ૧૫૬૨.૦૨ 

 
ઉપzુIત િવગતે રાજયની નગરપા�લકાઓ Gારા Fુદા Fુદા વેરાની d. ૧૫૬૨.૦૨ ની વSલુાત કરવાની બાક� રહ� છે xને 
કારણે તેના વહ�વટ� સચંાલનમા ંનાણાક�ય સકંટ ઉ�વે છે.   

 

૩.  નગરપા�લકા સલાયા, ).Qમનગર (ફ.ન.ં૩૪) 
સરકારjીના શહ�ર� િવકાસ અને ,હૃ િનમાણ િવભાગના ઠરાવ ?માંક : નપલ-૧૦૦૭-૧૪૫૪-મ તા. 

૧૧/૬/૨૦૦૭થી નગરપા�લકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ને કલમ ૯૯(૧)(૧)ના Sધુારો કરવામાં આવેલ છે x Zજુબ દર ૨ વષ~ 
વેરાની ફ�ર આકારણી કરવાની રહ� છે. પરંp,ુ નગરપા�લકા સલાયા Gારા સદર ઠરાવનો અમલ કરવામાં આવેલ 
નથી.વેરાની ફ�ર આકારણી ન�હ કરવાથી !વભડંોળની આવકમાં વધારો થતો નથી તેથી લોકઉપયોગી  િવકાસના કામો 
થતા નથી.  
૪.  કરવેરાની ઓછ� આવક વSલુ કરતા પગાર ભvથાની cિુનયાદ �ાટ ઓછ� મળવા nગે. 
નગરપા�લકા માણાવદર, ).Fુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૮) નગરપા�લકા બાટંવા, ).Fુનાગઢ (ફ.ન.ં૨૫) 
નગરપા�લકા વથંલી, ).Fુનાગઢ(ફ.ન.ં૯) નગરપા�લકા વેરાવળ,).ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૧૦) 
 ,જુરાત સરકારjીના શહ�ર� િવકાસ અને ,હૃ િનમાણ ગાંધીનગરના ઠરાવ ?માકં 
ન.ંમફબ/૧૧૨૦૧૧/૫૪૭૦૨૦/આર તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૨ અRવયે નગરપા�લકાને િમલકતવેરાની વSલુાત રકમની ટકાવાર� 
૮૦% થી વY ુવSલુાત માટ� ૫૦% જો ૬૦%થી૮૦% Sધુી વSલુાત માટ� ૪૦% અને ૬૦% થી ઓછ� વSલુાત થયેલ હોઇ 
તો ૩૦% મFુંર થયેલ મહ�કમના પગાર ભvથાની cિુનયાદ� �ાRટ મળે છે.સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષમા ંનીચે નZનુા dપ 
નગરપા�લકાઓ Gારા વેરાની વSલુાત ઓછ� થતા વSલુાતની ટકાવાર� ઓછ� થતા �ાRટ ઓછ� મળેલ છે.xથી 
વSલુાતની ટકાવાર� વધાર� �ાRટ વY ુમળે તેવી કાયવાહ� કરવાની રહ�.  
 

?મ નગરપા�લકા> ુનામ ફ.ન.ં નગરપા�લકાએ વSલુ કર�લ વેરાની ખર�ખર ટકાવાર� 
૧ વથંલી ૯ ૨૩.૪૩% 
૨ વેરાવળ ૧૦ ૩૩.૧૬% 
૩ માણાવદર ૨૮ ૪૬.૫૫% 
૪ બાટંવા ૨૫ ૫૯.૦૬% 
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૫.  નગરપા�લકા વeલભીUરુ, ).ભાવનગર(ફ.ન.ં૨૩) Gારા સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષમાં [ુલ ૧૦ મકાનોની 
બાધંકામની પરવાનગી આપેલ હતી.x> ુ [ુલ ૧૩૧૦.૨૬ ચોરસ મીટર> ુ બાધંકામ થયેલ હp ુ ં ,જુરાત 
નગરપા�લકા અિધિનયમ-૧૬૯૩ ની કલમ-૯૯(૧) Zજુબ અને સરકારjીના શહ�ર� અને શહ�ર� �હુ િનમાણ 
િવભાગના ઠરાવ ?માંક ન.ંનપલ/૧૦૦૭/૧૫૪/મ તા.૧૧/૬/૨૦૦૭ Zજુબ રહ�ણાક માટ� ૧ ચોરસ મીટરના d.૨.૫૦ 
અને ધધંાક�ય હ�pનુા બાંધકામ માટ� d.૫-૦૦ લેખે કરવેરાની આકારણી કરવાની ઠરાવેલ છે.x ઉIત િવગતે થયેલ 
બાધંકામો આકારણી ર)!ટર� ચડાવેલ નથી.xથી વેરાની આવક ,મુાવેલ હોઇ xથી બાક� રહ�લ તમામ િમeકતોની 
આકારણી કર� નaધ કર� ર)!ટરમા ંમાંગ] ુચડાવી ખાJી કરાવવાની રહ�. 

૩.૨ વાહનવેરો દાખલ ન કરાવવાની તથા વાહનવેરો વSલુ નહ� કરવાની અિનયિમતતા બાબત 
નગરપા�લકા કઠલાલ, ). ખેડા(ફ.ન.ં૨૮)   નગરપા�લકા Gારકા,).દ�.Gારકા( ફ.ન.ં૩૮) 
નગરપા�લકા Qમરાવલ, ).દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૪૮)   નગરપા�લકા સ�ચન, ).Sરુત( ફ.ન.ં૦૮) 
નગરપા�લકા કડોદરા,). Sરુત( ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા પોરબદંર,). પોરબદંર( ફ.ન.ં૫૦) 
નગરપા�લકા બારડોલી,). Sરુત( ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા ઝાલોદ,).દાહોદ( ફ.ન.ં૧૨) 
નગરપા�લકા તરસાડ�,). Sરુત( ફ.ન.ં૨૪) નગરપા�લકા ખભંાળ�યા,).દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૪૭) 
  

,જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ – ૧૯૬૩ની કલમ – ૯૯ તથા મોટર વાહન કર અિધિનયમ-૧૯૫૮ અRવયે 
નગરપા�લકા િવ!તારમા ં ફરતા વાહનો પર વાહન ટ�� વSલુ કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. નગરપા�લકા કઠલાલ, 

નગરપા�લકા Gારકા તથા નગરપા�લકા Qમ રાવલના  સને ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરPયાન �હસાબોની ચકાસણી કરતા 
સ!ંથાએ વાહનવેરો દાખલ કર�લ નથી. તથા અRય નગરપા�લકાઓના સને ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરPયાન �હસાબો તથા 
વગ�કરણ ર)!ટરની ચકાસણી કરતા વાહન  ટ��ની કોઇ વSલુાત કરવામા ંઆવેલ નથી. x બાબતે વાહનવેરો વSલુ 
કરાવવાની કાયવાહ�નો અમલ કરાવી Pzિુનિસપલ એકાઉRટ કોડ ૧૯૪૮ની કલમ-૮૩મા ં કર�લ જોગવાઇ Zજુબ વાહનો 
પરના કરના પર\રુણ માંગણા> ુ ર)!ટર િનયત નZનુા ન ં ૫૨મા ં િનભાવીિનયત ટ�� વSલુ કર� આવક વધારવા 
ઓ�ડટ> ુSચુન છે.   

 
૩.૩ �ુકાન ભાડા / જમીન ભાડા/ ક�બીન ભાડાની નબળ�  વSલુાત અને અRય અિનયિમતતાઓ બાબત  

નગરપા�લકાધોરા),).રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકાજસદણ,).રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૮) 
નગરપા�લકાબો�રયાવી,).આણદં(ફ.ન.ં૭) નગરપા�લકા  ધોળકા, ). અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૬) 
નગરપા�લકાિવQUરુ,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકાઓડ,).આણદં(ફ.ન.ં૬) 
નગરપા�લકાકણજર�,). ખેડા(ફ.ન.ં૨૭) નગરપા�લકાવેરાવળ,).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૦) 
નગરપા�લકા ચાણ!મા, ). પાટણ (ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકાઠાસરા,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૩) 

 
Pzિુનિસપલ એકાઉRટ કોડ-૧૯૪૮ ના િનયમ-૯૯મા ં દશાવેલ નZનુા ન-ં૬૦મા ં જમીન ભાડા/મકાન ભાડાના 

માગંણા ર)!ટર તેમજ અRય સબંિંધત ર�કડની ચકાસણી કરતા ંનગરપા�લકાઓના વષ : ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરPયાન 
નગરપા�લકાઓની હદમા ંઆવેલ �ુકાનો/ શોપNગ સેRટરના ભાડા nગેના ર�કડની ચકાસણી કરતા નીચે Zજુબ અવલોકન 
છે. 

 
૧. નીચે જણાવેલ પJકની િવગતે નZનુાdપ ચકાસણી કરતા �ુકાન ભાડા / જમીન ભાડાની વષ nતે [ુલ માંગણાની રકમ 

d.૧૭૨.૪૩લાખ પૈક� d. ૨૪.૮૯ લાખની વSલુાત થયેલ છે અનેd. ૧૪૭.૫૪લાખની વSલુાત બાક� રહ�વા પામેલ છે. 
આમ નીચે જણાવેલ નZનુાdપ નગરપા�લકાઓની [ુલ માગંણા સામે વSલુાતની ટકાવાર� નબળ� જણાયેલ છે. 
નગરપા�લકા Gારા િનયમો>સુાર Uરુ�Uરુ� વSલુાત મેળવવા માટ� સઘન 6યtનો કરવાના રહ�.  

43



 (d. લાખમા)ં 
ન.ં ન.પા.> ુ

નામ 
ફકરા.ન.ં િવગત [ુલ 

માગં]ુ ં`̀ 
વષ 
દરPયાન 
થયેલ 
વSલુાત ` 

બાક� વSલુાત 
` 

[ુલ 
માગંણા ંસામે 
વSલુાતની 
ટકાવાર� 

૧ ધોરા) ૧૬ �ુકાન ભા�ુ ૫૨.૦૯ ૦ ૫૨.૦૯ ૦ 
૨ િવQUરુ ૧૬ �ુકાન ભા�ુ ૨૭.૪૯ ૦.૮૮ ૨૬.૬૧ ૩.૨૦ 
૩ બો�રયાવી ૭ �ુકાન ભા�ુ ૫.૦૫ ૦.૩૦ ૪.૭૫ ૫.૯૪ 
૪ કણજર� ૨૭ �ુકાન ભા�ુ ૧૦.૯ ૦.૭૩ ૧૦.૧૭ ૬.૭૦ 
૫ ચાણ!મા ૧૪ જમીન ભા�ુ ૨.૯૫ ૦.૩૫ ૨.૬ ૧૧.૮૬ 
૬ જસદણ ૨૮ �ુકાન ભા�ુ ૨૯.૦૯ ૫.૮૬ ૨૩.૨૩ ૨૦.૧૪ 
૭ ધોળકા ૧૬ �ુકાન ભા�ુ ૮.૭૫ ૨.૫૮ ૬.૧૭ ૨૯.૪૯ 
૮ ઓડ ૬ �ુકાન ભા�ુ ૧.૯૭ ૦.૭૦ ૧.૨૭ ૩૫.૫૩ 
૯ વેરાવળ ૨૦ �ુકાન ભા�ુ ૨૪.૯ ૯.૪૭ ૧૫.૪૩ ૩૮.૦૩ 
૧૦ ઠાસરા ૩૩ �ુકાન ભા�ુ ૯.૨૪ ૪.૦૨ ૫.૨૨ ૪૩.૫૧ 
 [ુલ    ૧૭૨.૪૩ ૨૪.૮૯  ૧૪૭.૫૪  

૨. લાબંા સમયથી �ુકાન ભાડા/જમીન ભાડા/િમલકત ભાડાની બાક� વSલુાત બાબત  
નગરપા�લકા ધોરા), ).રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા મહ�સાણા,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૭) 

નગરપા�લકા બો�રયાવી, ).આણદં(ફ.ન.ં૭) નગરપા�લકા કડ�,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપા�લકા િવQUરુ, ).મહ�સાણા (ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા દ�વગઢ બાર�યા, ).દાહોદ(ફ.ન.ં૩૫) 

નગરપા�લકા કણજર�, ). ખેડા(ફ.ન.ં૨૭) નગરપા�લકા િશહોર, ).ભાવનગર(ફ.ન.ં૨૭) 

નગરપા�લકા ચાણ!મા, ).પાટણ(ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા Sરુ�R�નગર, ).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૭) 

નગરપા�લકા જસદણ, ).રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૮) નગરપા�લકા માણસા, ). ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૧૭) 

નગરપા�લકા ધોળકા, ).અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા દ�હગામ, ).ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૧૯) 

નગરપા�લકા ઓડ, ).આણદં (ફ.ન.ં૬) નગરપા�લકા રાધનUરુ, ).પાટણ(ફ.ન.ં૧૫) 

નગરપા�લકા વેરાવળ, ).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૦) નગરપા�લકા િસrધUરુ, ).પાટણ(ફ.ન.ં૨૦) 

નગરપા�લકા ઠાસરા, ).ખેડા(ફ.ન.ં૩૩) નગરપા�લકા �ોલ,).Qમનગર(ફ.ન.ં૩૭) 

નગરપા�લકા bયારા, ). તાપી(ફ.ન.ં૧૯) નગરપા�લકા સોનગઢ, ).તાપી(ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપા�લકા હળવદ, ).મોરબી(ફ.ન.ં૩૨) નગરપા�લકા પેટલાદ, ).આણદં(ફ.ન.ં૨૦) 

નગરપા�લકા દ�વગઢ બા�રયા, ).દાહોદ(ફ.ન.ં૨૯) નગરપા�લકા કઠલાલ, ). ખેડા(ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપા�લકા થાનગઢ, ).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૯) નગરપા�લકા પાટણ,).પાટણ(ફ.ન.ં૨૭) 
 

નીચે જણાવેલ પJકની િવગતે નZનુાdપ ચકાસણી કરતા ં[ુલ d. ૩૬૦.૪૯ લાખનીરકમ લાબંા સમયથી �ુકાન 

ભાડા / જમીન ભાડા/ ક�બીન ભાડા રકમ વSલુ કરાવવાની બાક� રહ�વા પામેલ છે. xની સtવર� વSલુાત થાય તે માટ� 

સઘન 6યtનો હાથ ધર�  ખાJી કરાવવી ઘટ�. 
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?મ 
ન.પા.> ુ

 નામ 

Zળૂ 

ફ.ન.ં 

વSલુ 

કરાવવાની 

બાક�  રકમ  

(`̀. લાખમા)ં 

 

નaધ 

૧ ધોરા) ૧૬ ૫૨.૦૯ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨ િસrધUરુ ૨૦ ૩૭.૦૧ Sખુડ�ની બાક� વSલુાતની રકમ   
૩ િવQUરુ ૧૬ ૨૬.૬૦ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૪ મહ�સાણા ૩૭ ૨૬.૦૦ �ુકાન ભાડા/જમીનભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૫ માણસા ૧૭ ૨૫.૨૬ જમીન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૬ જસદણ ૨૮ ૨૩.૨૩ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૭ Sરુ�R�નગર ૧૭ ૨૦.૦૪ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૮ પાટણ ૨૭ ૧૮.૭૩ �ુકાન તથા ક�બીનભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૯ વેરાવળ ૨૦ ૧૫.૪૩ �ુકાન તથા ક�બીનભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૦ પેટલાદ ૨૦ ૧૫.૧૩ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૧ દ�હગામ ૧૯ ૧૪.૩૫ ૩૯ બાક�દારો પાસેથી જમીનભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ 
૧૨ સોનગઢ ૧૨ ૧૪.૨૩ ૮૮ બાક�દારો પાસેથી �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ  
૧૩ કણજર� ૨૭ ૧૦.૧૭ દંડનીય bયાજની વSલુાતની રકમ 
૧૪ દ�.બાર�યા ૩૫ ૭.૯૭ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૫ થાનગઢ ૧૯ ૬.૯૪ Fુદા Fુદા શોિપ�ગ સેRટરની �ુકાનોના ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૬ રાધનUરુ ૧૫ ૬.૬૦ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ 
૧૭ કડ� ૩૧ ૬.૪૨ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૮ ધોળકા ૧૬ ૫.૯૮ �ુકાન-જમીન-મકાનભા�ંુ બાક� વSલુાતની રકમ   
૧૯ ઠાસરા ૩૩ ૫.૨૨ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૦ બો�રયાવી ૭ ૪.૭૫ �ુકાન-િમલકતભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૧ હળવદ ૩૨ ૪.૨૮ �ુકાન-િમલકતભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૨ ચાણ!મા ૧૪ ૨.૬૦ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૩ bયારા ૧૯ ૨.૩૫ �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૪ �ોલ ૩૭ ૨.૨૦ ૯ બાક�દારો પાસેથી જમીનભાડાની બાક� વSલુાત. 
૨૫ િશહોર ૨૭ ૨.૧૮ ૬૩ બાક�દારો પાસેથી �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   
૨૬ દ�વગઢબા�રયા ૨૯ ૧.૭૮ ૨૭ બાક�દારો પાસેથી �ુકાન ભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ   

૨૭  કઠલાલ ૧૪ ૧.૬૯ 
૧૦ બાક�દારો પાસેથી છેeલા ૯ થી વધાર� વષ}થી �ુકાનભાડાની 

બાક�વSલુાતની રકમ 
૨૮ ઓડ ૬ ૧.૨૬ �ુકાનભાડાની બાક� વSલુાતની રકમ 
 [ુલ  ૩૬૦.૪૯  
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૩. નગરપા�લકા મહ�સાણા, ).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૭)સ!ંથાએ [ુલ ૮૦૬ �ુકાનો પૈક� ૭૧૬ �ુકાનો ભાડાપ�� આપેલ 

હતી પરંp ુ સદર �ુકાનોના ભાડાપ�� આપવા બાબતના સ!ંથા Gારા કોઇ કરાયેલ કરારો તથા અRય ર�કડ 

ઓ�ડટમા ં રFુ થયેલ નથી. xથી 6tયેક �ુકાન> ુભા�ુ, કરારની શરતો, કરારની Zદુત િવગેર� બાબતો Qણી 

શકાયેલ નથી. તથા �ુકાનો ભાડ� આપવાના આધારોસહ તમામ ર�કડ રFુ કરવા> ુરહ�. 
 

૩.૪  નગરપા�લકા િવ!તારમા ંઆવેલા મોબાઈલ ટાવર પર લેવાના ંથતા ંઈR!ટોલેશન ચા� તેમજ વાિષ�ક 

ફ�ની નબળ� વSલુાત બાબત 

નગરપા�લકા પાટણ,).પાટણ(ફ.ન.ં૧૫) નગરપા�લકાવડાલી,).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા જસદણ,).રાજકોટ(ફ.ન.ં૩૧) નગરપા�લકાચકલાસી,).ખેડા(ફ.ન.ં૬) 

નગરપા�લકાઉપલેટા,).રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૩) નગરપા�લકાન�ડયાદ,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપા�લકાભાયવદર,).રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૦) નગરપા�લકાખેડા,).ખેડા(ફ.ન.ં૨૯) 

નગરપા�લકા Sરુ�R�નગર,).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકાઠાસરા,). ખેડા(ફ.ન.ં૨૬) 

નગરપા�લકાસતંરામUરુ,).મહ�સાગર(ફ.ન.ં૨૨) નગરપા�લકાકણજર�,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૫) 

નગરપા�લકાદ�વગઢબા�રયા,).દાહોદ(ફ.ન.ં૩૬) નગરપા�લકાદામનગર,).અમર�લી(ફ.ન.ં૭) 

નગરપા�લકા પાદરા,).વડોદરા(ફ.ન.ં૨૦) નગરપા�લકાચલાલા,).અમર�લી(ફ.ન.ં૬) 

નગરપા�લકા છાયંા,).પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૯) નગરપા�લકાબાબરા,).અમર�લી(ફ.ન.ં૯) 

નગરપા�લકાઉમર�ઠ,).આનદં(ફ.ન.ં૨૬) નગરપા�લકા કપડવજં,).ખેડા(ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપા�લકાકાલાવાડ,).Qમનગર(ફ.ન.ં૨૦) નગરપા�લકાલાઠ�,).અમર�લી(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા િસ�ા,).Qમનગર(ફ.ન.ં૧૮) નગરપા�લકા ધોરા),).રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૧) 

નગરપા�લકા તળાQ,).ભાવનગર(ફ.ન.ં૩૬) નગરપા�લકા િવજલપોર,).નવસાર�(ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપા�લકાભાણવડ,).દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૧૩) નગરપા�લકા �બ�લમોરા,).નવસાર�(ફ.ન.ં૧૧) 

નગરપા�લકા Qમરાવલ,). દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૨૫) નગરપા�લકા માડંવી,).Sરુત(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકાઓખા,). દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૩૦) નગરપા�લકા કડોદરા,).Sરુત(ફ.ન.ં૩૨) 

નગરપા�લકા બો�રયાવી,).આણદં(ફ.ન.ં૧૨) નગરપા�લકાસાવલી,).વડોદરા(ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપા�લકાબોરસદ,).આણદં(ફ.ન.ં૨૨) નગરપા�લકા bયારા,).તાપી(ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપા�લકા મહ�મદાવાદ,).ખેડા(ફ.ન.ં૬) નગરપા�લકા થરા,).બનાસકાંઠા(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા �હ�મતનગર,).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૨) નગરપા�લકા સો)Jા,).આણદં(ફ.ન.ં૪૦) 

નગરપા�લકા 6ાંિતજ,).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૮) નગરપા�લકા QમજોધUરુ,).Qમનગર(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા વલસાડ,).વલસાડ(ફ.ન.ં૨૪)  
 

નગરપા�લકા િવ!તારમા ં સેezલુસ કંપનીઓ Gારા ઉભા કરવામા ં આવતા મોબાઇલ ટ�લીકોPzિુનક�શન ટાવર 

nતગત લેવામાં આવતા ઇR!ટોલેશન ચાજ�સ તેમજ વાિષ�ક ફ� િવગેર� xવા ચાજ�સ એક સરખા (zિુનફોમ પો�લસી) 

ન�� કરવા માટ�ની નીિત શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગના તા.૧૧/૧૨/૨૦૦૮ના ઠરાવથી ઘડવામાં 

આવેલ. તા.૧૧/૧૨/૨૦૦૮ના ઠરાવ સામે નામદાર ,જુરાત હાઇકોટમા ંમોબાઇલ ટાવર કંપનીઓ Gારા !પે.સી.એ. ન.ં 
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૨૦૨૪/૨૦૦૯ તથા અRય પી�ટશનો દાખલ કરવામા ં આવેલ. x અRવયે નામદાર ,જુરાત હાઇકોટના 

તા.૧૩/૫/૨૦૦૯ના ઓરલ ઓડર અRવયે સેezલુર કંપનીઓના 6િતિનિધઓ તથા ઉ`ચ અિધકાર�jીઓની મળેલ 

બેઠકમા ં ન�� થયા Zજુબ િનયામકjી નગરપા�લકાઓ અને રFુઆત કરનાર સબિંધત  સેezલુર કંપનીઓના 

6િતિનિધઓ તથા ઉ`ચ અિધકાર�jીઓ સાથે થયેલ બેઠક બાદ િનયામકjી નગરપા�લકાઓ Gારા કરવામા ંઆવેલ 

તા.૧/૮/૨૦૦૯ની દરખા!ત rયાનમા ંલઇ શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ  િનમાણ િવભાગ Gારા Sધુારા ઠરાવ ?માકં 

નપલ/૪૫૦૮/૫૪૨૭/મ, તા.૨૦/૧૧/૨૦૦૯થી નગરપા�લકા િવ!તારમા ં મોબાઇલ ટ��લકPzિુનક�શન ટાવરના 

ઇR!ટોલેશન ચા� અને વાિષ�ક ફ� િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧.  નીચે જણાવેલ પJકની િવગતેનZનુાdપ �ક!સાઓમા ંતા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ની �!થતીએ નગરપા�લકા િવ!તારમા ંઆવેલા 
મોબાઈલ ટાવર પર લેવાના થતા ઈR!ટોલેશન ચા� તેમજ વાિષ�ક ફ� d.૧૧૮૭.૪૩ લાખની વSલુાત કરવામા ંઆવેલ 
નથી. નગરપા�લકા Gારા િનયમો>સુાર Uરુ�Uરુ� વSલુાત મેળવવા માટ� સઘન 6યtનો કરવા રહ�.   

?મ ન.પા.> ુ ફ. ન.ં ટાવરની તા. ૩૧/૩/૧૭ની �!થતીએ મોબાઇલ ટાવરની બાક� 

૧ Sરુ�R�નગર ૧૬ ૫૩ ૧૧૦.૪૪ 

૨ ધોરા) ૧૧ ૩૬ ૧૦૨.૭૧ 

૩ પાટણ ૧૫ ૪૭ ૭૨.૪૮ 

૪ ચકલાસી ૬ ૫ ૭૧.૯૯ 

૫ બાબરા ૯ ૧૫ ૭૦.૨૨ 

૬ ઓખા ૩૦ ૧૪ ૪૧.૦૫ 

૭ કપડવજં ૨૨ ૧૪ ૪૦.૦૫ 

૮ છાયંા ૧૯ ૧૭ ૩૬.૨૫ 

૯ ઉમર�ઠ ૨૬ ૧૩ ૩૫.૩૩ 

૧૦ ભાણવડ ૧૩ ૬ ૩૪.૧૮ 

૧૧ કાલાવડ ૨૦ ૬ ૩૩.૦૪ 

૧૨ જસદણ ૩૧ ૧૩ ૩૧.૨૪ 

૧૩ ન�ડયાદ ૩૦ ૧૮ ૩૧.૦૭ 

૧૪ તળાQ ૩૬ ૧૨ ૩૦.૮૪ 

૧૫ બોરસદ ૨૨ ૧૯ ૨૮.૯૦ 

૧૬ માડંવી ૧૩ ૮ ૨૫.૬૦ 

૧૭ વલસાડ ૨૪ ૩૮ ૨૫.૨૯ 

૧૮ ઉપલેટા ૨૩ ૨૧ ૨૪.૮૧ 

૧૯ Qમરાવલ ૨૫ ૪ ૨૪.૬૭ 

૨૦ ખેડા ૨૯ ૯ ૨૧.૭૩ 

૨૧ મહ�મદાવાદ ૬ ૯ ૨૧.૩૮ 

૨૨ �હ�મતનગર ૧૨ ૩૦ ૨૦.૫૨ 

૨૩ સો)Jા ૪૦ ૨ ૧૮.૬૩ 
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૨૪ િસ�ા ૧૮ ૧૦ ૧૭.૫૪ 

૨૫ બો�રયાવી ૧૨ ૮ ૧૭.૩૫ 

૨૬ થરા ૧૩ ૬ ૧૭.૧૫ 

૨૭ કણજર� ૩૫ ૬ ૧૬.૧૩ 

૨૮ bયારા ૧૪ ૧૪ ૧૫.૮૨ 

૨૯ સાવલી ૩૧ ૪ ૧૪.૭૨ 

૩૦ �બ�લમોરા ૧૧ ૧૯ ૧૪.૪૫ 

૩૧ ચલાલા ૬ ૫ ૧૪.૧૧ 

૩૨ લાઠ� ૧૩ ૧૧ ૧૩.૯૫ 

૩૩ પાદરા ૨૦ ૭ ૧૩.૪૮ 

૩૪ વડાલી ૧૩ ૭ ૧૩.૦૪ 

૩૫ QમજોધUરુ ૧૩ ૭ ૧૨.૭૫ 

૩૬ દ�વગઢબા�રયા ૩૬ ૬ ૧૨.૬૮ 

૩૭ દામનગર ૭ ૬ ૧૨.૬૪ 

૩૮ ભાયાવદર ૨૦ ૭ ૧૨.૫૧ 

૩૯ કડોદરા ૩૨ ૧૭ ૧૧.૭૦ 

૪૦ ઠાસરા ૨૬ ૩ ૬.૨૧ 

૪૧ િવજલપોર ૨૧ ૨૦ ૪.૫૭ 

૪૨ 6ાિંતજ ૮ ૩ ૩.૬૬ 

૪૩ સતંરામUરુ ૨૨ ૨ ૩.૩૦ 

  [ુલ ૫૭૦ ૧૧૮૭.૪૩  

 
 

૨. નગરપા�લકા ધાનેરા, ).બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૩૨), નગરપા�લકા પેટલાદ, ). આણદં(ફ.ન.ં૮)  અને 
નગરપા�લકા nકલે�ર,).ભdચ(ફ.ન.ં૨૦)  

નગરપા�લકા ધાનેરા, નગરપા�લકા પેટલાદ તથા નગરપા�લકા nકલે�ર િવ!તારમાં [ુલ ક�ટલા ટાવર ઉભા કરવામા ં
આવેલ છે? તે> ુસવ~ કર�ક�ટલા ટાવરની મFૂંર� આપવામા ંઆવેલ છે અને ક�ટલા ટાવર પરવાનગી વગર ઉભા કરવામાં 
આવેલ છે તેની મા�હતીસ!ંથાએ રFુ કર�લ નથી xથી વષ દરPયાન ક�ટલા ટાવર કંપની Gારા ઉભા કર�લ અને તે પૈક� 
ક�ટલા ટાવરની વSલુાત કર�લ અને ક�ટલા ટાવરની રકમ વSલુ કરવાની બાક� હતી તેની ખાJી કરાવવી રહ�.  
૩. નગરપા�લકા ગaડલ,).રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૮)   

નગરપા�લકા Gારા મોબાઇલ ટાવરના ભાડાની સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષ દરPયાન [ુલ d. ૪૨.૮૨ લાખની રકમ વSલુ 
કરવાની બાક� છે. આ ટ��થી નારાજ થઇ ટાવર મા�લક� હાઇકોટમાં ક�સન.ં૪૦૮૪/૨૦૧૨ દાખલ કર� ટ�Iસ વSલુવા પર 
મનાઇ �કુમ મેળવેલ હતો પરંp ુસરકારjીની ફ�વરમા ં\કુાદો આવતા સ!ંથાએ સદર ભાડાની વSલુાત કરવાની રહ�.  
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૪.  નગરપા�લકા ગાર�યાધાર, ).ભાવનગર (ફ.ન.ં૩૦) અને નગરપા�લકા વેરાવળ, ).ગીર સોમનાથ 
(ફ.ન.ં૨૧)  

 ,જુરાત સરકારjીના મા�હતી અને 6સારણ િવભાગના તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૪ ના Qહ�રનામા Zજુબ મનોરંજન કર અRવયે 
ક�બલ કનેIશન પર કરની વSલુાત કરવાની સ�ા નગરપા�લકાને મળેલ છે.સને ૨૦૧૬-૧૭ નાવષ > ુનગરપા�લકાઓ> ુ
ઓડ�ટ કરતા નીચેની િવગતે નZનુાની નગરપા�લકાઓ Gારા ક�બલ કનેIશન મનોરંજન કરની વSલુાત નબળ� કર�લ 
છે.xથી વSલુાત કરવી રહ�. 
?મ નગરપા�લકા> ુનામ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ > ુ

મનોરંજન કર> ુ[ુલ માંગ] ુ
`̀. 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ > ુ
મનોરંજન કરની [ુલ વSલુાત 
`. 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ > ુ
મનોરંજન કર> ુ[ુલ  
બાક� માગં] ુ`. 

૧ વેરાવળ ૩૦,૮૫,૧૧૫/- ૧૨,૬૬,૨૧૫/- ૧૮,૧૮,૯૦૦/- 
૨ ગાર�યાધાર ૨,૯૭,૦૦૦/- ૧,૪૮,૫૦૦/-   ૧,૪૮,૫૦૦/- 

 [ુલ    ૧૯,૬૭,૪૦૦/- 
 

૩.૫.  બાધંકામ સેસની વSલુાત ન કરવા nગે  

નગરપા�લકા ઓખા, ).દ�.Gારકા (ફ.ન.ં૨૮) નગરપા�લકાપાલીતાણા, ).ભાવનગર (ફ.ન.ં૫૪) 
નગરપા�લકા તળાQ, ).ભાવનગર(ફ.ન.ં૩૭)  

  
  ભારત સરકાર� બાધંકામ jમયોગી કeયાણ માટ� મકાન અને અRય બાંધકામ jમયોગી અિધિનયમ-૧૯૯૬ 

,જુરાત સરકારjી ના િનયમો-૨૦૦૩ ની કલમ-૩(૧) Zજુબ બાધંકામના [ુલ ખચના મહ�મ ૨% અને લ�તુમ ૧% થી 
ઓછ� નહ� તેટલી રકમની સેસની વSલુાત કરવાની રહ� છે.વSલુ કર�લ રકમ સરકારjીમા ંજમા કરવાની થાય છે.સને 
૨૦૧૬-૧૭ના નગરપા�લકાના ઓડ�ટ દરPયાન નીચેની િવગતની નZનુા dપ નગરપા�લકા Gારા બાધંકામ સેસની 
વSલુાત કર�લ નથી.x વSલુ કર� ખાJી કરાવવાની રહ�.  

 
?મ નગરપા�લકા> ુનામ ફકરા નબંર બાધંકામ સેસની બાક� રહ�લ વSલુાત 

૧ ઓખા ૨૮ ૩,૨૧,૭૪,૨૫૦/- 
૨ પાલીતાણા ૫૪ ૯,૦૬,૦૯૦/- 
૩ તળાQ ૩૭ ૧,૯૬,૨૬૬/- 
 [ુલ   ૩,૩૨,૭૬,૬૦૬/- 

 

૩.૬. િસટ� બસ સેવાની રોયeટ�ની વSલુાત ન કરવા તથા !વિનભર બનાવવા બાબત  

નગરપા�લકા ભdચ,).ભdચ(ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા ઉના, ).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૨) 
 

(૧)  નગરપા�લકા ભdચ(ફ.ન.ં૧૭) Gારા શહ�ર િવ!તાર અને શહ�રના બહારના િવ!તાર માટ� સીટ�બસ સેવા 
તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૨ થી શd કર�લ હતી.સીટ�બસ સેવાની શરત ન.ં૩૭ Zજુબ ઇQરદાર� d.૩૦૦૦/-6િત �દન એક 
બસની રોયeટ� \કુવવાની થતી હતી.આ બસ સેવા તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૭ થી બધં કરવામાં આવતા ઇQરદાર પાસે 
તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૨ થી તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૭ Sધુી [ુલ છ dટ માટ�ની રોયeટ� d,૧૪,૮૨,૩૦૦/- વSલુ કરવાના થાય 
છે.તે પૈક� ઇQરદાર� d.૫,૦૦,૦૦૦/-તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ થી \કુવેલ છે.xથી બાક� રહ�લ d.૯,૮૨,૩૦૦/- ઇQરદાર 
પાસેથી વSલુ કરવાના રહ�. 

  (૨)  નગરપા�લકા ઉના(ફ.ન.ં૨૨)ના  �હસાબી રuજ!ટર, આવક-ખચ રuજ!ટર અને સાધિનક ર�કડની ચકાસણી કરતા 
વષ દરPયાન આવક d. ૧૦,૪૦,૬૪૬/- હતી 0યાર� સામે ખચ d. ૩૪,૪૦,૮૭૯/- થયો હતો x rયાને લઇ 
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િસટ�બસના ભાડાના દરની Uનુઃ સમી�ા કરવા તથા િસટ�બસ સેવા !વિનભર બનાવવા સઘન 6યtનો હાથ 
ધરવા રહ�.  

૩.૭. �ુકાનો,શોપNગ સેRટરો,શાકભા) માક�ટો ભાડ� ન�હ આપવા બાબત  

નગરપા�લકા થરાદ, ).બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૩૨) નગરપા�લકા મ�ુધા, ).ખેડા(ફ.ન.ં૮) 
નગરપા�લકા રાણાવાવ, ). પોરબદંર(ફ.ન.ં૨૯) નગરપા�લકા ખભંાળ�યા,).દ�વXિુમ Gારકા(ફ.ન.ં૨૭) 
નગરપા�લકા Gારકા, ).દ�વXિુમ Gારકા(ફ.ન.ં૧૬) નગરપા�લકા કપડવજં,).ખેડા(ફ.ન.ં૨૦) 
નગરપા�લકા સલાયા,).દ�વXિુમ Gારકા(ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા િવરમગામ,).અમદાવાદ(ફ.ન.ં૩૭) 
નગરપા�લકા નડ�યાદ, ).ખેડા(ફ.ન.ં૨૭) નગરપા�લકા ખભંાત,). આણદં(ફ.ન.ં૬૦) 
નગરપા�લકા કણજર�,).ખેડા(ફ.ન.ં૨૬)  

(૧) સને ૨૦૧૬-૧૭ ના nવેષણ દરPયાન ચકાસણી કરતા આ સાથે નZનુા dપ નગરપા�લકાઓમા ં ચકાસણી કરતા 
નગરપા�લકાઓ Gારા Fુદ� Fુદ� �ાRટમાંથી �ુકાનો, શોપNગ સેRટરો, શાક માક�ટો શાક, માક�ટના ઓટલા> ુબાંધકામ 
કર�લ હp.ુકામ Uણુ થતા આ િમeકતોની Qહ�ર હરા) કર� ભાડ�થી આપવાની થતી હતી.પરંp ુનીચેની િવગતે ની 
નગરપા�લકાઓએ િમeકતો ભાડ� ન�હ આપતા સ!ંથાને ભાડાની અને Sખુડ�ની ૧૦૪૮.૪૩ લાખ d.ની આવક ,મુાવી 
આિથ�ક >કુશાન ભોગવેલ છે.xથી િમeકતો tવર�ત ભાડ� આપવી રહ�. 

 
?મ ન.પા.> ુ

નામ 

ભાડ� ન�હ આપેલ 
િમલકતની િવગત 

સ!ંથાએ 
,મુાવેલ 
આવક d. 

નaધ 

૧ ખભંાળ�યા �ુકાનો-૧૨, શાકમાક�ટના 
૩૯ ગeલા, ૨ હોલ 

૪૨૫.૯૨ તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૭ થી મFુંર� મળવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૨ Gારકા ભ�કાળ� અને Gારક�શ 
શોપNગ સhટરની [ુલ-૩૨ 

�ુકાનો 

૧૮૯.૦૧ કામ ૨૦૦૨ મા ંUણુ થયેલ 0યાર� ૩૩ �ુકાનોની હરા) 
૨૦૦૭-૦૮ મા ંથયેલ અને ૩૨ �ુકાનોની હરા) બાક�મા ં
છે. 

૩ નડ�યાદ �ુકાનો-૯૨ ૧૨૭.૭૨ સને ૧૯૯૭-૯૮મા ંકામ Uણુ થવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૪ મ�ુધા �ુકાનો-૨૪ ૧૦૮.૩૨ તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૬ થી ઠરાવ થવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૫ સલાયા ૬૦ �ુકાનો, ૪-હોલ ૯૩.૨૭ સને ૨૦૧૦-૧૧મા ંકામ Uણુ થવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૬ કણજર� �ુકાનો-૩૧ ૬૪.૭૯ સને ૨૦૦૯-૧૦મા ંકામ Uણુ થવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૭ થરાદ ૨૦ �ુકાનો ૩૯.૪ સને ૧૯૯૯-૨૦૦૦ થી કામ Uણુ થવા છતા ભાડ� આપેલ 
નથી. 

૮ રાણાવાવ શોપNગ સhટર - ૨૦૦૧-૦૨ થી કામ Uણુ થવા છતા ભાડ� આપેલ નથી. 
  [ુલ ૧૦૪૮.૪૩  

 
(૨)  નગરપા�લકા કપડવજં, ).ખેડા(ફ.ન.ં૨૦)> ુSખુડ� ર)!ટરની ચકાસણી કરતા [ુલ બે ઇસમો પાસેથી Sખુડ�ની [ુલ 

રકમ d.૩,૨૫,૦૦૦/- વSલુ કરવાના બાક�મા ં છે.x વSલુ કરવાની રહ�.તથા �ુકાનોની હરા)> ુ ર�કડ રFુ કર�લ 
નથી.x રFુ કરવા> ુરહ�. 
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(૩)  નગરપા�લકા િવરમગામ,).અમદાવાદ(ફ.ન.ં૩૭)કલેકટરjી અમદાવાદના તા.૮/૯/૨૦૧૨ ના પJથી િવિવધ શોપNગ 
સેRટરના 6થમ માળે ધાબાની �ુકાનની હરરા)થી ભાડ� આપેલ તે હરા) રદ કર�લ છે.પરંp ુરદના કારણો ઓડ�ટમા ં
રFુ થયેલ નથી.x રFુ કરવાના રહ�.જો અRય કોઇ વાંધા ન હોઇ તો ફ�ર હરા) કર� ભાડાની આવકમા ં વધારો 
કરવાનો રહ�.  

(૪)  નગરપા�લકા ખભંાત,).આણદં(ફ.ન.ં૬૦)ના લાયસRસ �રRzઅુલની િવગત ચકાસતા સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષમા ં [ુલ 
�ુકાન લાયસRસની સ!ંથા ૪૩૭૨ હતી તે પૈક� ૧૦૫૭ �ુકાનોના લાયસRસ �રRz ુકરાવેલ ન હોવાથી સ!ંથાને d. 
૨૫,૯૯,૩૫૦/-ની લાયસRસ �રRzઅુલ ફ�ની આવક થયેલ નથી xથી સદર આવક મેળવવા સઘન 6યtનો કરવા 
રહ�.  

૩.૮ ગેસ/ટ�લીફોન/ઓ.એફ.સી. ક�બલની પાઇપલાઇન નાખવા માટ�ના ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક ભાડાની 
નબળ� વSલુાત બાબત 

નગરપા�લકા ગાધંીધામ,).ક`છ(ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા કાલાવડ, ).Qમનગર(ફ.ન.ં૪૮) 
નગરપા�લકા થાનગઢ,).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૨૦) નગરપા�લકા ભાયાવદર, ).રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૧) 
નગરપા�લકા ખેરા�,ુ ).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૩૩) નગરપા�લકા ઉપલેટા, ).રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૦) 
નગરપા�લકા મોડાસા, ).અરવeલી(ફ.ન.ં૮) નગરપા�લકા ધોરા), ).રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૫) 
નગરપા�લકા િવQUરુ, ).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા લNબડ�, ).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૦) 
નગરપા�લકા કડ�,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૦) નગરપા�લકા મ�ુધા, ).ખેડા(ફ.ન.ં૧૩) 
નગરપા�લકા �ઝા,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૨૯) નગરપા�લકા ગણદ�વી, ).નવસાર�(ફ.ન.ં૧૬) 
નગરપા�લકા કલોલ, ).ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૩૪) નગરપા�લકા પેથાUરુ,).ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૧૧) 
નગરપા�લકા માણસા, ).ગાંધીનગર(ફ.ન.ં૧૫) નગરપા�લકા ન�ડયાદ,).ખેડા(ફ.ન.ં૨૯) 
નગરપા�લકા દહ�ગામ, ).ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૧૭) નગરપા�લકા પારડ�, ).વલસાડ(ફ.ન.ં૧૩) 
નગરપા�લકા કપડવજં, ).ખેડા(ફ.ન.ં૨૪) નગરપા�લકા િવસનગર,).મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૧) 
નગરપા�લકા રાFુલા, ).અમર�લી(ફ.ન.ં૭) નગરપા�લકા પાલનUરુ, ).બનાસકાંઠા(ફ.ન.ં૧૨) 
નગરપા�લકા Qફરાબાદ,).અમર�લી(ફ.ન.ં૧૧) નગરપા�લકા બાલાિસનોર, ).મહ�સાગર(ફ.ન.ં૧૫) 
નગરપા�લકા અમર�લી, ).અમર�લી(ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા ઝાલોદ,).પચંમહાલ(ફ.ન.ં૨૯) 
નગરપા�લકા ઇડર, ).સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૮) નગરપા�લકા પોરબદંર,).પોરબદંર(ફ.ન.ં૨૨) 
નગરપા�લકા ભાણવડ, ).દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૧૪) નગરપા�લકા િસ�ા, ).Qમનગર(ફ.ન.ં૩૪) 
નગરપા�લકા �ોલ, ).Qમનગર(ફ.ન.ં૨૨) નગરપા�લકા nકલે�ર,).ભdચ(ફ.ન.ં૧૪) 
નગરપા�લકા ભdચ, ).ભdચ(ફ.ન.ં૪)  

,જુરાત નગરપા�લકા  અિધિનયમ ૧૯૬૩ની કલમ ૮૭ અRવયે નગરની હદની nદર સાવજિનક ર!તાઓ 
બાધંવાની અને િનભાવવાની નગરપા�લકાની 6ાથિમક ફરજ છે. નગરપા�લકા તેણે કરવેરા પેટ� ઉઘરાવેલ આવકમાંથી 
અથવા સરકારjી તરફથી મળેલ અ>દુાનોમાંથી તેના ર!તાઓ> ુબાધંકામ કર� છે અને તેની િનભાવણી પણ કર� છે તે 
ર�તે સાવજિનક ર!તાઓના બાંધકામ, મરામત અને િનભાવણી કરવી નગરપા�લકાની પણ 6ાથિમક ફરજ છે. 
શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �ામ,હૃ િનમાણ િવભાગના તા.૨૫/૦૪/૦૮ના ઠરાવ ?માંક: નપમ/૧૦૦૭/૨૦૨૫/મથી 
નગરપા�લકા/મહાનગરપા�લકા િવ!તારમા ં ગેસની પાઇપલાઇન /ટ�લીફોનના ઓ.એફ.સી. ક�બલ નાખવા માટ�ના 
ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક ભાડાની નીિત અ>સુાર િવકાસની 6�?યાના ભાગdપે નગરમાં ટ�લીફોન/મોબાઇલ કંપનીઓ 
તેમજ પાઇપ મારફતે [ુદરતી ગેસ િવતરણ નેટવક  !થાપવા ઇ`છતી કંપનીઓને નગરપા�લકાના ર!તાઓમા ંખોદકામ 
કરવાની જd�રયાત ઉપ�!થત થાય છે. કંપનીઓ Gારા આવી પાઇપલાઇન નાfયા બાદ આવા ર!તાઓ નગરપા�લકાએ 
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Uનુ: બનાવવાના રહ� છે. x માટ� નગરપા�લકાઓને x ખચ થાય તે ખચ સરભર કરવા માટ� નગરપા�લકાઓ આવી 
કંપનીઓ પાસેથી નીચેના પJકમા ંજણાbયા Zજુબ ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક ભા�ંુ લેવા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

 

: ટ�લીફોન લાઇન / ઓ.એફ.સી. ક�બલ નાખવા બાબતના દરો : 

ચા�ની િવગત ર!તાનો 6કાર 
“અ” અને “બ” વગની 
ન.ંપા. માટ�ના દર `̀ 

“ક” અને “ડ” વગની 
ન.ંપા. માટ�ના દર ` 

બhક ગેરંટ�ની રકમ 

(દર 6િત રનNગ મીટર) 
આ!ફાeટ રોડ ૬૦૦/- ૫૦૦/- 
ડબez.ુબી.એમ રોડ ૪૦૦/- ૩૫૦/- 
અથ રોડ (કાચો રોડ) ૫૦/- ૫૦/- 
�ટપાથ ૮૯૦/- ૮૯૦/- 
સી.સી. રોડ ૯૦૦/- ૯૦૦/- 

વાિષક ભા�ંુ 

(દર 6િત રનNગ મીટર) 
દર�ક ર!તા માટ� ૧૦/- ૧૦/- 
ર!તાના ?ોિસ�ગ માટ� ૨૫/- ૨૫/- 

િસyરુ�ટ� ડ�પોઝીટ પેટ� બhક ગેરંટ�  

(ખર�ખર >કુસાન સામે સરભર કરવાની રહ�શે.  

nદાuજત [ુલ ખચના 
૫૦% 

nદાuજત [ુલ ખચના 
૫૦% 

 
: ગેસ પાઇપલાઇન નાખવા બાબતના દરો : 

ચા�ની િવગત ર!તાનો 6કાર 
“અ” અને “બ” વગની 
ન.ંપા. માટ�ના દર ` 

“ક” અને “ડ” વગની 
ન.ંપા. માટ�ના દર ` 

બhક ગેરંટ�ની રકમ 

(દર 6િત રનNગ મીટર) 
આ!ફાeટ રોડ ૬૦૦/- ૫૦૦/- 
ડબez.ુબી.એમ રોડ ૪૦૦/- ૩૫૦/- 
અથ રોડ (કાચો રોડ) ૫૦/- ૫૦/- 
�ટપાથ ૮૯૦/- ૮૯૦/- 
સી.સી. રોડ ૯૦૦/- ૯૦૦/- 

વાિષક ભા�ંુ 

(દર 6િત રનNગ મીટર) 
દર�ક ર!તા માટ� ૨૦/- ૨૦/- 

 ર!તાના ?ોિસ�ગ માટ� ૫૦ ૫૦ 

િસyરુ�ટ� ડ�પોઝીટ પેટ� બhક ગેરંટ�  

(ખર�ખર >કુસાન સામે સરભર કરવાની રહ�શે.  

nદાuજત [ુલ ખચના 
૫૦% 

nદાuજત [ુલ ખચના 
૫૦% 

 
શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગના તા. ૦૩/૧૦/૧૨ના ઠરાવ ?માકં  નપલ/૪૫૧૨/૩૪૩૮/મ થી 

નગરપા�લકા િવ!તારમા ંહો�રઝોRટલ ડાયર�કટ ��લNગ (એચ.ડ�.ડ�) પrધિતથી L�Rચ બનાવી ક�બલ નાખવા અને પોલ 
ઉભા કર� ૪). ટ�લીકોમ  સવ�સીસ Uરુ� પાડનાર કંપની પાસેથી ર�!ટોર�શન ચા� તથા વાિષ�ક ભા�ંુ લેવાની 
જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવેલ છે.  

નગરપા�લકાના માંગણા ર).!ટર, �હસાબો તેમજ વSલુાત સબંિંધત ર�કડ ચકાસતા ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક 
ભાડાની વSલુાત સદંભ~ નીચે Zજુબ ઓ�ડટ નaધ આપવામાં આવે છે.  
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અ. : ટ�લીફોન / ઓ.એફ.સી. ક�બલ / ગેસ પાઇપલાઇન ભાડા સબંિંધત વSલુાત ન કરવા બાબત :  
૧. નીચેની િવગતે નZનુાdપ નગરપા�લકાઓમાતંા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ nિતત [ુલ d.૪૩૩.૭૮ લાખની રકમ  ટ�લીફોનની 

પાઇપલાઇન/ઓ.એફ.સી. ક�બલ નાખવા માટ�ના ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક ભાડાની વSલુાત બાક� રહ�લ છે. 
xની વSલુાત tવર�ત કરવાપાJ થાય છે. નગરપા�લકાઓએ ર�!ટોર�શન ચા� તથા વાિષ�ક ભાડાની વSલુાત માટ� 
કરવામા ંઆવેલ કાયવાહ�ની િવગતો રFુ કરવી રહ� તથા સમયસર વSલુાત ન કરવાના કારણો સહ વSલુાત 
કરવા માટ� કર�લ 6યtનોની !પ�ટતા કરવી રહ�.   

પJક-અ  ટ�લીફોન/ઓ.એફ.સી. ક�બલ ભાડાની બાક� વSલુાતની િવગત દશાવp ુપJક  

?મ ન.પા.> ુનામ ફ.ન.ં કંપનીની 
સfંયા 

રનNગ 
મીટર 

બાક� 
વSલુાત
ની રકમ  
`̀.લાખમા ં

ર�માકસ 

૧ 

ગાધંીધામ ૧૪ ૪ - ૬૬.૫ 

માગંણા ર)!ટર િનભાવેલ છે પરંp ુ ૨૦૧૨-૧૩ 
Sધુીજ માંગ]ુ ં દશાવેલ છે. tયારબાદ માંગ]ુ ં
ર)!ટર� ચડાવેલ નથી. આ ર)!ટરમા ં સબંિંધત 
કમચાર� ક� સ!ંથાના વડાની સહ�ઓ પણ કર�લ 
નથી. 
બી.એસ.એન.એલ. અને વોડાફોન એમ-૨ કંપનીઓ 
પાસેથી [ુલ d.૬૬.૫૦ લાખની વSલુાત બાક�મા ંછે. 

૨  
�ોલ ૨૨ ૧૦ - ૪૭.૨૫ 

૧૦ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૪૭.૨૫ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૩  
અમર�લી ૧૪ ૬ - ૪૩.૧૭ 

૦૬ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૪૩.૧૭ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૪  
થાનગઢ ૨૦ ૮ ૬૪૦૧૬ ૩૭.૭ 

૮ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૩૭.૭૦ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૫  
ભાણવડ ૧૪ ૩ - ૩૫.૩૭ 

માગંણા ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૩૫.૩૭ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૬  
પોરબદંર ૨૨ ૫ - ૩૫.૩૧ 

૦૫ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૩૫.૩૧ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે 

૭  �ઝા ૨૯ ૩ - ૩૪.૮૫ ૦૩ કંપનીઓ પાસેથી બાક� વSલુાતની રકમ  
૮  

ભdચ ૪ ૫ - ૨૭.૯૧ 
માગંણા ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૨૭.૯૧ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૯  
ખેરા� ુ ૩૩ ૧ - ૨૧.૯૦ 

બી.એસ.એન.એલ કંપની પાસેથી બાક� વSલુાતની 
રકમ  

૧૦  
ગાધંીધામ ૧૪ ૫ ૧૨૩૧ ૨૧.૮૩ 

સ!ંથા Gારા અર) રuજ!ટર િનભાવેલ નથી. ૦૫ 
કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૨૧.૮૩ લાખની વSલુાત 
બાક�મા ંછે. 
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૧૧  
કપડવજં ૨૪ ૩ - ૨૦.૩૦ 

૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d.૨૦.૩૦ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૧૨  કડ� ૩૦ ૭ - ૧૯.૫૬ ૦૭ કંપનીઓ પાસેથી બાક� વSલુાતની રકમ  
૧૩  

રાFુલા ૭ ૩ - ૧૬.૪૪ 
માગંણા ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૧૬.૪૪ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૧૪  
િવQUરુ ૧૪ ૪ - ૧૧.૨૭ 

માગંણા રuજ!ટરમા ં કમચાર�/અિધકાર�ની સહ� 
થયેલ નથી તથા રનNગ મીટર, ?ોિસ�ગની મFુંર� 
સ�હતની િવગતો િનભાવેલ નથી.  

૧૫  
ઉપલેટા ૨૦ ૫ - ૧૦.૬૮ 

૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d.૧૦.૬૮ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૧૬ 
લNબડ� ૧૦ ૬ - ૧૦.૪૫ 

૦૬ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૧૦.૪૫ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૧૭ 
ધોરા) ૧૫ ૧૪ - ૯.૮૦ 

૧૪ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d.૯.૮૦ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૧૮ મોડાસા ૮ - - ૮.૧૩ કંપનીઓ પાસેથી બાક� વSલુાતની રકમ  
૧૯ 

ઇડર ૧૮ ૬ - ૫.૫૦ 
૦૬ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૫.૫૦  લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૨૦ 

માણસા ૧૫ ૩ - ૫.૨૯ 

માગંણા,યાદ� ક� અRય ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
ક�બલ ફ�ટNગ ર�!ટોર�શન ચા� તથા વાિષ�ક ભાડા 
પેટ� વષ ૨૦૧૦-૧૧ થી કોઈ રકમ જમા થયેલ 
નથી. 

૨૧ 

દહ�ગામ ૧૭ ૩ ૬૧૦૮ ૪.૭૪ 

માગંણા,યાદ� ક� અRય ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
ક�બલ ફ�ટNગ ર�!ટોર�શન ચા� તથા વાિષ�ક ભાડા 
પેટ� વષ ૨૦૧૦-૧૧ થી કોઈ રકમ જમા થયેલ 
નથી. 

૨૨ 
કલોલ ૩૪ ૩ - ૪.૪૨ 

૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d.૪.૪૨લાખની વSલુાત 
બાક�મા ંછે. 

૨૩ 
ભાયાવદર ૨૧ ૩ - ૩.૧૮ 

૦૩ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૩.૧૮ લાખની 
વSલુાત બાક�માં છે. 

૨૪ 
Qફરાબાદ ૧૧ ૧ ૩૦૦૦ ૨.૦૧ 

૧ કંપની પાસેથી [ુલ d.૨.૦૧ લાખની વSલુાત 
બાક�મા ંછે. 

૨૫ 
કાલાવડ ૪૮ ૨ - ૦.૬૬ 

૦૨ કંપનીઓ પાસેથી [ુલ d. ૬૬ હQરની વSલુાત 
બાક�મા ંછે. 

   [ુલ  ૫૦૪.૨૨  
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પJક -બ ગેસ પાઈપલાઈન ભાડાની બાક� વSલુાતની િવગત દશાવp ુપJક 

?મ ન.પા.> ુ
નામ 

ફ.ન.ં રનNગ 
મીટર 

બાક� વSલુાતની 
રકમ `̀. લાખમા ં

ર�માકસ 

૧ 
ન�ડયાદ ૨૯ - ૨૧૦.૦૮ 

,જુરાત ગેસ પાસેથી વSલુાત બાક� છે. 
િનયમો>સુાર માગંણા ર)!ટર િનભાવેલ નથી.  

૨ 

મ�ુધા ૧૩ ૭૧૧૯૦ ૩૭.૦૯ 

સને ૨૦૧૫-૧૬ના �હસાબોમાં ગેસ પાઇપલાઇનના 
ભાડાની આવક મેળવેલ નથી.શહ�ર� િવકાસ અને 
શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગના તા. ૨૫/૦૪/૦૮ના 
ઠરાવ Zજુબ ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૭ Sધુી ભા�ુ વSલુ 
કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૩ ગણદ�વી ૧૬ - ૩૪.૨૭ ).એસ.પી.સી. કંપની પાસેથી વSલુાત બાક� છે.  
૪ પારડ� ૧૩ - ૨૭.૯૦  ).એસ.પી.સી. પાસેથી વSલુાત બાક� છે. 
૫ �ઝા ૨૯ - ૨૪.૨૧ સાબરમતી ગેસ કંપની પાસેથી વSલુાત બાક� છે.  
૬ પેથાUરુ ૧૧ - ૨૦.૮૨ ).એસ.પી.સી. પાસેથી વSલુાત બાક� છે. 
૭ કલોલ ૩૪ - ૨૦.૧૪ સાબરમતી ગેસ કંપની પાસેથી વSલુાત બાક� છે.  
૮ લNબડ� ૧૦ - ૬.૭૬ ).એસ.પી.સી. પાસેથી વSલુાત બાક� છે. 
૦૯ િવસનગર ૩૧ - ૬.૪૦  સાબરમતી ગેસ કંપની પાસેથી વSલુાત બાક� છે.  
૧૦ 

માણસા ૧૫ - ૪.૧૫ 
માગંણા,યાદ� ક� અRય ર)!ટર િનભાવેલ નથી. 
સાબરમતી ગેસ �લ. પાસેથી વSલુાતની બાક� રકમ. 

૧૨ ઇડર ૧૮ - ૨.૫૭ સાબરમતી ગેસ કંપની પાસેથી વSલુાત બાક� છે. 
૧૩ પાલનUરુ ૧૨ ગેસ પાઇપલાઇન નાખંવા તેમજ તે સબંિધત  ર�!ટોર�શન ચા� અને વાિષ�ક ભાડાની 

આકારણી, માંગણા તથા વSલુાતના આ>ષુા�ંગક તમામ ર�કડ ઓ�ડટ ચકાસણી અથ~ 
રFુ કરવામા ંઆવેલ ન હતા. માંગ]ુ,ં વSલુાત તથા બાક� વSલુાત nગે િવગતો 
Qણી શકાયેલ નથી. 

૧૪ બાલાિસનોર ૧૫ 
૧૫ ઝાલોદ ૨૯ 

૧૬ િસ�ા ૩૪ 

૧૭ nકલે�ર ૧૪ 

 [ુલ      ૩૯૪.૩૯  

૨. આમ, છતા ં ઉપર જણાવેલ નગરપા�લકાઓ તરફથી ટ�લીફોન/ઓ.એફ.સી. ક�બલ તથા ગેસ પાઈપલાઈન ભાડા> ુ
માગંણા ર)!ટર તથા અર) ર)!ટર/ર�કડ િનભાવવામા ંઆવેલ નથી. તેમજ તે nગે> ુઅલગ ર�કડ ક� મા�હતી ઓ�ડટ 
સમ� રFુ થયેલ નથી. xથી ટ�લીફોન/ઓ.એફ.સી. ક�બલ તથા ગેસ પાઈપલાઈનના બાક� માંગણાઓ વSલુાતની 
ચકાસણી થયેલ નથી. x nગે !પ�ટતા સહ Uતૂતા થવી ઘટ�. 

 ૩.૯  બધં હાલતના વાહનોનો િનકાલ ન થવા બાબત 
 નગરપા�લકા લNબડ�, ).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૩૩) નગરપા�લકા ચકલાસી, ).ખેડા(ફ.ન.ં૪) 
નગરપા�લકા ચોટ�લા,).Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૨૪)     નગરપા�લકા ન�ડયાદ,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૪)   
નગરપા�લકા લાઠ�, ).અમર�લી(ફ.ન.ં૨૫)     નગરપા�લકા ભdચ,).ભdચ(ફ.ન.ં૩૧)     
નગરપા�લકા ઉપલેટા, ).રાજકોટ(ફ.ન.ં૩૦) નગરપા�લકા જcંસુર,).ભdચ(ફ.ન.ં૬)     
નગરપા�લકા xતUરુ-નવાગઢ, ).રાજકોટ( ફ.ન.ં૩૭) નગરપા�લકા બોરસદ,).આણદં(ફ.ન.ં૧૮) 
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નગરપા�લકા ધોરા), ).રાજકોટ (ફ.ન.ં૪૩) નગરપા�લકા સતંરામUરુ, ).મહ�સાગર(ફ.ન.ં૪) 
નગરપા�લકા ઉના, ). ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૧)     નગરપા�લકા ઓખા, ).દ�વXિૂમ Gારકા(ફ.ન.ં૫૧)     
નગરપા�લકા વથંલી, ).Fૂનાગઢ (ફ.ન.ં૮)     નગરપા�લકા વેરાવળ, ).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૪)   
નગરપા�લકા Qમ-જોધUરુ, ).Qમનગર(ફ.ન.ં૩૭) નગરપા�લકા પાટણ, ).પાટણ(ફ.ન.ં૩૦)     
નગરપા�લકા સલાયા, ).Qમનગર(ફ.ન.ં૩૮) નગરપા�લકા માંડવી, ). ક`છ(ફ.ન.ં૨૦) 

 
 સરકારjીના શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ િવભાગ, ગાધંીનગરના ઠરાવ ન.ં નમમ/૧૩૨૦૦૭/૫૬૮૦/આર 
તા. ૨૦/૦૯/૨૦૦૭ના અ>સુાર લાબંા સમયથી બધં હાલતમાં હોય, ર�પેરNગ ક� મરામત ન થઇ શક� તેવા વાહનને આz�ુય 
Uણુ ગણી વાહનને કRડમ કર� તેની હરા) કરાવવાની થાય છે. નીચેની િવગતે ઉપરોIત નગરપા�લકાઓ ખાતે વાહનો 
લાબંા સમયથી બધં હાલતમા ંપડ�લ છે. xથી x તે સમયે તેમની ઉપજવા પાJ રકમ xટલી રકમ ઉપજતી નથી. આમ, 
સ!ંથાને ઉપજવા પાJ રકમ કરતા xટલી રકમ ઓછ� ઉપx તેટ� ુઆિથ�ક >કુસાન થયેલ છે.  

?મ નગરપા�લકા> ુનામ બધં હાલતના વાહનોની સfંયા 
૧ વેરાવળ ૪૨ 
૨ ઉના ૨૯ 
૩ ભdચ ૨૦ 
૪ પાટણ ૧૮ 
૫ ન�ડયાદ ૧૫ 
૬ xતUરુ-નવાગઢ ૧૪ 
૭ ઉપલેટા ૯ 
૮ જcંસુર ૯ 
૯ ઓખા ૯ 
૧૦ લNબડ� ૮ 
૧૧ ધોરા) ૬ 
૧૨ વથંલી ૫ 
૧૩ બોરસદ ૫ 
૧૪ ચોટ�લા ૪ 
૧૫ Qમ-જોધUરુ ૪ 
૧૬ સલાયા ૪ 
૧૭ ચકલાસી ૪ 
૧૮ સતંરામUરુ ૪ 
૧૯ લાઠ� ૩ 
૨૦ માડંવી ૩ 
 [ુલ ૨૧૫  

 
  લાબંા સમયથી બધં હાલતમાં રહ�લ વાહનોને કRડમ કર� Qહ�ર હરા)થી ઉપજ મેળવવી જોઇએ. x મેળવેલ 

નથી. xથી વાહનોનો તાtકા�લક  હરા)થી િનકાલ કર� ઉપજ મેળવવી ઘટ�. xથી તેમની �ક�મતમા ં �દન- 6િત�દન થતો 

ઘટાડો િનવાર� શકાય અને સ!ંથાને આિથ�ક >કુસાનથી બચાવી શકાય.  
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૩.૧૦  bયવસાય વેરાની નબળ� વSલુાત તેમજ માગંણા ર)!ટર ન િનભાવવા બાબત  

નગરપા�લકા સલાયા, ).દ�.Gારકા(ફ.ન.ં૪૫) નગરપા�લકા ઓડ,).આણદં(ફ.ન.ં૧૪) 

સરકારjીએ તા. ૧/૫/૨૦૦૮થી અમલમાં આવે તે ર�તે Sધુારા કર�લ છે. x Zજુબ નગરપા�લકા િવ!તાર માટ� 

6ોફ�શનલ ટ�Iસના કાયદા હ�ઠળ એનરોલમેRટ ર)!L�શન (ઇ.સી) કરદાતા તેમજ કામે રાખનારાઓ (આર.સી) કરદાતાઓ 

પાસેથી નવા દરો Zજુબ bયવસાય વેરો સીધોસીધો વSલુવા માટ� નગરપા�લકાઓને ડ�ઝી{નેટ�ડ ઓથોર�ટ� Qહ�ર કર�લ 

છે.નાણા ં ખાતાના તા. ૧/૪/૨૦૦૮ના નોટ�ફ�ક�શન ન.ં ()એચએન-૧૦)પીએ�ટ�-૨૦૦૮-એસ.૩(૨)(૪)-ટ�એચ અને 

()એચએન-૧૦)પીએ�ટ�-૨૦૦૮-એસ.૩(૨)(૩)-ટ�એચ Gારા અ>?ુમે પગાર-વેતનદારો અને bયવસાયીઓ પાસેથી 

નીચેના પJકમા ંજણાbયા Zજુબ bયવસાયવેરો વાિષ�ક ધોરણે વSલુવાનો રહ� છે. 

,જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૯૯ અRવયે x વેરા નગરપા�લકાએ દાખલ કર�લ છે તેના માટ� 

�ડમાRડ / માગં]ુ ં િનયત કર� P zિુનિસપલ એકાઉR ટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ-૬૫ Zજુબના ર)! ટર િનભાવવા જdર� છે. 

શહ�ર� િવ! તારના bયવસાયીઓનો સવ~ કર�ને તેના તમામ માંગણા, ર)! ટરમાં નaધવાના રહ� તથા બાક�દારો પાસેથી 

વSલુાત માટ� િનયમો>સુાર કાયવાહ� કરવી રહ�. 

૧. નગરપા�લકા સલાયા(ફ.ન.ં૪૫)સ!ંથાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અRવેષણ દરPયાન bયવસાયવેરાર)!ટરની 

ચકાસણી કરતા અગાઉના વષના તથા ઓ�ડટ વષની બાક� વSલુાત d. ૫.૦૮ લાખ વSલુ લેવા> ુબાક� 

જણાયેલ છે. આ બાબતે વSલુાત માટ� સઘન 6યtનો કરવા રહ�. 

 ૨. નગરપા�લકા ઓડ(ફ.ન.ં૧૪)નગરપા�લકાએ bયવસાયવેરા માગંણા અને વSલુાત nગેની મા�હતી રFુ કર�લ નથી 

xથી ખર�ખર [ુલ માગં]ુ,ં ચા� ુ માંગ] ુ તથા બાક� વSલુાતની િવગતો Qણી શકાયેલ નથી. વYમુાં 

bયવસાયવેરાની રકમ બhકમા ંજમા કરાવેલ છે તેમ જણાયેલ છે પરંp ુરોજમેળમા ંઅસર િવલબંથી આપવા nગે 

!પ�ટતા કરવાની રહ�. 

૩.   નગરપા�લકા િશહોર, ).ભાવનગર(ફ.ન.ં ૨૨)નગરપા�લકાએ bયવસાયવેરાની બxટ જોગવાઇ કરતા નબળ� 

વSલુાત કર�લ છે. માંગણા રuજ!ટરમા ંજણાbયા 6માણે [ુલ d, ૪૦,૦૪,૬૪૨/-ના માગંણા સામે d. ૨૫,૬૫,૮૫૦/-ની 

વSલુાત થવા પામેલ છે x �બુજ ઓછ� છે. વYમુા,ં સને૨૦૧૬-૧૭ના નગરપા�લકા Gારા વSલુ કર�લ 

કમચાર�ઓના કપાત 6ોફ�શનલ ટ�Iસ d. ૨,૭૬,૦૪૦/-ની આવક સરકારjીમાં જમા કરાવેલ નથી x જમા 

કરાવવાની રહ�.  
 

૩.૧૧   Qહ�રાત માટ�ના હો�ડ�{સની આવક મેળવવામા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત.  

           નગરપા�લકા nQર,). ક`છ(ફ.ન.ં૨૪)ના રોજમેળ તથા વગ�કરણ રuજ!ટરની ચકાસણી કરતા સને ૨૦૧૩-૧૪માં 

jી પા� �ડઝાઇRસ પાસેથી d. ૩,૫૬,૫૪૦/- લેણા પેટ� લેવાના બાક� છે વYમુાં સને ૨૦૧૫-૧૬ તથા ૨૦૧૬-૧૭મા ં

�ચJા(બી) પ 'લિસટ�ના ૫ હો�ડ�{સ �ચા ભાવે આપેલ પરંp ુ વSલુાતના કોઇ આધાર રFુ થયેલ નથી xથી 

િસy�ુરટ� �ડપોઝીટના d. ૨૮,૮૦૦/- તથા ભાડાના d. ૨,૮૮,૦૦૦/- વSલુ કરાવવી રહ�.  

 

૩.૧૨ પાણી Uરુવઠા શાખા તથા �દવાબ�ી શાખાના ખચમા ં િનયJંણ લાવવા તથા વેરા દાખલ કર� 

કામગીર� !વિનભર કરવા બાબત   
નગરપા�લકા વેરાવળ,).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૨) નગરપા�લકા ઝાલોદ,).દાહોદ(ફ.ન.ં૪૭) 
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નગરપા�લકા ગણદ�વી,).નવસાર�(ફ.ન.ં૧૯) નગરપા�લકા પેથાUરુ,).ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપા�લકા કલોલ,).ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૧૮) નગરપા�લકા તરસાડ�,).Sરુત(ફ.ન.ં૩૬) 

નગરપા�લકા રાધનUરુ,).પાટણ(ફ.ન.ં૧૮) નગરપા�લકા હાર�જ,).પાટણ(ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપા�લકા મ�ુધા,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૨) નગરપા�લકા કપડવજં,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૯) 

નગરપા�લકા િસrધUરુ,).પાટણ(ફ.ન.ં૧૧) નગરપા�લકા પાટણ,).પાટણ(ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપા�લકા ઠાસરા,).ખેડા(ફ.ન.ં૩૪) નગરપા�લકા કડોદરા,).સ�ચન(ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપા�લકા કડોદરા,).સ�ચન(ફ.ન.ં૧૮) નગરપા�લકા ઝાલોદ,).દાહોદ (ફ.ન.ં૪૮) 

નગરપા�લકા બારડોલી,).Sરુત (ફ.ન.ં૨૯) નગરપ�લકા સ�ચન, ).Sરુત (ફ.ન.ં૧૯) 

નગરપા�લકા તાલાળા, ).ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૩૧) નગરપા�લકા ડાકોર,).ખેડા (ફ.ન.ં૪૨) 

નગરપા�લકા બોરસદ, ).આણદં(ફ.ન.ં૧૧) નગરપા�લકા [ુિતયાણા,).પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૭) 

નગરપા�લકા માંડવી,).Sરુત(ફ.ન.ં૨૨)  

,જુરાત નગરપા�લકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ ૮૭(ગ) Zજુબ આરો{ય6દ અને Uરુતો પાણીનો 

Uરુવઠો Uરુો પાડવાની નગરપા�લકાની ફરજ છે. નગરપા�લકા પીવા> ુપાણી નાગર�કોને Udુ પાડવા ઘણો ખચ 

કર� છે. પરંp ુ તેની સામે Uરુતા 6માણમા ં વેરો ઉઘરાવવામા ંઆવતો ન હોવાથી નગરપા�લકા િનયામકjીએ 

પ�રપJ ?માકં : ન.પા.ની./U.ુ૨૪/વશ/પાણી,તા.૭/૧/૨૦૦૩થી પાણી> ુિવતરણ, વેરા અને પાણીના કરકસરUણુ 

ઉપયોગ બાબતે Sચુના આપેલ છે. તેમજ ફર)યાતપણે સામાRય પાણી વેરો દાખલ કરવા જણાવેલ છે. તથા 

નગરપા�લકા િનયામકjીના પ�રપJ ?માકં: ન.પા.િન./વહળ/U.ુ૧૦/વશી, તા.૧૬/૪/૨૦૦૨થી નગરપા�લકાના 

ખચમા ં િનયJંણ લાવવા પણ Sચુનઓ આપેલ છે. તેમજ નગરપા�લકા િનયામકjીના પ�રપJ 

?માકં:નપાિન/!L�ટ લાઇટ/વશી/૩૯૦૨-૪૦૮૫/૨૦૦૨,તા.૧૧/૭/૨૦૦૨થી નગરપા�લકા િવ!�ારમા ં !L�ટ લાઇટ 

સેવા અસરકારક અને કરIસરzIુત બનાવવા તેમજ !વિનભર કરવા યો{ય Sચુનાઓ આપેલ છે.ઉપરાતં,શહ�ર� 

િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃિનમાણ િવભાગના પ�રપJ ?માકં:).ઇ.બી./૧૧૨૦૦૩/એમ-૨૪/આર,તા.૧૬/૮/૨૦૦૩થી 

લાઇટવેરો નાખવાની કાયવાહ� કરવા તથા  નગરપા�લકાઓ Gારા લાઇટ વેરો તથા પાણી વેરો નાખેલ છે તેમા ં

યોજના !વિનભર બનાવવા માટ� દર Sધુારવા nગેની જdર� કાયવાહ� કરવા Sચુનાઓ આપેલ છે.  

નગરપા�લકાઓના પાણી Uરુવઠા તેમજ દ�વાબ�ી શાખાના વાિષ�ક આવક-ખચના સને ૨૦૧૬-૧૭ના 

�હસાબોના આ>ષુ�ંગક ર�કડ ચકાસતા નીચે Zજુબ ઓ�ડટ નaધ આપવામા ંઆવે છે. 

૧. પાણી Uરુવઠા શાખાની કામગીર� બાબત: નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓમા ં પાણી Uરુવઠા શાખાની આવક 

કરતા ં ખચમા ં મોટા 6માણમા ં વધારો જોવા મળેલ છે. નગરપા�લકાઓ Gારા નગરપા�લકા િનયામકjીના 

તા.૭/૧/૨૦૦૩ના પ�રપJની Sચુનાઓ> ુપાલન કરવામાં ઉદાસીનતા દાખવેલ જણાય છે. દર�ક સ!ંથાએ પાણી 

Uરુવઠા શાખાના ખચમાં કરકસર કરવા તેમજ પાણી Uરુવઠા શાખા !વિનભર થાય તેવા 6યાસો કરવાના રહ�.                  
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?મ 
 
 
 

(૧) 

ન.પા.> ુનામ 
 
 
 

(૨) 

ફ. ન.ં 
 
 
 

(૩) 

પાણી Uરુવઠાની [ુલ આવક 
(d. લાખમા)ં 

 
 

(૪) 

પાણી 
Uરુવઠાનો 
[ુલ ખચ 

(`̀.લાખમા)ં 
(૫) 

પાણી Uરુવઠાની 
આવક કરતા 
ખચનો વધારો 
(`.લાખમા)ં 

(૬) 

ટકાવાર� 
(%) 

 (કોલમ ૬*૧૦૦)/ 
કોલમ ૪) 

(૭) 

૧ ઝાલોદ ૪૭ ૨૨.૩૮ ૨૨૪.૭૭ ૨૦૨.૩૯ ૯૦૪.૩૩ 
૨ તરસાડ� ૩૬ ૨૩.૦૦  ૧૧૩.૨૪ ૯૦.૨૪ ૩૯૨.૩૫ 
૩ વેરાવળ ૨૨ ૯૮.૧૧ ૪૬૭.૯૫ ૩૬૯.૮૪ ૩૭૬.૯૬ 
૪ કપડવજં ૩૯ ૫૮.૦૮ ૨૫૦.૩ ૧૯૨.૨૨ ૩૩૦.૯૬ 
૫ રાધનUરુ ૧૮ ૩૭.૨૯ ૧૫૪.૭૪ ૧૧૭.૪૫ ૩૧૪.૯૬ 
૬ પેથાUરુ ૧૩ ૩૯.૫૧ ૧૫૮.૪૮ ૧૧૮.૯૭ ૩૦૧.૧૧ 
૭ પાટણ ૨૧ ૩૦૨.૦૦  ૧૧૦૬.૦૫ ૮૦૪.૦૫ ૨૬૬.૨૪ 
૮ કલોલ ૧૮ ૧૬૨.૮૪ ૫૯૬.૩૬ ૪૩૩.૫૨ ૨૬૬.૨૨ 
૯ હાર�જ ૨૩ ૧૮.૯૬ ૬૬.૨૫ ૪૭.૨૯ ૨૪૯.૪૨ 
૧૦ મ�ુધા ૩૨ ૨૦.૯૪ ૫૬.૨૧ ૩૫.૨૭ ૧૬૮.૪૩ 
૧૧ િસrધUરુ ૧૧ ૧૫૦.૪૧ ૨૩૨.૨૫ ૮૧.૮૪ ૫૪.૪૧ 
૧૨ ગણદ�વી ૧૯ ૨૦.૩૮ ૨૪.૭૩ ૪.૩૫ ૨૧.૩૪ 
૧૩ ઠાસરા ૩૪ ૧૪.૧૨ ૧૪.૫૨ ૦.૪૦  ૨.૮૩ 
૧૪ કડોદરા ૧૨ પાણી વેરો દાખલ કર�લ નથી. ૨૨.૫૦ ---- ---- 

 
૨. �દવાબ�ી શાખાની કામગીર� બાબત: નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓમાં �દવાબ�ી વેરો દાખલ કરાયેલ નથી. 

નગરપા�લકા િનયામકjીના તા.૧૧/૭/૨૦૦૨ અને શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃિનમાણ િવભાગના પ�રપJ 

?માકં:).ઇ.બી./૧૧૨૦૦૩/એમ-૨૪/આર,તા.૧૬/૮/૨૦૦૩ના પ�રપJોની Sચુનાઓનો અમલ કર� દ�વાબ�ી 

વેરો દાખલ કરવા તેમજ દ�વાબ�ી શાખા !વિનભર કરવાના 6યાસો હાથ ધરવા રહ�. 

 
?મ નગરપા�લકા> ુ

નામ 
ફ. ન.ં �દવાબ�ીની [ુલ આવક 

(`.લાખમા)ં 
�દવાબ�ીનો [ુલ ખચ 

(`.લાખમા)ં 
૧ ઝાલોદ ૪૮ �દવાબ�ી વેરો નાખેલ નથી. ૬૦.૭૭ 
૨ બોરસદ ૧૧ �દવાબ�ી વેરો નાખેલ નથી. ૫૫.૩૧ 

 

૩. નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓમા ંદ�વાબ�ી શાખાની આવક કરતા ંખચમા ંમોટા 6માણમા ંવધારો જોવા મળેલ 

છે. નગરપા�લકા Gારા નગરપા�લકા િનયામકjીના તા.૧૧/૭/૨૦૦૨ અને શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� ,હૃ િનમાણ 

િવભાગના તા.૧૬/૮/૨૦૦૩ના પ�રપJોની Sચુનાઓ> ુ પાલન કરવામા ં ઉદાસીનતા દાખવેલ જણાય છે.દર�ક 

સ!ંથાએ દ�વાબ�ી શાખાના ખચમા ંકરકસર તેમજ દ�વાબ�ી શાખા !વિનભર થાય તેવા 6યાસો કરવાના રહ�. 
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?મ 
 
 
 
 

(૧) 

ન.પા.> ુનામ 
 
 
 
 

(૨) 

ફ. ન.ં 
 
 
 
 

(૩) 

�દવાબ�ીની [ુલ આવક 
(`̀. લાખમા)ં 

 
 
 

(૪) 

�દવાબ�ીનો 
[ુલ ખચ 

(`. લાખમા)ં 
 
 

(૫) 

�દવાબ�ીની 
આવક કરતા 
ખચમા ંવધારો 
(`. લાખમા)ં 

 
(૬) 

ટકાવાર� 
(%) 

 (કોલમ 
૬*૧૦૦)/ 
કોલમ ૪) 

(૭) 
૧ ડાકોર ૪૨ ૦.૭૧ ૨૦.૭૨ ૨૦.૦૧ ૨૮૧૮.૩૧ 
૨ રાધનUરુ ૧૮ ૧.૩ ૩૫.૪૮ ૩૪.૧૮ ૨૬૨૯.૨૩ 
૩ કડોદરા ૧૮ ૧.૭૨ ૨૪.૫૬ ૨૨.૮૪ ૧૩૨૭.૯૧ 
૪ તાલાળા ૩૧ ૪.૯ ૬૧.૫૩ ૫૬.૬૩ ૧૧૫૫.૭૧ 
૫ ઠાસરા ૩૪ ૦.૩૫ ૪.૨૩ ૩.૮૮ ૧૧૦૮.૫૭ 
૬ સ�ચન ૧૯ ૪.૧૭ ૪૦.૧૪ ૩૫.૯૭ ૮૬૨.૫૯ 
૭ બારડોલી ૨૯ ૧૫.૩૨ ૯૮.૯૪ ૮૩.૬૨ ૫૪૫.૮૨ 
૮  પાટણ ૨૧ ૩૧.૯૨ ૧૧૯.૫૨ ૮૭.૬ ૨૭૪.૪૪ 
૯ તરસાડ� ૩૬ ૧૫.૦૧ ૪૪.૪૧ ૨૯.૪ ૧૯૫.૮૭ 
૧૦ માડંવી ૨૨ ૭.૨૭ ૧૬.૬૮ ૯.૪૧ ૧૨૯.૪૪ 
૧૧ કલોલ ૧૮ ૪૭.૧૧ ૯૫.૦૩ ૪૭.૯૨ ૧૦૧.૭૨ 
૧૨ િસrધUરુ ૧૧ ૨૫.૪૨ ૪૩.૭૧ ૧૮.૨૯ ૭૧.૯૫ 
૧૩ [ુિતયાણા ૧૭ ૧૨.૯૫ ૧૬.૨૪ ૩.૨૯ ૨૫.૪૧ 
૧૪ મ�ુધા ૩૨ ૮.૫૬ ૯.૯૯ ૧.૪૩ ૧૬.૭૧ 

૪. નીચે જણાવેલ નગરપા�લકાઓમાં સફાઇ શાખાની આવક કરતા ંખચમાં મોટા 6માણમાં વધારો જોવા મળેલ છે. 

નગરપા�લકાઓ Gારા નગરપા�લકા િનયામકjીના તા.૧૬/૪/૨૦૦૨ના પ�રપJની Sચુનાઓ> ુ પાલન કરવામા ં

ઉદાસીનતા દાખવેલ જણાય છે. દર�ક સ!ંથાએ સફાઇ ખચમા ં કરકસર તેમજ સફાઇ શાખા !વિનભર થાય તેવા 

6યાસો હાથ ધરવા રહ�. 
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(%) 
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૬*૧૦૦)/કોલમ ૪) 

 
(૭) 

 

૧ તરસાડ� ૩૬ ૨૮.૦૮ ૩૦૩.૪૨ ૨૭૫.૩૪ ૯૮૦.૫૬ 

૨ કડોદરા ૧૮ ૧૨.૮૧ ૧૮.૯૮ ૬.૧૭ ૪૮.૧૭ 
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 ઉપરોIત �ક!સાઓ નZનુાdપ હોઇ આ િસવાય અRય નગરપ�લકાઓમા ં પાણી Uરુવઠા શાખા તથા 
�દવાબ�ી શાખાના ખચમા ં િનયJંણ લાવી તથા વેરા દાખલ કર� પાણી Uરુવઠા યોજના, �દવાબ�ી યોજના 
તથા સફાઇ યોજના !વિનભર બનાવવાની રહ�. 

 ઉપરોIત ફકરાઓ પરtવે નગરપા�લકા િસrધUરુ (ફ.ન.ં૨૦), નગરપા�લકાચાણ!મા (ફ.ન.ં૧૪), 
નગરપા�લકાહાર�જ (ફ.ન.ં૨૩), નગરપા�લકા હાર�જ(ફ.ન.ં૩૬), નગરપા�લકા QમજોધUરુ(ફ.ન.ં૧૩), 
નગરપા�લકા QમજોધUરુ(ફ.ન.ં૩૭), નગરપા�લકા ખેડા (ફ.ન.ં૧૫), નગરપા�લકા ભdચ (ફ.ન.ં૪), નગરપા�લકા 
ભdચ (ફ.ન.ં૧૭), નગરપા�લકા ભdચ (ફ.ન.ં૩૧), નગરપા�લકા માણાવદર (ફ.ન.ં૨૮), નગરપા�લકા વથંલી 
(ફ.ન.ં૮), નગરપા�લકા વથંલી (ફ.ન.ં૯), નગરપા�લકા વથંલી (ફ.ન.ં૧૬), નગરપા�લકા પાટડ� (ફ.ન.ં૧૬), 
નગરપા�લકા વઢવાણ (ફ.ન.ં૧૯), નગરપા�લકા બોરસદ (ફ.ન.ં૧૧), નગરપા�લકા બોરસદ (ફ.ન.ં૧૮), 
નગરપા�લકા બોરસદ (ફ.ન.ં૨૨), નગરપા�લકા gકલાવ (ફ.ન.ં૧૩), નગરપા�લકા માડંવી (ફ.ન.ં૨૦), 
નગરપા�લકા ગaડલ (ફ.ન.ં૨૮), નગરપા�લકા bયારા (ફ.ન.ં૧૯), નગરપા�લકા વેરાવળ (ફ.ન.ં૧૦), નગરપા�લકા 
વેરાવળ (ફ.ન.ં૧૪), નગરપા�લકા વેરાવળ (ફ.ન.ં૨૦), નગરપા�લકા વેરાવળ (ફ.ન.ં૨૧), નગરપા�લકા વેરાવળ 
(ફ.ન.ં૨૨), નગરપા�લકા દહ�ગામ(ફ.ન.ં૧૭), નગરપા�લકા દહ�ગામ (ફ.ન.ં૧૯), નગરપા�લકા તરસાડ� (ફ.ન.ં૨૦), 
નગરપા�લકા તરસાડ� (ફ.ન.ં૨૪), નગરપા�લકા તરસાડ� (ફ.ન.ં૩૬), નગરપા�લકા પાટણ (ફ.ન.ં૧૫), 
નગરપા�લકા પાટણ (ફ.ન.ં૨૧), નગરપા�લકા પાટણ (ફ.ન.ં૨૭), નગરપા�લકા પાટણ (ફ.ન.ં૩૦), નગરપા�લકા 
વલસાડ (ફ.ન.ં૨૪),નગરપા�લકા િવQUરુ (ફ.ન.ં૧૪),નગરપા�લકા િવQUરુ (ફ.ન.ં૧૬),નગરપા�લકા બારડોલી 
(ફ.ન.ં૧૪), નગરપા�લકા બારડોલી (ફ.ન.ં૨૯), નગરપા�લકા બારડોલી (ફ.ન.ં૩૩),નગરપા�લકા કનસાડ 
(ફ.ન.ં૧૬), નગરપા�લકા કનસાડ (ફ.ન.ં૧૮), નગરપા�લકા કઠલાલ (ફ.ન.ં૧૪), નગરપા�લકા કઠલાલ (ફ.ન.ં૨૩), 
નગરપા�લકા કઠલાલ (ફ.ન.ં૨૭),નગરપા�લકા કપડવજં (ફ.ન.ં૨૦), નગરપા�લકા કપડવજં (ફ.ન.ં૨૨), 
નગરપા�લકા કપડવજં (ફ.ન.ં૨૪), નગરપા�લકા કપડવજં (ફ.ન.ં૩૯),નગરપા�લકા મ�ધુા(ફ.ન.ં૮), નગરપા�લકા 
મ�ુધા(ફ.ન.ં૧૧), નગરપા�લકા મ�ુધા(ફ.ન.ં૧૩), નગરપા�લકા મ�ુધા(ફ.ન.ં૩૨), નગરપા�લકા 
nકલે�ર(ફ.ન.ં૧૪), નગરપા�લકા nકલે�ર(ફ.ન.ં૨૦), નગરપા�લકા પાલનUરુ(ફ.ન.ં૧૨), નગરપા�લકા 
Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૬), નગરપા�લકા Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૭),નગરપા�લકા Sરુ�R�નગર(ફ.ન.ં૧૮),નગરપા�લકા 
લNબડ�(ફ.ન.ં૧૦),નગરપા�લકા લNબડ�(ફ.ન.ં૩૩),નગરપા�લકા ઉમર�ઠ (ફ.ન.ં૨૬), નગરપા�લકા xતUરુ 
(ફ.ન.ં૨૨), નગરપા�લકા xતUરુ (ફ.ન.ં૩૭),નગરપા�લકા વડાલી (ફ.ન.ં૧૩),નગરપા�લકા િસrધUરુ 
(ફ.ન.ં૧૧)ના સ!ંથા તરફથી મળેલ સમયમયાદામાં મળેલ જવાબોને rયાને લઇ ને સદર ફકરાઓ> ુઘડતર 
કર�લ છે.   

 

61



6કરણ  –  ૪ 

નગરપા�લકા Gારા કરવામા ંઆવેલ ખચમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 
 

૪.૧  મFુંર મહ�કમ  િસવાયની જ{યાઓ ઉપર માRય ભરતી 6�?યા િસવાય મહ�કમની િનમ]ુકં કર� 

અિનયિમત ર�તે ખચ કરવા બાબત 

નગરપાલકા lજુ, j. કtછ-lજુ(ફ.ન.ં૧૫) નગરપાલકા ઉના,j. ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં ૦૮) 

નગરપાલકા ]તXરુ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૪૬) નગરપાલકા ડાકોર,j.ખેડા(ફ.ન.ં ૦૫) 

નગરપાલકા અમર6લી,j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૦૮) નગરપાલકા બાબરા,j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૦૮) 

નગરપાલકા ભાણવડ,j. દ6.<ારકા(ફ. ન.ં ૦૬) નગરપાલકા દામનગર,j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૦૫) 

નગરપાલકા રાTુલા,j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૦૫)  

  �જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૪૭ અને ૫૦ �જુબ નગરપાલકા િનયામક:ીની 

XવુK મTુંર0 િસવાય જ_યાઓ ઉભી કર0 તેના પર િનમoુકં કર0 શકાતી નથી. શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ 

િવભાગના ઠરાવ Gમાકં:  નપમ/૧૦૮૯/૧૧૨૨/આર તા.૨૨-૧-૨૦૦૪ અને ઠરાવ Gમાકં : 

મકમ/૧૩૨૦૧૦/િસ.ફા.૭/આર તા. ૧/૬/૨૦૧૦થી નગરપાલકાઓના મહ6કમ/ ુ લ��ુમ માળºુ ં તથા મહ6કમના 

માપદંડ ન�0 કરવામા ંઆવેલ છે. 

પચંાયત �હૃ િનમાKણ અને શહ6ર0 િવકાસ િવભાગના તા.૧૬-૭-૧૯૭૭ના પ�રપ5 Gમાકં: ૧૬૭૬-૪૦૯૧-પા-૧ �જુબ 

સેટઅપમા ં] તે Eકારની ]ટલી જ_યા મTુંર થયેલ હોય તેના ૧૦% થી કોઇપણ સજંોગોમા ંવધે ન�હ તેટલી જ_યાઓ 

�ંુક0 �દુત અને હગંામી ધોરણે  ભરવાની રહ6 છે.   

શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગના તા.૨૦-૧૦-૧૯૯૯ના પ�રપ5 �જુબ ફkત ચોથા 

વગKના કમKચાર0ઓના સવંગKમા ંમTુંર થયેલ મહ6કમના ૧૦% વધાર6 રોજમદારો રાખી શકાય છે.  �યાર6 અVય સવંગK માટ6 

કરારના ધોરણે સેવાઓ લઇ કામગીર0 XણુK કરાવવાની રહ6 છે. નગરપાલકા િનયામક:ીની કચેર0ના તા.૩-૮-૨૦૦૪ના 

પ�રપ5 ન.ંનપામી/g૧ુ/૪૦૩૫/૨૦૦૪થી રોજમદારો ન રાખવા Pચુના આપવામા ંઆવેલ છે.  

શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગના તા ૨૨/૦૪/૦૪ના પ5 તેમજ નગરપાલકા િનયામક:ીના તા. 

૦૧/૦૩/૨૦૦૫ના પ�રપ5થી મહ6કમ ખચK મહ6Pલુી આવકના ૪૫%ની મયાKદામા ંરાખવા ન�0 કરવામા ંઆવેલ છે.  

૧. સને ૨૦૧૬-૧૭ના �હસાબોના ઓ�ડટ દરMયાન નીચે દશાKવેલ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓ <ારા મTુંર થયેલ 

મહ6કમના ૧૦% કરતા ંવm ુરોજમદારોની અિનયિમત ર0તે િનમoુકં કરવામા ંઆવેલ છે. િનયત મયાKદા કરતા ં

વm ુરોજમદારો રોકવા બાબતે સ#ંથા <ારા સ1મ અિધકાર0ની કોઇ XવુK મTુંર0 મેળવવામા ંઆવેલ નથી તેમજ 

આવો અિનયિમત ખચK િવિનયિમત કરવા કોઇ કાયKવાહ0 કરવામા ંઆવેલ નથી. 

?મ ન.પા.> ુનામ ફ.ન.ં મFુંર 
થયેલ 
મહ�કમ 

૧૦% Zજુબ 
મળવાપાJ 
રોજમદાર 

િનમ] ૂકં 
રોજમદાર 

વધાર� િનમ] ૂકં 
કર�લ 

રોજમદાર 

ખચ d. 
(લાખમા)ં 

૧ lજુ ૧૫ ૯૦ ૯ ૬૫૭ ૬૪૮ ૬૬૩.૬૯ 

૨ ઉના ૦૮ ૧૫૦ ૧૫ ૧૮૮ ૧૭૩ ૧૩૫.૫૪ 
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૩ ]તXરુ ૪૬ ૩૦૩ ૩૦ ૧૪૦ ૧૧૦ ૧૧૨.૫૮ 

૪ ડાકોર ૦૫ ૯૧ ૯ ૯૬ ૮૭ ૬૨.૪૪ 

૫ અમર6લી ૦૮ ૩૦૯ ૩૧ ૧૪૦ ૧૦૯ ૬૧.૨૮ 

૬ બાબરા ૦૮ ૧૫૭ ૧૬ ૧૨૨ ૧૦૬ ૪૫.૫૯ 

૭ ભાણવડ ૦૬ ૮૭ ૯ ૧૦૦ ૯૧ ૨૮.૩૬ 

૮ દામનગર ૦૫ ૪૭ ૫ ૩૯ ૩૪ ૧૮.૮૪ 

૯ રાTુલા ૦૫ ૪૭ ૫ ૪૫ ૪૦ ૬.૩૮ 

 
૪.૨ અિનયિમત ર�તે રોજમદાર રોક� ખચ કરવા nગે 

નગરપાલકા ન�ડયાદ,j.ખેડા(ફ.ન.ં૦૭) નગરપાલકા કલોલ, j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૧૫) 

નગરપાલકા માણસા, j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૦૬) નગરપાલકા િસFધXરુ,j.પાટણ (ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા રાધનXરુ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૧૨) નગરપાલકા ઠાસરા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૦૪) 

નગરપાલકા દહ6ગામ,j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૦૬) નગરપાલકા તરસાડ0,j.Pરુત(ફ.ન.ં ૧૪) 

નગરપાલકા �ુિતયાણા, j.પોરબદંર(ફ.ન.ં ૦૫)  

   નગરપાલકાઓ <ારા સને  ૨૦૧૬-૧૭ના વષK દરMયાન નીચે જણાવેલ પ5કની િવગતે નીચે જણાવેલ 

ન�નુાwપ નગરપાલકાઓમા ં�ુલ d.૬૦૪.૬ લાખનો અિનયિમત ર0તે ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. 

અ.ન.ં નગરપા�લકા> ુનામ ફ.ન.ં ખચ રકમ 
(d. લાખમા)ં 

૧ ન�ડયાદ ૦૭ ૧૮૭.૮૮ 

૨ કલોલ ૧૫ ૮૦.૩૬ 

૩ માણસા ૦૬ ૬૮.૫૧ 

૪ િસFધXરુ ૧૦ ૬૮.૦૭ 

૫ રાધનXરુ ૧૨ ૫૬.૪૩ 

૬ ઠાસરા ૦૪ ૪૮.૪૪ 

૭ દહ6ગામ ૦૬ ૪૫.૯૩ 

૮ તરસાડ0 ૧૪ ૪૧.૧૩ 

૯ �ુિતયાણા ૦૫ ૭.૮૫ 

 [ુલ ૬૦૪.૬ 

૨. નગરપાલકાઓ <ારા સેટઅપ કરતા ં વm ુ કમKચાર0ઓની ભરતી કરવામા ં આવેલ છે. સેટઅપ બહારના 

કમKચાર0ઓ માટ6 સરકાર:ીની કોઇ મTુંર0 મેળવવામા ંઆવેલ નથી. 

૩. નગરપાલકા િનયામક:ીના પ�રપ5 Gમાકં : નપાની/g.ુ૧/વશી-૪૦૩૫/૨૦૦૪, તા. ૦૩/૦૮/૨૦૦૪થી 

નગરપાલકાના મTુંર મહ6કમની જ_યાઓ િસવાયની જ_યાઓ ઉપર માVય ભરતી E�Gયા અ/સુયાK િવના 

રાખવામા ંઆવેલ રોજમદારો બાબતે આપવામા ંઆવેલ Pચૂના Gમાકં : ૨(સી) તથા ૨(ડ0) �જુબ સગાવાદ 

તથા Ö·ટાચારથી yૂર રાખવા માટ6 કોઇ ‘બેકડોર’ એVN0 થી િનમo ૂકં થઇ શક6 નહ0. તથા #થાિનક સ#ંથાની 

નાણાકં0ય 1મતા Fયાને લેવાની રહ6 છે. 
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ઉપસહંાર :  સ#ંથા <ારા રોજમદાર પાછળના િનયમ િવwFધ થતા ખચKના કારણે મહ6કમ ખચKની ટકાવાર0 વધતી જતી 

હોઇ લોકઉપયોગી િવકાસના કાય\ માટ6 નાણાનંી યો_ય ફાળવણી થઇ શકતી નથી અને સ#ંથાને મળનાર EોQસાહક 

aાVટની રકમમા ંધટાડો થાય છે અને સ#ંથાની #વભડંોળની આિથ{ક i#થિતને અસર કર6 છે. તેના કારણે સ#ંથાને આિથ{ક 

/કુશાન સહન કર�ુ ં પડ6 છે.રા�ય સરકાર <ારા નગરપાલકાઓ <ારા થતા અિનયિમત ખચKને િનયમ �જુબ માVય 

ખચKની મયાKદામા ંખચK થાય તે ર0તે કાયKવાહ0 થવી ઘટ6. 

 

૪.૩ દહાડ�યા પJક nગેની અિનયિમતતા બાબત  
નગરપાલકા આમોદ, j. ભwચ (ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા ઠાસરા, j. ખેડા(ફ.ન.ં૦૮) 

નગરપાલકા વડનગર, j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં ૧૨) નગરપાલકા ગોધરા, j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં ૧૧) 

નગરપાલકા ½ણુાવાડા, j. મહ0સાગર (ફ.ન.ં ૧૫) નગરપાલકા શહ6રા, j. મહ0સાગર (ફ.ન.ં ૦૪) 

નગરપાલકા કાલોલ, j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં ૨૩) નગરપાલકા ઝાલોદ, j.દાહોદ (ફ.ન.ં ૫૦) 

નગરપાલકા �ઝા, j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં ૨૬)  

સને ૨૦૧૬-૧૭ના અV વેષણમા ંનીચે �જુબ �હસાબી શાખાના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ંસ#ંથાના 

અલગ- અલગ િવભાગોએ દહાડ0યા પ5કથી મTુરો રોક0 નીચે �જુબ/ ુnકુવoુ ંકર6લ છે. 

 

?મ  નગરપા�લકા ફ.ન.ં ખચ રકમ d.  
૧ �ઝા ૨૬ ૧,૬૯,૮૭,૬૧૬/- 

૨ ગોધરા ૧૧ ૯૬,૦૯,૦૦૨/- 

૩ વડનગર ૧૨ ૬૨,૦૯,૦૪૦/- 

૪ ½ણુાવાડા ૧૫ ૭,૬૨,૨૬૨/- 

૫ ઠાસરા ૦૮ ૬,૩૯,૦૭૦/- 

૬ ઝાલોદ ૫૦ ૪,૩૩,૯૦૬/- 

૭ શહ6રા ૦૪ ૧,૬૬,૧૭૦/- 

૮ કાલોલ ૨૩ ૧,૩૧,૩૦૦/- 

૯ આમોદ ૧૪ ૭૯,૦૨૫/- 

 

] sગે નીચે �જુબ ઓ�ડટ અવલોકન છે. 

� મTુરોની હાજર0 માટ6 આપવામા ં આવતા દહાડ0યા પ5ક M gિુનિસપલ એકાઉV ટ કોડ ન�નુા ન-ં૧૦૦મા ં િનભાવેલ 

નથી. 

� Eેસમાથંી ખર0દવામા ંઆવતા દહાડ0યા પ5ક છાપેલા નબંરવાળા તથા પાન નબંર સ�હતના હોવા જોઇએ અને તેની 

નuધ # ટોક રj# ટરમા ંસ1મ અિધકાર0:ીની સહ0થી Eમાણત હોવી જોઇએ તથા દહાડ0યા પ5ક ઇ# g ુકરવામા ંઆવે 

તેની નuધ # ટોક રj# ટર6 તેમજ માગંણા પ5ક ઉપર કરવી જોઇએ અને સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0થી Eમાણત કરવી 

જોઇએ.  

� દહાડ0યા પ5કનો તમામ જx થો સ1મ અિધકાર0:ીના હવાલામા ંરાખવાનો હોય છે 
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� દહાડ0યા પ5કમા ંપાછળના ભાગમા ં કામ/ ુવણKન,  જx થો તથા દરની િવગતો ભરવામા ંઆવેલ ન હોવાનાકારણે 

કર6લ nકુવણાની H યાજબીપણાની ઓ�ડટને ખા5ી થયેલ નથી.  

� વષK દરM યાન ઉપયોગમા ં લીધેલ દહાડ0યા પ5કમા ં E�ખુ:ી/ ચીફ ઓફ0સર:ી તથા ] તે િવભાગના શાખા 

અF ય1:ી F વારા અચાનક તપાસણી કયાKના કોઇ આધારનuધ થયેલ નથી. 

� દહાડ0યા પ5કમા ં મTુરોના s�ઠુાના િનશાન ઓળખાવવામા ંઆવેલ નથી તેમજ nકુવણાનંી િવગતો અિધકાર0:ી 

<ારા Eમાણત કર6લ નથી. 

 

૪.૪ ચા� એલાઉR સ તથા કામગીર� વળતર ભvથાની અિનયિમત \કુવણી બાબત 
નગરપાલકા ઉપલેટા, j. રાજકોટ( ફ.ન.ં ૧૯)  

 

 �જુરાત �9ુ ક0 સેવા (પગાર) િનયમો-૨૦૦૨ ના િનયમ-૪૯ મા ંચાz એલાઉV સ આપવા sગેની જોગવાઇ તથા 

નાણા િવભાગના ઠરાવ Gમાકંઃ એસ.એસ.પી.-૧૦૨૦૧૨-gઓુ-૮૭૩(૧)-ચ,તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૨મા ં શરતો/ ુ પાલન થb ુ

હોય તો ચાz એલાઉV સ મTુંર કરવાપા5 થાય છે.  

નગરપાલકા ઉપલેટાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અV વેષણ દરMયાન વાઉચસK તથા આ/ષુાંગક ર6કડKની ચકાસણી 

કરતા કમKચાર0ઓને w. ૧,૫૩,૩૪૫/-ચાz એલાઉVસ nકુવવામા ંઆવેલ હb.ુ  

 ]ની નીચેની િવગતે અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� ચાz એલાઉV સ મTુંર કરવામા ંઆવેલ તેમા ંકઇ જ_યા ક6ટલા સમયથી ખાલી છે તે sગે કોઇમા�હતી દશાKવેલ 

નથી. ]ની ચાz એલાઉV સના nકુવણાની યથાથKતાની ખા5ી થઇ શક6લ નથી. 

� કચેર0ના વડા તર0ક6 નગરપાલકાના સ1મ અિધકાર0:ીને �જુરાત �9ુક0 સેવા િનયમો –૨૦૦૨(પગાર)ના િનયમ 

૭ અને આઠ �જુબ 5ણ માસ Pધુી ચાz એલાઉVસ મTુંર કરવાની સ�ાછે. ઉપરોકત �ક# સા 5ણ માસ કરતા વm ુ

સમયના ચાz એલાઉV સના nકુવણા કરવામા ંઆવેલ છે.સતા મયાKદા બહારના nકુવણા કરવા sગે # પ· ટતાસહ 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

� સ#ં થાના વાઉચસK તથા અVય ર6કડKની ચકાસણી કરતા સ#ં થાના કમKચાર0ઓને વધારાના ચાz રાખવા બદલ ચાz 

એલાઉV સના બદલે ‘‘કામગીર0 વળતર ભx�’ુ’ જોગવાઇ થયેલ ન હોય તેમ છતા ંિનયમો િવwF ધના કમKચાર0ઓને 

w. ૧,૫૩,૩૪૫/-nકુવણા ં કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

૪.૫ ઓ�ડટ કચેર� પાસે અિધ[ૃત/ચકાસણી કરાbયા િસવાય જ પગાર ભvથાની તથા િન¢િૃતના 

લાભોની\કૂવણી કરવાની અિનયિમતતા બાબત  
નગરપાલકા વાપી ,j.વલસાડ  (ફ.ન.ં૩૮) નગરપાલકા �ઝા,j.મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા નવસાર0,j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૦૫ ) નગરપાલકા નવસાર0,j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૦૬ ) 
નગરપાલકા બીલીમોરા,j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૫૦ ) નગરપાલકા બીલીમોરા,j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૫૧) 

નગરપાલકા ન�ડયાદ,j.ખેડા(ફ.ન.ં૦૯)  
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સરકાર:ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ ×માકં પગર/૧૧૯૪/૪૯/મ,તા.૧૬/૦૮/૧૯૯૪ અVવયે સરકાર:ીએ 

Pધુાર6લ ઉtચતર પગાર ધોરણની યોજના અમલમા ં�કુ6લ છે.  સદરcુ ંયોજનાની શરતન.ં ૩(૩૦) �જુબ ઉtચતર પગાર 

ધોરણની પગાર બાધંણીની ચકાસણી ઓ�ડટ કચેર0 <ારા માVય રા�યા અગાઉ પગારબલમા ંઆકાર0 શકાશે નહ0 તેમ 

જણાવેલ છે.સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા. ૨૦/૦૩/૨૦૦૯ના ઠરાવ Gમાકં પગર-૧૦૦૯-૩-પગાર-એકમ (મ) 

અVવયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી છØા પગાર પચં �જુબ પગાર Pધુારણા કરવામા ંઆવેલ સદરcુ ંઠરાવના ફકરા(બી)મા ં

કરવામા ંઆવેલ જોગવાઈ �જુબ પગાર બાધંણીની નuધ સબંિંધત કમKચાર0ની સેવાપોથીમા ંકરવાની હોય છે. 

સને ૨૦૧૬-૧૭/ ુ અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકા ન�ડયાદ,j.ખેડા, નગરપાલકા વાપી ,j.વલસાડ, 

નગરપાલકા �ઝા,j. મહ6સાણા, નગરપાલકા નવસાર0,j.નવસાર0, નગરપાલકા બીલીમોરા,j. નવસાર0 નગરપાલકા 

ન�ડયાદ, j. ખેડાના ન�નુાwપ �ક#સાઓની ચકાસણી કરતા િનયમો/સુાર ઓ�ડટ કચેર0 પાસે પગાર બાધંણી અિધ�ૃત 

કરાHયા િસવાય nકુવણા ંથયા/ ુFયાને આવેલ છે.  

નગરપાલકા �ઝાના િન�તૃ કમKચાર0ને ર^ પગાર/ ુ રોkડમા ં wપાતરં કર6લ છે. પરંb,ુતેઓની સેવાપોથી રTુ 

થયેલ નથી. આથી, જમા રહ6લ ર^ �જુબ/ ુજ nકુવo ુથયેલ છે ક6 ક6મ તેની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. 

 

૪.૬ િનયત મયાદા કરતા વધાર� મહ�Sલુી ખચ કરવા બાબત 

 નગરપાલકા ^મરાવલ,j. દ6.<ારકા(ફ.ન.ં ૩૮) 

શહ6ર0 િવકાસ િવભાગના તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૦ના ઠરાવ Gમાકં : પગર/૧૨૨૦૦૯/૧૧૨૭/ આરના ફ.ન.ં૮ ની 

જોગવાઈ �જુબ નગરપાલકાને પોતાની મહ6Pલુી આવકના ૪૮% ની મયાKદામા ંરાખવા ન�0 કરવામા ંઆવેલ છે. 

નગરપાલકા ^મરાવલના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન આવક - ખચKના વાિષ{ક �હસાબ પરથી �ુલ મહ6Pલુી 

(#વભડંોળની આવક) w.૬૪,૮૨,૭૮૬.૦૦ થયેલ હતો તેની સામે �ુલ મહ6Pલુી (પગાર) ખચK w.૩૭,૮૪,૨૨૭.૦૦ થયેલ 

જણાય છે ] ટકાવાર0ની ©·ટ0એ ૫૮.૩૭% થયેલ છે. આમ નગરપાલકા <ારા ઉપરોkત શહ6ર0 િવકાસ િવભાગના ઠરાવમા ં

થયેલ જોગવાઈ �જુબ મહ6Pલુી આવકના ૪૮% કરતા વધાર6 ખચK કર6લ જણાય છે. નગરપાલકા <ારા આવક વધારવા 

તેમજ ખચKમા કરકસરના પગલા ંલઈ નગરપાલકાની આિથ{ક i#થિત PÙુઢ કરવા સઘન પગલા લેવા ઓ�ડટ Pચુન છે. 

૪.૭ રQઓમા ંકમચાર�ઓની કામગીર� બદલ રોકડમા ં6ોtસાહક ભv£ુ ં\કુવવા બાબત 

નગરપાલકા �ઝા, j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૨) 

 નગરપાલકા �ઝાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના ં �હસાબી અV વેષણ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ં ન.પા ના 

ઓફ0સના �ુલ-૧૪ કમKચાર0ઓને માચK માસમા ં વેરા વPલુાતની કામગીર0 માટ6 ર^ઓમા ં કામગીર0 કરવામાટ6 આદ6શ 

કર6લ છે. ર^ દરMયાન કર6લ કામગીર0મા ંવળતર ર^ આપવી જોઇએ. આમ, છતા ં^હ6ર ર^મા ં કકર6લ કામગીર0/ ુ

EોQસાહક ભx� ુnકુHg ુછે. ]ની િવગત નીચે �જુબ છે.  

વા.ન.ં ૭૯૩, તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૬, d. ૧,૦૦,૫૧૧/- 

વા.ન.ં ૧૦૫૮, તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ d.  ૨૯,૯૩૫/- [ુલ d. ૧,૩૦,૪૪૬/- 
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બીલ સાથે કમKચાર0ઓને માચK માસ અને નવેMબર માસની ક6ટલી ર^ઓમા ં કયા દર6 રકમ nકૂવાયેલ છે? 

સરકાર:ીના/ં ન.પા. િનયામક:ીનાકંયા ઠરાવથીન.પા.ના કમKચાર0ઓને ર^ઓમા ંકામગીર0 બદલ રોકડ EોQસાહક ભx�ુ ં

nકૂવાયેલ છે.]નો cકુમ સામેલ નથી અને nકુવણાની ખા5ી થઈ શક6લ નથી. 

 GCSR િનયમો-૨૦૦૨ ના ર^ના િનયમોના ં Eકરણમા ં �યાર6 કમKચાર0ઓને ર^ના �દવસોમા ં કામગીર0 અથ¾ 

બોલાવવામા ંઆવે Qયાર6 વળતર ર^ની જોગવાઈ કર6લ છે. પરંb ુરોકડ EોQસાહન ભx�ુ ંnકુવવાનો કોઈ ઉ9લેખ નથી. 

આમ છતા ંસ#ંથાએ nકુવ�ુ ંહોય તો સ1મ અિધકાર0 ની મTુંર0 અિનવાયKછે. સદર �ક#સામા ંઆવી સ1મ ઓથોર0ટ0ની 

મTુંર0 મેળવેલ હોવાના ક6 દર વષ¾ માચK તથા નવેMબરમાસમા ંર^ની અવેjમા ંરોકડ EોQસાહન ભx�ુ ંnકુવવાનાઆંધારો 

સામેલ નથી ] બદલ #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

૪.૮ પાટ  ટાઈમ િશ�કો રોક� કર�લ અિનયિમત કર�લ ખચ બાબત 
 નગરપાલકા <ારકા, j. દ6. <ારકા (ફ.ન.ં ૪૭) 

 નગરપાલકા <ારકાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકા સચંાલત Eાથિમક શાળા, 

માFયિમક શાળા, ઉtચતર મા.શાળા saેj મા.શાળાઓના �હસાબોની ચકાસણી કરતા અને સ#ંથા તરફથી રTુ થયેલ 

મા�હતીના આધાર6 �હસબોની ચકાસણી કરતા સ#ંથામા ંઅXરૂતા #ટાફને કારણે પાટK ટાઈમ િશ1કો રોક0 d. ૩૩,૮૪,૭૯૫ 

ખચK કરવામા ંઆવેલ હતો. 

 

� સરકાર:ીના િશ1ણ િવભાગના aાVટ ઇન એઇડ કોડ આટÈકલ-૬૪(૩) ની જોગવાઇ �જુબ િસલેકશન કમીટ0 ] 

ઉમેદવારને પસદંકર6 છે. તે ઉમેદવારને િનમoુકં આપવા sગેના આદ6શ કર0 શકાય. જો આમ િનયમો �જુબ 

8જ9લા િશ1ણ અિધકાર0:ીની મTુંર0 મેળવીને ભરતી-િનમoુકં કરવામા ંઆવેલ હોય Qયા ંતેના પગાર ભxથાની 

aાVટ સરકાર:ીમાથંી મેળવી શકાય. સ#ંથા <ારા િનયમ �જુબની ભરતી કરવાને બદલે પાટK  ટાઇમ િશ1કો 

રોક0ને અિનયિમત ભરતી કરવાથી ઉkત દશાKવેલ િવગતનો ખચK સ#ંથાએ ભોગવવા પડ6લ છે. ] sગે 

જવાબદાર6થી #પ·ટતા િવનતંી છે.  

� સરકાર:ીના ધારા ધોરણ �જુબ શૈ1ણક હ6b ુ માટ6 િશ1કોની ભરતી માટ6 લાયકાતોના ધારા ધોરણો નકક0 

કરવામા ંઆવેલ છે. સ#ંથાએ શૈ1ણક Hયવસાયની િનયત થયેલ ડ0aીએ ] Fયાનમા ંલેવામા ંઆવેલ છે ક6 ક6મ 

તે sગે અVવેષણમા ંઆધારો રTુ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૪.૯ ઘન કચરાના કલેIશન તથા િનકાલ કરવામા જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

નગરપાલકા મહ6સાણા, j.મહ6સાણા (ફ.ન.ં૧૫) નગરપાલકા s^ર,j.કtછ(ફ.ન.ં૦૯) 

નગરપાલકા ÒાગંÒા, j.Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૧૩) નગરપાલકા ભwચ, j.ભwચ (ફ.ન.ં૦૯) 
નગરપાલકા વઢવાણ, j.Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૧૬) નગરપાલકા ઉપલેટા, j. રાજકોટ( ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા ગાધંીધામ, j.ભwચ (ફ.ન.ં ૧૦) નગરપાલકા થાનગઢ, j.Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૦૬) 

નગરપાલકા ]તXરુ, j.રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૯) નગરપાલકા કોડ0નાર, j.ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૫) 

નગરપાલકા Pરુ6V ©નગર, j.Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા ક6શોદ, j. Tૂનાગઢ( ફ.ન.ં ૦૬)  
નગરપાલકા મોરબી, j.મોરબી (ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા પાલનXરુ, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૦૮) 

નગરપાલકા જસદણ, j. રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૨) નગરપાલકા ભચાઉ, j. કtછ-lજુ (ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપાલકા રાTુલા, j. અમર6લી (ફ.ન.ં૦૮) નગરપાલકા બોપલ-�મુા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૩૫) 
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નગરપાલકા બોટાદ, j.બોટાદ (ફ.ન.ં૨૯) નગરપાલકા કનસાડ, j.Pરુત (ફ.ન.ં૨૧) 
નગરપાલકા ખેડા, j. ખેડા (ફ.ન.ં૧૬) નગરપાલકા વ9લભીXરુ, j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૦૯) 
નગરપાલકા ધોળકા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૯) નગરપાલકા કડ0, j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૩૨) 

નગરપાલકા કણજર0, j.ખેડા (ફ.ન.ં૧૮)  

નગરપાલકા <ારા ડોર �ુ ડોર કચરા/ ુ કલેkશન કર0 તે અિધ�ૃત ડMપીગ સાઇટ  પર પહuચાડવા/ ુ  કામ 

એજVસીને આપેલ હb ુ.ં નગરપાલકા/ ુસને ૨૦૧૬ -૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન ન�નુાwપ ચકાસણી કરતા આ sગેના 

થયેલ ખચKના વાઉચર/ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે �જુબ ર0માકKસ આપવામા ંઆવેછે. શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ 

િનમાKણ િવભાગના તા. ૬-૨-૨૦૧૨ ના ઠરાવ Gમાકં પકવ/૧૦૨૦૧૨/એસ.એફ-૭/ઘ અVવયે રાજયની 

નગરપાલકાઓએ સફાઇ કામગીર0 <ારા એક5 થતા ઘન કચરાના િનકાલ માટ6 Mgિુનિસપલ ઘન કચરા(Hયવ#થાપન અને 

હ6રફ6ર) િનયમો-૨૦૦૦ અપનાવી આિથ{ક ઉપાzન થાય અને Xનુ: ઉપયોગ કર0 શકાય તેવી ર0તે ઘન કચરાના િનકાલ/ ુ

આયોજન કરવા/ ુ ઠરાવેલ છે. આ કામગીર0 માટ6 રાજય સરકાર6 �જુરાત અબKન ડ6વલોપમેVટ એજVસી ગાધંીનગરને 

નોડલ એજVસી તર0ક6 િનgકુત કર6લ છે ]ના પરામશKમા ંનગરપાલકાએ ઘન કચરાના Hયવ#થાપન/ ુઆયોજન કરવા/ ુ

રહ6 છે.  

ન.ં ન.પા. ફ.ન.ં રકમ d. ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 
૧ મહ6સાણા ૧૫ ૨,૧૭,૬૯,૫૪૦/- � ઇ-ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી. સદં6શ વતKમાન પ5મા ં ^હ6રાત 

આપી ભાવો મેળવેલ છે. ઘન કચરાનો િનકાલ કર0 ઉપજ 

મેળેવેલ નથી. 

� સદર કામની વકK ફાઈલે ફkત એમ. ]. એVટરEાઈઝનો પર 

સેનીટ6શનનો ઈ^રો મTુંર થઈ વકKઓડKર આપવામા ંઆવેલ 

હતો. અVય પાચં એજVસીના ફkત એaીમેVટ જ કરવામા ં

આવેલ છે. આમ વકKઓડKર આ�યા િસવાય સદર એજVસીઓ 

પાસે કામ લઈ w. ૨,૦૦,૩૦,૫૮૦/- ]વી માતબર રકમ/ ુ

nકુવo ુકર6લ છે.  

� ટ6Vડર શરત-૧૭ �જુબ દર6ક કોVNાકટર6 સોપેલ એર0યામા ં

નાના હોડ«ગ બોડK લગાવી તેમા ં તેમના નામ, સરનામા, 

મોબાઈલ નબંર દશાKવવાના રહ6શે. કોVNાકટર6 તેનો 

મોબાઇલ ૨૪ કલાક ચા½ ુ રાખવાનો રહ6શે. ઉkત �જુબની 

કાયKવાહ0 થયાના આધારો સામેલ રાખેલ નથી. 

� ટ6Vડર શરત-૨૧ �જુબ N6કટર ફ6રા પાવતી વોડKના અિધ�ૃત 

પાસેથી લઈને ડMપ|ગ સાઈડ ઉપર સામેલ રાખેલ ઈસમને 

આપવાની રહ6શે. એક પાવતી વોડKના અિધ�ૃત પાસે રહ6શે. 

N6kટરની પાવતી બલસાથે આપવાની રહ6શે. સ#ંથા <ારા રTુ 

કર6લ ર6કડKમા ંફ6રાની પાવતીઓ સામેલ ન હતી. 

� શરત-૪૩ �જુબ N6kટરના ફ6રા sગે સબંિધત વોડK ^માદાર 

<ારા �ાયવર, N6કટર નબંર, લોક6શન વગેર0 સાથે Àુ�લીક6ટ 

#લીપ ઈ#g ુકરવાની રહ6શે. ]ની બીj નકલ સાઈટ પરના 

અિધ�ૃત Hયikતને આપવાની રહ6શે. કચરાની સાઈટ ઉપર 

આ પFધિતથી નાખેલ કચરાના ફ6રાને જ nકુવણી મTુંર 
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ન.ં ન.પા. ફ.ન.ં રકમ d. ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 
રાખવાના છે. ઉkત Àુ�લીક6ટ #લીપો અVવેષણમા ંરTુ થયેલ 

નથી. 

૨ s^ર ૦૯ ૨,૦૪,૩૪,૭૧૨/- � દર6ક સફાઇ કામદાર/�ાઇવર/ઓપર6ટર/ મTુરક6 અVય 

કામદારો ને લ��ુમ વેતન �જુબ :મ અને રોજગાર 

મ5ંાલય ના ધારા-ધોરણો �જુબ વેતન nકૂવેલ નથી. 

� કરારની શરત ન.ં૪ �જુબ ઇ^રદાર:ીએ નગરપાલીકા ને 

Xરુા પાડ6લ તમામ કામદારો ના નામ, સરનામા, ઉમર તથા 

અVય મા�હતીઓ અને Eમાણપ5ો રTુ કરવાના રહ6 છે. 

પરંb ુ બીલો સાથે ઉkત મા�હતીઓ સામેલ ન હોઇ ક6ટલા 

અને ²ા ²ા મTુરો Xરુા પાડ6લ છે. તેની ખા5ી કરાવવી 

ઘટ6.  

� ટ6Vડર શરત -૭ �જુબ ઉkત કામગીર0 માટ6 બીટ �જુબ ના 

જwર0 સ�ંયા મા કામદારો મોકલવાના હતા, પરંb ુકરાર ની 

સાથે પ�રિશ·ટ સામેલ ન હોઇ કયા બીટ મા ક6ટલા કામદારો 

મોકલવાના હતા તે ^ણી શકાયેલ નથી. 

� સને ૧૯૬૩ ના નગરપાલીકા અિધિનયમ ની કલમ ૬૭ ની 

જોગવાઇ તથા સરકાર:ી નાઉÄોગ,ખાણ અને ખિનજ 

િવભાગ ના તા.૨૧/૧૧/૦૬ ના ઠરાવ Gમાકં 

એસ.પી.ઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ અ/સુાર પાચં લાખ થી 

વm ુ રકમ ના કામો માટ6 ફરjયાત ઇ ટ6Vડર0ગ થી 5ણ 

ભાવો મેળવવા ના રહ6 છે. ] �જુબ ની EG0યા ન થવા 

sગે િનયમો/સુાર કાયKવાહ0 કરવા િવનતંી 

� �ુબંઇ #ટ6Mપ એkટ ૧૯૫૮ અ/Pુુચ-૧ આટÈકલ ૩૬(ક) 

તથા PEુીટ6Vડ6Vટ ઓફ #ટ6Mપ �.ુરા�ય ગાધંીનગર ના 

પર0પ5Gમાકં#ટ6Mપ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯/તા.૫/૨/૦

૭ �જુબ સી²ોર0ટ0 �ડપોઝટ ના ૪.૯૦% Eમાણે #ટ6Mપ 

ઉપર કરાર કરવાના થાય. આ કામે એસ.ડ0. w.૫૭૨૪૦૦/- 

હોઇ તેના ૪.૯૦% ટકા Eમાણે w.૨૮૦૪૭/- ના #ટ6Mપ પર 

કરાર કરવાના થાય જયાર6 આ કામે w.૧૦૦/- ના #ટ6Mપ 

ઉપર કરાર કર6લ હોઇ ºટુતી #ટ6Mપડ¶ટુ0 w.૨૮૦૪૭/- 

જવાબદાર થી વPલુ કર0 સરકાર:ી મા પાકા સદર ૦૦૩૦ 

સદર6 જમા કરાવી ર6કડK આધાર0ત િનયમો/સુાર કાયKવાહ0 

કરવા િવનતંી. 

� નગરપાલીકા <ારા માિસક પેમેVટ મ¸યે થી ઇ^રદાર6 ] તે 

કામદાર ને nકુવાયેલ રકમ ની પાક0 રસીદ નગરપાલીકા 

મા રTુ કરવાની રહ6શે પરંb ુ કામદારો ના nકુવણા ના કોઇ 

આધારો રTુ થયેલ નથી એકિ5ત કર6લ ઘન કચરાના 

િનકાલની કોઈ ઉપજ મેળવેલ નથી. 
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૩ ધાગંÒા  ૧૩  ૧,૨૮,૯૬,૫૦૧/- સ#ંથાએ સફાઈ <ારા એક5 થતા ઘન કચરાના િનકાલ sગે કર6લ 

કાયKવાહ0ની િવગતો ]વી ક6  ઘન કચરાને ગામથી yુર ભેગો 

કરવા માટ6 િનયત કર6લ #થળ,હ6રફ6રની Hયવ#થા તેમજ કચરાને 

ખાતરમા ંિનમ�ત કરવા માટ6 #થાપેલ વમ� કMપો#ટ �લાVટ િવ.ની 

િવગતોરTુ કર6લ નથી અVવેષણ વષK દરMયાન ઘન કચરાના 

િનકાલ માટ6 જગંી ખચK કરવા છતા કોઇ જ આવક મેળવવામા ં

આવેલ ન હોવા sગે આધાર સહ  #પ·ટતા થવી ઘટ6.      

૪ ભwચ ૦૯ ૧,૨૪,૬૫,૦૩૬/- � સદર ટ6Vડરો તા.૦૨/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ ૪.૩૦ કલાક6 

ખોલવામા ં આવેલ અને તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬ ના પ5થી 

નેગોશીએશન માટ6 કોVNાકટરોને બોલાવવામા ંઆવેલ અને 

નેગોશીએશન માટ6ની તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૬ રાખવામા ં

આવેલ. (એટલે ક6 એક માસ પહ6લાની)  ] Pસુગંત નથી. 

� ડોર �ુ ડોર કચરા કલેકશનની કામગીર0 કરાવવા sગે 

આવેલ ટ6Vડરો લગત bમુાર સાધંણ તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૬ 

�જુબ નગરપાલકાએ ર0વાઈઝ ભાવ બધં કવરમા ં

મગંાવવા િનણKય લીધેલ છે. ] તે સમયે આવેલ ભાવો 

Fયાનેં ન લઇને નવેસરથી ભાવો મગંાવવા માટ6 કોઇ કારણ 

નuધેલ નથી.  

� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૬ ના પ5થી  સદર તમામ કોVNાકટરોને 

તા.૨૯/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ wબwમા ં ભાવો ફર0થી રTુ 

કરવા જણાવેલ. આમ ફરથી ભાવો મગંાવવાનો હ6b ુ #પ·ટ 

થતો નથી. 

� ટ6V ડર શરત-૩૩ �જુબ ફ�રયાદ િનકાલ િનયત સમય 

મયાKદામા ં થયેલ છે ક6મ? તથા તેમ ન થયેલ હોય તો 

ફ�રયાદોને દંડ હ6ઠળ આવર0 લીધેલ છે ક6 ક6મ? તે sગે/ ુ

કોઇ ર6કડK રTુ થયેલ ન હોવાથી જwર0 ચકાસણી શકય 

બનેલ નથી. ] િનયમો/સુાર કાયKવાહ0 કરવી. 

� ડોર ટો ડોર કલેkશનની િવગતો અને Pપુરવાઈઝર ર0પોટK  

ઓ�ડટરને ઓ�ડટરને રTુ કર6લ નથી.  

૫ વઢવાણ  ૧૬ ૧,૧૨,૪૮,૯૪૬/- � નગરપાલકા વઢવાણના સને-૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ 

સમયે રTુ થયેલ ર6કડKની ચકાસણી કરતા ]ની ર0Vgઅુલ 

j.પી.સી.બી. બોડK <ારા ઓથોરાઇઝેશન થયા sગે/ ુ

Eમાણ૫5 ફાઇલે સામેલ ન હb ુ ં] રTુ કર0 ઓડ0ટને ખરાઇ 

કરાવવી રહ6. તેમજ ઓડ0ટ વષK દરMયાન ઘન કચરામાથી 

વમ� કMપો#ટ �લાVટ મારફતે ખાતર બનાવીને વેચાણ કર0ને 

કોઇ આવક મેળવેલ નથી. 

૬ ઉપલેટા ૨૨ ૧,૦૮,૮૮,૭૦૮/- � સરકાર:ીના ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ ન.ં 

એસ.પી.ઓ./૧૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/સી.એચ. તા. 
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૦૮/૦૭/૨૦૧૧ની જોગવાઈ �જુબ wા.૫/- લાખથી વm ુ

અને ૨૦ લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના �ક#સામા ંઈ 

ટ6Vડર Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. ઉ૫રોકત �ક#સામા ં

આ જોગવાઈના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ #પધાKQમક નીચા 

ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� સરકાર:ીના તા.૧૫/૧૦/૯૧ અને તા.૧૯/૧૧/૧૩ ના 

ઠરાવ �જુબ wા.૩૦.૦૦ લાખથી વધારાના કામ માટ6 ૧૦ 

ટકા એસ.ડ0. મેળવવાની રહ6 છે. ] �જુબ િસકયોર0ટ0 

ડ0પોઝીટ નહ0 મેળવતા સ#ં થા <ારા ફકત wા.૫૦,૦૦૦/- 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ છે. ૧૦ ટકા �જુબ 

wા.૧૦,૩૮,૯૫૦/- િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટ લેવાની રહ6તી હતી. 

] �જુબ અમલવાર0 કર6લ નથી. 

� ટ6V ડર શરત-૪ �જુબ નગરપાલીકા ] તે વાહનો ચલાવવા 

માટ6 કોV Nાકટરના કામોમા રોક6લ �ુલ �ાઇવર પૈક0 ૨૦% 

�ાઈવર પાસે આર.ટ0.ઓ./ ુ સ1મ ક6ટ6ગર0/ ુ લાયસVસ 

ધરાવતા હોવા/ ુફરjયાત છે અને ] તે Eકારના વાહનો 

ચલાવવાનો ઓછામા ંઓછો એક વષKનો અ/ભુવ ધરાવતા 

હોવા જwર0 છે તે Eમાણે ૨૦ ટકા �ાઇવરોની િનમoુકં 

કરવામા ં આવેલ નથી. ] લાયકાત હોવા sગેના આધાર 

રTુ કરવાના રહ6. 

� શહ6ર0 િવ# તારનો દ¤ િનક એક5 કરાયેલ કચરો લેV ડ ફ0લ 

સાઇટ વે# ટ લેV ડ સાઇટ પાટણવાવ રોડ તથા કોલક0 રોડ 

ખાતે ઠાલવવામા ં આવે છે. આ ખાતરની વેચાણ ઉપજ 

મેળવવામા ંઆવેલ ન હતી અને સ#ં થાએ આ રકમ �મુાવેલ 

હતી. ]થી સ#ં થાને આિથ{ક ફાયદો �મુાવેલ છે. 

� jgડુ0સીના તા.૬/૮/૧૦ ના પ5 અVવયે વમ�ક પો# ટ 

� લાVટ નગરપાલીકાને PEુત કર6લ છે અને સચંાલન 

નગરપાલીકાને સuપેલ છે. સને ૨૦૧૦ મા ં વમ�કપો# ટ 

� લાVટ કાયKરત કરવાનો થતો હતો. તે અV વેષણ તાર0ખ 

Pધુીમા ં કાયKરત કરવામા ં આવેલ નથી. wા.૫૬,૨૬ લાખ 

]વો ખચK કર6લ હોવા છતા ં મા5 કમKચાર0ના અભાવે 

ઉપયોગ ન કર0ને ઘન કચરાનો િનકાલ ન કરવા sગે 

સોલીડ વે# ટ િનયમો-૨૦૦ તથા PિુE. કોટKની ગાઇડ 

લાઇનનો ભગં કરવા sગે જવાબદાર6થી ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

ઘન કચરાનો િનકાલ ન થાય તો ભિવ· યમા ં આ િવ# તાર 

Eyુિષત થતા રોગચાળો ફાટ0 નીકળવાની સભંાવના રહ6.  

૭  ગાધંીધામ ૧૦ ૧,૦૧,૦૫,૬૬૮/- � ઈ-ટ6V ડર|ગ કર6લ નથી. 

� દરબાર વે#ટ વે#ટ કોપ\ર6શન Pરુતની પારાની િવગતે 
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િવગતી એિEલ-૧૬ થી માચK-૧૭ માટ6 ૨૨,૭૦,૨૪૪/- / ુ

વm ુ nકૂવoુ ં nકૂવoુ ં થયેલ જણાય છે તેમજ ગાધંીધામ 

શહ6રાના�હસાબો માટ6 ઉkત સમયગાળા દરMયાન 

૭૮,૩૫,૪૨૪/- / ુવm ુnકુવoુ ંથયેલ જણાય છે. 

� વmમુા ં ઈ^રદારને કચરા િનકાલની સાઈટ બદલતા મા5 

પ�રવહનના દરમા ં ૧૦% વધારો nકૂવેલ છે ] અયો_ય 

છે.વmમુા ં ઇ^રદાર6 ઇ^રદાર6 ન.પા./ ુ GJ-12-G-8661 

વાપર6લ  તે/ ુભાÀુ વPલુ કર6લ નથી. 

� નગરપાલકા, ગાઘંીઘામ હ#તકના લીલાશાહ વોડK , 

ભારતનગર વોડK,સેકટર વોડKતથા ર/બી વોડK માટ6 ડોર �ુ 

ડોર કચરા કલેકશન/કVટ6ઇનર લીફટ|ગ તથા કચરા 

િનકાલની કામગીર0 માટ6 વાિષ{ક sદાજ 

wા.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦/wા.5ણ કરોડ હતો. ] જોતા ં

wા.૧૫,૦૦,૦૦૦/ રા¡·Nય�ૃત બqકના પરફોમKVસ બોVડ 

મેળવવાના રહ6. તથા બાક0ની રકમની િસકયોર0ટ0 

ડ0પોઝીટ, એન.સી.સી./એફ.ડ0.આર. ક6 અVય #વwપે 

wા.૭,૫૦,૦૦૦/ તથા ઇ^રદારના nકુવણા બીલોમાથંી 

wા.૭,૫૦,૦૦૦/ વPલુ કરવાની થાય. આમ છતા ંપણ તેઓ 

પાસેથી િનયમો/સુાર િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવવાના કોઇ 

આઘાર ફાઇલે જોવા મળેલ નથી. ક6 ઇ^રદારના બલેથી 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટ પેટ6 કોઇ કપાત કર6લ નથી.  

� �ુબંઇ #ટ6Mપ અિઘિનયમ-૧૯૫૮ની કલમ-૩૬(ક) સાથે 

આટÈકલ ર૦(ક) અVવયે તથા તેમા ં વખતો વખત થયેલા 

Pઘુારા અVવયે તથા છે9લે PEુીટ6Vડ6Vટ ઓફ #ટ6Mપ 

�.ુરા.ગાઘંીનગરના ં તા.૫/ર/૦૭ ના પ�રપ5ની જોગવાઇ 

Eમાણે એફ.ડ0.આર. wપે મેળવવાપા5 િસકયોર0ટ0 

ડ0પોઝીટના wા.૩.૫% ના ઘોરણે #ટ6Mપ પેપર ઉપર 

કરારખત કરવા/ ુ રહ6 છે. ફાઇલની ચકાસણી કરતા ં

ઇ^રદાર6 wા.૫૦૦/ના #ટ6Mપ પેપર ઉપર કરારખત કર6લ 

હતા.] દર6ક કામ માટ6 નીચેની િવગતે કરારખત કરવા/ ુ

રહ6. 

� કરારખતની શરત ન.ં ૭ �જુબ ફ�રયાદનો િનકાલ ૨૪ 

કલાક મા ં કરવાનો હતો ] �જુબની ફ�રયાદો/ ુ િનવારણ 

થયેલ હોવાના આધારો સામેલ ન હતા. 

� કરારખતની શરત-૮ �જુબ ઇ^રદાર6 દર6ક ઝોનલ 

ઓફ0સમા ંએક એક Pપુરવાઈઝર ક1ાના કમKચાર0 #વખચ¾ 

રાખી તમામ કામગીર0/ ુ મોનીટર|ગ/ Pપુરિવઝન કર0 

થયેલ કામગીર0નો રો] રોજનો ર0પોટK  નગરપાલકામા ં
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લેખતમા ંરTુ કરવાનો રહ6તો હતો. ફાઇલે આવો કોઇ ર0પોટK  

જોવા મળેલ નથી. ] sગે જવાબદાર6થી િનયમો/સુાર 

કાયKવાહ0 કરવા િવનતંી. 

� કરારખતની શરત-ર૬ �જુબ ઇ^રદાર6 માસના sતે 

બીલની સાથે દર6ક ઝોનલ ઇ/ચા / ુસuપાયેલ િવ#તારોમા ં

િનયત કામગીર0 સતંોષકારક થઇ છે તે�ુ ં Eમાણપ5 રTુ 

કરવા/ ુરહ6b ુ ંહb ુ.ં ઝોનલ ઇ/ચાજ ¾ પોતાના ઝોન ઓફ0સના 

િવ#તારમા ં ઇ^રદાર àવારા થતી રો] રોજની કામગીર0 

દશાKવb ુ ં રj#ટર બનાવી જો કામગીર0 સતંોષકારક ન થઇ 

હોય તો તેમા ંનuઘ કર0 માસના અVતે બીલના nકુવણામાથંી 

આવી રકમ કપાત કરવાની રહ6તી હતી. ઓડ0ટમા ં આ 

રj#ટર રTુ થયેલ નથી. ]થી ઇ^રદાર6 કર6લ કામગીર0 

સતંોષકારક હોવા sગે ઓડ0ટને ખરાઇ થયેલ નથી.  

� કરારખતની શરત-ર૯ �જુબ આ કામગીર0 માટ6 જો 

ઇ^રદાર પોતાના સાઘનો ક6 માણસો રાખવા માટ6 

નગરપાલકાના િEમાઇસીસ/ મેદાનનો ઉપયોગ કર6 તો એક 

માસના wા.૫૦૦૦/ Eમાણે ભાÀુ ં તેમના બીલમાથંી કપાત 

કરવા/ ુ રહ6b ુ ં હb ુ.ં ફાઇલ તથા રTુ થયેલ વાઉચરોની 

ચકાસણી કરતા ંઇ^રદારના નીચેના બીલમાથંી wા.૫૦૦૦/ 

Eમાણે કપાત થયેલ હતી. ] sગે #પ·ટતા કરવી. 

૮ થાનગઢ  ૬  ૮૬,૬૦,૯૮૧/- સ#ંથાની સેનેટર0 શાખાના કમKચાર0ઓ પાસેથી મેળવેલ િવગતો 

અ/સુાર વગડ0યા રોડ પરના �લોટ ઉપરની ડMપ|ગ સાઇટમા ં

શહ6રના �ુલ ૯ વોડKનો વાિષ{ક sદા] ૩૦૦૦ મે.ટન ઘન કચરો 

એક5  કરવામા ંઆવે છે. આ કચરામાથંી ખાતર બનાવવા માટ6 

વમ� કMપો#ટ �લાVટ ની કોઇ Hયવ#થા નથી તેમજ ડMપ|ગ સાઇટ 

માટ6 �જુરાત Eyુશણ િનય5ંણ બોડK/ ુ Eમાણપ5 મેળવવામા ં

આવેલ નથી. 

૯ ]તXરુ  ૧૯ ૭૮,૪૫,૫૦૮/- � કામગીર0ના Pપુરિવઝના માટ6 ૧૪ Pપુરવાઇઝર એજVસીએ 

રાખવાના થતા હતા ]નો ર0પોટK  રTુ થયેલા નથી.  

� કામગીર0 માટ6ના વાહાનોના ડ6ઇલી ર0પોટK સામેલારાખેલા 

નથી.  

� બલ સાથે વ�નની વે °ીજની દ¤ િનક ચીØીઓ સામેલ નથી.  

� સ#ંથાએ સાધનો Xરુા પાડ6લ હોય તો તેની િવગતો ઉપલ�ધ 

કરાવેલા નથી.  

� સોલીડ વે#ટનો િનયિમત િનકાલ ઉપજ મેળવવાની કાયKવાહ0 

કર6લ નથી. 

� ઉપયોગમા ંલીધેલ વાહનોના પેપસKના આધાર ફાઈલે જોવા 

મળેલ નથી. 
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ન.ં ન.પા. ફ.ન.ં રકમ d. ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 
� ડોર �ુ ડોર ઘનકચરાના ં કલેkશનની િવગત જોવા મળેલ 

નથી. 

૧૦ કોડ0નાર ૫ ૬૯,૩૦,૦૦૦/- � બીલની િવગતે જણાવેલ તાર0ખોએ ખર6ખર કામ કરવામા ં

આવેલ છે અને તેના આધાર માટ6 હાજર0, કામની વહ³ચણી, 

કર6લ કામનો ર0પોટK તથા કામ સતંોષકારક થયા/ ુસેનેટર0 

ઈV# પેકટર/ ુ Eમાણપ5 બીલ સાથે સામેલ નથી. ]થી 

ખર6ખર ક6ટલા �દવસ કામગીર0 કરવામા ંઆવેલ હતી, તેના 

Hયાજબીપણાની ખા5ી થતી નથી  

� શહ6રમાથંી ઉપાડ6લ ઘન કચરો કMપાઉVડ યાડKમા ંઠલવાયેલ 

હોય તો ક6ટલા ફ6રા કરવામા ંઆવેલ હતા તેની લોગvકુ6થી 

ખરાઈ કરાવવી તથા આધારો રTુ કરવા ઘટ6.  

� �જુરાત આકi#મક ખચKના િનયમો – ૧૯૫૯ ના િનયમ – 

૧૭૧ ના પ�રિશ·ટ – ૬ ના િનયમ – ૨ �જુબ wા.૧ લાખથી 

વm ુરકમના કામો કરતા ંપહ6લા વતKમાનમા ં^હ6રાત આપી 

ખર0દ0 કરવી જોઈએ. તથા ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના 

તાર0ખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ નબંર આપી 

એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ �જુબ wપીયા પાચં લાખ 

ઉપરના કામો ઈ-ટ6Vડર|ગ કર0ને કરવા જોઈએ. ]ની 

અમલવાર0 થયેલ નથી.  

૧૧ Pરુ6V©નગર ૧૦ ૬૫,૬૯,૪૫૧/- નગરપાલકા Pરુ6V©નગરના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ સમયે 

રTુ થયેલ ર6કડKની ચકાસણી કરતા ચમારજ ગામની સીમમા ંસવ¾ 

ન.ં૧૯૬ પૈક0 ૧૫ એકર સરકાર0 ખરાબાની જમીન ઉપરની 

ડMપ|ગ સાઇટમા ં શહ6રનો વાિષ{ક sદા] ૩૬૫૦૦ મે.ટન ઘન 

કચરો એક5  કરવામા ંઆવે છે. આ કચરામાથંી ખાતર બનાવવા 

માટ6 j.g.ુડ0.સી. <ારા વમ� કMપો#ટ �લાVટ બનાવેલ છે અને 

�જુરાત પો9gશુન કંNોલ બોડKની છે9લે તા.૭-૧૧-૨૦૧૬ Pધુીની 

મTુંર0 મળેલ છે. પરંb ુ ઘન કચરામાથી વમ� કMપો#ટ �લાVટ 

મારફતે ખાતર બનાવીને વેચાણ કર0ને કોઇ આવક મેળવેલ નથી. 

૧૨  ક6શોદ ૬ ૫૯,૯૫,૧૯૪/- � સરકાર:ીના ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ ન.ં 

એસ.પી.ઓ./૧૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/સી.એચ. તા. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ની જોગવાઈ �જુબ wા.૫/- લાખથી વm ુ

અને ૨૦ લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના �ક#સામા ંઈ 

ટ6Vડર Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. ઉ૫રોકત �ક#સામા ં

આ જોગવાઈના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ #પધાKQમક નીચા 

ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે #પ·ટતા થવી ઘટ6 તથા 

ઈ-ટ6V ડર|ગ કર6લ નથી. 

� સ#ં થાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના સામેલ પ�રિશ· ટ ન.ં-૧ �જુબ 

Tુદ0Tુદ0 શાખા તરફથી કોVNાkટ મારફતે Tુદ0Tુદ0 કામગીર0 
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સબબ �ુલખચK w.૫૯,૯૫,૧૯૪- ખચK કરવામા ં આવેલ છે. 

૫રંb ુ પાણીXરુવઠા/સેનીટ6શન શાખામા ં કાયમી 

કમKચાર0/Pપુરવાઇઝર હોવા છતા ં ઉઘડથી બીલની િવગતે 

જણાવેલ કર6લ કામગીર0ની તાર0ખોએ ખર6ખર કામ કરવામા ં

આવેલ છે અને તેના આધાર માટ6 હાજર0, કામની વહ6ચણી, 

કર6લ કામનો ર0પોટK તથા ખર6ખર ક6ટલા �દવસ કરવામા ં

કામગીર0 સતંોષકારક થયા/ ુ સેનેટર0 ઇV # પેકટર/ ુ

Eમાણપ5 તથા કરવામા ં આવેલ કામગીર0ની જwર0યાત 

sગેના કોઇ આધારો રTુ થયેલ નથી.  

� શહ6રમાથંી ઉપાડ6લ ઘનકચરો કM પાઉV ડ યાડKમા ં ઠાલવેલ 

હોય તો ક6ટલા ફ6રા કરવામા ંઆવેલ હતા, તેની લોગvકુ6થી 

ખરાઇ કરાવવી તથા આવો ક6ટલો કચરો ભેગો થયો અને 

એકઠા થયેલ કચરા/ખાતરના િનકાલના આધારો 

અV વેષણમા ંરTુ થયેલ નથી ]ની ખાતર0 કરાવવી . 

૧૩  મોરબી   ૨૩  ૫૮,૮૨,૦૨૧/- � ટ6V ડર બહાર પાડવામા ંઆવેલ તે બાબતે ] ] કોV Nાકટરના 

ભાવો આવેલ તે sગે/ ુ bલુનાQ મક પ5ક ફાઇલે સામેલ 

નથી. 

� ] તે nકુવણા sગેના બીલમા ં કામગીર0 સતંોષકારક ર0તે 

થયેલ હોવા sગેના Eમાણપ5ો સામેલ ન હતા. 

� નગરપાલીકા <ારા ] વાહન કોV Nાકટરને Xરુા પાડવામા ં

આવેલ તે sગે/ ુભાÀુ ં ક6ટ½ુ ંઆપવા/ ુથાય છેતથા તેના 

મેV ટ6નV સ V સ ખચKનો ઉ9 લેખ કરારમા ંઆવેલ જણાતો નથી 

� સોલીડ વે#ટનો િનયિમત િનકાલ ઉપજ મેળવવાની 

કાયKવાહ0ની િવગતો રTુ કર6લ નથી.  

૧૪ પાલનXરુ   ૦૮ ૫૪,૪૮,૦૪૮/- � ઇ-ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી. વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી 

ભાવો મેળવેલ છે.  

� ટ6Vડરની શરત ન.ં ૧ �જુબ w. ૩૦૦૦૦/- ની એફ. ડ0. 

આર. તર0ક6 બqક ગેરંટ0 મેળવવામા ંઆવેલ નથી.  

� સ#ંથાના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા વષK દરMયાન �જુબ 

ર6િસડ6iVશવે9ફ6ર એશા. <ારા w. ૨૬૩૬૮૭૭/- ના ડોર �ુ ડોર 

કલેkશન ના બીલો રTુ કર6લ હતા ] જોતા w. ૧૩૧૮૪૩/- 

ના પરફોમKVસ બોVડ મેળવવા ના થતા હતા. તથા એફ. ડ0. 

આર. ક6 અVય #વwપે િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ #વwપે w. 

૬૫૯૨૧/- તથા ઈ^રદાર ના nકુવણા બીલો માથંી 

૬૫૯૨૧/- ડ0પોઝીટ વPલુ કરવાની થાય જયાર6 :ી આદશK 

સાવKજિનક N#ટ <ારા w. ૨૮૧૧૧૭૧/- ના બીલો રTુ કર6લ 

] જોતા પરફોમKVસ બોVડ પેટ6 w. ૧૪૦૫૫૮/- તથા 

િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ પેટ6 w. ૭૦૨૪૯/- તથા ઈ^રદાર ના 
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બીલ માથંી w. ૭૦૨૪૯/- ની કપાત કરવાની થાય ] 

�જુબ િનયમો / ુસાર ની કાયKવાહ0 કયાKના આધારો ફાઈલે 

સામેલ રાખેલ ન હતી ] બાબતે #પ·ટતા સહ આધારો થી 

ખા5ી કરાવવી ઘટ6.  

� �ુબંઈ #ટ6Mપ અિધિનયમ – ૧૯૫૮ ની કલમ – ૩૬ (ક) 

સાથે આટÈકલ ૨૦ (ક) અVવયે તથા તેમા ં વખતો વખત 

થયેલા Pધુારા અVવયે તથા છે9લે PિુEટ6VડVટ ઓફ #ટ6Mપ 

�.ુ રા. ગાધંીનગર તા. ૫/૨/૨૦૦૭ ના પ�રપ5 ની 

જોગવાઈ Eમાણે એફ. ડ0. આર. wપે મેળવવા પા5 

િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦ % ના ધોરણે #ટ6Mપ પેપર 

ઉપર કરાર ખત કરવા/ ુ રહ6 છે તથા #ટ6Mપ ડ¶ટુ0ના 

૧૩,૩૪૭/- વPલુાત કરવાના રહ6. 

� કચેર0 હ#તક ના Tુદા Tુદા િવ#તારમા ં થયેલ કામગીર0 

બાબતે Pપુર વાઈઝર ક1ાના કમKચાર0 <ારા ઈ^રદારો 

મોનીટર|ગ Pપુરિવઝન કરાHયાના ર0પોટK  કચેર0 ને લેખત 

મા ંઆપવાની કાયKવાહ0 કયાK ના આધારો તથા નાગ�રકો ના 

Eમાણ પ5ો ફાઈલે સામેલ ન હતા ] બાબતે #પ·ટતા સહ 

આધારો થી ખા5ી કરાવવી ઘટ6.   

૧૫ જસદણ ૧૨ ૪૪,૫૧,૩૬૫/- � સરકાર:ીના ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ ન.ં 

એસ.પી.ઓ./૧૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/સી.એચ. તા. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ની જોગવાઈ �જુબ wા.૫/- લાખથી વm ુ

અને ૨૦ લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના �ક#સામા ંઈ 

ટ6Vડર Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. ઉ૫રોકત �ક#સામા ં

આ જોગવાઈના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ #પધાKQમક નીચા 

ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� નગરપાલીકા િનયામક:ી ગાધંીનગરના તા.૯/૭/૨૦૦૮ ના 

પ5થી શહ6રની સફાઇને લગતી ડોર �ુ ડોર કલેકશન 

સ�હતની િવિવધ કામગીર0ઓ કોV Nાકટ પF ધિતથી લેવા 

ઉપર મનાઇ ફરમાવેલ હતી અને આ કામગીર0 સખીમડંળ 

<ારા કરવા Pચુના અપાયેલ હોવા છતા ંઆ કામગીર0 માટ6 

કોV Nાકટ શા માટ6 આપવામા ંઆવેલ તેની ખરાઇ કરાવવી 

રહ6. 

� વા.ન.ં૧૯ તા.૧૧/૪/૧૬ ના રોજ :ી માડંવરાય સેનેટર0 

માટK સ.ંમ.ંલી. રાજકોટને માચK-૧૬ ની સફાઇના કામકાજ 

માટ6 nકુવાયેલ રકમ wા.૫,૦૪,૦૦૦/- મા ંવોડK ન.ં૧ થી ૯ 

મા ં થયેલ કામગીર0 sગેનો Pપુરવાઇઝર ક6 સેનેટર0 

ઇV # પેકટરનો અભEાય મેળવેલ નથી અને ઇV ટરનલ 

ઓડ0ટરની સહ0 થયા વગર nકુવણા કરવા sગે ખરાઇ 

76



ન.ં ન.પા. ફ.ન.ં રકમ d. ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 
કરાવવી રહ6. 

� સ#ં થા <ારા કgુ ંN6કટર / લફટર ક6 છોટા હાથી ભાડ6 આપેલ 

છે તે વાહન નબંર ક6 અVય કોઇ િવગત અV વેષણમા ં રTુ 

થયેલ ન હતી. ]થી N6કટર સાથે �ાઇવર તથા ડ0ઝલની 

સેવાઓ આપેલ છે ક6 ક6મ? તેની ઓડ0ટને ખરાઇ કરાવવી 

રહ6. 

� કરારની શરત-૪ �જુબ પાટÈએ કચરો, mળુ, માટ0, પxથર 

વગેર6 નગરપાલીકા ના Pચુના �જુબના તમામ # થળેથી 

ભર0 આપવામા ં રહ6શે. તેમ છતા ં શહ6રમાથંી નીકળતો ઘન 

કચરો ઉપાડ0 િનકાલ રહ6શે. તેમ છતા ંશહ6રમાથંી િનકળતો 

ઘન કચરાને નગરપાલીકાના N6કટરમા ંભર0 આપવાના કામ 

માટ6 Eિત ફ6રા-૧ દ0ઠ wા.૨૦૫ લેખે તથા સને ૨૦૧૬-૧૭ 

ના વષKમા ંEિત ફ6રા દ0ઠ wા.૩૪૦ લેખે nકુવવામા ંઆવેલ 

છે. ] sગે ઓડ0ટને ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

� સાફ-સાફઇ તથા ઘન કચરાના િનકાલ માટ6 સખી મડંળ પાટK  

ટાનઇમ સફાઇ કામદાર તથા માડંવરાય સેનેટર0 માટK  

પાસેથી ૧ થી ૯ વોડKમા ંસઘળ0 કામગીર0 કરવાની  થતી 

હોય છતા ંસેનીટ6શન શાખામા ં�ુલ-૯ કમKચાર0ઓ રોજમદાર 

તર0ક6 રાખવામા ં આવેલ છે. ] ૯ રોજમદાર કમKચાર0ઓ 

પાસેથી �ુ ં કામગીર0 લેવામા ં આવેલ તેની અV વેષણને 

ખરાઇ કરાવવી રહ6. તેમજ સખીમડંળ પાસેથી કયા ં વોડK 

કામગીર0 કયા ંસખીમડંળને આપેલ છે તેનો વહ0વટ0 cુકમ 

અV વેષણમા ંરTુ થયેલ નથી. ] sગે ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

૧૬ ભચાઉ ૨૧ ૩૯,૬૪,૬૪૫/- � �જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ ની કલમ -૬૭ ની 

જોગવાઇઓ તથા સરકાર :ી ના નાણા િવભાગ ના 

તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ ના ^હ6રનામા તેમજ �ુબંઇ આકi#મક 

ખચK ના િનયમો-૧૯૫૯ ના િનયમ-૧૭૧ તથા પ�રિશ·ટ-૬ 

ના િનયમ-૨ ની જોગવાઇ �જુબ હર0ફાઇ અને કરકસર 

gkુત ભાવો મગંાવી સૌથી નીચા ભાવેસેવા મેળવવી જોઇએ. 

] કાયKવાહ0 થયા / ુમા½મુ પડ6લ નથી. તેમજ સરકાર:ી 

ના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના તા. ૮/૭/૨૦૧૧  

ઠરાવ�જુબ ૫ લાખ થી ઉપર ની ખર0દ0 ક6 અVય કામો 

મઆટ6 ઇ-ટ6Vડર|ગ થી ભાવો મગંાવી તે �જુબ કામ 

સuપીકામ કરાવવા / ુ રહ6 છે. તે �જુબ સ#ંથાએભાવો 

મેળવવાની કાયKવાહ0 કર6લ ન હતી તો આબાબતે 

અિનયિમત ર0તે પાસેથી કરાવેલ કામ બાબતે કર6લ ખચK 

બાબતે આધારો થી ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� ઉkત િવગતે ઇ^રદાર ની કર6લકામગીર0 ની િવગતો મા5 
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લેટર પેડ લખી ને માગંણા બીલ રTુ કર6લ હb.ુ આ થયેલ 

કામગીર0 ની ચકાસણી કયાK બદલ ના ] તે વોડK ના 

Pપુરવાઇઝર ક6 તાિં5ક અિધકાર0:ી/કમKચાર0 :ી ના ર0પોટK  

કામગીર0 sગે ના કર6લ કરાર ખત ના આધારો તથા 

સેનેટર0 ઇV#પેkટરનો િનર01ણ અહ6વાલ રTુ થયેલ  ન 

હતો.]થી થયેલ nકુવણા ના Hયાજબીપણા ની ઓડ0ટ ને 

ખા5ી થયેલ નથી. 

� આવક વેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪(સી) Eમાણે 

૨% Eમાણે બીલ માથંી આવકવેરો કપાતકરવાનો થાય.આ 

કામે �ુલ w.૩૯૬૪૬૪૫/- નો ખચK થયેલ હોઇ w.૭૯૨૯૨/- 

નો આવકવેરો કપાત કરવાનો થાય ] :ી પXનુાથ 

રતનનાથ કલબેલી પાસેથીવPલુ મેળવી સરકાર :ી મા 

આવકવેરા સદર6 જમા કરાવી આધાર સહ ઓડ0ટ ને ખા5ી 

કરાવવી ઘટ6. 

૧૭ રાTુલા ૮ ૩૬,૫૪,૫૯૨/- � સરકાર:ીના ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ ન.ં 

એસ.પી.ઓ./૧૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/સી.એચ. તા. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ની જોગવાઈ �જુબ wા.૫/- લાખથી વm ુ

અને ૨૦ લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના �ક#સામા ંઈ 

ટ6Vડર Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. ઉ૫રોકત �ક#સામા ં

આ જોગવાઈના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ #પધાKQમક નીચા 

ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� સ#ં થાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના સામેલ પ�રિશ· ટ ન.ં-૧ �જુબ 

Tુદ0Tુદ0 શાખા તરફથી કોVNાkટ મારફતે Tુદ0Tુદ0 કામગીર0 

સબબ �ુલખચK w.૩૬,૫૪,૫૯૨/- ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. 

૫રંb ુ પાણીXરુવઠા/સેનીટ6શન શાખામા ં કાયમી 

કમKચાર0/Pપુરવાઇઝર હોવા છતા ં ઉઘડથી બીલની િવગતે 

જણાવેલ કર6લ કામગીર0ની તાર0ખોએ ખર6ખર કામ કરવામા ં

આવેલ છે અને તેના આધાર માટ6 હાજર0, કામની વહ6ચણી, 

કર6લ કામનો ર0પોટK તથા ખર6ખર ક6ટલા �દવસ કરવામા ં

કામગીર0 સતંોષકારક થયા/ ુ સેનેટર0 ઇV # પેકટર/ ુ

Eમાણપ5 તથા કરવામા ં આવેલ કામગીર0ની જwર0યાત 

sગેના કોઇ આધારો રTુ થયેલ નથી.  

� શહ6રમાથંી ઉપાડ6લ ઘનકચરો કM પાઉV ડ યાડKમા ં ઠાલવેલ 

હોય તો ક6ટલા ફ6રા કરવામા ંઆવેલ હતા, તેની લોગvકુ6થી 

ખરાઇ કરાવવી તથા આવો ક6ટલો કચરો ભેગો થયો અને 

એકઠા થયેલ કચરા/ખાતરના િનકાલના આધારો 

અV વેષણમા ંરTુ થયેલ નથી ]ની ખાતર0 કરાવવી . 

૧૮ બોપલ-�મુા ૩૫ ૩૪,૪૬,૯૬૩/- � ઈ^રદાર <ારા રાખવામા ં આવેલ વાહનો તથા મTૂરોની 
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સ�ંયાના કોઈએ આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� નગરપાલકા <ારા ફ�રયાદ રj#ટર િનભાવવામા ં આવેલ 

નથી. આથી આવેલ ફ�રયાદ0 તથા તેના િનકાલ sગે 

સેનેટર0 ઇV#પેકટર <ારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર0 sગેની 

તમામ નuધો XણૂK કર0 સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0ઓ મેળવી 

તેના િનકાલ sગેની િવગતની ખા5ી કરાવવી રહ6. 

� ટ6Vડરની શરત ન.ં૨૧ �જુબ બધં િમ9કતો/ ુnકુવoુ ંકરવા/ ુ

રહ6b ુ ન હb ુ.ં તો ઈ^રાદાર <ારા �ુલ ક6ટલી િમ9કતોનો 

કચરો એક5ીત કરવામા ં આવેલ હતો તે sગે સેનેટર0 

ઈV#પેkટર <ારા કોઈ Eમાણપ5 આપવામા ંઆવેલ ન હોઈ 

કર6લ nકુવoુ ંવm ુહોવાની શ²તા છે.  

� ટ6Vડરની શરત ન.ં૬૪ �જુબ ઇ^રદાર <ારા િનયમ ભગં 

થાય તો w.૧૦૦ થી ૧૦૦૦ Pધુીનો દંડ વPલૂ કરવા 

જણાયેલ છે. રTુ થયેલ સાધનીક ર6કડKની ચકાસણી કરતા 

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કોVNાkટરની અિનયિમત કામ 

કરવા બદલ નોટ0સ પાઠવેલ છે. તેમજ માનવ સેવા 

સાવKજિનક N#ટની તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૬ ના પ5 �જુબ 

તેમની એજVસીને રદબાતલ કર6લ છે તો ઉપરોkત શરત 

�જુબ દંડની રકમ વPલૂ કરવાની રહ6તી હતી. તેમજ 

તેમની િસÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ જ�ત કર6લ હોય તો તેની 

આધારસહ ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� સ#ંથા <ારા ઘનકચરા માથંી કોઈ ઉપજ મેળવવામા ંઆવેલ 

હોઈ તો તેની િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવાની રહ6. 

૧૯  બોટાદ  ૨૯ ૨૦,૩૩,૨૪૫/- � ઇ-ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી. �જુરાત સમાચાર વતKમાનપ5ની 

ભાવનગર આ�િૃતમા ં^હ6રાત આપી ભાવો મેળવેલ છે.  

� કરારનામાની શરત – ૨૧ �જુબ આ કામગીર0 દ6ખર6ખ 

માતે#થાિનક Pપુરવાઇઝરની િનમoુકં કરવાની રહ6શે. ઉકત 

વકK ફાઇલની ચકાસણી કરતા કોVNાકટર <ારા આવા કોઇ 

Pપુવાઇઝરની િનમoુકં કર6લ હોવા/ ુ જણાb ુ ં નથી, ઉકત 

બાબતે ઓ�ડટને આધાર સહ #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� કરારનામાની શરત-૪૪ �જુબ આ કામગીર0ના કામ માટ6 

વોડK પ�ાવાળા ઉપરાતં સેનેટર0 ઇV#પેકટરનો સતંોષકારક 

�રપોટK  મ¸યા પછ0 બીલની રકમ nકુવવાની રહ6શે. ] બીલ 

સાથે સામેલ રાખેલ ન હતો. ઉકત બાબતે ઓડ0ટને આધાર 

સહ #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� સરકાર:ીના નાણા ં િવભાગના ^હ6રનામા ં Gમાકં : 

jએચએન-૧૦/પીએફટ0-૨૦૦૮/એસ-૩/(૨)(૩) /ટ0એચ 

તા.૦૧/૦૪/૦૮ �જુબ નગરપાલકા હ#તકના દર6ક 
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કોVNાકટર6 ઉકત ^હ6રનામામા ં િનયત કર6લ દર6 

Hયવસાયવેરો ભરવાનો રહ6 છે. ] ભયાKના આધાર સહ 

ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� ઉપયોગમા ં લીધેલ વાહનોના જwર0 વીમા/આર.ટ0.ઓ. 

માV ય પેપસKના આધાર ફાઈલે જોવા મળેલ નથી. 

૨૦ કનકXરુ-

કનસાડ 

૨૧ ૧૭,૪૬,૯૭૩/- � કરારની શરત નબંર ૫/૬ Eમાણે કોVNાકટર6 સેનેટર0 

ઇVસપેkટરને રોજ સા]ં દ¤ િનક ર0પોટK  જમા કરાવવાનો હતો. 

] �જુબ સ#ંથાએ દ¤ િનક ર0પોટK  વગર જ nકુવoુ ંકર6લ હb.ુ  

� કરારની શરત નબંર ૧૨ Eમાણે નગરપાલકામા ં તમામ 

વોડK માથંી ડોર �ુ ડોરની સહ0 કરવાની રહ6શે. જો સહ0 નહ0 

હોય તો N�ેkટર બધં છે એમ માનવામા ંઆવશે અને પૈસા 

કાપી લેવામા ં આવશે સ#ંથાએ તમામ વોડKમાથંી ડોર �ુ 

ડોરની સહ0 મેળવેલ ન હતી. 

 કરારની શરત નબંર ૧૩ Eમાણે વોડKમા ં બરાબર સફાઈ 

થાય એ માટ6 ૨૧ મTુરો ફરjયાત હોવા જોઈએ. શરત/ ુ

પાલન બરાબર થg ુછે ક6 નહ| તે sગે મTુરના હાજર0પ5ક 

રTુ કર6લ નથી.શરત ન.ં ૧૪ Eમાણે આર.સી.સી. રોડ 

°શ|ગ કરાવવા તથા રાજમાગK અઠવાડ0યામા ં એક વાર 

°શ|ગ કરાવવાના આધારો સામેલ નથી. 

� ડોર �ુ ડોર ગાબ¾જ kલેકશનનો ખચK વાિષ{ક �હસાબ �જુબ w. 

૫,૮૫,૯૨૩/-દશાKવેલ છે. વાઉચર �જુબ w.૧૭,૪૬,૯૭૩/- 

નો ખચK થયેલ છે. ] ખચK વtચે િવસગંતતા છે. ]ની જwર0 

#પ·ટતા કર6લ નથી. 

૨૧ ખેડા ૧૬ ૧૮,૮૮,૨૯૪/- � સરકાર:ીના ઉધોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ ન.ં 

એસ.પી.ઓ./૧૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/સી.એચ. તા. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ની જોગવાઈ �જુબ wા.૫/- લાખથી વm ુ

અને ૨૦ લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના �ક#સામા ંઈ 

ટ6Vડર Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. ઉ૫રોકત �ક#સામા ં

આ જોગવાઈના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ #પધાKQમક નીચા 

ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે િનયમો/સુાર કાયKવાહ0 

કરવા િવનતંી. 

� કામ sગેની વકKફાઈલ/ટ6Vડર ફાઈલ/ઓ�ડટમા ંરTુ કર6લ ન 

હોય કર6લ ખચKના Hયાજબી૫ણાની ચકાસણી થઈ શક6લ 

નથી. 

� સ#ંથા <ારા સફાઈ ર8જ#ટર િનભાવેલ નથી. ]થી સફાઈ 

કરવામા ંઆવેલ કામગીર0ની સમી1ા થઈ શક6લ નથી. ] 

િનભાવી ઓ�ડટને ખા5ી કરાવવી રહ6.  
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૨૨ વ9લભીXરુ  ૦૯ ૧૭,૪૦,૦૦૦/- � સફાઈ કામગીર0 તથા ડોર �ુ ડોર કલેકશન કામગીર0 માટ6 

કર6લ ટ6Vડર|ગ E�Gયા રદ થયા પછ0 સરકાર:ીના ઉkત 

િનયમો/ઠરાવો/ પ�રપ5ોની જોગવાઈ �જુબ હર0ફ ભાવો 

મેળHયા િસવાય તેમજ હ�રફ ભાવો મેળવવા- માટ6 બીજો 

EયQન કર0 એજVસી ન�0 કરવા કોઈ કાયKવાહ0 કયાK િસવાય 

ફkત એક એજVસીની અરj રTુ થતા જન ક9યાણ અને 

સમાજ સેવા N#ટ વ9લભીXરુને ઉkત કામગીર0 નો કોVNાકટ 

આપવામા ં આવેલ છે. ] sગે #પ·ટતા કર0 હર0ફ ભાવો 

મેળHયા િસવાય કર6લ ઉkત કામોના nકુવણાના ં

Hયાજબીપણાની આધારથી ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� સ#ંથા સાથે કર6લ કરારની શરત ન.ં૧૧ �જુબ સફાઈ કામના 

nકુવણા માથંી સ#ંથા <ારા આવકવેરાની કપાત કરવાની 

રહ6શે. તેવી જોગવાઈ કર6લ હતી. તેમ છતા ં સફાઈકામના 

nકૂવેલ w|.૧૭૪૦૦૦૦/- માથંી આવકવેરાની કપાત કર6લ 

ન હતી. ] sગે – #પ·ટતા કર0 ૨ ટકા લેખે w|.૩૪૮૦૦/-

ની કરવા પા5 આવકવેરાની રકમ સબંિંધત એજVસી 

પાસેથી વPલુ કર0 સરકાર:ીના ૦૦૨૧- આવકવેરા સદર6 

જમા કરાવી ઓડ0ટને આધારથી ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� કરારની શરત ન.ં૪૦ �જુબ િસ²ો�રટ0ની ડ0પોઝીટની રકમ 

w|.૧ લાખ પૈક0 w|.૬૦૦૦૦/- તા.૧૧-૯-૨૦૧૫ના ં રોજ 

એજVસીએ જમા કરાવેલ બાક0 રહ6લ w|.૪૦,૦૦૦/- Eથમ 

બીલમાથંી કપાત કરવા જણાવેલહb ુ ંપરંb ુસ#ંથા <ારા સને 

૨૦૧૫/૧૬ ના ફકરા ન ં10 અVવયે સીકgરુ0ટ0 ડ0પોઝટની 

બાક0 રહ6લ રકમ w.૪૦૦૦૦ની કપાત કરવા/ ુજણાવેલ હb ુ ં

તેમજ સને ૨૦૧૬/૧૭ ના વષKમા ં સ#ંથાએ બાક0 રહ6લ 

ડ0પોઝીટની કપાત કર6લ નથી. ] sગે આધારસહ #પ·ટતા 

થવી ઘટ6.  

� કરારની શરત ન.ં ૨૩ની જોગવાઈ અ/સુાર કર6લ કામોનો 

દ¤ િનક �રપોટK  સ#ંથામા ં રTુ કરવા જણાવેલ હોવા છતા ં તે 

sગેના ંકોઈ આધારો દફતર6 ન હતા. 

� સોલીડ વે#ટનો િનયિમત િનકાલ ઉપજ મેળવવાની 

કાયKવાહ0ની િવગતો રTુ કર6લ નથી. 

૨૩ ધોળકા ૧૯ ૧૧,૬૬,૯૨૩/- � સ#ંથાએ �ુલ - ૯ (નવ) ટ6Vડર પ5ો/ ુ વેચાણ કરવામા ં

આવેલ હb ુ ં ]ની ટ6Vડર દ0ઠ રકમ w!.૬૦૦/- ફ0 સરકાર0 

ચોપડ6 જમા કરાવવાના આધાર રTુ થયેલ નથી. ]થી 

જમાના  આધારસહ ઓ�ડટને ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� સ#ંથાએ ઇªg ુકર6લ ટ6Vડર પ5ની ચકાસણી કરતા ંસ#ંથાએ 

બે Eકારના ભાવો ઇ^રદાર પાસેથી  મગંાવવામા ંઆવેલ 
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હતા.  

 (અ)કોVN�ાકટરના પોતાના વાહનો મારફત ઘન kચરા/ ુ ડોર 

�ુ ડોર કલેકશન કરવા/ ુ કામ િમલકત દ0ઠ ભાવ 

(બ)નગરપાલકાના સાધનો Hહ0લબરો / Nાયસીકલ મારફત 

ડોર �ુ ડોર કલેકશન કરવા/ ુ કામ  િમલકત દ0ઠ ભાવ ] 

પૈક0 એક ઈ^રદાર6 ટ6V ડર �જુબ ભાવ ભર6લ બે ઈ^રદાર6 

(અ) �જુબ ભાવ ભર6લ છતા ં મTૂંર કર6લકર6લ ભાવ (અ) 

�જુબના ભાવથી સરખામણી કર0 ઈજરો આપી ટ6V ડર 

E�Gયા yૂિષત કર6લ છે. 

� ઘન કચરાના ડોર �ુ ડોર કલેકશનની કામગીર0 અVવયે 

સ#ંથાને ઇ^રદારની સતંોષકારક કામગીર0 ન કરતા 

નગરના ^�તૃ નાગ�રકોએ નીચે �જુબની ફ�રયાદ 

અરjઓ મળેલ હતી. 

૨૪ કડ0 ૩૨ ૮,૩૪,૭૫૦/- � ડોર �ુ ડોર કચરા/ ુકલેકશનની કામગીર0 માટ6 �ુલ ૮૦૦૦ 

િમ9કતોની કામગીર0 �જુબના nકુવણા સબબ િવ#તારવાર 

ગણતર0ની યાદ0 ચેરમેન:ી કારોબાર0 તથા ચીફ 

ઓ�ફસર:ીની સહ0થી Eામાણત કર6લ ઓડ0ટમા ં રTુ થઈ 

શક6લ નથી. 

� ઇ^રદારો <ારા રાખવામા ંઆવેલ વાહનો અને મકાનો માટ6 

ડોર �ુ ડોર    ઘન કચરો એકિ5ત કરવાનો છે તેના આધાર 

સામેલ નથી.  

� કચરા િનકલ કામગીર0નો ઈ^રાનો એaીમેV ટ ઓડ0ટમા ંરTુ 

કર6લ નથી ]થી કામમા ં િન·äળ જશે તે ફ�રયાદ બાબતે 

કરારમા ંઈ^રદારને દંડ,/કુશાન, વળતર વPલુાતની કોઈ 

જોગવાઈ થઈ છે ક6 ક6મ?તેની ખા5ી થઈ શક6લ નથી.  

૨૫ કણજર0 ૧૮ ૬,૯૦,૨૫૬/- � સરકાર:ીના ઉઘોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસ.પી.ઓ/૧૨૨૦૦૫ / ૧૪૦૫/સી.એચ. 

તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૧ ની જોગવાઇ �જુબ wા.૫/- લાખથી 

વm ુઅને wા.૨૦/- લાખ Pધુીના કામો માટ6 ખચK કરવાના 

�ક#સામા ં ઇ-ટ6Vડર|ગ Fવારા ભાવો મગંાવવાના રહ6 છે. 

ઉપરોકત �ક#સામા ંઆ જોગવાઇના અમલ ન કર0 સ#ંથાએ 

#પધાKQમક નીચા ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. ] sગે 

#પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� ઉપરોકત કામ sગેની વકK ફાઇલ/ટ6Vડર ફાઇલ/ઓડ0ટમા ં

રTુ કર6લ ન હોય કર6લ ખચKના Hયાજબીપણાની ચકાસણી 

થઇ શક6લ નથી. તથા સફાઈ રj#ટર િનભાવેલ નથી. ] 

િનભાવી ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6. 
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૪.૧૦ વીજ વપરાશના બીલોમા ંિવલ�ંબત ચા�ની \કુવણી બાબત 

નગરપાલકા ખેડા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૪૩) નગરપાલકા lજુ,j.કtછ-lજુ (ફ.ન.ં૪૩) 

નગરપાલકા ગોધરા,j.પચંમહાલ (ફ.ન.ં૨૨) નગરપાલકા બાલાિસનોર,j.મહ0સાગર (ફ.ન.ં૦૮) 

નગરપાલકા માગંરોળ,j.Tૂનાગઢ (ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા પેથાXરુ,j.ગાધંીનગર (ફ.ન.ં૦૮) 

 સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન નીચે �જુબના ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ંિવજળ0 બીલો િનયત 

સમય    મયાKદામા ંનહ0 ભરવાના કારણે િવલંબત ચાz d.૩૩,૦૦,૧૭૪.૦૫/-ની nકુવણી કરવી પડ6લ છે.  

 

?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ(d.) સમયગાળો 
૧ lજુ ૪૩ ૧૩,૫૭,૦૦૩/- એEીલ-૧૬ થી માચK-૧૭ 

૨ પેથાXરુ ૦૮ ૮,૨૩,૧૭૬.૦૫ એEીલ-૧૬ થી માચK-૧૭ 

૩ બાલાિસનોર ૦૮ ૭,૧૪,૭૭૫/- Tુન-૧૬ થી માચK-૧૭ 

૪ ગોધરા ૨૨ ૨,૯૫,૭૪૦/- Tુલાઇ-૧૬ થી ^Vgઆુર0-૧૭ 

૫ ખેડા ૪૩ ૨,૫૧,૬૬૪/- એEીલ-૧૬ થી ઓગ·ટ-૧૬ 

૬ માગંરોળ ૧૧ ૧,૦૯,૪૮૦/- એEીલ-૧૬ થી �ડસેMબર-૧૬ 

[ુલ ૩૩,૦૦,૧૭૪.૦૫  

જો સમયસર િવજળ0 બીલ ભર6લ હોત તો િવલબંીત ચાz ભર� ુ પડb ુનહ0 િવજળ0 બીલ nકૂવણા 

સમયે સ#ંથા પાસે મયાK�દત ભડંોળ હોવા છતા ં સમયસર બીલ/ ુnકૂવoુ ં કરવામાકંરવામા ં સ#ંથાએ દાખવેલ 

ઉદાસીનતા ને કારણે બીનજwર0 િવલબંીત ચાz nકૂવી આિથ{ક /કુશાન ગયેલ છે.  

 

૪.૧૧ નગરપા�લકા સામાRય \ુટંણી ખચ માટ� \કુવેલ અનામત રકમ સરભર કરવા nગે  

નગરપાલકા નવસાર0, j. નવસાર0 (ફ. ન.ં ૬૧ ) નગરપાલકા ઓખા, j. દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૪૧) 

નગરપાલકા બગસરા, j. અમર6લી(ફ.ન.ં ૪૨)  

� નગરપાલકા ઓખા <ારા નગરપાલકાની nુટંણી માટ6 nુટંણી ખચK માટ6 Eાતં અિધકાર0ને  w.૭ લાખ 

તા.૧/૭/૨૦૧૬ થી w.૪ લાખ ૮/૭/૨૦૧૬થી અને w.૫ લાખ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૭ થી Eાતં અિધકાર0ને 

એડવાV સ nકુવેલ હતા.] એડવાV સ રકમ સરભર થયેલ નથી.વmમુા ં તા.૮/૭/૨૦૧૧ થી w.૩.૫૦ લાખ 

એડવાV સ nકુવેલ તે રકમ પણ સરભર થયેલ નથી.nકુવેલ એડવાV સ રકમ  Eાતં અિધકાર0 <ારા સરભર 

કયાKના ખચKના વાઉચરો મેળવી સરભર કયાKની ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� નગરપાલકા નવસાર0 <ારા નગરપાલકાની nુટંણી માટ6 nુટંણી ખચK માટ6 w.૩૦ લાખ ��ુય ચટંણી 

અિધકાર0ને સને ૨૦૧૫-૧૬ મા ંnકુવેલ હતા.] એડવાV સ રકમ સરભર થયેલ નથી.nકુવેલ એડવાV સ રકમ  

��ુય ચટંણી અિધકાર0 <ારા સરભર કયાKના ખચKના વાઉચરો મેળવી સરભર કયાKની ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� નગરપાલકા બગસરા <ારા w.૬,૬૦,૦૦૦/-nુટંણી ખચK એડવાV સ nુટંણી અિધકાર0 અને નાયબ 8જ9લા 

િવકાસ અિધકાર0ને nકુવેલ હતા તે પૈક0 w.૬,૪૨,૦૩૦/-રકમ સરભર કરતા w.૧૭,૯૭૦/-એડવાV સ બાક0મા ં

છે.]થી બાક0 રહ6લ એડવાV સની રકમ પરત મેળવી #વ ભડંોળમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6. 
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૪.૧૨ ��નેજ શાખાના સફાઇની કામગીર� nગે જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 
નગરપાલકા નવસાર0, j. નવસાર0 (ફ. ન.ં ૬૩ ) નગરપાલકા બોરસદ, j. આણદં (ફ. ન.ં ૪૪) 

નગરપાલકાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ વષK દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સ#ંથા <ારા 

�6નેજ ચેMબરની સફાઇની કામગીર0 આઉટ સોસ�ગ કોVNાkટથી કરવી ન.પા. નવસાર0નો w.૧૭,૨૩,૯૯૦/- તથા 

ન.પા. બોરસદનો w.૨૧,૯૩,૪૬૭/- વાિષ{ક ખચK કર6લ છે. ] બાબતે નીચે �જુબ ઓ�ડટ અવલોકન છે.  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. 

૫ લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ] બાબતના 

આધાર અVવેષણમા ંરTુ થયેલ નથી.  

� ઉkત કામગીર0 sગેના કરારો અVવેષણમા ંરTુ થયેલ નથી.  

� સ#ંથા <ારા સuપવામા ંઆવેલ કામગીર0 સતંોષકારક તથા ઠરાHયા �જુબ થયેલ હોવા/ ુEમાણપ5 nકુવણાનંા 

વાઉચર સાથે સામેલ રાખેલ નથી. ]થી ખચKની યથાથKતા ચકાસી શકાયેલ નથી.  

� આવકવેરા અિધિનયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૯૪(સી) �જુબ ૨% લેખે w. ૧૩,૪૩૩/-રકમ વPલુ કરવાની થાય છે 

છે. ] ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કર0  કર0 સરકાર:ીમા ંભરવાના રહ6. 

� ન.પા. નવસાર0 <ારા ૨૦૧૫-૧૬ ના કામ માટ6 ટ6Vડર બહાર પાડ6લ તે માટ6 તા.૧૧/૮/૨૦૧૫ ના વકK ઓડKર 

આપેલ કામ એક વષK માટ6નો સમય હતો.તા.૧૧/૮/૨૦૧૬ ના રોજ �દુત XણુK થયેલ હતી �દુત XણુK થયા 

બાદ w.૧૪.૪૧ની ખર0દ0 �ળુ ઇ^રદાર પાસે થી કર6લ હતી ] ફર0વાર ટ³ડર|ગ ન�હ કર0 હ�રફ ભાવનો લાભ 

સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

૪.૧૩ સાતમ-આઠમના મેળાના ઇQરામા ંજણાયેલ અિનયિમતતા nગે  
 નગરપાલકા lજુ, j. કtછ(ફ. ન.ં ૦૯)  

� તા.૨૪/૮/૧૬ થી તા.૨૫/૮/ર૦૧૬ દરMયાન સાતમના મેળામા ં હમીરસર તળાવ પાસે આયોજન માટ6 

તા.૬/૮/૧૬ ના કtછિમ5 દ¤ િનકમા ં ^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવેલ હતા. ]ની શરતો અપસેટ Eાઇઝ 

w.૫,૦૦,૦૦૦/- નકક0 કરવામા ંઆવેલ હતી. ઓફર સાથે w.૫૦,૦૦૦/- ની F.D.R. સામેલ રાખવાની હતી. ]નો 

આઘાર રTુ નથી.  

� �ુબંઇ #ટ6Mપ એકટ-૧૯૫૮ અ/Pુુચત આટÈકલ ૩૬(૩) તથા PિુE.ઓફ #ટ6Mપ ગાઘંીનગરના પ�રપ5 ન.ં- 

#ટ6Mપ/અસન/૧૪/ર૦૦૭/૯૩૯ તા.૫/ર/૦૭ �જુબ sદાjત રકમના ૫% (ટકા) ની રકમ w.૩૧૬૫૦/-ના 

૪.૯૦% �જુબ w.૧૫૫૧/- ના #ટ6Mપ પેપર ઉપર કરારખત કરવાનો રહ6 છે.  ] કરવામા ં આવેલ ન હોઇ 

w.૧,૫૫૧/- #ટ6Mપ ડgટુ0 પેટ6 સબિંઘત અથવા જવાબદાર:ીથી વPલુ મેળવી ઓ�ડટને ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� સરકાર:ીના મહ6Pલુ િવભાગના તા.૧૪/૧૦/૬૫ના ઠરાવ ન-ંરર૪૭ થી થયેલ જોગવાઇ અ/સુાર 

નગરપાલકાને થતી જમીન/�લોટ ભાડાની �ુલ ઉપજના પ૦% રકમ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે. તો 

ઉપરની િવગતે વPલુ આવેલ ભાડાની રકમ w.૬,૩૩,૦૦૦/- ના પ૦% �જુબ રકમ w.૩,૧૬,૫૦૦/- 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની કાચKવાહ0 થવી ઘટ6.  

૪.૧૪ કRસeટNગ એR)િનયરને કRસeટNગ ચા�ની \કુવણીમા ંઅિનયિમતતા બાબત 
નગરપાલકા ]તXરુ, j.રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૩) નગરપાલકા ગuડલ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા અમર6લી,j. અમર6લી (ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા રાTુલા,j.અમર6લી (ફ.ન.ં૨૦) 

નગરપાલકા દામનગર,j. અમર6લી (ફ.ન.ં૨૪) નગરપાલકા ભાયાવદર,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં ૨૭) 

નગરપાલકા પાલીતાણા, j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૫૩) નગરપાલકા કરમસદ, j. આણદં (ફ.ન.ં ૧૪) 

નગરપાલકા છાયંા, j.પોરબદંર (ફ.ન.ં૧૨) નગરપાલકા વથંલી, j. Tૂનાગઢ (ફ.ન.ં૨૦) 
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નગરપાલકા આણદં, j. આણદં (ફ.ન.ં૩૫) નગરપાલકા કાલાવાડ,j.^મનગર(ફ.ન.ં૩૮) 

નગરપાલકા pકલાવ, j. આણદં (ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા કરજણ , j. વડોદરા (ફ.ન.ં ૨૪) 

નગરપાલકા ભાભર, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૮) નગરપાલકા કોડ0નાર, j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપાલકા વ9લભીXરુ, j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૪૨)  

�જુરાત નગરપાલકા એકાઉVટ કોડ િનયમ-૧૩૯ ની જોગવાઇ �જુબ નગરપાલકાના ં બાધંકામના 

sદાજો સ#ંથાના �jનીયર Pપુરવાઇઝર <ારા તૈયાર કરવાના થાય છે.સ#ંથા પાસે Pપુરવાઇઝર ઓવરશીયર 

સવ¾યર હોવા છતા નીચેની િવગતે નગરપાલકાઓએ સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન ખાનગી ઇજનેરની 

િનમoકુ કર0 બાધંકામ માટ6 કVસ9ટ|ગ ચાz  nકુવેલ હતો.] sગે નીચે �જુબ ઓ�ડટ અવલોકન છે.  

?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ(d.) 
૧ ]તXરુ ૧૩ ૪૪,૩૨,૦૬૩/- 

૨ ગuડલ ૧૦ ૩૨,૩૦,૪૯૬/- 

૩ અમર6લી ૨૭ ૨૪,૬૮,૯૮૩/- 

૪ રાTુલા ૨૦ ૧૮,૫૪,૭૬૫/- 

૫ દામનગર ૨૪ ૧૫,૬૯,૮૮૯/- 

૬ ભાયાવદર ૨૭ ૧૫,૩૪,૦૧૮/- 

૭ પાલીતાણા ૫૩ ૧૪,૫૯,૪૯૦/- 

૮ કરમસદ ૧૪ ૧૨,૯૯,૭૬૪/- 

૯ છાયંા ૧૨ ૧૨,૯૧,૯૬૫/- 

૧૦ વથંલી ૨૦ ૧૨,૮૦,૨૮૦/- 

૧૧. આણદં ૩૫ ૧૧,૪૭,૫૧૪/- 

૧૨. કાલાવાડ ૩૮ ૯,૩૨,૬૨૭/- 

૧૩. pકલાવ ૨૭ ૯,૦૩,૬૪૫/- 

૧૪. કરજણ ૨૪ ૬,૫૬,૭૦૭/- 

૧૫. ભાભર ૧૮ ૫,૨૯,૯૪૨/- 

૧૬. કોડ0નાર ૧૩ ૪,૯૯,૦૧૭/- 

૧૭. વ9લભીXરુ ૪૨ ૪,૩૯,૩૨૨/- 

� ન.પા. પાસે ઓવરશીયર Pપુરવાઈઝ અને સવ¾યર હોવા છતા ંખાનગી ખાનગી એVjિનયરની સેવા લઈ આિથ{ક 

બોજો ન.પા. ફડં ઉપર પાડ6લ છે.�જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમ-૧૯૬૩  ની કલમ-૬૭ ની જોગવાઈઓ તથા 

સરકાર:ીના નાણા ંિવભાગના તા.૧૭/૧૧/૦૩ના^હ6રનામા 

Gમાકં:j.એન./૨૪/એસ.એસ.પી./૧૦૮૯/j.ઓ.આઇ.૬૩/ઝેડj.એન./૨૪/એસ.એસ.પી./૧૦૮૯/j.ઓ.આઇ

.-૬૩/ઝેડ-(૬૮૯)(૨૦૦૩)થી આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ ના િનયમ-૨ ની જોગવાઈ �જુબ હર0ફાઈ અને 

કરકસર gકુત ભાવો મગંાવી સૌથી નીચા ભાવે સેવા મેળવવી જોઈએ. ] કાયKવાહ0 થયા/ ુમા½મુ પડ6લ નથી.  

� Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ િનયમ-૧૪૫(૧) �જુબ ન�નુા-૧૦૩ �જુબ કામો/ ુરj#ટર િનભાવવા/ ુરહ6 

છે. ] સ#ંથા <ારા િનભાવેલ નથી. ]થી nકુવાયેલ કVસલટVટ ખચKની યથાથKતાની ખા5ી થઈ શક6લ નથી. ] 

બાબતે આધાર સહ ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 

� નગરપાલકા િનયામક:ીના તા. ૦૭/૦૪/૨૦૦૭ના પર0પ5ની અમલવાર0 થયેલ જણાતી નથી.  
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� �જુરાત Mgિુનિસપલ ફાયનાVસ બોડK, ગાધંીનગરના aાVટ ફાળવણી દફતર0 cુકમની શરતો �જુબ િવકાસના 

કામ માટ6 મTુંર કર6લ રકમ કોઈ અVય પગાર ભxથા ંતેમજ કVસલટVસી ખચK માટ6 નગરપાલકાઓ વાપર0 શક6 

નહ0 ]થી આવો ખચK #વ ભડંોળમાથંી સરભરકર0 ખાતર0 કરાવવી રહ6. 

� કVસ9ટ|ગ ફ0 Eોફ6શનલ ચાજ�સ હોઈ ભારતીય આવકવેરા ધારા-૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪ �જુબ ૧૦% ઇVકમટ61 

�ળુ #થાનેથી કપાત કરવાનો રહ6 છે.  

� કVસ9ટVટ  ઈજનેર:ીને nકુવેલ રકમનો સિવ{સ ટ61 સરકાર:ીમા ંપરત ભરપાઈ થયાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� કાલાવડ ન.પા.મ ંએક જ કV સ9ટV ટ ૧૯૯૯ થી કામ કર0 ર�ા છે. ] sગે કોઈ િનયત E�Gયા અપનાવેલ નથી 

અને વખતોવખત કામગીર0 ર0V g ુકર6લ છે. ] sગે આધાર સહ  #પ·ટતા કરવી રહ6. 

૪.૧૫ x.સી.બી. મશીન ભાડ� રાખવા બાબત 
નગરપાલકા તાલાળા, j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૯) નગરપાલકા ઓખા, j.દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૩૭) 

નગરપાલકા ભાણવડ, j.દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૪૯)  

સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના ઓ�ડટ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ].સી.બી મશીનથી કરવામા ં

આવેલ કામગીર0બાબતે નીચે �જુબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં ખચ રકમ (d.) 
૧ તાલાળા ૧૯ ૬૦,૬૧,૨૨૦/- 

૨ ઓખા ૩૭ ૩૭,૬૯,૪૫૦/- 

૩ ભાણવડ ૪૯ ૫,૭૭,૨૩૧/- 

� સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ આટÈકલ-૧૬૬ તથા આકi#મક ખચKના િનયમોના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા 

વતKમાનપ5ોમા ં ^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 

કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ 

૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 

કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી.  

� આવકવેરા અિધિનયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૯૪(સી) �જુબ ૨% લેખે આવકવેરાની કપાતના આધાર સામેલ 

રાખેલ નથી. 

� ].સી.બી. મશીનના કામગીર0ના કલાકની ચકાસણી કોના <ારા કરવામા ંઆવેલ છે તેના આધાર ઓ�ડટમા ંરTુ 

થયેલ નથી. તેમજ સતંોષકારક કામગીર0/ ુસ1મ અિધકાર0:ી/ ુEમાણપ5 સામેલ રાખેલ નથી.  

૪.૧૬ ખાનગી ટ��ી ભાડાની અિનયિમત \કુવણી કરવા બાબત 
નગરપાલકા ગોધરા, j.પચંમહાલ (ફ.ન.ં૧૩) નગરપાલકા થાનગઢ, j.Pરુ6V ©નગર (ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપાલકા દામનગર, j.અમર6લી(ફ.ન.ં૦૯) નગરપાલકા ધાનેરા, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૨૭) 

નગરપાલકા થરાદ, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૫) નગરપાલકા ઝાલોદ, j.દાહોદ (ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપાલકા ચોરવાડ, j.Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૫) નગરપાલકા રાTુલા, j.અમર6લી(ફ.ન.ં૧૩) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ના �હસાબોના અVવેષણમા ં વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ં નગરપાલકાઓમા ં વાહનોના ભાડાનો 

ખચK નીચે �જુબ કરવામા ંઆવેલ હતો.  
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?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં [ુલ 
�ક!સા 

ખચ રકમ (d.) નaધ 

૧. ગોધરા ૧૩ ૧૨ ૨૧,૦૦,૦૦૦/- નગરપાલકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૬૭(૧) �જુબ 

ભાવો મેળવવા કર6લ કાયKવાહ0 ના સમથKનમા ંભાવપ5ક, 

bલુનાQમક પ5ક, વકK ઓડKર, લોગvકુ ઓડ0ટમા ં રTુ 

કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨. થાનગઢ ૧૩ ૧૨ ૬,૭૨,૫૬૫/- નગરપાલકાએ તેના કમKચાર0ઓ માટ6 �સુાફર0 ભxથાના 

િનયમો બનાવેલ ન હોવાથી સરકાર:ીના વખતો 

વખતના ઠરાવો અ/સુાર �સુાફર0 ભx� ુમળવાપા5 થાય 

] �જુબ �સુાફર0 ભxથા માટ6 ર69વે અથવા બસના 

ભાડાને બદલે nકુવેલ ટ61ીભાÀુ  િનયમ િવwFધ ગણાય. 

૩. દામનગર ૦૯ ૪૫ ૫,૭૧,૯૦૦/- વષK દરMયાન કર6લ �સુાફર0 બાબત/ ુરj#ટર િનભાવેલ 

નથી. આવકવેરા કપાત w.૧૧,૪૩૮/- વPલુાત કરવી 

રહ6. 

૪. ધાનેરા ૨૭ ૦૨ ૫,૩૭,૨૦૦/- ખાગની વાહન માલકની ભાડા/ ુમાગંણા બીલ સામેલ ન 

હb ુ ં તેમજ ગાડ0ની લોગvકુ બીલ સાથે સામેલ ન હોઈ 

nકુવણાના વાજબીપણા ની ખા5ી થઇ શક6લ ન હતી. 

૫. થરાદ ૧૫ ૦૭ ૪,૬૮,૭૯૬/- ગાડ0ની ર6ટ કોV Nાકટરની ફાઇલ રTુ ગાડ0ભાડાના દર 

તથા ગાડ0નો Eકાર, શરતો ^ણી શકાયેલ ન હતી. 

વાઉચર ફાઇલ સાથે ખાનગી વાહન માલક/ ુ

માગંણાબીલ (ભાડા sગે/)ુ. તેમજ ગાડ0ની લોગvકુ 

બીલ સાથે સામેલ ન હોઇ nકુવણાના Hયાજબીપણાની 

ખા5ી થઇ શક6લ ન હતી. તો લોગvકુ રTુ કર0 ખા5ી 

કરાવવી ઘટ6. 

૬. ઝાલોદ ૩૦ ૭૭ ૪,૪૬,૫૪૭/- સ#ંથા Fવારા �સુાફર0ના હ6bસુર ખાનગી વાહન 

ભાડ6થી/ઇ^રાથી રાખવામા ં આવેલ ન હોવા છતા ં રTુ 

થયેલ બલોને સીધેસીધા nકુવણા માટ6 માVય રાખી 

ર6લવે અને એસ.ટ0.Fવારા સકંળાયેલ #થળોની �સુાફર0 

દાવાની nકુવણી કરવામા ંઆવેલ છે. 

�સુાફર0 બાબત/ ુરj#ટર િનભાયેલ નથી. 

૭. ચોરવાડ ૧૫ ૧૮ ૪,૦૧,૩૫૦/- ટ61ી માલક / �ાઇવર6 રTુ કર6લ ટ61ી ભાડાના બીલમા ં

Eવાસના બ¯ે # થળ વt ચે ક6ટલા �કલોમીટર/ ુ sતર 

કાપેલ  છે. તેના મીટર ર0ડ|ગના કોઇ આઘારો રTુ થયેલ 

નથી. બ¯ે #થળ વtચેના pતરના કોઇ આઘારો નથી. 

]થી  �કલોમીટર �જુબ nકુવાયેલ ભાડાની યથાથKતાની 

ખા5ી થઇ શક6લ નથી. 

૮. રાTુલા ૧૩ ૧૧૪ ૩,૫૧,૬૦૦/- આવકવેરા અિધિનયમની કલમ – ૧૯૪ (સી) �જુબ 

ઠ6ક6દારના બીલેથી ૨.૦૬% આવકવેરાની કપાત કરવાની 

રહ6 છે. ] �જુબ કપાત નહ| કરવા sગે જwર0 #પ·ટતા 

સહ w. ૭૨૪૩/- ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી ઘટ6. 
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૪.૧૭ બગીચા િનભાવાણી માટ� આપવામા ંઆપેલ કaLાIટ બાબત 

 નગરપાલકા કોડ0નાર, j.ગીર સોમનાથ( ફ.ન.ં૧૬)  

નગરપાલકા, કોડ0નારના સને ૨૦૧૬-૧૭ના વષKના અV વેષણ દરM યાન વાઉચસK તથા સાધિનક 

ર6કડKની ચકાસણી કરતા ં સ#ંથા <ારા બગીચા િનભાવણી માટ6 કોV Nાકટ આપી ખચK w.૧૨,૬૫,૨૦૦/- કરવામા ં

આવેલ છે. ] અV વયે નીચે �જુબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ 

w. ૫ લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]નો 

અમલ થયેલ નથી.  

� બગીચાશાખામા કાયમી કમKચાર0 હોવા છતા કોV Nાકટ આપી કામ કરાવવાની જ�ુર0યાત  sગે કોઇ આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� બલ સાથે હાજર0, કામગીર0ની િવગતો તથા કામ સતંોષકારક થયા/ ુEમાણપ5બલ ની વીગતે જણાવેલ 

તાર0ખોએ ખર6ખર કામ કરવામા ંઆવેલ છેઅને તેના આધાર માટ6 હાજર0કામની વહ6ચણી , કર6લ કામનો 

ર0પોટK  તથા  કામ સતંોષકારક થયા/ ુEમાણપ5 બલ સાથે સામેલ નથી તેથી કર6લ ખચKના Hયાજબીપણાની 

ખા5ીથતી નથી. 

� �ુબંઈ # ટ6Mપ – ૧૯૫૮ની અ/Pુુચ – ૧ આટÈકલ ૩૬/૮ તથા PEુીટV ડ ઓફ #ટ6Mપ �.ુરા.ગાધંીનગરના 

પર0પ5 Gમાકં #ટ6Mપ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ તા.૦૫/૦૨/૨૦૦૭ થી sદાjત રકમના પ% લેખે 

સીકgરુ0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦%  �જુબ #ટ6Mપ ઉપર કરાર ખત કરવો જોઈએ. તેના બદલે w.૧૦૦ #ટ6Mપ 

ઉપર કરારખત કર6લ છે. 

૪.૧૮ Xજુ શહ�ર િવ!તારમા ંસીટ� બસ સેવાના સચંાલનમા ંઅિનયિમતતા બાબત 
 નગરપાલકા lજુ, j. કtછ( ફ. ન.ં ૨૫)  

  નગરપાલકા lજુ àવારા શહ6રના Tુદા Tુદા માગ\ ઉપર સીટ0 બસ સેવા ઉપલ�ઘ કરાવવા 

તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૬ના �દHયભા#કરમા ં ટ6Vડર નોટ0સ આપી રસ ઘરાવતા ઇ^રદારો પાસેથી ટ6Vડર મગંાવવા ^હ6રાત 

આપવામા ંઆવેલ હતી. ટ6Vડર ફોમK મેળવવાની તા. ૧૯/૧૧/૨૦૧૬ હતી અને ભર6લા ટ6V ડર ફોમK પરત કરવાની છે9લી 

તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૬ હતી. સદર ^હ6રાત અVવયે કારોબાર0 સભાના ઠરાવ �જુબ 5ણ પાટÈઓ àવારા ટ6Vડર ભરવામા ં

આવેલ ] પૈક0 :ી નવ yુગાK પ�રવહન સહકાર0 મડંળ0 લી. àવારા એક બસના માિસક w.૪૦૦૦/- તથા aાઉVડ ભાÀું 

w.૧૧૦૦/-સૌથી વ� ુ આવતા ં તેમના ભાવો કારોબાર0 સભાના ઠરાવ ન.ં૧૪૧ તા.૬/૮/૧૫ થી મTુંર કર0 વષK –

ર૦૧૬/૧૭ના વષK માટ6 સીટ0 બસ સેવા/ ુસચંાલન સuપેલ છે.] sગે સાઘિનક ર6કડKની ચકાસણી કરતા ં નીચે �જુબ 

ઓ�ડટ નuઘ આપવામા ંઆવે છે.  

� આ કામે મળેલ ટ6Vડર કોપી / ભાવપ5ક ફાઇલે નથી.  

� આ કામે ભાવો/ ુસરખામણી પ5ક બનાવી નેગોશીયેશનનો આધાર રTુ થયેલ નથી.  

� આ કામે આપવામા ં આવેલ કોVNાકટનો વકK  ઓડKર રTુ થયેલ નથી.  

� :ી નવyુગાK પ�રવહન સહકાર0 મડંળ0 લી. પાસે આ અગાઉના વષ\ની બાક0 રકમ w.૧૬,૮૮,૮૩૬/- તથા 

વષK ર૦૧૬/૧૭ ની બાક0 રકમ w.૧૦૯ર૦૦/- મળ0 �ુલ w.૧૭,૯૮,૦૩૬/ વPલુ કરવાની રહ6 છે પૈક0 

ચા½ ુવષKમા ંw.૪,૦૦,૦૦૦/- વPલુ થતા ંબાક0 રહ6લ રકમ w.૧૩,૯૮,૦૩૬/- સQવર6 વPલુાત કર0 ઓ�ડટને આઘાર 

સહ ખા5ી કરાવવી ઘટ6.  
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૪.૧૯ ¤ભેુ`છા Qહ�રાત nગેનો િનરથક કરવા બાબત  
નગરપાલકા માડંવી, j. કtછ-lજુ(ફ.ન.ં ૭) 

� સરકાર:ીના પચંાયત અને aામ િનમાKણ િવભાગ ના તા.૧૧/૦૩/૨૦૦૪ ના પ�રપ5 Gમાકં 

પરચ/૧૦૮૫/૧૧૧૧/૪ અVવયે નગરપાલકા તરફ થી વતKમાનપ5ો, Pવેુરિનયરો મા �ભુેtછા ^હ6રાત 

EિસFધ ન�હ કરવા Pચુનાઓ આપવામા આવેલ છે તેમ છતા નગરપાલકાએ ઓડ0ટ વષK દરMયાન �ુલ રકમ 

w.૧૧,૩૫,૭૩૯/- નો ખચK �ભુેtછા ^હ6રાતો પાછલ કર6લ છે. �જુરાત નાણાક0ય ઓચQયતા િનયમો/સુાર 

પ�લીક ફંડ નો ઉપયોગ અ�કુ Hયikત અથવા જન સ�દુાયના અ�કુ ભાગ માટ6 કર0 શકાય ન�હ, આમ, 

નાણાક0ય ઔચQયના િસFધાતો તથા સરકાર:ી ના ઠરાવો/પ�રપ5ો ની જોગવાઇઓ નો ભગં થયેલ છે ] ખચK 

િનવાર0 શકાય તેમ હોવા છતા ખચK કરવામા આવેલ છે.  

� �જુરાત સરકાર �હૃ િવભાગના તા.૨૪/૧૧/૭૦ ના તથા મા�હતી ખાતા ના પ�રપ5 ન.ંવસપ/૨૫૮૮/૨૫૯/૯ 

તા.૧૨/૧૧/૮૮ અ/સુાર સરકાર0, અધાK સરકાર0 તથા #થાિનક #વરા�ય ની સ#ંથાઓએ તેની ^હ6રાતો 

મા�હતીખાતા મારફતે આપવાની રહ6 છે પરંb ુસદર નગરપાલીકાએ ^હ6રાતો મા�હતી ખાતા મારફતે ન મોકલતા 

એજVટ મારફતે EિસFધ કરાવે છે ]ના કારણે સરકાર:ી <ારા િનયત થયેલ ભાવો નો લાભ સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

     

૪.૨૦ િવકાસના કામોના તાિંJક મFુંર� કR સલટR ટ પાસેથી લેવા nગેની અિનયિમતતા બાબતે 
 નગરપાલકા ^મખભંાળ0યા, j. દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૧૪) 

 સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ં આપેલ વકK ઓડKરના ં કામોમા ં ] તાિં5ક મTુંર0 આપવામા ં આવેલ છે. તે 

કVસલટVટ:ી ©ારા આપેલ છે. IHSDP,BSUP,UIDSSMY, #ટ6ટફંડના ં કામો sગે તાિ5ક-વ�હવટ0 સૈFધાિંતક 

મTુંર0 GUDM ©ારા આપવામા ંઆવે છે. STDMMSVY sગે DUDA ©ારા આપવામા ંઆવે છે. જયાર6 ૧૩ મા-ં

૧૪ મા ંનાણાપચં માટ6 તાિં5ક મTુંર0 તાિં5ક અિધકાર0:ીનો જ મેળવવાની રહ6 તેમ છતા નગરપાલકા ©ારા 

8જ9લા િવક6V©ીકરણનો aાVટમાથંી ] િવકાસના ંકામો કરવાના ંહોય Qયા ંઅ�કુ �ક#સામા ંના.કા.ઇ.:ી (#ટ6ટ)(R & 

B) પાસેથી તાિં5ક મTુંર0 મેળવેલ છે જયાર6 અ�કુ �ક#સામા ંકVસલટVટ:ી પાસે તાિં5ક મTુંર0 મેળવેલ છે. તેવી 

જ ર0તે ૧૩ મા ંનાણાપચં અને #વtછતા િમશનના aાVટમાથંી ] કામો કરવાના હતા. તેની પણ કVસલટVટ:ી 

પાસે મેળવેલ છે ]�ુ ંલ#ટ આ �ુજંબ છે. 

(૧)  નગર ગેઇટથી શારદા િસનેમા ંથઇ બેઠક Pધુી #N0ટ લાઇટ વીજળ0કરણના ંકામ w.૩,૫૦,૬૦૧/- 

(૨)  ર69વે #ટ6શનથી નગર ગેઇટ થઇ પો#ટ ઓ�ફસ રોડ થઇ જોધXરુ ગેઇટ Pધુી #N0ટલાઇટ વીજળ0કરણ/ ુ કામ 

w.૩,૯૮,૬૬૦/- 

(૩) શારદા િસનેમાથી જોધXરુના નાકા Pધુી #N0ટલાઇટ વીજળ0કરણ/ ુકામ w.૧,૦૨,૭૬૨/- 

(૪)  આશાXરુા ચોકમા ંસકKલ #N0ટલાઇટ વીજળ0કરણ/ ુકામ w.૧,૦૦,૦૦૦/- 

(૫)  નગરપાલકા િવ#તારના ��ુય ચોકમા ંસકKલોમા ંવીજળ0કરણ/ ુકામ w.૧,૯૯,૪૮૦/- 

ઉકત પાચં કામમો એક જ �દવસે તાિં5ક મTુંર0 તા.૬/૧૦/૧૫ ના આપવામા ંઆવેલ છે. જયાર6 વહ0વટ0 મTુંર0 

પણ તા.૧૩/૧૦/૧૫ ના આપવામા ંઆવેલ છે. આ કામ :ી કાVહા ઇલેકNોિનકસ –અમદાવાદને તા.૨૪/૨/૧૬ 

ના વકK ઓડKરથી આપેલ હોય તાિં5ક મTુંર0 કVસલટVટ:ી ©ારા આપવા તથા કામોના ભાગલા પાડ0ને કરાવવા 

sગે જવાબદાર6થી XતૂKતા કરાવવી રહ6. 

 આ ઉપરાતં ૧૩ મા ંનાણાપચં અને #વtછતા િમશનનો aાVટના ંકામોમા ંTS કV#લટVટ :ી ©ારા આપેલ છે. 

� તેલી નદ0 તથા ધી નદ0 સાફ સફાઇ કરવા તથા �ડ0 ઉતારવા માટ6 ભાડ6થી ]સીબી ચલાવવા/ ુ કામ 

w.૧૦,૦૦,૦૦૦/-વકK ઓડKર તા.૨૭/૪/૧૬ અને તા.૬/૪/૧૬ ઇ^રાદાર :ી આર.એ.^ડ6^ અને �ંુજન 

એVટરEાઇઝ ને આપેલ છે. 
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� Âલવાડ0 વોટર વકKસ ખાતે પMપ હાઉસ wમ ર0પેર|ગ કરવા/ ુ કામ w,૧૩,૯૭,૮૬૨/- :ી િસFધનાથ 

કV#Nકશન-^મનગર વકK ઓડKર તા.૧૧/૪/૧૬ ને આવેલ છે. 

� કોટK  બ9ડ|ગથી પોરગેઇટ થઇ રામનાથ °ીજ Pધુી પેસ|ગ વકK તથા પેવર રોડ બનાવવા જ કામ 

w.૧૧,૦૦,૦૦૦/- :ી અ9યા ઇVફા#Nકચર લીમેટ6ડ વકK ઓડKર તા.૫/૧૧/૨૦૧૬ આ કામ માટ6 �દુત મા5 ૬ 

�દવસ આપેલ છે. 

� નગરપાલકા િવ#તારમા ંTુદ0-Tુદ0 ૭ જ_યાએ પે એVડ gઝુ ટોઇલેટ ર0પેર|ગ કરવા/ ુકામ w.૧૬,૯૮,૫૨૯/- 

:ી િશવમ એVટરEાઇઝ વકK ઓડKર તા.૨૨/૯/૨૦૧૫ કામનો �ુલ ખચK w.૧,૧૧,૮૬૫૦/-  

ઉકત w.૧૦.૦૦ લાખથી વધાર6ના કામનો તાિં5ક મTુંર0નો સતા તા.૧૨/૭/૧૧ ના ઠરાવ �જુબ ના કા.ઇ. :ી ને 

ન હોય છતા ંનગરપાલકા ]વી સ#ંથાઓ કVસલટVટ:ી પાસે તાિં5ક મTુંર0 મેળવીને કામો કરાવે છે ] િનયમો 

�જુબ નથી. 

 

૪.૨૧ નગરપા�લકા િવ!તારમા ંડંક� બનાવવાના ંકામમા ંઅિનયિમતતા nગે 
 નગરપાલકા <ારકા, j. દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૦૭) 

 સ#ંથા <ારા સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ંપાણીની અછત હોવાના કારણે બોર,ડકં0,�ંુડ0,તેના ઢાકણા બનાવ/ ુકામ 

કર6લ હb ુ ં તે કામ પાછળ w.૧૯,૧૮,૬૩૦/-થયેલ હતો.] sગે/ ુ ર6કડKની ચકાસણી કરતા ં નીચે �જુબની 

અિનયિમતતા sગે ઓ�ડટ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

� આ ડકં0 બનાવવા sગે અગાઉથી ] જ_યા ન�0 કરવામા ંઆવેલ અને તેની જ_યા પર પાણી નીકળશે તેનો 

Nોપોaા�ફકલ સવ¾ કરાHયાના આધારો રTુ થયેલ ના હતા. 

� સ#ંથા <ારા w . ૧૯.૧૮ લાખનો ખચK થયેલ હતો. ]થી w।. ૫.૦૦ લાખથી વધાર6 રકમના ખચK કરવા sગે તા. 

૨૨/૧૧/૨૦૦૬, તા. ૨૭/૫/૨૦૧૧ અને તા. ૮/૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવો �જુબ ઈ-ટ6Vડરની E�Gયા કર0ને ભાવો 

મગંાવવાના હતા તેના બદલે #થાિનક અખબારમા ં �ૂંક0 �દુતની િનિવદાથી ભાવો મગંાવેલ છે.]થી બહોળ0 

હર0ફ ભાવનો લાભ સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા :ી દ0પક વી. Àૂવા-<ારકાને ] કામગીર0 આપવામા ંઆવેલ તેમા ં કઈ-કઈ જ_યાએ ક6ટલી ડકં0 

બનાવવાની તેની મા�હિત આપેલ નથી તથા ક6વી ર0તની ડકં0 બનાવવી તેનો ઉ9લેખ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

]થી અmરૂો વકKઓડKર આપવા sગે ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

� આ ડકં0 બનાવવા sગે sદાજો અને વહ0વટ0 મTૂંર ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

 

૪.૨૨ �બલ/વાઉચર સાથે પહaચ મેળbયા વગર \કુવ] ુકરવા nગે 
 નગરપાલકા થાનગઢ, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં ૩૪) 

 Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ ના િનયમ-૩૮ ની જોગવાઇ અ/સુાર વાઉચર સાથે તમામ દ#તાવેj 

Xરુવાહોવા જોઇએ અને નાણા મેળવનારનીપહuચ મેળવી nકુવo ુ કરવા/ ુ રહ6 છે.સ#ંથાના ૨૦૧૬-૧૭ ના 

અVવેષણ સમયે વાઉચરોની ચકાસણી દરMયાન નીચે દશાKવેલ વાઉચરોથી કર6લ ખચK ના વાઉચરમા ંવેપાર0ના 

િવગતવાર રTુ થયેલ નથી. 

?મ વાઉચર 
નબંર 

તાર�ખ િવગત રકમ (d.) 

૧ ૬૭૩ ૧/૩/૧૭ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૨ ૫૨૦ ૬/૯/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 
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૩ ૧૯૬ ૨૭/૫/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૪ ૩૦૦ ૩૦/૬/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૭/- 

૫ ૫૩૯ ૧૭/૯/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૨૨૧૮૬/- 

૬ ૫૪૦ ૧૭/૯/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૯૦૦૭૬/- 

૭ ૫૪૧ ૧૭/૯/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૨૮૯૪૨/- 

૮ ૫૬૯ ૨૯/૬/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૯ ૪૮૯ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૯૭૯૬૪/- 

૧૦ ૪૯૦ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૭૩૨૩૩/- 

૧૧ ૪૯૧ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૩૭૦૧૮/- 

૧૨ ૪૯૨ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૨૯૯૮૮/- 

૧૩ ૪૯૩ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૨૬૧૩૬/- 

૧૪ ૪૯૪ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૧૯૪૯૨/- 

૧૫ ૪૯૫ ૨૩/૮/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૧૩૭૩૨/- 

૧૬ ૮૮૦ ૩૧/૧/૧૭ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૧૭ ૬૪૨ ૬/૧૦/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૭૫૪૮૦/- 

૧૮ ૬૫૭ ૨૫/૧૦/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૧૨૫૬૧/- 

૧૯ ૬૫૮ ૨૫/૧૦/૧૬ સજંય ઘીwભાઇ ૨૦૭૯૫૬/- 

૨૦ ૬૭૨ ૨૫/૧૦/૧૬ જયભવાની કV#Nકશન ૨૦૩૫૮/- 

૨૧ ૬૭૩ ૨૫/૧૦/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૨૨ ૭૧૧ ૨૪/૧૧/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૫/- 

૨૩ ૮૨૯ ૩૧/૧૨/૧૬ જયમહાકાલ કોપ\ર6ટ ૭૪૧૬૬/- 

૨૪ ૭૦૦ ૬/૩/૧૭ પી.j.વી.સી.એલ. ૬૦૨૧૬/- 

૨૫ ૭૩૪ ૨૮/૩/૧૭ પી.j.વી.સી.એલ. ૧૬૨૧૭૮/- 

૨૬ ૭૦૭ ૨૩/૧૧/૧૬ મોહનભાઇ સામjભાઇ ચૌહાણ ૩૫૦૦૦/- 

[ુલ સરવાળો  ૧૬,૮૦,૦૧૦/- 
 

૪.૨૩ એજRસી મારફતે Fુદ� Fુદ� શાખામા ંઆઉટસોસ¥ગથી કામ કરાવી અિનયિમત ખચ કરવા બાબત  
 નગરપાલકા માણાવદર, j. Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૧) 

સ#ંથાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન વગ�ìત રj#ટરમા ંજણાHયા �જુબ Tુદ0 Tુદ0 શામા ંTુદા Tુદા કામો માટ6 

આઉટસોસ�ગથી કામ આપેલ હb ુ.ં ]ના ખચK પેટ6 લ®મી મTુર સહકાર0 મડંળ0 તથા äલાય ઓન કVસ#Nkશનને w. 

૧,૧૯,૬૯,૫૨૫/-ની nકુવણી કરવામા ંઆવેલ છે ] sગેની અિનયિમતતાઓમ ં

� આ કામ આપતા પહ6લા ઇ – ટ6Vડર|ગ EG0યા કર0 ભાવો મગંાવી કામો આપવા જોઇએ ] �જુબ ઇ-ટ³ડર|ગ કર0 

ભાવો મગંાવેલ નથી. 

� આઉટસોસ�ગની જ�ુર0યાત સદંભ¾ આધારો રTુ કર6લ નથી.  

� ખચKની સ1મ અિધકાર0:ી પાસેથી મTુંર0 મેળવવામા ંઆવેલ નથી.  
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� એ Vસી સાથે થયેલ કરારની શરતો �જુબ કામદારો/�ાઇવરના લાયસV સ તથા આઇ.ડ0.íફૂની નકલ રTુ કર6લ 

નથી. 

� ઇ^રદાર સાથે કરારનામામા ં૪.૯૦% લેખે #ટ6Mપ પેપર ઉપર કરાર કરવાનો થાય છે.] માટ6 w.૧૦૦/-ના #ટ6Mપ 

પેપર ઉપર કરાર કર6લ છે ]થી ઓછ0 વપરાયેલ #ટ6Mપ ડ¶ટુ0 w.૧૪,૫૭૦/-ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કર0 

સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6.   

 

૪.૨૪   !L�ટ લાઇટ િનભાવણીના કામ બાબતે અિનયિમતતા 
નગરપાલકા કોડ0નાર,j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં ૭) નગરપાલકા મહ6સાણા, j.મહ6સાણા( ફ.ન.ં૧૮) 

?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ (d.) િવગત 
૧ મહ6સાણા ૧૮ ૪૭,૯૩,૭૦૫/- � માગK અને મકાન િવભાગના તા. 

૩૦/૦૭/૯૭ના ઠરાવ ન.ં 

પરચ/૧૦૯૬/૧૭૫૮/૬૭/સ, �જુબ w. ૧૦ 

લાખ ઉપરના ં કામો માટ6 બહોળ0 EિસçFધ 

ધરાવતા બે વતKમાન પ5ોમા ંઅને એક sગેj 

વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપવાની જોગવાઇ 

છે.પરંb ુ સ#ંથાએ એક �જુરાતી વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપેલ છે. 

� આ કામે આવેલ ભાવો/ ુbલુનાQમક પ5ક રTુ 

થયેલ નથી. 

� કરારની શરત-૨૦ �જુબ પોલ મા ંલાઇટ 5ણ 

�દવસ બધં રહ6 તો પોલ દ0ઠ w.૧૦૦/-દંદ 

કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે.પરંb ુ સ#ંથાએ 

ફર0યાદ રj#ટર રTુ કર6લ નથી.]થી મળેલ 

ફર0યાદ અને તેનો થયેલ િનકાલ અને 

કરવાપા5 દંડ ની ર6કડKથી ચકાસણી થયેલ 

નથી. 

� આવકવેરા ધારા-૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪(સી) 

�જુબ ૨% �જુબ આવકવેરો કાપવાને બદલે 

૧% �જુબ કપાત કરવામા ં આવેલ છે. બાક0 

રહ6લ ૧% �જુબ થતી આવકવેરોની રકમ w. 

૫૦,૫૬૭/- વPલુાત કરવાની રહ6. 

૨ કોડ0નાર ૦૭ ૧૧,૫૦,૦૦૦/- � સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના 

ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ 

ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ તા.૮/૭/૨૦૧૧ 

�જુબ w. ૫/- લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ 

પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની 

જોગવાઇ થયેલ છે.] �જુબ ઇ ટ6Vડર|ગથી 

ભાવ મગંાવેલ નથી. 

� આ કામના  વકK ઓડKરની શરત �જુબ દર 
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?મ નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ (d.) િવગત 
મ�હને નuધાયેલ ફો9 ટ તથા તેના િનવારણની 

નuધ/ ુરj# ટરની Eમાણત નકલ ] તે બલ 

સાથે સામેલ રાખવા જણાવેલ છે. તેમ છતા ં

એકપણ બલમા ંઆ રj# ટરની નકલ સામેલ 

નથી.  

� �ુબંઈ # ટ6Mપ અિધિનયમ– ૧૯૫૮ની અ/Pુુચ 

– ૧ આટÈકલ ૩૬(ક) સાથે આટÈકલ ૨૦(ક) 

તથા PEુીટV ડ ઓફ #ટ6Mપ �.ુરા.ગાધંીનગરના 

પર0પ5 Gમાકં 

#ટ6Mપ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ 

તા.૦૫/૦૨/૨૦૦૭ �જુબ સીકgરુ0ટ0 

ડ0પોઝીટના ૪.૯૦% �જુબ #ટ6Mપ ઉપર કરાર 

ખત કરવો જોઈએ. તેના બદલે wા.૧૦૦ #ટ6Mપ 

ઉપર કરારખત કર6લ છે. ]થી ઓkચી વાપર6લ 

#ટ6Mપ ડ¶ટુ0ની ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ 

કરવાના રહ6. 

� કરારખતની શરત તથા વકKઓડKરમા ં જણાHયા 

�જુબ ટ6V ડરની રકમના ૫% લેખે સીકgરુ0ટ0 

ડ0પોઝીટ પૈક0 ૨.૫% એફ.ડ0.આર તર0ક6 તથા 

૨.પ% દર6ક રનીગ બલમાથંી કપાત કરવામા ં

આવેલ નથી . 

૪.૨૫   આઉટ સોસ¥ગથી કમચાર�ઓની સેવા લેવા બાબત  
નગરપાલકા બોટાદ, j. બોટાદ ( ફ.ન.ં ૨૭) નગરપાલકા મોડાસા, j.અરવ9લી( ફ.ન.ં ૨૯) 

નગરપા�લકા બોટાદ(ફ.ન.ં૨૭): સને ૨૦૧૬-૧૭ના નગરપાલકા બોટાદના ઓ�ડટ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા 

સ#ંથા <ારા Tુદ0-Tુદ0 શાખાઓની કામગીર0 sગે ખાનગી એજVસી :ી સદ�wુ સેવા N#ટ મારફત આઉટ સોસ�ગ થી 

લાઇટ શાખા માટ6 વાયરમેનો, ઓફ0સની વહ0વટ0 કામગીર0 માટ6 કોM�gટુર ઓપર6ટર તેમજ સેિનટ6શન શાખા માટ6 સફાઇ 

કામદારોની સેવાઓ લેવા sગે �ુલ w.૬૬,૧૬,૭૯૨/- નો ખચK કરવામા ંઆવેલ હતો.  

� એજVસી <ારા સફાઇ કામદારો-૯૫, વાયરમેન-૫, કોM�gટુર ઓપર6ટર-૭ ફાળવેલ હતા ]મની લાયકાત, �મર, 

અ/ભુવ, ઓળખપ5, વીમો, સબંિંધત જwર0 િવગતે મેળવેલ હોવાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ 

નથી.એજVસી <ારા ફાળવેલ સ�ંયા �જુબના #ટાફ �જુબ/ ુલેબર લાયસVસ તથા ઇપીએફ કોડ નબંરના આધારો 

રTુ કર6લ ન હતા. 

� �જુરાત Hયવસાય / વેપારત / ધધંો અને રોજગાર અિધિનયમ-૧૯૭૬ તથા નાણા ંિવભાગની અિધPચુના Gમાકં 

: jએમએમ/૫૩૨/૨૦૦૬/એફ તા.૨૦/૦૯/૦૬ તથા નાણા ંિવભાગના પ�રપ5 ન.ંપફટ/૧૦-૨૦૦૫/૨૮૦૧/ફ 

તા.૩૦/૦૯/૦૬ અVવયે Hયikત પાસેથી Hયવસાયવેરાની વPલુાત કરવાની રહ6 છે. તેમજ Hયવસાય વેરો 
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સરકાર:ીના નાણા ં િવભાગના નોટ0ફ0ક6શન ન.ંjએચએન/૧૦/પીએફટ0-૨૦૦૮/એસ-૩/(૨)(૩)/ટ0એચ 

તા.૦૧/૦૪/૦૮ �જુબ નગરપાલકા હ#તકના દર6ક કોVNાકટર6 િનયત કર6લ દર �જુબ Hયવસાય વેરો ભરવાનો 

રહ6 છે.તેજ ર0તે તેમને રોક6લ કામદારો પાસે પણ Hયવસાય વેરો વPલુ કર0 જમા કરાવવાના રહ6 .] જમા કયાKના 

આધારો રTુ થયેલ નથી. 

નગરપા�લકા મોડાસા(ફ.ન.ં૨૯):સને ૨૦૧૬-૧૭ના નગરપાલકા મોડાસાના ઓ�ડટ દરMયાન વાઉચર વાિષ{ક આવક ખચK 

તાર0જ િવગેર6 ર6કડKની ચકાસણી કરતા સ#ંથા <ારા વષK દરMયાન :ી ક6શવ સીકયોર0ટ0 એVડ સિવ{સીઝ મારફત સ#ંથાની 

કચેર0 કામગીર0 માટ6 �ાયવર,મTુર અને સફાઇ કામદાર િવગેર6ની સેવા માટ6 વાિષ{ક ધોરણે  સેનેટર0 શાખાની જwર0યાત 

�જુબ Tુદા Tુદા સમયે માસીક સર6રાશ ૩૮ ]ટલા કમKચાર0ઓ રાખીને વાિષ{ક w. ૨૦,૨૩,૭૯૫/– ખચK કર6લ છે. ] sગે 

નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

� 8જ9લા કલેકટર:ી <ારા નકક0 કર6લ એજVસીઓના આધાર લઇ ને સ#ંથાએ તે ઇ^રદારને કામ સuપેલ છે.આ કામ 

આપતા પહ6લા સિમિતમા ં બહાલી મેળHયાના આધારો રTુ થયેલ નથી.તથા કલેkટર <ારા અપાયેલ કામના 

ઇ^રદાર સાથે કર6લ શરતોની િવગત રTુ થયેલ નથી.એજVસી <ારા િનયમો/સૂાર લેબર,ઇ.પી.એફ. લાયસVસ, 

નોધણી Eમાણપ5, Hયવસાય વેરો તથા કમKચાર0ના િવમા સબધંીત િવગતો રTુ કર6લ નથી.  

� શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગના તા.૪/૧૦/૯૯ તા.૨૦/૧૦/૯૯ તથા તા.૧૨/૬/૭૮ના ઠરાવ 

�જુબ નગરપાલકા સેટઅપમા ં] જ_યા મTુંર કર6લ હોય તેના ૧૦ % કરતા ંવm ુખચK ન થાય તેમ હોય તો જ 

આ રોજમદાર રાખવાના હોય છે. તે �જુબ સ#ંથાએ વધારાના ૪૮ રોજમદારો રાખેલ હોવા છતા ંક6શવ સી²ોર0ટ0 

& સિવ{સીઝ પાસેથી પણ માસીક સર6રાશ ૩૫ ]ટલા કમKચાર0 આઉટ સોસ�ગથી કરાર ધોરણે રાખેલ હોઇ સેટ 

અપનો ખચK તા.૯/૧૨/૯૮ના નગરપાલકા િનયામક:ી ના cુકમથી  નગરપાલકા અિધિનયમની કલમ ૨૭૩ 

અVવયે કાયદ6સરનો ગણી શકાય નહ0.  

� આઉટ સોસ�ગથી કામગીર0 બાબતે િનયમો/સૂાર કપાત કરવાના થતા ંસિવ{સ ટ61ની કપાત બાબતના આધારો 

રTુ કર6લ ન હોઇ ખરાઇ થઇ શક6લ નથી.  

 

૪.૨૬ સફાઈના કામ માટ� આઉટ સોસ¥ગથી કરાવી ખચ કરવા બાબત 
 નગરપાલકા િવસનગર, j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૧૩)  

સને ૨૦૧૬-૧૭ ના નગરપાલકા િવસનગરના ઓડ0ટ  દરMયાન સેનીટ6શન શાખા/ ુસફાઇના કામ કાજ માટ6 

સ#ં થા <ારા વષK દરMયાન �ુલ w.૧,૨૫,૧૯,૬૬૬/- નો ખચK કરવામા ં આવેલ. ] sગે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ 

આપવામા ંઆવે છે. 

� સેનીટ6શન કામગીર0 માટ6 નગરપાલકા પાસે કાયમી તથા રોજમદાર સફાઈ કામદરો છે. સફાઈ કામગીર0 તથા 

િવિવધ િવભાગોની કામગીર0 આઉટ સોિસ{ગથી કરવાવા માટ6નો કોV Nાkટ આપતા પહ6લા કયા િવભાગના ક6ટલા 

માણસોની જw�રયાત છે તેમજ હયાત મહ6kમ અને ઈ^રાથી આપવાના કામો વtચે વહ³ચણી કર0 ઈજરદારને કઈ 

કામગીર0 સuપવાની હતી તે બાબતો #પ·ટ કર6લ નથી. 

� ટ6V ડર શરત ન.ં ૫૧,૫૩,૫૫,૫૯,૬૦ તથા ૬૧ મા ં ઉ9લેખ કયાK �જુબની લાયકતો ધરાવતા માણસો Xરુા 

પાડવાઅમા ંઆવેલ હોવાના આધારો ફાઈલે ઉપલ�ધ નથી 

� ટ6V ડર શરત ન.ં૬૮ �જુબ દરરોજ ૩૫ કામદારો Xરુા પાડવાના હતા. પરંb ુ૩૫ થી ઓછા સફાઈ કામદારો Xરૂા 

પાડવાના �ક#સામા ંઈ^રદાર:ી સામે કર6લ કાયKવાહ0ની િવગતો ફાઇલ પર ઉપલ�ધ નથી. 

� Tુદા Tુદા કામો માટ6 કામ XણુK કરવાના �દવસો સ#ંથા <ારા નક0 કર6લ હતા.વાઉચર સાથે ઈ^રદાર <ારા રTુ 

કર6લ બીલ, કામના હાજર0પ5ક, કામની દ¤ િનકવહ³ચણી ર0પોટKમા ંદશાKવેલ માણસોની સ�ંયા અને હાજર0ની િવગતો 
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તેમજ સેનેટર0 ઈV #પેkટર <ારા વાઉચર સાથે રTુ કર6લ નuધ, આદ6શમા ંદશાKવેલ કામગીર0ના ં�દવસો િનયત કર6લ 

કામના �દવસો સાથે Pસુગંત નથી. 

૪.૨૭ નગરપા�લકા Gારા કોR LાIટથી કામગીર� પેટ� થયેલ ખચની અિનયિમતતા 
 નગરપાલકા બાટંવા, j. Tૂનાગઢ(ફ.ન.ં ૨૧) 

સને ૨0૧૬-૧૭ ના વષK નગરપાલકા, બાટંવાના ઓ�ડટ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ંઆ  

 સાથેના પ�રિશ·ટ ન.ં૧ ની િવગતે સેનીટ6શન શાખા, પાણી Xરુવઠા તથા #N0ટલાઇટશાખાની કામગીર0 îટકથી 

કરાવી  રકમ nકુવેલ છે. ] અV વયે કરાવેલ કામના ખચK બાબતે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� સ#ંથાના વાઉચરો �જુબ îટકથી કામ આપી રકમ w.૪૦૫૪૫૬૧/- નો ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. સેનીટ6શન શાખા, 

પાણી Xરુવઠા તથા #N0ટલાઇટશાખામા ંકાયમી કમKચાર0/Pપુરવાઈઝર હોવા છતા ંîટકથી કામગીર0 કરાવવાની 

જwર0યાત sગેના કોઈ આધારો રTુ થયેલ નથી.  

� બીલની િવગતે જણાવેલ તાર0ખોએ ખર6ખર કામ કરવામા ં આવેલ છે અને તેના આધાર માટ6 હાજર0, કામની 

વહ³ચણી, કર6લ કામનો ર0પોટK તથા કામ સતંોષકારક થયા/ ુ શાખાના Pપુરવાઇઝર/ ુ Eમાણપ5 બીલ સાથે 

સામેલ નથી. ]થી ખર6ખર ક6ટલા �દવસ કામગીર0 કરવામા ંઆવેલ હતી, તેના Hયાજબીપણાની ખા5ી થતી નથી  

� �જુરાત આકi#મક ખચKના િનયમો – ૧૯૫૯ ના િનયમ – ૧૭૧ ના પ�રિશ· ટ–૬ના િનયમ – ૨ �જુબ w. ૧ 

લાખથી વm ુરકમના કામો કરતા ંપહ6લા વતKમાન મા ં^હ6રાત આપી  ખર0દ0  કરવી જોઈએ  તથા ઉધોગ અને 

ખાણ  િવભાગના તાર0ખ૮/૭/૧૧ ના ઠરાવ નબંર એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ �જુબ wિપયાપાચં લાખ 

ઉપરના કામો ઈ- ટ6V ડર|ગ કર0ને કરવા જોઈએ ]ની અમલવાર0 થયેલ નથી. 

� ઘન કચરા ઉપાડવાની કામગીર0 માટ6 ક6ટલા ફ6રા કરવામા આવેલ તેની િવગતો રTુ થયેલ નથી. 

 

૪.૨૮ Uવૂ મFુંર� વગર સહકાર� મડંળ�ઓ તથા અRય સ!ંથા પાસેથી કમચાર�ઓનીસેવા લેવા બાબત 

નગરપાલકા ગઢડા, j. બોટાદ( ફ.ન.ં ૨૯)  

નગરપાલકા, ગઢડાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સ#ંથા 

 <ારા Tુદ0-Tુદ0 શાખાઓની કામગીર0 sગે ખાનગી એજVસી :ી મેલડ0 �ૃપા સફાઇ કામદાર ઉQકષK સહકાર0 

 મડંલી, લી. મણાર, તા.તળા^ને w.૩૦,૪૫,૫૧૨/- તથા :ી ગોપીનાથj એસોસીએટ w.૧૦,૪૬,૯૩૬/- ને 

 આઉટ સોસ�ગથી મેઇન પાવર સ�લાય કરવાના કામે Tુિનયર એસ.આઇ.-૧, �ાઇવર-૭, �gનુ/િસકgરુ0ટ0-૫, 

 સફાઇ કામદાર-૨૩ ની કમKચાર0ઓની સેવાઓ લેવા sગેનો �ુલ w.૪૦,૯૨,૪૪૮/- નો ખચK કરવામા ંઆવેલ  છે. 

] sગે જણાયેલ અિનયિમતતાઓ sગે ઓડ0ટ નuધ નીચે �જુબ આપવામા ંઆવે છે. 

� �જુરાત સરકાર:ીના પચંાયત અને aામ �હૃ િનમાKણ અને શહ6ર0 િવકાસ િવભાગના ઠરાવ ન.ંઉપમ-૧૧૭૮-

૩૮૨૭-કg,ુ તા.૧૨/૦૬/૭૮ અVવયે નગરપાલકા <ારા મTુંર થયેલ સેટઅપના ૧૦ ટકા ધોરણે �ંુક0 �ïુત માટ6 

અને હગંામી ધોરણે જ_યા ઉભી કર0ને રોજમદાર રાખી શકાય છે. જયાર6 �હૃ િનમાKણ િવભાગ, ગાધંીનગરના 

પ�રપ5 ન.ંમકમ-૧૦૯૯-૩૯૯૬-આર તા.૦૪/૧૦/૯૯ અને તા.૨૦/૧૨/૯૯ �જુબ મા5 ચોથા વગKના 

કમKચાર0ઓના સવંગKમા ં૧૦ ટકા કરતા વધાર6 રોજમદારની તમામ લાયકાતો પ�રXણૂK કર6લ હોય અને જwર0યાત 

હોય તો રાખવાના રહ6 છે. તા.૧૨/૦૬/૭૮ ના ઠરાવમા ં#પ·ટતા કરવામા ંઆવેલ છે ક6 સેટઅપમા ંવગK-૨ અને 
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વગK-૩ ના સવંગKની જ_યાઓ માટ6 સેવાની આવªયકતાઓ ઉભી થાય તો તે કરારના ધોરણો ભર0 કામગીર0 XણૂK 

કરાવવાની રહ6શે અને આ માટ6 નગરપાલકા િનયામક:ીની મTુંર0 મેળવવાની રહ6 છે. ] નગરપાલકા 

િનયામક:ીની મTુંર0 મેળHયાના આધારો રTુ કર6લ ન હતા.  

� એજVસી Tુિનયર એસ.આઇ.-૧, �ાયવર-૭, �gનુ/િસકgરુ0ટ0-૫, સફાઇ કામદાર-૨૩ ફાળવેલ હતા ]ની લાયકાત, 

�મર, અ/ભુવ, ઓળખપ5, વીમા સબંિંધ જwર0 િવગતે મેળવેલ આધારો રTુ કર6લ ન હતા. ] તે સમયે આવા 

જwર0 આધારો નહ| મેળવવા બાબતે #પ·ટતા કરવી 

� સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ ખનીજ િવભાગના ઠરાવ ન.ંએસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/છ તા.૨૨/૧૧/૦૬ 

�જુબ w.૧૦-૦૦ લાખથી વm ુતથા તા.૦૮/૦૭/૧૧ ના ઠરાવથી w.૫-૦૦ લાખથી વmનુા કામ sગે ઇ-ટ6Vડર|ગ 

કરવા/ ુરહ6 છે. ]ની અમલવાર0 નહ| કર0ને સ#ંથાએ વm ુસારા હર0ફાઇ gકુત ભાવો મેળવવાના લાભથી વચંીત 

રાખેલ છે. ] sગે #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� એજVસી <ારા ફાળવેલ સ�ંયા �જુબના #ટાફ �જુબ/ ુલેબર લાયસVસ તથા ઇ.પી.એફ. કોડ નબંર િવગેર6 આધારો 

રTુ કર6લ ન હતા. 

� આવકવેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪(સી) �જુબ ઇ^રદાર ક6 એજVસીને nકુવવા પા5 રકમ માથંી ૨ 

ટકા લેખે આવક વેરાની કપાત કરવાની રહ6 છે. ઉકત કામે nકુવેલ w.૪૦,૯૨,૪૪૮/- ના ૨ ટકા લેખે 

w.૮૧,૮૪૯/- આવક વેરાની કપાત નહ| કરવા #પ·ટતા થવી ઘટ6 તેમજ ઉકત કપાતની રકમ વPલુ કર0 

સરકાર:ીના આવકવેરા સદર6 જમા કર0 ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6. 

 

૪.૨૯ નગરપા�લકા વોટર વIસ તથા ગટરલાઈન િવભાગ Uણૂ કર�લ કામોમા ં જણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 

 નગરપાલકા �હ¬મતનગર, j. �હ¬મતનગર (ફ.ન.ં ૦૩) 

  નગરપાલકા �હ¬મતનગરના સને ર૦૧૬-૧૭ વષKના ઓડ0ટ અVવેષણ  દરMયાન વોટર વકKસ િવભાગના 

આર.સી.સી.પાણીની ટાકં0/ ુ કામ,નવીન બોર બનાવવા/ ુ કામ,હ6ડ વkસK ખાતે કMપા�ડ વોલ/ ુ કામ તથા ગટર 

િવભાગના આર.સી.સી.પાઇપ/ ુ કામ,કMપાઉVડ વોલ બનાવવા/ ુ કામની વકK ફાઈલ આધાર6 ચકાસણી કરતા ં w. 

૨૩,૮૯,૬૯૬/-નો ખચK કર6લ ] sગે નીચે �જુબ અિનયિમતતા મા½મુ પડ6લ છે 

� ટ6Vડર કલોઝ તથા બાધંકામ િનયમ સaંહના ફ.ન.ં૧પર �જુબ કામ XણુK થયા બાદ કામના XણુKતા Eમાણપ5 

તૈયાર કર0 સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0 મેળવી કામના આખર0 બીલની nકુવણી કરવાની થાય તેમ છતા ંXણુKતા 

સટÈફ0ક6ટ આપવામા ંઆવેલ નથીતથા nકુવણી કરવામા ંઆવેલ નથી. 

� બાધંકામ િનયમ સaહના િનયમ ન.ંર૧૪(૧)તથા સરકાર:ીના મા.મ.િવભાગના તા.૧૭/૪/૦રના ઠરાવ 

 તથા EવતKમાન તા.ર૦/૭/૧૧ની જોગવાઈ �જુબ સ1મ અિધકાર0:ી Fવારા કામમા ં થયેલ વધારા/ધટાડો 

મTુંર કરાવવાનો થાય ]નો અમલ થયેલ નથી. તો વધારા/ધટાડા/ ુપ5ક તૈયાર કર0 વધારો/ઘટાડો મTુંર કયાK 

િસવાય કામના આખર0 બીલની nકુવણી કરવા બાબતે #પ·ટતા કરવી. 
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૪.૩૦ સિવ�સ ટ��ની વSલુાત કયા િવના bયાજ સિશત સિવ�સ ટ�� ભરવા nગે 

 નગરપાલકા Òોલ, j. ^મનગર (ફ.ન.ં ૧૮) 

 નગરપાલકા, Òોલ/ ુ સને ૨૦૧૬-૧૭ / ુ અVવેષણ કરવામા ં આવતા વાઉચરોની ચકાસણી દરMયાન 

w.૧૩,૪૬,૮૮૪.૦૦ ની રકમ સિવ{સ ટ61 તર0ક6 સરકાર:ીમા ંજમા કરાવેલ છે. 

 સેVNલ એકસાઈઝ ફાયનાVસ એkટ - ૧૯૬૪ તથા ફાયનાVસ એkટ - ૧૯૯૪ ] સેવાઓ નગરપાલકા <ારા Xરુ0 

પાડવામા ંઆવેલ હોય તે સેવાઓ પર સિવ{સ ટ61 વPલુ કરવાનો રહ6 છે. આ sગે સેવાઓ Xરૂ0 પાડવામાથંી સિવ{સ 

�iુkતની કોઈ જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ નથી. ઉપરાતં સને ૨૦૧૪-૧૫થી સને ૨૦૧૬-૧૭ સ#ંથા <ારા ] સેવાઓ Xરૂ0 

પાડ6લ અને રકમની વPલુાત કયાK ] કર6લ તે સિવ{સ ટ61 િસવાયની હોવાથી PિુEVટ6Vડ6Vટ કચેર0 - સિવ{સ ટ61 - 

^મનગર <ારા નોટ0સ મ¸યેથી ન.પા. <ારા Hયાજ સાથે w.૧૩,૪૬,૮૮૪.૦૦ ની રકમ સિવ{સ ટ61 પેટ6 જમા કરવામા ં

આવેલ છે. ] રકમ સ#ંથા #વભડંોળ તથા રોકાણના Hયાજમાથંી ભરપાઈ કર6લ હતી. આ રકમ સ#ંથાએ ભાÀૂઆત તથા 

]ને સેવાઓ ઉછ0ની આપેલ હોય તેની પાસેથી વPલુ કરવાની થાય છે ] વPલૂ કયાKની ખા5ી થયેલ નથી. 

૪.૩૧ િવિવધ કામ /સેવાના વાિષ�ક કરાર કરવા બાબત 

 નગરપાલકા ગાધંીધામ, j.કtછ-lજુ(ફ.ન.ં ૪૬) 

� સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ ખનીજ િવભાગના ઠરાવ ન.ંએસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/છ તા.૨૨/૧૧/૦૬ 

�જુબ w.૧૦-૦૦ લાખથી વm ુ તથા તા.૦૮/૦૭/૧૧ ના ઠરાવથી w.૫-૦૦ લાખથી વmનુા કામ sગે ઇ-

ટ6Vડર|ગ કરવા/ ુરહ6 છે. સેવાઓ માટ6 પાછલા વષKમા ંથયેલ ખચK અને sદાજો Fયાને લઇ આગામી વષK માટ6 

ઓનલાઇન ટ6Vડર બહાર પાડ� ુજોઇએ પ�રણામે સ#ંથાને #પધાKQમક ભાવોનો લાભ તyુંર#ત હ�રફાઇ <ારા મળ0 

શક6. પરંb ુ સ#ંથા <ારા આપવામા આવેલ પાણીની પાઇપ લાઇન લીક6જ નો વાિષ{ક ઇ^રો �જૃલાલ ડ0. 

સોરઠ0યાને આપેલ હતો. તથા વરસામેડ0 પMપ|ગ મશીનર0 તથા પેનલ બોડK ની કામગીર0નો વાિષ{ક ઇ^રો 

]ની રકમ w.૫૦૦૦૦૦/- ઉપરની હતી.]મા ઇ-ટ6Vડર|ગ કરવામા આવેલ ન હb.ુ  

� વાિષ{ક કરાર કરતી વખતે ] કરારો �રપેર|ગને લગતા હોય તેમા �રપેર|ગ દરMયાન નીકળb ુભગંાર ]-તે 

ઇ^રદાર પાસેથી મેળવી �ડસમેVટલ ર8જ#ટરમા ંજમા લે� ુજોઇએ. તે sગેના આધારો પણ સામેલ રાખવા 

જોઇએ.  

� વાિષ{ક ઇ^રાની સેવા મેળવવા માટ6 કર6લ ઇ-ટ6Vડર|ગ દરMયાન જયાર6 ટ6Vડર ૧૦% �n ુક6 નીn ુઆવે Qયાર6 

માગ અને મકાન િવભાગના તા.૨૨-૧૨-૧૯૮૭ ના પ�રપ5 �જુબ Pધુાર6લ sદાજો તૈયાર કર0 સ1મ 

ક1ાએથી મTુંર0 મેળવી અમલવાર0 કરવાની હોય છે. 

� સ#ંથા <ારા રામબાગ હ6ડવોટર વકKસ પMપ હાઉસ તથા �ફ9ટર �લાનપMપ હાઉસ/ ુખાનગી ધોરણે સચંાલન 

તથા મેઇVટ6નVસ ની કામગીર0મા sદાjત રકમ રઊ.૧૬૮૬૮૪૨/- સામે w.૨૦૦૯૨૬૮/- એટલે ક6 ૧૯.૧૧% 

ઉn ુ ભરાઇ આવેલ હb.ુ ]મા કારોબાર0 સિમતી <ારા નેગોિશએશન માટ6 બોલાવી ૮% �રબેટ બાદ 

w.૧૮૪૮૫૨૭/- (૧૧.૧૧%�n)ુ મTુંર કર6લ હb.ુ ]મા સ#ંથા <ારા EવતKમાન બ^ર ભાવો સાયVટ0ફ0ક સવ¾ 

<ારા મેળવી સરખામણી કર0 ટ6Vડર સ1મ ક1ાએથી મTુંર કરવાની જોગવાઇ છે. તે �જુબ અમલવાર0 થયેલ 

ન હતી. 
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� કરાર કર6લ આઇટમના �ુલ �9ુય ના ૫% િસ²ોર0ટ0 �ડપોઝીટ રાખવાની રહ6 છે. િસ²ોર0ટ0 �ડપોઝીટ Pધુી 

ખર0દ0/સેવા હ6ઠળ ની આઇટમના વોરVટ0 પીર0યડ XણુK થયાના સમયગાળા Pધુીની મેળવવાની રહ6 છે. સ#ંથા 

<ારા ૩% ઇ.એમ.ડ0. લેવામા ંઆવે છે. પરંb ુ િસ²ોર0ટ0 �ડપોઝીટ મેળવવામા ં આવતી નથી ]ની Eથાનો 

અમલ કરવા ઓડ0ટ / ુPચુન છે. 

� સેવા/ખર0દ0 કતાK કચેર0ઓ ખર0દ0 હ6ઠળ ની આઇટમની તાિં5ક લા1ણકતાઓ ધરાવતી ચીજ વ#bઓુનો 

EવતKમાન માક}ટ ર6ટ મેળવી sદાjત �ક¬મત ન�0 કરવાની રહ6 છે. તથા ખર0દ0 ક6 સેવાક0ય બાબતો sગે 

ટ6Vડર EિસFધ કરનાર કચેર0એ sદાjત �ક¬મત �ુલ ખચK તથા ચા½ ુનાણાક0ય વષK ની બ]ટની જોગવાઇ 

તેમજ વહ0વટ0 મTુંર0 વગેર6 ચકાસી ટ6Vડર EિસFધ કર� ુજોઇએ. ] sગે ની અમલવાર0 કરવા ઓડ0ટ Pચુન 

છે. 

� વાિષ{ક કોVNાકટ ની શરત અVવયે માિસક કામગીર0/ ુEમાણપ5 સબંધંીત ખાતાના Pપુરવાઇઝર/ઇVસપેકટર 

<ારા મેળવી nકુવણીના ફાઇલે સામેલ રાખ� ુજોઇએ ]નો અમલ થયેલ ન હતો. 

� લેબર ને લગતા કોઇ પણ કામ શw કરતા પહ6લા ઇ^રદાર6 ફર8જયાત 8જ9લા મદદિનશ મTુંર કિમશનર 

પાસેથી ^Tુર કાયદો-૧૯૭૦ અને મTુંર કાયદો �જુરાત િનયમો-૧૯૭૨ �જુબ જwર0 ફ0 ભર0ને કામના ક6ટલા 

મTુરોની સ�ંયા રહ6શે તેની મા�હતી સબમીટ કરવાની હોય છે. અને તેની નકલ કામના તાિં5ક અિધકાર0ને 

ફરjયાત આપવાની રહ6શે. ] sગેની અમલવાર0 થયેલ ન હતી. 

 

૪.૩૨ નાવલી નદ� ¦ડ� ઉતારવા/માટ�-ગાળ કાઢવાના કામના ખચની અિનયિમતતા nગે  

 નગરપાલકા સાવર�ંુડલા, j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૨૨) 

  ન.પા સાવર�ંુડલાના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ંનાવલી નદ0 

�ડ0 ઉતારવા/માટ0 ગાળ કાઢવાના કામ માટ6 ન�નુાwપ અ/Pુૂચ –૧૪ મા જણાવેલ વૌચારો �જુબ �ુલ ખચK w. 

૮૪૬૫૦૫/- ]ટલો ખચK કર6લ હતો. આ બાબતે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

� નગરપાલકા અિધિનયમ ૧૯૬૩ની કલમ-૬૭ અVવયે સદરcુ કામો કરાવતા પહ6લા ] તે કામોના િવગતવાર 

sદાજો તૈયાર કર0 �લાન એ#ટ0મેVટ ને સ1મ સ�ાિધકાર0:ી પાસે મTુંર કરાવી તાિં5ક મTૂંર0ઓ મેળવી 

કામગીર0 કરાવવી જોઈએ. આ �જુબની કાયKવાહ0 કર6લ ન હોય ] sગે જવાબદાર6થી #પ·ટતા કરવી તથા 

નગરપાલકા એકાઉVટ કોડ –૯૪૮ ના િનયમ –૧૩૯ થી ૩૪૬ મા જણાHયા �જુબ કોઈ કાયKવાહ0 આ કામોમા ં

થયેલ નથી. ] sગે જવાબદાર6થી #પ·ટતા થવા િવનતંી.   

� આ કામ માટ6 ]સીબી/N6કટર ભાડા ન�0 કરવાના હ�રફદારો મેળવવા વતKમાનપ5ોમા ^હ6રાત આપેલ નથી. 

તેમજ હ�રફદારો પણ મેળHયા િવના અ/.ુ ૧ ના કોલમ –૪ મા જણાHયા �જુબની પાટÈઓ પાસેથી કામ કરાવે 

છે. સ#ંથાએ સરકાર:ીના નાણા ંિવભાગના તા. ૧૭-૧૧-૨૦૦૩ ના નોટ0ફ0ક6શન �જુબ w. ૧૦૦૦૦૦/- કરતા ં

વmનુા કામ માટ6 વતKમાનપ5ો થી ભાવો મગંાવી તેમજ કામના sદાજો તૈયાર કર0 w. ૫ લાખ થી વmનુા 

રકમના કામો હોય Qયાર6 ઇ-ટ6Vડર <ારા ભાવ મગંાવી કામ કરાવ�ુ ંજોઈએ. સ#ંથાએ ટ6Vડર E�Gયાના િનયમોની 

અમલવાર0 કર6લ નથી.  
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� આ કામમા ં વાપરવામા ંઆવેલ માલસામાન તથા સાધનો <ારા કરાવેલ કામગીર0ના િવગતવાર કામવાઇઝ 

�હસાબો િનભાવેલ નથી. તેમજ કામગીર0 સતંોષ કારક થયાના િવગત XણૂK Eમાણપ5ો સ1મ સ�ાિધકાર0 <ારા 

] તે વાઉચરમા ંઆપેલ ન હોય ] જવાબદાર6થી #પ·ટતા થવા િવનતંી કર6લ ખચK w. ૮૪૬૫૦૫/- ઓ�ડટમા ં

વાધંા હ6ઠળ રાખવામા આવે છે.  

� સ#ંથાએ ઉkત કામની એજVસી/પાટÈઓના બીલમાથંી િનયમ �જુબ ૨ ટકા લેખે આવકવેરાની કપાત કરવી 

જોઈએ. પરંb ુસ#ંથાએ આવકવેરાની એકપણ બીલમાથંી કપાત કર6લ ન હોય w. ૧૬૯૩૦/- ની વPલુાત કર0 

આધાર સહ અVવેષણને ખા5ી કરાવવી.  

૪.૩૩ કોટ  ક�સ બાબતે ખાનગી વક�લ રોક� ખચ કરવા બાબત તેમજ વક�લાત ફ�ના \કુવણામાથંી 

ટ�ડ�એસની કપાત ન કરવા બાબત  

નગરપાલકા ઉના, j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં ૨૦) નગરપાલકા s^ર, j.કtછ(ફ.ન.ં ૮) 

નગરપાલકા ઉના <ારા સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ં Tુદા Tુદા કોટK  ક6સો માટ6 ખાનગી વક0લ રોક0 

w.૧૧,૮૨,૦૦૦/-નો ખચK કર6લ તથા s^ર નગરપાલકા <ારા w.૪૮,૦૦૦/-નો ખચK કર6લ છે.] sગે નીચે 

�જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� કાયદા િવભાગના નોટ0ફ0ક6શન નબંર ૧૧૭૨ આઈ એન/૨/૮૫/સ તા ૩૧/૧/૨૦૦૨ તથા સને ૧૯૭૨ના લો 

ઓફ0સસK w9સ અVવયે કોટK  બાબતના તમામ કામકાજ માટ6 સરકાર0 વક0લોની સેવાઓ લેવાની જોગવાઈ 

થયેલ છે. નીચેની નગરપાલકાઓ <ારા ખાનગી વક0લ કોટK  કામ બાબતે રોક0 ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. 

� Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડના િનયમ ૧૧૪ �જુબ ફોમK નબંર ૭૦ �જુબ કોટK  ક6સ ર8જ#ટર િનભાવવા/ ુરહ6 છે. 

તદ અ/સુાર/ ુકોલમ ન ં૧ થી ૧૧ ની િવગત/ ુઅધતન દાવાઓ/ ુર8જ#ટર તૈયાર કર6લ નથી. 

� ભારત સરકારના ઈVકમટ61 િવભાગ ૧૯૬૧ ના િનયમોના િનયમ અ/સુાર �ળુ #લેબથી ઈVકમટ61 (ટ0 ડ0 

એસ) કપાત કરવાની જોગવાઈ છે તદ અ/સુાર Eોફ6શનલ સિવ{સના �ક#સામા ં૧૦% થી૩૦% ટકા ટ0ડ0એસ 

કપાત કરવાની જોગવાઈ હોય સ#ંથાએ વષK દરMયાન વક0લાત ફ0ને પ�રિશ·ટ ન ં ૧ ની િવગતે w| 

૧૧૮૨૦૦૦/- nકુવo ુકર6લ હોય nકુવણામાથંી ટ0ડ0એસ કપાત કરવાની રહ6તી હતી.]નો અમલ થયેલ ન 

હોય સરકાર:ીના આવકવેરાની આવક �મુાવવી પડ6લ છે. 

૪.૩૪  માતબાર રકમનો ખચ કરવા છતા સતંોષજનક સફાઈ કામગીર� ન થવા nગે 
 નગરપાલકા પોરબદંર, j. પોરબદંર (ફ.ન.ં૪૨) 

નગરપાલકા પોરબદંર સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન આવક ખચKના �હસાબોની ચકાસણી 

કરતા નગરપાલકા <ારા સફાઈ કામો પાછળ �ુલ ખચK, �ડુ0 ખચK તથા મહ6Pલૂી ખચK થઈને �ુલ 

w.૧૦,૧૬,૨૩,૪૦૨/- નો કરવામા આવેલ છે. 

� નગરપાલકા પોરબદંરના સેનીટ6શન િવભાગ/ ુફર0યાદ રj#ટરની ચકાસણી કરતા ફકરામા ંજોડ6લ પ�રિશ·ઠ 

�જુબ ન�નુાwપ ૮ ફર0યાદોનો િનકાલ સમયસર થયેલ નથી. 

� ફ�રયાદોની િવગત જોતા કચરાના ઢગલા ઉપાડવાના તથા ગટર સફાઇ,શેર0 સફાઇની જોવા મળેલ હતી ]નો 

સમયસર સ#ંથા <ારા િનકાલ થયેલ નથી.]થી જનતાના આરો_ય ઉપર અસર થાય છે. 
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� સફાઇ પાછળ �ુલ w.૧૦,૧૬,૨૩,૪૦૨/- નો જગંી ખચK કરવામા ંઆવેલ હોવા છતા સફાઇ sગે વારંવાર મોટ0 

સ�ંયામા ં ફર0યાદો જોવા મળે છે.] દશાKવે છે ક6 સફાઇ sગે સ#ંથા <ારા સતંોષજનક કામગીર0 કરવામા ં

આવતી નથી. 

૪.૩૫ પાણી Uરુવઠા પાણીના બીલના \કુવણા તથા તેમા ંલગેલ પેનeટ� ચા� nગે 
 નગરપાલકા મોરબી, j. મોરબી (ફ.ન.ં ૨૪) 

 નગરપાલીકા મોરબીના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અV વેષણ વષK દરMયાન વોટર વકKસ શાખાના ર6કડKની 

ચકાસણી તથા સલં_ ન ર6કડKની ચકાસણી કરતા મt î-ર િસ¬ચાઇ પેટા િવભાગ, મોરબીના તા.૬/૪/૧૭ ના પ5 

Gમાકંઃ પીબી-૧/મt î-ર/પા.X.ુ૨૪૭ �જુબ માહ6 માચK-૨૦૧૭ sિતત બાક0 રહ6લ બીલની િવગત નીચે �જુબ 

હતી. 

વPલુાતની વાિષ{ક બાક0 w. ૫૦,૩૭,૫૦૦-૦૦ 

�દુલ w. ૨૩,૫૮,૯૧,૪૦૦-૦૦ 

Hયાજ સિવ{સ w. ૧૩,૨૩,૪૩,૯૭૨-૦૦ 

અVય રકમ w. ૭૫,૬૯,૮૪૮-૦૦ 

�ુલ બાક0 રકમ w. ૩૮,૦૮,૪૨,૭૨૦/- 

� તેમજ GWIL ના ^.ન.ંએબી-બાક0 9 હ6ણા-૫૭૪-૨૦૧૭ તા.૮/૨/૧૭ ની િવગતે w.૧૮,૭૨,૦૦૦/- પાણી પેટ6 

nકુવણાના બાક0 હતા. ]મા નીચે �જુબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� �જુરાત નગરપાલીકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૪૫ �જુબ E�ખુ:ીની નગરપાલીકાના નાણાક0ય અને 

કારોબાર0 વહ0વટ પર નજર રાખવાની ફરજ છે. એના ભાગwપે િસ¬ચાઇ િવભાગના બાક0 બીલો nકુવવાની 

ફરજ છે. તેવી જ ર0તે નગરપાલીકાના અિધિનયમ કલમ-૪૯ �જુબ ��ુય અિધકાર0:ીએ પણ નગરપાલીકાના 

નાણાક0ય અને કારોબાર0 વહ0વટ પર દ6ખર6ખના ભાગwપે િસ¬ચાઇ િવભાગના બાક0 બીલો nકુવવાની ફરજ 

બની રહ6 છે. 

� નગરપાલીકા મોરબી <ારા સરકાર:ી <ારા પાડવામા ંઆવતા પાણીના બીલો લાબંા સમયથી nકુવણા કરવામા ં

િવલબં કરતી હોવાથી ભિવ· યમા ં આ sગે વૈધાિનક Eñન ઉ૫િ# થત થાય તો સ#ં થા પર આિથ{ક બોજ 

આવવાની સભંાવના છે. ]થી આ sગે જwર0 કાયKવાહ0 કર0 બાક0 રહ6તી તમામ રકમ ભરપાઇ કર0 અV વેષણને 

ખરાઇ કરાવવી ઘટ6. 

� �જુરાત સરકાર:ી ગાધંીનગરના નમKદા જળ સપંિત, પાણી Xરુવઠા અને ક9 પસર િવભાગના ઠરાવ Gમાકંઃ 

ડબ9gટુ0આર-૨૦૦૫-૪૧-પી તા.૩/૨/૨૦૦૭ અVવયે ખેતી િવષયક તથા બનખેતી િવષયક હ6bઓુ માટ6 

જળાશયો, નહ6રો, નોટ0ફાઇડ, નદ0ઓ, નાળા ચેકડ6M સ િવગેર6માથંી અપાતા પાણીના દરો નકક0 કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]મા ંબનખેતી િવષયક હ6bઓુ માટ6 અપાતા પાણી sગેની શરતોના શરત ન.ં૭ (ક) ની જોગવાઇ અ/સુાર 

વોટર મીટર �²ુા વગર પાણી ઉપાડતા હોય �ક# સાઓમા ંઆકારણી ઉપર હયાત દોઢા દરોને બદલે ૨૫ ટકા 

]ટલી વધારાની પેન9ટ0ની આકારણી કર0 તેના ઉ૫ર ૧૨ ટકા સાyુ Hયાજ લા� ુ પાડવાની જોગવાઇ થઇ 

આવેલ છે. 

�  આમ મt î-ર ના બીલમા ંઉપરોકત મt î-ર ના તા.૬/૪/૧૭ ના પ5 અVવયે મt î જળાશયમાથંી ઉપાડતા 

પાણીના જx થાની માપણી/ ુ સ#ં થા <ારા મેઝર|ગ ડ0વાઇસ �કુવામા ં આવેલ છે. પરંb ુ સ#ં થા <ારા માિસક 

પાણીનો ક6ટલો ઉપાડ કરવામા ંઆવે છે. તે sગે િસ¬ચાઇ િવભાગને કોઇ pકડા ઉપલ� ધ કરાવાતા ન હોય 

]થી મીટર ન �કુયા બરાબર ગણી આપવામા ં આવેલ બીલમા ં પેન9ટ0 ચાz ચઢાવીને બીલે આપવામા ં

આવેલ છે. તેમજ આ પ5મા ંપાણી ઉપાડવાના pકડા રTુ ન થાય Q યા ંPધુી પેન9ટ0 ચાz ચઢાવીને જ બીલો 

રTુ કરવામા ંઆવશે તેવી Pચુના આપેલ હોવા છતા ંસ#ં થાએ આ sગે કોઇ નકર કાયKવાહ0 કર6લ હોય તો તેની 
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ખરાઇ કરાવવી ઘટ6. તેમજ વાિષ{ક પાણી ઉપાડ sગે એડવાVસમા ંદરખા# ત કરવાની રહ6 છે. તે sગે કાયKવાહ0 

કર6લ ન હોય રTુ કરવી રહ6. 

૪.૩૬ ગટર ?ોસ, રોડ ?ોસ, cગુદા રNપેર�ગના કામો વાિષ�ક ર�ઈટ કોR LાIટથી કરાવવા nગે 
 નગરપાલકા ઉપલેટા, j. રાજકોટ (ફ.ન.ં ૦૯) 

 સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલીકા ઉપલેટા/ ુ અV વેષણ કરવામા ં આવતા વાઉચસK સાધિનક ર6કડKની 

ચકાસણી કરવામા ં આવતા સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષK દરMયાન w.૨૪,૧૭,૯૫૭/- / ુ nકુવoુ ં િસિF ધ િવનાયક 

કV # Nકશનને નગરપાલીકા િવ# તારમા ંઉપરોકત કામ પેટ6 nકુવવામા ંઆવેલ હતા. 

 

સ#ં થા <ારા તા.૧૭/૩/૧૬ ના સદં6શ દ¤ િનકમા ં^હ6રાત આપીને ભાવો મગંાવવામા ંઆવતા 5ણ ટ6V ડર 

આવેલ. ]મા ં જસદા દ6વા સuદરવાના ભાવ ૪૧ આઇટમમા ં તથા િસિF ધ િવનાયક કV # Nકશનના ભાવ ૫૦ 

આઇટમમા ંતથા માwતી કV # Nકશનના ભાવ ૩૭ આઇટમમા ંઓછા ભાવ આવેલ. માગેંલ ભાવોને જ# ટ0ફાય કરવા 

માટ6 નગરપાલીકાના એV jનીયર પાસેથી ૨૦૧૫-૧૬ ના એસઓઆર ભાવો સાથે કM પેર કર0 ર0પોટK તૈયાર કરવા 

માટ6 તા.૫/૪/૨૦૧૬ ની કારોબાર0 સિમિતના ઠરાવ ન.ં૬૮ થી નકક0 કરવામા ંઆવેલ. આ િનણKય ન થાય Qયા ં

Pધુી જwર0 ર0પેર|ગના કામો અટક6 નહ0 Qયા ંPધુી સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વષKના મTુંર થયેલ ભાવવાળ0 એજV સી 

પાસે કરાવી લેવા/ ુનકક0 થયેલ. ] sગે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે. નવા ટ6V ડરની આઈટમ 

પૈક0 ૧૩૮ આઈટમ પૈક0 ૬૦ આઈટમોમા ંનવા ટ6V ડરમા ંભાવ ઓછા આપેલ છે ]નો અમલ ન થવાથી સ#ંથાને 

ઘoુ ંઆિથ{ક /કુશાન સહન કર�ુ ંપડ¶ ુછે આમ તાQકાલક અમલ ન કરવા સબબ #પ·ટતા થવી ઘટ6. 

� સરકાર:ીના તા.૧૫/૧૦/૧૯૯૧ તથા તા.૧૯/૧૧/૧૩ ના ઠરાવ �જુબ w.૩૦ લાખથી વધારાના કામ માટ6 ૧૦ 

ટકા સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ લેવાની રહ6 છે. તેથી નીચેના કામ માટ6 ૫ ટકા સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ લેવાની રહ6 છે. સ#ં થા 

<ારા આ કામ માટ6 સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ. લેવામા ંઆવેલ નથી. ]થી w.૧,૨૦,૮૯૭/- સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ ન લેવા 

sગે ઓડ0ટને ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

� સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ 

૨૦૧૧ અને ત. ૨૭/૫/૧૧ �જુબ w. ૫/- લાખથી વm ુ ખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 

કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે.  

� ઇ^રદાર <ારા કામ XણુK થયેથી તેની ચકાસણી તાિં5ક અિધકાર0:ી <ારા થ�ુ ં જwર0 છે તથા કામ XણુKતા 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0:ી <ારા આ� યા બાદ જ nકુવણા કરવાના રહ6 છે. ] Eમાણપ5 આ તમામ �ક# સામા ં

આપેલ હોવા/ ુફાઇલે સામેલ રાખેલ નથી. તેની ખરાઇ થઇ શક6લ નથી. 

� સ#ં થા <ારા ઇ^રદારને સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ંw.૨૪,૧૭,૯૫૭/- ના nકુવણા કરવામા ંઆવેલ હોવા છતા ંઆ કામ 

sગે અગાઉથી કોઇ � લાન/એ# ટ0મેટ / તાિં5ક મTુંર0 / વહ0વટ0 મTુંર0 િવના જ કામો આપવામા ંઆવેલ છે. 

સ#ં થા <ારા આ કામો સuપવા sગે દર6ક વખતે અલગ-અલગ વકKઓડKર આપવામા ંઆવેલ છે. ]મા ંકોઇ રકમ 

�દુત અને કામની રકમ દશાKવવામા ંઆવેલ નથી. ] sગે ખરાઇ કરાવવી રહ6. 

૪.૩૭ ��નેજ પાણીના િનકાલ અને ¤rુધીકરણ માટ� ન�ર યોજના> ુઅમલીકરણ નહ� કરવા બાબત. 
 નગરપાલકા આણદં, j. આણદં (ફ.ન.ં ૩૪) 
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� સને ૨૦૧૬-૧૭ આણદં નગરપાલકાના ં અVવેષણ દરMયાન રTુ થયેલ સાધિનક ર6કડKની Eિતક ચકાસણી કરતા ં

નગરપાલકા Fવારા વા. ન.ં ૬૫૭૮ તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૭ થી w.૧૦,૫૫,૬૦૦/- ની nકુવણી નગરપાલકાના 

�6નેજના મલીન પાણીના /કુશાન અથ¾ લાભંવેલ િવ#તારના ૮૧ ]ટલા ખેÀુતોની ૭૫.૪૦ એકર જમીનમા ંમલીન 

પાણી શીયાળા અને ચોમાસાની ઋbમુા ંભરાવવાના કારણે પાકને /કુશાન થવાથી કારોબાર0 કિમટ0ના ઠરાવ ન.ં 

૨૯૦ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૮ થી લાભંવેલ N0ટમેVટ �લાVટના ગદંા પાણીના િનકાલ માટ6 નગરપાલકા Fવારા કોઇ 

ચોકકસ અને નકકર પગલા ં અને કાયમી ધોરણે Eeના િનકાલ નહ| કરવાનો વચગાળાના ઉપાય wપે અસર 

પામતા ખેÀુતોને વળતર આપવા/ ુજનરલ બોડK ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ તા.૨૦/૦૩/૨૦૦૮ થી અગાઉના વળતરના 

દરોમા ંPધુારો કર0 w.૭,૦૦૦/- Eિત એકર દ0ઠ એક સીઝનના પાકના વળતર પેટ6 nકુવવા/ ુઠરાવેલ તે �જુબ 

૮૧ ખેÀુતોને વળતર પેટ6 w.૧૦,૫૫,૬૦૦/- ની nકુવણી કરવામા ંઆવેલ છે.  

� લાભંવેલ N0ટમેVટ �લાVટ સ#ંથા Fવારા મલીન પાણી �Fુધીકરણ કરવામા ંઆવેલ છે. ક6 ક6મ? તેની ચકાસણી થતી 

નથી તથા નગરપાલકા Fવારા લાભંવેલ N0ટમેVટ �લાVટમા ંજમા થયેલ #લેજનો િનકાલ કરવાની કોઇ જોગવાઇ, 

કાયKવાહ0 થયેલ નહ0 હોવાના કારણે વmનેુ વm ુજમીનમા ંપાણી ભરાવવાનો Ee રહ6લો છે. અને સ#ંથાને Eિત વષK 

વmનેુ વm ુનાણાનંો ખચK કરવાનો Ee રહ6વા પામેલ હોવા બાબતે સ#ંથા Fવારા કોઇ કાયKવાહ0 કયાK/ ુજણાયેલ 

નથી.  

� ઓડ0ટ વષK અગાઉ સને ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૫-૧૬ Pધુી �ુલ ખચK w.૯૧,૪૮,૧૨૦/- અને ઓડ0ટ વષKના 

w.૧૦,૫૫,૬૦૦/- મળ0 �ુલ રકમ w.૧,૦૨,૦૩,૭૨૦/- ]ટલી માતબર રકમનો ખચK કરવો પડ6લ છે. સ#ંથા Fવારા 

ઘણા ંબધા ંલાબંા સમયથી આવો આવતKક ખચK કરવો પડ6લ હોઇ, સ#ંથાએ સરકાર:ી પાસેથી જમીન સપંાદનની 

કાયKવાહ0 કર0 કાયમી િનકાલ કરવાનો કોઇ આધારો ક6 કાયKવાહ0 કરવામા ં આવેલ હોવા/ ુ જણાવેલ નથી. આ 

બાબતે કર6લ કાયKવાહ0ની િવગતો સહ કાયમી િનકાલ sગેની આધાર સહ ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી ઘટ6.  

� સવ¾ન.ં ૩૨૭/૩૮૩ ના ં૦.૫૬ �ુઠંા પેટ6 સને ૨૦૧૬-૧૭ ના :ી કાશીભાઇ Xું̂ ભાઇ પટ6લને w.૧૯,૬૦૦/- nકુવણી 

કર6લ પરંb ુનાણા ંnકુવણી પહuચ મેળવેલ નથી તથા ખેÀુત રિવ પાક મેળવે છે તેની ર6વVg ુર6કડKમા ંકોઇ નuધ 

જોવા મળેલ નથી. ] sગે ઓડ0ટને આધાર સહ ખા5ી કરાવવી. 

� /કુશાની વળતર nકુવવા sગે વાવેતર કર6લ પાક અને થયેલ /કુશાની/ ુસવ¾, આકારણી સબંિંધત ખેતીવાડ0 / 

ર6વVgનુા સ1મ અિધકાર0:ીના જwર0 અહ6વાલ મેળવી nકુવoુ ંકયાK/ ુજણાયેલ નથી. 

 

૪.૩૮ િનયમ િવ§ુrધ રોકડ \કુવ]ુ ંતથા ઈR કમ ટ��ની કપાત નહ� કરવા nગે 
 નગરપાલકા ગuડલ, j. રાજકોટ (ફ.ન.ં ૨૪) 

  નગરપાલીકા ગuડલના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અV વેષણ દરMયાન જV મા· ટમી લોકમેળા sતગKત 

w.૬,૬૦,૬૫૬/- નો ખચK થયેલ. આ sગે નીચે મજબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

� �જુરાત િતજોર0 િનયમો-૨૦૦૦ ના િનયમ-૯૫ �જુબ તેમજ વખતોવખતના સરકાર:ીના Pધુારા ઠરાવ �જુબ 

w.૧,૫૦૦/- ઉપરના તમામ nકુવણા એકાઉV ટ પેઇના Gો# ડ ચેકથી કરવાના રહ6 છે. 

� :ી સaંામj હાઇ# �ુલના મેદાનમા ંતા.૨૩/૮/૧૬ થી તા.૨૯/૮/૧૬ Pધુી �દવસ-૭ Pધુી લોકમેળા/ ુઆયોજન 

કર6લ. ] sતગKત w.૬,૬૦,૬૫૬/- નો ખચK થયેલ. આ ખચKના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા આ ખચK/ ુnકુવoુ ં

રોકડ6થી કરવામા ંઆવેલ. ] સરકાર:ીના ઠરાવની િવwF ધ હોય આ બાબતે # પ· ટતા કરવી રહ6. 

� ભારત સરકાર:ીના ૧૯૬૧ ઇV કમ ટ61 ધારાની કલમ-૧૯૪ અ/સુાર વાિષ{ક w.૩૦,૦૦૦/- થી વધાર6 રકમ/ ુ

nકુવoુ ં કરવા/ ુ થાય. Qયાર6 ૨ ટકા ટ0ડ0એસ કપાત કરવાની જોગવાઇ છે. nકુવણામા ં રોકડ nકુવણા w. 

૫,૮૭,૦૦૦/ કરવામા ંઆવેલ હતા તથારોકડ nકુવણામાથંી ટ0ડ0એસની કોઇ કપાત કરવામા ંઆવેલ નથી. ]ના 
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પ�રણામે સરકાર:ીએ w.૧૧,૭૪૦/- ટ0ડ0એસની આવક �મુાવેલ છે. ] સબંધંીત પાસેથી ઉગવી ક6V© 

સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� લોકમેળામા ં લેવાની ડ0પોઝીટો w.૧૧,૦૦,૦૦૦/- લેવાયેલ હતી. ] પણ પરત કરવા સમયે રોકડ nકુવoુ ં

કરવામા ંઆવેલ હb ુ.ં તેમજ સ#ં થામા ંઅગાઉના વષ\મા ં રોકડ Hયવહારને કારણે મોટ0 ઘટ આવેલ છે તે 

પણ બાક0 છે. ]ના પ�રણામે કોટK  ક6સ અને સ#ં થાને નાણાક0ય /કુશાન ઉદભવેલ છે.  

૪.૩૯ સી.z.ુ). ¨લાન હ�ઠળ અનિધ[ૃતખચ કરવા nગે 
 નગરપાલકા જસદણ, j. રાજકોટ (ફ.ન.ં ૩૨) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલીકા જસદણના વષKના અV વેષણ દરMયાન વાઉચસK, કલાસીફાઇડ, રોજમેળ 

તથા સાધિનક ર6કડKની ચકાસણી કરતા સ#ં થા <ારા અV વેષણ વષK દરMયાન w.૨,૩૦,૬૮૭/- નો ખચK સીgjુ � લાન 

હ6ઠળના મોબાઇલ બીલના nકુવણા પેટ6 કર6લ. ] sગે નીચે �જુબ અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� નગરપાલીકાનો િસિમત શહ6ર0 િવ# તાર હોવા છતા ંઆવો લાભ આપવા sગે ખરાઇ કરાવેલ નથી. 

� એરટ6લ કંપનીના સી.g.ુj � લાન હ6ઠળ યોજનાની Eાદ6િશક નગરપાલીકા િનયામક:ી રાજકોટ XવુK મTુંર0 

મેળવેલ નથી તથા ઠરાવની કલેકટર:ી રાજકોટની બહાલી મેળવેલ નથી.  

૪.૪૦ બોરની મોટર/ પપંસેટ ર�પેરNગ, મોટર ર�વાઈR ડNગ/પપં ખોલ ફ�ટ�ગના વાિષ�ક ઈQરાના બીલોના 
\કુવણા અિનયિમતતા બાબત 

 નગરપાલકા ભચાઉ, j. કtછ-lજુ (ફ.ન.ં ૧૩)  

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા ભચાઉ ના �હસાબી ના ખચK ના વાઉચરો ની પસદંગી ના ધોરણે તથા 

સાધિનક ર6કડK ની Eિતક ચકાસણી કરતા સ#ંથાએ વષK દરMયાન વોટર વકKસ ના પપં ખોલ ફ0ટ|ગ/મોટર 

ર0વાઇVડ|ગ પાછળ પ�રિશ·ટ ન.ં૪ ની િવગતે થી w.૧૩૯૮૦૦૦/- નો ખચK કર6લ હતો. ] sગે નીચે �જુબ 

અVવેષણનuધ આપવામા આવે છે. 

� સ#ંથા <ારા મોટર પપં Eમાણે અલાયyુ રj#ટર (હોસK પાવર Eમાણેની મોટર /)ુ વોટર વકKસ ખાતે ક6ટલા 

બોર છે? ક6�લા હોસK પાવર ની મોટર છે? તથા કઇ કંપનીની મોટર છે? તે sગે િવગત રj#ટર િનભાવેલ ન 

હb.ુ ]થી વષK મા બોર ક6ટલી વખત અને કઇ તાર0ખે બગડ6લ હતો. ]ની િવગતવાર ચકાસણી મોટર પપં 

કાઢવાની તથા ઉતારવાની મTુર0 સાથે મોટર પપં ર0પેર|ગ ના બીલો ની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી.  

� આ કામે ઠ6ક6દાર6 પાસે થી મેળવવા પા5 િસÐરુ0ટ0 �ડપોઝટ રોકડ/બqક એäડ0આર મેળવેલ હોવાના હોઇ 

આધાર ઓડ0ટમા રTુ થયેલ નથી. મોટર પપં/સબમિશ{બલ પપં બગડËા sગે નો બોર ઓપર6ટર તથા #ટ6Mપ 

પેપરપર કરારખત કર6લ હોવાનાકોઇ આધાર ઓડ0ટ મા રTુ થયેલ નથી. 

� �દપક મોટર �રવાઇVડ|ગ ને મેVટ6નVસ પેટ6 w.૧૩૯૮૦૦૦/- / ુnકુવo ુકરવામા આવેલ છે. પરંb ુસદર ઠ6ક6દાર  

ને આપવામા આવેલ ઇ^રાના આધાર ઓડ0ટમા રTુ થયેલ નથી. ]થી થયેલ nકુવણા ના Hયાજબી પણા ની 

ઓડ0ટને ખા5ી થયેલ નથી. 

� આવકવેરા અિધિનયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૧૯૪(સી) Eમાણેઇ^રદાર ને nકુવાયેલ રકમ માથંી ૨% Eમાણે 

આવકવેરાની કપાત કર0 જમા કરાવવા ની જોગવાઇ થયેલ છે. ઉkત િવગતે ઇ^રદાર ને nકુવાયેલ રકમ ના 

૨% Eમાણે આવકવેરા ની રકમ w.૨૭૯૬૦/- સબંિંધત ઇ^રદાર પાસે થી વPલુાત કર0 આવકવેરા સદર6 

જમા કરાવી ઓડ0ટ ને ખા5ી કરાવવી ઘટ6. 
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૪.૪૧ પાણી સ¨લાય કરવાના કામે આપેલ વાિષ�ક કોR LાIટ nગે જણાયેલ અિનયિમતતા nગે 
 નગરપાલકા ગઢડા, j. બોટાદ (ફ.ન.ં ૩૧) 

સને ૨૦૧૭-૧૮ નગરપાલકા ગઢડાના વાઉચરોની  ચકાસણી કરતા સ#ંથા <ારા પાણી સ�લાય 

કરવાના કામે :ી ઘનªયામભાઇ ગોરધનભાઇ આપેલ વાિષ{ક કોVNાકટ sગે કર6લ ખચK w. ૬,૧૨,૦૦૦/-  sગે 

જણાયેલ અિનયિમયિમતતા બાબતે ઓડ0ટ નuધ નીચે �જુબ છે. 

� સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ 

૨૦૧૧ અને ત. ૨૭/૫/૧૧ �જુબ w. ૫/- લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 

કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે.  

� આવકવેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪(સી) �જુબ ઇ^રદાર ક6 એજVસીને nકુવવા પા5 રકમ માથંી ૨ 

ટકા લેખે આવક વેરાની કપાત કરવાની રહ6 છે. ઉકત કામે nકુવેલ w.૬,૧૨,૦૦૦/- ના ૨ ટકા લેખે 

w.૧૨,૨૪૦/- આવક વેરાની કપાત નહ| કરવા #પ·ટતા કરવી.   

� ઉકત કામે આપેલ વાિષ{ક કોVNાકટ sગેના આધારો વતKમાનપ5મા ંઆપેલ ^હ6રાત આપેલ ટ6Vડરો પરત 

મળેલ ટ6Vડરો bલુનાQમક પ5ક વકK ઓડKર વગેર6 રTુ કર6લ ન હતા તથા #ટ6Mપ પેપસK ઉપર કર6લ કરાર તેમજ 

મેળવેલ સીકgરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ ના આધારો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ ન હતા ] sગે #પ·ટતા કરાવવી. 

 

૪.૪૨ ઈP6ેશન િસ!ટમ 6ા.લી. ને \કુવણા nગેની અિનયિમતતા બાબત 
 નગરપાલકા આણદં, j. આણદં (ફ.ન.ં ૫૫) 

 સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા આણદંના અVવેષણ દરMયાન ઇMEેશન િસ#ટમ Eા. લી. ને આઉટ 

સોસ�ગથી મેળવેલ સેવાઓ અVવયે વાિષ{ક �હસાબની િવગતે ઓડ0ટ વષK દરMયાન w.૯૭,૮૩,૬૬૧/- / ુnકુવoુ ં

કરવામા ંઆવેલ હb ુ ં] sગે નીચે �જુબની ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

� �જુરાત સરકારના શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગના પ�રપ5 Gમાકં: ટ0.પી.વી.-૧૦૨૦૧૫-વ 

તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૫ મા ં જણાવેલ િવગતો અ/સુાર �જુરાત ઇVફોમ¾ટ0કસ લીમીટ6ડ (GIL) Fવારા ] 

એજVસીઓને મેનપાવર આઉટ સોસ�ગ માટ6 ’’એમપેનલ’’ કરવામા ં આવી હોય તેવી જ આઉટ સોસ�ગ 

એજVસીઓ પાસેથી મેનપાવર તથા અVય સેવાઓ મેળવવાની રહ6 છે. સદરcુ ં ઇMEેશન િસ#ટમ/ ુ ઉકત 

િવગતેની સ#ંથાઓમા ંસમાવેશ થાય છે. ક6 નહ0 તે sગે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.. 

� :મ આgકુતની કચેર0, �જુરાતના પ5 Gમાકં: :.આ.૦૬/૦૧/૨૦૧૫/૯૧૭ થી ૧૦૨૦ તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૫ 

અVવયે Pચુના �જુબ ચાર કલાક ક6 તેથી ઓછા સમયની કામગીર0 પેટ6 અડધા �દવસ/ ુ વેતન nકુવવા/ ુ

રહ6શે. જયાર6 ચાર કલાકથી વm ુઅને આઠ કલાક Pધુીની કામગીર0 માટ6 Xરુા �દવસ/ ુવેતન nકુવવા sગેની 

Pચુના આપવામા ંઆવેલ છે. સદરcુ ંસ#ંથામા ં રોકાયેલા કમKચાર0ઓના હાજર0 E5કમા ંફકત સહ|ઓ લેવામા ં

આવેલ છે. Eિત �દન ક6ટલા કલાકની કામગીર0 કર6લ છે. તે ઉ9લેખ કરવામા ં આવેલ નથી. ] sગે 

િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.  

� કરારની શરત ન.ં ૧૩ �જુબ એજVસીએ આઉટ સોસ�ગથી Xરુા પાડવામા ંઆવતા કમKચાર0ઓની કામગીર0 

માટ6 સરકાર:ીએ ઠરાવેલ લાયકાત ધરાવતા જ Hય�કતઓની િનમoુકં કરવા/ ુશરતની જોગવાઇમા ંદશાKવેલ 

છે. સ#ંથામા ં િનમoુકં કરવામા ંઆવેલ ઇMEેશન િસ#ટમના કમKચાર0ઓના હોદાઓને અ/wુપ લાયકાત બાબતે 

આધાર Xરુાવા સહ ઓડ0ટને િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.  
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૪.૪૩ છપામણી અને !ટ�શનર� ખચમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

 નગરપાલકા મહ6સાણા, j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં ૨૮) 

 સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા મહ6સાણા ના ં વાઉચરોની રોજમેળ સાથે ચકાસણી કરતાસ#ંથા <ારાw. 

૧૫,૩૫,૭૬૬/- #ટ6શનર0 તથા છપામણીનો ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. 

� શાખાવાર આવી કામગીર0 કરવાને બદલ વહ0વટ0 ક6 #ટોસK <ારા વાિષ{ક જw�રયાતના sદાજો તૈયાર કર0, તે 

�જુબ ખર0દ0 ક6 છપામણીના ભાવો મેળવી કામ કરવામા ંઆવે તો સ#ંથાને હ�રફ ભાવનો વm ુલાભ મળ0 

શકત. 

� �ુબંઈ આકi#મક ખચK િનયમો-૧૯૫૯ ના િનયમ-૭૬ તેમજ સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના 

તા.૩૦-૦૭-૨૦૦૭ ના ઠરાવ Gમાક : મદન/૧૦૨૦૦૬/૧૫૭૪/ડ-૨ ની શરતોને આધીન િનયત ભાવો 

�જુબ ખાનગી Eેસમા ં�©ુણકામ કરવાની જોગવાઈ  થયેલ છે.]ની શરત ન.ં ૮ અને ૯ �જુબ ૫૦,૦૦૦/- 

થી વm ુરકમના �©ુણ કામ માટ6િનયામક:ી, સરકાર0 �©ુણ અને લેખન સામaી િવભાગNOC મેળવી �ૂંક0 

^હ6ર ખબર આપી ટ6V ડર બહાર પાડ0 કાયKવાહ0 કરવી રહ6 ] �જુબ કાયKવાહ0 થયેલ નથી. 

� ૧૯૬૧ ની કલમ-૧૯૪(સી) થી થયેલજોગવાઈ �જુબ બલોની nકુવણામા ંઆવકવેરાની ૨.૦૪% ના દર6 

વPલુાત કરવામા ંઆવેલ નથી. ઉપરોkત િવગતે w. ૩૧,૩૩૦/- ની આવકવેરાની વPલુાત મેળવી આધાર 

સહ ઓડ0ટને િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.  

� �ુબંઈ Mgિુનિસપલ એકાઉV ટ કોડ-૧૯૪૮ E.-૧૦ના ફકર-૧૨૬ થી ૧૩૨ ની જોગવાઈને આધીન સ#ંથા ખાતે 

ઓડ0ટ વષK દરMયાન લાવેલ #ટ6શનર0-છપામણીના જxથા અને વપરાશ/ ુરj#ટર ઓડ0ટ સમ1 રTુ થયેલ 

નથી. 

 
૪.૪૪ સહકાર� મડંળ�ની માનવ સેવાના ખચની અિનયિમતતા બાબત 
 નગરપાલકા ગuડલ, j. રાજકોટ (ફ.ન.ં ૦૫) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલીકા હ6ઠળના અV વેષણ દરMયાન સ#ં થાની નાણાક0ય �હસાબની ર6કડKની 

ચકાસણી કરતા સ#ં થાએ jવન જયોત મTુર બાધંકામ સહકાર0 મડંળ0 લી. ગuડલને Xરુા પડાયેલ Tુદ0-Tુદ0 

શાખાના રj# ટર અ/સુાર Tુદા-Tુદા સદર6 નીચે �જુબ nકુવણા કર0 ખચK d.૨,૮૯,૮૮,૭૭૨/-  કર6લ હતો. 

?મ બxટ સદર ખચ ૨૦૧૬-૧૭ નો ખચ બxટ જોગવાઇ ૨૦૧૫-૧૬ નો ખચ 
૧ પરnરુણ મડંળ0 

કોV Nાકટર ખચK 

૧,૨૧,૪૯,૮૧૫/- ૬૫,૦૦,૦૦૦/- ૬૩,૭૪,૭૯૪/- 

૨ # વt છતા અભયાન સફાઇ 

કામ કોV Nાકટર ખચK 

૧,૨૫,૬૧,૯૨૯/- ૮૦,૦૦,૦૦૦/- ૬૮,૯૪,૦૦૩/- 

૩ EોપટÈ ર0પેર|ગ ૧૧,૪૯,૩૭૬/- વા.ન.ં૧૩ થી ૨૨ 

�જુબ (વષK ૧૬-૧૭) 

બાધંકામ શાખા 

૪ કોV Nાકટ ખચK ૩૦,૮૭,૬૫૨/- --- વોટર વકKસ શાખા 

  ૨,૮૯,૪૮,૭૭૨/-   

� સરકાર:ીના ખાણ અને ખનીજ િવભાગના ઠરાવ ન.ંએસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-છ તા.૨૨/૧૧/૦૬ તથા 

EવતKમાન જોગવાઇ અ/સુાર sદાjત ખચK w.૫,૦૦,૦૦૦/- હોય તેવા �ક# સામા ંઇ-ટ6V ડર|ગ કર0 ભાવ મેળવી 

ખચK કરવાની જોગવાઇ છે. સ#ં થા <ારા ઉકત કાયKવાહ0 કરવામા ંઆવેલ ન હતી.  
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� �જુરાત નગરપાલીકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૨૬૦ �જુબ વગK-૩ અને વગK-૪ ના �ક# સામા ંકમKચાર0ની 

જ_યા કરારની ધોરણે ભરવાની થાય Qયાર6 XવુK મTુંર0 મેળવવાની રહ6 છે. ]/ ુપાલન થયેલ ન હb ુ.ં 

� સ#ં થા ૨૦૧૬-૧૭ ના બ]ટ જોગવાઇ કરતા પરnરુણ મડંળ0 કuNાkટટર ખચKના �ક#સામા ં w.૫૬,૪૯,૯૧૫/- 

નો ખચK વધાર6 થવા પામેલ. જયાર6  #વtછતા અભયાન સફાઇ કામ કuNાkટર ખચK �ક# સામા ંw.૪૫,૬૧,૯૨૯/- 

નો ખચK વધવા પામેલ.  

� મડંળ0 માનવ સેવા Xરુ0 પાડવા સબબ રj# ટર થયેલ હોય તો તેના આધાર વકK ફાઇલે રાખવા િવનતંી છે. 

]થી ભિવ· યમા ંકાયદાક0ય કોટK મેટર ]વા Eñન અને જવાબદાર0 િનવાર0 શકાય કમKચાર0ની ખાલી જ_ યા સામે 

મેન પાવર મેળવવા સબબ સ1માિધકાર0 મTુંર0 મેળવેલ હોય તો તેના આધાર રTુ કરવા િવનતંી છે. 

 

૪.૪૫ સરકારjીની િવિવધ યોજનાની �ાR ટમાથંી મFુંર થતા કામોની વાિષ�ક ભાવોથી કરાવવાની 
અિનયિમતતા બાબત 

 નગરપાલકા ગઢડા, j. બોટાદ(ફ.ન.ં ૨૫) 

વષK ૨૦૧૬-૧૭ ગઢડા નગરપાલકાના ના અVવેષણ દરMયાન સરકાર:ીની િવિવધ યોજના હ6ઠળ મTુંર 

થયેલ કામોની ચકાસણી કરતા મTુંર કર6લ વાિષ{ક ભાવોથી કામો કરાવવા sગે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ 

આપવામા ંઆવે છે. 

�� આ કામના ટ6Vડરની ચકાસણી કરતા એલ-૧ દ6સાઇkV#Nકશ/ ુટ6Vડર ૧.૨૯% નીચા ભાવે મળતા તેમને કામ 

આપેલ હb ુ ં તેમા આઇટમના વાર ભાવો ચકાસતા બીડરો <ારા ] કામ આઇટમ વાર કરવાના થાય છે.તેના 

ભાવો એસ.ઓ.આર.ના ભાવથી અસાધારણ વધાર6 ભયાK/ ુજયાર6 આઇટમ/ ુકામ જવ9લેજ કરવા/ ુથbુ ંહોય 

તેવી આઇટમના ભાવો અસાધારણ નીચા ભરવાને લીધે ભર6લ ભાવો એકંદર6 sદાjત રકમથી ૧.૨૯ ટકા 

નીચા હતા.  

� આઇટમ વાઇઝ ]મા ૨૦% થી વm ુભાવો ભરાયેલ હોવા છતા જ�ુર0 ચકાસણી િવના કંસ9ટ|ગના અભEાય 

�જુબ કામ આપેલ હb ુ.ં 

� સરકાર:ીની aાVટમાથંી મTુંર થતા નવા કામો �જુરાત ^હ6ર બાધંકામના િનયમો �જુબ હાથ ધરવાના રહ6 છે 

મTુંર કરવામા ંઆવતા EQયેક કામના sદાજો બનાવી દર6ક અલગ-અલગ કામો માટ6 ટ6Vડર E�Gયા હાથ ધર0 

#પધાKQમક ભાવો મેળવી ઇ^રો િનયત કર0 કામો કરાવવાના રહ6 છે. 

� ગઢડા નગરપાલકાની તા.૨૦/૦૬/૧૬ ની કારોબાર0 સિમિતની બેઠકના ઠરાવ ન.ં૮૫(૩) થી વાિષ{ક ભાવોથી 

કરાવવામા ંઆવતી કામોથી લોકો સbં·ુટ છે, કામની �ણુવ�ા બાબતે, વાિષ{ક ર6ટ કોVNાકટ પFધિત બાબતે 

લોકો તરફથી ક6 કોઇ ઠ6ક6દાર તરફથી લેખીતમા ં / મૌખીકમા ં ફર0યાદ મળેલ નથી તે�ુ ં જણાયેલ છે સદર 

ઠરાવમા ંમાનનીય કલેકટર:ીને મળેલ અરજદારની અરj પર Xનુઃિવચારણા કરતા વાિષ{ક ર6ટ કોVNાકટની 

Eથા ખામીવાળ0 અને Eોસીઝર લે�સ છે આ ર0તે વm ુકામો ન કરાવતા આપવામા ંઆવેલ મૌખીક Pચુના 

અ/સુાર સદરcુ ં વાિષ{ક કોVNાકટ પFધતીથી આપેલ વકK ઓડKર રï કર0 એજVસીની ઇ.એમ.ડ0. પર કરવા/ ુ

ઠરાવ સદંભK ઇ^રદાર દ6સાઇ કV#Nકશન અમદાવાદને વાિષ{ક ભાવ �જુબ આપવામા ંઆવેલ કામોના વકK 

ઓડKર તાQકાલીક અસરથી રï કરવાની તેમજ વકK ઓડKર sતગKત કરવામા ંઆવેલ તમામ કરારો રï કરવાની 

^ણ ^વક ન.ં૧૦૦/૨૦૧૬ તા.૨૪/૦૬/૧૬ થી કરવા છતા આ તાર0ખ પહ6લા સામેલ કામનો વકK ઓડKરના 

કામોના nકુવણા મTુંર કર6લ વાિષ{ક ભાવો �જુબ કરવામા ં આવેલ હોયને સરકાર:ી / સ#ંથાને આિથ{ક 

/કુશાન થાય તેવી કાયKવાહ0 ચા½ુ ંરાખવા સબબ જવાબદારોથી #પ·ટતા મેળવી વકK ઓડKર રï કયાKની ^ણ 

કયાK બાદ ] કામો/ ુnકુવoુ ંવાિષ{ક ભાવ �જુબ કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા કામોના ભાવ તફાવતની રકમ 

વPલુાત કરવાની કાયKવાહ0 ઓડ0ટને િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.  
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�� સ#ંથા <ારા વાિષ{ક ભાવોથી કામો કરવા સબંધેં માન.કલેકટર:ીને અરજદાર <ારા કર6લ અરj અ/સુધંાને 

માન.કલેકટર:ી <ારા આ ર0તે વm ુકામો ન કરાવવા સાw લેખીત / મૌખીક Pચુના સ#ંથાને કયાર6 મળ0 અને 

તેની અમલવાર0 કયાર6 કરવામા ં આવી તે તમામ બાબતોની ર6કડK આધાર0ત ઓડ0ટને િનયમો/સુારની 

કાયKવાહ0 કરવી.  

 

૪.૪૬ વાપી નગર પા�લકા િવ!તારમા ંર�સીડ�Rસીયલ તથા કોમશ�યલ િવ!તારના ંર!તાઓ ઉપર સાફ સફાઇ 
કરવા> ુતથા ગટર સફાઇ કરવા> ુકામ (માલસામાન અને મેઈRટ�નRસ સાથે કરવા> ુકામ) અને ડોર ©ુ 
ડોર કામગીર� ના ંઅમલી કરણ બાબત 

 નગરપાલકા વાપી, j. વલસાડ(ફ.ન.ં ૦૬) 

સ#ંથા <ારા તા:-૧૧-૦૮-૨૦૧૬ ના ં રોજ ટ6Vડર Eક0યા હાથ ધર6લ હતી. ] દરMયાન આવેલ ભાવો 

પૈક0  ��ુુj ઇVફરા#Nકચર Eા.લ.ભાયદર ( વે#ટ ) �ુબંઇ ના ં નેગોશીયેશન કયાK બાદના ભાવ w. 

૪,૩૯,૮૨,૫૦૦/- થી કામ આપેલ હb ુ.ં] sગે નીચે �જુબ ઓડ0ટ Pચુન આપવામા ંઆવે છે. 

� સરકાર:ી <ારા ઇ-ટ6Vડર|ગ પFધતી અમલમા �કુવામા આવેલ અને  ટ6Vડરકોપી આપવાનો અને ભર6લ 

ટ6Vડરકોપી પરત મેળવવાના સમયગાળામા ં ઘણી બચત થતી હોવાથી w.૧-૦૦/- કરોડ થી વm ુsદાjત 

રકમના કામો માટ6 કોરા ટ6Vડરોઆપવાની અને ભર6લ ટ6Vડરો પરત લેવાનો સમય ૨૧ �દવસ ન�0 કર6લ હોય , 

સ#ંથાએ આ કામે િનિવદા તા-૧૫/૦૮/૨૦૧૪ થી આપીતા-૨૨/૦૮/૨૦૧૪Pધુી આખર0 એટલે ક6 ૮ �દવસનો 

સમય રાખેલ છે. 

� સને ૨૦૧૬-૧૭ ના ંવષKમા ંસદર કામગીર0 માટ6 આવેલ  ભાવો  પૈક0 મTુંર થયેલ ભાવો  w. ૪,૩૯,૮૨,૫૦૦ 

/-છે9લે અગાઉના ંવષK સને ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ મા ંમTુંર કર6લ ભાવ   w. ૨,૩૭,૦૨,૮૦૦/-હતા 

આમ ૨૦૧૪-૧૫ વષK કરતા વm ુભાવોથી કામ આપવા માટ6 અગાઉના વષK કરતા ૨૦૧૬-૧૭મા ંકામગીર0મા ં

વધારો થયેલ છે ક6મ?] sગેના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� કામની અગાઉની �દુત તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૫ હતી Qયારબાદ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૬ ફર0વાર ઇ-ટ³ડર|ગ કર0 ભાવો 

મગંાવી કામ આપેલ હb ુ ંઆમ અગાઉના કામની �દુત XણુK થવા છતા એક વષK બાદ Pધુી Tુના ભાવે nકુાદો 

કર6લ છે.એક વષK મોÀુ ઈVડર|ગ  કરવા બદલ આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� ફાઇલની ચકાસણી કરતા ઇ^રદારને nકુવેલ રકમ ના ં બલોની નકલો સામેલ રાખવી જોઇએ તે રાખેલ ન 

હતી. ]થી થયેલ nકુવણી મTુંર થયેલ ભાવે કયાKની ખા5ી થઇ શક6લ નથી. 

૪.૪૭ શહ�ર� િવ!તારમા ંહ�R ડપપં ર�પેરNગ nગે કરવામા ંઆવેલ ખચમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 
              નગરપાલકા શહ6રા, j. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૦૭) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા શહ6રા ના ઓડ0ટ દરMયાન રોજમેળ તેમજ ખચKના રTુ થયેલ 

વાઉચરોની ચકાસણી કરતા શહ6ર0 િવ#તારમા ંઆવેલ હ6V ડપપં sગે કાઝી cસુ/ïુ0ન એમ. રહ6. શહ6રા/ ુ w. 

૭,૬૫,૦૯૬/- nકુવવામા ંઆવેલ છે. તેમા જણયેલ અિનયિમતતા sગે ઓડ0ટ અવલોકન નીચે �જુબ છે. 

� �ુબંઈ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ ની કલમ-૧૭૧ પ�રિશ·ટ-૩ ની જોગવાઈ �જુબ આવા માલસામાન 

સહ0ત ર0પેર|ગ sગે PEુત કર0 શકાય. ] sગેની કાયK પFધિત અપનાવેલ નથી.તેમજ 

નગરપાલકાઅિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૬૭ �જુબ w. ૧ લાખ  ઉપરના તમામ કામો ક6 ખર0દ0 એક થી વm ુ

વતKમાન પ5ો ^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસFધી મેળવી, સૌથી ઓછા ભાવે વાિષ{ક ર6ટ કોV Nાkટ ન�0 કર0 કામો 

કરાવવા જોઈએ. સને ૨૦૧૫-૧૬ મા ંએક હ6V ડપપંના વાિષ{ક w. ૨૧૮૬/- Eમાણે હ6V ડપપં ર0પેર|ગનો વાિષ{ક 

ઈ^રો w.૫,૪૬,૫૦૦/- મા તેમજ સને ૨૦૧૬-૧૭ મા ંએક હ6V ડપપંના વાિષ{ક ઈ^રો w. ૯,૮૩,૭૦૦/- મા ં:ી 
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કાઝી cસુ/ïુ0ન એમ. રહ6. શહ6રાને આપવામા ંઆવેલ હતો. વાિષ{ક ઈજરો આપવા કર6લ કાયKવાહ0ના આધાર 

ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી.  

� સને ૨૦૧૫-૧૬ શહ6ર0 િવ#તારમા ં ૨૫૦ હ6V ડપપં હોવા/ ુ તેમજ ૨૦૧૬-૧૭ મા ં ૪૫૦ હ6V ડપપં હોવા/ ુ

ઈ^રદાર:ીને કરવામા ં આવેલ nકુવણાના બીલ મા ં દશાKવેલ ઓ�ડટરને nકૂવણાના વાજબીપણાની ખા5ી 

કરાવવી ઘટ6.આમ, એક જ વષKમા ં ૨૦૦ હ6V ડપપં વધી ગયા હોઈ હ6V ડપપંની i#થિત sગે સ#ંથા <રા 

િનભાવવામા ંઆવેલ રj#ટર ઓડ0ટમા ંકરવી. 

 

૪.૪૮ પાણીની પાઈપલાઈન> ુ લીક�જ �ુર કરવા nગે કરવમા ં આવેલ ખચમા ં જણાયેલ અિનયિમતતા 
બાબત 

 નગરપાલકા શહ6રા, j. પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૦૮) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા શહ6રા ના ઓડ0ટ દરMયાન રોજમેળ તેમજ ખચKના રTુ થયેલ 

વાઉચરોની ચકાસણી કરતા શહ6ર0 પાણીની પાઈપલાઈન/ ુલીક6જ yુર કરવાકાઝી cુસ/ïુ0ન એમ. રહ6. શહ6રા/ ુ

w. ૫,૩૩,૨૬૧/- nકુવવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ/ ુઓડ0ટ અવલોકન નીચે �જુબ છે. 

� �ુબંઈ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ ની કલમ-૧૭૧ પ�રિશ·ટ-૬ ની જોગવાઈ �જુબ આવા માલસામાન 

સહ0ત ર0પેર|ગ sગે PEુત કર0 શકાય. ] sગેની કાયK પFધિત અપનાવેલ નથી.તેમજ 

નગરપાલકાઅિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૬૭ �જુબ w. ૧ લાખ  ઉપરના તમામ કામો ક6 ખર0દ0 એક થી 

વm ુવતKમાન પ5ો ^હ6રાત આપી , સૌથી ઓછા ભાવે વાિષ{ક ર6ટ કોV Nાkટ ન�0 કરવો જોઇએ સ#ંથાએ કામ 

આપતા પહ6લા વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આ�યાના આધારો રTુ કર6લ નથી. માહ6 ૮/૧૬ Pધુીનોબઈ^રો 

:ી કાઝી cુસ/ïુ0ન એમ. રહ6. શહ6રાને આપેલ હતો.તેમજ ૨૦૧૬-૧૭નો ઈ^રો બાર0આ Eતાપભાઈ એસ. ને 

આપેલ છે.] sગેના કરારખત,કામની શરતો સહ ર6કડK રTુ થયેલ નથી. 

� ઓડ0ટ દરMયાન ] તે સમયે પાણીની પાઇપ લીક6જ થયાની સ#ંથાને મળેલ ફ�રયાદની નuધ કયાK/ ુરj#ટર 

તથા P્#ંથાના પાણી શાખાના જવાબદાર કમKચાર0 <ારા #થળ ચકસણી કરવામા ંઆવેલ હોવાના સાધિનક 

Xરુાવા ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. ]ની િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી. 

૪.૪૯ ર!તા પેચ વક  કરવા માટ� હોટમી� વેટમી�નો તૈયાર માલ મગંાવવા વાિષ�ક ઇQરાના કામમા ં
જણાયેલ અિનયિમતતા  બાબત  

 નગરપાલકા ભwચ, j. ભwચ(ફ.ન.ં ૧૧) 

સને ૨૦૧૬-૧૭ નગરપાલકા ભwચના ના ઓડ0ટ દરM યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ંર# તા પેચવકK 

માટ6 મગંાવેલ તૈયાર માલ sગે w. ૧,૩૩,૭૬,૮૧૨/- ખચK કરવામા ંઆવેલ છે. 

� વાિષ{ક ભાવ પ5કો મેળવવા માટ6 EિસF ધ કર6લ ^હ6ર િનિવદામા ંકામ sગે sદાjત રકમ દશાKવેલ નથી. ફકત 

ઇ.એમ.ડ0. ની રકમ ૩૦,૦૦૦/- દશાKવેલ છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ ના sદાજપ5મા ં ર# તા ર0પર|ગ સદર6 ` 

૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- (એક કરોડ પચાસ લાખ) ની જોગવાઇ કરવા છતા ંsદાjત રકમ નહ| દશાKવી ઇ.એમ.ડ0. 

રકમ ` ૩૦,૦૦૦/- દશાKવેલ છે. સરકાર:ીના િનયમો/સુાર w.પાચં લાખ થી વm ુરકમના કામો sગે ઓનલાઇન 

ટ6V ડર|ગ પF ધિતથી ટ6V ડર મેળવવાના રહ6 છે. તેના બદલે દ¤ િનક પેપરમા ં^હ6રાત આપી ટ6V ડર મેળવવામા ં

આવેલ હોઇ સ#ં થાએ તyૂર#ત હર0ફાઈનો લાભ �મુાવેલ છે. ] બદલ િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી. 

� સદર કામના નuધાયેલ માપો sગે માપપોથી નબંર-૩ પેજ ન.ં૮૦ થી ૮૨, ૧૪૫ થી ૧૪૭, ૧૯૭ થી ૧૯૮, 

માપપોથી ન.ં-પ પેજ નબંર-૬૯ થી ૭૦, ૭૧ થી ૭૨, ૧૪૬ થસ ૧૫૧, માપપોથી ન.ં ૬ પેજ ન-ં૪૭ થી ૪૮ 
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ઉપર નuધાયેલ માપો કયા #થળ ના છે. ] sગે શેર0, મહો9 લા, સોસાયટ0 િવગેરર6 દશાKવેલ નથી તેમજ માપો 

લીધાની તાર0ખ માપપોથીમા ંદશાKવેલ નથી. ] બદલ િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી. 

� નાણા ંિવભાગના તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ ના ^હ6રનામા Gમાકં j.એચ.એન.-૧૪) વેટ ૨૦૦૮ એમ-૫૯બી(૩)(૧)પ 

અV વયે ઇ^રદારને nકુવવાના બીલીમાથંી �જુરાત વેટ અિધિનયમ-૨૦૦૩ ની જોગવાઇ �જુબ wિપયા ૧ 

કરોડથી વધાર6 �ક¬મતના કામોમા ં૦.૬૦% લેખે ટ0.ડ0.એસ. nકુવણાના ં�ળુ # થાનેથી કાપવાપા5 છે. સદર કામે  

૧,૩૩,૭૬,૮૧૨/- / ુnકુવoુ ં કર6લ છે. ]થી ૧,૩૩,૭૬,૮૧૨ x ૦,૬૦ = ૮૦,૨૬૦/- વPલુાતપા5 હતા. તેમ 

છતા ંવPલુાત કર6લ નથી. ] sગે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી. 

� તૈયાર માલ સ� લાય કરવા માટ6 સ#ં થા તરફથી ઇ^રદારને આદ6શ માગંણી કયાKના આધાર વકK ફાઇલ/બલ 

સાથે સામેલ નથી. બલ સાથે માલ સ� લાય કયાK બદલની પાસ સામેલ કર6લ છે. સદર પાસ પર પાસનો 

સીર0યલ નબંર આપેલ નથી. તેમજ સ#ં થાનો રાઉV ડ શીલ મારવામા ંઆવેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં : એમ.એમ.આર/૧૧૨૦૦૦/૨૦૧૩/છ, તા.૦૧/૦૯/૨૦૦૪ થી 

બાધંકામમા ંવપરાશ કર6લ ગૌણ ખિનજ રોય9 ટ0 ભરપાઇ કયાK બદલ/ ુEમાણપ5 મેળવી વકK ફાઇલે ઉપલ� ધ 

નથી. ] sગે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી.  

૪.૫૦  પાણી Uરુવઠા માલસામાન/સેવાઓની ખર�દ�મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 
નગરપાલકા માગંરોળ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૭)  નગરપાલકા બાબરા j. અમર6લી(ફ.ન.ં૧૨)  

નગરપાલકા સાવર�ંુડલાj. અમર6લી (ફ.ન.ં૧૭)  નગરપાલકા દામનગરj. અમર6લી(ફ.ન.ં૨૦)  

નગરપાલકા રાTુલા j. અમર6લી(ફ.ન.ં૧૫)  નગરપાલકા ભચાઉ j. કtછ (ફ.ન.ં૧૨)  

નગરપાલકા ઇડર j. સાબરકાઠંા (ફ.ન.ં૯)  નગરપાલકા �મરગામj. વલસાડ (ફ.ન.ં૧૨)  

નગરપાલકા તળા^ j. ભાવનગર (ફ.ન.ં૨૮)  નગરપાલકા ગાર0યાધાર j. (ફ.ન.ં૧૬)  

નગરપાલકા ભાણવડj. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૪૭ )  નગરપાલકા <ારકાj. દ6વlિુમ <ારકા(ફ.ન.ં૨૮)  

નગરપાલકા ખભંાતj. આણદં (ફ.ન.ં૩૧)  નગરપાલકા બોરસદ j.આણદં (ફ.ન.ં૩૮)  

નગરપાલકા તાલાળા j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૨૦)  નગરપાલકા છાયંાj. પોરબદંર(ફ.ન.ં૭ )  

નગરપાલકા રાણાવાવj. પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૩)  નગરપાલકા �ુિતયાણા j. પોરબદંર(ફ.ન.ં૧૩ )  

નગરપાલકા કાલોલ j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૨૪ )  નગરપાલકા શહ6રા j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૧૦ )  

નગરપાલકા ½ણુાવાડા j. મહ0સાગર (ફ.ન.ં૧૯)  નગરપાલકા બાલાિશનોરj. મહ0સાગર(ફ.ન.ં૨૯)  

નગરપાલકા કરજણ j. વડોદરા (ફ.ન.ં૧૮ )  નગરપાલકા ગોધરાj. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૧૪ )  

નગરપાલકા િવસાવદર j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૩)  નગરપાલકા માણાવદર j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૩૦)  

નગરપાલકા ક6શોદ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૮)  નગરપાલકા પાલનXરુ j. બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૯)  

નગરપાલકા દહ6ગામ j. ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૯ )  નગરપાલકા બાટંવા j. Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૩ )  

નગરપાલકા મોડાસા j. અરવ9લી(ફ.ન.ં૧૩ )  નગરપાલકા જસદણj. રાજકોટ (ફ.ન.ં૦૮ )  

નગરપાલકા ઓખાj. દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૪૪)  નગરપાલકા િવરમગામj.અમદાવાદ (ફ.ન.ં૪૯ )  

નગરપાલકા બાયડ j.અરવ9લી  (ફ.ન.ં૦૨ )  નગરપાલકા રાજપીપળાj. નમKદા(ફ.ન.ં૧૪ )  

નગરપાલકા ડ0સા j. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૯ )  નગરપાલકા ^મરાવલ j.દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૪૫ )  

નગરપાલકા ધરમXરુ j.વલસાડ (ફ.ન.ં૪ )   
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વષK ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન �હસાબો ચકાસતા વષK દરMયાન નીચે �જુબ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓ 

<ારા કરવામા ંઆવેલ ખર0દ0 E�Gયા/ખચK મા ં જણાયેલ અિનયિમતતા જોવા મળેલ છે. ]  પરQવે નીચે �જુબ નuધ 

આપવામા ંઆવે છે.  

iમ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં ખર�દ�/સેવા   રકમ  d. 
૧ Tુનાગઢ માગંરોળ  ૭  પાણી Xરુવઠા ૫૯,૬૩,૩૮૩/-  

૨  અમર6લી બાબરા  ૧૨  પાણી Xરુવઠા ૬,૪૦,૮૭૧/- 

૩  અમર6લી સાવર�ંુડલા  ૧૭  પાણી Xરુવઠા ૨,૨૫,૨૫,૧૬૯/- 

૪  અમર6લી દામનગર  ૨૦  પાણી Xરુવઠા ૧૭,૫૩,૩૭૯/-  

૫  અમર6લી રાTુલા  ૧૫ પાણી Xરુવઠા ૭,૦૫,૨૨૭/-  

૬  કtછ  ભચાઉ  ૧૨   પાણી Xરુવઠા ૧૫,૪૧,૯૪૭/-  

૭  સાબરકાઠંા  ઇડર  ૯  પાણી Xરુવઠા ૧૬,૫૪,૪૭૫/-  

૮  વલસાડ  �મરગામ  ૧૨  પાણી Xરુવઠા ૧૧,૬૦,૭૮૬/-  

૯  ભાવનગર  તળા^  ૨૮  પાણી Xરુવઠા ૧૬,૯૯,૪૨૬/-  

૧૦  ભાવનગર  ગાર0યાધાર  ૧૬  પાણી Xરુવઠા ૨૨,૭૪,૧૫૦/-  

૧૧  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ભાણવડ  ૪૭  પાણી Xરુવઠા ૮,૬૩,૯૧૨/-  

૧૨  દ6વlિુમ 

<ારકા 

<ારકા  ૨૮  પાણી Xરુવઠા ૭,૩૩,૪૮૮/-  

૧૩  આણદં  ખભંાત  ૩૧  પાણી 

Xરુવઠા/મોટર 

ર0પેર|ગ   

૧૩,૭૮,૬૫૭/-  

૧૪  આણદં  બોરસદ  ૩૮  પાણી Xરુવઠા ૧૨,૭૩,૨૬૨/-  

૧૫  ગીર સોમનાથ  તાલાળા  ૨૦  પાણી Xરુવઠા ૧૭,૪૯,૫૦૬/-  

૧૬  પોરબદંર  છાયંા  ૭  પાણી Xરુવઠા ૪,૧૩,૨૮૪ /- 

૧૭  પોરબદંર રાણાવાવ  ૧૩  પાણી Xરુવઠા ૨૫,૧૧,૦૧૬/-  

૧૮  પોરબદંર �ુિતયાણા  ૧૩  પાણી Xરુવઠા ૧૧,૨૬,૮૪૧/-  

૧૯  પચંમહાલ  કાલોલ  ૨૪  પાણી Xરુવઠા ૧૧,૫૭,૮૭૬/-  

૨૦  પચંમહાલ શહ6રા  ૧૦  પાણી Xરુવઠા ૧૫,૮૬,૬૮૮/-  

૨૧  મહ0સાગર  ½ણુાવાડા   ૧૯  પાણી 

Xરુવઠા/મોટર 

ર0પેર|ગ   

૯,૦૨,૬૮૦/-  

૨૨  મહ0સાગર બાલાિશનોર  ૨૯  પાણી Xરુવઠા ૭,૯૨,૯૯૬/-  

૨૩  વડોદરા  કરજણ  ૧૮  પાણી 

Xરુવઠા/મોટર 

ર0પેર|ગ   

૮,૫૨,૯૫૭/-  

૨૪  પચંમહાલ  ગોધરા  ૧૪  પાણી Xરુવઠા ૭,૯૪,૯૫૯/-  
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૨૫  Tુનાગઢ  િવસાવદર  ૧૩  પાણી Xરુવઠા ૧૨,૪૭,૬૫૮/-  

૨૬  Tુનાગઢ  માણાવદર  ૩૦  પાણી Xરુવઠા ૮,૯૦,૯૩૫/-  

૨૭  Tુનાગઢ ક6શોદ  ૮  પાણી Xરુવઠા ૧૮,૫૪,૧૮૭/-  

૨૮  બનાસકાઠંા  પાલનXરુ  ૯  પાણી Xરુવઠા ૩૧,૮૮,૮૩૭/-  

૨૯  ગાધંીનગર  દહ6ગામ  ૯  પાણી Xરુવઠા ૧૦,૨૧,૮૯૬/-  

૩૦ Tુનાગઢ  બાટંવા  ૨૩  પાણી Xરુવઠા ૯,૬૧,૫૦૮/-  

૩૧  અરવ9લી  મોડાસા  ૧૩  પાણી Xરુવઠા ૧૦,૫૧,૦૪૯/-  

૩૨  રાજકોટ  જસદણ  ૦૮  પાણી Xરુવઠા ૬૦,૯૪,૨૨૦/-  

૩૩  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૪૪  પાણી Xરુવઠા ૧૦,૪૦,૧૭૪/-  

૩૪  અમદાવાદ  િવરમગામ  ૪૯  પાણી Xરુવઠા ૨૦,૫૬,૨૦૨/-  

૩૫  અરવ9લી  બાયડ        ૨  પાણી Xરુવઠા ૧૫,૦૪,૧૦૬/-  

૩૬  નમKદા  રાજપીપળા       ૧૪  પાણી Xરુવઠા ૧૯,૦૮,૫૬૦/-  

૩૭  બનાસકાઠંા  ડ0સા       ૧૯  પાણી Xરુવઠા ૨૧,૯૬,૫૨૦/-  

૩૮  દ6વlિુમ 

<ારકા  

^મરાવલ       ૪૫  પાણી Xરુવઠા ૧૨,૦૨,૧૯૦/-  

૩૯   વલસાડ  ધરમXરુ       ૪૪  પાણી Xરુવઠા ૨૦,૮૧,૫૪૨/-  

૧ સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 

તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી  

૨ �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૨ અને ૧૭૩ �જુબ ચો�સ જw�રયાતો �યાલમા ં રાખી 

કરકસરથી ખર0દ0 કરવી તેમજ માગં યાદ0 તૈયાર કર0 ખર6ખર જw�રયાતની ખર0દ0 જ�ુર0 આયોજન કર0 યો_ય જxથામા ં

કરવી રહ6. �યાર6 સ#ંથા <રા �ુકડ6 �ુકડ6 ખર0દ0 કર6લ છે.  

૩ �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી વખતે 

આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ Eમાણપ5, #ટોસKમા ં

જxથાનો #વીકારનાર <ારા રj#ટરમા ંનuધી ઉપર �જુબ/ ુબલમા ંસામેલ તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૪ માલ સામાન Xરુો પાડનાર પાટÈના બીલો વેટ નબંર ક6 ટ0ન નબંર વાળા ન હોય તે nગે !પ�ટતા કરવી રહ� 
તથા માલ ખર0દ0 sગેના બલોના nકુવણા ં કરતા અગાઉ આવકવેરા અિધિનયમની કલમ ૧૯૪સી �જુબ આવકવેરો 

વPલુ નહ0 કરવા sગે #પ·ટતા કરવી રહ6.  

૫  ડ�સમેRટલ ર)!ટર Pzિુનિસપલ એકાઉRટ કોડના િનયમ ૧૨૪(૨) અને ૧૩૩(૧) Zજુબ નZનુા ૮૨મા ંિનભાવવા> ુરહ�.  

૬  નગરપા�લકા સાવર[ંુડલા, ). અમર�લી(ફ.ન.ં૧૭)ભાવો ઇ ટ6Vડર|ગથી મગંાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી અને w. 

૫૫,૧૮૬/- #ટ6Mપ ડ¶ટુ0ની વPલુાત કર0 ખા5ી કરાવવી રહ6.  
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૭  નગરપા�લકા જસદણ, ).રાજકોટ( ફ.ન.ં ૮) સ#ંથા <ારા સ|ગલ ફ6ઇઝ ૨ એચ.પી.ની ૧૦૦ સબ મશ�બલ મોટર ખર0દ 

કર6લ હતી. ] પૈક0 ૨૮ મોટરના વપરાશની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. સ#ંથાએ આપેલ િવગતો �જુબ અછતની 

પર0i#થિત કારણે ખાનગી બોરમા ં૭ મોટર, ૧૭ પીવીસી ટાકં0 તથા ૧૬ #ટ6Vડ નો ઉપયોગ  કરવામા ંઆવેલ છે. ] પરત 

લેવામા ંઆHયાની ખાતર0 કરાવવી રહ6.  
 

૪.૫૧ ઇલેIL�ક  માલસામાન/સેવાઓની ખર�દ�મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 
નગરપાલકા અમર6લી j. અમર6લી (ફ.ન.ં૨૯)  નગરપાલકા ધોરાj j. રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૪)  

નગરપાલકા માગંરોળ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૮) નગરપાલકા ખેરા½ ુj. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૧)   

નગરપાલકા સાવર�ંુડલા j. અમર6લી (ફ.ન.ં૧૮)  નગરપાલકા કડ0 j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૫)   

નગરપાલકા બગસરા j. અમર6લી (ફ.ન.ં૨૭)   નગરપાલકા pકલાવ j. આણદં (ફ.ન.ં૧૯)   

નગરપાલકા �મરગામ j. વલસાડ (ફ.ન.ં૧૩)  નગરપાલકા ઝાલોદ j. દાહોદ  (ફ.ન.ં૩૪)   

નગરપાલકા વલસાડ j.પારડ0 (ફ.ન.ં૨૬)  નગરપાલકા બાબરા j. અમર6લી (ફ.ન.ં૧૨)   

નગરપાલકા ખભંાળ0યાj. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૧૯)  નગરપાલકા દામનગર j. અમર6લી (ફ.ન.ં૨૦)   

નગરપાલકા ખભંાત j. આણદં(ફ.ન.ં૩૦)  નગરપાલકા રાTુલા j. અમર6લી (ફ.ન.ં૧૫)   

નગરપાલકા આણદં j.બોરસદ (ફ.ન.ં૩૭)   નગરપાલકા ભચાઉ j. કtછ (ફ.ન.ં૧૨)   

નગરપાલકા આણદં j. આણદં (ફ.ન.ં૩૩)   નગરપાલકા છાયંા j. પોરબદંર (ફ.ન.ં૭ )  

નગરપાલકા તાલાળા j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૨૧)   નગરપાલકા રાણાવંાવ j. પોરબદંર (ફ.ન.ં૧૩)   

નગરપાલકા શહ6રા j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૦૯)   નગરપાલકા બાટંવા j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૨૩)   

નગરપાલકા મહ0સાગર j.½ણુાવાડા (ફ.ન.ં૦૫)  નગરપાલકા ડ0સા j. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૯)   

નગરપાલકા Tુનાગઢ j.ચોરવાડ (ફ.ન.ં૧૯) નગરપાલકા ^મરાવલ j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૪૫)   

નગરપાલકા મોરબી j.મોરબી (ફ.ન.ં૯)  નગરપાલકા ક6શોદ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૯)   

નગરપાલકા િવસાવદર j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૪)  નગરપાલકા ક6શોદ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૧૦)   

નગરપાલકા ઉપલેટા j. રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૧)   
 

વષK ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન �હસાબો ચકાસતા વષK દરMયાન નીચે �જુબ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓ <ારા   

કરવામા ંઆવેલ ખર0દ0 E�Gયા/ખચK મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા જોવા મળેલ છે. ]  પરQવે નીચે �જુબ નuધ આપવામા ં

આવે છે.  

iમ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં િવગત રકમ d.  
૧ અમર6લી  અમર6લી  ૨૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૯,૬૨,૧૫૯/-  
૨ Tુનાગઢ  માગંરોળ  ૮  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૯,૮૨,૫૭૫/-  
૩  અમર6લી  સાવર�ંુડલા  ૧૮  ઇલેkN0ક માલસમાન ૨૯,૪૨,૨૩૦/-  
૪  અમર6લી  બગસરા  ૨૭  ઇલેkN0ક માલસમાન ૬,૫૦,૧૮૦/-  
૫  વલસાડ  �મરગામ ૧૩  ઇલેkN0ક માલસમાન ૮,૪૮,૨૬૯/-  
૬  વલસાડ પારડ0  ૨૬  ઇલેkN0ક માલસમાન ૭,૦૩,૧૨૧/-  
૭  દ6વlિુમ ખભંાળ0યા  ૧૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૮,૩૯,૯૩૮/-  
૮  આણદં  ખભંાત  ૩૦  ઇલેkN0ક માલસમાન ૯,૫૩,૬૭૩/-  
૯  આણદં  બોરસદ  ૩૭  ઇલેkN0ક માલસમાન ૬,૨૫,૯૭૯/-  
૧૦  આણદં  આણદં  ૩૩  ઇલેkN0ક માલસમાન ૩૬,૭૪,૫૯૫/-  
૧૧      ગીર    તાલાળા  ૨૧  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૩,૯૮,૧૮૪/-  
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૧૨  પચંમહાલ       શહ6રા  ૦૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૨,૬૯,૪૯૧/-  
૧૩  મહ0સાગર  ½ણુાવાડા  ૦૫  ઇલેkN0ક માલસમાન ૭,૭૯,૪૨૦/-  
૧૪  Tુનાગઢ  ચોરવાડ  ૧૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૦૫,૦૨,૩૭૪/-  
૧૫  મોરબી  મોરબી  ૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૨૬,૦૭,૯૯૭/-  
૧૬  Tુનાગઢ  િવસાવદર  ૧૪  ઇલેkN0ક માલસમાન ૬,૮૦,૧૩૦/-  
૧૭  રાજકોટ  ઉપલેટા  ૧૧  ઇલેkN0ક માલસમાન ૬,૦૨,૨૦૭/-  
૧૮  રાજકોટ ધોરાj  ૨૪  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૮,૭૧,૪૭૦/-  
૧૯  મહ6સાણા  ખેરા½ ુ ૨૧  ઇલેkN0ક માલસમાન ૭,૯૮,૭૫૦/-  
૨૦  મહ6સાણા કડ0  ૨૫  ઇલેkN0ક માલસમાન ૬,૬૩,૩૬૭/-  
૨૧  આણદં  pકલાવ  ૧૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૫,૭૪,૧૧૦/-  
૨૨  દાહોદ  ઝાલોદ   ૩૪  ઇલેkN0ક માલસમાન ૩૯,૯૦,૦૭૬/-  
૨૩  અમર6લી  બાબરા  ૧૨  ઇલેkN0ક માલસમાન ૮,૦૬,૭૬૩/-  
૨૪  અમર6લી  દામનગર  ૨૦  ઇલેkN0ક માલસમાન ૨,૮૨,૯૦૦/-  
૨૫  અમર6લી  રાTુલા  ૧૫  ઇલેkN0ક માલસમાન ૩,૬૪,૫૭૧/-  
૨૬  કtછ  ભચાઉ  ૧૨  ઇલેkN0ક માલસમાન ૮,૦૭,૯૬૦/-  
 પોરબદંર  છાયંા  ૭  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧,૩૨,૮૬૧/-  

૨૮  પોરબદંર  રાણાવંાવ  ૧૩  ઇલેkN0ક માલસમાન ૫,૭૬,૮૭૫/-  
૨૭  Tુનાગઢ  બાટંવા  ૨૩  ઇલેkN0ક માલસમાન ૩,૧૮,૮૩૪/-  
૩૦ બનાસકાઠંા  ડ0સા  ૧૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૯,૩૦,૮૪૭/-  
૩૧  દ6વlિુમ ^મરાવલ  ૪૫  ઇલેkN0ક માલસમાન ૨,૯૭,૯૨૯/-  
૩૨  Tુનાગઢ  ક6શોદ  ૯  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૮,૩૫,૭૯૩/-  
૩૩  Tુનાગઢ  ક6શોદ  ૧૦  ઇલેkN0ક માલસમાન ૧૦,૦૭,૦૭૬/-  

   
૧ સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 

તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી  

૨ �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૨ અને ૧૭૩ �જુબ ચો�સ જw�રયાતો �યાલમા ં રાખી 

કરકસરથી ખર0દ0 કરવી તેમજ માગં યાદ0 તૈયાર કર0 ખર6ખર જw�રયાતની ખર0દ0 bટૂક bટૂક જxથામા ં નહ0 કરતા 

ફાયદાકારક ર0તે યો_ય જxથામા ંખર0દ0 કરવી રહ6.  

૩ આકi#મક ખચKના�ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની 

ડ0લીવર0 લેતી વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ તમામ માલસામાન 

જxથાનો #વીકારનાર <ારા રj#ટરમા ંનuધી ઉપર �જુબ/ ુબલમા ંસામેલ તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 તથા ઇ#g ુકર6લ દર6ક નuધમા ંસ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૪ પાણી Xરુવઠા તથા �દવાબ�ી માલ સામાન/ ુરj#ટર Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ -૧૯૪૭ના િનયમ ૧૨૬(૧)થી 

િનયત ફોમK ૮૫ અને ૮૬ �જુબ િનભાવી ખર0દ6લ તમામ સાધનની નuધ કર0 શાખાના Pપુરવાઇઝ|ગ અિધકાર0 <ારા 
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દર6ક નuધ Eમાણત કરવી રહ6.] વ#bઓુનો િનકાલ થઇ ગયેલ હોય તેની પણ સબંિધત િવગત સામે નuધ કર0 Eમાણત 

કરવી રહ6. ]/ ુપાલન થયેલ જણાb ુનથી.  
૫ માલ ખર0દ0 sગેના બલોના nકુવણા ંકરતા અગાઉ ભારતીય આવકવેરા અિધિનયમની કલમ ૧૯૪સી �જુબ 

આવકવેરો વPલુ કરવાનો રહ6 છે અથવા આવક વેરા �iુkત/ ુEમાણપ5 મેળવી વાઉચર સાથે રાખવા/ ુરહ6 છે.] sગે 

યો_ય કાયKવાહ0 કર0 ઓ�ડટને આધાર સહ ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૬  નગરપાલકાના #N0ટલાઇટના પોલની સ�ંયા તથા ફ0ટ|ગ કર6લ #N0ટલાઇટ ફ0kચરની સ�ંયા િવગેર6 માહ0તી 

દશાKવb ુનબંર સ�હત/ ુપોલ ર8જ#ટર િનભાવ� ુરહ6 છે.]થી જ�ુર0યાત �જુબનો માલસામાન ખર0દ થયાની ચકાસણી 

શ² બને. તેમજ સ#ંથાને મળેલ કMપલેઇન અને તે sગે �દવાબતી ર0પેર|ગ કર0 નવો માલ સામાન ફ0ટ|ગ કર0 તે 

બાબતે સ#ંથાના જવાબદાર હવાલો ધરાવતા Pપુરવાઇઝરનો અહ6વાલ ક6 ર0પોટK  અથવા તેવો આધાર ઓ�ડટમા ં  રTુ 

કરવો જ�ુર0 છે. ]થી વપરાયેલ માલસામાન યો_ય અને નગરપાલકા હદમા ંવપરાયેલ હોવાની Hયાજબીપણાની ખા5ી 

થઇ શક6. 

૭  નગરપાલકા અમર6લી, j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૨૯) સ#ંથા <ારા વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવેલ હતા. 

] ટ6Vડર Eક0યા રદ કર0 સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના ભાવ સને ૨૦૧૬-૧૭મા ંચા½ ુરાખી ઇ^રદારને ઇ^રો આપતા સ#ંથાને 

w. ૧,૬૯,૪૪૨/-/ ુ/કુશાન થવા પામેલ છે. 

૮  નગરપાલકા સાવર�ંુડલા, j.અમર6લી( ફ.ન.ં ૧૮) સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણના ઠરાવ ન.ં 

એસપીઓ/૧૦૨૦૦૮/૭૯૪/ચ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૧ �જુબ ટ6Vડર મેળવવાનો સમયગાળો ૨૧ �દવસ રાખવો જોઇએ તેના 

બદલે ૭ �દવસ રાખવામા ંઆવેલ હતો. સીકgરુ0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦% �જુબના  #ટ6Mપ ઉપર કરારખત કર6લ નથી.  

 

૪.૫૨  એલ.ઈ.ડ�. !L�ટ લાઇટની ખર�દ�મા ંજણાયેલ અિનયિમતતા.  
નગરપાલકા રાજપીપળા j. નમKદા (ફ.ન.ં૧૭)  નગરપાલકા કણજર0 j. ખેડા (ફ.ન.ં૧૪)   

નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૧૮)   નગરપાલકા ભાભર j. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૨૩)   

નગરપાલકા િસ�ા j. ^મનગર (ફ.ન.ં૧૨)    

સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના અVવેષણ  દરMયાન નીચે �જુબના ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ં એલ.ઈ.ડ0#N0ટલાઇટની 

ખર0દ0મા ંઅિનયિમતતા જણાયેલ છે.  

સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./૧૦૮૮/j.ઓ./ 

૬૩/ ઝેડ તથા આકi#મક ખચKના િનયમો – ૧૯૫૯ના  િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ ૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા 

માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો 

મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. તેમજ સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ 

િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ 

ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. તે �જુબ કાયKવાહ0 થયાના આધારો ફાઇલે જોવા મળેલ 

નથી.  

?મ uજeલો  નગરપા�લકા �કરા 
ન.ં 

રકમ d. ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 

૧ નમKદા  રાજપીપળા  ૧૭  ૧૪,૨૭,૫૦૦/-  ૧. સરકાર:ી <ારા િનયત થયેલ ખર0દ થયેલ 

પFધિત �જુબઇ-ટ6Vડર|ગથી ખર0દ કયાKના આધારો 

રTુ કર6લ નથી.  

૨. આકi#મક ખચKના િનયમો – ૧૯૫૯ના  િનયમ-

૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 
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લેતી વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, 

ગણતર0 કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા 

sગે/ ુ Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર 

<ારા રj#ટરમા ં નuધી તમામ માલસામાન જxથો 

બરાબર હોવા sગે Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ 

આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ 

નથી.  

૩. નગરપાલકાએ શહ6રમા ં �ુલ ક6ટલી જ_યાએ 

એલ.ઇ.ડ0. લાઇટો ફ0ટ કરવાની છે તેની ચકાસણી 

કયાKના આધાર તથા ²ા િવ#તારમા ં લાઇટો ફ0ટ 

કરવામા ંઆવેલ છે તે રj#ટરમા ંનuધ કર6લ નથી. 

૨  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૧૮  ૨,૧૦,૩૦,૧૧૭/-  ૧. સરકાર:ી <ારા િનયત થયેલ ખર0દ0 ઇ-

ટ6Vડર|ગથી થયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

૨. સ#ંથા <ારા  w.૨૧૦.૩૦ લાખનો ખચK 8જ9લા 

આયોજન મડંળ - gડુ0પી-૭૮/૫૬ તથા ૧૪ મા ં

નાણાપચંની aાVટમાથંી કર6લ છે.બ]ટ અને 

Pધુાર6લ બ]ટમા ંકોઇ જોગવાઇ ન હતી. 

૩. સ#ંથા <ારા ખર0દવામા ં આવેલ તમામ LED 

#N0ટલાઈટ GERC અથવા GEDA <ારા આપેલ  

માVયતા �જુબની હોવાની ચકાસણી કરવામા ં

આવેલ નથી.  
 
૪. ùવુમ ઈVટરનેશનલ – અમદાવાદને બે વકK 

ઓડKર આપેલ છે. બ¯ે વકK ઓડKરમા ં LED 

#N0ટલાઈટ ૨૫ વોટ - ૪૫ વોટના ભાવો પણ 

અલગ અલગ છે. તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬ના ૩૧૭ 

નબંરના વકK ઓડKરમા ં૨૫ વોટના ભાવ Eિત નગં 

માટ6 ૩૫૦૦/- તથા ૪૫ વોટના ભાવ Eિત નગં 

માટ6 w.૫૫૦૦/- છે. �યાર6 ૩૧૬ નબંરના વકK  

ઓડKરમા ં૨૫ વોટના ભાવ Eિત નગં માટ6 ૪૦૦૦/- 

તથા ૪૫ વોટના ભાવ Eિત નગં માટ6 w.૬૩૪૩/- 

છે. 

૫.#ટ6Mપ ડ¶ટુ0  w. ૩૯,૪૩૧/- ઓછ0 લીધેલ છે. ] 

વPલુાતપા5 છે.  

૩  ^મનગર  િસ�ા  ૧૨  ૭,૩૩,૧૨૫/-  ૧. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી અને દ¤ િનક 

વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી મેVgઅુલી ભાવો 

મગંાવેલ છે. 

૨. આકi#મક ખચKના િનયમો – ૧૯૫૯ના  િનયમ-

૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 
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લેતી વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, 

ગણતર0 કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા 

sગે/ ુ Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર 

<ારા રj#ટરમા ં નuધી તમામ માલસામાન જxથો 

બરાબર હોવા sગે Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ 

આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ 

નથી.  

૪  ખેડા  કણજર0  ૧૪  ૧૮,૯૬,૦૦૦/-  ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી અને #થાિનક વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી મેVgઅુલી ભાવો મગંાવેલ છે. 

૫  બનાસકાઠંા  ભાભર  ૨૩  ૬,૫૪,૦૦૦/-  ૧ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી. 
૨     ઉkત િવગતે ખર0દ કર6લ એલ.ઈ.ડ0  લાઈટ 

િનયત #પેશીફ0ક6શન �જુબની, િનયત 

�ણુવ�ાસભર અને ભાવો Hયાજબી હોવાનો સ1મ 

અિધકાર0:ીના Eમાણપ5ો સામેલ રાખેલ ન હતા. 

૩    ખર0દ કર6લ માલ સામાનના #ટોક રj#ટરો 

અFયતન ર0તે િનભાવેલ ન હોવાથી મળેલ માલ, 

વપરાશ થયેલ માલ અને બચત રહ6લ માલના 

Hયાજબીપણાની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. 
 

૪.૫૩  ખર�દ�લ માલ-સામાન ડ�ડ !ટોક ર)!ટર� ન નaધવા બાબત 

નગરપાલકા તાલાળા j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૨૨)   નગરપાલકા કોડ0નાર j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૩૫)  

નગરપાલકા Pરુ6V©નગર j. Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૮)   નગરપાલકા દાહોદ j. દાહોદ (ફ.ન.ં૨૦)   

નગરપાલકા રાણાવાવ j. પોરબદંર (ફ.ન.ં૨૦)   નગરપાલકા હાર0જ j. પાટણ (ફ.ન.ં૧૭)   

નગરપાલકા �ુિતયાણા j. પોરબદંર (ફ.ન.ં૧૫)   નગરપાલકા રાપર j. કtછ (ફ.ન.ં૧૮)   
 

નગરપાલકાઓના ના સનેઃર૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ દરMયાન વાઉચરની ચકાસણી કરતા પાણી Xરુવઠા માટ6 

ખર0દ6લ માલ-સામાન #ટોક રj#ટર6 નuધવામાઆંવેલ નથી. ] અVવયે નીચે �જુબ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓની ઓ�ડટ 

નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ ના િનયમ-૧૩૩(ર) �જુબ ખર0દ6લ માલ સામાનની નuધ ડ6ડ  #ટોક 

રj#ટરમા કરવી જોઇએ. નીચે દશાKવેલ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓમા ં ખર0દ6લ માલ સમાન ડ6ડ #ટૉક રj#ટર6 નuધી 

કચેર0ના વડા <ારા  ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 જમા લીધા/ ુEમાણપ5 આપવા/ ુરહ6 છે.  

?મ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ િવગત 

૧ ગીર 

સોમનાથ  

તાલાળા  ૨૨  ૪,૫૨,૦૫૦/-  કબાટ -૩, ºરુશી-૩૬, એ.સી.-૧, 

સાયકલ-૧૪, ૨૫૦૦ લી ટાકં0-૨, 

કબાટ- ૫, સબ મશ�બલ પપં-૫  

૨  Pરુ6V©નગર  Pરુ6V©નગર ૮  ૧,૩૬,૭૫૫/-  લેપટોપ-૧, િEVટર-૧૦, એલ.ઇ.ડ0 

અને મોનીટર -૩  
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૩ પોરબદંર  રાણાવાવ  ૨૦  ૧,૧૮,૩૫૧  િEVટર, કોMgટુર ટ6બલ, ઓફ0સ 

ટ6બલ, ર0વો9વ|ગ ચેર, કોMgટુર 

#પીકર, ટાઇમ એટ6VડVટ મશીન, 

હાજર0 પચંીગ મશીન  

૪ પોરબદંર  �ુિતયાણા  ૧૫  ૧,૫૬,૮૦૫/-  સાયકલ, ઝેરો1 મશીન, કબાટ  

૫ ગીર 

સોમનાથ  

કોડ0નાર  ૩૫  ૩,૩૧,૯૧૮/-  ફોગ|ગ મશીન, સી.સી.ટ0.વી., 

ક69Ðલુેટર-૧૨  

૬. દાહોદ  દાહોદ  ૨૦  ૬,૧૫,૦૦૬/-  કોMgટુર અને તેના માલસામાન  

૭  પાટણ  હાર0જ  ૧૭  ૮૬,૦૫૦/-  કોMgટુર-૨, િEVટર-૨  

૮  કtછ  રાપર  ૧૮  ૨૫,૦૦,૯૬૫/-  ર01ા-૨, કોM�gટુર-૪ ,કોડલેશ ફોન, 

સાયકલ -૬, ºશુ�૧૫, ટ6બલ૧, 

કબાટ -૨, બાકડા-

૨,આર.ઓ.�લાVટ-૧, #કોિપ{યો-૧  
 

૪.૫૪ 'લીચNગ પાવડર/જpંનુાશક દવાઓની ખર�દ�મા ંઅિનયિમતતા 
નગરપાલકા ^ફરાબાદ j. અમર6લી(ફ.ન.ં૭)  નગરપાલકા દાહોદ j.દાહોદ (ફ.ન.ં૧૯)   
નગરપાલકા ખેડા j.મ�ુધા (ફ.ન.ં૩૯)   નગરપાલકાવાંકાનેર j. મોરબી(ફ.ન.ં૫)   
નગરપાલકાકપડવજંj. ખેડા(ફ.ન.ં૩૭)   નગરપાલકાદામનગર j. અમર�લી(ફ.ન.ં૨૦)   
નગરપાલકા પાટણj.પાટણ (ફ.ન.ં૨૬)   નગરપાલકાધોળકાj. અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૨)   
નગરપાલકાગોધરા j. પચંમહાલ(ફ.ન.ં૧૭)    નગરપાલકાધોળકા j. અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૦)   
નગરપાલકાચોરવાડj. Fુનાગઢ(ફ.ન.ં૩૪)   નગરપાલકાઆણદંj. ખભંાત(ફ.ન.ં૨૯)   
નગરપાલકા અમર�લી j.બગસરા (ફ.ન.ં૨૦)   નગરપાલકાકોડ�નારj. ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૨)  
નગરપાલકા બોટાદ  j.ગઢડા  (ફ.ન.ં૨૮)    નગરપાલકા ઝાલોદj. દાહોદ(ફ.ન.ં૨૮)   
નગરપાલકા નવસાર� j.િવજલપોર (ફ.ન.ં૨૪)   નગરપાલકાદ�વગઢ બાર�યા j. દાહોદ(ફ.ન.ં૪૦)  
નગરપાલકા કડ�j. મહ�સાણા(ફ.ન.ં૩૪)   નગરપાલકા�ઝાj. મહ�સાણા(ફ.ન.ં૧૯)   

સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ના અVવેષણ દરMયાન નીચે �જુબના ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ં�લીચ|ગ પાવડર/ જbંનુાશક 

દવાઓની ખર0દ0મા ંઅિનયિમતતા જણાયેલ છે. �જુરાત સરકાર:ીના શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગ, 

ગાધંીનગર ના ઠરાવ Gમાકંઃ પરચ-૮૦૨૦૦૧-૩૧૪૯-પી તા.૨૬/૬/૦૭ અVવયે # થાિનક # વરાજયની સ#ં થાએ પાણી 

�િુF ધકરણની વ# bઓુ ખર0દ0 �જુરાત સરકાર:ીના સgંકુત સાહસ ‘‘�જુરાત આ9કલીઝ એV ડ ક6મીકલ લી. વડોદરા’’ 

પાસેથી કરવાની રહ6શે. આ પહ6લા સ#ં થાએ પોતાની જwર0યાત �જુબ/ ુક6મીકલ ખર0દવા માટ6 ટ6V ડર E�Gયા કરવાની 

રહ6તી હતી. ઉકત સરકાર0 સાહસ કંપની લી. <ારા ક6મીકલ/ ુઉQ પાદન કોમશ�યલ ધોરણે શw કરવામા ંઆવેલ છે. ]થી 

સ#ં થાએ ખર0દ0ની કોઇ જ E�Gયા કયાK વગર ઉકત કંપની લી. પાસેથી જwર0યાત �જુબ સીધી જ ખર0દ0 શક6 છે. તેમજ 

આ કંપની <ારા ખર0દ0 ઉપર સ#ં થાઓને િવશેષ વળતર આપવામા ં આવે છે. તેમ છતા ં  નીચે દશાKવેલ ન�નુાwપ 

�ક#સાઓમા ંખાનગી સ#ંથાઓ પાસેથી ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે.  
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?મ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ d.  ઓ�ડટ અવલોકનની િવગત 

૧ અમર6લી  ^ફરાબાદ  ૭  ૬,૪૫,૦૦૦/-  ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. 

૨.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૩. ખર0દ6લ જbંનુાશક દવાઓની �ણુવ�ાની 

ચકાસણી સા�ુ માVય લેબોર6ટર0/ ુ Eમાણપ5 

મેળવવામા ંઆવેલ નથી.  
૨ ખેડા  મ�ુધા  ૩૯  ૧૩,૩૨,૫૦૦/-  ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. 

૨.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૩ ખેડા  કપડવજં  ૩૭  ૯,૪૭,૪૦૦ /- ૧. �દHયભા#કર વતKમાનપ5ની #થાિનક આ�િૃતમા ં

^હ6રાત આપી ભાવો મેળવેલ છે.  

૨. ટ6Vડરનો સમયગાળો ૨૧ �દવસનો રાખવો જોઇએ. 

118



સ#ંથાએ આ સમયગાળો ૧૩ �દવસનો રાખી બહોળ0 

હર0ફભાવનો લાભ �મુાવેલ છે.  

૩.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૪. ખર0દ6લ જbંનુાશક દવાઓની �ણુવ�ાની 

ચકાસણી સા�ુ માVય લેબોર6ટર0/ ુ Eમાણપ5 

મેળવવામા ંઆવેલ નથી. 

૪. પાટણ પાટણ  ૨૬  ૨૦,૯૬,૭૭૦/- ૧. એજVસી <ારા Xરુા પાડવામા ં આવેલ જbંનુાશક 

©Hયો િનયત #પેસી�ફક6શન �જુબના હતા ક6 નહ0 તેનો 

બલમા ંઉ9લેખ નથી.  

૨. એજVસીઓ વાિષ{ક કરાર તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૬ના 

રોજ XણુK થયેલ છે પરંb ુ સ#ંથા <ારા તા. 

૨૧/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ ૨,૨૦,૦૦૦ના માલની 

ખર0દ0 કરવમા ંઆવેલ છે.  

૩. એજVસીના બલોમા ં j.એસ.ટ0 sગેની િવગતો 

નથી.  

૫  પચંમહાલ  ગોધરા  ૧૭  ૧૪,૦૮,૨૮૦/-  ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના મગંાવેલ 

ભાવો �જુબ ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.#ટોકપ5ક અmરુ0 િવગતે રTુ કર6લ છે.  

૬  Fુનાગઢ  ચોરવાડ  ૩૪  ૭,૯૦,૦૦૦ /- ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. સ#ંથા <ારા વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવેલ છે.  

૨.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 
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અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૩. ખર0દ6લ જbંનુાશક દવાઓની �ણુવ�ાની 

ચકાસણી સા�ુ માVય લેબોર6ટર0/ ુ Eમાણપ5 

મેળવવામા ંઆવેલ નથી. 

૭  અમર�લી  બગસરા  ૨૦  ૮,૧૪,૦૦૦/-   ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. 

૨.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૮  બોટાદ  ગઢડા   ૨૮   ૫,૭૫,૫૫૦/-  ૧. ખર0દ0ની ફાઇલ તથા #ટૉક અને વપરાશ રj#ટર 

રTુ કર6લ નથી.  

૨.આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 

તમામ માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ 
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તમામ માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે 

Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ 

કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

 

૯  નવસાર�  િવજલપોર  ૨૪  ૮,૮૭,૨૫૦/-  ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. 

૨. #ટોક વપરાશ ઇ#g ુરj#ટર િનભાવેલ નથી.  

૧૦  મહ�સાણા  કડ�  ૩૪  ૯,૫૪,૫૬૯/-   ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. સ#ંથા <ારા વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવેલ છે.  

૨. માલસમાન #ટોક પ5કની ચકાસણી કરતા 

અગાઉના વષKણી ઉઘડતી િસલક સાધિનક ર6કડK ન 

હોવાથી ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. #ટોકપ5કમા ં

ઉઘડતી િસલક, બધં િસલક તેમજ તાર0જ કાઢ0 

સ1મ અિધકાર0:ીની સહ0ઓ મે¸વેલ નથી. ઇ#g ુ

કર6લ માલસમાનની નuધમા ંસહ0ઓ નથી.  

૩.ટ6Vડરની શરત ન.ં ૨ �જુબ માલ સમાન િનયત 

#પેશીફ0ક6શ �જુબ હોવાના તથા �ણુવ�ા બાબતની 

ચકાસણી કરાHયા બાદ nકુવoુ ંકર6લ હોવાનો આધાર 

સામેલ નથી.  

૧૧  દાહોદ  દાહોદ  ૧૯  ૩૭,૫૭,૭૨૭/-  ૧. સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

ન.ંએસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ, તા.૦૮/ 

૦૭/ ૨૦૧૧ ની જોગવાઈ અ/સુાર w. ૫ લાખથી 

વધાર6 રકમની ખર0દ0 / ખચK હોઇ ઈ-ટ6V ડર|ગ 

E�Gયા કર6લ નથી. 

૨ એજVસી <ારા સ�લાય કર6લ જxથાના ટ6#ટ|ગ 

ર0પોટKના આધારો સામેલ ન હતા.  

૩. #ટોક પ5કની ચકાસણી કરતા વપરાશની 

િવગતોમા ંિવસગંતતા જણાય છે. વપરાશના જxથામા ં

ઘણો તફાવત જોવા મળેલ છે. ]થી વપરાશના 

ધોરાણો રTુ કરવા રહ6.  

૧૨  મોરબી  વાકંાનેર  ૫  ૨,૦૬,૭૦૦/-   ૧.ખર0દ0 ખાનગી સ#ંથા પાસેથી કર6લ છે. �જુરાત 

આ9કલીઝ એV ડ ક6મીકલ લી. વડોદરા પાસેથી ખર0દ0 
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કરવાની સરકારની Pચુના/ ુપાલન કર6લ નથી.  

૨. �લીચ|ગ પાવડરની �ણુવ�ા sગેની ખા5ી 

કરાવેલ નથી.  

૩. #ટોક રj#ટરની ચકાસણી કરતા સાત(૭) ક6સની 

નuધમા ં lલુ જણાય છે. ] Pધુાર0 ખરાઇ કરાવવી 

રહ6.  

૧૩  અમર�લી  દામનગર  ૨૦  ૨,૯૬,૨૪૦/-   ૧. સરકાર:ીના નાણા િવભાગના 

તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન 

ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક 

ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ 

�જુબ ૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા 

માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 

EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં ^હ6રાત આપી 

#પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા 

ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ 

છે.]/ ુપાલન થયેલ નથી.  

૨. Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડના િનયમ ૧૨૬ �જુબ 

#ટોક રj#ટર િનભાવેલ નથી.  

૧૪  અમદાવાદ  ધોળકા  ૨૨  ૨૪,૬૩,૨૨૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા પાણીના kલોર0નેશન માટ6 ખર0દ0 

કરવામા ંઆવેલ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડના િનયમ ૧૦૪, 

૧૪૬(૧)(૩) �જુબ #ટોક રj#ટર િનભાવેલ નથી. 

૩. ખર0દ0ના વાઉચરોમા ં ખર0દ કર6લ માલ ઓડKર 

�જુબ મળેલ છે તે �જુબ/ ુ Eમાણપ5 આપેલ નથી.  

૧૫  અમદાવાદ  ધોળકા  ૨૦  ૮,૦૮,૬૮૦/- ૧. સ#ંથા <ારા જbંનુાશક દવાની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી 

૨. Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડના િનયમ ૧૦૪, 

૧૪૬(૧)(૩) �જુબ #ટોક રj#ટર િનભાવેલ નથી. 

૩. ખર0દ0ના વાઉચરોમા ં ખર0દ કર6લ માલ ઓડKર 

�જુબ મળેલ છે તે �જુબ/ ુ Eમાણપ5 આપેલ નથી.  

૧૬  આણદં   ખભંાત   ૨૯  ૭,૬૨,૯૪૦/- ૧. સ#ંથા <ારા વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી ખર0દ 

કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨. ટ6Vડરની શરત �જુબ ખર0દ0ના બીલો સાથે 

ટ6#ટ|ગ ર0પોટK સામેલ રાખેલ ન હતા.  

૧૭  ગીર 
સોમનાથ  

કોડ�નાર  ૧૨  ૧૪,૬૮,૬૫૦/-  ૧.સ#ંથા <ારા સને ૨૦૧૩ પછ0 ભાવો મગંાHયા િવના 

Tુના ભાવે ખર0દ0 કર6લ છે.  

૨. વાઉચર  સાથે ટ6# ટ|ગ ર0પોટK  સામેલ નથી 

તેમજ બીલમા ં બેચ નબંર તાર0ખ ,એ1પાયડK 

122



ડ6ઈટની િવગતો રTુ કર6લ નથી. ૩. પાણી �િૂF ધકરણ 

sગે �જુરાત સરકાર:ીના શહ6ર0 િવકાસ અને �હૃ 

િનમાKણ  િવભાગ ગાધંીનગરના ^હ6રનામા ં Gમાકં 

પીએસીએચ/૩૧૨૦૦૭/૩૧૪૯/પી 

તા.૨૬/૦૬/૨૦૦૭ અV વયે પાણી �Fુ ધીકરણ 

કરવાની E�કયા (બેલામ) બોર0ક 

 એ9 gિુમનીયમ,સ9ફ6ટ નો ઉપયોગ થાય છે. પરb ુ ં

નગરપાલકા ©ારા બોર|ક એ9 gિુમનીયમ સ9ફ6ટ ના 

બદલે (પી.એ.સી) પોલી એ9 gિુમિનયમ ખર0દ0 કર0 

ઉપયોગ  કરવામા ંઆવે છે. 

૧૮  દાહોદ  ઝાલોદ  ૨૮  ૩૧,૫૮,૨૦૦/-  ૧.સ#ંથા ખર0દ0 માટ6 ઇ ટ6Vડર|ગ કરવામા ં આવેલ 

નથી. 

૨. વાઉચર  સાથે ટ6# ટ|ગ ર0પોટK  સામેલ નથી 

તેમજ બીલમા ંબેચ નબંર તાર0ખ ,એ1પાયડK ડ6ઈટ, 

ટ6#ટ|ગ ર0પોટK સામેલ નથી.  

૩. ખર0દ6લ માલસમાન/ ુ #ટોક પ5ક રTુ થયેલ 

નથી.  

૧૯  દાહોદ  દ�વગઢ 
બાર�યા  

૪૦  ૬,૧૯,૩૯૫/-   ૧.સ#ંથા ખર0દ0 માટ6 ઇ ટ6Vડર|ગ કરવામા ં આવેલ 

નથી. 

૨. ભારતીય આવકવેરા અિધિનયમની કલમ ૧૯૪સી 

�જુબ આવકવેરો વPલુ કર6લ નથી ] કરવાનો રહ6.  

૨૦  મહ�સાણા  �ઝા  ૧૯  ૧૧,૧૫,૦૦૦/-  ૧.સ#ંથાએ તા. ૩૦/૦૬/૧૬ની ^હ6ર િનિવદા આપી 

ઉમીયા ક6મીk9સના ભાવો મTુંર કર0 કમીટ0ના ંઠરાવ 

ન.ં ૧,તા. ૧૫/૦૭/૧૬થી ભાવો મTુંર કરવામા ં

આવતા વા.ન.ં ૭૨૭, તા.૨૦/૦૯/૧૬થી w. 

૩,૫૫,૯૭૫/-ની ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ છે. તા. 

૦૫/૦૮/૨૦૧૬થી ^હ6ર િનિવદા આપી ઉિમયા 

ક6મીક9સના ભાવો મTુંર કર0 w. ૭,૫૯,૦૨૫/-ની 

ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ છે. આમ, Xનુ: ^હ6રાત 

આપી િનરKથક ખચK કરવા બાબતે #પ·ટતા કરવી રહ6.  

૨. �ુલ ખર0દ0 Fયાને લેતા w. ૧૧૦૦/- #ટ6Mપ ડ¶ટુ0 

ઓછ0 વાપર6લ છે. ] વPલુ કરવી રહ6.  

૩.ખર0દ6લ જxથાના વપરાશની િવગતો ઓડ0ટમા ંરTુ 

થયેલ નથી. તેમજ ટ6#ટ|ગ ર0પોટK તથા #ટોક રj#ટર 

રTુ થg ુનથી.  
 

૪.૫૫ માહ�તી ખાતા મારફતે Qહ�રાત નહ� આપવા બાબત. 
નગરપાલકા ગાધંીધામ j. કtછ (ફ.ન.ં૨૧)   નગરપાલકા કડ0 j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૦)   

નગરપાલકા �ઝા j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૩૬)     
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સરકાર:ીના �હૃ િવભાગના ઠરાવ ન.ંએલ-૧૫૬૩૬-૭૬ તા.૨૦/૧૧/૭૮ તેમજ વખતો વખતની Pચુનાઓ 

�જુબ # થાિનક # વરાજની સ#ં થાઓએ પોતાની તમામ ^હ6રાતો મા�હતી ખાતા મારફત EિસF ધ કરવાની Pચુનાઓ 

અપાયેલ છે. આમ છતા ંસ#ં થાએ ઉકત ઠરાવની Pચુનાઓને અવગણીને ખાનગી એજV ટો મારફત ^હ6રાત આપેલ છે ] 

sગે # પ· ટતા થવી ઘટ6. 

  

સરકાર:ીના મા�હતી ખાતાના પ�રપ5 ન.ંવસય-૨૫૮૮-૨૪૯૯ તા.૧૨/૧૧/૦૮ તેમજ નગરપાલકા 

િનયામક:ીના તા.૨૪/૬/૦૨ ના પ�રપ5થી નગરપાલકાઓ <ારા થતા ં^હ6રાત ખચKમા ંકરકસર કરવા બાબતે Pચુના 

આપવામા ંઆવેલ છે. ] �જુબ Hયાજબી ભાવે ^હ6રાત Eકાશીત થઇ શક6 તે માટ6 સરકાર:ીના મા�હતી ખાતા મારફત 

^હ6રાત આપવા/ ુPચુવવામા ંઆવેલ છે. 

 

×મ  8જ9લો  નગરપાલકા  ફ.ન.ં ખચK w.  

૧  કtછ  ગાધંીધામ  ૨૧  ૭,૦૮,૮૫૨/-  

૨ મહ6સાણા  �ઝા  ૩૬   ૪,૬૬,૯૬૪/-  

૩  મહ6સાણા કડ0  ૨૦  ૪,૬૮,૫૨૯/-  
 
 

૪.૫૬ િસમેR ટની એડવાRસ ખર�દ�મા ંઅિનયિમતતા બાબત.
નગરપાલકા મોરબી j. મોરબી(ફ.ન.ં૮)  નગરપાલકા રાજપીપળા j નમKદા. ( ફ.ન.ં૧૬)  

?મ uજeલો નગરપા�લકા ફ.ન.ં ખચ d.
૧ મોરબી મોરબી ૮ ૫૬,૨૩,૬૦૦/- 

૨ નમKદા રાજપીપળા ૧૬ ૮,૪૯,૬૦૦/- 

ઉકત નગરપાલકાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અV વેષણ દરMયાન વાઉચસK તેમજ સલં_ ન ર6કડKની ચકાસણી કરતા નીચે 
�જુબ  નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

૧  �ુબંઇ M gિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૫૮ ના ન�નુા ન.ં૮૧ તથા ૮૨ મા ં માલ મ¸યા અને માલ વપરાશના 
�હસાબો િનભાવવાના રહ6 છે. ]મા ંદર મ�હનાના sતે માિસક તાર0જ કાઢવાની રહ6 છે અને ભૌિતક ચકાસણી કયાK બદલ/ ુ

િનયમા/સુાર જવાબદાર અિધકાર0:ી/ ુEમાણપ5 આપવા/ ુરહ6 છે. ] sગે રj# ટરમા ંઆવી નuધો રાખવાની હોય છે 

અને અÄતન રj# ટર િનભાવી રTુ કરવાના રહ6. 

૨  િસમેV ટની ખર0દ0 કઇ aાVટમાથંી કરવામા ંઆવેલ છે? તેનો વપરાશ કઇ-કઇ જ_યાએ કર6લ છે તેની સXંણુK 

િવગતો િસમેV ટ વપરાશ પ5ક, થયેલ કામ/ ુનામ, ક6ટલા માપસાઇઝ,  ક6ટલો િસમેV ટ વપરાશ થયો તેની િવગતો રTુ ન 
થવાને કારણે ખરાઇ થઇ શક6લ નથી. અને આ જx થો મા_ંયા �જુબનો યો_ય છે તે �જુબના કોઇ સાધિનક કાગળો 

અV વેષણમા ંરTુ થયેલ નથી.] રTુ કરવાના રહ6. 
૩  નગરપાલકા મોરબી <ારા િસમેV ટ ખર0દ0ના એડવાVસ પેટ6 આપેલ રકમ/ ુમેળવoુ ંકરવામા ંઆવેલ નથી. 
 

૪.૫૭ !પધાtમક ભાવો મેળbયા િસવાય ખચ કરવા બાબત 

નગરપાલકા વ9લભીXરુ j. ભાવનગર ( ફ.ન.ં૨૧)  નગરપાલકા Òોલ j. ^મનગર (ફ.ન.ં૧૫)   

નગરપાલકા વ9લભીXરુ j. ભાવનગર ( ફ.ન.ં૨૨)  નગરપાલકા પાલીતાણા j. ભાવનગર ( ફ.ન.ં૩૮)   
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નગરપાલકા સલાયા j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૧૬)  નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૨૦)   

નગરપાલકા ^મરાવલ j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૧૭)  નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૨૨)    

નગરપાલકા <ારકા j.દ6.<ારકા( ફ.ન.ં૫)  નગરપાલકા િસ�ા j. ^મનગર ( ફ.ન.ં૯)   

નગરપાલકા બોરસદ j. આણદં ( ફ.ન.ં૪૧)  નગરપાલકા િસ�ા j. ^મનગર ( ફ.ન.ં૧૧)   

નગરપાલકા વ9લભ િવFયાનગર, j.આણદં ( ફ.ન.ં૧૪)  નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૩૩)   

નગરપાલકા મોરબી j.મોરબી ( ફ.ન.ં૨૨)  નગરપાલકા ભાણવડ j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૧૫)   

નગરપાલકા વાકંાનેર j. મોરબી ( ફ.ન.ં૩૨)  નગરપાલકા �ઝા j. મહ6સાણા ( ફ.ન.ં૧૫)  

નગરપાલકા ધાનેરા j. બનાસકાઠંા ( ફ.ન.ં૯)  નગરપાલકા �ઝા, j. મહ6સાણા ( ફ.ન.ં૧૮)   

નગરપાલકા ડ0સા j. બનાસકાઠંા ( ફ.ન.ં૧૮)  નગરપાલકા �ઝા j. મહ6સાણા ( ફ.ન.ં૧૬)   

નગરપાલકા ઉપલેટા j. રાજકોટ ( ફ.ન.ં૧૦)   નગરપાલકા રાજપીપળા j. નમKદા ( ફ.ન.ં૧૫)   

નગરપાલકા િવજલપોર j. નવસાર0 ( ફ.ન.ં૬૩)   નગરપાલકા કાલાવડ j. ^મનગર ( ફ.ન.ં૨૨)   

નગરપાલકા જસદણ j. રાજકોટ ( ફ.ન.ં૭)  નગરપાલકા રાપર j. કtછ ( ફ.ન.ં૧૧)   

નગરપાલકા મોડાસા j. અરવ9લી ( ફ.ન.ં૧૮)   નગરપાલકા ધરમXરુ j. વલસાડ ( ફ.ન.ં૩૯ )  

નગરપાલકા નવસાર0 j.નવસાર0 ( ફ.ન.ં૨૩)   નગરપાલકા િવરમગામ j. અમદાવાદ ( ફ.ન.ં૫૦)   

નગરપાલકા s^ર j. કtછ (ફ.ન.ં૧૦)   નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફ.ન.ં૧૯ )  

નગરપાલકા િવરમગામ j. અમદાવાદ ( ફ.ન.ં૪૪)    

સરકાર:ીના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ 

૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુ

પાલન થયેલ નથી. 

 

?મ 
uજeલો  નગરપા�લ

કા 
ફ.નં
. 

રકમ d. િવગત 

૧ ભાવનગર  વ9લભીXરુ  ૨૧  ૮,૨૪,૦૦૦/-  ૧. ડ0.j.એસ.એVડ ડ0. ભાવો અમલમા ં ન હોય તોઇ 

ટ6Vડર|ગ <ારા ખર0દ0 કરવાની થાય છે. સ#ંથા <ારા 

સૌરા·N સમાચાર તથા �જુરાત સમાચાર દ¤ િનક 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી ]ટ|ગ મશીનની ખર0દ 

કર6લ છે. 

૨.ટ6Vડરની શરત ૫ �જુબ ૭૫,૦૦૦ િવલબં વPલુાત 

લેવાની થાય છે.  

૩.ભારતીય આવકવેરાની કલમ ૧૯૪(સી) �જુબ 

૧૬,૪૮૦/- વPલુ કર0 આવકવેરા સદર6 જમા 

કરાHયાની ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૪.Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડની કલમ ૧૨૬(૧)ના 

ન�નુા ન.ં ૮૫મા ં ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 તથા �હ#N0શીટ 

રj#ટર6  નuધ કરવાની રહ6છે. 

૨. ભાવનગર  વ9લભીXરુ  ૨૨   ૯,૬૦,૫૦૦/-  ૧. ડ0.j.એસ.એVડ ડ0.ભાવો અમલમા ં ન હોય તો ઇ 

ટ6Vડર|ગ <ારા ખર0દ0 કરવાની થાય છે. સ#ંથા <ારા 
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દ¤ િનક વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાતઆપી મો1 રથ ની 

ખર0દ કર6લછે. 

૨.ભારતીય આવકવેરાની કલમ ૧૯૪(સી) �જુબ 

૧૯,૨૧૦/- વPલુ કર0 આવકવેરા સદર6 જમા 

કરાHયાની ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૩.Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડની કલમ ૧૨૬(૧)ના 

ન�નુા ન.ં ૮૫મા ં ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 તથા �હ#N0શીટ 

રj#ટર6  નuધ કરવાની રહ6છે. 

૩  દ6વlિુમ 

<ારકા  

સલાયા  ૧૬ ૧૧,૭૦,૦૦૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા lિુમ તથા જય �હ¬દ દ¤ િનક 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી N6કટર – ૨ ની ખર0દ 

કર6લ છે. 

૨. ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી.PિુE. ઓફ 

# ટ6M પ ગાધંીનગરના તા.૫/૨/૦૭ ના પ�રપ5 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦ ટકા �જુબ # ટ6M પડgટુ0 

ઉપર કરાર કરવાનો રહ6 છે.  

3. સ#ંથા <ારા ખર0દ6લ માલ સામાન િમ9કત રj#ટર6 

ચડાવી ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૪. ટ6Vડરનો સમયગાળો ૨૧ �દવસ રાખવાની જોગવાઇ 

થયેલ છે પરંb ુ ટ6Vડરનો સમયગાળો ૭ �દવસ 

રાખવામા ંઆવેલ છે.  

૫. સ#ંથા <ારા ૫% િસÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ લેખે 

w.૫૮,૫૦૦/- તથા ૪.૯૦% લેખે ૨,૮૬૭/- #ટ6Mપ 

ડ¶ટુ0 વPલુ કર6લ નથી.  

૬. સ#ંથા <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલ-સામાન 

િમ9કત રj#ટર6 ચડાવી ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૪  દ6વlિુમ 

<ારકા   

^મરાવલ  ૧૭  ૭,૫૬,૦૦૦/-  ૧. �દHયભા#કર વતKમાનપ5મા ં ^હ6ર િનિવદા આપી 

N6કટરની ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.વાહન ખર0દ0મા ં વાહન ખર0દવા sગેની કરારની 

તા.૭/૬/૧૬ બીલ nકુવણાની તા.૮/૬/૧૬ અને વકK 

ઓડKર આ�યા તા.૧૦/૬/૧૬ જણાયેલ છે. આમ વકK 

ઓડKર આ�યા પહ6લા બીલ/ ુnકુવoુ ંથયેલ જણાયેલ 

છે. 

૩.^હ6ર િનિવદામા ં N6કટસK મ�હV©ા એVડ મ�હV©ા 

કંપની/ ુ૪૫ એચપી / ુN6કટર ખર0દવા/ ુજણાવેલ છે. 

^હ6ર િનિવદા Eમાણે ૪૫ એચપીના ંભાવ માwિત સે9સ 

કોપ\ર6શન, અમદાવાદ હોય તેના પાસેથી ખર0દ0 

કરવાને બદલે �રુલીઘર N6કટર ^મનગર પાસેથી 
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4OHP / ુN6કટર w. ૬ર૪૦૦૦ મા ંખર0દ0 કર6લ છે. 

૪. સ#ંથા <ારા ખર0દ6લ માલ સામાન િમ9કત રj#ટર6 

ચડાવી ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૫ <ારકા  <ારકા  ૫  ૮૩,૪૬,૦૦૦/-  ૧. #થાિનક વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી w. 

૫૪,૯૨,૦૦૦ના સફાઇના સાધનો તથા w. 

૨૮,૫૪,૦૦૦ના ખચKથી ટાટા એ.સી.ઇ,  N6kટર – ૬ ની 

ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.સ#ંથા <ારા એક જ તાર0ખે અલગ-અલગ વકKઓડKર 

એક જ પાટÈને આપેલ છે તથા બીલો પણ એક જ 

�દવસના  અલગ-અલગ મેળવવામા ંઆવેલ છે તે જ 

ર0તે એક જ �દવસે એક જ પાટÈને nkૂવણા માટ6 

અલગ વાઉચરો તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

૩.સ#ંથા <ારા TATAACE, વેÐમૂ kલીનર મથીન, 

N6kટર નગં-6, હાઈ�ોલક રોડ #વીપર મશીન, N6ઈલર 

માઉટ6Vડ વાહનની ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ છે પરંb ુ

કાયમી �ાઇવરની જ_યા ભરાયેલ ન હોઈ ક0મતંી 

સાધનો �ફkસ પગાર-રોજમદારોને PEુત  કરવામા ં

આવતા તે sગે બૉVડ મેળવેલ હોય તેની ખરાઇ 

કરાવવી રહ6 ઉપરાતં એક સાથે 6 N6kટરની ખર0દ0ની 

જw�રયાતની પણ XતુKતા થવી રહ6. 

૪. વાહન ખર0દ0 માટ6 એકજ કંપનીને Eાથિમકતા 

આપેલ છે ] યો_ય નથી. વાહન ખર0દ0 માટ6 

એડવાVસ nકુવેલ હોય સરકાર:ીની નીતી સાથે 

Pસુગંત નથી.  

૬  આણદં  બોરસદ  ૪૧  ૧૦,૩૦,૦૦૦/- ૧. નગરપાલકા <ારા N6kટર નગં-૨ની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ છે. સ#ંથા <ારા #થાિનક વતKમાન પ5 મા ં

^હ6રાત આપી ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે. ઈ-ટ6Vડર|ગ 

કર6લ નથી.  

૨.Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડની કલમ ૧૨૬(૧)ના 

ન�નુા ન.ં ૮૫મા ં ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 તથા �હ#N0શીટ 

રj#ટર6  નuધ કરવાની રહ6છે. 

૩. ઇ^રદારને nકુવણી કયાKની પહuચો/આધાર રTુ 

કર6લ નથી.  

૪. ઇ^રદાર પાસેથી ગેર³ટ0/ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી.  

૭ આણદં વ9લભ 

િવFયાનગર  

૧૪  ૮,૨૭,૪૨૩/-  ૧. એક જ ભાવ પ5ક મેળવી બોલેરો jપ / ઝાયલો 

ગાડ0ની ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨.વાહનની �હ#N0શીટ તથ લોગvકુ િનભાવવામા ં

આવેલ નથી.  

૩. િનયત #પેશીફ0ક6શન �જુબ/ ુવાહન મળેલ છે તે 
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�જુબ/ ુEમાણપ5 બલ સાથે સામેલ નથી.  

૮  મોરબી  મોરબી  ૨૨  ૫૩,૧૭,૬૬૫/-  ૧. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી. વતKમાન પ5મા ં ^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવેલ છે. 5ણ બસોની ખર0દ0 પેટ6 

w.૫૩,૧૭,૬૬૫/- થી એટકો ઓટો સે9સ Eા.લી. ને 

nકુવoુ ંકર6લ હb.ુ  

 

૨. ખર0દ0ની મTુંર0 બાબતનો જનરલ બોડKનો ઠરાવ 

રTુ કર6લ નથી.  

૩. એજV સીને તા.૪/૧૦/૧૬ ના નો વકKઓડKર આપવા 

છતા ં નવ મ�હના Pધુી નગરપાલીકાને બસો Xરુ0 

પાડવામા ંઆવેલ ન હતી. Q યાર બાદ નગરપાલીકાએ 

એડવાVસ nકુવoુ ં કયાK બાદ પણ બસો કયાર6 Xરુ0 

પાડવામા ં આવેલ તેમજ કયારથી કાયKરત કરવામા ં

આવેલ તે બાબતે કોઇ િવગતો ફાઇલ પર ઉપલ� ધ ન 

હોય નાગર0કોને બસ Pિુવધાથી વંચત રાખીને 

સ#ંથાને ભાડાની આવક/ ુ/કુશાન થવા પામેલ છે.  

૪. lતુકાળમા ં સળગાવવામા ંઆવેલ ૩ બસો sગે/ ુ

િવમા વળતર મેળHયાનો આધાર ઓડ0ટને રTુ થયેલ 

નથી.  

૯  મોરબી  વાકંાનેર  ૩૨  ૨૨,૫૧,૬૦૬/-  ૧. ડ0પાટK મેVટલ કામ માટ6 કપચી, ર6તીની ખર0દ0 કર6લ 

છે. સ#ંથા <ારા ઇ ટ³ડર|ગ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૨. ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવવાની થાય છે. આમ 

છતા સ#ંથાએ w.૧૬,૭૪૮ની ઓછ0 ડ0પોઝીટ લીધેલ 

છે.  

વmમુા ંઆ �ક#સામા ં Tુની ગાડ0ની �ક¬મત બાદ કર0ને 

nકુવવાપા5 રકમ કરતા w.૮૦૦/- વm ુnકુવેલ છે. ] 

વPલુાત કરવી રહ6.  

૧૦  બનાસકાઠંા  ધાનેરા  ૯  ૧૩,૨૪,૦૦૦/- સ#ંથા <ારા N6kટર-૨ , N6કટર Nોલી-૨ ખર0દ6લ છે. 

સ#ંથા <ારા E#bતુ ખર0દ0  #થાિનક વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપેલ હતી.]/ ુ ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.   

૧૧  બનાસકાઠંા  ડ0સા  ૧૮  ૯,૯૫,૭૭૦/-  ૧. મહ6V©ા કંપનીની jપ ટ0.g.ુવી.-૩૦૦ ની ખર0દ0 

કંપનીના ડ0લર પાસેથી કોટ6શન મેળવી સીધે સીધી 

ટ6Vડર EG0યા કયાK િસવાય કર6લ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ 

નથી.  

૨. ઉkત ખર0દ0 સ#ંથા એ1ચેVજ ઓફર #વીકાર0 Tુની 

jપ ગાડ0 ન.ંj.].-૮એફ.૬૫૧૬ ચા½ ુહાલતમા ંહતી 

તે તા.૧૬/૧૧/૧૬ ના રોજ ડ0લરને Qયા ંજમા કરાવી 
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તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના બીલ ન.ં૩૮૧ થી નવીન jપ 

ખર0દ6લ હતી.સરકાર:ીના �હૃ િવભાગના 

તા.૭/૧૨/૨૦૦૨ ના ઠરાવ ન.ં 

j.ટ0.એસ./૧૦૨૦૦૧/૩૦૨૬/ઘ �જુબ સ1મ 

અિધકાર0:ીની મTુંર0 તેમજ અપસેટ Eાઇઝ તથા 

હરાjની EG0યા કયાK િવના સીધે સીધી 

w।.૨૪૫૦૦૦/- ના ભાવથી એ1ચેVજ ઓફરમા ં

આપવા sગે આધારસહ #પ·ટતા કરવી ઘટ6. 

વmમુા ંઆ �ક#સામા ં Tુની ગાડ0ની �ક¬મત બાદ કરતા 

nકુવવાપા5 રકમ કરતા w.૮૦૦/- વm ુnકુવેલ છે. 

] વPલુાત કરવી રહ6.  

૧૨  રાજકોટ  ઉપલેટા  ૧૦  ૭,૩૫,૦૫૫/-  ૧. ર6તી તથા Tુદ0-Tુદ0 સાઇઝની Gશ મેટલ, મોરમની 

ખર0દ0 વતKમાન પ5મા ં^હ6રાત આપીને કર6લ છે. ]/ ુ

ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૧૩  નવસાર0  િવજલપોર  ૬૩  ૩૪,૧૦,૩૧૪/-  ૧. સ#ંથા <ારા ર#તાના કામ સા�ુ w. ૩૪,૧૦,૩૧૪ના 

ખચK <ારા માલસામાનની ખર0દ0 કરવામા ંઆવેલ છે. 

] માટ6 વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી ખર0દ0 કર6લ 

છે. પરંb ુઇ ટ6Vડર|ગથી ભાવો મગંાવેલ નથી.  

૨.ખર0દ કરવામા ં આવેલ માલસામાન Mgિુનિસપલ 

એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ના િનયમ-૧૩૩ �જુબ િનયત 

ફોમKમા ં આવક ^વકના �હસાબો િનભાવેલ નથી. ] 

િનભાવવા રહ6.  

૧૪  રાજકોટ  જસદણ  ૭  ૧,૧૫,૪૯,૦૭/- 

 

ગટર, પાઇપ, વા9વચ ચેM બર/ ુ ફ0ટ|ગ, ].સી.બી. 

મશીન તથા N6કટરની કામગીર0, પાણીની ટ³ક �કુવા 

માટ6 ફ6°ીક6ટ6ડ # ટ6V ડ સ� લાય/ ુ કામ તથા રોડ Gોષ 

માટ6ની લોખડં � લેટ તથા �ગલ વા9વ �ંુડ0ના ઢાકંણ 

સ� લાય/ ુકામ, બોર કરવા તથા �ુવા કલીન|ગના કામ 

માટ6, પેચવકK કામ માટ6 રોડ Gોષ � લેટ તથા ઢાકંણા/ ુ

કામ માટ6 ખચK કર6લ છે.  

૧૫  અરવ9લી  મોડાસા  ૧૮  ૧૩,૦૦,૦૦૦/- ૧. ઇ – ટ6Vડર0ગ <ારા ભાવ મેળવી ખર0દ0 કરવી 

જોઇએ. ]નો સ#ંથા <ારા અમલ કર6લા/ ુ જણાb ુ

નથી. 
 
૨. સ#ંથાએ સીટ0બસ ખર0દતા અગાઉ સ1મ ક1ાએ 

મTુંર0 મેળવવી જોઇએ. ] મેળવેલ હોય તેમ 

જણાb ુ નથી. તો ખાતાના વડાની મTુંર0 વગર 

ખર0દ કરવા બદલ આધારો સહ ઓડ0ટને ખા5ી 

કરાવવી રહ6.     

૧૬  નવસાર0  નવસાર0  ૨૩  ૨૧,૧૫,૦૦૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા સેરા]મ ઓટોમેટ0ક થમKલ મસાજર 
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નગં – ૯ની ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ છે. 

નગરપાલકાના તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ના ના ઠરાવ ન.ં 

૨૮ થી sદાjત w. ૧૨,૨૫,૦૦૦/-નગં -૫ થમKલ 

મસાજરમાટ6 ન�0 કર6લ હતા.E#bતુ ખર0દ0 માટ6 ઇ 

ટ6Vડર|ગના કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૨.j9લાઆયોજનઅિધકાર0:ીનવસાર0cુકમનનં.ંઆયોજ

ન/સ.ંમ/સ.ંસ./લોકસભા/૨૦૧૬-૧૭/૫૩૧૧-૧૭/૧૬ 

તા.૨૪.૧૧.૧૬થી w.૪૭૦૦૦૦/-ની aાVટ સહXવુK 

મTુંર0 મળેલ હતી ]ની શરતો/ ુ પાલન થયાના 

આધારો રTુ થયેલ નથી.  

૩.સદરમશીનોસ#ંથા<ારાચલાવવામાઆંવતાjમ/કોMgુ

િનટ0હ69થસેVટર/સીવીલહોi#પટલો/અબKનહ69થસેVટર/પી

એચસીમાલંાભાથ�નાલાભમાટ6નરાખતાEાઇવેટિવFયાભા

રતી#�ુલખાતેસેરા]મથેર6પીસેVટરમાઅંપાયેલહb.ુ આમ, 

^હ6ર સ#ંથા ક6 સરકાર0 સ#ંથા ખાતે ન રાખતા ખાનગી 

સ#ંથાને આપેલ છે ] અ/ુચત છે.  

૪.સદરથેર6પીસેVટરમાલંાભલેવા(મફત/ખચKથી) sગે 

સ#ંથાએલોકોનેમા�હતગાર કરવા sગે કોઇપણ 

Eકાન�^હ6રાત/EિસFધીકર6લનહતી,આમન.પા.િવ#તામા ં

લાભાથ�ને સદરEકારની Pિુવધાન. પા.<ારા આપવામા ં

આવે તે લોકોને ^ણ ન હોય લાભથી 

વંચતરખાયેલહતા. 

૧૭  કtછ  s^ર  ૧૦  ૬૪,૦૫,૦૮૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા ઇVટ0ર0યો jપ –૧, મહ|©ા મેkસીમો 

લીડ �લસ ટ6Mપો વીથ હાઇ�ોલીક   કVટ6નર -૧, 

એમ�gલુVસ -૧ ની ખર0દ0 કર6લ છે. ]ની સ#ંથા <ારા 

ઇ ટ6Vડર|ગ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૧૮  અમદાવાદ  િવરમગામ  ૪૪  ૩૬,૫૯,૦૯૨/-  ૧.સ#ંથા <ારા ઇલેkN0ક મોટર તથા પપં સેટની ખર0દ0 

કરવામા ંઆવેલ છે. સ#ંથા <ારા ઇ ટ6Vડર|ગ કરવામા ં

આવેલ નથી. 

૨ Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના ન�નુા-૧૦૪ 

િનયમ-૧૪૬ (૧) (૩) તથા �જુરાત Pધુાર6લ િનયમો -

૧૩૧ �જુબ ખર0દ કરવામા ં આવેલ વ#b ુ / 

માલસામાન/ ુ #ટોક / વપરાશ ર8જ#ટર િનભાવવામા ં

આવેલ નથી. ]થી ખર0દ કર6લ જxથાના ં #ટોક / 

વપરાશની ચકાસણી થઇ  શકતી  નથી. 

૩    ઇલેkN0ક મોટર તથા પપં સે�ના વાઉચસK સાથે 

પેટા વાઉચસK ની ચકાસણી કરતા પેટા વાઉચરો 

પાછળ ખર0દ6લ માલ સામાન સાર0 હાલતમા અને 

ઓડKર �જુબનો બરાબર મળેલ છે તે મતલબ/ ુ
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Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0:ીએ આપેલ નથી. 

૧૯  ^મનગર  Òોલ  ૧૫  ૯,૮૦,૪૮૦/-  ૧. નગરપાલકાના િસિવક સqટર માટ6 સોäટવેરની 

ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ હતી. સ#ંથા <ારા #થાિનક 

દ¤ િનકમા ં^હ6રાત આપવામા ંઆવેલ હતી. ઇ ટ6Vડર|ગ 

કર6લ નથી.  

૨. સને ૨૦૧૩-૧૪ મા ં સરકાર:ી <ારા આવા 

સોäટવેરની કામગીર0 અમલમા ં �કુવા Pચુના 

આપવામા ં આવેલ હતી. સને ૨૦૧૬-૧૭ બ]ટ તથા 

ર0વાઈઝ બ]ટમા ં જોગવાઈ કર6લ ન હોવા છતા 

ખર0દ0 કરવા બાબતે #પ·ટતા કરવી રહ6. 

૩. સ#ંથા <ારા એિEલ-૧૬ મા ંઆપેલ ^હ6રાત બાદ 

કરાર તા.૧૦/૦૮/૧૬ ના રોજ કરવામા ં આવેલ છે 

�યાર6 વકK ઓડKર તા.૧૩/૦૫/૧૬ ના આપેલ છે. આમ 

કરાર અગાઉ વકK ઓડKર આપવામા ં આવેલ છે..  

ઉપરાતં પાટÈ/ ુબીલ તા.૭/૦૬/૧૬ / ુછે ]થી બીલ 

પણ કરાર અગાઉ રTુ થયેલ છે .  

૪. િનયામક:ી. નગરપાલકાઓ, ગાધંીનગરના 

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૩, તા.૮/૦૮/૨૦૧૩, 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૩ તથા તા.૨/૦૪/૧૪ ના પ5થી 

તમામ નગરપાલકામા ં સીવીક સેVટર અÄતન 

બનાવવા માટ6 જણાવવામા ંઆવેલ છે. ]મા ંએક સાથે 

૧૨ ^તના ંEમાણપ5ો દાખલા ^હ6રજનતાને એક જ 

#થળે ઉપલ�ધ થઈ શક6 તેવા અÄતન કામગીર0 

કરવાની રહ6 છે.�યાર6 નગરપાલકા <ારા ૬ સેવાઓના 

સોäટવેર બાબતે ખચK કર6લ છે. 

૨૦  ભાવનગર  પાલીતાણા  ૩૮  ૭,૮૨,૦૯૯/- ૧. સ#ંથા <ારા ફાયર સેäટ0ના સાધનો ખર0દવામા ં

આવેલ હતા. ખર0દ0 ફાઇલની ચકાસણી કરતા ં

રાજકોટથી EિસFધ થતા ંદ¤ િનક પેપર  લછાબમા ં�ૂંક0 

િનિવદા આપવામા ં આવેલતેમ રોજકામમા ં જણાયેલ 

છે.પરંb ુ ફાઇલની ચકાસણી કરતા ં દ¤ િનક પેપરમા ં

આપેલ િનિવદા ફાઇલમા ંસામેલ ન હતી 

૨.રોજકામ કઈ તાર0ખે ખોલવામા ં આવેલ છે તે 

જણાયેલ નથી રોજકામમા ંજણાHયા Eમાણે �ુલ ૨(બે) 

વેપાર0ના ભાવ આવેલ હતા. ખર0દ0ની ફાઇલની 

ચકાસણી કરતા ં આવેલ ૨(બે) ભાવ પ5કોના કવરો 

સ#ંથાના  ઇનવડK રj#ટર6 ચડËા / ુ જણાયેલ નથી. 

તેમજ ઇનવડKનો િસ�ો માર6લ નથી. પરંb ુ સ#ંથાએ 

બનેં કવરો ઉપર એકજ તાર0ખ તથા સમય દશાKવેલ 

છે. ]ની #પ·ટતા થવી રહ6. 

131



૩. ભારતીય આવકવેરા ધારાની કલમ ૧૯૪(સી) 

�જુબ બીલમાથંી અવકવેરાની કપાત કર6લ નથી.  

૨૧  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૨૦  ૬,૬૬,૫૪૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા ૧૦ એચ.પી. ડ0ઝલ પપં – ૬ તથા 

ક6બી પાઇપ વાયર ૩૦૦૦મીની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ છે. સ#ંથા <ારા #થાિનક અખબારમા ં ^હ6રાત 

આપી ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ છે. ]/ ુ ઇ ટ6Vડર|ગ 

કર6લ નથી. 

૨ બાધંકામ િનયમ સaંહના િનયમ-૨૩૪ �જુબ 

સ1મ અિધકાર0 પાસેથી તાિં5ક તથા વહ0વટ0 મTૂંર0 

લેવાનો ઉ9લેખ કર6લ ] �જુબ તાિં5ક મTૂંર0 

કાયKપાલક ઈજનેર:ી પાસે sદાજો મTુંર6 કરાવેલ 

નથી, ]થી તાિં5ક મTૂંર0 - વહ0વટ0 મTૂંર0 મેળHયા 

િવના પરબાર0 ખર0દ0 થયેલ હોઈ ] sગે 

જવાબદાર6થી XતૂKતા કરાવી રહ6. 
 
૩. ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી 

૨૨  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૨૨   ૨૩,૧૨,૦૦૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા N6kટર-૪ની ખર0દ0 કરવમા ંઆવેલ છે. 

ખર0દ0 માટ6 ઇ ટ6Vડર|ગ કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૨. હાલના ] N6કટરો સ#ંથા પાસે છે. તેની સાર0 

કંડ0શન ન હોવા/ ુ કારણ Fયાને લઈ નવા N6કટર 

ખર0દવાનો િનણKય કર6લ છે. ] સરકાર:ીના ઠરાવો 

અને પFધિત �જુબ કાયKવાહ0 િવના w.૨૩,૧૨,૦૦૦/- 

ના વાહનો ખર0દવા જવાબદાર6થી XતૂKતા કરવી રહ6. 

૩.સ#ંથાએ N6કટરની ખર0દ0 :ી �રુલીધર N6કટસK, 

^મનગર પાસેથી કર6લ છે. િનયમો �જુબ ખર0દ0 

ઓથોરાઈઝડ �ડલર પાસેથી કરવાની રહ6 છે. પરંb ુ

N6કટરની ખર0દ0 sગેના વાઉચરો તપાસતા 

ઓથોરાઈઝડ �ડલર હોવા sગેના કોઈ આધારો સામેલ 

નથી. ]થી સ#ંથાએ આ sગે જwર0 આધારો સહ 

XતૂKતા કરવી રહ6. 

૨૩  ^મનગર  િસ�ા  ૯  ૧૫,૦૦,૦૦૦/-  ૧. ટાટા ટ0યર એસ Pપુર વાહન ખર0દ0 નગં -૨ 

કરવામા ંઆવેલ છે. આજકાલ દ¤ િનકમા ં^હ6રાત આપી 

ભાવપ5કો મગંાવેલ છે.  

૨.આવેલ 5ણ ભાવો પૈક0 ઓછા ભાવ મણીયાર એVડ 

કંપની– અમદાવાદ નો #વીકાર કર6લ છે. પરંb ુસ#ંથા 

<ારા તેની સાથે કોઇ કરાર કર6લ ન હોઇ પરબાર6 વકK 

ઓડKર આપવા sગે જવાબદાર6થી ખરાઇ કરાવેલ 
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નથી. 

૩. સ#ંથા <ારા #થાિનક ^હ6રાત આપેલ હોવા છતા 

અમદાવાદની પાટÈ એજVસીઓ <ારા ભાવો આવેલ છે. 

] બાબતે #પ·ટતા કરવી રહ6.  

૨૪  ^મનગર  િસ�ા  ૧૧  ૧૨,૫૦,૦૦૦/-  ૧. નગરપાલકાના િસિવક સqટર માટ6 સોäટવેરની 

ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ હતી. સ#ંથા <ારા #થાિનક 

દ¤ િનકમા ં^હ6રાત આપવામા ંઆવેલ હતી. ઇ ટ6Vડર|ગ 

કર6લ નથી.  

૨. સને ૨૦૧૩-૧૪ મા ં સરકાર:ી <ારા આવા 

સોäટવેરની કામગીર0 અમલમા ં �કુવા Pચુના 

આપવામા ં આવેલ હતી. સને ૨૦૧૬-૧૭ તથા 

ર0વાઈઝ બ]ટમા ં જોગવાઈ કર6લ ન હોવા છતા 

ખર0દ0 કરવા બાબતે #પ·ટતા કરવી રહ6. 

૩ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી.PિુE. ઓફ 

# ટ6M પ ગાધંીનગરના તા.૫/૨/૦૭ ના પ�રપ5 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦ ટકા �જુબ # ટ6M પડgટુ0 

ઉપર કરાર કરવાનો રહ6 છે 

૪.િનયામક:ી. નગરપાલકાઓ, ગાધંીનગરના 

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૩, તા.૮/૦૮/૨૦૧૩, 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૩ તથા તા.૨/૦૪/૧૪ ના પ5થી 

તમામ નગરપાલકામા ં સીવીક સેVટર અÄતન 

બનાવવા માટ6 જણાવવામા ંઆવેલ છે. ]મા ંએક સાથે 

૧૨ ^તના ં Eમાણપ5ો ^હ6રજનતાને એક જ #થળે 

ઉપલ�ધ થઈ શક6 તેવા અÄતન કામગીર0 કરવાની 

રહ6 છે.�યાર6 નગરપાલકા <ારા ૧૦  સેવાઓના 

સોäટવેર બાબતે ખચK કર6લ છે. 

૨૫  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૩૩  ૧૬,૮૪,૦૦૦/-  ૧.સ#ંથા <ારા મ�હV©ા XUV500 વાહન ખર0દ6લ છે. 

ખર0દ0 માટ6 ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. પચંાયત અને આરો_ય િવભાગના 

તા.૨૯/૦૨/૧૯૯૨ ના ઠરાવ �જુબ ] વાહન ] 

વાહન ૨.૦૦ લાખ �ક.મી. અથવા ૧૦ વષK બે માથંી ] 

વહ6½ુ ં હોય તે મયાKદા પસાર કર6લ હોય Qયાર6 તેને 

યાિં5ક કાયKપાલક ઈજનેર પાસે ચકાસણી કર0ને કVડમ 

કરવાપા5 હોય Qયાર6 જ કVડમ કર0 શકાય.આમ છતા 

°ેક ફ6ઇલ, ઓઇલ, વm ુવપરાશના કારણો દશાKવી Tુ/ ુ

વાહન રદ કર0 ન� ુવાહન ખર0દ6લ છે.  

૩.તા.૫/૦૫/૨૦૧૬ ના E�ખુ:ીના કાયાKલય આદ6શ 
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Gમાકં : ૧૭૬/૨૦૧૬-૧૭ �જુબ નવી મ�હV©ા 

XUV500 ખર0દવા આદ6શ કરવામા ંઆવેલ છે. �યાર6 

તા.૭/૦૬/૨૦૧૬ ના સામાVય સભાના ઠરાવ-૭ થી 

ખર0દ કરવા િનણKય કરવા છતા ં સ#ંથા <ારા અbલુ 

ઓટોમોટ0વ- ^મનગરને તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૬ ના 

વા.ન.ં ૨૪૯ થી રકમ w.૧૬.૮૪ લાખ nકુવવામા ં

આવેલ હોઈ અગાઉથી રકમ nકુવવા sગે XતૂKતા 

કરવી રહ6.  

૪.તા.૫/૦૫/૨૦૧૬ ના E�ખુ:ીના કાયાKલય આદ6શ 

Gમાકં : ૧૭૬/૨૦૧૬-૧૭ �જુબ નવી મ�હV©ા 

XUV500 ખર0દવા આદ6શ કરવામા ંઆવેલ છે. �યાર6 

તા.૭/૦૬/૨૦૧૬ ના સામાVય સભાના ઠરાવ-૭ થી 

ખર0દ કરવા િનણKય કરવા છતા ં સ#ંથા <ારા અbલુ 

ઓટોમોટ0વ- ^મનગરને તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૬ ના 

વા.ન.ં ૨૪૯ થી રકમ w.૧૬.૮૪ લાખ nકુવવામા ં

આવેલ હોઈ અગાઉથી રકમ nકુવવા sગે XતૂKતા 

કરવી રહ6.  

૨૬  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ભાણવડ  ૧૫  ૨,૭૭,૩૮૦/-  ૧. સ#ંથા પાસે સને ૨૦૧૪-૧૫ મા ંXરુb ુભડંોળ હોવા 

છતા w.૬ લાખની િવ�યા બqકની લોન ૧૦.૧૫% ના 

Hયા] લઇને ૩૬ હ�તામા ંરકમ nકુવવા/ ુન�0 થયેલ 

]થી EQયેક w,૧૯૫૫૦/- લેખે w.૭૦૩૮૦૦/- ની 

nકુવણી કરતા w.૧૦૩૮૦૦/- ] Hયાજ પેટ6 બીનજwર0 

nકુવવાના થાય છે.  

૨.સ#ંથા <ારા ] વાહન ખર0દવામા આવેલ તેની 

�ક¬મત w.૭૯૯૭૪૭/- મા ં વાહનવીમો- આરટ0ઓ 

ચાzનો સમાવેશ થયેલ હોઇ તેમ છતા ૧૧/૨૦૧૪ થી 

૩/૨૦૧૫ Pધુી આ બોલેરો વાહનમા ં w.૨૦૨૬૪૯/- 

નો વધારાનો ખચK કર6લ હતો. ]ની મTુંર0 સ1મ 

ક1ાએ મેળવેલ હોઇ તથા આ ખચK ²ા Eકારનો છે 

તેની ર6કડK આધાર0ત ખરાઇ કરાવેલ નથી. 

૩.સ#ંથા <ારા ] w.૭૯૯૭૪૭/- / ુવાઉચર બનાવેલ 

છે તે વા.ન ં૭૯૮ તા.૧૯/૧૧/૧૪ મા ંવાહન ખર0દ0ના 

બલના બદલે kવોટ6શન �કુ6લ છે. ]થી વાહન 

ખર0દ0ના અસલ બલો રTુ કર0 ખા5ી કરાવવી રહ6. 
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૨૭  મહ6સાણા  �ઝા  ૧૫ ૮,૩૪,૮૫૫/-  ૧. સ#ંથા <ારા એફ.આર.સી. ફ6મ કવરની ખર0દ0 

કરવામા ં આવેલ છે.સ#ંથાએ ^હ6રાત આપી ભાવો 

મગંાવેલ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. સ#ંથા <ારા ૯૦૦ ઢાકંણા ં Á6મની ખર0દ0 સા�ુ 

^હ6રાત આપવામા ં આવેલ હતી. પરંb ુ #પેશીફ0ક6શ 

બાબતે #પ·ટતા કર6લ ન હતી તેમજ ટ6Vડરની શરતો 

ન�0 કર6લ ન હતી. પર0ણામે ભાવોની સરખામણી 

શ² બનેલ ન હતી.  

૩. આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ંનuધી ઉપર �જુબ/ ુબલમા ંસામેલ તમામ 

માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા રj#ટરમા ં

નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ તમામ 

માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે Eમાણપ5 

સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો 

અમલ થયેલ નથી. 

૨૮  મહ6સાણા  �ઝા  ૧૮  ૧૦,૨૨,૫૧૧/-  સબ મશ�બલ પપં સેટ ર0વાઇVડ|ગ, ર0પેર|ગ ના 

ઇ^રા પેટ6 nકુવણી કર6લ છે. સ#ંથા <ારા ^હ6રાત 

આપી ભાવો મેળવેલ છે ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી.PિુE. ઓફ 

# ટ6M પ ગાધંીનગરના તા.૫/૨/૦૭ ના પ�રપ5 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦ ટકા �જુબ # ટ6M પડgટુ0 

ઉપર કરાર કરવાનો રહ6 છે.  

૩. ટ6Vડરની શરત ન.ં૨૧ �જુબ નવીન મોટર ખર0દ6લ 

હોય તો મેઇVટ6નVસની જવાબદાર0 ઇ^રદારની રહ6શે . 

આમ છતા ં વાઉચર ન.ં ૮૮૦ અને ૮૮૧થી �ુલ w. 

૩૧,૦૫૦/-ની nકુવણી કર6લ છે.  

૪.nકુવણા ં સમયે સતંોષકારક કામગીર0/ ુ Eમાણપ5 

સામેલ રાખેલ નથી.  

૨૯  મહ6સાણા  �ઝા  ૧૬  ૧૧,૬૫,૭૫૩/-  ૧. સ#ંથા <ારા ].સી.બી તથા N6kટરના ઇ^રા પેટ6 

રકમની nકુવણી કર6લ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. ભારતીય આવકવેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ ની કલમ-

૧૯૪-સી �જુબઆવકવેરો w. ૨૫,૬૪૭/- ની વPલુાત 

કરવી રહ6. 
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૩.તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૫ના રોજ થયેલ કરારમા ં ��ુય 

અિધકાર0:ીની સહ0 થયેલ નથી. તેમજ સ#ંથા <ારા 

વકK ઓડKર આપેલ નથી.  

૩૦  નમKદા  રાજપીપળા  ૧૫  ૪૨,૬૧,૮૦૯/-  ૧. w. ૨૫,૭૯,૦૯૭ના ખચKથી પેવર �લોકની ખર0દ0 

કરવામા ં આવેલ હતી તથા w. ૬,૮૪,૦૦૦ના ખચKથી 

પાઇપ તથા સબંિધત માલસમાનની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ હતી. 

૨.ખર0દ0 માટ6 ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.   

૩. આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૫ 

અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ંનuધી ઉપર �જુબ/ ુબલમા ંસામેલ તમામ 

માલસામાન જxથાનો #વીકારનાર <ારા રj#ટરમા ં

નuધી ઉપર �જુબ/ ુ બલમા ં સામેલ તમામ 

માલસામાન જxથો બરાબર હોવા sગે Eમાણપ5 

સ1મ અિધકાર0એ આપવાની જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો 

અમલ થયેલ નથી. 

૩૧  ^મનગર  કાલાવડ  ૨૨  ૫,૫૯,૮૦૦/- ૧. સ#ંથા <ારા સી.એફ.એલ.લેMપની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ છે. સ#ંથા <ારા ઇ ટ³ડર|ગ કરવામા ં આવેલ 

નથી �દHય ભા#કર દ¤ િનકમા ં ^હ6રાત આપી ભાવો 

મગંાવેલ છે.  

૨. ઉધોગ કિમeર:ી અને મFય#થ સરં^મ ખર0દ 

અિધકાર0:ીના તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૧ના પર0પ5 �જુબ 

૫% િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી.PિુE. ઓફ 

# ટ6M પ ગાધંીનગરના તા.૫/૨/૦૭ ના પ�રપ5 

િસકયોર0ટ0 ડ0પોઝીટના ૪.૯૦ ટકા �જુબ # ટ6M પડgટુ0 

ઉપર કરાર કરવાનો રહ6 છે.  

૩.�ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો ૧૯૫૯ના  િનયમ-

૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી તમામ માલસામાન જxથો બરાબર 

હોવા sગે Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની 

જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૪. ^હ6ર િનિવદા �જુબ ભાવો રj.  તથા #પીડ 

પો#ટથી મગંાવેલ હોવા છતા ં સ#ંથા <ારા ભાવો wબw 

136



#વીકાર કરવામા ં આવેલ હોય તે sગે જવાબદાર6થી 

XતૂKતા કરાવેલ નથી. 

૫.સ#ંથા <ારા ખર0દવામા ં આવેલ  લેMપ યો_ય 

�ણુવતાના હોવા sગે  ના Eમાણપ5 

સામેલ નથી. 

૩૨  કtછ  રાપર  ૧૧  ૨૨,૩૫,૦૦૦/-  ૧. સ#ંથા <ારા સી.એફ.એલ.લેMપની ખર0દ0 કરવામા ં

આવેલ છે. સ#ંથા <ારા ઇ ટ³ડર|ગ કરવામા ં આવેલ 

નથી. એકજ સદં6શ કtછ  દ¤ િનકમા ં ^હ6રાત આપી 

ભાવો મગંાવેલ છે.  

૨.�ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો ૧૯૫૯ના  િનયમ-

૧૭૫ અને ૨૧૦ �જુબ માલ સામાનની ડ0લવર0 લેતી 

વખતે આવેલ તમામ વ#bઓુને તપાસવી, ગણતર0 

કરવી, માપી લેવી, �ણુવ�ા સાર0 હોવા sગે/ ુ

Eમાણપ5, #ટોસKમા ં જxથાનો #વીકારનાર <ારા 

રj#ટરમા ં નuધી તમામ માલસામાન જxથો બરાબર 

હોવા sગે Eમાણપ5 સ1મ અિધકાર0એ આપવાની 

જોગવાઇ કર6લ છે. ]નો અમલ થયેલ નથી. 

૩.ભારતીય આવકવેરા અિધિનયમ-૧૯૬૧ ની કલમ-

૧૯૪-સી �જુબઆવકવેરો ની વPલુાત કરવી રહ6. 

૩૩  વલસાડ  ધરમXરુ  ૩૯  ૨૩,૫૧,૭૧૧/-  ૧. સ#ંથા <ારા કસરત અને રમતના સાધનોની ખર0દ0 

કરવામા ંઆવેલ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨.w. ૧૫,૩૬,૬૮૭ના ખચKથી થાભંલા, બqચ, બાકડા, 

aીલ/ ુ કામ, ટાઇ9સ અને એપોલ તાળાની ખર0દ 

કરવામા ંઆવેલ છે.]મા સરકાર:ીના નાણા િવભાગના 

તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન 

ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ ૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ 

તથા આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-

૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ ૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા 

વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw 

બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં ^હ6રાત 

આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા 

ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ/ ુ પાલન 

થયેલ નથી.  

૩૪  અમદાવાદ  િવરમગામ  ૫૦  ૧૨,૦૦,૦૦૦/-  ૧. #N0ટ લાઇટ ચા½ ુબધં કરવા તથા ર0પેર|ગ કામ 

માટ6 ખચK કર6લ છે. ઈ ટ6Vડર|ગથી ભાવો મેળવેલ નથી.  

૨. Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના ન�નુા-૧૦૪ િનયમ-

૧૪૬(૧)(૩) તથા �જુરાત Pધુાર6લ    િનયમો-૧૩૧ 

�જુબ ખર0દ કરવામા ંઆવેલ વ#b ુ / માલસામાન/ ુ

#ટોક / વપરાશ ર8જ#ટર િનભાવવામા ંઆવેલ નથી. 
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]થી ખર0દ કર6લ જxથાના ં #ટોક / વપરાશની 

ચકાસણી થઇ  શકતી નથી. 

૩સદર કામગીર0 બાબતે ઇ^રદારને વકK ઓડKર 

આ�યા વગર જ ખર0દ0/સેવા મેળવવા બાબતે 

#પ·ટતા થવી ઘટ6. 
૩૫  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૧૯  ૧૦,૯૪,૩૫૦/-  ૧. #N0ટલાઈટ ર0પેર|ગ કરવા માટ6 ૯.૫ ક6પેસીટ0વાળ0 

હાઈ�ોલીક એલીવેટ0ન TATA ACE વાહન પર �લેટ 

ફોમKની ખર0દ0 #થાિનક અખબારમા ં ^હ6રાત આપી 

ખર0દ0 કર6લ છે.  

૨. આ sગે તાિં5ક મTૂંર0 લેવામા ંઆવેલ નથી. 

૩. તા.૧/૧૦/૧૫ ની ^હ6રાત બાદ આવેલ ભાવો 

માVય કર0ને તા.૨૩/૧૦/૧૫ ના કરાર કરવામા ં

આવેલ �યાર6 વકK ઓડKર તા.૪/૧૨/૧૫ ના આપવામા ં

આવેલ. ]થી કરારના ૪૨ �દવસ બાદ વકK ઓડKર 

આપવા sગે XતૂKતા કરવી રહ6. ઉપરાતં વાહન 

તાQકાલીક Xwૂ પાડવા/ ુ હોવા છતા ં પાટÈ <ારા 

તા.૩૦/૦૩/૧૬ ના w.૫.૦૦ લાખ એડવાVસ રકમની 

માગંણી કર6લ ] પણ �ïુત બહારનો સમયગાળો હોવા ં

છતા આપેલ હોઈ તે sગે XતૂKતા કરવી રહ6. 

૪.૫૮ મોટર ર�પેરNગ ખચમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 
નગરપા�લકા સાવર[ંુડલા ). અમર�લી (ફ.ન.ં૯)   નગરપા�લકા રાપર). કtછ (ફ.ન.ં૧૫)  

નગરપા�લકાબાલાિશનોર ). મહ�સાગર (ફ.ન.ં૨૮)   નગરપા�લકામાગંરોળ ). Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૯)   

નગરપા�લકાગઢડા ). બોટાદ (ફ.ન.ં૨૨)   નગરપા�લકાપાલનXરુ ).બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૯)  

નીચે દશાKવેલ ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ં સને ૨૦૧૫-૧૬ના અVવેષણ વષK દરMયાન પાણી Xરુવઠા શાખામા ં મોટર 

ર0પેર|ગના ખચKમા ં�ુલ w. ૧,૧૫,૭૧,૯૭૬/-અિનયિમતતા જોવા મળેલ હતી.  

?મ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં ખચ 
૧  અમર�લી  સાવર[ંુડલા  ૯  ૨૮,૧૫,૬૦૭/-  
૨  મહ�સાગર  બાલાિશનોર  ૨૮  ૪,૦૦,૭૮૨/-  
૩  બોટાદ  ગઢડા  ૨૨  ૩,૦૨,૪૨૦/-  
૪ કtછ  રાપર  ૧૫            ૧૧,૭૬,૧૧૫/-  
૫ Tુનાગઢ  માગંરોળ  ૯  ૧૪,૭૯,૮૩૫/- 
૬ બનાસકાઠંા  પાલનXરુ  ૯             ૦૬,૫૯,૨૮૧/-  

૯.૧ સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ આટÈકલ-૧૬૬ તથા આકi#મક ખચKના િનયમોના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 
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તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી.  

૯.૨ મોટર પપં બળ0 ગયા sગે વોટર વકKસ ઓપર6ટર/ ુ Eમાણપ5 મેળવેલ ન હb.ુ ]થી કર6લ ખચKના 

Hયાજબીપણાનંી ખા5ી થઈ શક6લ નથી. મોટર ર0પેર|ગ કયાK બાદ તેના ભગંાર મેળવી ડ0સમેVટલ રj#ટરમા ંચડાવી 

તેનો િનકાલ કર0 ઉપજ મેળવવી જોઈએ. ડ0સમેVટલ રj#ટર િનભાવેલ ન હોય Tુના ભગંારની િવગતો ^ણી શકાયેલ 

નથી.  

૪.૫૯ સરકારjી Gારા િનયત 6?�યા અ>સુયા િસવાય ©ુકડ� ©ુકડ� ખર�દ� કરવા બાબત  

નગરપાલકા �ઝા, j. મહ6સાણા( ફકરા.ન.ં ૧૭)  

નગરપાલકા �ઝાના ૨૦૧૬-૧૭ના ઓડ0ટ દરMયાન નીચે �જુબની િવગતે માલસમાનની �ુકડ6 �ુકડ6 ખર0દ0 કર6લ છે.  

 �દવાબ�ી શાખા   w. ૮,૮૪,૪૭૩  

 ^હ6ર આરો_ય શાખા  w. ૧૫,૯૩,૭૭૮  

 બાધંકામ શાખા   w. ૦૪,૦૫,૨૧૬  

 પાણી Xરુવઠા શાખા  w. ૧૪,૬૪,૭૮૫  

 ડ6ડ #ટોકની ખર0દ0  w. ૧૫,૨૫,૦૭૮  

૧. સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 

તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી  

 

૨. �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૨ અને ૧૭૩ �જુબ ચો�સ જw�રયાતો �યાલમા ં રાખી 

કરકસરથી ખર0દ0 કરવી તેમજ માગં યાદ0 તૈયાર કર0 ખર6ખર જw�રયાતની ખર0દ0 �ુકડ6 �ુકડ6 નાના જxથામા ંનહ0 કરતા 

ફાયદાકારક ર0તે યો_ય જxથામા ંખર0દ0 કરવી રહ6. ] કર6લ નથી.  
 

૪.૬૦ િવિવધ સેવાક�ય 6¢િૃતઓ માટ� ખર�દ�લ ઇલેકLોનીક/સોફટવેરની ખર�દ� 6?�યાની અિનયિમતતા     
બાબત 

નગરપા�લકા Gારકા, ). દ�વXિુમ Gારકા( ફકરા.ન.ં ૨૦)  
Gમ વા.ન.ં તાર0ખ રકમ w.  િવગત  

૧ ૧૨૩૧ ૧૭-૯-૧૬ ૩૮૫૦૦૦/- .#માટK કલાસીસ સાઘનો ર6Vટ સોફટવરે ખર0દ0  

૨ ૨૦૩૩ ૯-૧-૧૭ ૭૫૧૦૦/- ઇVટર કોમ ખર0દ0 

૩ ૨૦૪૨ ૯-૧-૧૭ ૧૩૦૨૦૦/- Tુદા Tુદા વાહનોમા ંGPS સી#ટમ ફ0ટ|ગ 

૪ ૨૧૯૨ ૨-૨-૧૭ ૫૩૮૦૦/- નવા લેઝર EીVટર, કોM�gટુર ખર0દ0  

૫ ૨૨૨૪ ૮-૨-૧૭ ૪૬૦૦૦/- #N0ટ લાઇટ સામાન #�ુલ માટ6 ખર0દ0  

૬ ૨૨૬૮ ૧૦-૨-૧૭ ૧૩૦૨૫૦/- CCTV ક6મરેા, DVR સાઘનો ખર0દ0  

૭ ૨૨૬૯ ૧૦-૨-૧૭ ૭૦૨૭૦/- CCTV ક6મરેા, DVR સાઘનો ખર0દ0  

૮ ૭૫૬ ૧૫-૭-૧૬ ૧૨૮૫૪૦/- CCTV ક6મરેા ખર0દ0 (saેj મા. માટ6) 

૯ ૧૩૮૧ ૧૪-૧૦-૧૬ ૬૧૪૦/- CCTV ક6મરેા ખર0દ0 (saેj મા. માટ6) 

   ૧૦,૨૫,૩૦૦/-  
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નગરપાલકા <ારકાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ વષK દરMયાન વાઉચરો તથા ફાઇલોની ચકાસણી કરતા ંસ#ંથાએ 

ઉપર �જુબના ઇલેકNોનીક/સોફટવેરની ખર0દ0 કર6લ હતી. ] sગે નીચે �જુબ ઓ�ડટ નuધ  આપવામા ંઆવેલ છે.  

૧  સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 

તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી 

૨  વા.નબંર ૧૨૩૧ તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૬થી w.૩,૮૫,૦૦૦/- NDH હાઇ#�ુલ Eાથિમક િવભાગ તથા માàયિમક 

િવભાગ માટ6 #માટK કલાસીસ સાઘનો સોફટવેર ર6Vટ(ભાડ6) હોય ] sગેનો ખચK #વભડંોળ સદર6 કરવાના બદલે ૧૩મા 

નાણાપચંની યોજનાક0ય aાVટમાથંી કરવા sગે જવાબદાર6થી ર6કડK આઘાર0ત ખરાઇ કરાવવી રહ6.  

૪.૬૧ ખર�દ�ની િનયત 6?�યા િસવાય ખર�દ�/ખચ બાબત :  
નગરપાલકા Òોલ, j. ^મનગર (ફ.ન.ં૨૪)  

નગરપાલકા, Òોલના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ સમયે ખચKના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સાથેના નીચે 

�જુબના ન�નૂાwપ �ક#સાઓમા ંનીચે �જુબ ઓડ0ટ અવલોકન છે.  

?મ વા.ન.ં તાર�ખ રકમ પાટ^> ુનામ ખર�દ� / કામગીર�ની િવગત 

૧ ૨૦૧૫ ૧૧/૦૧/૧૭ ૨૪૦૮૦.૦૦ જય ઉમીયાj ર6#ટોરVટ સેવાસેb ુ ંજમણવાર બીલ 

૨ ૨૦૧૮ ૧૧/૦૧/૧૭ ૫૦૪૦૦.૦૦ ગાય5ી િસમેVટ પાઈપ Eોડkટ આર.સી.સી. પાઈપની ખર0દ0 

૩ ૨૧૨૪ ૦૬/૦૨/૧૭ ૪૩૦૯૪.૦૦ �G·ના #ટ0કર Òોલ બેનરની ખર0દ0 

૪ ૧૨૫૦ ૨૭/૦૯/૧૬ ૭૬૬૪૬.૦૦ �G·ના #ટ0કર Òોલ બેનરની ખર0દ0 

૫ ૨૧૯૧ ૨૦/૦૨/૧૭ ૫૦૪૦૦.૦૦ :ી ગાય5ી િસમેVટ પાઈપ Eોડkટ આર.સી.સી. િસમેVટ પાઈપની 

૬ ૩૯૯ ૨૦/૦૫/૧૬ ૩૪૪૪૦.૦૦ સોમનાથ િસમેVટ પાઈપ Eોડkટ આર.સી.સી. િસમેVટ પાઈપની 

ખર0દ0 

૭ ૨૧૮૫ ૨૦/૦૨/૧૭ ૬૫૩૨૫.૦૦ �રુલીધર અથK �વુસK ].સી.બી. ભાડા કામગીર0 

૮ ૧૧૧૪ ૦૨/૦૯/૧૬ ૫૯૬૩૭.૦૦ �રુલીધર અથK �વુસK ].સી.બી. ભાડા કામગીર0 

૯ ૧૨૫૭ ૨૭/૦૯/૧૬ ૨૬૮૧૨.૦૦ �રુલીધર અથK �વુસK ].સી.બી. ભાડા કામગીર0 

૧૦ ૨૦૧૭ ૧૧/૦૧/૧૭ ૧૧૦૦૦૦.૦૦ �હતેષ રમેશભાઈ �ળુ0યા મોરમ ફ6રાની કામગીર0 

૧૧ ૧૫૯૬ ૨૨/૧૧/૧૬ ૭૩૪૩૯.૦૦ :ી �ૃ·ણ ઈલેkN0ક9સ સબમશ�બલ પપં ર0પેર|ગ 

૧૨ ૧૫૯૭ ૨૨/૧૧/૧૬ ૩૩૫૪૦.૦૦ :ી �ૃ·ણ ઈલેkN0ક9સ સબમશ�બલ પપં ર0પેર|ગ 

૧૩ ૧૫૯૯ ૨૨/૧૧/૧૬ ૪૮૦૦૦.૦૦ મહાદ6વ એVj. એVડ વે9ડ|ગ ફ6°ીક6શન ટોઈલેટ/ ુકામ 

૧૪ ૧૭૪૯ ૨૨/૧૨/૧૬ ૨૧૨૦૦.૦૦ બસંીધર ઓટો મોબાઈ9સ ર0આ વાહન ર0પેર|ગ 

૧૫ ૨૧૮૯ ૨૦/૦૨/૧૭ ૫૮૮૪૦.૦૦ :ી ખોડ0યાર વે9ડ|ગ વકKસ વે9ડ|ગ, લેથકામ ર0પેર|ગ 

૧૬ ૬૪૨ ૧૭/૦૬/૧૬ ૩૧૬૨૦.૦૦ :ી રામ N6કટર ગેર6જ N6કટર ર0પેર|ગ કામગીર0 

૧૭ ૮૦૫ ૦૨/૦૮/૧૬ ૩૭૨૦૦.૦૦ અિÃન ડાઈક6મ, ]તXરુ �લીચ|ગ પાઉડરની ખર0દ0 
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?મ વા.ન.ં તાર�ખ રકમ પાટ^> ુનામ ખર�દ� / કામગીર�ની િવગત 

૧૮ ૧૪૩૫ ૨૫/૧૦/૧૬ ૩૭૨૦૦.૦૦ અિÃન ડાઈક6મ, ]તXરુ �લીચ|ગ પાઉડરની ખર0દ0 

૧૯ ૧૦૦૫ ૧૨/૦૮/૧૬ ૧૬૩૮૦.૦૦ ઓમકાર માક}ટ|ગ મેલોથીઓનની ખર0દ0 

  [ુલ ૮૯૮૨૫૩.૦૦   

 

૧  સરકાર:ીના નાણા િવભાગના તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૩ના નોટ0�ફક6શન ન.ંએન/૨૪/એસ.એસ.પી./ 

૧૦૮૮/j.ઓ./૬૩/ઝેડ તથા �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ના પ�રિશ·ટ-૬ �જુબ 

૧,૦૦,૦૦૦/- કરતા વmનુા માલસામાન/સેવાઓની ખર0દ0 કરવા સાw બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં

^હ6રાત આપી #પધાKQમક ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવવાળા ઇસમો પાસેથી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે તથા 

તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૫/ ૧૪૦૫/ ચ તા. ૦૮/ ૦૭/ ૨૦૧૧ �જુબ w. ૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 ઇ ટ6Vડર|ગ પåિતથી ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ]/ ુપાલન થયેલ નથી  

૨  �ુબંઇ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૨ અને ૧૭૩ �જુબ ચો�સ જw�રયાતો �યાલમા ં રાખી 

કરકસરથી ખર0દ0 કરવી તેમજ માગં યાદ0 તૈયાર કર0 ખર6ખર જw�રયાતની ખર0દ0 bટુક bટુક નહ0 કરતા ફાયદાકારક 

ર0તેજ�ુર0 આયોજન કર0 યો_ય જxથામા ંખર0દ0 કરવી રહ6.  

૩  Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ - ૧૯૪૮ ના િનયમ ૧૨૭(૧) �જુબ વાહન ર0પેર|ગ અને ખર0દ6લ માલ સામન/ ુ

રj#ટર િનયત ન�નુા ન.ં ૮૬ મા ંતેમજ વાહન વાઈઝ �હ#N0શીટ રj#ટર િનભાવેલ ન હોવાથી Gમ ન.ં ૧૪, ૧૬િવગતે 

ર0પેર|ગ અને ખર0દ6લ માલસામાન ના ખચKના Hયાજબીપણાની ખરાઈ થઈ શક6લ નથી. તેમજ વાહનોના Tુના 

માલસામાન / #પેરપાટKસની �ુ ં Hયવ#થા કર6લ છે તેની િવગતો રTુ થયેલ નથી. �ડસમેVટલ રj#ટર િનભાવી િનકાલ 

કર6લ Tુના માલસામાનની િવગતો નuધી અVવેષણ ને આધારથી ખરાઇ કરાવેલ નથી. 

૪ આ રકમના nકુવણામાથંી ] ટ0.ડ0.એસ.ની કપાત આવકવેરા અિધિનયમ ૧૯૬૧ ના િનયમ ૧૯૪(સી) �જુબ કરવાની 

રહ6તી હતી તે કર6લ નથી. 

૪.૬૨. ટ�RડરNગ 6�?યા મોડ� થવાથી થયેલ >કુસાન બાબત 

નગરપાલકા નવસાર0, j. નવસાર0(ફકરા.ન.ં ૧૩) 

નવસાર0 ના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના ઓ�ડટ દરMયાન નીચનેી િવગતે નો ખચK મેન હોલ કવર વીથે Á6મ માટ6 

થયેલ હતો. �ુલ w. ૭,૬૫,૫૦૦/-નો ખચK થયેલ હતો.] sગે નીચે �જુબ ઓ�ડટ અવલોકન છે.  

 

૧. ચીફ ઓફ0સરની તા. ૦૨/૦૯/૨૦૧૬ની નuધ �જુબ ઇ-ટ6Vડર બહાર પાડવાની Pચુના આપવામા ંઆવેલ છે. આમ 

છતા પાચં માસ બાદ કાયKવાહ0 શw કર6લ છે. આમ મોડ0 ઇ-ટ6Vડર|ગ EG0યા શw કરવા sગેના આધારો રTુ કરવા રહ6.  

૨.  ઇ^રદાર ૨૦૧૩-૧૪ના ભાવો �જુબ કામની રકમ nકુવેલ હતી. સને ૨૦૧૬-૧૭ના ભવો સને.૨૦૧૩-૧૪ કરતા 

ઓછા હતા. આમ છતા ૨૦૧૩-૧૪ના ભાવો Fયાને લઇ ઇ-ટ6Vડરની Eક0યા કર6લ છે. ]થી સ#ંથાને w.૨,૦૬,૬૦૦/-/ ુ

/કુશાન થયેલ છે.  

૩. આ કામોના ટ6#ટ ર0પોટKતથા કામની XણુKતા/ ુEમાણપ5 તથા માપપોથી રTુ કર6લ નથી. તે રTુ કરવી રહ6.  
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૪.૬૩ ૧૪મા ંનાણાપચંની �ાRટમાથંી સફાઈના સાધનો ખર�દવામા ંથયેલ અિનયિમતતા nગે 

 નગરપાલકા Òોલ, j.^મનગર( ફકરા.ન.ં ૨૫ )   
 

નગરપાલકા, Òોલને U.D.D. અને G.M.F.B. <ારા ૧૪ મા ંનાણાપંચંનો બીજો હ�તો તા.૨૪/૦૨/૧૬ ના ંcુકમથી 

w.૬૦,૪૪,૬૦૦.૦૦ નો આપવામા ં આવેલ હતો.  

સ#ંથા <ારા N6કટર �ોન ટ6ઈલર માઉVટ|ગ ગ9લી એMપીયરની ખર0દ0 માટ6 w. ૩.૯૯ લાખ, ટાટા ACE HT/યોjયો 

#ટ0યર|ગ ફોગર T35 મશીનની ખર0દ0 માટ6 w. ૬.૨૫ લાખ, N6કટર �ોન N6ઈલર માઉVટ|ગ મોબાઈલ ટોઈલેટ વાન ૧૦ 

સીટ (૨ નગં)ની ખર0દ0 માટ6 w. ૧૧.૫૦ લાખ �ુલ w. ૨૧.૭૪ લાખનો ખચK કરવામા ંઆવેલ હતો.] બાબતે નીચે �જુબ 

ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવેલ છે.  

૧. #થાિનક દ¤ િનકમા ં^હ6રાત આપવામા ંઆવેલ છે. ઇ ટ6Vડર|ગ કર6લ નથી.  

૨. યાિં5ક ઈજનેરના અભEાય િવના તથા માક}ટ સવ¾ના આધાર િસવાય ખર0દ0 કર6લ છે.  

૩. અથKવ એસોસીએટ6ડ, અમદાવાદ <ારા મા5 તેની કંપની "�લેક લી#ટ6ડ નથી." તે Eમાણપ5 ટ6Vડરની શરતોમા ં

સમાવેશ કર6લ ન હતો આમ છતા ટ6કનીકલ બીડમા ં "Disqualify" કર6લ. તેમજ માwિત સે9સના ભાવો અથKવ 

એસોસીએટ6ડના ભાવો કરતા વm ુ હોવા છતા માwિત સે9સ, અમદાવાદ પાસેથી ખર0દ0 કરવામા ં આવેલ હતી.આમ, 

સ#ંથાને આિથ{ક /કુશાન પહuચાડ6લ છે.  

૪. સ#ંથા <ારા આવેલ ભાવો ૨૮.૯૦% �ચા હોવા છતા ંમાક}ટ સવ¾ િવના ક6 બીj વખતના ટ6Vડર કયાK િવના પરબાર6 

ખર0દ0 કર6લ છે ]થી આ ભાવો યો_ય હોવાની ખરાઈ કયાK િવના ખર0દ6લ હોઈ આવી ખર0દ0 થવા sગે જવાબદાર6થી 

ખરાઇ કરાવેલ નથી. 

૫. સ#ંથા <ારા આ વાહનો ખર0દ0 કર0ને �ુબંઈ આકi#મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ ના િનયમ ૧૭૨, ૧૭૩ તથા GTR-૨૦૦૦ 

ના િનયમ ૨૧૯ અVવયે ડ6ડ #ટોક રj#ટર6 ચડાHયા sગેની ખરાઇ કરાવેલ નથી. 
 

ઉkત ફકરાઓ પરQવે નગરપાલકા દહ6ગામ,j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૯), નગરપાલકા પાટણ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૨૬); 

નગરપાલકા કપડવજં, j.ખેડા(ફ.ન.ં૩૭); નગરપાલકા મcધુા, j.ખેડા(ફ.ન.ં૩૯); નગરપાલકા ઉમરગામ, 

j.વલસાડ(ફ.ન.ં૧૨,૧૩), નગરપાલકા અમર6લી, j.અમર6લી(ફ.ન.ં૨૯), નગરપાલકા 

પાલનXરુ,j.બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૮,૯), નગરપાલકા Pરુ6V©નગર,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૮), નગરપાલકા હાર0જ,j. 

પાટણ(ફ.ન.ં૧૭); નગરપાલકા દાહોદ, j.દાહોદ(ફ.ન.ં૧૯,૨૦); નગરપાલકા બગસરા, j.અમર6લી(ફ.ન.ં૨૦,૨૭,૪૨); 

નગરપાલકા ક6શોદ, j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૬,૮); નગરપાલકા માણાવદર, j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૧,૩૦); નગરપાલકા 

બોરસદ,j.આણદં(ફ.ન.ં૩૭,૩૮,૪૧,૪૪); નગરપાલકા pકલાવ, j.આણદં(ફ.ન.ં૧૯,૨૭); નગરપાલકા ગોધરા, 

j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૧૧,૧૩,૧૪,૧૭,૨૨); નગરપાલકા તરસાડ0, j.Pરુત(ફ.ન.ં૩૧), નગરપાલકા 

પાટણ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૪૦); નગરપાલકા lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં૪,૩૦); તરસાડ0,j.Pરુત(ફ.ન.ં૧૪); નગરપાલકા 

કનસાડ,j.Pરુત(ફ.ન.ં૨૧); નગરપાલકા Pરુ6V©નગર,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૦); નગરપાલકા 

]તXરુ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૩,૧૯,૪૬); નગરપાલકા િસFધXરુ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૧૦); નગરપાલકા ખેડા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૧૬); 

નગરપાલકા વાપી,j.વલસાડ(ફ.ન.ં૬,૩૮); નગરપાલકા ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં૯,૧૧); નગરપાલકા બોપલ-

�મુા,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૩૫); નગરપાલકા ÒાગંÒા,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૩); નગરપાલકા 

વઢવાણ,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૬); નગરપાલકા માડંવી,j.કtછ(ફ.ન.ં૭); નગરપાલકા 

ગuડલ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૫,૧૦,૨૪)ના સ#ંથા તરફથી સમય મયાKદામા ંમળેલ જવાબોને Fયાને લઇ ફકરાની િવગતો તૈયાર 

કર6લ છે.  
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6કરણ –૫ 

નગરપા�લકાઓના યોજનાક�ય  કામો/વIસમા ંજણાયેલ તાિંJક, નાણાકં�ય તથા 

અમલીકરણને લગતી અિનયિમતતાઓ બાબત  

 નગરપા�લકાઓ Gારા હાથ ધરવામાં આવેલ યોજનાક�ય િવકાસના કામો/વIસમા ં જણાયેલ તાિંJક, નાણાકં�ય 

તથા અમલીકરણને લગતી અિનયિમતતાઓ બાબત 

૧. �જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ X#ુતક-૧ના પેરા-૨૦૦ �જુબ w.૨૦/- લાખ ઉપરની �ક¬મતના કામની 

ટ6Vડર નોટ0સ 8જ9લાના ��ુય #તર6થી EિસFધ થતા એક દ¤ િનક ઉપરાતં અમદાવાદથી EિસFધ થતા બે દ¤ િનક 

પૈક0 એક saેj વતKમાનપ5મા ંEિસFધ કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. 

૨. �ુબંઇ આકિ# મક ખચKના િનયમો-૧૯૫૯ના િનયમ-૧૭૧ હ6ઠળના પ�રિશ· ટ-૬ પેટા િનયમ-ર �જુબ w.૧/- લાખ 

ક6 તેથી વmનુી �ક¬મતની ખર0દ0 માટ6 બહોળ0 EિસિF ધ ધરાવતા વતKમાનપ5ોમા ં^હ6રાત આપી ટ6V ડર E�Gયા 

અ/સુર0 # પધાKQ મક ભાવો મેળવી ખર0દ0 કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. તેમજ ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ 

Gમાકંઃએસ.પી.ઓ.-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૫-ચ, તા.૨૨/૧૧/૦૬ તથા Qયારબાદના તા.૮/૭/૧૧ના ઠરાવથી w.૫/- 

લાખથી વmનુી ખર0દ0 ઇ-ટ6V ડર|ગથી કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. 

૩. �જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ X#ુતક ભાગ-૧ના પેરા-૨૦૦ તથા માગK અને મકાન િવભાગના 

તા.૧૭/૩/૨૦૦૭ના પર0પ5 Gમાકં:ટ0.એન.સી./૧૦૨૦૦૭/૧/સ અને નમKદા,જળ સપંિ�, પાણી Xરુવઠા અને 

ક9પસર િવભાગના પ�રપ5 ન.ંj.ઇ.એન./૨૦૦૮/આઇ.બી./૨૩૫/(૨૮)/ક-૧,તા.૧૦/૦૨/૨૦૦૯થી 

િનિવદાની સમય મયાKદા ન�0 કરવામા આવેલ છે. ] �જુબ w.૩/- કરોડથી વm ુરકમના કામો માટ6 ૩૦ �દવસ, 

w.૧/- કરોડ થી w.૩/- કરોડ Pધુીના કામો માટ6 ૨૧ �દવસ તથા w.૧/- કરોડ અને તેનાથી ઓછ0 રકમના  

કામો માટ6 ૧૫ �દવસનો સમય ગાળો રાખવો જwર0 છે. 

૪. �જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ ભાગ-૧ના ફ.ન.ં૧૫૧,૨૮૩અVવયે sદાjત રકમ કરતા દસ ટકા(૧૦%) 

�ચા ક6 નીચા ભાવથી ટ6Vડર મTુંર કર6લ હોય તો ર0વાઇઝ sદાજો તૈયાર કર0 Pધુાર6લ વહ0વટ0 / તાિં5ક 

મTુંર0 મેળવવાની થાય છે. અને કામમા ંથયેલ એkસેસ/સેિવ¬ગ માટ6 સ1મ સ�ા સuપણીની મTુંર0 મેળવવાની 

થાય છે. 

૫. �જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ X#ુતક ભાગ-૧ ના પેરા-૧૪(૫)(૪) �જુબ તથા માગK અને મકાન 

િવભાગના પર0પ5 Gમાકં:પી.ડબ9g.ુ/�.ુિન.નuધ/૨૫૦-(૧)/સ,તા. ૨૭/૮/૨૦૦૨ �જુબ ર6કોડK ઓફ ચેક 

મેઝરમેVટ રાખવાની જોગવાઇ Eમાણે દર6ક કચેર0એ િનયત કર6લ ન�નુામા ં મેજરમેVટ ચેક|ગ રj#ટર 

િનભાવવા/ ુ રહ6 છે તથા માગK અને મકાન િવભાગના પર0પ5 Gમાકં: પી.ડબ9g.ુએમ./૨૪૭૮/૯૫ અVવયે 

સ1મ ઇજનેર:ીએ ઠરાવેલ �ક¬મતના કામો/ ુવખતો વખત દસ ટકા(૧૦%) ચેક|ગ કરવા/ ુહોય છે. ]ની નuધ 

રj#ટરમા ંકરવાની હોય છે. 

૬. માગK અને મકાન િવભાગના તા.૩૧/૧૨/૨૦૦૯ના પર0પ5 ન.ંપરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮-સ તથા   ટ6Vડર બી-૧ની 

kલોઝ –૭૭ �જુબ બાધંકામના માલસામાનની �ણુવ�ા માટ6ના પર01ણ પૈક0 ૮૦% પર01ણ #થળ ઉપર, ૧૦% 

પર01ણ સરકાર માVય લેબોર6ટર0મા ંઅને૧૦% પર01ણ ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકરવાનાના રહ6 છે.   
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૭. માગK અને મકાન િવભાગના પ5 Gમાકં:ટ0.એન.સી./૧૦૮૮/આઇ.બી./૨૨૦/૧૮/સ, તા. ૬/૪/૧૯૯૮ 

(તા.૧૭/૧૨/૧૯૯૮ અને તા.૩૧/૮/૧૯૯૧ના સદંભK પ�રપ5) �જુબ કામમા ં વાપરવાનો િસમેVટ 

આઇ.એસ.આઇ. Eમાણપ5 ધરાવતી �ળૂ ઉQપાદક કંપની પાસેથી જ ખર0દ0 તેના અસલ બીલો રTુ કરવાના 

હોય છે. 

૮. ફાઇનલ બીલના nકુવણા સમયે િસમેVટ તેમજ અVય મટ0ર0ય9સ વપરાશ/ ુEમાણપ5 રTુ કરવા/ ુહોય છે.  

૯. �ુબંઇ #ટ6Mપ એkટ-૧૯૫૮ અ/Pુચુી-૧, આટÈકલ- ૩૬(ક) અને આટÈકલ-૨૦(ક) તથા PEુીટ6Vડ6Vટ ઓફ #ટ6Mપ, 

�જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરના પ�રપ5 Gમાકં:#ટ6Mપ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯, તા.૧/૪/૨૦૦૭ થી ટ6Vડર 

અVવયે અનામતની ] રકમ �ફkસ �ડપોઝીટ ર0સી�ટ, એન.એસ.સી. અથવા અVય કોઇ બચતપ5ના માFયમથી 

�કુવામા ંઆવે તો તે રકમના EQયેક w.૧૦૦/- અથવા તેના ભાગ માટ6 ૪.૯૦% #ટ6Mપ ડ¶ટુ0 વPલુ કરવાની રહ6 

છે. 

૧૦. �જુરાત વેટ અિધિનયમ-૨૦૦૩ની કલમ-૫૯(બી) તથા નાણા ં િવભાગના ^હ6રનામા ં Gમાકં: 

j.એચ.એન./૧૪/વેટ/૨૦૦૮/એસ/૫૯/બી/(૩)(૧)/થ અVવયે તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮થી કામોની રકમ w.૧/- 

કરોડથી વધે તો ૦.૬૦% ઇ^રદારના બીલમાથંી  ટ0.ડ0.એસ. તર0ક6 વેટની કપાત કરવાની રહ6શે અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે 

૧૧. ટ6Vડરની kલોઝ–૩૬ તથા ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ઠરાવ Gમાકં: એમ.એમ.આર./૧૧૨૦૦૦/૨૦૧૩/છ, 

તા.૧/૯/૨૦૦૪ અ/સુાર કામમા ં સાદ0 માટ0-�રુમ વાપરવામા ં આવે તો પરમીટ લેવાની તથા રોય9ટ0 

ભરવાની રહ6શે. �યાર6 માગK અને મકાન િવભાગના તા. ૨૮/૪/૨૦૦૩ના પ�રપ5 �જુબ રોય9ટ0 ભયાKની ખા5ી 

માટ6 ફાઇનલ બીલની કોપી l#ુતરશાýી:ીને મોકલવાની હોય છે અને જો ઇ^રદાર આ રોય9ટ0 ભરવાપા5 ન 

હોય તો ઉÄોગ અને ખાણ  િવભાગ/ ુ“નો ડ¶ ુસટÈફ0ક6ટ” ઇ^રદાર પાસેથી મેળવી વકK ફાઇલે રાખવા/ ુરહ6 છે. 

૧૨. માગK અને મકાન િવભાગના તા.૨૯/૦૬/૧૯૯૨ ઠરાવ તથા ટ6Vડર kલોઝ �જુબ જો ઇ^રદાર કામ િનયત 

સમય મયાKદા કરતા  મોÀુ XણુK કર6 તો િવલબંીત �દવસોના Eિત �દન ૦.૧% લેખે વmમુા વm ુsદાjત �કમતંના 

૧૦% લેખે િવલબંીત વળતર વPલુ કરવા/ ુછે. 

૧૩.  �જુરાત #થાિનક ભડંોળ ઓ�ડટ અિધિનયમ -૧૯૬૩ની કલમ-૪ તથા કલમ-૫ અને �જુરાત નગરપાલકા 

અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૭૭ અVવયે તપાસણીપા5 તમામ ર6કડK ઓડ0ટ સમ1 રTુ કરવાની સ#ંથાની 

વૈધાિનક જવાબદાર0 છે. 

૧૪.  અ/દુાન ફાળવણીના cુકમની શરતો �જુબ કામ XણુK થયેથી અ/દુાન વપરાશ/ ુEમાણપ5  અ/દુાન ફાળવણીની 

સબંિધત કચેર0ને મોકલવા/ ુહોય છે. 

૧૫. માગK અને મકાન િવભાગના ઠરાવ ન.ંટ0.એન.સી./૧૦/૨૦૧૩/૩/ભાગ-૨/સી, તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૩થી બાધંમના 

કોVNાkટર પાસેથી sદાjત રકમના w.૩૦/- લાખ Pધુી ૫% અને w.૩૦/- લાખથી વmનુા �ક#સામા ં  ૧૦% 

િસ²ોર0ટ0 ડ0પોઝીટ લેવાની થાય છે.]મા ૫% પફ\મVસ બોVડ બqક ગેરંટ0 તર0ક6, ૨.૫% ^મીન અનામત 

એફ.ડ0.આર.તર0ક6 અને ૨.૫% રન|ગ બીલેથી કપાત કરવાના રહ6શે.  

૧૬. :મ અને રોજગાર િવભાગના ઠરાવ ન.ંસી.ડ�9g.ુએ./૧૩૨૦૧૩/૨૭૭૨૭/મ(૩), તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૩ �જુબ 

�ુલ બાધંકામ ખચKના ૧% લેખે ઇ^રદાર પાસેથી લેબર શેષ વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવા/ ુઠરાવવામા ં

આવેલ છે. 

વષK ૨૦૧૬-૧૭ના નગરપાલકાઓના ઓ�ડટ દરMયાન નગરપાલકાઓ <ારા હાથ ધરવામા ં આવેલ 

યોજનાક0ય કામો / િવકાસના કામો / વકKસમા ંઆ સાથેના પ5કમા ંજણાHયા �જુબની તાિં5ક,નાણા�ંકય તથા 

અમલીકરણને લગતી અિનયિમતતાઓ જણાયેલ હતી. યોજનાક0ય કામો / િવકાસના કામો / વકKસ 

િનયમો/સુાર હાથ ધર0 નગરજનોને Pિુવધાનો લાભ મળ0 રહ6 તથા સરકાર:ી <ારા ફાળવાયેલ નાણાનંો યો_ય 
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ર0તે અને િનયમો/સુાર ઉપયોગ થાય અને જwર0 તમામ વૈધાિનક કપાતો કર0 સમયસર સરકાર:ીમા ંજમા થાય 

અને  કામો XણૂK થાય તે માટ6 યો_ય કાયKવાહ0 હાથ ધરવા Pચુન છે. 

૫.૧ નગરપા�લકા> ુનામ : ઓખા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુનામની િવગત:પીવાનાપાણીની Uરુવઠા યોજનાના કામોમા ંથયેલ અિનયિમતતા nગે વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૦૫૪.૧૦ લાખ (૨૧% �ચા)   થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૦૫૭.૯૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત સમયથી ૧ વષK ૨ માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર 

w..૧,૦૫,૪૧,૦૦૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� આ કામની વહ0વટ0 મTુંર0 અને વકK ઓડKર ૨૦૧૦-૧૧ મા ંઆપેલ હતો.] કામ 

બાર માસમા ં XણુK કરવા/ ુ હb ુ ] કામ એEીલ-૧૬ મા ં XણુK થયેલ છે.]થી કામ 

િવલબંથી XણુK થતા આમ જનતાને પાણી Xરુવઠા યોજનાના લાભથી વચંીત રહ6� ુ ં

પડ6લ છે. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૬,૩૪,૭૭૩/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� કામ/ ુએkસેસ સેિવ¬ગ/ ુ પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� પાણી Xરુવઠા કામ માટ6 વપરાયેલ પાઇપલાઇન માટ6 એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 

છે.ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ પાઇપલાઇનના બીલો રTુ કર6લ નથી ]થી મળવાપા5 

એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0ની ચકાસણી થઇ શક6લ નહોઇ બીલો રTુ કરવાના રહ6.  

� GUDM ગાધંીનગર <ારા w.૮૯૭.૨૮ લાખની વહ0વટ0 મTુંર0 આપેલ �યાર6 સ#ંથાએ 

w.૮૭૧.૧૫ લાખની ^હ6ર િનિવદા આપેલ આમ w.૨૬.૧૩ ની ઓછ0 રકમની ^હ6ર 

િનિવદા આપવા sગે આધારો રTુ કરવાના રહ6.  

� ઇ^રદાર6 રTુ કર6લ ભાટ રોક આઈટમ(વારાની આઇટમ) ના બીલમા ંિવવાદ થતા 

ઇ^રદાર6 કામ #થગત કર6લ હb ુ.ં]થી ગેર0, GUDM,DUDA,કંસલટંટ:ી અને 

ટ0.પી.આઇ.ના અભEાય �જુબ Eિત ઘન મી.ના w.૪૮૫/- સામે w.૬૦૫/- લેખે 

કરવા/ ુન�0 થયેલ ]થી w.૧.૭૪ કરોડ વધારાના nકુવણા માટ6 સ#ંથાએ ઓડKર 

કર6લ છે.પરંb ુGUDM,DUDAની મTુંર0 મેળHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

૧૧૧.૭૬ 

૫.૨ નગરપા�લકા> ુનામ :િવસાવદર(Zળૂ ફ.ન.ં૩૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:�ડ!L�'zસુનિસ!ટમ,Xગુભ પપં,ઇ.એસ.આર.પપં હાઉસ,કPપા�ડ વોલ 

તથા ઇલેILોિમક�િનકલ> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૮૧૫.૯૨ લાખ( ૨૦.૪૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૬૬૫.૧૭ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ : 

� ઓછ0 વPલુ કર6લ #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧,૪૩,૮૪૬/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 

જમા કરવાની રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૦.૪૫% �ચા દર6 ટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

૬૯.૧૮ 
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એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� કામની �ïુત ૧૨ માસની હતી.] ૪૯૦ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w. ૬૭,૭૩,૯૬૧/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૫.૩ નગરપા�લકા> ુનામ : િસ�ા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:િસ�ાશહ6રની પાણી Xરુવઠા યોજના(#ટ6ટફડં) sતરગત �ચી 

ડ0#N0�gશુન સી#ટમ રાઇઝ|ગમેઇન,aેવીટ0 મેઇન �ચી ટાકં0,પMંપ|ગ મશીનર0,પMપ 

હાઉસ,વોટર N0�મqટ�લાટં કંMપાઉVડ વોલ તથા ૧૨ માસની મરામત અને િનભાવણી / ુ

કામમા ંજણાયેલઅિનયિમતતા sગે(Eો]kટ ઑડ0ટ) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૮૧૨.૦૨ લાખ (૮.૬૦% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૦૯.૮૭ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એkજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધ આપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� આ કામની વકK ફાઇલમા ં ૮મા રન|ગ બીલથી ૧૩ રન|ગ બીલ Pધુીની નકલો 

સામેલ રાખેલ નથી ]થી માપપોથીની નuધ સાથે ચકાસણી થયેલ નથી. 

� તા5ંીક તજ�નો ખચK સ#ંથાએ #વભડંોળમાથંી કરવાનો હતો.તે ખચK 

w.૧૩,૮૭,૫૭૬/- થયેલ હોઇ સ#ંથાએ આ ખચK aાટં માથંી કર6લ છે.] #વભડંોળ 

સાથે સરભર કરવાનો રહ6. 

� લેબરશેષની રકમ w.૮,૦૯,૮૭૨/- ઇ^રદાર પાસે વPલુ કર6લ તે રકમ 

સરકાર:ીમા ંકરવાની રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૯૪૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૬૫,૯૩.૯૭૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૬૫.૯૪ 

 

 

 

 

૫.૪ નગરપા�લકા> ુનામ : બગસરા (Zળૂ ફ.ન.ં૯)  

 કામ> ુનામની િવગત:UIDSSMTયોજના nતગત પાણી Uરુવઠા યોજના> ુકામ. વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૫૯૮.૨૨ લાખ(૯.૨૨% �ચા)   થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૮૭.૫૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૩,૫૨,૫૧૨/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો વકK ફાઇલે સામેલ 
રાખેલ ન હતા.] ફાઇલે રાખી રTુ કરવાના રહ6. 

૫૮.૩૦ 
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� કામ િનયત સમયથી ૫૨૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૫૪,૭૭,૨૦૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 
નથી. 

� એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી 
રTુ કરવાના રહ6. 

� પાણી Xરુવઠા માટ6 ખર0દ6લ પાઇપ લાઇન ભારત સરકારના પ�રપ5 

ન.ં૯૪૫/૬/૨૦૧૧ તા.૧૬/૫/૨૦૧૨ �જુબ એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0માથંી �kુતી 
મળવાપા5 છે.સ#ંથાએ એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0/ ુEમાણપ5 રTુ કર6લ નથી ]થી 

એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 મ¸યાની ચકાસણી થયેલ નથી. 

૫.૫ નગરપા�લકા> ુનામ : QમજોધUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુનામની િવગત:પાણીXરુવઠા યોજનાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૫૯.૧૩ લાખ (૧૨.૧૫% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૧૫.૮૨ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૩૦ �દવસના બદલે ૭ �દવસની રાખેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૨.૧૫% �ચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 

]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ XણુK થયેલ છે.આમ છતા છ માસ મોÀુ એટલે ક6 

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬/ ુકામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ આપેલ છે.તથા કામ XણુK થયા બાદ 

૪૫ �દવસમા ં કામના માપો લેવાના રહ6 આકામની માપપોથીમા ં નuધેલ કામની 

િવગતમા ંતાર0ખ દશાKવેલ નથી. 

� કામ તા.૩૧/૮/૨૦૧૪ ના રોજ XણુK થયેલ છે.�યાર6 ઇ^રદારને આખર0 બીલ 

તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ nકુવેલ આમ ૨૨ માસથી વm ુસમય બાદ આખર0 બીલ 

nકુવવા sગે ર6કડKથી કરાવવાની રહ6.  

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૮૭૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર wા. ૫૫,૯૧,૨૯૮/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામની ટ6Vડર ફ0 w.૧૨૦૦૦/- હતી.�યાર6 સ#ંથાએ ૫૫૦૦/-ફ0 વPલુ કર0 w.૬૫૦૦/-

ઓછ0 ફ0 �ુલ ૫ ઇ^રદાર પાસેથી લેતા �ુલ w.૩૨,૫૦૦/-નગરપાલકાને /કુસાન 

ગયેલ છે.] વPલુ કરવાના રહ6. 

૫૬.૨૪ 
 
 
 
 

૫.૬ નગરપા�લકા> ુનામ : મહ�સાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:મહ6સાણા ન.પા.િવ#તારમા ં ટાઉનહોલ બનાવવાના ં કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૩૩.૧૯ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૦૧.૬૮  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  ૪૫.૪૪ 
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� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૬૧૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૩૬,૮૦,૦૦૦/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૪,૮૧,૦૧૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૩,૬૮,૦૦૦/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� આ કામ sગે w.૧,૭૧,૭૮,૬૯૫/- (5ીસ આઇટમ/)ુ એk#Nા આઇટમનો ખચK કર6લ 

છે. �યાર6 w.૨,૯૭,૯૮,૩૫૦/- વધારાનો ખચK અને w.૨૩,૦૦,૮૨૫/-ની બચત 

થયેલ છે.આમ સમa ર0તે જોતા વા#તિવક sદાજો બનાવેલ નથી.તથા 

એkસીસ/સેિવ¬ગ પ5ક બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 

મેળવવી જોઇએ ] મેળવેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૫,૦૩૧/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� માગK અને મકાન િવભાગના પ�રપ5 Gમાકં એસ.ટ0.આર./૧૦૯૭/હ 

તા.૨૭/૧૧/૧૯૯૭ �જુબ એક વષKથી નીચેની �દુતના કામ માટ6 #ટાર ર6ટ 

મળવાપા5 નથી.આકામની �દુત ૧૧ માસ હતી.કામ ૨૦૦૮-૦૯ ના 

એસ.આર.ઓ.ભાવો Fયાને રાખી કામ ઇ^રદારને આપેલ હb ુ.ં આ sગે ઇ^રદાર6 

વારંવાર ભાવ વધારાની માગંણી કર6લ ]થી સ#ંથાએ સને ૨૦૧૨-૧૩ના 

એસ.ઓ.આર.ના ભાવ કરતા sદા] ૨૮.૩૩% ભાવ વધારો કરવા ઠરાવેલ હb ુ ં

]થી ઉkત પ�રપ5ની જોગવાઇનો અમલ કર6લ નથી. 

૫.૭ નગરપા�લકા> ુનામ : તાલાળા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુનામની િવગત:SJMMSVY યોજના nતગત પાણી Uરુવઠા યોજના> ુકામ. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૮૮.૪૨ લાખ( ૧૭% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૮૦.૪૭  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૭% �ચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 

]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ નથી, 

� ભરવાપા5 વેટની રકમ w.૨,૮૮,૨૮૨/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી ૪૬૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર 

w.૪૧,૭૪,૫૫૫/- િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ XણુK થયા/કુામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 રTુ થયેલ નથી. 

� ક6V© સરકાર:ીના ^હ6રનામા ન.ં૧૨/૨૦૧૨,તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૨ �જુબ પીવાના 

પાણી માટ6 વપરાયેલ પાઇપ લાઇન માટ6 એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 છે.આ sગે 
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કલેકટ:ી/ ુ Eમાણપ5 મેળવવા/ ુ રહ6 છે.] સથંાએ મેળવેલ છે.પરંb ુ કામના 

એસોઆર �જુબના બીલો રTુ થયેલ નથી ]થી એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0નો લાભ 

મ¸યાની ખા5ી થયેલ નથી. 

૫.૮ નગરપા�લકા> ુનામ : તલોદ(Zળૂ ફ.ન.ં૧)  
 

કામ> ુ નામની િવગત:નગરપા�લકાતલોદ શહ�રની !ટ�ટફંડ nતગત ડ�.આઇ.પાઇપ તથા 
એસ.ડ�.પી.પી.લાઇન રાયજNગ મેઇનિવતરણ પાઇપ લાઇન �ચી ટાકં�,પપં§ુમ,કPપા�ડ વોલ 
તથા ૧-વષની મરામત િનભાવણીનાકામે જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૯૫.૪૨ લાખ( ૨૦.૩૪%�ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૯૯.૬૬ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથાને બે ટ6Vડર આ કામ માટ6 મળેલ હતા.તે પૈક0 ઇ^રદારના સૌથી ઓછા ભાવ 

મળેલ તે એલ-૧ ને કામ આપતા પહ6લા ભાવ માટ6 નેગોશેશીયન માટ6 બોલાવતા 

તેમણે અસમિંત દશાKવતા એલ-૨ સાથે ભાવો/ ુનેગોશેશીયન કર0 ૨૦.૩૪% �ચા ભાવે 

કામ આપેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૦.૩૪% �ચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામમા ં ઉપયોગ લીધેલ માલસામાનની �ણુવતા માટ6/ ુ ૧૦% ગેર0 <ારા અને ૮૦% 

અVય સરકાર માVય લેબોર6ટર0 <ારા પ�ર1ણ કરાવેલ નથી. 

� કામની �ïુત ૮ માસની હતી.] ૩૮૧ �દવ#થી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર 

w.૩૮,૫૯,૨૯૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૨,૯૬,૮૭૦/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી  

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસે w.૬૫,૬૬૦/- લેબર શેષની રકમ વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ં ભરવાના 

રહ6. 

� ડ0.આઇ.એચ.ડ0.પી.ઇ.પાઇપોના ઇ^રદારના બીલો ચકાસતા બીલો એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 

સાથેના દશાKવેલ છે.પાણી Xરુવઠા પાઇપ લાઇન માટ6 એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0માથંી માફ0 

મળવાપા5 છે.] માફ0 માટ6 કલેકટર:ી �હમતનગરના તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૪ના પ5થી 

જણાવેલ છે ]થી ભર6લ એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 જો ઇ^રદાર6 પરત મેળવેલ હોઇ ] 

ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાના રહ6. 

૪૨.૨૨ 

૫.૯ નગરપા�લકા> ુનામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:PએુઝN0ટમqટ પuડથી વહ6રા Pધુી ૧૦૦૦ એમ.એમ.ડાયાની 

પાઇપલાઇન ફ6ઝ-૨ ના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૫૯.૬૯ લાખ (૪૩% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૩.૪૫ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ સદં6શ અને �દHય ભા#કર ઉતર �જુરાત 

આ�તુી એમ બે લોકલ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ 
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ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૪૩% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન/ ુ ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ 

નથી.ખાનગી લેબોર6ટર0 મા ં ટ6#ટ0ગ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૪,૧૨/૧૨/૨૦૧૪ અને 

તા.૨૮/૧/૨૦૧૫ કરાવેલ છે.કામ શw કયાK તા.૧૩/૩/૨૦૧૫ હતી આમ કામ શw 

કરતા પહ6લા કમ/ ુટ6#ટ|ગ કર6લ છે. અને ખાનગી લેબોર6ટર0 સરકાર માVય હોવાના 

આધારો રTુ થયેલ નથી.  

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૨,૮૦,૧૫૦/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૩૩,૪૪૯/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૭૧૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૨૮,૦૧,૪૯૮/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૫.૧૦ નગરપા�લકા> ુનામ : ઓખા (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:SJMMSVY અRવયે હાઇ![ુલ �બeડNગના કામમા ંથયેલ અિનયિમતતા 

nગે 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૦૭.૯૬ લાખ   થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૪૯.૨૭  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6કનીકલ બીડ ખો9યા બાદ બે પાટÈ માVય ન હોવા છતા તેમના Eાઇઝ બીડ 

ખોલેલ છે.એલ-૧ ઇ^દાર “એએ”:ેણી ધરાવતા ના હોઇ તથા યો_ય માનવ બળ ન 

હોઇ તેમ/ ુ ટ6Vડર ના મTુંર કર0 એલ-૨/ ુ ટ6Vડર મTુંર કર6લ પરંb ુ એલ-૧ 

ઇ^રદાર6 પોતે યો_ય પા5તા ધરાવતા હોવાની અરj સ#ંથાને કર6લ હતી.ટ6Vડર 

મેVgઅુલની જોગવાઇ �જુબ એક વખત એલ-૧ન�0 થયા બાદ જો એલ-૧ કામ 

કરવા માટ6 અસમિંત દશાKવે તોજ એલ-૨ ને કામ આપી શકાય આમ છતા સ#ંથાએ 

એલ-૨ ઇ^રદારને કામ સuપી મેVgલુ ટ³ડર|ગ E�Gયાની કામગીર0નો ભગં થયેલ 

છે.વmમુા ં સ#ંથા <ારા એલ-૧ની અરj પરQવે �ુ ં કાયKવાહ0 કર6લ તે sગેનો 

અહ6વાલ ઓડ0ટમા ંરTુ કરવો રહ6. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૩૦ �દવસના બદલે ૧૫ �દવસની રાખેલ 

છે 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૩૭,૬૩૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૧,૪૯,૫૬૪/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6 

� કામની �દુત ૧૫ માસ હતી.કામ XણુK થયાના આધારો રTુ થયેલ ]થી કામ િનયત 

સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી િનયમો/સુારમહ�મ ટ6Vડરની રkમના ૧૦% 
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લેખે w.૩૦,૦૫,૫૦૭/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન/ ુ ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ 

નથી.ફkત ખાનગી લેબોર6ટર0 <ારા પ�ર1ણ કરાવેલ છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� બીમ માટ6 #પોટK #લેબ ભયાKથી ૧૪ �દવસે ટ6કા ખોલવાના હોઇ છે.�યાર6 ઇ^રદાર6 

બે �દવસમા ટ6કા હટાવી લીધેલ છે.]થી કામની મજvતુાઇ sગે EeાથK ઉભો થાય 

છે. 

૫.૧૧ નગરપા�લકા> ુનામ : ચાણ!મા (Zળૂ ફ.ન.ં૪)  

 કામ> ુ નામની િવગત:!વ�ણªમજયતંી ZfુયમJંી શહ�ર� િવકાસ યોજના અRવયે ચાણ!મા 
શહ�રમા ંનમદા> ુપાણી U§ુુપાડવાનાં કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૮૫.૦૦ લાખ(૨૪.૯૬% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૫૯.૮૭ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� sદાjત રકમ કરતા w.૨૫,૧૩,૧૧૮/-ઓî nકુવo ુકર6લ હb.ુ] sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1મઅિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૪.૯૬% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� �દુત વધારા માટ6 ઇ^રદાર6 સમયસર અરj કરવાની થાયછે.ઇ^રદાર6 અરj કર6લ 

હોવા sગેના કોઇ આધારો રTુ થયેલ નથી આમ છતા ચોમાસાની ઋb ુFયાને લઇ 

સિમિતએ �દુત વધારો આપેલ છે.] િનયમો/ુચત નથી ]થી કામની �ïુત ૧૨ 

માસની હતી.] ૨૧માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુારw.૨૮,૫૦,૦૦૦/-ના 

િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૬૦,૪૬૩/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની રહ6. 

� પિ�મ ર69વે અમદાવાદને w.૩,૨૦,૯૨૩/-નોન ર0ફ³ડ6બલ રકમ ભર6લ છે.] sગેના 

સ1માિધકાર0ના મTુંર0ના આધારો રTુ થયેલ ન હોઇ રTુ કરવાના રહ6. 

૩૦.૬૬ 

 

૫.૧૨ નગરપા�લકા> ુનામ : બાંટવા(Zળૂ ફ.ન.ં૨૮)  

 કામ> ુનામની િવગત:આર.સી.સી.�«¬ટાકં�,વોટર L�ટમhટ ¨લાંટ તથા Xગુભ સPપ> ુકામ. વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૭૯.૪૧ લાખ( ૩૬.૧૪% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૭૭.૮૫ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ : 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૩૬.૧૪% �ચા દર6 ટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

૨૭.૯૪ 
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એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� ઇ^રદાર6 વાપર6લ માલસામના અસલ બીલો રTુ કર6લ નથી ]થી કામના 

#પેસીફ0ક6શન �જુબ માલ વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી.  

� કામની �ïુત ૧૨ માસની હતી.] ૫૪૦ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w. ૨૭,૯૪,૧૪૮/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કામ/ ુ sગે w.૧,૫૬,૮૫૮ નો ઓછો ખચK થયેલ છે.]કામમા ં થયેલ બચત/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1મઅિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામની માપપોથી ઑડ0ટમા ં રTુ થયેલ નથી ]થી થયેલ કામ �જુબ nકુવણાની 

ચકાસણી થયાની ખા5ી થતી ન હોઇ માપપોથી રTુ કરવાની રહ6. 

૫.૧૩ નગરપા�લકા> ુનામ : પોરબદંર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૩)  

 કામ> ુનામની િવગત:કમલાબાગર0નોવેશનના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૭૨.૩૩ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૭૨.૩૩ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ #થાિનક આજકાલ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૬૬,૩૧૭/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૩૮ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૨૭,૨૩,૩૪૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૨૭.૯૦ 

૫.૧૪ નગરપા�લકા> ુનામ : Sરુ�R�નગર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:નગરપાલકાના નવા ઓ�ફસ બ9ડ|ગ બનાવવાના કામ sગે. 

 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૦૩.૩૬ લાખ (૪.૯૦% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૧૩.૨૫  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૮,૦૯૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

૨૪.૯૮ 
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� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૨૭,૯૪૭/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૨૮૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૨૧,૩૮,૩૨૮/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� માલસામાનના ની રોય9ટ0 w.૨,૧૩,૮૩૨/-ભયાKની ખા5ી ર6કડKથી થયેલ નથી.]થી 

ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંભરવાના રહ6. 

૫.૧૫ નગરપા�લકા> ુનામ : િવસનગર (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વ,જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યોજનાફ6ઝ-૨ g.ુડ0.પી.૫૬,૭૮ sતગKત 

લાલદરવા^થી રોશની ચાર ર#તા Pધુી(ભાગ-એ.બી.સી)તથા 5ણ દરવા^ ટાવરથી માયા 

બઝાર તરફ N0મી1 રોડ તથા વોડK ન.ં૧૦ �દપરાદરવા^થી સી.સી.રોડ તથા 

આર.સી.સી.એમ,પી,૩ kલાસ sડર aા�ડ ડ6નેજના કામેજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૭૧.૨૫ લાખ (૧૮.૧૮% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬૯.૮૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૪૮૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૨૦,૯૩,૦૬૯/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ �જુરાત સમાચાર 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૦૧,૯૨૬/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૮.૧૮% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૦૧,૯૨૬/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

૨૨.૯૭ 

૫.૧૬ નગરપા�લકા> ુનામ : ભાયાવદર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૩)  
 કામ> ુ નામની િવગત:સMપહાઉસ પMપ|ગ મશીનર0 પાઇપલાઇન મરામત િનભાવણીના 

કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૧૯.૮૩ લાખ (૫.૮૯% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૧૦.૦૮  લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� કરારની શરત-૬ �જુબ ૧% મરામત િનભાવણી ખચKની રકમ w.૨,૧૦,૦૮૩/- 

બીલમાથંી કપાત ઇ^રદાર પાસેથી કરવાની રહ6શે.] કર6લ નથી.  

� કામ તા.૨૪/૨/૨૦૧૭ ના રોજ XણુK થયેલ છે.પરંb ુકામ XણુK થયા/ ુEમાણપ5 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૨,૧૦,૦૮૩/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૦૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર �ુલ w.૨૦,૭૩,૯૧૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૨૨.૮૪ 

૫.૧૭ નગરપા�લકા> ુનામ : ભાણવડ (Zળૂ ફ.ન.ં૯)  

 કામ> ુ નામની િવગત:એચ.ડ�.પી.ઇ.પાઇપરાણાસર થી મોડપર નદ� બોર સtસાગર Sધુી 

નાખવામા ંઆવેલ તેનો ખચ bયથ જવા nગે. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

  થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૬૮.૯૪ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� HDPE પાઇપ નાખંવામા ંઆવેલ તે ટ6#ટમા ંફ6ઇલ જતા બાક0 w.૯૯૭૧૦૬-/ ુnકુવo ુ

રોક0 દ6વામા ંઆવેલ હb ુ ંફ0ટ|ગના સાધંા º9ુલી જતા સીમqટ કuG0ટ થી સાધંા Xરુતા 

વm ુw.૧૦૭૧૨૦/-વધારાનો ખચK થયેલ હતો. 

� એચ.ડ0.પી.ઇ.પાઇપ તદન ફ6ઇલ જતા સ#ંથાએ પાઇપની બાTુમા ં ડ0.આઇ.પાઇપ 

નાખંેલ ]નો w.૨,૨૮,૩૭,૧૩૮/-નો ઓવરલ¾પ|ગ ખચK થવા પામેલ છે. 

� ઇ^રદાર6 કામના િનયત #પેફ0ક6શન �જુબ ખર0Äાની ચકાસણી ��ુય ઇજનેર <ારા 

ચકાસણી કરવાની હોઇ છે.જો કામ નબ¨ જણાય તો ઇ^રદાર સામે િશ1ાQમક 

કાયKવાહ0 કરવી જોઇએ ] કયાKના કોઇ આધારો રTુ કર6લ નથી,] રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામનો ટ6#ટ|ગ ર0પોટKમા ંપાઇપ નબળ0 kવોલીટ0નો હોવા/ ુજણાવેલ હb ુ.ંતથા 

પાઇપના ઘણા સાધંાઓ લીક6જ જણાયેલ હતા.]થી પાઇપ ખર0દ0 જમીનમા ં નેર0 

કર0 પાથરવાના કામમા માટ6 થયેલ ખચKw.૩,૫૩,૩૦૬/- તથા પાઇપ લાઇન 

ખર0દ0ના w.૧૬,૪૬,૨૯૦/-નો ખચK HયથK ગયેલ છે.અને ફર0વાર કામ કરવાથી 

કામમા ંવm ુસમય લાગતા નાગ�રકોને પાણી Pિુવધા સમયસર મળેલ નથી ]થી 

ઇ^રદાર પાસે �ુલ w.૧૯,૯૯,૫૯૬/-નો ખચK વPલુ કરવાનો રહ6,તથા કuNાkટર 

અને પાઇપલાઇન સ�લાયર જ�ુર0 દંડ0ક0ય કાયKવાહ0 કરવી રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી.ખાનગી લેબોર6ટર0મા ં૫ �ક.aા.પાઇપના લોડનો ૩ નગં પાઇપનો ટ6#ટ|ગ કર6લ 

છે.�યાર6 ૬ �ક.aા.લોડનો ખર0દ6લ પાઇપ/ ુ ટ6#ટ|ગ કયાKના આધારો રTુ થયેલ 

નથી. 

૨૦.૦૦ 
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૫.૧૮ નગરપા�લકા> ુનામ : મહ�સાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકાની હદમા ં ફાયર #ટ6શન બનાવવા/ ુ

કામ(#વ.જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યોજના sતગKત,g.ુડ0.પી-૫૬અને g.ુડ0.પી.-૭૮) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૧૪.૭૬ લાખ (૨૧.૧૭% 
નીચા) 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭૬.૬૦ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૦૫,૯૬૨/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૭૬,૬૦૪/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૭૬,૬૦૪/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� આ કામ sગે w.૩૧,૦૧,૫૨૯/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] sગે થયેલ વધારાના 

ખચK/ ુ  એkસીસ/સેવ|ગ પ5ક બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની 

મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૪૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૧૪,૫૫,૮૯૧/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામના ઇ^રદારા સાથે કર6લ કરારમા ંએડવાVસ  nકુવવાની કોઇ શરત નથી આમ 

છતા સ#ંથાએ ઇ^રદારને કામ શw કરતા પહ6લા ૨૫ લાખ એડવાV સ nકુવેલ છે.] 

રન|ગ બીલેથી વPલુ કર6લ છે. 

૧૯.૧૫ 

૫.૧૯ નગરપા�લકા> ુનામ : ચલાલા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૧)  
 કામ> ુ નામની િવગત:પાણીUરુવઠા યોજના હ�ઠળ કર�લ કામમા ં જણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૨૦૧.૬૦ લાખ(૧૦% નીચા)    થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭૩.૭૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ/ ુ પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો વકK ફાઇલે સામેલ 

રાખેલ ન હતા. ] ફાઇલે રાખી ઓડ0ટમા ંરTુ કરવાના રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૧,૦૪,૨૭૫/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો રTુ 

થયેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૨૩૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર 
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w.૧૭,૩૭,૯૨૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

૫.૨૦ નગરપા�લકા> ુનામ : ક�શોદ(Zળૂ ફ.ન.ં૨૧)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ન.પા.ક�શોદનાFુદા Fુદા વોડ ૧થી ૨૯ મા ં 'લોક રોડના કામોની 

અિનયિમતતા nગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d. ૧૭૫.૧૩ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬૭.૫૦ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડરનો સમય ગાળો ૨૧ �દવસને બદલે ૧૫ �દવસનો રાખેલ હતો. 

� કામના �ુલ 5ણ ટ6Vડર પૈક0 મા�ુિત �ટરEાઇઝના ૯.૮૬% નીચા ભાવ હતા ] 

સૌથી નીચા હતા આમ છતા એન.ડ0.પટ6લ ના ૧.૭૧% નીચાના હતા તેમને કોVNાkટ 

આપેલ ] sગે આધાર રTુ કરવાના રહ6. 

� ઈ^રદાર <ારા માલસામાનના બીલો ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� કામની �ïુત ૯ માસની હતી.] ૭ માસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુારw.૧૭,૫૧,૩૧૮/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૧૭.૫૧ 

૫.૨૧ નગરપા�લકા> ુનામ : રાધનUરુ ( Zળૂ ફ.ન.ં૪ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુનામ / િવગત : ૧૩માનંાણાપચંની �ાટંમાથંી કરાવેલ િવકાસના ંકામો બાબત.  

 ટ�Rડર રકમ : ૧૩૬.૭૨ d.(લાખમા)ં      થયેલ [ુલ ખચ : ૧૮૫.૩૯ d.(લાખમા)ં  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 

૧ �જુરવાડાના નાકાથી ગોગા:ેર0 Pધુી ડામર 

રોડ/ ુકામ. 

૩.૮૩ ૩.૮૩ ૧૧.૪૭ 

૨ ગાધંી ચોકમા ંપેવર �લોક/ ુકામ. ૧૮.૩૧ ૧૮.૬૫ ૧૫.૮૦ 

૩ ગોઠવાડાથી sબકાનગર Pધુીનો 

સી.સી.રોડ/ ુકામ.  

૨૦.૯૩ ૨૦.૯૩ ૧૪.૧૧ 

૪ ન.પા.િવ#તારમા ં૧ થી ૭ કામોમા ં

પાઇપલાઇન/ ુકામ. 

૨૦.૦૧ ૨૦.૦૧ ૨૧.૮૭ 
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ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 
૫ પટણી ગેટથી મીરા દરવા^ ભાગ-૧/ ુકામ ૮.૯૬ ૮.૯૬ ૨૪.૦૩ 

૬ પટણી ગેટથી મીરા દરવા^ ભાગ-૨/ ુકામ ૮.૯૬ ૮.૯૬ ૨૩.૬૦ 

૭ મીરા દરવા^થી નેશનલ હાઇવે ભા-૧/ ુકામ ૧૪.૧૭ ૧૪.૧૭ ૩૪.૧૩ 

૮ મીરા દરવા^થી નેશનલ હાઇવે ભા-૨/ ુકામ ૧૩.૬૩ ૧૩.૬૩ ૧૫.૩૧ 

૯ મડંાઇ ચોકથી છ5ી Pધુીનો ડામર રોડ/ ુ

કામ. 

૧૩.૧૨ ૧૩.૧૨ ૧૩.૭૯ 

૧૦ કડ0યાવાસમા ંસી.સી.રોડની કામગીર0. ૮.૦૭ ૮.૦૭ ૯.૧૯ 

૧૧ a|નપાકK નાળા/ ુકામ.  ૬.૩૯ ૬.૩૯ ૨.૦૯ 

 [ુલ------ ૧૩૬.૩૮ ૧૩૬.૭૨ ૧૮૫.૩૯ 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી Gમ-૫,૬,૭,૮,૧૦,૧૧ ના કામો માટ6 િવલબંથી XણુK થયેલ છે 

]થી િવલબંીત  વળતરની �ુલ w.૧૫,૫૪,૬૯૩/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6. 

� Gમ-૨,૩,૧૧ ના કામો માટ6 �ુલ w.૧૩,૬૩,૧૭૪/- ની બચત અને તે Gમ 

ન.ં૧,૪,૫,૬,૭,૮,૯,અને ૧૧ કામોમા ં �ુલ w.૬૨,૬૧,૯૨૭/-નો વm ુખચK થયેલ ] 

sગે એkસેસ/સેિવ¬ગ પ5ક બનાવી સ1માિધકાર0:ી <ારા મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� કામોની માપપોથીની ચકાસણી કરતા માપપોથીના પાના નબંર અને માપ લેનાર 

ઇજનેર/ ુ નામ દશાKવેલ નથી.રન|ગ અને ફાઇનલ બીલો નuFયાની િવગતમા ં

તાર0ખ દશાKવેલ નથી.]ની XતુKતા કરવી રહ6. 

� ઉkત કામના Gમ ન.ં૨,૩,૧૦મા ૧૦%થી નીચાભાવે કામ આપેલ છે.]ની મTુંર0 

મેળવેલ નથી. 

� આ કામો ૧૩ મા ં નાણાપચંની aાટંમાથંી કર6લ છે.�ુલ મળેલ aાટં કરતા 

w.૧૬,૦૭,૭૩૨/-વm ુખચK કર6લ છે.]ની aાટં મેળવી ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w..૧,૧૧,૨૩૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

૫.૨૨ નગરપા�લકા> ુનામ : વeલભીUરુ(Zળૂ ફ.ન.ં૧૧)  
 કામ> ુ નામની િવગત:વeલભીUરુ શહ�રના િવિવધ િવ!તારમા ં પેવર 'લોક રોડના કામની 

અિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૧૪.૬૦ લાખ(૨૭.૨૦%નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૧.૩૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� sદાjત રકમ કરતા w.૨૬,૭૩,૪૯૮/-વm ુ nકુવo ુ કર6લ હb.ુ]/ ુ વm ુ ખચK/ ુ
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એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� કામના sદાજો સામે ૨૭.૯૪% / ુકામ ઇ^રદાર પાસે કરાવેલ હb ુ ં કંસ9ટંસ:ીના 

અભEાય �જુબ નીચા ભર6લ આઇટમના ભાવો/ ુકામ ૧૦૦% કરાવવા/ ુથાય છે.] 

ન કરાવવા બદલ ર6કડKથી ખા5ી કરાવવાની રહ6.  

� આ કામ માટ6 �ુલ છ બીડરોને માVય ગણવામા આવેલ હતા તે પૈક0 સજંય 

કં#Nકશન અને દ6સાઇ કં#Nકશનને “ ૩ એ” મા ં કામનો અ/ભુવ તથા ટનK ઓવર 

િવગત દશાKવેલ ના હતી આમ છતા તેમના બીડ માટ6 લાયક ગણવા sગે #પ·ટતા 

કરવી રહ6. 

� કામની જનરલ શરત-૧૬ �જુબ કામનો વકK ઓડKર મ¸યેથી કામનો Eોaામ વકK 

Eોaેસ ર0પોટK અને સી.પી.એમ.ચાટK કામ શw કયાK તાર0ખ અને સભંિવત કામ XણુK 

થવાની મા�હિત ઇ^રદાર6 આપવાની થાયછે.] રTુ કર6લ નથી.કામ ધીમી ગિતથી 

થતા સ#ંથા <ારા કોઇ નો�ટસ આ�યા/ ુ ર6કડKથી ખા5ી થયેલ નથી.ધીમી ગિતથી 

કામ થતા કામ અસાધારણ િવલબંથી કામ XણુK થયેલ છે. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૭.૨૦% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામની �ïુત ૭ માસની હતી.કામની �દુત વધારવા ઇ^રદાર6 કર6લ અરj ફાઇલે 

ન હતી �દુત વધારવાના કારણો ના પ5Hયવહારની ફાઇલ પણ વકK ફાઇલે રાખેલ 

નથી ]થી �દુત વધારો િનયમા/સુાર નથી ]થી૨૬૧ �દવસથી િવલબંથી XણૂK 

કર6લ કામ માટ6 િનયમો/સુારw.૧૫,૭૪,૨૨૬/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત 

કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૮૪,૧૭૫/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� ઇ^રદારા પાસેથી કામમા વપરાયેલ માલસામાનના અસલ બીલો મેળવી ફાઇલે 

રાખવાના હોઇ છે.] ફાઇલે રાખેલ નથી. 

� હયાત ર#તા ઉપર મેઇન હોલને સપાટ0 લેવલે લાવવા સા�ુ મqનહોલ,Á6ઇમ કવન¾ 

ખોદ0ને ર0નોવેશન કર0 ર0ફ0ટ|ગ કરવાના કામો sદાજમા ંસમાવેશ ન�હ કરતા ૧૧ 

ર#તાના કામોમા ંએk#Nા આઇટમ તર0ક6 w.૧૨,૮૩,૬૫૨/-નો ખચK થયેલ છે.ટ6Vડર 

૨૭.૨૦% નીચેના ભાવે હોઇ w.૩,૪૯,૧૫૩/- નીચા ભાવનો લાભ સ#ંથાએ 

�મુાવવો પડ6લ છે. 

� કામ XણુK થયા/ ુEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� Tુદા Tુદા ૧૧ કામો માટ6 રોલ|ગ કામ કરવા/ ુથાય છે પરંb ુરોલ|ગ કામ કર6લ 

નથી.]થી કામની �ણુવ�ા બાબતે થડKપાટÈ �પેkશન એકમનો તા5ંીક અભEાય 

મેળવેલ નથી ] મેળવી રTુ કરવાનો રહ6.   
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૫.૨૩ નગરપા�લકા> ુનામ : બોરસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૨૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા િવ#તારમા ં આ#ફા9ટ રોડ બનાવવા ર0પેર|ગ કામે 

અિનયિમતતા બાબત(lગુભK ગટર યોજના) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૫૦.૮૭ લાખ( ૦.૭૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૫,૩૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૩૦ �દવસના બદલે ૧૪ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૧૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧૫,૧૯,૨૯૩/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૯૧,૧૫૮/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� મTુંર થયેલ ટ6Vડરની રકમ કરતા w.૬૫,૫૪,૨૩૯/- ઓî nકુવo ુ કર6લ હb.ુ] 

sગે/ ુસેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી 

રTુ કરવાના રહ6.   

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 તથા થડK પાટÈ �#પેકશન સટÈ રTુ થયેલ નથી ] રTુ 

કરવાના  રહ6. 

૧૬.૧૦ 

૫.૨૪ નગરપા�લકા> ુનામ : બાવળા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૦)  
 કામ> ુનામની િવગત:યોજનાક�ય કામોમા ંજણાઇ આવેલ અિનયિમતતાઓ બાબત. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 [ુલ Fુદા Fુદા-૧૬ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૬૨.૫૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન/ ુ ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 તથા ૮૦% સરકાર માVય 

લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવ�ુ ંજોઇએ ] કર6લ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૭૭,૪૪૮/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની રહ6 

� લેબરશેષ w.૩,૬૪,૬૪૯/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાની રહ6. 

� કામના માલસામનના ટ6#ટ0ગ ચાz w.૩,૬૪,૬૪૯/-વPલુ કર6લ નથી ] વPલુ કર0 

સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� આવકવેરો w.૭,૨૯,૨૯૮/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� ફકરા સાથે જોડ6લ પ5કના �ુલ Tુદા Tુદા ૧૬ કામો પૈક0 Gમ ન.ં૧મા �દવસો-૬૯ 

Gમન.ં૨મા �દવસો-૪૪ ના કામો િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર 

w.૧૭,૭૯૪/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� કામના કામ XણુKતાEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો રTુ 

થયેલ નથી. 

૧૫.૫૪ 
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૫.૨૫ નગરપા�લકા> ુનામ : વેરાવળ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૩)  
 કામ> ુ નામની િવગત:સી.સી.રોડ તથા પેવર 'લોક ર�સફલNગના કામ(પેક�જ-૨) ની 

અિનયિમતતા nગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૩૯.૦૮ લાખ( ૧૮.૫૧% 
નીચા) 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૩.૨૯  લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૪૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર 

w.૧૩,૯૦,૭૭૧/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� ભરવાપા5 વેટની રકમ w.૮૫,૯૭૨/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

૧૪.૭૭ 

૫.૨૬ નગરપા�લકા> ુનામ : સોનગઢ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપા�લકા સોનગઢ ).તાપી આવાસ યોજના 

આઇ.એચ.એસ.ડ�.પી.�ાંટના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૮૮૮.૫૭ લાખ( ૮૧% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧૯૩.૯૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ XણુK થવાની તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૫ હતી પરંb ુકામ XણુK થયેલ નથી.]થી કામ 

િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર w.૧૦,૪૩,૪૧૦/-ના 

િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� આ યોજના તળે ક6ટલા મકાન XણુK કરવાના હતા અને તે પૈક0 ક6ટલા XણુK કર6લ 

અને ક6ટલા બાક0મા હતા અને ક6ટલા મકાન/ ુફાળવoુ ં કર6લ તેની ર6કડKથી ખા5ી 

કરાવવાની રહ6. 

� કામ પાછળ વપરાયેલ #ટ0લ અને સીમqટ/ ુ રj#ટર રTુ થયેલ નથી.]થી કામ 

�જુબ માલ સામાન વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૪,૧૩,૩૬૪/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� આ કામમા ંક6ટલા મકાનો તૈયાર થયેલ અને ક6ટલા મકાનો ફાળવેલ તેની મા�હતી 

રTુ થયેલ નથી રTુ કરવાની રહ6. 

૧૪.૫૭ 

૫.૨૭ નગરપા�લકા> ુનામ : વેરાવળ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૫)  

 કામ> ુનામની િવગત:!વ�ણªમ જયતંી ZfુયમJંી શહ�ર� િવકાસ યોજના z.ુડ�.પી.-૭૮ હ�ઠળ 

કામોની અિનયિમતતાઓ બાબત(પેવર 'લોક રોડ> ુકામ) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨૪.૮૧ લાખ( ૮.૭૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૮.૫૮ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

૧૩.૩૭ 
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� કામ િનયત સમયથી ૨૫૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.અરજદાર6 �દુત 

વધારાની કર6લ અરj કામ XણુK કરવાની �દુત બાદ કર6લ હોઇ િનયમા/સુાર 

નથી.]થી િનયમો/સુાર w.૧૨,૪૮,૧૧૮/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો 

રહ6. 

� ભરવાપા5 વેટની રકમ w.૮૯,૧૪૫/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

૫.૨૮ નગરપા�લકા> ુનામ : ક�શોદ(Zળૂ ફ.ન.ં૨૪)  

 કામ> ુનામની િવગત:ન.પા.Fુદા Fુદા વોડ ૧ થી ૧૮ મા ં'લોક રોડના કામની અિનયિમતતા 
nગે. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 
ટ�Rડર રકમ: d. ૧૩૧.૦૪ લાખ(૧.૭૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૨.૦૦ લાખ 

 

 
ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડરનો સમય ગાળો ૨૧ �દવસને બદલે ૧૫ �દવસનો રાખેલ હતો.  

� કામના �ુલ 5ણ ટ6Vડર પૈક0 મા�ુિત �ટરEાઇઝના ૯.૮૬% નીચા ભાવ હતા ] 

સૌથી નીચા હતા �યાર6 એન.ડ0.પટ6લના ભાવો ૧.૭૧% નીચા હતા આમ 

એન,ડ0.પટ6લ  ભાવ વm ુ હોવા છતા તેમને કuNાkટ આપેલ ] sગે આધાર રTુ 

કરવાના રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી 

� ઈ^રદાર <ારા માલસામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામની �ïુત ૯ માસની હતી.] ૯ માસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર w. 

૧૩,૩૩,૨૦૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૧૩.૩૩ 

૫.૨૯ નગરપા�લકા> ુનામ : બોરસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૨૪)  
 કામ> ુ નામની િવગત:lગુભK ગટર યોજના અVવયે બોરસદ નગરપાલકા હદમા ંસી.સી.તથા 

આર.સી.સી.રોડના કામોનીઅિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૧૯.૩૫ લાખ( ૦.૭૦%નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧૮.૫૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0 ૩૦ �દવસના બદલે ૧૪ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૪૮ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧૨,૦૧,૯૫૧/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૭૨,૧૧૭/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો વકK ફાઇલે સામેલ 

રાખેલ ન હતા. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૧૨.૭૪ 
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૫.૩૦ નગરપા�લકા> ુનામ : થાનગઢ (Zળૂ ફ.ન.ં૨૨)  
 કામ> ુ નામની િવગત:આર.એ.વાય.યોજના અVવયે આવાસો બાધંવાની ધીમી કામગીર0 

ઉપરાતં બાધંકામની અિનયિમતતાઓ sગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૮૬૮.૩૪ (૨.૭૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૩૭.૪૪લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૩,૮૬,૨૪૬/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી ટ6Vડર રકમના ૦.૬% આવક વેરા પેટ6 w.૮,૦૨,૪૬૪/-ની વPલુાત 

કરવાની રહ6 અને સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� આ કામ માટ6 �ુલ ૪૨૦ આવાસો બાધંી ગર0બ પ�રવારને આપવાના હતા.આ કામનો 

વકK ઓડKર તા.૪/૪/૨૦૧૫ આપેલ હતો કામની �દુત ૧૮ માસ હતી આમ 

તા.૩/૧૦/૨૦૧૬ રોજ કામ XણુK કરવા/ ુ હb ુ ં �યાર6 કામ ઓડ0ટ વષK એટલેક6 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ Pધુી XણુK થયેલ નથી ]થી ગર0બ લાભાથ�ને આવાસોના 

લાભથી વચંીત રહ6લ છે.]થી કામ bરુત XણુK કરવા/ ુરહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો રTુ 

થયેલ નથી. 

� કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� આ યોજના તળે ૪૨૦ આવાસો બનાવી શહ6ર0 ગર0બ લોકોને ફાળવવાના 

હતા.ફાળવણી માટ6 ક6ટલા અરj ફોમK િવતરણ કર6લ તે પૈક0 ક6ટલા ફોમK પરત મળેલ 

અને અરજદાર પાસેથી ક6ટલી ડ0પોઝીટ જમા લીધેલ તે sગે/ ુર6કડK રTુ થયેલ નથી. 

� આ કામો/ ુ થડK પાટÈ �પેkશન ].એ.j.ડ0ઝાઇનર Eા.લી.અમદાવાદને સuપેલ હb ુ

આમ છતા િવÃકમાK કVસ9ટVટને થડK પાટÈ �પેkશન ફ0 પેટ6 w.૭૬,૭૮૪/-nકુવેલ છે.  

૧૧.૮૯ 

૫.૩૧ નગરપા�લકા> ુનામ : સાવર[ંુડલા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:Fુદા Fુદા િવ!તારમા ં'zટુ��ફક�શન ૨ લાખ અને ૧૨ મી.�ચી ટાકં� ૧ 

લાખ લી.સપં પપં dમસાથે કPપાઉRડ વોલ અને કોમન ¨લોટમા ંગાડન ડ�વલપમhટ કરવા> ુ
કામ. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૧૦૨.૪૨ લાખ (૩.૮૫% ની\)ુ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૦૧.૫૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૨૧ �દવસના બદલે ૧૪ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૬૭,૯૦૭/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી ૩૦૩ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૧૦,૬૫,૧૮૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો વકK ફાઇલે સામેલ 

રાખેલ ન હતા. 

૧૧.૩૩ 
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૫.૩૨ નગરપા�લકા> ુનામ : વથંલી ( Zળૂ ફ.ન.ં૨૨ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : સરકાર� અ>દુાનમાથંી થયેલ !થાિનક િવકાસના કામની 
અિનયિમતતા બાબત. 

 

 ટ�Rડર રકમ : ૧૩૦.૯૮ d.(લાખમા)ં થયેલ [ુલ ખચ: ૧૪૬.૬૭d. (લાખમા)ં   
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 

૧ �બુેડ0ના Xલુથી સરકાર0 આરામ હુ 

Pધુી સી.સી,રોડ 

૧૦.૦૦ ૭.૪૧ ૧૦.૩૯ 

૨ તા½કુા ખ.વે.સઘંથી nનુીભાઇના બેસાના 

ઘર Pધુી સી.સી.રોડ  

૧૪.૯૮ ૧૦.૯૫ ૧૪.૯૮ 

૩ Tુની ન.પા.કચેર0થી પટ6લ ચોક Pધુી 

સી.સી,રોડ/ ુકામ. 

૧૮.૬૯ ૧૯.૬૨ ૧૮.૩૭ 

૪ ઘાચંી ક°#તાન કMપાઉડ વોલ ૭.૯૮ ૭.૯૮ ૭.૫૭ 

૫ ઘાચંી ક°#તાનથી vખુાર0 ક°#તાન 

સી.સી.રોડ 

૮.૧૪ ૮.૧૪ ૭.૩૬ 

૬ માણાવદર રોડથી �બુેડ0ના Xલુ Pધુી 

સી.સી.રોડ 

૧૪.૩૧ ૧૦.૮૫ ૧૫.૫૬ 

૭ મેમણ કોલોની ભલાઇશા દરગાહથી 

પટ6લ રોડ સી.સી.રોડ. 

૨.૫૧ ૨.૭૬ ૨.૧૯ 

૮ ઇદગાહ ક°#તાન તથા સાતંલXરુ ધાર 

દ6વી Xજુક િવ#તારમા ંસી.સી.રોડ 

૧૫.૦૧ ૧૩.૭૭ ૧૪.૬૦ 

૯ 5ાબંડ0યા શેર0,વામ^ શેર0,lતુ 

શેર0,�દપેશ લ_નેશા શેર0મા ંસી.સી.રોડ 

૧૮.૪૩ ૧૯.૩૨ ૧૬.૧૫ 

૧૦ �દલાવર નગર ��ુુìપા ર6સીડ³સી 

સી.સી.રોડ 

૧૪.૨૯ ૧૦.૬૯ ૧૨.૫૪ 

૧૧ �#ુલીમ ક°#તાન કર0મ પીર ક°#તાન 

કMપા�ડ વોલ 

૧૨.૧૬ ૧૦.૯૦ ૯.૩૫ 

૧૨ વાલી દરવા^ બોરથી �ુતીયાણા 

દરવા^ ૧૦૦ એમ.એમ.પાઇપ લાઇન 

૧૪.૬૦ ૧૫.૨૨ ૧૪.૭૨ 

૧૩ સેનેટર0 ઓફ0સ ર0નોવેશન  ૩.૬૫ ૩.૩૮ ૨.૯૦ 

 [ુલ------ ૧૫૪.૭૫ ૧૩૦.૯૮ ૧૪૬.૬૭ 
� ઉkત Gમ ન.ં૧,૨,૬,૧૦,૧૧,નાકામો ૧૦% થી નીચે ભાવથી ઇ^રદારને કામ આપેલ 

છે ]ના ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ 

૧૦.૮૨ 
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કર6લ નથી. 

� ઇ^રદાર6 વાપર6લ માલસામના અસલ બીલો રTુ કર6લ નથી ]થી કામના 

#પેસીફ0ક6શન �જુબ માલ વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી. ]થી  

� ઉkત િવગતના Gમ ન,ં૧,૨,૬,૧૦ મા ં ૧૦% થી વm ુ ખચK થયેલ છે �યાર6 Gમ 

ન.ં૩,૭,૯,૧૧,ના કામોમા ૧૦%થી વm ુ સેિવ¬ગ થયેલ છે. કામો/ ુ sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� ઇ^રદાર પાસેથી િવલબંીત વળતરની w.૧૦,૮૧,૭૨૧/- રકમ વPલુ કર6લ નથી ] 

વPલુ કરવાની રહ6. 

૫.૩૩ નગરપા�લકા> ુનામ : bયારા (Zળૂ ફ.ન.ં૪૪)  
 કામ> ુ નામની િવગત:bયારા નગરપા�લકા સેવા સદન બનાવવાનાં કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૮૫.૧૧ લાખ( ૧૬.૫૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૧.૬૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૬.૫૧% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલસામાનના બીલો રTુ થયેલ નથી.]થી �ણુવતા �જુબ 

માલસામાન વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� માપપોથીના ૨૦૧૬-૧૭/૬ પાના ન.ં૪૯ �જુબ ૪૫ નગં ઓફ0સ ટ6બલ દશાKવેલ છે. 

�યાર6 ફાઇનલ બીલમા ં ૪૯ નગં દશાKવી nકુાદો કર6લ છે.]થી ૪ ટ6બલ/ ુ વm ુ

nકુવo ુ કર6લ છે.]થી એક ટ6બલના w.૧૩,૯૩૮/-લેખે ૪ ટ6બલના w.૫૫,૭૫૨/-

વPલુ કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૧૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર 

w.૧૦,૧૨,૮૫૦/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

૧૦.૬૯ 

૫.૩૪ નગરપા�લકા> ુનામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ઓડ0ટ6ર0યમમા ં �ટ6ર0યરવકK કરવાની કામગીર0ના કામમા ંજણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૬.૭૮ લાખ (૭% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૬૧.૭૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 મા 

^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ �દHય ભા#કર ઉતર �જુરાત આ�િૃતમા એકજ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૬૧૭૨૧/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

૧૦.૦૦ 
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� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૫૦,૩૦૧/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ ૧૦% તથા માVય ખાનગી 

લેબોર6ટર0મા ૮૦% માલસામાન/ ુ પર01ણ કરાવવા/ ુ હોઇ છે.] આ કામ માટ6 

કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� આ કામ sગે w.૧૪૯૪,૧૩૭/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] sગે એkસીસ પ5ક 

બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] 

મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુતકરતા ૫૮૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૪,૬૭,૮૦૨/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� આ કામની આઇટમ ન.ં-૨ એધેસીવ ચામKર તથા મTુર0 માટ6 ડબલ nકુવo ુ

w.૪,૨૦,૨૩૨/-થયેલ હોઇ ] ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાના રહ6. 

૫.૩૫ નગરપા�લકા> ુનામ : ધોરા) (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મ જયિંત ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના હ6ઠળ બહારXરુા 

િવ#તારમા ંમટન માક}ટબનાવવાના કામમા ંઅિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૯.૫૬ લાખ ( ૩% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૨.૦૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 મા 

^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 

EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૫૭૭ �દવસિવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો િનયમોચત 

નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૯,૯૫,૫૬૪/-ના િવલબં વળતરની 

વPલુાત કરવી રહ6 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ં આવેલ 

નથી. 

� આ કામમા �ુલ w.૧૭,૫૦,૦૩૧/-બચત રહ6લ છે.] sગે/ ુસેિવ¬ગ પ5ક તથા Pધુાર6લ 

sદાજો સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર કર0 રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામના િસ¬ગલ ટ6Vડર મળેલ હb ુઆમ છતા ર0 ટ³ડર|ગ સ#ંથાએ કરાવેલ નથી તથા 

સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� આ કામ તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ XણુK થયેલ છે પરંb ુથયેલ કામ મટન માક}ટની 

yુકાનો ભાડાપ� 6 ક6 વેચાણથી આ�યાના આધારો રTુ થયેલ નથી.  

૯.૯૬ 

૫.૩૬ નગરપા�લકા> ુનામ : માણાવદર(Zળૂ ફ.ન.ં૩૩)  
 કામ> ુનામની િવગત: કોPzનુીટ� હોલ-૨ તથા ઉPમીદ સhટર બનાવવા> ુકામ વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૪.૫૮ લાખ( ભાવે ભાવથી) થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૧.૩૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ : ૯.૫૭ 
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� કામ/ ુsગે/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� કામ XણુK થયા/ ુ Eમાણપ5 રTુ થયેલ નથી છતા આખર0 બીલ 

તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી nકુવવા sગે #પ·ટતા કરવી રહ6. 

� ઈ^રદાર <ારા માલસામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૧,૪૯૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� કામની �ïુત ૭ માસની હતી.] ૩૭૧ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w.૯,૪૫,૭૫૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૫.૩૭ નગરપા�લકા> ુનામ : સલાયા (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:શાક માક}ટ નjક નવી #�ુલના બ9ડ|ગના બાધંકામમા ં થયેલ 

અિનયિમતતા sગે (SJMMSVY UDP-78) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૬.૧૮ લાખ (૩.૩૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૩.૦૦ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ જય�હ¬દ અને lિુમ દ¤ િનક પ5મા ં

^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

� કામની સૈFધાિંતક મTુંર0 મ9યા બાદ છ માસ તા5ંીક મTુંર0 મળતા કામ છ માસ 

મોÀુ શw કર0 જનતાને #�ુલનો લાભ મોડો મળેલ છે..  

� કામની વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0 w.૧૦૦ લાખ સામે ^હ6ર િનિવદા ૯૩ લાખ 

આપી w.૭ લાખ ઓછા કામની િનિવદા આપવા sગે આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામ માટ6 સ|ગલ ટ6Vડર મળેલ અને તે મTુંર કર0 કામ આપેલ સ|ગલ ટ6Vડર 

હોવા છતા કામ આપતા પહ6લા સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળHયાના આધારો રTુ 

થયેલ નથી. 

� ટ6Vડરનો સમય ૨૧ �દવસને બદલે ૧૩ �દવસ રાખતા વm ુ હર0ફ ભાવનu લાભ 

�મુાવેલ છે. 

� ઓછ0 વપરાયેલ #ટ6Mપ ડ¶ટુ0 w.૨૯૮૫/- ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કર0 

સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� આ કામ ૯ માસમા ંXણુK કરવા/ ુહb ુઇ^રદારની અરjને કારણે સામાVય સભાના 

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવથી વm ુ ૯ માસ એટલેક6 ૧૦૦% કામની �દુતમા ં

વધારો મTુંર કર6લ છે.આમ ૧૦૦% કામની �દુત વધારા માટ6 સરકાર:ીની મTુંર0 

મેળવવાની રહ6 છે.સ#ંથાની સામાVય સભાને સ�ા હોવાના આધારો રTુ કરવાના 

રહ6. 

� િનયમ િવ�ુFધ કામની �દુતનો વધારો કર6લ છે.કામ ૨૭૦ �દવસ િવલબંથી XણુK 

કર6લ હોઇ િનયમો/સુાર w.૯,૩૦,૧૯૮/-િવલબંીત વળતર ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ 

૯.૩૩ 
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કરવાના રહ6. 

� આ કામમા ં w.૩૦,૫૫૫/-વધારા/ ુ કામ કર6લ છે.] વધારાના કામની 

સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મ¸યાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

૫.૩૮ નગરપા�લકા> ુનામ : સાવર[ંુડલા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૯)  

 કામ> ુ નામની િવગત:મ�ુવારોડ ઉપર વાડNગ ®L�ગેટ 'zટુ��ફક�શન તથા પેવાર 'લોક 

�ટપાથ બનાવવા> ુકામ. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૮૯.૮૭ લાખ (૩.૫૧% ની\)ુ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૨.૯૮ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત સમયથી ૧ વષK,૨ માસ અને ૨૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુાર w.૯,૩૧,૪૬૭/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

કર6લ નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� માપપોથી ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

૯.૩૧ 

૫.૩૯ નગરપા�લકા> ુનામ : ગાધંીધામ (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા <ારા િવિવધ aાટં અને #વભડંોળ હ6ઠળ XણુK કરાયેલ 

બાધંકામ કામોના અમલીકરણમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત.(Tુદા Tુદા ૨૫ કામો)  
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 [ુલ ૨૫ Fુદા Fુદા કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૨૩.૦૬  લાખ  

 

ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ કtછના #થાિનક બે વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો રTુ થયેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� આ ૨૫ કામો પૈક0 પારા સાથેના પ5કના અ/ ુGમ ન.ં૧૨,૧૬,૧૭મા ટ6Vડર રકમ 

કરતા w.૨૨,૨૧,૯૧૮/-વm ુ ખચK થયેલ છે.] વધારાના ખચK sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ/ ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી 

રTુ કરવાના રહ6.   

૮.૯૦ 
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� આ ૨૫ કામો પૈક0 પારા સાથેના પ5કના Gમ.,૯,૧૧,૧૩,૧૬,૨૦,૨૨ ના કામો 

િનયત સમય મયાKદા કરતા અ/Gુમે ૧૩૭,૩૦,૧૭૬,૬૮,૧૧૫ �દવસ િવલબંથી કર6લ 

હોઇ ઇ^રદાર પાસેથી w.૮,૯૦,૪૭૯/-િવલબંીત વળતર વPલુ કરવાના રહ6. 

� આ ૨૫ કામોની માપપોથી ન.ં૬૪,૬૮,૪૧,૬૯,૮૧,૬૫ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� આ કામો પૈક0 Gમ-૧ થી૯ અને ૧૯ના કામોના XણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� આ કામો પૈક0 Gમ-૨૪ અને ૨૫ના કામો માટ6 એકજ ટ6Vડર મળેલ હb.ુ] #વીકાર0 

કામો આપેલ હતા.સ|ગલ તqડર મળેતો ફ6ર ટ³ડર|ગ કર� ુ જોઇએ અથવા 

સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] મેળHયાના આધારો રTુ થયેલ નથી.  

૫.૪૦ નગરપા�લકા> ુનામ : પેથાUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૧૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:કં#Nkશન ઓફ આર સી સી રોડ એટ વે�રયસK �લેિસસ નગરપાલકા 

પેથાXરુ �ર#ટોર6શન એVડ ર0પેર|ગના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૮૮.૭૭ લાખ (૩૭.૩૦% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૩.૮૦ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૭.૩૦% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 તથા ૮૦% સરકાર:ી માVય 

ખાનગી લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૪૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૮,૮૭,૬૮૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 રTુ થયેલ નથી.  

૮.૮૮ 

૫.૪૧ નગરપા�લકા> ુનામ : બાબરા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૧)  
 કામ> ુનામની િવગત:Uણુથયેલ બાધંકામના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૧૩૧.૮૪ લાખ   થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૨.૮૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુારw.૮,૨૭,૫૯૬/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઓછ0 વપરાયેલ #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૨૯,૫૧૪/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા 

કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 માVય લેબોર6ટર0મા ંઅને “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુપર01ણ 

૮.૮૭ 
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કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� કામના કામXણુKતા/ ુEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૫.૪૨ નગરપા�લકા> ુનામ : િવસનગર (Zળૂ ફ.ન.ં૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વ,જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યોજનાg.ુડ0.પી.૫૬,૭૮ બચત aાટંમાથંી 

સી.સી,N0મી1 રોડ,પાઇપ ક9વટK ,બી¡9ડ¢ગર0નોવેશન,પેવર �લોક,ડામર રોડની કામગીર0મા ં

જણયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ: d.૧૦૩.૨૧ લાખ (૨૯.૫૪% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ: d.૧૦૫.૮૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0 ૨૧ �દવસના બદલે ૭ �દવસની રાખેલ છે. 

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન/ ુ ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ 

નથી.તથા ખાનગી લેબોર6ટર0મા કરાવેલ પ�ર1ણ કરાવેલ તેના આધારો રTુ થયેલ 

નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની રકમ w.૬૩,૪૮૬/- રકમ વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા 

કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૭૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૮,૧૫,૩૭૨/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૯.૫૪% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� આ કામ sગે w.૨,૫૯,૭૬૨/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] sગે એkસીસ પ5ક 

બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] 

મેળવેલ નથી. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ �જુરાત સમાચાર એકજ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધ આપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

૮.૭૯ 

૫.૪૩ નગરપા�લકા> ુનામ : પેથાUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૧૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા િવ#તારમા Tુદ0 Tુદ0 જ_યાએ lગુભK ગટર યોજનાથી 

/કુશાન પામેલ સી.સી.રોડના મરામતર0પેર|ગના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૮૬.૦૯ લાખ (૩૬.૯૯% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૭.૯૪ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૬.૯૯% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

૮.૬૧ 
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� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 તથા ૮૦% સરકાર:ી માVય 

ખાનગી લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૪૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૮,૬૦,૯૩૭/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી.    

૫.૪૪ નગરપા�લકા> ુનામ : દાહોદ (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:૧૪મા નાણાપચં sતગKત સને ૨૦૧૬-૧૭ દરMયાન દાહોદ 

નગરપાલકાના Tુદા Tુદા િવ#તારોમાનંવા બનાવેલ સી.સી.રોડની કામગીર0મા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત.( �ુલ-૪૦ કામો) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૨૦.૭૧ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૬૬.૬૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધ આપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૩,૯૧,૬૦૫/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૪,૬૬,૬૨૯/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� પેક6જ-૩ ના Gમ-૧૫,૧૬,૧૭ ના કામો XણુK થયેલ નથી.કામ િવલબંીત XણુK થયેલ 

હોઇ તો િવલબંીત ચાz ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાનો રહ6. 

� કામના ટ6Vડરની રકમ w.૩,૨૦,૭૧,૩૧૭-ની સામે કામોનો �ુલ ખચK 

w.૪,૬૬,૬૨,૮૫૬/-થયેલ છે.આમ ટ6Vડર કો#ટથી w.૧,૮૬,૫૮,૮૩૩/-વm ુ ખચK 

થયેલ છે.] sગે સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી.  

૮.૫૮ 

૫.૪૫ નગરપા�લકા> ુનામ : પાટણ ( Zળૂ ફ.ન.ં૪ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુનામ / િવગત : z.ુડ�.પી.-૭૮તેમજ ૫૬ nતગત થયેલ િવકાસનાં કામોમા ંજણાયેલ 
અિનયિમતતા બાબત. 
 

 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૮૧.૫૫ d.(લાખમા)ં      થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૦૮.૧૬ d.(લાખમા)ં  
 ઓ�ડટ નuધ :  ૭.૮૧ 
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ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 
d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  
(લાખમા)ં 

૧ પાટન શહ6રમા ંTુદા Tુદા ૩૨ મહો9લા 

પોળમા ં�લોક પેચ|ગ કરવા/ ુકામ. 

૩૧.૫૮ ૨૦.૪૯ ૨૭.૩૮ 

૨ Tુદા Tુદા ૩૪ મહો9લામા ંસી,સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૪૨.૨૪ ૨૮.૬૦ ૩૬.૦૯ 

૩ Tુદા Tુદા ૨૬ મહો9લામા ંસી,સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૨૬.૦૭ ૨૦.૮૯ ૧૯.૧૯ 

૪ Tુદા Tુદા બગીચાની કMપા.વોલ તથા 

વાયર ફ6Vસીગ કરવા/ ુકામ. 

૮૦.૦૦ ૬૪.૭૨ ૭૬.૨૦ 

૫ ધનાવડામા ં૨ Nોય વોટર 

પા.લા.નાખંવા/ ુકામ,આનદં નગર ક6નાલ 

પાસે ગેટ તથા Pભુાષનગરમા ં

સી.સી.રોડ/ ુકામ. 

૧૩.૪૯ ૧૧.૦૩ ૧૧.૨૫ 

૬ Tુદા Tુદા બે રોડ ર#તાઓને જ�ુર0 

મેટલ|ગ કર0 પેવર રોડ કરવા/ ુકામ. 

૧૯.૧૬ ૧૪.૩૭ ૧૮.૪૩ 

૭ Tુદા Tુદા ૬ િવ#તારમા ંપMપ|ગ �ુમ 

કMપા.વોડK ઓફ0સ બ¡9ડ¢ગ તથા સકKલ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૧૪.૦૦ ૧૨.૧૮ ૧૨.૨૦ 

૮ પ�ુપ નાળા ચોકડ0 પાસે ક6નાલ ઉપર 

વાયર ફ6Vસ|ગ કરવા/ ુકામ. 

૫.૦૦ ૪.૦૦ ૪.૯૫ 

૯ Tુદા Tુદા છ રોડ ર#તાઓને જ�ુર0 

મેટલ|ગ કર0 પેવર રોડ કરવા/ ુકામ. 

૧૪.૮૪ ૧૪.૪૭ ૧૨.૧૯ 

૧૦ Tુદા Tુદા 5ણ Xશુ � ુપFધિતથી #Nોમ 

વટોર પાઇપ લાઇન નાખંવા/ ુકામ તથા 

ક6નાલ સરં1ણ �દવાલ બનાવવા/ ુકામ.  

૨૦.૭૦ ૧૭.૫૭ ૧૮.૪૧ 

૧૧ Tુદા Tુદા છ મહો9લામા ંપોળ િવ#તારમા ં

જ�ુર0 મેટલ|ગ કર0 પેવર રોડ તથા 

સી.સી.રોડ કરવા/ ુકામ. 

૩૦.૨૫ ૨૨.૬૯ ૧૩.૪૦ 

૧૨ Tુદા Tુદા અઢાર મહો9લામા ંપોળ 

િવ#તારમા ં સી.સી.રોડ તથા �લોક પેવ|ગ 

કરવા/ ુકામ. 

૨૯.૭૪ ૧૯.૧૬ ૨૧.૭૦ 

૧૩ જVમ મરણ રj#તરો #G6પ|ગ કર0 

સોäટવેર તૈયાર કરવા/ ુકામ. 

૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ ૧૫.૨૩ 

૧૪ ટ0.પી.#ક0મ ન.ં૨ sતગKત પાજંરાપોળની 

જમીનમાથંી પેવર રોડ કરવા/ ુકામ. 

૨૧.૪૨ ૧૬.૩૮ ૨૧.૫૪ 

 [ુલ------ ૩૬૩.૪૯ ૨૮૧.૫૫ ૩૦૮.૧૬ 
� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૦% થી નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ હોઇ તેના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ મેળવવાની રહ6.ઉkત 
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Gમ-૯ િસવાયના કામો ૧૦% થી નીચા દર6 કામો આપેલ છે.]ના ર0વાઇઝ મTુંર0 

સ1માિધકાર0 પાસે મેળવેલ નથી ] મેળવી રTુ કરવાની રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ઉkત કામો માટ6 �ુલ w..૩૪,૫૦,૦૬૭/- વm ુ nકુવo ુ થયેલ છે ] કામો માટ6/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� ઇ^રદાર પાસેથી Gમ-૩,૨,૧૩ ના કામો માટ6 િવલબં થી XણુK થયેલ છે ]થી 

િવલબંીત  વળતરની �ુલ w.૭,૮૧,૨૬૫/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6. 

� Gમ-૩ ના �ુલ ૨૬ કામો પૈક0 ૪ કામ અmરુા છોડ6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસે 

મેળવેલ લીધેલ સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ જ�ત કર6લ હતી ક6 ક6મ? તથા સ#ંથા <ારા 

અVય કોઇ કાયKવાહ0 કર6લ હોઇ તે રTુ કરવાની રહ6.  

� કામમા વપરાયેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઇ^રદાર6 રTુ કર6લ નથી.  

૫.૪૬ નગરપા�લકા> ુનામ : ગાધંીધામ (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:વાજપાયનગર િવકાસ યોજના તબ�ા-૨ હ6ઠળ ગાધંીધામ ખાતે 

સQં�ુવરરામ સકKલ થી નેશનલ હાઇવેPધુી #Nોમ વોટર �6ઇન તથા સી.સી.પેવર �લોક 

 ટપાથ બનાવવા/કુામ(આઇ.ડ0.ન.ં૧૬૪૧૪૭) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૨.૦૦ લાખ (૧૪.૦૩%નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૦.૦૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૪.૦૩% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક જ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૬૦,૪૮૭/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� લેબરશેષની રકમ w.૪૩,૪૨૫/- ઇ^રદાર પાસે વPલુ કર6લ તે રકમ સરકાર:ીમા ં

કરવાની રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૫૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર sદાjત રકમના ૧૦% લેખે w.૬,૦૪.૮૭૦/-ના િવલબં વળતરની 

વPલુાત કરવી રહ6. 

� આ કામ િનરવ કોપ\ર6શન lજુને સuપેલ હb ુ ંપરંb ુતે ઇ^રદાર6 કામ અXણુK રાખી 

કામ છોડ0 ધીધેલ હb ુ.ંસ#ંથાએ તેમણે ભર6લ ડ0પોઝીટ જ�ત કરવાનો cુકમ કર6લ 

હતો.પરંb ુઓડ0ટમા ંઇ^રદાર6 ક6ટ½ ુ કામ અXણુK રાખેલ અને તેમની જ�ત કર6લ 

૭.૦૯ 
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ડ0પોઝીટ અને ઇ^રદાર સામે કર6લ કાયKવાહ0ના આધારો સહ ર6કડK રTુ થયેલ નથી 

] રTુ કરવાના રહ6.  

૫.૪૭ નગરપા�લકા> ુનામ : Qમ રાવલ (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:6ોટ�Iશન વોલ,૧૬૦૦MMડાયા !Lોમ વોટર��નેજ અને બોIસ 

કલવટના કામમા ંઅિનયિમતતા nગે(૧૪Zુ ંનાણાપચં) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૬૫.૩૫ લાખ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૭૫.૪૧  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૮,૧૭૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર w.૬,૭૪,૯૦૦/-ના 

િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૫ �દવસની રાખેલ છે 

� આ કામમા ંવધારાનો ખચK w.૯,૬૯,૮૦૮/-તથા w.૩૮,૮૭૯/-એk#Nા કામ માટ6 ખચK 

કર6લ છે.આમ �ુલ sદાjત રકમ કરતા w.૧૦,૦૫,૨૫૭/-વm ુખચK થયેલ હતો.] 

] sગે/ ુ એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

૬.૮૩ 

૫.૪૮ નગરપા�લકા> ુનામ : બગસરા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૧)  
 કામ> ુનામની િવગત:FુદાFુદા િવ!તારમા ંઅRવેષણ વષ દરPયાન Uણુ થયેલ બાધંકામમાં 

અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

  થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૩૨.૦૮ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૪,૩૯૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� ફકરા સાથે જોડ6લ પ�રિશ·ટના કોલમ-૧૩ િવગતે કામ િનયત સમયથી િવલબંથી 

XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર પ�રિશ·ટના કોલમ-૨૨ ની િવગતે �ુલ w.૬,૬૫,૫૩૬/-

ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 માVય લેબોર6ટર0મા ં ૮૦% અને ગેર0 લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ

૬.૮૦ 
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૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી 

રTુ કરવાના રહ6. 

� ફકરામા ંજોડ6લ પ�રિશ·ટ ના Gમ ન.ં૨ થી૬ અને Gમ ૧૧ થી ૧૫ ના કામો માટ6 

એકજ ટ6Vડર મળેલ આમ છતા તે મTુંર કર0 કામો આપેલ છે.જો એકજ ટ6Vડર મળેલ 

હોઇતો ફર0 ટ6Vડર E�Gયા કરવાની થાય છે.] કર6લ નથી ]થી વm ુ હ�રફ ભાવ 

મળવાનો લાભ �મુાવેલ છે. 

૫.૪૯ નગરપા�લકા> ુનામ : માણાવદર(Zળૂ ફ.ન.ં૩૪)  
 કામ> ુ નામની િવગત:FુદાFુદા િવ!તારમા ં Jણ બોIસ કeવટસ અને હ̄યાત gગણવાડ� 

ફરતે કંPપા�ડ વોલસાથે રસોડા બનાવવા> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૯.૯૮ લાખ( ૧૭.૩૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૦૨.૫૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઈ^રદાર <ારા માલસામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી ] રTુ કરવાના રહ6. 

� કામ XણુK થયા/ ુ Eમાણપ5 રTુ થયેલ નથી છતા આખર0 બીલ 

તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૬ થી nકુવવા sગે #પ·ટતા કરવી રહ6 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૨,૪૭૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� કામની �ïુત ૬ માસની હતી.] ૫૭ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુારw. ૫,૮૪,૬૪૯/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૬૧,૫૪૫/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવવી રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૭.૩૦% નીચા દર6 ટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

૬.૫૯ 

૫.૫૦ નગરપા�લકા> ુનામ : xતUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:g.ુડ0.પી.-૭૮સને ૨૦૧૪-૧૫ sતગKત �ફ9ટર �લાટંને કMપા�ડ વોલ 

બનાવવાના કામમા ંજણાયેલઅિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૬૨.૭૨ લાખ (૧૮.૨૮% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૭.૫૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ ૧૦% તથા માVય ખાનગી 

લેબોર6ટર0મા ૮૦% માલસામાન/ ુ પર01ણ કરાવવા/ ુ હોઇ છે.] આ કામ માટ6 

કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 
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રTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૮.૨૮% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� આ કામમા �ુલ w.૧૫,૧૯,૬૧૧/-બચત રહ6લ છે.] sગે/સેુિવ¬ગ પ5ક તથા 

Pધુાર6લ sદાજો સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૧ માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર �ુલ w.૬,૨૭,૨૨૩/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૫.૫૧ નગરપા�લકા> ુનામ : અમર�લી (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત: સને ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૪ bયવસાયવેરા(૫૦% �ાટં) હ�ઠળ Fુદા Fુદા 

િવ!તારમા ં બનાવેલ ૯૦૦MMbયાસના આર.સી.સી.એન.પી-૨ પાઇપ સ¨લાઇ લોવરNગ, 
લેગ&જોઇનNગના કામમાં જણાયેલ અિનયિમતતા nગે. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૬૮.૦૬ લાખ(૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૬૧.૪૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઑડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૮ માસ ૨૪ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.  િનયમો/સુાર 

w.૬,૧૪,૮૭૮/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� આ કામો માટ6 બને કામમા ં બે ઇ^રદારના ટ6Vડર મળેલ હતા તે પૈક0 એક 

ઇ^રદાર/ ુ ટનK ઓવર ફોમK ન-ં૩મા ૫૦લાખથી ઓî દશાKવતા ડ0સ kવોલીફાય 

થયેલ છે.આમ એkજ એજVસી kવોલીફાય થતા નવેસરથી ટ6Vડર કરવામા આવેલ 

હોતતો વm ુ હર0ફ ભાવનો લાભ મળ0 શકત.] �જુબ કાયKવાહ0 ન�હ કરવા sગે 

#પ·ટતા કરવી રહ6. 

૬.૧૫ 

૫.૫૨ નગરપા�લકા> ુનામ :પાલીતાણા(Zળૂ ફ.ન.ં૫૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ભૈરવનાથચોકથી મેઇન રોડ તથા નવાગઢ Fુદા Fુદા િવ!તારોના 

ર!તાઓને પેવNગ 'લોકના કામનીઅિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૩.૭૩ લાખ(૨૩.૬૩% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૬૧.૫૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� w.૨૦ લાખથી વm ુકામ માટ6 ઓછામા ંઓછા બે વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપવી 

જોઇએ �યાર6 આ કામ માટ6 એકજ વતKમાન પ5મા ં^હ6રાત આપેલ છે.અને આ 

^હ6રાત મા�હિત ખાતા <ારા આપવી જોઇએ ] આ�યાના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૩.૬૩% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામની �ïુત ૮ માસની હતી.] ૧૩૮ �દવસથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 
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િનયમો/સુાર w.૫,૭૨,૬૫૯/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૭,૦૬૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� આ કામના માટ6 બે ઇ^રદાર6 ટનK ઓવરની કોઇ િવગત રTુ કર6લ ના હતી આમ 

છતા છતા બને ઇ^રદારના ટ6કનીકલ બીડ માટ6 મTુંર0 આપેલ છે. 

� કામના ફાઇનલ બીલની ચકાસણી કરતા �લોક ફ0ટ કરવાના કામમા 

w.૧,૩૮,૪૫૫/-/ ુ કામ �ળુ sદાજ કરતા ૨૫૩.૫૮ #ક6.મી.વધાર6 થયેલ છે.તેજ 

�જુબ અVય આઇટમોમા ં �ળુ sદાજ કરતા w.૧૨,૫૦,૯૮૦/-નો વધારા/ ુ કામ 

થયેલ છે.કામના #થળ પર ચકાસણી કર0 sદાજો તૈયાર કરવા/ ુ કામ Eો]kટ 

કVસ9ટVટ <ારા થાયછે.આ માટ6 તેઓને ફ0 પણ nકુવવામા ંઆવે છે.આમ છતા મો�ુ 

વધારા/ ુકામ કર� ુપડ6લ છે.] બાબતે કVસ9ટ|ગ <ારા જ�ુર0 #થળ પર ચકાસણી 

થયા/ ુજણાયેલ નથી. 

� આ કામ પૈક0 ભૈરવનાથ ચોકથી માડંવી ચોક Pધુીના ર#તાના કામ XણુK થયા બાદ 

૨ માસમા ં ર#તામા ં નાખંેલ �લોકની સરફ6સ બગડ0 ગયેલ છે.તેમજ �લોક bટુવા 

લાગેલ છે.આમ કામ નબ¨ થયા/ ુ જણાય છે.આ કામ માટ6 થડK પાટÈ ઇપેકશન 

ર0પોટKમા ંકામ સાર0 kવોલીટ0/ ુઅને સતંોષકારક XણુK થયા/ ુજણાવેલ છે.તો આ 

sગે થડK પાટÈ �પેkશન કરનાર ર6-�Áા#NકચસK Eા.લી.વડોદરા પાસેથી #પ·ટતા 

મેળવવાની રહ6.    

૫.૫૩ નગરપા�લકા> ુનામ : ઉપલેટા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  

 કામ> ુ નામની િવગત:કં#Nકશ નઓફ એનીમલ શેડ,aાસ ગોડાઉન,પી.કા#ટ કMપા�ડ 

વોલ,ટોયલેટ �લોક અને #ટાફkવાટસK બનાવવા/ ુકામ. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૩૪.૫૦ લાખ (૧૬.૧૯% 
નીચા) 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૭.૫૫ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ �દHય ભા#કર રાજકોટ અને 

અમદાવાદ આ�િૃત વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ 

ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૨૧ �દવસના બદલે ૧૫ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૬.૧૯% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 
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� કામ િનયત �ïુત કરતા ૪૧ �દવસિવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર �ુલ w.૫,૫૧,૪૫૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ ૧૦% માલસામાન/ ુ પર01ણ 

કરાવવા/ ુહોઇ છે.] આ કામ માટ6 કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

૫.૫૪ નગરપા�લકા> ુનામ : nકલે�ર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ચોયાસી ભાગોળ સવ}દય નગર તેમજ Sરુતી ભાગોળ વાવથી 

,જુરાત ગેસ તરફ તથા ચૌટા નાકાથી સતંોષીમાતાના Sધુી આર.સી.સી.ગટર લાઇન> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૪.૪૧ લાખ (૨૧.૦૨% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬.૭૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની �ïુત ૬ માસની હતી.] XણુK થયેલ નથી.]થી િનયમો/સુારw.૧,૮૨,૫૦૦/-

ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કામ XણુK થયેલ નથી ]થી નાગ�રકોને મળવાપા5 Pિુવધાથી વંચત રહ6� ુપડ6લ 

છે.]થી કામ XણુK થયાના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

�  ઇ^રદાર <ારા ખર0દ6લ કર6લ માલસામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� #ટ0લની આઇટમમા ં ૧૯૨૦૦ �ક.aા.#ટ0લ વાપરા/ ુ હb ુ.ં�યાર6 ૧૨૮૨૮.૦૫ 

�ક.aા.#ટ0લ વાપર6લ છે.આમ ૬૩૭૧.૯૫ �ક.aા.#ટ0લ ઓî વાપરવા છતા આઇટમ 

�જુબ #ટ0લ ના વપરાશ Fયાને લઇને વm ુw.૩,૫૩,૯૬૧/-વm ુnકુવo ુકર6લ છે.] 

વPલુ કરવાના રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૧.૦૨% થી નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામના sદાજમા આઇટમ ન.ં૪ મા દશાKવેલ #ટ0લ એક ઘન મીટરમા ં �ુલ-૮૦ 

�ક.aા.લોખડં વાપરવા/ ુથાય.છે.આઇટમ-૩મા ં �ુલ-૨૪૦ ઘન મીટર/ ુકામ થયેલ 

છે.]મા �ુલ ૧૯૨૦૦ �કલો aામ લોખડં વાપરવા/ ુથાયછે.Tુઆર6 આ કામમા �ુલ-

૧૨૮૨૮ �કલો aામ લોખડં વાપર6લ છે.]થી કામની �ણુવતા યો_ય જણાયેલ હોવા 

sગે ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

૫.૩૬ 

૫.૫૫ નગરપા�લકા> ુનામ : સાવર[ંુડલા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૦)  
 કામ> ુનામની િવગત:કામ.ન,પા.િવ!તારમાંgગણવાડ� નગં-૧૦(નદંઘર) બનાવવા> ુકામ. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૫૩.૨૯ લાખ   થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૮.૮૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  ૫.૩૩ 
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� કામ િનયત સમયથી ૧ વષK ૩ માસ અને ૧૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુાર w.૫,૩૨,૯૫૨/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� માપપોથી ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

૫.૫૬ નગરપા�લકા> ુનામ : મહ�સાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મજયતંી �.ુમ.ંશહ6ર0 િવકાસ યોજના(૭૦:૨૦:૧૦) #વણ�મ 

Eો]kટ ફ6ઝ-૧ તથા aીનપાકK સોસાયટ0 િવભાગ-૧,િવભાગ-૩ નો સી.સી.રોડ બનાવવા/ ુ

કામ, 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૩.૨૯ લાખ (૩૭.૬૨% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૯૯.૩૫ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાનપ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj 

વતKમાનપ5મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૧૯,૬૧૩/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૯૯,૩૫૪/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૯૯,૩૫૪/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� આ કામ sગે w.૧,૦૬,૦૬,૪૧૬/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] sગે એkસીસ પ5ક 

બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] 

મેળવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૭.૬૨% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� �ુલ-૩૪ સોસાયટ0મા ંકામો કર6લ છે આ કામ માટ6 સોસાયટ0ના રહ0શો પાસેથી લોક 

ફાળો મેળવવાનો થાય છે.] મેળHયાના આધારો રTુ થયેલ નથી.   

૫.૧૮ 

૫.૫૭ નગરપા�લકા> ુનામ : બીલીમોરા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૨)  
 કામ> ુ નામની િવગત: #વણ�મ યોજના હ6ઠળ Pભુાષ ચોક આગળ ફ0શ માક}ટના કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૮.૯૦ (૪.૦૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૫.૭૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૯ �દવસની રાખેલ 

છે. 

૫.૧૨ 
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� કામ િનયત�ïુતકરતા ૫૩૪ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૪,૬૬,૧૯૦/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલ સામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૪૫,૭૩૭/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

૫.૫૮ નગરપા�લકા> ુનામ : ધોરા) (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:vગુદા સાઇઝ ર0ટ¤ન|ગ વોલ તથા બોkસ કલવટKના કામમા ંજણાયેલ 

અિનયિમતતા sગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૦.૬૬ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૮.૬૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ �દHય ભા#કર વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધના હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૯ માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો િનયમોચત 

નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૫,૦૬,૬૪૩/-ના િવલબં વળતરની 

વPલુાત કરવી રહ6 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઑડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

૫.૦૭ 

૫.૫૯ નગરપા�લકા> ુનામ : ડ�સા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:હર0ઓમશાળા પાસે kલવટ(ના¨) બનાવવાના કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૨.૦૫ લાખ(૧૫.૦૨% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૦.૬૧ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૫.૦૨% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૮ માસિવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૪,૯૯,૪૭૭/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� કામ િનયત sદાજો કરતા ખચK w.૮.૫૬લાખનો વm ુથયેલ છે.] sગે વધારાના 

ખચK sગે સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી ] રTુ 

કરવાના રહ6. 

૪.૯૯ 
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૫.૬૦ નગરપા�લકા> ુનામ : Qમ રાવલ (Zળૂ ફ.ન.ં૧૩)  
 કામ> ુનામની િવગત:Fુની હો�!પટલની જ{યામા ંકોPzનુીટ� હોલ અને ઉમીદ ક�R� બનાવાના 

કામમાં અિનયિમતતાnગે(SJMMSVY UDP-78) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૭.૯૧ લાખ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૯.૬૯  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ટ6Vડર નો સમય ૨૧ �દવસ રાખવાનો હોવા છતા ૨ �દવસ રાખતા �ુલ ૪ 

ઇ^રદારના ભાવો આવેલ હતા.તે પૈક0 બે ઇ^રદારના િનયત સમય મયાKદા ટ6Vડર 

નહ0 મળતા તેમના ભાવ પ5ક ખોલેલ ન હતા અને એક ઇ^રદાર ડ0સ kવોલીફાઇ 

થતા તેના ભાવો Fયાને ન લેતા ફkત એક ઇ^રદાર બાક0 રહ6તા તેમને કામ 

આપેલ હb ુ.ંઆમ સમય વm ુન રાખતા હર0ફ ભાવનો વm ુલાભ મેળવી શકાયેલ 

નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૧,૫૧૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૪૭૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર 

w.૪,૬૯,૭૨૧/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� માપપોથીમા ંનuFયા િવના w.૧૧,૨૦૬/-/ ુnકુવo ુકર6લ છે ] માVય રહ0 શક6 ન�હ. 

� આ કામમા ં w.૧૦,૧૮,૪૪૯ કામમા ં ઘટાડો તથા એક#Nા કામનો ખચK 

w,૧,૯૬,૦૪૨/-થયેલ હતો.] sગે/ ુ એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 

સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� એજVસી <ારા કામ તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ XણુK કર6લ છે.�યાર6 કVસ9ટVટ 

�ડઝાઇન પો�ટ <ારા કM�લીશન સટÈ.તા.૧૩/૭/૨૦૧૭ ના રોજ આપેલ છે.  

૪.૮૧ 

૫.૬૧ નગરપા�લકા> ુનામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:g.ુડ0.પી.૭૮યોજના અVવયે ન.પા.િવ#તારમા ંવરસાદ0 પાણીના િનકાલ 

માટ6 પાઇપલાઇન નાખંવાનાકંામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૩૧.૬૨ લાખ (૩૨.૨૫% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭૧.૫૫ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામના ઓન લાઇન ટ6Vડર મગંાવવા જોઇએ સ#ંથાએ મેVgલુી ભાવ મગંાવેલ છે. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ �દHય ભા#કર એકજ વતKમાનપ5મા ં

^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૨.૨૫% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

૪.૬૯ 
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મેળવેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૯૪,૨૭૪/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૦૨,૯૩૧/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૭૧,૫૫૧/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

૫.૬૨ નગરપા�લકા> ુનામ : વેરાવળ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૪)  
 કામ> ુનામની િવગત:!વ�ણªમ જયતંી ZfુયમJંી શહ�ર� િવકાસ યોજના z.ુડ�.પી.-૭૮ હ�ઠળ 

કામોની અિનયિમતતાઓ બાબત(પેક�જ-૪) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૬૫.૩૬ લાખ( ૮.૭૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૨૭.૭૭  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૨૫૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૩,૯૦,૬૪૦/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� ભરવાપા5 વેટની રકમ w.૭૬.૬૬૧/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

૪.૬૭ 

૫.૬૩ નગરપા�લકા> ુનામ : શહ�રા (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:શહ6રાનગરપાલકા િવ#તારમા ંટાઉનહોલ (ઓડ0ટોર0યમ) બનાવવાના 

કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતાબાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૫૩.૬૫ લાખ( ૫.૬૨% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૫૯.૬૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૨૧ �દવસના બદલે ૧૦ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૨૬,૦૭૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૪૮,૫૪૮/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૨,૪૦,૧૪૮/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

૪.૧૫ 

૫.૬૪ નગરપા�લકા> ુનામ : મ�વુા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૯)  
 કામ> ુનામની િવગત:મ�ુવા નગરપા�લકાના બારપરા વોડ ન.ં૧૨મા ંગોરડ�યા કોPપલે�થી 

બદંર રોડ બજરંગદાસબાપાના ચોક Sધુીના ર!તાને આર.સી.સી.કરવાના કામની 
અિનયિમતતા. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૩.૭૩ લાખ(૧૭% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૧.૨૯ લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� �ુલ-૧૫ કામો માટ6 અગાઉ w.૪૧,૪૪,૯૯૦/-sદાj ખચK મTુંર કર6લ પરંb ુ

કાયKપાલક ઇજનેર મા.મ.(રા�ય) <ારા ર0વાઇઝ sદાજો w.૪૦,૬૩,૭૧૬/-મTુંર 

કરતા ઇ^રદારને આઇટમ વાર ર0વાઇઝ sદાજ �જુબ nકુવવાને બદલે Tુના 

sદાજો �જુબ આઇટમ વાર nકુવo ુકર0 w.૧,૮૮,૮૩૭/-વm ુnકુવo ુકર6લ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૭% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામની �ïુત ૪ માસની હતી.] ૧૧૦ �દવ#થી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનય�નુાસર નથી ]થીw.૪,૦૬,૩૭૧/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૪.૦૬ 

૫.૬૫ નગરપા�લકા> ુનામ : કાલાવડ (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:અલગ અલગજ_યાએ ૮ pગણવાડ0 બનાવવા/ ુ કામમા ં થયેલ 

અિનયિમતતા sગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૯.૮૧ લાખ (૧૨.૭૧% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૧.૮૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૨.૭૧% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� કામના ટ6Vડર નો સમય ૨૧ �દવસ રાખવાનો હોઇ છે �યાર6 સ#ંથાએ ૮ �દવસનો 

સમય રાખેલ છે. 

� કામ માટ6 બે વતKમાનપ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક જ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે.   

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૫૧૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૩,૯૮,૧૧૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૩.૯૮ 

૫.૬૬ નગરપા�લકા> ુનામ : મહ�સાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ડો.ªયામા Eસાદ �ખુજ� સેવા સદન સામેનો પાક«ગ �લોટ ડ6વલોપ 

કરવા/ ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૬.૫૧ લાખ (૨૪% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૦.૫૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાનપ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

૩.૯૦ 
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બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૫૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૩,૪૮,૮૦૧/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૨૦,૫૩૯/-ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ 

કરવાનો રહ6. 

� આવકવેરાની w.૨૦,૫૩૯/- ઓછ0 કપાત કર6લ છે.] ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કર0 

ક6V© સરકાર:ીમા ંભરવાના રહ6. 

� આ કામ sગે w.૧,૪૬,૧૭૪/- (બે આઇટમ/)ુ વધારાનો ખચK કર6લ છે. �યાર6 

w.૧૧,૪૭,૮૨૦/- (૧૩-આઇટમ) મા ંબચત રહ6લ છે.�યાર6 w.૩,૯૩,૦૮૯/-નો �ુલ-

૩ આઇટમમોનો એk#Nા કર6લ છે.] sગે ] sગે એkસીસ/સેિવ¬ગ પ5ક બનાવી 

ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] મેળવેલ નથી. 

૫.૬૭ નગરપા�લકા> ુનામ : સાવર[ંુડલા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત :L�મી� સાથે વhડNગ કોટ રોડ સી.સી.રોડ ૮૦ મી.મી.bયાસની 

આર.સી.સી.પાઇપ ગટર અને બો��કવટ> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૯૨.૪૭ લાખ (૫.૪૯ % ની\)ુ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૮.૦૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 ૨ ઇ^રદાર6 ટ6Vડર ભર6લ તે પૈક0 એલ.-૨ના બાવો વm ુહોવાથી તેમને 

ભાવના નેગોશીયેશન માટ6 બોલાવી એલ-૧ કરતા ભાવ ઓછા મેળવી એલ-૨ ને 

એલ-૧ ^હ6ર કર0 કામ આપેલ છે.ભાવના નેગોશીયેશન માટ6 બને ઇ^રદારને 

બોલાવવા જોઇએ ] ન બોલાવી િનયમસરની કાયKવાહ0 થયેલ નથી 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૫૮,૮૩૩/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુાર w.૩,૨૩,૬૪૫/-ના 

િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો વકK ફાઇલે સામેલ 

રાખેલ ન હતા. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� માપપોથી ઓડ0ટ સમયે રTુ થયેલ નથી ] રTુ કરવાની રહ6. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૩.૮૨ 

૫.૬૮ નગરપા�લકા> ુનામ : બીલીમોરા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મ યોજના હ6ઠળ બીલી ધોબી તળાવ ફરતે રબલ પીચ|ગ કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૧.૯૩ (૫.૯૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૦.૩૨ લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ સદં6શ અને લોકEહર0(લોકલ વતKમાન 

પ5) બે વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ 

�મુાવેલ છે. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૧૧ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૫૬૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૩,૩૯,૩૭૬/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલ સામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૩૦,૩૨૨/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧,૫૧૫/-ની  ઇ^રદાર પાસેથી વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 

જમા કરવાની રહ6. 

૩.૭૧ 

૫.૬૯ નગરપા�લકા> ુનામ : ભાયાવદર (Zળૂ ફ.ન.ં૩૧)  
 કામ> ુ નામની િવગત:શહ6રના Tુદા-Tુદા િવ#તારમા ં પેિવ¬ગ �લોકના કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૧.૪૬ લાખ (૧૦.૫૦%નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૨.૬૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ં કામ/ ુ ૧૦% માલસામાન/ ુ પર01ણ 

કરાવવા/ ુહોઇ છે.] આ કામ માટ6 કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� આ કામમા �ુલ w.૧,૧૬,૯૩૪/- વm ુખચK કર6લ છે.] sગે/ ુએkસેસ/ ુ પ5ક તથા 

Pધુાર6લ sદાજો સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર કર0 રTુ કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧ વષK િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર �ુલ w.૩,૫૧,૫૩૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૩.૫૧ 

૫.૭૦ નગરપા�લકા> ુનામ : બોરસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૧)  
 કામ> ુ નામની િવગત:g.ુડ0.પી-૮૮ sતગKત બોરસદ નગરપાલકા હદ િવ#તારમા ં

આર.સી.સી.રોડ કામે અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૬.૦૩ લાખ( ૨૪.૭૦%નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૫.૬૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0 ૧૫ �દવસના બદલે ૧૩ �દવસની રાખેલ 

છે. 

૩.૪૬ 
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� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૪.૭૦% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૨૧૪ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૩,૪૫,૭૪૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

કર6લ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

૫.૭૧ નગરપા�લકા> ુનામ : સાવર[ંુડલા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત: ન.પા.િવ!તારમાં મ�વુા રોડ/Xવુા રોડ પર રજવાડ� ગેટ નગં-૨ 

બાધંવા> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૩૨.૫૨ લાખ (૫.૨૨ % ની\)ુ  થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૨.૫૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુત ઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૧૩ �દવસની રાખેલ છે. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૭૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુારw.૩,૪૩,૧૦૦/-

ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ નથી 

� માપપોથી ઓડ0ટમા ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

૩.૪૩ 

૫.૭૨ નગરપા�લકા> ુનામ : ખભંાત (Zળૂ ફ.ન.ં૪૭)  
 કામ> ુનામની િવગત:સરદાર ટાવર શોપ|ગ સqટર કોMપલે1 બાધંકામની અિનયિમતતા. 

 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૫૪.૩૮ લાખ( ૧.૫૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૫૪.૩૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૩,૩૭,૬૯૨/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી  

� કામ XણુK કરવાની તા.૫/૧/૨૦૧૮ હતી ] XણુK થયેલ નથી.]થી કામ XણુK થયેથી 

કામ િવલબંથી XણુK થતા િનયમા/સુાર ઇ^રદાર પાસેથી િવલબંીત વળતર વPલુ 

કરવી રહ6. 

૩.૩૮ 
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૫.૭૩ નગરપા�લકા> ુનામ : �ોલ (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:SJMMSVY અVવયે Tુદા Tુદા િવ#તારમા ં 5ણ(૩) નગં પાઇપ 

ક9વટKબનાવવા/ ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૨.૮૩ લાખ (૩% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૩.૩૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૯ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� આ કામ તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ XણુK થયેલ છે.�યાર6 કM�લીશન સટÈફ0ક6ટ 

તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૬ / ુઆપેલ છે.કM�લીશન �જુબ �ુલ ખચK w.૪૩,૩૧,૩૨૮/-/ ુ

છે.�યાર6 ટ6Vડરની રકમ w.૩૨,૮૩,૦૧૨/-છે ]થી w.૧૦,૪૮,૩૧૬/-વm ુખચK થયેલ 

આમ ૧૦% થી વm ુખચK થયેલ હોઇ સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવાની રહ6 ] 

મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુતકરતા ૩૧૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.કામ િનયત 5ણ 

માસમા XણુK કરવા/ ુહb ુ] ૧૦૦% �દુત વધારો આપેલ છે.૧૦૦% �દુત વધારો 

મTુંર કરવા સરકાર:ીની મTુંર0 લેવાની થાય છે.વmમુા ં �દુત વધારો કામ XણુK 

થયા પહ6લા એક માસ પહ6લા �દુત વધારવા માટ6 ઇ^રદાર6 અરj કરવાની 

રહ6શે.] કર6લ નથી.] મેળવેલ નથી.]થી �દુત વધારો માVય રહ0 શક6 ન�હ. સબબ 

િનયમ �જુબ ઇ^રદાર પાસેથી w.૩,૨૮,૩૦૧/- િવલબંીત ચાz વPલુ કરવાનો 

રહ6.  

૩.૨૮ 

૫.૭૪ નગરપા�લકા> ુનામ :વલસાડ(Zળૂ ફ.ન.ં૯)  
 કામની િવગત : વલસાડ નગરપા�લકા િવ!તારમા ં આવેલ િવ!તારમા ં આવેલ Fુદા Fુદા 

િવ.ના ં ર!તાઓ �બ!માર હાલતમા ં હોય ર!તાઓ હોટમી� 6ોસેસ Gારા પેચ વક કરવાનાં 
કામમાં થયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ  
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.રFુ થયેલ નથી. થયેલ [ુલ ખચ : d.૭૯.૦૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની વહ0વટ0,તા5ંીક મTુંર0 તથા ટ6Vડરની રકમ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઇ-ટ6Vડર થી કામ આ�યા/ ુર6કડK ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઈ^રદાર <ારા માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામ XણુK થયા/ ુEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન ટ6#ટ|ગ ૯૦% સરકાર માVય ખાનગી લેબોર6ટર0મા ં

અને ૧૦% “ગેર0”લેબોર6ટર0મા ંકરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી.]થી  કામ માટ6 

વપરાયેલ માલ સામાન યો_ય �ણુવ�ાનો વપરાયાની ખા5ી ર6કડKથી થયેલ 

નથી.અને માલસામાનનના ટ6#ટ|ગ ફ0.w.૭૯,૦૨૫/-ની વPલુાત કર6લ નથી ] 

વPલુ કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૫૮,૦૫૦/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

૩.૧૬ 
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સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� બાધંકામ લેબર શેષ w.૭૯,૦૨૫/-વPલુ કર0 સરકર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� આ કામનો �ુલ ખચK w.૭૯,૦૨,૫૦૨/-નો થયેલ તે પૈક0 ૨૦૧૨-૧૩ના વષKમા ં

ઇ^રદારને w.૧૫,૦૦,૦૦૦/-nકુવેલ અને બાક0 રહ6લ w.૬૪,૦૨,૫૦૩/- / ુnકુવo ુ

સને-૨૦૧૬-૧૭ મા કર6લ હb ુઆમ ૪-વષK બાદ nકુવo ુ કરવા sગેના આધારો 

રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામમાટ6 ૨૬૦૩.૭૯૦ મેN0kટ ટન જxથો �લાટંમાથંી તૈયાર કર0 રોડ સાઇડ પર 

ઉપયોગ કરવાનો હતો.પરંb ુઆવેલ માલ નાગેટ પાસ રTુ કર6લ નથી ]થી માલનો 

જxથો sદાજ �જુબ વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી.   

૫.૭૫ નગરપા�લકા> ુનામ : િવQUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:Tુદ0 Tુદ0 જ_યાએ સી.સી.રોડ/ ુકામ.aાટં g.ુડ0.પી.-૭૮(૨૦૧૫-૧૬) 

#વ.જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યો..(�ુલ-૯ કામો) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૪૨.૦૬ લાખ (૩૧.૩૧% 
નીચા) 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૮.૦૫ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ �જુરાત સમાચાર એકજ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૨,૨૦,૮૬૮/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૧.૩૧% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ વેરા પેટ6 w.૮૮,૮૩૦/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

૩.૧૦ 

૫.૭૬ નગરપા�લકા> ુનામ : લાઠ� (Zળૂ ફ.ન.ં૩૨)  
 કામ> ુનામની િવગત:ઓ�ડટ વષના બાધંકામો nગેના ખચની અિનયિમતતા. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 Fુદા Fુદા ૧૨ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૫.૭૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૯,૬૦૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

૩.૦૬ 
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રTુ થયેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

કર6લ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ફકરાના પ5કના Gમ-૧૦ મા ૩૮ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૨,૯૬,૪૦૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત ઇ^રદાર પાસેથી 

કરવાની રહ6. 

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાન/ ુ  લેબોર6ટર0મા ં પર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ 

કર6લ નથી.  

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા નીચા દર6 વકK ઑડKર આપવામા ંઆવેલ છે. ]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

૫.૭૭ નગરપા�લકા> ુનામ : �ઝા (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વ.જ.�.ુમ.ંશ.િવ.યોજનાનીaાટંમાથંી માટ0-મેટલ પાઇપ �6ઇનેજ અને 

આર.સી.સી.રોડના ંકામોમા ંજણાયેલઅિનયિમતતા બાબત.(�ુલ-૧૩ કામો) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 Fુદા Fુદા ૧૩ કામો  થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૮૮.૩૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ તમામ કામો માટ6 Tુદા Tુદા એકજ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૦% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૮૮,૩૬૦/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ફકરાના સાથે જોડ6લ પ5કના Gમ ન.ં૧,૨ના કામો િનયત �ïુત કરતા અ/Gુમે 

૩૦,૩૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થીઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર �ુલ 

w.૧,૧૪,૧૫૬/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� આ કામો પૈક0 Gમ-૯ ના કામે w.૨,૫૫,૪૩૫/- Gમ-૧૩ના કામે w.૪,૬૯,૫૮૩/-

મળ0 �ુલ w.૭,૨૫,૦૧૮/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] વધારાના ખચK/ ુ

એkસીસ/સેિવ¬ગ  પ5ક બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 

મેળવવી જોઇએ ] મેળવેલ નથી. 

૩.૦૩ 

૫.૭૮ નગરપા�લકા> ુનામ : વઢવાણ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૩)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા િવ#તારમા ં અલગ-અલગ જ_યાએ વાિષ{ક ભાવથી 

સી.સી.રોડના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 Fુદા Fુદા ૩૬ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૮.૭૦ લાખ Fુદા 
Fુદા-૩૬ કામો માટ�. 
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ઓ�ડટ નuધ :  

� કામો માટ6 ઇટ³ડર|ગથી ભાવો મગંાવવા જોઇએ ] ૩૫ પૈક0 ૧૨ કામો માટ6 ઇ-

ટ³ડર|ગથી ભાવ મગંાવેલ નથી. 

� આ કામો પૈક0 ૧૭ કામો હષK�દપ કં#Nકશને કામો આપેલ તેની સાથે થયેલ કરારની 

ફાઇલ રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર6 વાપર6લ માલસામાનના બીલો રTુ ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� બાધંકામ દરMયાન વાપર6લ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાKના આધારો રTુ થયેલ 

નથી.  

� આ સાથે પારામા ં જોડ6લ પ5કની િવગતે �ુલ-૩૫ કામો sદાjત રકમ કરતા 

૧૦%થીનીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 

ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ નથી. 

� આ કામમાટ6 ૨૦૧૫-૧૬ નાકામોમા ં w.૨,૧૮,૩૫૩/-તથા ૨૦૧૬-૧૭ ના કામોમા ં

w.૯,૪૧,૯૭૦/-વધારાના કામો માટ6 ઇ^રદારને એસ.ઓ.આર.ના ભાવથી nકુવo ુ

કર6લ છે.ઇ^રદારને ૨૦૧૫-૧૬ માટ6 ૧૯.૯૮ અને ૨૦૧૬-૧૭માટ6 ૨૭.૨૦ નીચા 

દર6 કામ આપેલ હb ુ ંઆમ છતા નીચા ભાવે મTુંર થયેલ ટ6Vડર �જુબ રકમ કપાત 

નહ0 કર0 �ળુ ભાવ �જુબ nકુવo ુ કરતા ૨૦૧૫-૧૬ મા ં w.૪૩,૬૨૭/- તથા 

૨૦૧૬-૧૭મા ં w.૨,૫૬,૨૧૬/- વm ુnકુવેલ છે.] ઇ^રદાર પાસે વPલુ કરવાના 

રહ6. 

� આ કામોમા �ુલ w.૧૧,૬૦,૩૨૩/- વm ુખચK કર6લ છે.] ખચK/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ/ ુ 

પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર કર0 રTુ કરવાના રહ6. 

૩.૦૦ 

૫.૭૯ નગરપા�લકા> ુનામ : સલાયા (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપા�લકા સલાયા િવ!તારમા ં પાણી Uરુવઠાના કામમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા nગે. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨૨૫.૦૧ લાખ(૫૦.૯૪% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૧૨.૦૦  લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં ^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુ સ#ંથાએ એક #થાિનક દ¤ િનક પ5મા ં

^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

� ભાવ એકજ ઇ^રદારના મળેલ હોવા છતા ર0 ટ³ડર|ગ કર6લ નથી. 

� ઇ^રદારને w.૫૯,૯૦,૧૦૦ લાખ એડવાV સ રકમ nકુવેલ છે.] બાધંકામ મેVgલુ 

િનયમ સaંહ ભાગ-૧,૨ અને ટ6Vડર મેVgલુની જોગવાય �જુબ ૧૦% Hયાજ વPલુ 

કરવા/ ુરહ6 ] વPલુ કર6લ નથી. 

� આ કામની વહ0વટ0 મTુંર0 તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૦મા ં અને તા5ંીક મTુંર0 

૧૯/૧/૨૦૧૦ આપેલ હતી.�યાર6 ડ0ટ0પી GUDM <ારા તા.૧૭/૫/૨૦૧૨મા ં

૨.૮૯ 
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આપેલ છે.�યાર6 કામનો વકK ઓડKર તા.૧/૧૦/૨૦૧૨ થી આપેલ આમ 

વહ0વટ0,તા5ંીક મTુંર0 મ¸યા બાદ કામ માટ6 બે વષK મોડો વકK ઓડKર આપવાના 

આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામ માટ6 ૬૦૧૯ રન|ગ મીટર પાઇપની જ�ુર0યાત હતી �યાર6 કામમા ં૪૪૬૭ 

રન|ગ મી.પાઇપ આપર6લ હતી તો વધેલ ૧૫૫૨ રન|ગ મીટર પાઇપ ²ા કામ 

માટ6 વાપર6લ તે sગે ર6કડK સહ ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� ક6V© સરકાર:ીના ^હ6રનામા ન.ં૧૨/૨૦૧૨,તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૨ �જુબ પીવાના 

પાણી માટ6 વપરાયેલ પાઇપ લાઇન માટ6 એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 છે.આ sગે 

કલેકટ:ી/ ુEમાણપ5 મેળવવા/ ુરહ6 છે.સ#ંથા આ sગે કલેકટર:ીને અરj કર6લ 

હતી.પરંb ુ Eમાણપ5 મ¸યાના આધારો રTુ થયેલ નથી.]થી એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 

માફ0નો લાભ મ¸યાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૧૫૨.૬૨ લાખ એkસેસ અને w.૩૦.૭૯ લાખ સેિવ¬ગ થયેલ 

છે. ] sગે/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવાના રહ6.   

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૨,૮૯,૪૯૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6 

� કામ ૧૨ માસમા ંXણુK કરવા/ ુહb ુ] �દુત લબંાવી ૨૪ માસ કામ મોÀુ કર6લ હb ુ ં

]થી નાગ�રકોને યોજનાનો સમયસર લાભ મળ0 શક6લ નથી..અને મળવાપા5 

િવલબંીત વળતરનો આિથ{ક લાભ �મુાવેલ છે. 

૫.૮૦ નગરપા�લકા> ુનામ : �હમતનગર(Zળૂ ફ.ન.ં૪)  
 કામ> ુ નામની િવગત:,.ુPz.ુફા.બોડક̄લાસ ધામ યોજના �ાંટ અRવયે નગરપા�લકા ટાઉન 

હોલ પાછળ હયાત !મશાન �હુને ર�નોવેશન તથા ર�પેર કરવાના કામમા ં જણાયેલ 
અિનયિમતતા. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૧.૬૮ લાખ(૨૩.૧૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૬.૯૦ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� sદાjત રકમ કરતા w.૨૮,૬૯,૯૭૫/-વm ુnકુવo ુકર6લ હb.ુ] વm ુકર6લ ખચK/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૩.૧૧% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામની �ïુત ૬ માસની હતી.] ૬૪૫ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w.૨,૮૨,૦૧૩/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૨.૮૨ 

૫.૮૧ નગરપા�લકા> ુનામ : કરમસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૨)  

 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા કરમસદ િવ#તારમા ંઆવેલ દ6વરાજXરુા ભીખાભાઇ થી 

લ®મણભાઇ ફળયા સેધીઆર.સી.સી.N0મી1 રોડ કામે અિનયિમતતા બાબત gડુ0પી-૮૮ 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૬.૬૨ લાખ(૦.૦૫% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩.૬૬ લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી.  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૭૦૪/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની રહ6. 

� મTુંર થયેલ ટ6Vડરની રકમ કરતા w.૨,૯૬,૯૨૯/- ખચK ઓછો થતા બચત થયેલ 

છે.] sગે/ ુસેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૨૬૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૭૫,૫૫૭/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૧.૭૬ 

૫.૮૨ નગરપા�લકા> ુનામ : Qમ ખભંાળ�યા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૨)  
 કામ> ુ નામની િવગત:Qમખભંાળ�યાશહ�રની પાણી Uરુવઠા યોજના nતગત �ફeટર 

¨લાટં,Iલીયર વોટર સPપ,ઇ.એસ.આર.પPપહાઉસ,કPપા�ડ વોલ,ઇલેILો િમક�નીક વકના કામે 
જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત(!ટ�ટફંડ) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d..૪૩૫.૩૧ લાખ(૪૨.૫૬% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૫૫.૩૮  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઇ^રદાર6 ડ0ઝાઇન બોડKના માVય #Nકચર પા� તૈયાર કરાવી íફુ ચેક|ગમા 

મોકલતા તે પરત આવતા અને કોટK  એર0યામા Tુની ટાકં0 પાડવાની હોવાથી �દુત 

૧ વષK વધારવા અરj કરતા સ#ંથાએ ઠરાવન.ં૩૬૨ તા.૮/૧૦/૨૦૧૪ થી ૧ વષK 

માટ6 �દુત વધારો મTુંર0 આપેલ હતી.કામની �દુત ૧ વષKની હતી.અને �દુત 

વધારો ૧ વષK આપી ૧૦૦% �દુત વધારો આપેલ છે.માગK અને િવભાગના પ�રપ5 

ન.ંસીએસટ0/૧૫૬૯ તા.૧૪/૯/૯૧ �જુબ કામની �દુત ૧૦૦% વધારવામા ંતો આ 

�દુત વધારા માટ6 સરકાર:ીની મTુંર0 લેવી જોઇએ ] સ#ંથા <ારા લીધેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટ પેટ6 w.૨,૭૩,૨૨૬/-ની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવવી  રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૪૨.૫૬% �ચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામમા ં એક#Nા આઇટમોનો �ુલ w.૨૦,૨૭,૨૮૩/-ખચK કર6લ હતો.વધારાના કામ 

માટ6/ ુ  પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 સાથે રTુ 

કર6લ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપ�ર1ણ કયાKના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૩૦ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ છે 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

૨.૭૩ 
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� કામ XણુK થય/ ુEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૫.૮૩ નગરપા�લકા> ુનામ : બારડોલી ( Zળૂ ફ.ન.ં૪૬ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : Tુદા Tુદા િવ#તારમા ં૬૦૦ મીમી Hયાસની આરસીસી પાઇપ લાઇન 

#ટોમK વોટર �6નેજ અને#લેબ �6નેજ બનાવવાની કામગીર0 બાબત. 

 

 ટ�Rડર રકમ : ૬૨.૯૧ d.લાખમા ં (૪૬.૩૨% નીચા)      થયેલ [ુલ ખચ :-૧૭૯.૭૮ 
d.(લાખમા)ં 

 

 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ 
d.(લાખમા)ં 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  
(લાખમા)ં 

૧ ગાધંીરોડ પર અલકંાર સકKલથી જમણી બાTુ 

Pરુતી ઝાપા Pધુી વરસાદ0 પાણીના ંિનકાલ 

માટ6ની ગટર લાઇન. 

૪૩.૩૬ ૪૭.૭૬ 

૨ ગાધંીરોડ પર અલકંાર સકKલથી જમણી બાTુ 

Pરુતી ઝાપા Pધુી વરસાદ0 પાણીના ંિનકાલ 

માટ6ની ગટર લાઇન. 

૩૭.૫૩ ૪૦.૯૧ 

૩ આચાયK bલુસી માગK #વામીનારાયણ 

મ�ંદરથી પેલેસ Pધુી વરસાદ0 પાણીના ં

િનકાલ માટ6 ગટરલાઇન  

૭.૯૩ ૬.૯૨ 

૪ એમ.એન.પાકK પાસે આવેલ ડાબી બાTુ 

ગરના¨ પહોo ુકરવા/ ુકામ. 

૫.૦૦ ૧૪.૨૬ 

૫ અટલ બહાર0 વાજપેઇ માગK પર 

એમ.એન.પાકKની ડાબી બાTુ વરસાદ0 

પાણીની ગટરલાઇન  

૯.૮૮ ૮.૮૨ 

૬ અટલ બહાર0 વાજપેઇ માગK પર 

એમ.એન.પાકKની જમણી બાTુ વરસાદ0 

પાણીની ગટરલાઇન 

૧૩.૫૧ ૧૩.૩૬ 

 [ુલ-------- ૧૧૭.૨૧ ૧૩૨.૦૩ 
� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK ના ૪૬.૩૨% થી વm ુનીચા ભાવે કામ આપેલ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલ સામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� ટ6Vડરની રકમ કરતા w.૧,૧૬,૮૬,૯૭૪/-વm ુ nકુવo ુ કર6લ હb.ુ] વm ુ ખચK/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળHયા sગેના 

આધારો રTુ કર6લ નથી. 

૨.૭૧ 
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� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૨૮,૭૧૪/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૦૭,૮૭૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� Gમ-૧/ ુકામ િનયત સમયથી ૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.  િનયમો/સુારw. 

૩૦,૩૫૧/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� Gમ-૫,૬ ના આઇટમ ન.ં૧ના મTુંર થયેલ ભાવ કરતા વm ુ w.૧,૦૪,૩૮૨/-વm ુ

nકુવેલ છે.] વPલુ કરવાના રહ6. 

૫.૮૪ નગરપા�લકા> ુનામ : �ઝા ( Zળૂ ફ.ન.ં૫ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : (A) ચ©ંપરાથી શીવગગંા પાકK ,gનુાઇટ6ડ પાકK પાછળ રોડ ડામર 

કામ.(B) ટ0.પી.-૪ મા ં સે9સટ61 પાછળથી ઉિમયા નગર ર|ગ રોડPધુી ડામર કામ.(C) 

ટ0.પી.૬,૭ર|ગ રોડની બ¯ે સાઇડ વા�ડ|ગ ર|ગ અને ડામર કામ. 

 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૮૦.૭૨ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૮૪.૭૭ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ ટ�Rડરની રકમ 
d.   

થયેલ ખચ  
d. (લાખમા)ં 

 �ચા/નીચા ભાવ 

૧ ચ©ંપરાથી શીવગગંા 

પાકK ,gનુાઇટ6ડ પાકK પાછળ 

રોડ ડામર કામ 

૨૦,૦૪,૦૮૯/- ૧૭,૯૯,૭૮૧/- ૧૨.૧૭% નીચા 

૨ ટ0.પી.-૪ મા ંસે9સટ61 

પાછળથી ઉિમયા નગર 

ર|ગ રોડPધુી ડામર કામ 

૨૨,૩૦,૮૩૦/- ૨૨,૩૬,૩૨૦/- ૨૮.૨૭% નીચા 

૩ ટ0.પી.૬,૭ર|ગ રોડની બ¯ે 

સાઇડ વા�ડ|ગ ર|ગ અને 

ડામર કામ. 

૧,૩૮,૩૭,૨૨૦

/- 

૧,૪૪,૪૧,૦૯૫

/- 

૧૫% નીચા 

 [ુલ ૧,૮૦,૭૨,૧૩૯/- ૧,૮૪,૭૭,૧૯૬/
- 

 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એkજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૦%થી �ચા ક6 નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કર6લ 

હોઇ તો   ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવવી જોઇએ ] મેળળવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz ઇ^રદાર પાસેથી w.૧,૮૪,૭૭૨/-વPલુ 

કરવાનો રહ6. 

� ઉપરોkત કામોની વહ0વટ0 મTુંર0 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 
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� ઉપરોkત કામના Gમ ન.ં૩ મા ઇ^રદારા પાસેથી w.૮૬,૬૪૭/-વેટની વPલુાત કર0 

સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� આ કામોમા �ુલ w.૯,૧૪,૨૪૩/-ની બચત અને w.૧૧,૦૦,૧૨૪/- વm ુખચK કર6લ 

છે.] sગે/ ુ એkસેસ/સેિવ¬ગ/ ુ  પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો સ1માિધકાર0 <ારા 

મTુંર કર0 રTુ કરવાના રહ6. 

� કામની માપપોથીની ચકાસણી કરતા તેમા માપા લીધાની તાર0ખ,માપ લેનાર/ ુ

નામ, માપની ચકાસણી કયાKની �હસાબનીશની સહ0,��ુય અિધકાર0ની સહ0 થયેલ 

નથી.] XણુK કરવાની રહ6. 

૫.૮૫ નગરપા�લકા> ુનામ : વeલભીUરુ(Zળૂ ફ.ન.ં૧૦)  
 કામ> ુ નામની િવગત:વeલભીUરુ શહ�રમા ં નદંઘર gગણવાડ� બી²eડ³ગ બાંધકામની 

અિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૪.૩૪ લાખ(૯.૨૫% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૧.૯૮ લાખ  
 

ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં ^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુ સ#ંથાએ સૌરા·N સમાચાર #થાિનક 

વતKમાન પેપરા અને �જુરાત સમાચાર દ¤ િનક પ5મા ં ^હ6રાત આપી ભાવો 

મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૨,૩૬,૪૦૭/-ની બચત થયેલ હતી.] sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામ માટ6 એકજ બીડ રTુ થયેલ ]ની ચકાસણી કરતા તેમણે બqક સોલવસંી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૫ Pધુીની માVય હતી.તા.૪/૧/૨૦૧૬ ભાવ પ5 ખોલવા 

કVસ9ટ|ગ ડ0ઝાઇન પો�ટ6 જણાવેલ હb ુ Qયાર6 ઇ^દાર6 રTુ કર6લ સોલવસંીનો 

સમય XણુK થયેલ હતો આમ છતા ટ6Vડર ખોલવાનો અભEાય આપવા જ�ુર0 

#પ·ટતા કરવી રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામની �ïુત ૪ માસની હતી.] ૧૩૬ �દવ#થી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w.૨,૬૮,૨૬૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદારા પાસેથી કામમા વપરાયેલ માલસામાનના અસલ બીલો મેળવી ફાઇલે 

રાખવાના હોઇ છે.] ફાઇલે રાખેલ નથી. 

� કામોના થડK પાટÈ �પેકશન ના ર0પોટK  મા ંઆપેલ Pચુનાની અમલવાર0 થયાના 

આધારો રTુ થયેલ નથી.અને થડK પાટÈ �પેકશન <ારા અપાયેલ કામો 

#પેસીફ0ક6શન �જુબ �ણુવ�ા gkુત થયા/ ુEમાણપ5 રTુ થયેલ નથી. 

� સી.ડ0.પી.ઓ <ારા તા.૧૯/૫/૨૦૧૭ અને તા.૧૩/૬/૨૦૧૭ ના પ5થી બી9ડ|ગમા ં

પખંા,ટ�બુલાઇટ,ગqડ0,નળ,વોશ બેસન,દરવા^ની કામગીર0 બાક0મા ં હોવા/ ુ

જણાવેલ છે.આ કામ ઇ^રદાર6 ²ાર6 XણુK કર6લ તેના આધારો ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ 

નથી. 
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� આ કામોમા �ુલ w.૨,૩૬,૪૦૮/-ની બચત થયેલ છે.] sગે આઇટમ વાર 

વધ/ઘટ/ ુપ5ક બનાવી સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર કરાવી રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૮૬ નગરપા�લકા> ુનામ : 6ાિંતજ(Zળૂ ફ.ન.ં૧૧)  
 કામ> ુનામની િવગત:!વ�ણªમ જયતંી >fુયમJંી શહ�ર� િવકાસ યોજના(UDP78) હ�ઠળ Fુદા 

Fુદા િવ!તારમા ંસી.સી.રોડના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતાબાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૨.૧૩ લાખ( ૧૨.૧૨%% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૨.૧૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૨.૧૨% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામની �ïુત કરતા ૧૧ માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુારw.૨,૫૧,૭૬૫/- 

િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� આ કામ માટ6 બે ટ6Vડર મળેલ હતા.તે પૈક0 એક ટ6Vડર માટ6 ઇ^રદાર6 

ઇ.એમ.ડ0.અને એફ.ડ0.આર.રTુ કર6લ ન હોવાથી ટ6Vડર ડ0સkવોલીફાઇ કર6લ હb ુ

અને બાક0 રહ6લ એક ટ6Vડર #વીકાર6લ હb ુ.ં એકજ ટ6Vડર બાક0 રહ6તા જો ર0-

ટ³ડર|ગકર6લ હોત તો વm ુહર0ફ ભાવોનો લાભ મળ0 શક6. ] સ#ંથાએ અમલવાર0 

કર6લ નથી. 

૨.૫૨ 

૫.૮૭ નગરપા�લકા> ુનામ : વેરાવળ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:પેવર 'લોક રોડના કામોની અિનયિમતતાઓ બાબત(પેક�જ-૩) વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૯૯.૮૩ લાખ( ૮.૭૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૯૯.૧૫  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૨૪૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. અરજદાર6 �દુત 

વધારાની કર6લ અરj કામ XણુK કરવાની �દુત બાદ કર6લ હોઇ િનયમા/સુાર નથી 

િનયમો/સુારw.૨,૪૯,૫૦૦/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

૨.૫૦ 

૫.૮૮ નગરપા�લકા> ુનામ : ભાયાવદર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  

 કામ> ુ નામની િવગત:pગણવાડ0 કMપા�ડ વોલ-૩ તથા લાય°ેર0 બાTુમા ંહ69પ સqટર વાળ0 

જ_યાએ કMપા�ડ વોલનાકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૪.૧૬ લાખ (૬.૮૬% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૪.૬૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૧૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર 

પાસેથી િનયમો/સુાર �ુલ w.૨,૪૬,૭૭૩/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 
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રTુ થયેલ નથી. 

� કામ XણુK થયાના આધારો રTુ થયેલ નથી.]થી કામ XણુK થયા/ ુEમાણપ5 રTુ 

કર0 ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

૫.૮૯ નગરપા�લકા> ુનામ : તાલાળા (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:SJMMSVY યોજના nતગત વોડ નબંર-૩ અને ૭ ના િવ!તારમાં પેવર 

'લોક> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૬૫.૮૬ લાખ( ૩૩.૬૬% 
નીચા) 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૯૮.૭૬  લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૩.૬૬% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� ભરવાપા5 વેટની રકમ w.૨,૩૯,૨૫૭/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૧,૩૨,૮૯,૮૮૪/-વm ુ ખચK કર6લ હb.ુ] sગે/ ુ એkસેસ 

કામ/ ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ/ ુકM�લીશન સ�ટ�ફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૨.૩૯ 

 

૫.૯૦ નગરપા�લકા> ુનામ : કોડ�નાર (Zળૂ ફ.ન.ં૧૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:દ�વળ� રોડ સાઇડ 'લોક પેવNગ �ટપાથ બનાવવાના કામની 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૫.૩૪ લાખ( ૭.૯૯% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૨.૫૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા વતKમાન પ5મા ં^હ6રાત આપવાની 

થાય છે.પરંb ુ સ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં ^હ6રાત આપી ભાવો મગંાવવામા ં

આવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� કામ/ ુકM�લીશન સ�ટ�ફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલસામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૭૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૨,૩૪,૬૩૮/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૪,૦૧૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

૨.૩૯ 
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૫.૯૧ નગરપા�લકા> ુનામ : QમજોધUરુ (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકાના Tુદા Tુદા િવ#તારમાLંED#N0ટલાઇટના ં કામમા ં

અિનયિમતતા થવા sગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૬.૭૪ લાખ (૫૬.૧૭% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૨.૮૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૫૬.૧૭% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૬૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૨,૩૬.૮૧૬/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૨.૩૭ 
 

 

 

૫.૯૨ નગરપા�લકા> ુનામ : અમર�લી (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુનામની િવગત:બાંધકામના કામો વાિષ�ક ભાવથી કરવવામા ંઆવેલ કામની ફાઇલોમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 Fુદા Fુદા [ુલ-૩૪ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૬.૫૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� ફકરામા ં જોડ6લ પ5કની િવગતે Gમ-૪ મા૫૬ �દવસ,૬ મા ં ૯૯ �દવસ,૮ મા ં ૫૮ 

�દવસ,Gમ ન.ં૧૦,૧૧,૧૩મા ં૧૦૦ �દવસ, Gમ-૩૧મા ં૧૦ �દવસ,Gમ ન.ં૩૨મા ૪૦ 

�દવસ અને Gમ-૩૪મા-ં૩૩ �દવસ િનયત સમયથી િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુાર �ુલ w.૨,૧૧,૬૫૬/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત ઇ^રદાર 

પાસેથી કરવાની રહ6. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૨૩,૮૯૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

૨.૩૬ 

૫.૯૩ નગરપા�લકા> ુનામ : Gારકા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૪)  
 કામ> ુનામની િવગત:માયાસર તળાવમા ડ�વલપમhટ કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા nગે. વSલુાત 

પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d..૨૧.૩૮ લાખ(૭.૪૭% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૫.૪૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમાટ6 સૌથી ઓછા (૧૮.૦૯%નીચા) :ી,<ારકાધીશ કંNkશનના(એલ-૧)ના ભાવ 

હોવા છતા નારાણભાઇ અરજનભાઇ(૭.૪૭%નીચા) ને કામનો વકKઓડKર આપેલ 

છે.આ કામ માટ6 �ુલ-૪ ઇ^રદાર6 ભાગ લીધેલ હતો તે પૈક0 5ણ ઇ^રદારના ૧૦% 

થી નીચે ભાવ મળેલ તેને કામ આપવા સ#ંથાના �હતમા ં નથી તે� ુ કારણ આપી 

૨.૩૨ 
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તેમને કામ આપેલ નથી અને એલ-૪ ક6 ]ના ભાવ ૭.૪૭% નીચા હતા તેમને કામ 

આપેલ હb ુ.ંઆ sગે એલ-૧ના ઇ^રદાર6 તા.૨૯/૧/૨૦૧૪ નારોજ અરj પણ 

કર6લ આમ છતા તેમની અરj Fયાને લીધેલ નથી.અને એલ-૪ ને ક6 ]ના ૧૦% 

થી નીચા(૭.૪૭%) ભાવ હોઇ તેમને કામ આપેલ છે.   

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧,૦૫૧/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી ૩૨ માસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.િનયમો/સુારw.૨,૩૧,૦૬૩/-

ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૫.૯૪ નગરપા�લકા> ુનામ : મોડાસા (Zળૂ ફ.ન.ં૨૨)  
 કામ> ુ નામની િવગત:સવ\દયનગર ખાડા િવ#તારથી બાયપાસ હયાત ગટર Pધુી વરસાદ0 

પાણીના િનકાલ માટ6ની ગટર બનાવવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૦.૩૪ લાખ (૩૦.૫૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૯.૯૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૩૦.૫૧% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામમા ં વાપર6લ માલસામાનની લેબોર6ટર0 ચકાસણી “ગેર0”મા૧ં૦% અને બાક0ની 

ચકાસણી સરકાર માVય ખાનગી લેબોર6ટર0મા ંકરાHયાના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૪૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો િનયમોચત 

નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૨,૩૨,૧૯૧/-ના િવલબં વળતરની 

વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલ સામાન ની ચકાસણી કરવાના હ6bસુર ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ 

માલસામાનના બીલો ઓટ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૨.૩૨ 

૫.૯૫ નગરપા�લકા> ુનામ : દામનગર (Zળૂ ફ.ન.ં૩૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:૧૩Zુનંાણાપચં યોજના nતગત નગરપા�લકાના ર�નોવેશન તથા 

ફિન�ચર> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૨૪.૩૪ લાખ(૧૦% �ચા)    થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૩.૪૭ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 એકજ ટ6Vડર મળેલ આમ છતા તે મTુંર કર0 કામ આપેલ છે.જો એકજ 

ટ6Vડર મળેલ હોઇતો ફર0 ટ6Vડર E�Gયા કરવાની થાય છે અથવા એકજ ટ6Vડર મTુંર 

કરતા Xવુ¾ સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર0 મેળવવાની થાય છે ] �જુબ કોઇ કાયKવાહ0 

કર6લ નથી. 

� ટ6Vડરની રકમ કરતા w.૮૭,૨૪૧/-ઓછો ખચK થયેલ હતો.]ની કામમા બચત રહ6લ 

રકમ/ ુસેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી 

૨.૨૧ 
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રTુ કરવાના રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૨૭૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૨,૨૧,૨૭૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 માVય લેબોર6ટર0મા ંઅને “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુપર01ણ 

કરાવવામા ંઆવેલ નથી. 

� કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૫.૯૬ નગરપા�લકા>નુામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૧૫) વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : ૧૩મા,૧૪માનંાણાપચંના ંિવકાસના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 
 

 ટ�Rડર રકમ : d.૭૪.૯૭ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૮૧.૪૯ લાખ  
  

ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ ટ�Rડરની 
રકમd. 

�ચા/ 
નીચા 

થયેલ ખચ d. 
 

૧ ૧૨૫ ક6વીએ/ ુડ0ઝલ જનર6ટર સેટ 

ન.ં૨ સ�લાય કર0 �#ટોલ કર0 

આપવા/ ુકામ. 

૧૬,૧૯,૬૩૦/

- 

૨૫.૫૦% 

નીચા 

૧૬,૧૯,૬૩૦/

- 

૨ કડ0 Pુ̂ તXરુા રોડ ઉપર કડ0 

દ6ઉસણા ર69વે લાઇન ઉપર ૧૯/૮ 

�ક.મી.અને ૧૯/૯ ક0.મી.વtચે ૪૫૦ 

એમ.એમ.ડાયાની પાઇપમાથંી ૨૫૦ 

એમ.એમ.ડાયાની એમ.એસ.પાઇપ 

Xશુબેક મેથડથી પસારા કરવા/ ુ

કામ 

૮,૧૩,૬૫૦/- ૧૨% �ચા ૭,૨૯,૫૯૪/- 

૩ અલગ અલગ બે જ_યાએ 

એલ.ઇ.ડ0.લાઇત લગાવવા/ ુકામ. 

૧૩,૪૨,૪૫૪/

- 

૪૭.૨૮% 

નીચા 

૨૩,૬૬,૮૯૭/

- 

૪ અલગ અલગ ૩ જ_યાએ ક� ૂડં વોલ 

તથા સી.સી.રોડ બનાવવાની 

કામગીર0 

૧૦,૫૮,૦૧૧/

- 

૯% નીચા ૧૦,૧૬,૨૩૬/

- 

૫ #Nોમવોટર તથા lગુભK ગટર લાઇન 

નાખંવાની કામગીર0 

૭,૨૬,૬૬૩/- ૨૭.૫૪% 

નીચા 

૮,૪૪,૮૧૦/- 

૬ ગાધંીચોકથી અબKન બqક તથા પટ6લ 

lવુન આગળ આ#ફા9ટ રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૮,૨૩,૨૭૫/- ભાવેભાવ ૮,૪૩,૮૧૦/- 

૨.૧૮ 
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૭ અલગ અલગ બે જ_યાએ #મશાન 

છાપર0 કMપા�ડ વોલ તથા aીલ 

લગાવવાની કામગીર0 

૧૧,૧૩,૬૪૩/

- 

૫.૩૯% 

નીચા 

૭૨,૭૭,૭૬૭/

- 

 �ુલ----- ૭૪,૯૭,૩૨૬/

- 

 ૮૧,૪૮,૭૪૪/

- 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૦%થી �ચા ક6 નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કર6લ 

હોઇ તો   ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવવી જોઇએ ] મેળળવેલ નથી. 

� ઉkત કામના Gમ ન.ં૧,૨,૩,૬ માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૫૭,૧૫૭/-

વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઉkત Gમ-૭ના કામ િનયત�ïુતકરતા ૯૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત 

વધારો િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૬૫,૫૨૦/-ના 

િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામના Gમ-૧,૩,૬,૭ ના કામો / ુઇ^રદારને nકુવo ુકર6લ તેમાથંી આવકવેરાની 

�ુલ રકમ w.૯૫,૪૪૫/-વPલુ કર0 ક6V© સરકારમા ંભરવાના રહ6. 

૫.૯૭ નગરપા�લકા> ુનામ : આણદં (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:આણદં નગરપાલકાના ટ0.પી.-૨ તથા ટ0.પી.-૩મા ંTુદ0 Tુદ0 જ_યાએ 

ડામર રોડ બનાવવાનીકામગીર0ના િવકાસ કામ બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૧.૩૦ લાખ( ૨૧.૩૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૩.૮૦ લાખ  

 
ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૬૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૨,૧૨,૯૭૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૧,૨૨૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૧.૩૧% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

૨.૧૪ 

૫.૯૮ નગરપા�લકા> ુનામ : હાર�જ ( Zળુ ફ.ન.ં૪)  
 કામ> ુનામની િવગત:મેઇનબQર સી.સી.રોડ(પેક�જ ૬ રોડ)ના ંકામે જણાયેલ અિનયિમતતા 

બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૩૬.૨૮ લાખ(૨૦.૫૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૦૪.૨૨ લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� sદાjત રકમ કરતા w.૬૭,૯૩,૭૦૬/-વm ુnકુવo ુકર6લ હb.ુ] sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� ઇ^રદાર6 મગંાવેલ માલસામાનની ચકાસણી કરવા સા�ુ માલસામાનના બીલો 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૬,૦૪૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૦.૫૯% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ રTુ થયેલ નથી ]થી કામ ²ાર6 XણુK થયેલ તેની 

ચકાસણી થયેલ નથી ]થી કામ જો િનયત સમય કરતા િવલબંથી XણુK થયેલ હોઇ 

તો િનયમા/સુાર િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી ઘટતી �કમ ટ61ની રકમ w.૨,૦૪,૨૧૭/--ની વPલુાત કર0 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી  રહ6. 

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.] ^હ6રાત આ�યાના આધારો રTુ થયેલ નથી 

૨.૧૦ 

 

૫.૯૯ નગરપા�લકા> ુનામ : રાજપીપળા (Zળૂ ફ.ન.ં૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મ જયતંી ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના sતગKત 

નગરપાલકાના Tુદા Tુદા ર0સફ6સ|ગકરવાના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૩૪૫.૬૫ લાખ(૫.૦૦% �ચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૪૧.૨૫ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૩૦ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૨,૦૪,૭૫૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

૨.૦૫ 

૫.૧૦૦ નગરપા�લકા> ુનામ : બાબરા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૦)  
 કામ> ુનામની િવગત:વોડ ન.ં૫ મા ં Fુદા Fુદા િવ!તારમા ં (પાટ -૨) વોડ ન.ં૫માં Fુદા Fુદા 

િવ!તારમા ં(પાટ -૬) પેવNગ 'લોક રોડ> ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૧૭.૪૯ લાખ (૧૮.૭૭% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૫.૮૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૮.૭૭% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ રTુ કર6લ નથી. 

૧.૯૯ 
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� કામ િનયત સમયથી ૯૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૧,૯૫,૮૮૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ંઆવેલ માલસામાનના અસલ બીલો રTુ થયેલ નથી 

]થી #પેસીફ0ક6શન �જુબ મા વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૩,૨૬૩/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૫,૬૯,૮૧૭/-ઓછો ખચK કર6લ છે.] વm ુ sગે/ ુ

એkસસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી  

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૫.૧૦૧ નગરપા�લકા> ુનામ : બોરસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:બોરસદ ખાનગી સોસાયટ0ઓમા ં જનભાગીદારથી ર#તાઓના 

આર.સી.સી.તેમજ પેવર �લોક કામે અિનયિમતતા બાબત.(SIMMSVY જનભાગીદાર0) 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૯.૭૪ લાખ( ૨૫.૫૪% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭.૦૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૧૩ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૫.૫૪% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી, 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૧૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૯૭,૪૦૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� ] િવ#તારમા કામ કર6લ Qયાનંા ર�હશો <ારા આ કામ પેટ6 થયેલ �ુલ ખચKના ૩૦% 

લોક ફાળો જમા કરાવવાનો હતો રહ0શો પાસેથી લોકફાળો વPલુ કયાKના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

૧.૯૭ 

૫.૧૦૨ નગરપા�લકા> ુનામ : ધોરા) (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મજયિંત ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના મોડલ ઘટક હ6ઠળ 

જનતા બાગમાપંાઇપલાઇન,િસ²ોર0ટ0 ક6બીન,કMપા�ડ વોલ,ઓ�ફસ બ¡9ડ¢ગ,પેવ|ગ 

�લોક(પાથવે) અનેગાડKન ડ6વલપ કરવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૬૪.૧૩ લાખ (૧૭.૭૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૭૧.૦૦ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  ૧.૯૨ 
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� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૭.૭૫% �ચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૩૦�દવસિવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર �ુલ w.૧,૯૨,૩૮૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

૫.૧૦૩ નગરપા�લકા> ુનામ : �ોલ (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  
 કામ> ુ નામની િવગત:પેિવ¬ગ �લોક રોડ એલ.ઇ.ડ0.લાઇટ વીથ પોલ,બગીચા 

ડ6વલપમqટ,સરં1ણ �દવાલ,ફ³સ|ગવકK,પાઇપ કલવટK તથા નળવોટર સ�લાઇ પાઇપ લાઇન 

જોડવાના કામ sગેનીઅિનયિમતતા. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૧૧.૩૨ લાખ (૦.૫૭% નીચા) 
[ુલ-૭ કામો 

થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૨૮.૦૨ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા ૨૦ કામો હાથ ધર6લ હતા ]ના sદાજ તા5ંીક,વહ0વટ0 મTુંર0 રTુ 

થયેલ નથી. ૨૦૧૫-૧૬ ક6 ૨૦૧૬-૧૭ ના બ]ટમા ં તથા Pધુાર6લ બ]ટમા ં આ 

કામોની કોઇ જોગવાઇ કર6લ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૫૨,૦૭૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ^મનગરના મા.ધારાસ	ય:ી <ારા કામ નબ¨ થયેલ તે sગેની રTુઆત કરતા 

કલેકટર:ી, ^મનગરના તા.૮/૧/૨૦૧૬ના પ5ા/સુાર કામ બધં કર0 કામ/ ુ

પ�ર1ણ કરાHયા બાદ કામ શw કરવા જણાવેલ છે.થયેલ નબળા કામ માટ6 

ઇ^રદાર6 શી કાયKવાહ0 કર6લ તેનો અહ6વાલ રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૩૬,૮૧૪/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામ પાછળ આઇટમ વાર w.૨૫,૦૦,૯૬૨/-વધારો અને w.૧૩,૯૫,૮૫૬/-ની બચત 

થયેલ ] કામ/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો મTુંર કયાKના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કMપાઉVડ કામ માટ6 બેલા પQથર વાપવાના હતા તેને બદલે �ટોથી કામ કર6લ 

છે.તથા હાટક6Ãર મ�ંદરની શેર0મા પેિવ¬ગ �લોક/ ુ કામ અને બાવની નદ0ના ં કાઠં6 

વધારાના ઇલેkN0ક પોલ કાઢ0ને જોડ0યા રોડ ઉપર લગાવેલ ] sદાજમા ંન હોઇ 

તે કામોની મTુંર0 ઇ^રદારને આપેલ હતી.વધારા કામો માટ6 સ1માિધકાર0 <ારા 

તા5ંીક મTુંર0 મેળવેલ ન હતી.    

૧.૮૯ 

૫.૧૦૪ નગરપા�લકા> ુનામ : રાપર (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  

 કામ> ુ નામની િવગત:રાપર શહ6રમા ંવોડK ન.ં૧ થી૭ મા ં#N0ટલાઇટ તથા પોલ લગાવવાના 

કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 
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 ટ�Rડર રકમ : d.૪૬.૮૦ લાખ (૩૭.૮૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૮.૯૯ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૭.૮૯% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૩૯ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૮૨.૫૨૪/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામ પાછળ w.૨,૧૮,૬૬૨/-નો વm ુખચK વધાર6 થયેલ છે.] કામ/ ુએkસેસ/સેવ|ગ 

પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો મTુંર કયાKના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

૧.૮૩ 

૫.૧૦૫ નગરપા�લકા> ુનામ : િશહોર(Zળૂ ફ.ન.ં૪૭)  

 કામ> ુનામની િવગત:ખોડ�યાર મ�ંદરથી ર�eવે ?ોસNગ વ`ચે �ક.મી.૧૪૯/૯ થી ૧૫૦/૪૦૦ 
એમ.એમ.bયાસની પાઇપલાઇન> ુર�eવે ?ોસNગ> ુકામ. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨.૮૦ લાખ(૨૩.૬૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧.૭૦ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૩.૬૦% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામની �ïુત ૨ માસની હતી.] ૩૪૭ �દવ#થી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w.૧,૬૭,૫૧૨/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

૧.૬૮ 

૫.૧૦૬ નગરપા�લકા> ુનામ : િવજલપોર (Zળૂ ફ.ન.ં૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:શહ6ર0 િવકાસ sતગKત gડુ0પી-૭૮ અVવયે તળાવ ડ6વલોપ|ગના 

કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૪૩.૧૦ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬૮.૨૮  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ ટ�Rડરની રકમ d.  થયેલ ખચ  
d. (લાખમા)ં 

 �ચા/નીચા ભાવ 

૧ બાબ ઇશીતા તળાવ 

ડ6વલોપ|ગ કામ 

૬૦,૭૪,૧૬૪/-  ૮૧,૯૨,૮૩૦/-  ૨૫.૮૬% નીચા 

૧.૬૮ 
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૨ ગામ તળાવ 

ડ6વલોપ|ગ કામ. 

૮૨,૩૬,૧૫૬/- ૮૬,૩૪,૭૯૩/- ૨૯.૨૫% નીચા 

 [ુલ ૧,૪૩,૧૦,૩૨૦/- ૧,૬૮,૨૭,૬૨૩/-  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૨૧ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ સદં6શ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત 

આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે 

� ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ માલ સામાનના બીલો ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૧,૬૮,૨૭૬/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� કામ XણુK કરવાની તાર0ખ ૧૮/૮/૨૦૧૫ હતી આ કામ XણુK થયેલ નથી ]થી 

િવલબંથયેલ કામ માટ6 િવલબંીત વળતર વPલુ કયાKની ખા5ી થયેલ નથી.]થી 

કામ XણુK થયેથી િવલબંીત �દવસો ગણી િવલબંીત વળતર વPલુ કરવા/ ુ તથા 

કામો/ ુકામ XણુKતા Eમાણપ5 રTુ કરવા/ ુરહ6. 

૫.૧૦૭ નગરપા�લકા> ુનામ : પોરબદંર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ફાયર °ગેડ #ટ6શનની XવુK બાTુએ #લમ િવ#તારા માટ6 ઉMમીદ ક6V© 

બનાવવા/ ુકામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૬.૭૩ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૬.૭૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એકજ �જુરાત સમાચાર 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૧,૩૫૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૩૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૫૫,૫૩૯/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૧.૬૭ 

૫.૧૦૮ નગરપા�લકા> ુનામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૧૨)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ન.પા.િવ#તારમા ં અલગ અલગ ૬ જ_યાએ સી.સી.રોડના ં કામમા ં

જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૯.૬૯ લાખ (૨૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૮.૮૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 
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મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ સદં6શ દ¤ િનક ઉતર�જુરાત એકજ 

વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ 

છે 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૦% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� આ કામ sગે w.૧૧,૫૨,૨૫૩/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] sગે એkસીસ પ5ક 

બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવી જોઇએ ] 

મેળવેલ નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૫૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો િનયમોચત 

નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૧,૬૬,૨૦૮/-ના િવલબં વળતરની 

વPલુાત કરવી રહ6. 

� કામની �દુત ૬ માસની હતી �યાર6 ફાઇનલ બીલ સાથે રાખેલ કM�લીશન 

સટÈફ0ક6ટમા ંકામની �Ùુત ૮ માસ દશાKવેલ છે.] sગેના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૧૦૯ નગરપા�લકા> ુનામ : �ોલ (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:૧૩મા ંનાણાપચં અનેSJMMSVYનીaાટંમાથંી કરવામા ંઆવેલ િવકાસના 

કામોમા ંઅિનયિમતતા sગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૩૧.૬૩ લાખ (૨૦.૮૫% 
નીચા)  

થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૭૩.૭૩ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૨૦.૮૫% નીચાભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 
છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 
મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એkજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 
� Tુદા Tુદા િવકાસના કામો માટ6 બ]ટમા ં કોઇ જોગવાઇ કર6 ન હતી ક6 તે sગે 

સરકાર:ી <ારા કોઇ aાટં ફાળવેલ નથી તથા તા5ંીક/વહ0વટ0 મTુંર0 મેળવેલ ન 
હતી આમ છતા સ#ંથાએTુદા Tુદા ૭ કામો કરવા Tુદા Tુદા ઠરાવો કર0 કામો હાથ 

ધરવા/ ુ ન�0 કર6લ. કલેકટર:ી <ારા આ કામો હાથ ધરાવાના ઠરાવો નામTુંર 

કર6લ હતા. આમ છતા સ#ંથાએ કામની ^હ6ર િનિવદા આપેલ હતી.] િનયમો સાથે 

Pસુગંત નથી.   

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૬૪,૨૩૫/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 
સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામ પાછળ w.૨૦,૭૦,૦૬૫/-નો વm ુ ખચK વધાર6 થયેલ છે.] વધારાના 
કમoએુkસેસ/સેવ|ગ પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો મTુંર કયાKના આધારો રTુ થયેલ 

નથી. 
� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� કામ XણુK થવાની �દુત ૬ માસ અને ૮ માસ છે. કVસ9ટVટ <ારા કામ XણુK થયાની 
તાર0ખ અ/Gુમે તા.૨૬/૧૨/૧૬ અને તા.૮/૧૨/૨૦૧૬ દશાKવેલ છે.�યાર6 કામના 
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XણુKતાEમાણપ5મા ં કામ XણુK થયા તાર0ખ અ/Gુમે તા. ૧૬/૨/૨૦૧૭ અને 

તા.૪/૪/૨૦૦૮ દશાKવેલ છે.કામ XણુKતા Eમાણપ5 �જુબ જો કામ િવલબંથી XણુK 

થયેલ હોઇ તો ઇ^રદાર પાસેથી િવલબંીત વળતર વPલુ કરવા/ ુરહ6. 
� આ કામો પૈક0 w.૫૮,૨૧,૯૨૦/-ના કામો શાકમાક}ટના ગ9લા ઉપર પતરા 

નાખવાના હતા.�યાર6 શાક માક}ટ બનાવેલ હોઇ Qયાર6 તૈયાર મકાન બનાવેલ હોઇ 
છે.આમ છતા તેના ઉપર પતરા નાખવાની શા માટ6 આવªયકતા હતી? ] sગે 

ખરાઇ કરવાની રહ6.     

૫.૧૧૦ નગરપા�લકા> ુનામ : nQર (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:બાધંકામના કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત.(�ુલ ૨૪ કામો) 

 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 Fુદા Fુદા ૨૪ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૩૦૩.૮૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧,૬૩,૯૦૩/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામના કM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૧.૬૪ 

૫.૧૧૧ નગરપા�લકા> ુનામ : રાધનUરુ ( Zળૂ ફ.ન.ં૭ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુનામ / િવગત : z.ુડ�.પી.-૭૮ અRવયે �ાટંમાંથી થયેલ િવકાસના ંકામોમા ંજણાયેલ 
અિનયિમતતા બાબત. 

 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૨.૬૮ d.(લાખમા)ં      થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૮.૮૯ d.(લાખમા)ં  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 
૧ ગાધંીચોકથી aીનપાકK Pધુી સી.સી.રોડ/ ુ

કામ. 

૨૪.૦૬ ૨૪.૦૬ ૧૯.૫૪ 

૨ દ6સાઇ દરવા^થી રિવધામ સી.સી.રોડની 

કામગીર0. 

૧૮.૬૨ ૧૮.૬૨ ૯.૩૫ 

 [ુલ------ ૪૨.૬૮ ૪૨.૬૮ ૨૮.૮૯ 
� ઇ^રદાર6 મગંાવેલ માલસામાનની ચકાસણી કરવા સા�ુ માલસામાનના બીલો રTુ 

થયેલ નથી ] રTુ કરવાના રહ6. 

� કામ/ ુsગે/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� ઇ^રદાર પાસેથી Gમ-૧ ના કામો માટ6 િવલબંી થી XણુK થયેલ છે ]થી િવલબંીત  

વળતરની �ુલ w.૧,૫૮,૮૧૩/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6. 

૧.૫૯ 
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૫.૧૧૨ નગરપા�લકા> ુનામ : ચકલાસી (Zળૂ ફ.ન.ં૨૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:g.ુડ0.પી.-૭૮sતગKત તળાવ �gટુ0ફ0ક6શનના કામોમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૮.૦૮ લાખ (૪.૩૦% નીચા)  થયેલ [ુલ ખચ : d.૫૮.૦૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એkજ વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� કામના ટ6Vડર નો સમય ૧૫ �દવસ રાખવાનો હોઇ છે �યાર6 સ#ંથાએ ૧૦ �દવસનો 

સમય રાખેલ છે. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૬૦,૬૯૨/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

કર6લ નથી. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૧૫૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૯૪,૬૮૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૧.૫૫ 

૫.૧૧૩ નગરપા�લકા> ુનામ : ઓખા (Zળૂ ફ.ન.ં૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ઓખામા ં રામદ�વપીરના મ�ંદર સામેના ભાગમાં ગાડન બનાવવાની 

કામગીર� nગે. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૫.૩૮ લાખ   થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬.૦૧  લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0 ૧૫ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ છે. 

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૩,૭૦૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૫૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૧,૫૦,૦૮૦/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� કામ/ ુએkસેસ સેિવ¬ગ/ ુ પ5ક તથા Pધુાર6લ sદાજો ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

૧.૫૪ 
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૫.૧૧૪ નગરપા�લકા> ુનામ : કડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૧૩)  
 કામ> ુ નામની િવગત:g.ુડ0.પી.૭૮યોજના અVવયે ન.પા.િવ#તારમા ંવરસાદ0 પાણીના િનકાલ 

માટ6 પાઇપલાઇન નાખંવાના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૫.૨૬ લાખ (૩૭% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૬.૨૨ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાનપ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ �દHય ભા#કર ઉતર �જુરાત આ�િૃતમા 

એકજ વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ 

�મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૭% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૧૪૮ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચત નથી ]થી ઇ^રદાર પાસેથી િનયમો/સુાર w.૧,૫૨,૬૪૪/-ના િવલબં 

વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� આ કામ sગે w.૧૫,૨૬,૪૪૫/-ટ6Vડરની રકમ કર6લ �યાર6 ફાઇનલ બીલ / ુ �ુલ 

w.૨૬,૧૨,૨૫૧/- કરતા w.૧૦,૮૫,૮૦૬/-વm ુખચK કર6લ છે.] sગે એkસેસ કામ/ ુ

પ5ક બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી.] મેળવવાની રહ6. 

૧.૫૩ 

૫.૧૧૫ નગરપા�લકા> ુનામ : પાટણ ( Zળૂ ફ.ન.ં૫ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : ,જુરાત શહ�ર� િવકાસ કંપની Gારા ફાવેલ �ાટંમાથંી કરાવેલ 
િવકાસના ંકામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

 

 ટ�Rડર રકમ : -----૨૨૨.૪૩ d.(લાખમા)ં      થયેલ [ુલ ખચ : ---૨૧૨.૯૯ d.(લાખમા)ં  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 
૧ પાટણ શહ6રમા ંિતwપિત નગર સોસાયટ0 

ભાગ-૧ તથા સોસાયટ0 ભાગ-૨મા ં

સી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ 

૩૭.૦૦ ૨૬.૩૧ 

૨૮.૮૯%

નીn ુ

૧૮.૨૧ 

૨ ભૈરવનગર તરફ જવાના ડામર રોડથી ��ુય 

માગKને જ�ુર0 મેટલ|ગ કર0 ડામરથી પેવર 

કર0 ર0સરફ6સ|ગ કરવા/ ુકામ. 

૬.૭૬ ૫.૭૧ 

૧૫.૫૧%

નીn ુ

૪.૬૮ 

૩ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે Tુદ0 Tુદ0 ૪ 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૩૬.૧૨ ૨૨.૭૫ 

૩૭%નીn ુ

૨૨.૪૩ 

૧.૫૨ 
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૪ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે Tુદ0 Tુદ0 ૧૨ 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૬૩.૨૨ ૪૦.૪૬ 

૩૬%નીn ુ

૩૯.૫૫ 

૫ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે Tુદ0 Tુદ0 ૯ 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૬૫.૫૫ ૪૨.૬૧ 

૩૫%નીn ુ

૪૩.૫૩ 

૬ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે jવનધારા 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૪૩.૦૯ ૨૭.૫૭ 

૩૬%નીn ુ

૨૭.૫૮ 

૭ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે Tુદ0 Tુદ0 ૧૬ 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૫૫.૧૬ ૩૫.૮૫ 

૩૫%નીn ુ

૨૮.૦૭ 

૮ પાટણ શહ6રમા ંlગુભK ગટર યોજનાની પાઇપ 

લાઇન નાખંવાના ંકારણે Tુદ0 Tુદ0 ૬ 

સોસાયટ0મા ંસી.સી.રોડ બનાવવા/ ુકામ. 

૪૫.૮૨ ૨૮.૮૬ 

૩૭%નીn ુ

૨૮.૯૪ 

 [ુલ------ ૩૫૨.૭૨ ૨૨૨.૪૩ ૨૧૨.૯૯ 
� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૦% થી નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� ર6તી,કપચી,મોરમની રોય9ટ0 ભયાKના ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુ “નો-ડ¶ ુ

Eમાણપ5” મેળવેલ નથી. 

� કામ/ ુsગે/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� ઇ^રદાર પાસેથી Gમ-૧ ના કામો ૪૧ �દવસ િવલબં થી XણુK થયેલ છે ]થી 

િવલબંીત  વળતરની �ુલ w.૧,૫૧,૭૦૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6. 

� કામોમા ંવપરાયેલ માલસામાનના બીલો ઇ^રદાર <ારા રTુ કર6લ નથી. 

૫.૧૧૬ નગરપા�લકા> ુનામ : દામનગર (Zળૂ ફ.ન.ં૩૭)  
 કામ> ુનામની િવગત:ક̄લાશZIુતીધામ યોજના nતગત 6ાથના હોલ તથા કPપા�ડ વોલ> ુ

કામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : ૧૧.૫૦ લાખ(૧૯.૬૯% નીચા)    થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪.૨૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૩,૪૦૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

કર6લ નથી. 

� કામ િનયત સમયથી ૧૨૬ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુારw.૧,૪૩,૨૦૯/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 “ગેર0” લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

૧.૪૭ 
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નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૯.૬૯% નીચા દર6 વકK ઑડKર આપવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ 

કર6લ નથી. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૨,૭૧,૦૦૦/-વm ુ ખચK થયેલ હતો.] વધારાના ખચK/ ુ

એkસેસ/સેવ|ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૧૧૭ નગરપા�લકા> ુનામ : મહ�સાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૦)  
 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મ જયતંી �.ુમ.ંશહ6ર0 િવકાસ યોજના(જન ભાગીદાર0) અVવયે 

મહ6સાણા નગરની �ુલ-૧૧સોસાયટ0(પેક6જ-૨) મા ં સી.સી.રોડની કામગીર0મા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતાબાબત(g.ુડ0.પી.-૭૮ aાટં) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૫૯.૭૯ લાખ (૩૯.૧૨% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૭૩.૩૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ એક વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આપી 

બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� માલ સામાન પ�ર1ણનો ટ6#ટ|ગ ચાz w.૭૩,૩૬૫/-વPલુ કરવાનો રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૭૩,૩૬૫/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� આ કામ sગે w.૧૩,૫૭,૦૯૭/- વધારાનો ખચK થયેલ છે.] વધારાના ખચK/ ુ

એkસીસ/સેવ|ગ પ5ક બનાવી ર0વાઇઝ sદાજો બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 

મેળવવી જોઇએ ] મેળવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૩૯.૧૨% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની 

મેળવેલ નથી. 

૧.૪૭ 

૫.૧૧૮ નગરપા�લકા> ુનામ : ભdચ (Zળૂ ફ.ન.ં૧૫)  
 કામ> ુનામની િવગત:નગરપા�લકાિવ!તાર ઝોન-૪મા ંnડર�ા�ડ ��નેજ માટ� ખોદ�લ ર!તા 

ર�પેર કરવાના કામમાંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૪૧.૬૮ લાખ(૨૮.૨૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૪૧.૬૮ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ આગાઉ ૩૫,૯૨,૩૬૮/-/ ુ મTુંર થયેલ ] કામ સ#ંથાની સામાVય સભાના 

તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૬ ના ઠરાવથી ૧,૯૭,૩૩,૦૦૦/-કામ sગે થયેલ હતો.]ના 

વહ0વટ0,તા5ંીક મTુંર0 રTુ થયેલ નથી ] રTુ કરવાની રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૮.૨૦% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

૧.૩૯ 
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� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૯૧,૩૭૧/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામની �ïુત ૩ માસની હતી.] ૪૮ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.�દુત વધારો 

િનયમોચીત નથી. ]થી એક �દવસના w.૧૦૦૦/-લેખે w.૪૮૦૦૦-વPલુ કરવાના 

રહ6.        

૫.૧૧૯ નગરપા�લકા> ુનામ : માણાવદર ( Zળૂ ફ.ન.ં૩૫ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુનામ / િવગત : Fુદા Fુદા િવ!તારમા ંUણુ કર�લ સી.સી.રોડ બનાવવા> ુકામ.  
 ટ�Rડર રકમ : d.૧૮૬.૯૨ લાખ(૧૮.૧૨% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૮૭.૪૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૮.૨૧% નીચા દર6 ટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામ/ ુsગે/ ુએkસેસ/સેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ 

નથી ] મેળવી રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૨૧,૯૨૦/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી વેટની  w.૧,૧૨,૧૪૫/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� ટ6Vડર kલોઝ-૬૦ �જુબ કામની િનયત �દુત કરતા વm ુ�દુત ન�0 કરતા િનયત 

કાયKવાહ0 કયાKના આધારો રTુ કર6લ નથી.] કરવાના રહ6. 

૧.૩૪ 

૫.૧૨૦ નગરપા�લકા> ુનામ : nકલે�ર(Zળૂ ફ.ન.ં૨૭)  
 કામ> ુ નામની િવગત:હ!તી તળાવ વોટર વIસ ખાતેના nડર �ા�ડ સપં તોડ� નવો 

આર.સી.સી !લેબ બનાવવા>કુામ. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 
ટ�Rડર રકમ : d.૧૨.૫૨ લાખ થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૨.૫૨ લાખ 

 

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની �ïુત ૩ માસની હતી.] ૯૮ �દવસથી િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર 

w.૧,૨૨,૭૦૬/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� માપપોથી-૪૨ ના પાના ન,ં૪૧૬૮ થી ૪૧૭૦ મા ં ડ0સમqટલ|ગ �ડ #G6પ ની 

કામગીર0 તા.૧૫/૩/૨૦૧૬ દશાKવેલ છે અને કામ XણુK થયા તા.૧૫/૩/૨૦૧૬ 

દશાKવેલ છે.]થી આ કામ એકજ �દવસમા ંXણુK ક6વા સજંોગોમા ંXણુK થયેલ છે.]ની 

ર6કડKથી ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

૧.૨૩ 
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� ઇ^રદાર <ારા ખર0દ6લ કર6લ માલસામાનના બીલો રTુ થયેલ નથી ] રTુ 

કરવાના ંરહ6. 

� િનયમો/સુાર સરકાર0 ગેર0 લેબોર6ટર0મા ંકામ/ ુ૧૦% પર01ણ કરાવવામા ંઆવેલ 

નથી. 

� કામXણુKતા E�્માણપ5મા ં  થયેલ ખચKની િવગત દશાKવેલ નથી.] XણુK િવગત સહ 

રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામા માટ6 Eથમ વકK ઓડKર તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ અને તેજ કામનો ફર0વાર વકK 

ઓડKર તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૬ થી આપેલ છે.આમ એકજ કામના બે વકK ઓડKર ²ા 

કારણોસર આપેલ તેના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૧૨૧ નગરપા�લકા> ુનામ : 6ાિંતજ(Zળૂ ફ.ન.ં૭)  

 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપા�લકાના Fુદા Fુદા િવ!તારમા ં કPપા�ડ વોલના કામમા ં
જણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૧.૯૭ લાખ(૪%નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧.૯૭ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની �ïુત ૬ માસની હતી.] ૨૧૪ �દવસના િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. 

િનયમો/સુાર w. ૧,૧૯,૭૨૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� આ કામ માટ6 w.૨૯૯૩૧/-ની સીÐરુ0ટ0 ડ0પોઝીટ મેળવેલ નથી ]થી ડ0પોઝીટ 

ઉપર w.૧૪૦૦/-#ટ6Mપ ડ¶ટુ0ની આવકની સરકાર:ીને /કુશાન ગયેલ છે.] વPલુ 

કરવાના રહ6.  

� ઇ^રદાર સાથે કરારના� ુકર6લ નથી ]થી કામ XણુK કરવાની �દુત ^ણી શકાયેલ 

નથી.   

૧.૨૧ 

૫.૧૨૨ નગરપા�લકા> ુનામ : કરમસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૩૧)  

 કામ> ુ નામની િવગત:નગરપાલકા કરમસદ િવ#તારમા ંબોડK ન.ં૮મા ં મોચી�ુઇ પાટ0યામા ં

ક6નાલ નગીનભાઇના ઘર પાસે અનેગાના રોડથી #ટ6શન રોડ Pધુીના કામે અિનયિમતતા 

બાબત gડુ0પી-૮૮ 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૦.૬૬ લાખ( ૬% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭.૪૬ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુતઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૮ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી.  

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

૧.૧૫ 
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� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0  પેટ6 w.૨,૩૩૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� મTુંર થયેલ ટ6Vડરની રકમ કરતા w.૩,૨૦,૦૧૪/- ખચK ઓછો થતા બચત થયેલ 

છે.] sગે/ ુસેિવ¬ગ / ુપ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૫૫ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૧૨,૬૩૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

૫.૧૨૩ નગરપા�લકા> ુનામ : Sરુ�R�નગર (Zળૂ ફ.ન.ં૨૮)  
 કામ> ુનામની િવગત:ટાગોરબાગ નાળાથી દાળમીલ તરફ ક6નાલમા ંિસમqટ કuG0ટ/ ુકામ. 

 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨.૬૦ લાખ (૧૬% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૮.૭૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧,૧૭૫/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� ઇ^રદાર પાસેથી આવક વેરા પેટ6 w.૧૫,૫૯૦/-ની વPલુાત કરવાની રહ6 અને 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવી રહ6. 

� કામ િનયત �ïુત કરતા ૬૨ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.]થી ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૯૨,૯૭૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત રકમ કરતા ૧૬% નીચા ભાવે ટ6Vડર મTુંર કરવામા ંઆવેલ 

છે. ]ના ર6ટ એનાલીસીસ કર0 ર0વાઇઝ તા5ંીક મTુંર0 સ1માિધકાર0ની મેળવેલ 

નથી. 

૧.૦૯ 

૫.૧૨૪ નગરપા�લકા> ુનામ : બોરસદ (Zળૂ ફ.ન.ં૨૮)  
 કામ> ુ નામની િવગત:બોરસદ નગરપાલકાના અમરશા ચોકમા ં wમ ગેટ અને 

એમ.એસ.ર6લ¬ગ બેસાડવાના કામે અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૧.૬૭ લાખ( ૨.૦૦% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૯.૯૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ટ6Vડર #વીકારવાની �દુત ઓછામા ંઓછ0  ૧૫ �દવસના બદલે ૩ �દવસની રાખેલ 

છે. 

� કામ િનયત�ïુતકરતા ૮૭ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે.ઇ^રદાર પાસેથી 

િનયમો/સુાર w.૧,૦૩,૫૯૫/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવી રહ6. 

� કોVNાkટર <ારા ખર0દવામા ં આવેલ માલસામાનના અસલ બીલો ઓડ0ટમા ં રTુ 

થયેલ નથી. 

૧.૦૪ 
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� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુપર01ણ કરાHયાના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી.  

૫.૧૨૫ નગરપા�લકા> ુનામ : ગાર�યાધાર(Zળૂ ફ.ન.ં૧૦)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ગાર�યાધાર નગરપા�લકા િવ!તારમા ં L�મી� સાથે આર.સી.સી.રોડ 

બનાવવાના કામની અિનયિમતતાબાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૯.૨૮ લાખ(૨૮.૩૮% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૬૦.૦૯ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� માન.ધારાસ	ય:ી અને નગરપાલકા E�ખુની રTુઆત �જુબ રોડની લબંાઇ તથા 

^ડાઇમા ંવધારો કર6લ છે.પરંb ુતે sગેની સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૮.૩૮% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� sદાjત રકમ કરતા w.૧૦,૮૧,૩૨૦/-વm ુ nકુવo ુ કર6લ હb.ુ] sગે/ ુ

એkસેસ/સેિવ¬ગ / ુ પ5ક તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] 

મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

� ઇ^રદાર6 વાપર6લ માલસામના અસલ બીલો રTુ કર6લ નથી ]થી કામના 

#પેસીફ0ક6શન �જુબ માલ વપરાયાની ખા5ી થયેલ નથી. ]થી માલસામનના 

અસલ બીલો રTુ કરવાના રહ6. 

� કામમા વપરાયેલ માલસામનના બીલો ઇ^રદાર6 ઓડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામની �ïુત ૪ માસની હતી.] ૨૧ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ છે. િનયમો/સુાર 

w.૧,૦૩,૪૮૯/-ના િવલબં વળતરની વPલુાત કરવાની રહ6. 

� કર6લ કામો પૈક0 હ�ર દશKનના ઘર Pધુીના રોડ બનાવવાના કામો માટ6 વપરાયેલ 

માલસામાનનો લેબોર6ટર0મા ંપ�ર1ણ કરાવેલ નથી. 

� આ કામ માટ6 બે ઇ^રદાર6 આવકવેરા ર0ટનK ફાઇલે કર6લ ન હોઇ ડ0સkવોલીફાય 

^હ6ર કર6 અને 5ણ ઇ^રાદારના ટ6કનીકલ બીડ માVય કર6લ હતા તે પૈક0 ઓમ 

કંNકશનને અને મા�ુિત �ટર Eાઇઝે ચા½ ુ નાણાક0ય વષKમા ં ૫૦લાખ/ ુ ટનK 

ઓવર/ ુકામ થયાના આધારો રTુ ન�હ થવા છતા બને ઇ^રદારના ટ6કનીકલ બીડ 

માટ6 મTુંર0 આપેલ છે.વmમુા ઇ^રદાર6 ૨૦૧૩-૧૪ના વષKના આવક વેરાના ર0ટનK 

ભયાKના આધારો રTુ કર6લ વષK-૨૦૧૫-૧૬ના ર0ટનK ભયાKના આધારો રTુ કર6લ 

નથી. 

� આ કામના Gમ-૩  નવાગામ રોડથી ગોરધનભાઇ ઝવેરભાઇના ઘર Pધુી 

આ,સી.રોડ બનાવવાનો હતો પરંb ુ કામ/ ુ5ીTુ બીલ ફાઇનલ બીલ ગણી કામ/ ુ

XણુKતા Eમાણપ5 આપી આકામ કર6લ નથી.આ કામ ન�હ કરવા સિમિતના સ�ા 

અિધકાર0 <ારા લેવાયેલ િનણKય/ ુર6કડK રTુ થયેલ નથી. 

� �ુપાવટ0 રોડ ટાકં0થી હર0દશKન વાળા ઘર Pધુી ના કામ માટ6 મા.ધારાસ	ય અને 

નગરપાલકાના E�ખુ:ીની રTુઆત થી કામની પહોળાઇ  ૬ મીટર ને બદલે ૭ 
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મીટર અને ^ડાઇ ૦.૧૨ સે.મી.ને બદલે ૦.૧૫સે,મી,તેજ �જુબ હ�રદશKન ઘરથી 

ભરતભાઇ વાઘાણી હોi#પટલ Pધુીના કામમા ર#તાની પહોળાઇ ૬ મીટરને બદલે 

૮-મીટર ^ડાઇ ૦.૧૨સે.મી. ને બદલે ૦.૧૫ સે.મી.વધારવા sગે સિમિત 

<ારા/સ�ાિધકાર0 <ારા મTુંર0 આ�યાના આધારો રTુ કર6લ નથી.  

� ઇ^રદાર6 બqક ગેરંટ0 તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૬ Pધુીની રTુ કર6લ છે.કામ XણુK થયાની 

તાર0ખથી 5ણ વષK Pધુી કામના /કુશાનીની જવાબદાર0 ઇ^રદારની હોઇ છે. 

/કુશાનીની જવાબદાર0 તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯ Pધુીની હોઇ .ઇ^રદાર6 આપેલ 

સીÐરુ0ટ0ની �દુતની બqક ગેરંટ0 તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ Pધુી ન�હ લેવા બદલ 

આધારો રTુ કરવાના રહ6.   

૫.૧૨૬ નગરપા�લકા> ુનામ : ગાર�યાધાર(Zળૂ ફ.ન.ં૯)  
 કામ> ુ નામની િવગત:ગાર�યાધાર નગરપા�લકાના Fુદા Fુદા િવ!તારમા ં L�-મીIસ સાથે 

આર.સી.સી.રોડ અને મેટલNગસાથે ડામર રોડના Fુદા Fુદા કામની અિનયિમતતા. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨૪.૯૧ લાખ(૨૨.૬૧% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૩૯.૯૩ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� આ#ફા9ટ રોડના કામે આઇટમ ન.ં૩.૨ મા ં મેટલ જxથો તથા આઇટમ ન.ં૩ #ટોન 

ડ#ટ મા ંએ�N6kટમા ંવm ુજxથો દશાKવી w.૧૬૨૦૦/- વm ુnકુવo ુવPલુ કર6લ ] 

વPલુ કરવાના રહ6. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૨૨.૬૧% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� �ુલ ટ6Vડરની રકમ w.૧૨૪.૯૧ સામે w.૧૩૯.૯૩ વm ુખચK કરતા w.૧૫.૦૨ વm ુખચK 

કર6લ ] sગેના સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી.   

� ì·ણનગર વોડK ૨ આ#ફા9ટના રોડના કામમા વાહન ન,ં૯૭૦૯ ભર6લ ગાડ0/ ુમાલ 

સાથે/ ુવજન ૨૮.૨૦૦ મે.ટન અને  ખાલી વહન/ ુવજન ૧૦.૬૨૦ મે.ટન બાદ 

કરતા માલના જxથા/ ુ નેટ વજન ૧૭.૫૮૦ મે.ટનના બદલે માપપોથીમા ં૨૭.૫૮ 

મે.ટન દશાKવી ૧૦ ટન વજન/ ુ વm ુ nકુવoુ ં w.૨૩૦૦૦/-થયેલ છે.] વPલુ 

કરવાના રહ6.તેજ ર0તે ખોડ0યાર નગર િવ#તારમા ં ડબ9g.ુબી.એમ.સાથે આ#ફા9ટ 

રોડના કામમા ં ૩૦ ઘ.મી.મેટલનો જxથા માટ6 w.૧૩,૫૦૦/-અને #ટોન ડ#ટ 

પાથરણા માટ6 ૮ ગ.મી.વધાર6 જxથાની વm ુnકુવેલ રકમ w.૧૬,૨૦૦/-મળ0 �ુલ 

w.૫૨૭૦૦/-વm ુnકુવેલ રકમ ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાના રહ6.  

� કામ તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૬ Pધુીમા ંXણુK કરવા/ ુહb.ુ] ઓડ0ટની તાર0ખ Pધુી XણુK 

થયેલ નથી.]થી કામ XણુK થયેથી શરત �જુબ િવલબંીત વળતર વPલુ કર0 

અહ6વાલ ઓડ0ટને આપવાનો રહ6. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામનની લેબોર6ટર0મા ંપ�ર1ણ કરાવેલ નથી. 

� કામની માપપોથી ચકાસતા Gમ-૯ રા�યાનથી લાતી બ^ર થઇ નવા વીરડ0 બ^ર 

અને Gમ-૭લાતી બ^ર વડલાથી વીરડ0 દKમા ંસી.સી.રોડ કામમા ંsદાજમા ંદશાKવેલ 

જxથામા ં^ડાઇ કરતા વm ુ^ડાઇથી કામ કર6લ ] sગે સ1માિધકાર0ની મTુંર0 
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લીધેલ નથી. 

� કામના રન|ગ બીલોની નuધ માપપોથીમા ં કર6લ ]ની ચકાસણી કરતા ] માપ 

નuધેલ તેકામ ઉપર બીTુ કામ કરવાને લીધે આગાઉ કર6લ કામના માપો ઢંકાઇ 

^ય છે.આ કામોના માપો ફોર ર6કડKથી અલગ નuધવાના હોઇ છે.] �જુબ અલગ 

ફોર ર6કડKથી અલગ નuધ ન�હ કરતા માપોની નuધ યો_ય પFધિત �જુબ થયેલ 

નથી. 

� કામમા લીધેલ ડામર ફ6કટર0 પાસેથી મ¸યાના ગેટ પાસ રTુ કર6લ નથી તથા ડામર 

વપરાશ/ ુરj#ટર અને ડામરની વજન ચીØી રTુ થયેલ નથી. ]થી ક6ટલા ડામરનો 

િનયત થયેલ ફ6સીફ0ક6શન �જુબ મ¸યાની અને તેના વપરાશની ખા5ી થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર6 બqક ગેરંટ0 તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૬ Pધુીની રTુ કર6લ છે.કામ XણુK થયાની 

તાર0ખથી 5ણ વષK Pધુી કામના /કુશાનીની જવાબદાર0 ઇ^રદારની હોઇ છે.કામ 

ઓડ0ટ તાર0ખ Pધુી XણુK થયેલ નથી.ઇ^રદાર6 આપેલ સીÐરુ0ટ0ની �દુતની બqક 

ગેરંટ0 લેવા બદલ આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� આ કામની વહ0વટ0 મTુંર0ની શરત-૧૨ અને ૧૩ �જુબ કામ દરMયાન પાણીની 

પાઇપ લાઇન તથા બી.એસ.એન.એલ ની ટ6લીફોન લાઇનને /કુશાન થયેલ નથી તે 

બાબત/ ુએન.ઓ.સી.]તે સ#ંથા પાસે મેળHયા/ ુવકK ફાઇલે રાખેલ નથી.   

૫.૧૨૭ નગરપા�લકા> ુનામ : ચાણ!મા ( Zળૂ ફ.ન.ં૫ )  વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 કામ> ુ નામ / િવગત : ૧૩મા નાણાપચંના ં સદર� કરાવેલ કામોમાજણાયેલ અિનયિમતતા 
બાબત. 

 

 ટ�Rડર રકમ : ૩૧.૭૩ d.(લાખમા)ં      થયેલ [ુલ ખચ : ૩૧.૬૯ d.(લાખમા)ં  
 ઓ�ડટ નuધ :  

ન ં કામ> ુનામ nદા)ત 
રકમ d.  
(લાખમા)ં 

ટ�Rડરની 
રકમ 

d.(લાખમા)ં. 

થયેલ [ુલ 
ખચ d.  

(લાખમા)ં 

૧ ચાણ#મા શહ6રમા ંyુર#તી કરવા/ ુકામ. ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૬.૭૫ 

૨ પે �ડ gઝુ ટોઇલેટના ં

ર0પેર|ગ/ર0નોવેશન/ ુ કામ. 

૧૬.૪૨ ૧૧.૭૩ ૧૧.૫૮ 

૩ પાણી Xરુવઠાર0પેર|ગ અને સાવર હ6ડ 

ટાકં0ઓ તથા સMપ સફાઇ કરવા/ ુકામ તથા 

રોજ કાઢવા/ ુકામ. 

૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦ ૧૩.૩૬ 

 [ુલ------ ૩૬.૪૨ ૩૧.૭૩ ૩૧.૬૯ 
� કામો માટ6 ઈ-ટ³ડર|ગ થી ભાવો મગંાવેલ નથી.]થી બહોળ0 EિસçFધથી હ�રફ gkુત 

ભાવો નો લાભ સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

� સ#ંથા <ારાGમ-૨ ના કામમા ંsદાjત ખચK કરતા ૧૦% થી નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર 

કર6લ છે.]ના ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં

રTુ કર6લ નથી. 
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� ઇ^રદાર6 મગંાવેલ માલસામાનની ચકાસણી કરવા સા�ુ માલસામાનના બીલો 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� ઇ^રદાર પાસેથી Gમ-૩ ના કામો માટ6 િવલબંી થી XણુK થયેલ છે ]થી િવલબંીત  

વળતરની �ુલ w.૫૯,૦૦૦/- રકમ વPલુ કરવાની રહ6. 

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગ/ ુખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી.] મેળવી રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૧૨૮ નગરપા�લકા> ુનામ : પારડ� (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુનામની િવગત:પારડ0 નગરપાલકા િવ#તારમા ંHયવસાયવેરા aાટં ૨૦૧૩-૧૪ અVવયે 

પેવર �લોકના ંર#તા બનાવવા/ ુકામની કર6લ કામગીર0ની અિનયિમતતાઓ. 

 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૫.૨૬ લાખ(૩૨.૩૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૨.૬૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� આ કામ માટ6 ઓનલાઇન ટ6Vડર ૮ ઇ^રદાર6 ભર6લ હતા.એલ-૧ રોયલ �Áા 

�8જનીયર|ગ Eા.લ.Pરુત ના ભાવ સૌથી ઓછા હોવાથી તેમને કામ આપેલ 

હb ુ.ંઆ કામના �ુલ-૧૦ આઇટમમા ંએલ-૧ કરતા હર0ફ અVય ૭ ઇ^રદારોના ભાવ 

ઓછા હતા.]થી એલ-૧ ને કામ આપતા પહ6લા નેગોશીયેશન કર0 ભાવ વm ુ

ઘટાડવાની કાયKવાહ0 કયાKના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� લેબરસેસની w.૪૫,૦૨૮/-ની  વPલુાત કર6લ નથી. 

� કામ XણુK થયા/ ુEમાણપ5 રTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૩૨.૩૯% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના 

ર6ટ એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ં રTુ કર6લ 

નથી. 

� કામ/ ુથડK પાટÈ �#પેકશન કરાવેલ તેમના ર0પોટK  રTુ થયેલ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલ સામાન ની ચકાસણી કરવાના હ6bસુર ઇ^રદાર6 ખર0દ6લ 

માલસામાનના બીલો ઓટ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી.  

� કામમા ં વપરાયેલ માલસામાનની સરકાર માVય લેબોર6ટર0મા ં ટ6#ટ|ગ કયાKના 

આધારો રTુ થયેલ નથી. 

૦.૪૫ 

૫.૧૨૯ નગરપા�લકા> ુનામ : સલાયા (Zળૂ ફ.ન.ં૧૧)  

 કામ> ુનામની િવગત: રોડ ર�O�સNગ કરવાના કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતાઓ બાબત. વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪૫.૬૨ લાખ(૯ કામો)   થયેલ [ુલ ખચ : d.૪૭.૬૭ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 બે વતKમાન પ5 અને એક બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા saેj વતKમાનપ5 

મા ^હ6રાત આપવી જોઇએ �યાર6 સ#ંથાએ જય�હ¬દ અને lમુી વતKમાનપ5મા ં

૦.૧૫ 
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^હ6રાત આપી બહોળ0 EિસçFધઆપી હર0ફ ભાવનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� આકામ માટ6 તા5ંીક અને વહ0વટ0 મTુંર0 ૧૨ કામની મળેલ હતી.�યાર6 ૯ કામોની 

^હ6ર િનવેદન આપેલ આમ ૩ કામો માટ6 ^હ6ર િનિવદા નહ0 આપી કામો નહ0 

કરવાના આધારો રTુ કરવાના રહ6.  

� sદાjત રકમ કરતા w.૭,૩૩,૧૪૦/-એkસેસ થયેલ છે.] sગે/ ુએkસેસ / ુપ5ક 

તૈયાર કર0 સ1માિંધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી ] મેળવી રTુ કરવાના રહ6.   

� ºટુતી #ટ6Mપ ફ0 પેટ6 w.૧૧,૭૬૩/-ની  વPલુાત કર0 સરકાર0 સદર6 જમા કરવાની 

રહ6. 

� કામો પૈક0 બદંર રોડ હ½ ુ હાjયાણીના ઘરથી સાબીર મi#જદ Pધુી સી.સી.રોડ 

બનાવવાના કામમા ં િનયત સમયથી ૭૦ �દવસ િવલબંથી XણૂK કર6લ 

છે.િનયમો/સુાર w.૩,૭૧૦/-ના િવલબંીત ચાz  વPલુાત કરવાનો રહ6. 

� કામો પૈક0 5ણ કામો(૧)પરોડ0યા રોડ ઓલીયાપીરની દરગાહ થી હાસમ હાjના 

ઘર Pધુી,(૨)Tુની મtછ0 પીઠથી કઠ0યાર0ના ઘર પાસે આવેલ pગણવાડ0 

Pધુી,(૩)પાજંરાપોળથી �મુશાની દરગાહ Pધુી સી.સી.રોડના કામ/ ુ કM�લીશન 

સટÈફ0ક6ટ રTુ થયેલ નથી ] રTુ કરવાના રહ6.   

� ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગને ખિનજ માલસામાનની રોય9ટ0 ભયાK sગેના આધારો 

રTુ થયેલ નથી. 

� Àુડા ખભંાળ0યાના તા.૨૭/૩/૨૦૧૬ ના પ5ની શરત-૯મા ં જણાHયા �જુબ 

કંસ9ટ|ગ �jનીયર તર0ક6 ભરત એચ.lવુાને ટ³ડર|ગ E�Gયા,ફ0ની રkમ અને 

તેમની કામ માટ6ની જવાબદાર0 ન�0 કયાK િવના ભરત એચ.lવુાને મદદ લેવી 

ન�હ.આમ છતા સ#ંથાએ આવી શરત/ ુ પાલન ન�હ કર0 ભરત એચ.lવુાને 

કંસ9ટ|ગ ઇજનેર તર0ક6 િનમoકુ આપેલ છે.   

૫.૧૩૦ નગરપા�લકા> ુનામ : પાલીતાણા (Zળૂ ફ.ન.ં૫૮)  

 કામ> ુ નામની િવગત:પાલીતાણા શહ6રમા ં Tુદા-Tુદા િવિવધ #થળોએ બાકંડા �કુવાના 

કામની અિનયિમતતા. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૪.૦૦ લાખ( nદા)ત �કમતના ભાવો ભાવ) થયેલ [ુલ ખચ : d.૩.૯૨ 
લાખ 

 

 ઓ�ડટ નuધ :  

� આ કામ માટ6 વતKમાનપ5મા ં^હ6રાત આપવી જોઇએ ] આ�યાની િવગતો રTુ 

થયેલ નથી ] રTુ કરવાની રહ6. 

� બાકંડાના ર6ટ એનાલીસસમા ં ફ6કટર0 ભાવ w.૨૩૫૫/-દશાKવેલ છે પરંb ુ બાકંડા 

ઉQપાદન કરતા વેપાર0 પાસેથી ભાવો મેળHયાના કોઇ આધારો રTુ થયેલ નથી.]થી 

ર6ટ એનાલીસીસમા ં જણાવેલ ભાવો યો_ય હોવાની ખા5ી થયેલ નથી.] ઉQપાદક 

વેપાર0ના ભાવો રTુ કરવાના રહ6. 

� ધારાસ	ય:ી,તા.૧૦/૯/૨૦૧૬ના પ5થી ૨૯ Tુદ0 Tુદ0 જ_યાએ બાકંડાઓ �કુવા 

જણાવેલ હb ુ ં ] �જુબ બાકંડા �²ુાની િવગત રTુ થયેલ નથી.તથા �ુલ-૧૩૩ 

૦.૦૦ 
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બાકંડા Tુદા Tુદા #થળે �²ુા બદલ/ ુરોજકામ રTુ થયેલ નથી.] તમામ ર6કડK રTુ 

કરવા/ ુરહ6. 

 

૫.૧૩૧ નગરપા�લકા> ુનામ : હાર�જ (Zળુ ફ.ન.ં૭)  

 કામ> ુ નામની િવગત:સહકાર0 મડંળ0ઓ <ારા કર6લ િવકાસના કામોમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૭.૯૩ લાખ( ૪% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૭.૨૧ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� આ કામા માટ6 �ુલ-૧૦ એજસંીના ટ6Vડર મળેલ હતા.તે પૈક0 ૨ �દુત બહારના 

હતા.૮ ટ6Vડરમાથંી કંસલટંટ બqચ માકK ના તા.૨૯/૨/૨૦૧૬ ના ર0પોટK  �જુબ મા5 

એકજ એજસંી/ ુટ6Vડર ખોલવામા આવેલ હb ુ.ંઆમ ૭ ટ6Vડર ડ0સ kવોલીફાઇ કર6લ 

હતા.ટ6Vડર ખોલવા/ ુ રોજકામ રTુ થયેલ નથી.]થી.અVય ૭ ટ6Vડર ન ખોલવા 

sગેના કારણોની ચકાસણી થયેલ નથી.]થી ટ6Vડર ખોલવા/ ુરોજકામ રTુ કરવા/ ુ

રહ6. 

� આ કામ/ ુ કM�લીશન સટÈફ0ક6ટ તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૬/ ુ રTુ થયેલ હb ુ ં ]મા 

સ1માિધકાર0ની સહ0 થયેલ નથી.કામના ફાઇનલ બીલ તા.૧૮/૫/૨૦૧૬ મા ં

થયેલ છે.આમ કામ/ ુકM�લીશન સટÈફ0ક6ટ ન મળવા છતા ફાઇનલ બીલ/ ુnકુવo ુ

થયેલ છે.  

� ૨૫૦ એલ.ઇ.ડ0.લાઇટ ²ા િવ#તારમા ં ²ા #થળે નાખંવામા ં આવેલ અને ક6ટલા 

sતર6 નાખેલ હતી તેની િવગત રTુ થયેલ નથી.] રTુ કરવાની રહ6. 

૦.૦૦ 
 

૫.૧૩૨ નગરપા�લકા> ુનામ : બારડોલી (Zળુ ફ.ન.ં૫૦)  

 કામ> ુનામની િવગત:વરસાદ0 લાઇન કામોમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૨૩.૫૧ લાખ (૧૯% નીચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧૮.૨૯ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� ઇ^રદાર6 મગંાવેલ માલસામાનની ચકાસણી કરવા સા�ુ માલસામાનના બીલો 

ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા <ારા sદાjત ખચK કરતા ૧૯% નીચા ભાવેટ6Vડર મTુંર કર6લ છે.]ના ર6ટ 

એનાલીિસસ, ર0વાઇઝ વહ0વટ0 અને તા5ંીક મTુંર0ઓ ઑડ0ટમા ંરTુ કર6લ નથી. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� ઇ^રદાર6 કામ અm�ુુ છોડતા ઇ^રદાર સામે કર6લ કાયKવાહ0ની ફાઇલ રTુ થયેલ 

નથી ] રTુ કરવાની રહ6.  

૦.૦૦ 
 

૫.૧૩૩ નગરપા�લકા> ુનામ : સ�ચન (Zળુ ફ.ન.ં૩૩)  
 કામ> ુ નામની િવગત:સહકાર0 મડંળ0ઓ <ારા કર6લ િવકાસના કામોમા ં જણાયેલ 

અિનયિમતતા બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 
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 Fુદા Fુદા ૩૪ કામો થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૨૩.૩૪ લાખ  
 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં^હ6રાત આપવાની થાય છે.પરંb ુસ#ંથાએ એક જ દ¤ િનક પ5મા ં^હ6રાત 

આપી ભાવો મગંાવવામા ંઆવેલ છે.આથી, હર0ફ ભાવોનો લાભ �મુાવેલ છે. 

� કામમા ંવપરાયેલ માલ સામાન ની ચકાસણી કરવાના હ6bસુર માલસામાનના બીલો 

ઓટ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી.  

� કામમા ંવપરાયેલ માલસામાન/ ુ૧૦% ગેર0 લેબોર6ટર0 <ારા પર01ણ કરાવેલ નથી. 

� �ળુ ફકરાની િવગતે �ુલ-૩૪ કામોની માપપોથી ઓડ0ટમા ં રTુ થયેલ નથી.]થી 

થયેલ કામ �જુબ nકુવણી કયાKની ખા5ી થયેલ નથી.]થી માપપોથી રTુ કરવાની 

રહ6. 

૦.૦૦ 

 

૫.૧૩૪ નગરપા�લકા> ુનામ : બરવાળા (Zળૂ ફ.ન.ં૩૬)  
 

કામ> ુ નામની િવગત:મેઘાણી ચોકથી પાતશેર0 Pધુી પેવર �લોક રોડના કામની 

અિનયિમતતા બાબત. 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 
ટ�Rડર રકમ : d.૧૪.૬૦ લાખ(મFુંર કર�લ વાિષ�ક ભાવથી) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૯,૪૫ 

લાખ 

 

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ માટ6 ઇ-ટ³ડર|ગ કયાK િવના વાિષ{ક ભાવે કામ આપેલ છે.]થી #પધાKQમક 

ભાવોનો લાભ સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

� કામના આઇટમ વાર ભાવો એસ.ઓ.આર.�જુબ દશાKવેલ નથી.પરંb ુ કામો �ુટ0ન 

હોઇ તેના ભાવો અસાધારણ �ચા અને ] કામો જવલેજ કરવાના હોઇ તેના ભાવો 

અસાધારણ નીચા દશાKવી એકંદર sદાjત રકમના ૨% નીચા ભાવો મTુંર કર6લ 

છે.એસ.ઓ.આર.�જુબ આઇટમવાર ભાવ ન�હ દશાKવવા બદલ ર6કડKથી ખરાઇ 

કરવાની રહ6. 

� �ુલ ૮ આઇટમમા ં sદાjત જxથા કરતા વધાર6/ઓછા જxથા/ ુ કામ થયેલ 

હb ુ.ં�યાર6 સી.સી.એમ.-૧૫૦ કલ�ગ આઇટમ/ ુ કામ થયેલ નથી.sદાjત લબંાઇ 

૨૪૦ મીટર સામે ૨૮૬.૫૦મીટર લબંાઇ અને ૪.૫૦ મીટર પહોળાઇ ને બદલે ૫.૪૮ 

મીટર પહોળાઇમા ં કામ કરવામા ં આવેલ ] જોતા કામના તૈયાર કરતા પહ6લા 

#થળ/ ુિન�ર1ણ કયાK/ ુજણાયેલ નથી. 

� કામમા ં વધારાના જxથા અને વધારાના કામ માટ6 w.૫,૧૪,૨૬૮/-નો વm ુ ખચK 

થયેલ છે.વm ુખચK થયેલ છે.] sગે સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી.  

� કામ XણુK થયેથી થડK પાટÈ �#પેકશન થયા/ ુEમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

� કામ XણુK થયા/ ુXણુKતા Eમાણપ5 ઓડ0ટમા ંરTુ થયેલ નથી. 

૦.૦૦ 

૫.૧૩૫ નગરપા�લકા> ુનામ :ભાણવડ(Zળૂ ફ.ન.ં૮)  
 કામ> ુનામની િવગત:ઇ-ટ³ડર|ગ િવના ડ0.આઇ.પાઇપની ખર0 થવા sગે. વSલુાત 

પાJ રકમ 
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d.(લાખમા)ં 
  થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૧૨.૩૪ લાખ  

 ઓ�ડટ નuધ :  

� પાઇપ લાઇનની ખર0દ0 માટ6 ઇ-ટ³ડર|ગથી ભાવો મગંાવેલ નથી. 

� કામની ^હ6રાત બે બહોળ0 EિસçFધ ધરાવતા અને એક saેj દ¤ િનક વતKમાન 

પ5મા ં ^હ6રાત આપવાની થાય છે.તે �જુબ વતKમાનપ5મા ં ^હ6રાત આ�યાના 

આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� આ કામમાટ6 અગાઉથી sદાજો તૈયાર કરવા જોઇએ ] ન કરતા સ#ંથાને ૬૪૫૦ 

રન|ગ મીટર ક6-૭ પાઇપની જ�ુર0યાત હતી.�યાર6 sદાજોમા ં૭૭૮૦ રંનીગ મીટર 

પાઇપ દશાKવતા ૭૭૮૦ રન|ગ મીટર પાઇપ ખર0દ6લ ]થી ૧૩૩૦ રન|ગ મીટર 

પાઇપ બીન જ�ુર0 પડ0 રહ6લ છે.અને માહ6 માચK-૨૦૧૮ Pધુી કોઇ ઉપયોગ થયેલ 

નથી.]થી એક રન|ગ મીટરના w.૧૪૪૪/- લેખે �ુલ ૧૩૩૦ રન|ગ મીટર પાઇપ 

બીન જ�ુર0 વપરાશ વીના રહ6તા w.૧૧,૪૩,૬૬૦/-/ ુઆિથ{ક /કુશાન થયેલ છે. 

� ક6V© સરકાર:ીના ^હ6રનામા ન.ં૧૨/૨૦૧૨,તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૨ �જુબ પીવાના 

પાણી માટ6 વપરાયેલ પાઇપ લાઇન માટ6 એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 છે.આ sગે 

કલેકટ:ીદ6વlિુમ <ારકાના તા.૧૭/૩/૨૦૧૨ થી Eમાણપ5 મળેલ છે.આમ છતા 

એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 સહ0ત/ ુ પાઇપ/ ુ બીલ nકુવેલ છે.]થી w.૧૧,૪૩,૬૬૦/-

એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0નો લાભ �મુાવેલ છે. 

૦.૦૦ 

૫.૧૩૬ નગરપા�લકા> ુનામ : ઉના (Zળૂ ફ.ન.ં૫)  

 કામ> ુ નામની િવગત:#વણ�મ જયિંત ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના sતગKત પાણી 

Xરુવઠા યોજનાની કામગીર0ની અિનયિમતતા(IHSDP) 

વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૧૭૫૦.૩૮ લાખ (૩૩.૩૬% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૧૬૧૮.૯૦ 
લાખ 

 

 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામના sદાજ કરતા પહ6લા #થળ/ ુ િન�ર1ણ કર0ને sદાજો તૈયાર કરવો જોઇએ 

�યાર6 આ કામ માટ6 w.૭૯,૬૩,૯૧૬/-/ ુ વધારાનો ખચK w.૧,૬૧,૫૮,૫૫૪/-/ ુ

સેિવ¬ગ અને w.૩૨,૫૩,૯૨૧/-વધારા/ ુ કામ કર6લ છે.]થી sદાજો તૈયાર કરતી 

વખતે Xરુતી કાળj રાખેલ નથી. 

� આ કામ માટ6 w.૧૬,૬૩,૪૪,૦૦૦/-ની aાટં મળેલ અને �ુલ w.૧૬,૧૩,૮૯,૦૦૦/-

aાટંનો ઉપયોગ થતા w.૪૯,૫૫,૦૦૦/- aાટંની બચત રહ6લ છે.] સરકાર:ીમા ં

પરત જમા કરવાની રહ6. 

૦.૦૦ 

૫.૧૩૭ નગરપા�લકા> ુનામ : ઉના (Zળૂ ફ.ન.ં૬)  
 કામ> ુ નામની િવગત:gડુ0પી-૭૮ મોહનPખુધામ અને ઇલેkN0ક #મશાન લqડ #ક6પ|ગ EાથKના 

ભવન તથા ડ6વલપમqટ કામ બાબત. 
વSલુાત 
પાJ રકમ 
d.(લાખમા)ં 

 ટ�Rડર રકમ : d.૨૨૫.૭૮ લાખ (૫% �ચા) થયેલ [ુલ ખચ : d.૨૪૩.૫૧ લાખ  
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 ઓ�ડટ નuધ :  

� કામ/ ુ એકજ ટ6Vડર મળેલ હb ુ ં ] #વીકાર0 કામ આપેલ હb ુ.ં�યાર6 એકજ ટ6Vડર 

મળેતો ફ6ર ટ³ડર|ગ કરવી જોઇએ અથવા સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર0 મેળવવી જોઇએ 

] �જુબ કાયKવાહ0 કર6લ નથી. 

� ટ6Vડરનો સમય ૨૧ �દવસને બદલે ૮ �દવસ રાખતા વm ુ હર0ફ ભાવનu લાભ 

�મુાવેલ છે. 

� કામના sદાજ કરતા પહ6લા #થળ/ ુ િન�ર1ણ કર0ને sદાજો તૈયાર કરવો જોઇએ 

�યાર6 આ કામ માટ6 w.૪૩,૨૭,૯૮૩/-/ ુવધારાનો ખચK w.૨૫,૫૫,૬૭૯/-/ ુસેિવ¬ગ 

થયેલ છે.]થી sદાજો તૈયાર કરતી વખતે Xરુતી કાળj રાખેલ નથી. 

� કામના sદાજ કરતા w.૪૩,૨૭,૯૮૩/-/ ુ વધારાનો ખચK w.૨૫,૫૫,૬૭૯/-/ ુ

સેિવ¬ગ થયેલ છે.]ના એkસીસ/સેિવ¬ગ પ5ક બનાવી સ1માિધકાર0ની મTુંર0 

મેળવવી જોઇએ ] મેળHયાના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� આ કમની વહ0વટ0 મTુંર0ની શરત-૪ �જુબ વધારાના ખચK સ#ંથાએ તેના 

#વભડંોળમાથંી કરવાનો હતો.આ કામ માટ6 w.૨૦,૫૦,૦૦૦/-વધારાનો ખચK થયેલ 

] gડુ0પી-૭૮ની aાટંમાથંી કર6લ હોઇ ઉkત શરત �જુબ આ ખચK #વભડંોળમા 

કરવાનો થતો હોઇ �હસાબમા ંઅસર આપવાની રહ6. 

૦.૦૦ 

 

૫.૧૩૮  િનમળ ,જુરાત શૌચાલય યોજના હ�ઠળ થયેલી અિનયિમતતા બાબત.    

નગરપાલકા હળવદ, j.મોરબી(ફ.ન.ં૨૦) નગરપાલકા ગોધરા,j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૮) 

નગરપાલકા બોટાદ, j.બોટાદ(ફ.ન.ં૩૦) નગરપાલકા ગઢડા, j.બોટાદ(ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપાલકા શહ6રા, j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૬) નગરપાલકા ભાભર,  j.બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૩૪) 

નગરપાલકા ધોરાj, j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા મહ6સાણા, j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપાલકા ½ણુાવાડા, j.મહ0સાગર(ફ.ન.ં ૮) નગરપાલકા ઉમર6ઠ, j.આણદં(ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા મcુધા, j.ખેડા(ફ.ન.ં૩૪) નગરપાલકા ભાયાવદર, j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા ખેડા, j.ખેડા(ફ.ન.ં૬) નગરપાલકા સલાયા, j.દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપાલકા Òોલ, j.^મનગર(ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા ઓખા, j.દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપાલકા િવસનગર,j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૨૧) નગરપાલકા અમર6લી, j.અમર6લી(ફ.ન.ં૧૯) 

નગરપાલકા ખેરા½,ુ j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા બગસરા, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપાલકા કડ0,j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૨૬) નગરપાલકા વડનગર, j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૫) 

નગરપાલકા ડાકોર,j.ખેડા(ફ.ન.ં૯) નગરપાલકા મહ6મદાવાદ, j.ખેડા (ફ.ન.ં૧૨) 

નગરપાલકા ઠાસરા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા લ|બડ0, j.Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા ચકલાસી,j.ખેડા(ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા થાનગઢ, j.Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૩૨) 

નગરપાલકા રાપર,j.કtછ(ફ.ન.ં૬) નગરપાલકા ચોટ0લા, j.Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૨૭) 

નગરપાલકા વ9લભીXરુ,j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૮) નગરપાલકા િસFધXરુ, j.પાટણ (ફ.ન.ં૧૮) 

નગરપાલકા ભચાઉ,j.કtછ(ફ.ન.ં૯) નગરપાલકા કાલાવડ, j.^મનગર (ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપાલકા પાટણ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૨૪) નગરપાલકા ગાધંીધામ, j.કtછ(ફ.ન.ં૯) 
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   શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગના (૧) તા.૨૪/૧૦/૨૦૦૮ના ઠરાવ Gમાકં. નમલ -

/૧૦૨૦૦૮/૧૩૦૫/ઘ (૨) તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ Gમાકં  નમલ -/૧૦૨૦૧૨/SF-14/ઘ (૩) 

તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૨ ના ઠરાવ Gમાકં  નમલ -/૧૦૨૦૧૨/SF-14/ઘ (૪) તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૩ ના ઠરાવ Gમાકં  નમલ -

/૧૦૨૦૧૨/SF-14/ઘ અને (૫) તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૩ ના ઠરાવ Gમાકં  નમલ -/૧૦૨૦૧૨/SF-14/ઘ �જુબ ગર0બ 

�ુ�ંુબોને િનમKળ �જુરાત શૌચાલય યોજના-૨૦૧૨ અમલમા ંઆવેલ છે.શહ6રમા ંવસતા શૌચાલય િવહોણા તમામ ગર0બ 

�ુ�ંુબોએ તેમના રહ6ઠાણના #થળે Hય�કતગત શૌચાલય Pિુવધા ઉભી કર6 તે સામે શહ6ર0 સ#ંથા મારફતે સહાય nકુવવા 

ઉkત Gમ-૪ના ઠરાવથી w.૮૦૦૦/- nકુવવાના થાય છે. ]ની શરતો નીચે �જુબ છે. 

(અ) શરત-૧ �જુબ નગરપાલકાઓએ પોતાની મેળે પસદં કર6લ #વૈçtછક સ#ંથાને કામ આપવાની îટ રહ6શે. 

(બ) શરત-૩ �જુબ સ#ંથાએ કામ XણુK કય¾થી બીલ રTુ કરતા થયેલ કામની ચકાસણી નગરપાલકાએ કયાK બાદ ૯૦% 

રકમ nકુવવાની રહ6શે. 

(ક) શરત-૪ કામ/ ુથડK પાટÈ ઇVસપેkશન કરાવી કામ સતંોષકારક XણુK થયા/ ુEમાણપ5 મેળવી Qયાર બાદ બાક0ની 

રકમ ૧૦% nકુવવાની રહ6શે. 

(ખ) શરત-૫ #વૈçtછક સ#ંથાને w.૨૦૦/-વહ0વટ0 ખચK તર0ક6 nકુવવાના રહ6શે.] સહાયની રકમ w.૮૦૦૦-માથંી 

મેળવવાની રહ6શે. 

(૧-અ)�જુરાત Mgિુનિસપલ ફાઇનાVસ બોડK ગાધંીનગરના cુકમ �જુબ ફાળવેલ લ1ાકં �જુબ કામ XણુK કરવા/ ુથાય 

છે.નીચેની િવગતે નગરપાલકાઓએ શૌચાલય બનાવેલ હતા. ] જોતા તેમને ફાળવેલ લ1ાકં ની ૧૦૦% િસçFધ હાસંલ 

થયેલ નથી.]થી લાભાથ�ને મળવાપા5 લાભથી વચંીત રહ6લ છે. 

(૧-બ) નગરપાલકા મહ6મદાવાદ,થાનગઢ,,િસFધXરુ,આમોદ,પાલનXરુ અને બગસરા <ારા ફાળવેલ લ1ંાકં તે પૈક0 ક6ટલા 

કામ XણુK થયેલ અને ક6ટલા બાક0મા ંહતા તેની મા�હિત રTુ કર6લ નથી.] રTુ કરવાની રહ6. 

(૧-ક) નગરપાલકા કાલાવડ <ારા એજસંીને કામ આપેલ તે લ1ાકં ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ મા ંXણુK કરવાનો હતો 

પરંb ુ એજસંી <ારા આ લ1ાકં ૨૦૧૬-૧૭મા ં XણુK કર6લ છે.જો કરારમા ં િવબબંીત ચાzની જોગવાય થયેલ હોઇ તો 

/યુમા/સુાર િવલબંીત વળતર એજસંી પાસે વPલુ કર0 ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

?મ ન.પા.> ુ
નામ 

ખચની રકમ સને ૨૦૧૬-૧૭ Sધુીમા ં
શૌચાલય બનાવવાનો 

લ�ાકં 

૨૦૧૬-૧૭ Sધુીમા ં
તૈયાર કર�લ શૌચાલય 

થયેલ કામની 
ટકાવાર� 

૧ લાઠ0 ૧૫,૦૧,૨૦૦/- ૧૨૯૦ ૧૨૨૦ ૯૪% 

૨ હળવદ ૧૫,૬૬,૪૦૦/- ૩૫૮ ૧૦૮ ૩૩.૧૫% 

૩ બોટાદ ૧,૦૫,૪૮,૪૦૦/- ૫૩૨૧ ૪૬૭૩ ૮૭.૮૨% 

૪ શહ6રા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૩૦૦ ૧૬૬ ૫૫.૩૩% 

૫ ધોરાj ૫૯,૨૬,૪૦૦/- ૨૩૦૨ ૨૦૧૩ ૮૭.૪૫% 

૬ ½ણુાવાડા ૫૪,૮૦,૦૦૦/- ૧૫૦૪ ૫૭૮ ૩૮.૪૩% 

૭ મcુધા ૨૬,૭૪,૦૦૦/- ૮૨૧ ૩૨૧ ૩૯.૦૯% 

૮ ખેડા ૫૧,૩૦,૦૦૦/- ૧૫૧૬ ૪૭૫ ૩૧.૩૩% 

૯ Òોલ ૨૭,૭૫,૬૦૦/- ૫૪૬ ૧૧૯ ૨૧.૭૯% 

૧૦ કડ0 ૪૧,૯૨,૬૦૦/- ૨૫૨ ૧૨૩ ૪૮.૮૦% 

૧૧ ઓખા ૧૮,૪૪,૪૦૦/- ૩૦૦ ૧૬૮ ૫૬.૦૦% 

૧૨ વડનગર ૩૭,૨૯,૨૦૭/- ૨૦૩ ૧૨૦ ૫૯.૧૧% 

૧૩ મહ6મદાવાદ ૪૮,૦૦,૦૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  

૧૪ થાનગઢ ૮૯,૧૯,૬૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  
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?મ ન.પા.> ુ
નામ 

ખચની રકમ સને ૨૦૧૬-૧૭ Sધુીમા ં
શૌચાલય બનાવવાનો 

લ�ાકં 

૨૦૧૬-૧૭ Sધુીમા ં
તૈયાર કર�લ શૌચાલય 

થયેલ કામની 
ટકાવાર� 

૧૫ ચોટ0લા ૪૬,૨૯,૬૦૦/- ૨૭૦ ૨૧૨ ૭૮.૫૧% 

૧૬ િસFધXરુ ૧૬,૨૬,૦૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  

૧૭ બગસરા ૩૮,૧૨,૪૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  

૧૮ આમોદ ૨૬,૫૬,૦૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  

૧૯ પાલનXરુ ૨૨,૯૩,૨૦૦/- રTુ નથી રTુ નથી  

૨૦ કાલાવડ ૨૫,૨૬,૬૫૬/- ૪૬૭ ૧૨૬ ૨૬.૯૮% 

૨૧ ગાધંીધામ ૯૮,૦૮,૦૦૦/- ૬૬૬૭ ૩૮૯૬ ૫૮.૪૩% 
 

� અ-�જુરાત Mgિુનિસપલ ફાઇનાVસ બોડK ગાધંીનગરના cુકમની શરત-૪ �જુબ થયેલ કામના થડK પાટÈ 

ઇVસપેકશન થયા બાદ ૧૦% રકમ nકુવવાની થતી હતી. નીચેની નગરપાલકાઓ એ લાભાથ�ને બાક0 રહ6તી 

૧૦% રકમ/ ુnકુવo ુકરતા પહ6લા કામ XણુK થયા બાદ થડK પાટÈ ઇVસપેકશન Eમાણપ5 અને સ#ંથા <ારા 

કામ સતંોષકારક XણુK થયા/ ુ Eમાણપ5 મેળવવાના આધારો રTુ કર6લ નથી થડK પાટÈ ઇVસપેકશન િવના 

૧૦% બાક0 રહ6લ રકમ nકુવવાણા sગેના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

� બ-નગરપાલકા બગસરા <ારા ૮૬૦ શૌચાલય બનાવેલ તે/ ુથડK પાટÈ �પેkશન થયેલ નથી ] bરુત કરાવી 

ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

?મ નગરપા�લકા> ુનામ uજeલા> ુનામ ફકરા નબંર થયેલ ખચ d. 
૧ મcુધા ખેડા ૩૪ ૨૬,૭૪,૦૦૦/- 

૨ બોટાદ બોટાદ ૩૦ ૧,૦૫,૪૮,૪૦૦/- 

૩ િવસનગર મહ6સાણા ૨૧ ૪૦,૩૩,૨૦૦/- 

૪ ખેરા½ ુ મહ6સાણા ૨૩ ૨૨,૮૪,૪૦૦/- 

૫ કડ0 મહ6સાણા ૨૬ ૪૧,૯૨,૬૦૦/- 

૬ ડાકોર ખેડા ૯ ૨૮,૬૮,૦૩૦/- 

૭ ઠાસરા ખેડા ૧૪ ૨,૬૪,૦૦૦/- 

૮ ચકલાસી ખેડા ૨૭ ૮૩,૬૦૦/- 

૯ રાપર કtછ ૬ ૫૫,૭૬,૮૦૦/- 

૧૦ વ9લભીXરુ ભાવનગર ૮ ૩૭,૭૦,૮૦૦/- 

૧૧ ભચાઉ કtછ ૯ ૨૧,૯૩,૯૪૬/- 

૧૨ પાટણ પાટણ ૨૪ ૨૯,૫૮,૦૦૦/- 

૧૩ ગોધરા પચંમહાલ ૮ ૭૦,૫૫,૪૦૦/- 

૧૪ ગઢડા બોટાદ ૨૩ ૧૪,૨૪,૮૦૦/- 

૧૫ ઓખા દ6વlિુમ <ારકા ૨૩ ૧૮,૧૪,૪૦૦/- 

૧૬ અમર6લી અમર6લી ૧૯ ૧૫,૦૧,૨૦૦/- 

૧૭ વડનગર મહ6સાણા ૫ ૩૭,૨૯,૨૦૭/- 

૧૮ લ|બડ0 Pરુ6V©નગર ૨૨ ૨૫,૧૩,૨૦૦/- 

૧૯ થાનગઢ Pરુ6V©નગર ૩૨ ૮૯,૧૯,૬૦૦/- 

૨૦ ચોટ0લા Pરુ6V©નગર ૨૭ ૪૬,૨૯,૬૦૦/- 
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?મ નગરપા�લકા> ુનામ uજeલા> ુનામ ફકરા નબંર થયેલ ખચ d. 
૨૧ કાલાવડ ^મનગર ૨૧ ૨૫,૨૬,૬૫૬/- 

૨૨ ગાધંીધામ કtછ ૯ ૯૮,૦૮,૦૦૦/- 
 
 

� ઇ^રદારને ૧ કરોડથી વm ુnકુવેલ રકમ પર ૦.૬૦% લેખે વેટની રકમ તથા �ુલ nકુવેલ રકમ પર ૧% લેખે 

લેબર સેસની રkમ અને ૧% લેખે ટ6#ટ|ગ ચાz વPલુ કરવાના રહ6. નગરપાલકા 

સલાયા,અમર6લી,મહ6મદાવાદ,,ભwચઅને કાલાવડ <ારા ઇ^રદાર પાસેથી ઉkત રકમ કપાત કયાKના આધારો 

રTુ કર6લ નથી.]થી ઇ^રદાર પાસેથી કર6લ વPલુાતના આધારો રTુ કરવાના રહ6.જો કપાત ન કર6લ હોઇતો 

કપાત કર0 ખા5ી કરાવવાની રહ6. 

� Hયikતગત શૌચાલય યોજના હ6ઠળ ફાળવેલ aાટં વપરાશ Eમાણપ5,શૌચાલયના લાભાથ� સાથેના 

ફોટોaાફ,કામ સતંોષ કારક XણુK થયા/ ુ Eમાણપ5,લાભાથ�ની યાદ0/ ુ રj#ટર િવગેર6 સાધનીક ર6કડK રTુ 

કરવા/ ુ રહ6.] રTુ થયેલ નથી ]થી nકુવણાની રકમ/ ુ Hયાજબીપo ુ ચકાસી શકાયેલ નથી.વmમુા 

નગરપાલકા લ|બડ0 <ારા ઇ^રદાર િવવેક G0એશન <ારા કર6લ કામોની ફાઇલમા ંલાભાથ�ની અરj,ફોટો તથા 

અVય Xરુાવા રTુ કર6લ ન હતા ] રTુ કરવાના રહ6.  

� નગરપાલકા ભાભર <ારા ઓલ ��ડયા �#ટ0gટુ ઓફ લોકલ સે9ફ ગવમ
ટ (AIILSG)અમદાવાદને થડK પાટÈ 

�#પેkશનની કામગીર0 સuપવામા આવેલ હતી અને તેમના <ારા શૌચાલય બાધંકામની �ણુવ�ા અને i#થતી 

sગેના ર0પોટK  �જુબ �ુલ-૧૩ લાભાથ� વપરાશ કરતા નહતા ૪ લાભાથ�ઓએ શૌચાલયનો #ટોર wમ તર0ક6 

ઉપયોગ કર6છે. ર0પોટKમા ઉkત િવગતો જણાHયા છતા સ#ંથા <ારા કોઇ પગલા લેવામા ંઆવેલ નથી. 

� નગરપાલકા ઠાસરા ના વાઉચરો ચકાસતા ન�નુા �ુપ ૨૨ �ક#સાઓમા ંએકજ લાભાથ�ના નામ Tુદા Tુદા બે 

વાર દશાKવી બેવÀુ nકુવo ુથયા/ ુFયાને આવેલ છે.] sગે ચકાસણી કર0 વm ુnકુવાયેલ રકમ વPલુ કરવી 

રહ6. 

� નગરપાલકા મહ6સાણા �ુલ w.૧૭,૬૮,૦૦૦ aાટં ફાળવેલ હતી ]નો વપરાશ કર6લ નથી.નગરપાલકા અમર6લી 

ને મળેલ aાટં પૈક0 w.૨૪,૯૩,૪૦૦/- ની બચત હતી અને નગરપાલકા પાલનXરુમા ંw.૫,૫૬,૫૦૦/-ની બચત 

રહ6લ હતી.આમ યોજના �જુબ aાટં નો વપરાશ ન�હ કરતા યો^ક0ય લાભ લાભાથ�ને સમયસર મળેલ નથી. 

� નગરપાલકા ભાયાવદર શૌચાલય યોજના તળે �ુલ w.૧૩,૪૬,૫૭૩/-નો ખચK કર6લ છે.]ના કામ/ ુકM�લીશન 

સટÈફ0ક6ટ રTુ થયેલ નથી.તથા કામ ઇ^રદાર6 ૧૮૭ �દવસ િવલબંથી XણુK કર6લ છે.]થી w.૧,૫૧,૩૦૦/-

િવલબંીત વળતર વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાના રહ6. 

� નગરપાલકા ઉમર6ઠ6 Hયikતગત શૌચાલયના વધારાની સવલતો ]વી ક6 વે#ટ ઓટર N0ટમqટ,પાણીના ટ³કની 

Hયવ#થા બે  ટ _લેઝ ટાઇ9સ માટ6 w.૧૨૦૦૦/-વધારાની રકમ nકુવેલ હતી પરંb ુ આ કામ થયાના સવ¾ 

ર0પોટKમા ંનગરપાલકાના કોઇ કમKચાર0 ક6 અિધકાર0ઓની સહ0ઓ થયેલ નથી. 

� નગરપાલકા સલાયા <ારા કર6લ કામો/ ુથડK પાટÈ તપાસણી ર0પોટKમા ંઘણા શૌચાલયો #ટોર wમ,બાથwમ,અને 

બીન વપરાશી તર0ક6 દશાKવેલ છે.આમ અVય વપરાશ માટ6 ઉપયોગ કર0 સરકારનો �ળુ હ6b ુ પ�રXણુK થતો 

નથી.ર0પોટK ને આધાર6 સ#ંથા <ારા �ુ ંકાયKવાહ0 કર6લ તેની િવગત રTુ થયેલ નથી.] રTુ કરવાની રહ6. 

� નગરપાલકા ઓખા <ારા બનાવવામા ંઆવેલ તથા એન,j.ઓ.<ારા બનાવેલ શૌચાલયના nકુવણામા ંથયેલ 

ગેરર0તી માટ6 એ.સી.બી.કચેર0 દ6વlમુી <ારકા <ારા ૦૧/૨૦૧૮ થી આઇ.પી.સી.કલમ-

૧૨૦(બી),૪૦૬,૪૦૯,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧ અને ૧૧૪ �જુબ �નુો નuધેલ છે.] sગેની કાયKવાહ0ની ફાઇલ રTુ 

થયેલ નથી.] ક6સ sગે થયેલ કાયKવાહ0/ ુર6કડK રTુ કરવા/ ુરહ6.  

� નગરપાલકા આમોદ <ારા બે એજસંીને કામો આપેલ હતા આ બને એજસંીઓ સરકાર માVય હોવાના આધારો 

રTુ કર6લ નથી.] રTુ કરવાના રહ6.  
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� �જુરાત Mg.ુફાઇનાસં બોડK ગાધંીનગરના aાટંના cકુમોની શરત પૈક0 શરત-૨ અ/સુાર કામમા વપરાયેલ 

aાટં/ ુg.ુટ0.સી. લાભાથ�ની યાદ0 લાભાથ�ના ફોટોaાફ �જુરાત Mg.ુફાઇનાસં બોડK ગાધંીનગરને મોકલવાના 

થાય છે.નગરપાલકા ભwચ,બગસરા અને અમર6લી <ારા ઉkત સાધનીક કાગળો મોક9યાના આધારો રTુ થયેલ 

નથી ] રTુ કરવાના રહ6. 
 
૫.૧૩૯  બાધંકામ શાખા Gારા કરવામા ંઆવેલ િવકાસ કામોમાથંી ઇQરદાર પાસેથી િવલબં વળતરની ઓછ� 

રકમ વSલુ કરવા બાબત 
નગરપાલકા તરસાડ0, j.Pરુત (ફ.ન.ં ૪૭) નગરપાલકા મોડાસા, j.અરવ9લી (ફ.ન.ં૧૯) 

નગરપાલકા Eાિંતજ, j.સાબરકાઠંા (ફ.ન.ં૯) નગરપાલકા ભાભર, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપાલકા �હ¬મતનગર, j.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા વડાલી j.સાબરકાઠંા (ફ.ન.ં૨૦)  
 

� નગરપાલકાના સને-૨૦૧૬-૧૭ અ Vવેષણ દરMયાન િવકાસ કામોના બાધંકામના કામોમા િનયત સમય મયાKદા 

કરતા ઇ^રદાર6 કામ િવલબંથી કરતા ટ6Vડર kલોઝ-૨ની થયેલ જોગવાઇ તથા સરકાર:ીના માગK અને મકાન 

િવભાગના ઠરાવ ન.ંટ0.એન.સી.-૧૦૯૧-૧-બી(૧૦)/(૧૧) સી,તા.૨૯/૬/૧૯૯૨મા ં થયેલ જોગવાય �જુબ 

ઇ^રદારને સuપવામા ં આવેલ િવલબંથી XણુK કર6 તો sદાjત રકમના EQયેક �દવસના ૦.૧% અથવા 

sદાjત રકમના ૧૦% બેમાથંી ] ઓછ0 હોય તેટલી રકમ િવલબં વળતર પેટ6 ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ 

કરવાની થાય છે.નીચે જણાવેલ પ5kની િવગતે ૪૩ ન�નુા wપ �ક#સાઓમા ં�ુલ w.૧,૧૯,૫૬,૬૬૭/- ઇ^રદાર 

પાસેથી િવલબંીત વળતર વPલુ થયેલ નથી. 

?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ કામ Uણુ કરવાની 
તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

િવલબંના 
�દવસો 

વSલુ કરવાપાJ 
િવલબંીત 
વળતર 

નગરપા�લકા તરસાડ�, ).Sરુત 

૧ વોડK ન.ં૧ રાTુના 

ઘરથી એન,ડ0.ના ઘર 

Pધુી પવેર �લોક 

કામ 

૨,૯૭,૦૯૬/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૧૦૪ ૨૯,૯૭૧/- 

૨ વોડK ન.ં૭ રંગ દશKન 

મનૈ રોડની બન ેબાTુ 

પવેર �લોક કામ  

૩,૨૪,૬૮૩/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૬/૦૨/૨૦૧૬ ૧૦૫ ૨૫,૮૪૯/- 

૩ વોડK ન.ં૧ શલૈષેના 

ઘરથી �કશોરના ઘર 

Pધુી પવેર �લોક 

કામ 

૨,૯૭,૦૯૬/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૧૦૪ ૨૯,૯૭૧/- 

૪ વોડK ન.ં૬ તરસાડ0 

ચોકથી અજયભાઇના 

ઘરPધુી પવેર �લોક 

કામ. 

૧,૭૬,૭૧૦/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૦/૦૨/૨૦૧૯ ૯૯ ૧૩,૪૩૬/- 

૫ વોડK ન.ં૨ 

pગણવાડ0થી 

Pમુનબેનના ંઘરા 

Pધુી પવેર �લોક 

૨,૯૭,૦૯૬/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ૧૦૩ ૨૨,૫૬૮/- 
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?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ કામ Uણુ કરવાની 
તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

િવલબંના 
�દવસો 

વSલુ કરવાપાJ 
િવલબંીત 
વળતર 

કામ. 

૬ વોડK ન.ં૭ 

સાગરનગરમા ં

ડબ9g.ુબી.એમ.રોડ 

૩,૧૦,૬૯૯/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૫૬ ૧૧,૪૮૫/- 

૭ વોડK ન.ં૧ હ�રઓમ 

સોસા.પાણીની લાઇન 

કામ. 

૨,૮૯,૫૪૭/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ૫૫ ૧૫,૯૨૫/- 

૮ વોડK ન.ં૪ ખÀુેત 

jનના ગેટથી મેલી 

રોડ Pધુી સી.સી.રોડ 

કામ. 

૪,૦૨,૬૪૮/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૫૩ ૧૫,૭૭૨/- 

૯ વોડK ન.ં૧ આરાધના 

સોસા.થી 

ગાય5ીનગર 

સી.સી.રોડ કામ. 

૪,૦૨,૬૪૮/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૫૩ ૧૫,૩૮૪/- 

૧૦ વોડK ન.ં૭ મા ંકોઠ0 

aામ Pધુી સી.સી.રોડ 

કામ. 

૪,૦૨,૬૪૮/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૨/૦૨/૨૦૧૬ ૫૩ ૧૫,૯૯૦/- 

૧૧ વોડK ન.ં૫ મા ંકVયા 

િવભાગથી લાય°રે0 

સી.સી.રોડ કામ. 

૪,૦૩,૫૭૬/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૬/૦૨/૨૦૧૬ ૫૬ ૧૬,૯૦૨/- 

૧૨ તળાવની પાળ પાસ ે

૧૨૦૦ 

એમ.એમ.વરસાદ0 

લાઇન 

૧૪,૮૮,૨૦૪/- ૨૮/૦૭/૨૦૧૫ ૨૫/૦૯/૨૦૧૫ ૫૭ ૮૪,૮૨૮/- 

૧૩ વોડK ન.ં૪ સોમનાથ 

સોસા.પવેર �લોક . 

૧૬,૫૦,૩૬૨/- ૧૪,/૧૧/૨૦૧૫ ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ૧૦૩ ૧,૬૯,૮૧૭/- 

૧૪ વોડK ન.ં૭ 

sબકાનગર ૩૦૦ 

એમ.#Nોમ કામ. 

૧,૬૯,૯૪૩/- ૧૪/૧૧/૨૦૧૫ ૨૦/૦૨/૨૦૧૬ ૯૯ ૧૬,૭૮૨/- 

૧૫ વોડK ન.ં૭ આઇ.:ી 

જનરલ #ટોસK પવેર 

�લોક કામ. 

૧,૯૫,૬૩૨/- ૨/૦૧/૨૦૧૬ ૨૦/૦૨/૨૦૧૬ ૫૦ ૭,૨૩૯/- 

૧૬ વોડK ન.ં૧ E^પિતના ં

ઘર થી lપુતિસ¬�ા 

ઘર Pધુી સી.સી.રોડ. 

૩,૫૦,૫૦૧/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬ ૫૬ ૧૫,૦૬૮/- 

૧૭ વોડK ન.ં૭ મહાકાળ0 ૨,૨૯,૫૦૪/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૬/૦૨/૨૦૧૬ ૫૭ ૧૦,૦૪૩/- 
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?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ કામ Uણુ કરવાની 
તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

િવલબંના 
�દવસો 

વSલુ કરવાપાJ 
િવલબંીત 
વળતર 

નગરમા ંવરસાદ0 

લાઇન. 

૧૮ વોડK ન.ં૭ મહાકાળ0 

નગરમા ંસી.સી.રોડ  

૪,૫૮,૦૦૬/- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ૫૫ ૧૭,૬૧૩/- 

નગરપા�લકા 6ાિંતજ, ).સાબરકાઠંા 

૧૯ શઠે પી.�ડ 

આર.હાઇ.મા ંલડે0ઝ 

ટોઇલટે અન ેપરબ wમ.

૧૭,૪૮,૬૫૦/- ૨૭/૦૬/૨૦૧૫ ૨૪/૦૨/૨૦૧૬ ૨૪૨ ૧,૭૪,૮૬૫/- 

૨૦ વોડK ન.ં૨ ના ભાગળ 

પાસ ે૩ લાખ 

લ.ટાકં0. 

૩૨,૩૬,૬૩૪/- ૨૪/૧૦/૨૦૧૫ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ ૨૨૫ ૩,૨૩,૬૬૩/- 

૨૧ ર6.સ.ન.ં૯૯૦ અન ે

૧૩૯૧ મા ં

pગણવાડ0 તથા 

pત�રક ર#તા  

૩૧,૭૮,૯૫૪/- ૨૪/૦૭/૨૦૧૫ ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ ૩૩૬ ૩,૧૭,૮૯૫/- 

૨૨ ર6.સ.ન.ં૯૯૦ મા ં

૧૮૧ રહ6ણાકના 

gિુનટ બાધંવા/ ુકામ 

૧,૮૪,૮૧,૧૪૫/- ૦૩/૦૯/૨૦૧૪ ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ ૬૫૯ ૧૮,૪૮,૧૧૪/- 

૨૩ વોટર વકKસ કMપા�ડ 

વોલ. 

૧૫,૧૩,૨૨૬/- ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ૧૨/૦૯/૨૦૧૬ ૧૦૨ ૧,૧૬,૫૧૮/- 

૨૪ Eાિંતજ ન.પા.ના 

ર69વ ે#ટ6શન 

િવ#તારમા ં૩ લાખ 

લટરની પાણીની 

ટાકં0/ ુકામ. 

૩૨,૦૪,૮૨૬/- ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૯૮ ૨,૧૭,૯૨૮/- 

નગરપા�લકા �હમતંનગર,  ).સાબરકાઠંા 
૨૫ lગુભK ગટર યોજના 

તથા ર#તા 

ર0કં#Nકશન અન ે

ર0કા પટે|ગ/ ુકામ 

૧૮,૦૪,૦૨,૨૪૦/

- 

૨૨/૦૩/૨૦૧૬ ૨૯/૦૪/૨૦૧૬ ૩૮ ૪૨,૧૧,૨૦૧/- 

૨૬ ન.પા.િવ#તારમા ં

મટેલ રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૮૫,૫૮,૦૮૨/- ૨૨/૧૦/૨૦૧૫ ૦૪/૦૫/૨૦૧૬ ૧૯૪ ૮,૫૫,૮૦૮/- 

૨૭ શારદા�ંુજ િવ#તારમા ં

આવલે હયાત 

#મશાન હુ 

ર0નોવેશન ર0પરે|ગ 

૬,૭૦,૧૫૧/- ૨૨/૦૮/૨૦૧૫ ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ ૨૭૨ ૬૭,૦૧૫/- 
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?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ કામ Uણુ કરવાની 
તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

િવલબંના 
�દવસો 

વSલુ કરવાપાJ 
િવલબંીત 
વળતર 

તથા આદશK 

િવÄાલયથી 

સી.સી.રોડ કામ 

૨૮ હાથમતી નદ0 �કનાર6 

આવલે હયાત 

#મશાનહુ 

ર0નોવેશન તથા 

ર0પરે|ગ કામ. 

૩૨,૦૬,૬૦૫/- ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ૬૬૧ ૩,૨૦,૬૬૦/- 

નગરપા�લકા મોડાસા, ).અરવeલી 

૨૯ 
�ુમ�ુમપાકK તથા 

માનવપાકK સોસા.થી 

સાઇં મ�ંદર Pધુી 

વરસાદ0 પાણી 

િનકાલ ગટર 

બનાવવા/ ુકામ. 

૧૪,૯૭,૯૨૯/- ૨૩/૧૧/૨૦૧૫ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬ ૧૯૦ ૧,૪૯,૭૯૩/- 

૩૦ િવનાયક ગાડKન તથા 

લ|બડા તળાવ 

રમણીય તથા 

એÐEુશેર પાથ 

બનાવવા/ ુકામ  

૯,૯૯,૪૧૯/- ૧૪/૦૧/૨૦૧૬ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧૬૭ ૯૯,૯૪૧/- 

૩૧ વાર0હુ હ6ડ વકKસ 

તથા સાબલીયા #ટ6ટ 

સબ હ6ડ વકKલ ખાત ે

કMપા�ડ વોલ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૩,૬૪,૩૩૬/- ૨૧/૦૯/૨૦૧૬ ૨૯/૧૨/૨૦૧૬ ૯૯ ૩૬,૪૬૩/- 

૩૨ ગ^નદં સોસાયટ0મા ં

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૪,૪૭,૪૨૩/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ૩૨૭ ૪૪,૭૪૨/- 

૩૩ ઓઘાર0 તળાવ સીટ0 

સીવીક સqટરના 

Eથમ મજલ ે

લાય°રે0 બનાવવા/ ુ

કામ. 

૭,૭૮,૬૪૪/- ૧૫/૧૦/૨૦૧૫ ૦૫/૦૫/૨૦૧૬ ૨૦૩ ૭૭,૮૬૪/- 

૩૪ વોડK ન.ં૬ મા ંTુદ0 

Tુદ0 જ_યાએ 

આર.સી.સી.ગટર 

બનાવવા/ ુકામ. 

૨,૩૯,૪૭૮/- ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ૨૯/૦૨/૨૦૧૬ ૨૩૯ ૨૩,૯૪૭/- 
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?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ કામ Uણુ કરવાની 
તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

િવલબંના 
�દવસો 

વSલુ કરવાપાJ 
િવલબંીત 
વળતર 

નગરપા�લકા ભાભર, ).બનાસકાઠંા 
૩૫ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૨૫,૮૬,૬૩૨/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬ ૧૦૨ ૧,૯૪,૮૯૬/- 

૩૬ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૫૫,૧૭,૬૨૭/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૧ ૪,૫૨,૪૨૧/- 

૩૭ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૨૧,૬૨,૦૫૯/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૧ ૧,૭૭,૨૮૦/- 

૩૮ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૪૭,૭૭,૮૪૩/- ૨૪/૧૨/૨૦૧૫ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ ૨૨૩ ૪,૭૭,૭૮૪/- 

૩૯ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

 

૪૫,૧૨,૫૯૫/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૨૩/૦૯/૨૦૧૬ ૧૮૨ ૪,૫૧,૨૫૯/- 

૪૦ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૪૭,૦૪,૧૧૭/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૧ ૩,૯૭,૫૭૦/- 

૪૧ Tુદા Tુદા#થળે 

સી.સી.રોડ 

બનાવવા/ ુકામ. 

૩૭,૬૧,૨૮૬/- ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૧ ૩,૦૮,૧૮૭/- 

નગરપા�લકા વડાલી, ).સાબરકાઠંા 
૪૨ �ુવા ઉપર ^ળ0 ફ0ટ 

કરવા/ ુકામ. 

૬,૦૦,૦૦૦/- ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ૧૬/૦૩/૨૦૧૭ ૧૦૯ ૬૦,૦૦૦/- 

૪૩ મદાર0 વસાહતમા ં

બોર/ ુકામ. 

૧,૬૨,૧૦૭/- ૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ૧૧૧ ૧૬,૨૧૦/- 

[ુલ ૧,૧૯,૫૬,૬૬૭/- 
 

� નગરપાલકા �હમતનગર અને વડાલીએ કામનો �દુત વધારો મTુંર કર0 ફાઇનલ બીલની રકમ nકુવેલ 

છે.�દુત વધારો મTુંર કરતી વખતે ઇ^રદાર6 ચા½ ુકામ દરMયાન અરj કરવાની હોઇ છે.અને �દુત વધારાના 

કારણો દશાKવવાના હોઇ છે.] sગેની કોઇ ફાઇલ રTુ કર6લ નથી ]થી �દુત વધારો માVય રહ0 શક6 ન�હ. 
 

૫.૧૪૦ બાધંકામના બીલોમા શાખા Gારા કરવામા ંઆવેલ િવકાસ કામોમાથંી ઇQરદાર પાસેથી વેટની રકમ 
વSલુ  ન�હ કરવા બાબત. 
નગરપાલકા ^ફરાબાદ,j.અમર6લી (ફ.ન.ં૨૧) નગરપાલકા વેરાવળ,j.ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપાલકા બગસરા,j.અમર6લી (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા કોડ0નાર, j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૯) 
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નગરપાલકા �હમતનગર,j.સાબરકાઠંા (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા P5ુાપાડા,j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા ચોરવાડ,j.Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૬)  

 
                        નગરપાલકાઓના સને-૨૦૧૬-૧૭ sવે·ણ દરMયાન નીચેની િવગતે નગરપાલીકાએ િવકાસ 

કામોના બાધંકામના કામોમા ઇ^રદારને nકુવેલ રકમમા ં વેટની રકમ કપાતકર0 સરકાર:ીમા ં ભર6લ નથી.�જુરાત 

વેચાણવેરા (એમેVડમqટ એVડ વેલીડ6શન) એkટ-૨૦૦૨ તથા �જુરાત વેચાણવેરા િનયમ-૧૯૭૦ ના િનયમોમા ં થયેલ 

Pધુારાના ^હ6રનામા Gમાકં-૬ jએશેન/૧૧jએસઆર ૨૦૦૨(૧૦૬)/ઠ ૨૦૦૨-૦૩ ^ઇ/૧૧૭૭/૭૦૨ 

તા.૨૨/૪/૨૦૦૨ના �દુા-૫મા ંજણાHયા �જુબ તા.૧/૪/૨૦૦૨ પછ0 વકKસ કuNાkટની ૧ કરોડ ઉપરની nકુવેલ રકમ 

ઉપર ૦.૬% વેચાણવેરો કપાત કરવાનો હોઇ છે.નીચેની િવગતે w.૧૯,૯૮,૦૭૮ વેટની રકમ વPલુ કરવાના રહ6.    

?મ કામની િવગત \કુવેલ રકમ વSલુ કરવાપાJ વેટની 
વSલુાત  

નગરપા�લકા Qફરાબાદ, ).અમર�લી 
૧  પાણી Xરુવઠા કામ ૨,૪૯,૩૯,૧૮૧/- ૧,૪૯,૬૩૫/- 

નગરપા�લકા બગસરા, ).અમર�લી 
૨  સી.સી.રોડ કામ ૨,૧૮,૧૮,૯૨૯/- ૧,૩૦,૯૧૪/- 

નગરપા�લકા �હમતનગર, ).સાબરકાંઠા 
૩ િસિવલ ઇલેkN0ક �9Mબ|ગ ગાડKન ડ6વલપમqટ �ડ લોવર 

લેવલ વોકવે અને °ીજ ફ0નીશ|ગની કામગીર0  

૪,૬૧,૬૬,૫૧૦/- ૨,૭૬,૯૯૯/- 

નગરપા�લકા ચોરવાડ, ).Fુનાગઢ 
૪ પાણી Xરુવઠા યોજના/ ુકામ(SJMMSVY) ૩,૧૨,૯૬,૩૦૭/- ૧,૮૭,૭૭૭/- 

નગરપા�લકા વેરાવળ, ).ગીર સોમનાથ 
૫ આવાસ બાધંકામ ૪,૧૦,૦૩,૦૦૦/- ૨,૪૬,૦૧૮/- 

નગરપા�લકા કોડ�નાર, ).ગીર સોમનાથ 
૬ પાણી Xરુવઠા,#ટ6ડ0યમ ડ6વલપમqટ,સી.સી.રોડ,આવાસ 

યોજના,માળખાક0ય Pિુવધા િવગેર6 

૧૩,૩૨,૧૬,૮૬૩/- ૭,૯૯,૩૦૧/- 

નગરપા�લકા SJુાપાડા, ).ગીર સોમનાથ 
૭ પીવાના પાણીની યોજના(SJMMSVY) ૩,૪૫,૭૨,૩૬૨/- ૨,૦૭,૪૩૪/- 

                                                                      [ુલ ૧૯,૯૮,૦૭૮/- 
 

૫.૧૪૧ બાધંકામના કામોના બીલોમાથંી બાધંકામ લેબર વેeફ�ર ફંડની કપાત ન�હ કરવા nગે 

નગરપાલકા ^મજોધXરુ, j.^મનગર (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા કોડ0નાર, j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા સોનગઢ, j.Pરુત (ફ.ન.ં૩૨) 
 

નગરપાલકા બાટંવા, j.Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૨૭) 

બાધંકામ સાથે જોડાયેલ :મયોગીઓના ક9યાણ માટ6 સરકાર:ીના અિધિનયમ-૨૦૦૩ ની કલમ-૩(૧) �જુબ 

Hયikતગત નાગર0કો <ારા ક6 બ9ડરો <ારા રહ6ણાક બીન રહ6ણાક માટ6 બાધંકામ કરવા �લાન રTુ થાય અને તેની મTુંર0 

આપતા Hયikતગત રહ6ણાક w.૧૦ લાખથી વધાર6 હોય તો ૧% લેખે બાધંકામ સેસની વPલુાત કરવાની થાય છે.અVય 

બાધંકામ માટ6 �ુલ ખચKના ૧% લેબર સેસની વPલુાત કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવા થાય છે.નીચે �જુબ નગરપાલકાએ 

લેબર સેસની વPલુાત કર6લ નથી ] �ુલ w.૩૬,૧૦,૫૬૦/-વPલુ કર0 સરકાર:ીમા ંજમા કરવાની રહ6. 
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?મ નગરપા�લકા> ુનામ કામનો 6કાર વSલુ કરવાપાJ લેબર સેસની રકમ 

૧ ^મજોધXરુ, j.^મનગર Hયikતગત,રહ6ણાક ૮,૯૫,૦૪૦/- 

૨ સોનગઢ, j.તાપી બ9ડર <ારા રહ6ણાક  ૪,૧૨,૧૮૦/- 

૩ કોડ0નાર, j.ગીર સોમનાથ અVય કામો ૧૯,૪૭,૫૬૬/- 

૪ બાટંવા, j.Tુનાગઢ અVય કામો ૩,૫૫,૭૭૪/- 

[ુલ ૩૬,૧૦,૫૬૦/- 
 

૫.૧૪૨  ઇ-ટ́ડરNગ િવના ખર�દ� તથા કામો આપવા nગે 

નગરપાલકા ભાણવડ j.દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૮) નગરપાલકા P5ુાપાડા j.ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપાલકા દાહોદ j. દાહોદ (ફ.ન.ં૯)  

સરકાર:ીના ં ઉÄોગ અને ખાણ િવભાગના ં ઠરાવ ન.ંએસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/ચ,તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ અને 

ઠરાવ ન.ંએસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ,તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૧ તથા �જુરાત સરકાર:ીની ખર0દ નીિત �જુબ w.૫ 

લાખથી વm ુખર0દ0 કરતા પહ6લા ઇ-ટ³ડર|ગથી ભાવો મગંાવવા જોઇએ તથા બહોળ0 EિસFધી ધરાવતા વતKમાન પ5ોમા ં

^હ6રાત આપી હર0ફ ભાવનો લાભ મેળવીને ખર0દ0 કરવી જોઇએ.�યાર6 નીચેના ન�નુા �ુપ નગરપાલકાઓએ છાપામા ં

^હ6રાત આપીને મેVgલુી ભાવો મગંાવી ખર0દ0 કર6લ હતી.]થી બહોળો હ�રફ ભાવોનો લાભ સ#ંથાએ �મુાવેલ છે. 

?મ નગરપા�લકા> ુનામ કામનો 6કાર કામનો થયેલ ખચ 
૧ ભાણવડ, j.દ6વlિુમ <ારકા ડ0.આઇ.પાઇપ ખર0દ0 ૧,૧૨,૩૪,૩૨૦/- 

૨ P5ુાપાડા, j.ગીર સોમનાથ એલ.ઇ.ડ0.#N0ટ લાઇટ ૧૦,૯૫,૦૦૦/- 

૩ P5ુાપાડા, j.ગીર સોમનાથ હાઇ મા#ટ ટાવર ૧૯,૯૪,૦૦૦/- 

૪ P5ુાપાડા, j.ગીર સોમનાથ એMgલુસં વાહન ૧૪,૭૯,૮૮૧/- 

૫ દાહોદ, j.દાહોદ સી.સી.રોડ ૮,૮૮,૬૧૪/- 

૬ દાહોદ, j.દાહોદ સી.સી.રોડ ૧૯,૯૬,૩૯૦/- 

૭ દાહોદ, j.દાહોદ સી.સી.રોડ ૭,૧૨,૭૯૫/- 

૮ દાહોદ, j.દાહોદ સી.સી.રોડ ૪૨,૮૧,૯૦૦/- 

[ુલ ૨,૩૬,૮૨,૯૦૦/- 
 

૫.૧૪૩ સરકારjી Gારા ફાળવેલ યોજનાક�ય �ાટં અRય હ�p ુ ંમાટ� ખચ કરવા બાબત 

નગરપાલકા ભાણવડ,j.દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા આમોદ,j.ભwચ (ફ.ન.ં૬) 

નગરપાલકા દ6વગઢ બાર0યા, j.દાહોદ(ફ.ન.ં૩૩) નગરપાલકા વલસાડ,j.વલસાડ (ફ.ન.ં૧૫) 
 

   સરકાર:ી શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુિનમાKણ િવભાગના તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૦ ના ઠરાવ ન.ંટ0એનસી/૧૧૨૦૧૦ 

/૨૧૦૮/બ ની Pચુના અ/સુાર ૧૩મા ં નાણાપચંની aાટંમાથંી પીવાના પણીની Pિુવધા,#N0ટલાઇટ,�6નેજ િવગેર6 અને 

સરકાર:ીના શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગના તા.૯/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ન.ંસીએફસી/ 

૧૦૨૦૧૫/૮૧૩/બી ની nચુના �જુબ ૧૪મા ંનાણાપચંની aાટંમાથંી પાણી X�ુુપાડવાની Pિુવધા,સેનીટ6શન, સોલીડવે#ટ 

મેનેજમqટ,#ટોમK વોટર �6નેજ,રોડ કોMgનુીટ0 એસેટની ^ળવણી, ટપાથ તથા સામાjક Eસગંોની ઉજવણી માટ6ના મેદાન 

વગેર6ના હ6b ુમાટ6જ ખચK કરવાનો રહ6 છે.તથા શરત ન,ં૧૦ દશાKHયા અ/સુાર આયોજના તળ0 નવીન પાકા અને ટકાઉ 

કામો હાથ ધરવાના રહ6શે.aાટંમાથંી આકi#મક ખચK,અ#થાયી Eકારના મરામત કામો/ ુ ખચK વગેર6 Eકારના ખચK કર0 

શકાશે નહ0.તેમ #પ·ટ દશાKવેલ છે.૧૩મા ંઅને ૧૪મા ંનાણાપચંની aાટંમાથંી લોકોની Pિુવધામા ંવધારો થાય તેવા કામો 

233
��-����-	� 



કરવાના હોવા છતા નીચેની િવગતે ન�નુાwપ નગરપાલકાઓએ રોજ|દા ર0પેર|ગ કામો,E|ટર ખર0દ0,પીjવીસીએલ / ુ

લાઇટ બીલ ભરવાનો ખચK કર6લ છે.aાટંનો વપરાશ ]તે હ6b ુિસવાય અVય કામમા ંકર6લ  છે.]થી સરકાર:ીનો �ળુ હ6b ુ

િસFધ થયેલ નથી.  

?મ ન.પા.> ુ
નામ 

સરકાjી Gારા 
ફાળવેલ �ાટં> ુસદર 

અRય હ�p ુમાટ� વાપર�લ �ાંટ તેની િવગત વાપર�લ �ાટં d. 

૧ ભાણવડ ૧૩ અને ૧૪ 

નાણાપચંની aાટં 

કોMgટુર િE¬ટર ખર0દ0,વોટર વkસK અને �દવાબ�ી માટ6 / ુ

લાઇટ બીલ,પાણી Xરુવઠા માટ6 રોજ|દા ર0પેર|ગ 

કામો.િવગેર6.  

૫૮,૪૨,૩૬૦/- 

૨ આમોદ ૧૪મા ંનાણાપચંની 

aાટં 

ડ0�લ,પેNોલખર0દ0, વોટર વkસK અને �દવાબ�ી માટ6 / ુ

લાઇટ બીલ,કલર E|ટર વાહન માટ6 બેટર0 િવગેર6  

૫,૬૨,૨૬૪/- 

૩ દ6વગઢ 

બાર0યા 

૧૪મા ંનાણાપચંની 

aાટં 

 વોટર વકKસ,અVય કામો માટ6 રોજ|દા માલસામન 

ખર0દ0,િવગેર6  

૫૫,૯૯,૭૮૫/- 

૪ વલસાડ ૧૪મા ંનાણાપચંની 

aાટં 

વાર0 હુના પાણી Xરુવઠા માટ6/ ુ  લાઇટ બીલ ૩,૦૮,૫૩,૬૮૦/- 

[ુલ  ૪,૨૮,૫૮,૦૮૯/- 

૫.૧૪૪   ઉPમીદ યોજનામા ંતાલીમ વગમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત 

નગરપાલકા િસ�ા, j.^મનગર(ફ.ન.ં૩૦) નગરપાલકા થાનગઢ,j.Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપાલકા કણજર0,j.ખેડા (ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા લ|બડ0, j.Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં૨૭) 

નગરપાલકા મcુધા,j.ખેડા (ફ.ન.ં૭) નગરપાલકા ઓખા, j.દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપાલકા િવસનગર,j.મહ6સાણા (ફ.ન.ં૧૧)  

 
� ગર0બ અને જ�ુર0યાત gવુક gવુિતઓને #વરોજગાર મળે અને સામાjક દર જો ઉtચો લાવવા તેમજ તેમને 

#વમાનભેર jવન jવવામા ંમદદwપ થવા અને સમાજના ��ુય Eવાહોમા ંભળ0 શક6 તેવા ઉમદા હ6b ુસાથે 

શહ6ર0 અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગના તા.૧૬/૧૦/૨૦૦૮ ના ઠરાવ ન.ંg.ુબી.એસ./૧૦૨૦૦૮/૨૩૭૦/ઘ 

�જુબ ઉMમીદ કાGKમ અમલમા ં�કુ6લ છે.તે �જુબ રા�ય ક1ાની નોડલ કચેર0 <ારા ન�0 કર6લ એજસંીઓ <ારા 

તાલીમ આપવાની થાય છે.]નો કરાર નગરપાલકા સાથે કરવાનો છે.૩૦% તાલીમ સમયે એજસંીને nકુવવાના 

થાય છે.�યાર6 ૫૦% રકમ તાલીમ XણુK થયા બાદ અને ૨૦% રકમ રોજગાર0 મ¸યા બાદ nકુવવાના થાય 

છે.નગરપાલીકા કણજર0,મcુધા,િસ�ા ૩૦% રકમ nકુવેલ છે.પરંb ુ૭૦% રકમ nકુવેલ નથી ]થી રોજગાર0 

મ¸યાની તથા તાલીમ XણુK થયાની ખા5ી થયેલ નથી. 

� નગરપાલકા લ|બડ0,િવસનગરને મળેલ aાટંનો XણુK ઉપયોગ કર6લ નથી તથા ઓખા,થાનગઢ6 બચત રહ6લ 

aાVટ પરત કર6લ છે.આમ XણુK પણે aાટં ઉપયોગ ન કરતા આમ નાગ�રકો આ યોજનાના લાભથી વચંીત રહ6લ 

છે.જો aાટંનો વપરાશ કરવાનો ન થતો હોઇ તો aાટં સરકાર:ીમા ંપરત કરવાની રહ6. 

� તાલીમ XણુK થયા બાદ તાલીમાથ�ને રોજગાર0 મળ0 રહ6 તે �જુબ/ ુ આયોજન સ#ંથાએ કર�ુ ં જોઇએ 

નગરપાલકા િસ�ા અને િવસનગર6 તાલીમાથ�ને રોજગાર0 મ¸યાના આધારો રTુ કર6લ નથી.]થી યોજનાનો 

�ળુ હ6b ુસફળ થયાની ખા5ી થતી નથી,]થી તાલીમાથ�ને રોજગાર0 આ�યાના આધારો રTુ કરવાના રહ6.  
 

૫.૧૪૫    આવાસો બનાવવાના કામમા ંજણાયેલ િશિથલતા બાબત 
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 નગરપાલકા સતંરામXરુ, j.મહ0સાગર (ફ.ન.ં ૩૨) નગરપાલકા Eાિંતજ, j.સાબરકાઠંા (ફ.ન.ં૧૪)  

 નગરપાલકા pકલાવ,j.આણદં ( ફ.ન.ં ૩૨)  

 
  નગરપાલકાના સને ૨૦૧૬-૧૭ આ sવે·ણ દરMયાન આઇ.એચ.ડ0.પી. યોજના sતગKત 

શહ6ર0 ગર0બોની આવાસો બનાવવાની યોજના તળે નગરપાલકા <ારા આવાસો બનાવેલ હતા ] sગે 

નીચે �જુબ અિનયિમતતા જોવા મળેલ છે. 

� સતંરામXરુ નગરપાલકાને �ુલ ૧૦૦ આવાસો બનાવ/ ુ કામનો લ1ાકં હતો તે પૈક0 એક પણ આવાસ 

બનાવેલ નથી.તથા નગરપાલકા Eાિંતજ <ારા �ુલ ૪૪૯ આવાસ બનાવવાનો લ1ાકં હતો તે પૈક0 ૨૬૮ 

આવાસ બનાવવાની કામગીર0 હાથ ધર6લ હતી અને ૧૮૧ આવાસની કામગીર0 શw કર6લ નથી.]થી 

લાભાથ�ને સમયસર આવાસો મળવાના લાભથી વચંીત રહ6લ છે. 

� નગરપાલકા સતંરામXરુ કર6લ આવાસ કામ માટ6 કપચી તથા ર6તીના ન�નુા પ�ર1ણ હ6bસુર મગંલમ 

કVસ9ટVસી વડોદરાને મોકલતા તેમના તા.૨૨/૪/૨૦૧૫ તથા તા.૨૩/૪/૨૦૧૫ ના ર0પોટK  �જુબ કપચી 

તથા ર6તી બાધંકામ માટ6 વાપરવા લાયક ના હોવા/ ુજણાવેલ છે.] sગે સ#ંથાએ કોઇ કાયKવાહ0 કર6લ 

નથી.થડK પાટÈ �પેkશન સ#ંથાએ તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૪ના પ5થી ર6-�Áા#Nકચા Eા.લ.વડોદરાને સuપેલ 

]ના <ારા કોઇ ર0પોટK  મળેલ નથી.આમ છતા ઇ^રદારને nકુવo ુકર6લ છે.]થી કામની �ણુવતાની ખા5ી 

થયા/ ુફલીત થb ુનથી. 

� નગરપાલકા Eાિંતજ <ારા આપેલ કામ ઇ^રદાર6 િનયત સમય મયાKદા કરતા ૨૨૭૧ �દવસ િવલબંથી 

XણુK કર6લ છે.]થી ટ6Vડર kલોઝ-૨ની જોગવાઇ �જુબ sદાjત �કમતંના ૧૦% લખે w.૪૫,૬૩,૪૮૭/-

િવલબંીત ચાz વPલુ કર0 ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાના રહ6. 

� નગરપાલકા pકલાવ <ારા �ુલ-૩૩૬ આવાસ/ ુ કામ w.૮,૫૮,૩૮,૬૫૪/-ટ6Vડરથી તા.૪/૫/૨૦૧૩ ના 

રોજ ૨-વષKની �દુતમા XણુK કરવા વકK ઓડKર આપેલ હતો.આકના �ુલ-૩૩૬ આવાસ પૈક0 ૧૮૬ આવાસો 

ફ0નીશ|ગ લેવલે હતા �યાર6 ૧૬૮ આવાસ પૈક0 ૪૦ આવાસ Eથમ #લેબ/ ુકા,૮૮-આવાસ બી^ #લેબ / ુ

કામ અને ૪૦ આવાસ મા ં�લા#ટર લેવલે કામ થયેલ હb ુ ંઆમ ઓડ0ટની તાર0ખ એટલેક6 તા.૯/૨/૨૦૧૮ 

Pધુીમા ં �ુલ-૧૬૮ આવાસો અXણુK હતા.કામ િનયત સમય મયાKદા XણુK નહ0 કરતા આવાસનો લાભ 

જનતાને સમય સર મળ0 શક6લ નથી. ]થી આ કામ Qવર0ત XણુK કર0 િવલબંથી XણુK કરવા માટ6 ઇ^રદાર 

પાસેથી િવલબંીત વળતર વPલુ કર0 ખા5ી કરાવવાની રહ6. 
 

૫.૧૪૬    કામ> ુUણુતા 6માણપJ મેળbયા િવના આખર� બીલ> ુ\કુવ] ુકરવા બાબત 

   નગરપાલકા જvંસુર, j.પચંમહાલ (ફ.ન.ં૩૬) નગરપાલકા ]તXરુ, j.રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૦) 
   

� Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડના િનયમ-૧૪૩ તથા ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ ભાગ-૧ના ફ.ન.ં૧૨૯ તથા 

સરકાર:ીના ઠરાવ ન,ંપીડબ9gડુ0/૧૦૮/૧૨૭/૨૦ તા.૧૫/૦૫/૧૯૮૯ ની જોગવાય �જુબ કામની 

તા5ંીક મTુંર0 આપતા સ1માિધકાર0 <ારા કામના આખર0 માપો લઇ અને કામની માપપોથી ની ચકાસણી 

કર0 કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 આપવા/ ુથાય છે.XણુKતા Eમાણપ5 આ�યા બાદ ફાઇનલ બીલની nકુવણી 

કરવાની રહ6 છે.નીચેની િવગતે નગરપાલકા જvંસુર6 �ુલ ૩ કામો અને નગરપાલકા ]તXરુ ારા થયેલ 

કામ/ ુXણુKતા Eમાણપ5 આ�યા પહ6લા ફાઇનલ બીલ/ ુnકુવo ુકર6લ છે. 

� કામ/ ુXણુKતાEમાણપ5 રTુ નહ0 થતા કામ િનયત �દુતમા ંXણુK થયેલ હોવાની ખા5ી થયેલ નથી,જો 

સમયસર કામ XણુK ન થયેલ હોઇ તો ઇ^રદાર પાસેથી િવલબંીત વળતર વPલુ કરવાની રહ6. 

� ન.પા.]તXરુ <ારા �jનયરની િનયિમત િનમoકુ સ1મ ક1ાએથી કર6લ છે ક6 ક6મ તેની ર6કડKથી ખા5ી 

કરાવવાની રહ6શે. 

235



?મ કામ> ુનામ ફાનલ બીલની રકમ તાર�ખ 

નગરપા�લકા જcંસુર, ).ભdચ 

૧ આબાદગર સોસાયટ0 મેઇન રોડ સી.સી.રોડ કામ  ૪,૬૪,૫૪૧/-તા.૨૮/૬/૨૦૧૬ 

૨ વોડK ન.ં૫ િવિવધ ગલીઓમારંબર �લોક પેવ|ગ કામ. ૪,૫૧,૫૮૨/-તા.૨૭/૨/૨૦૧૭ 

૩ lતુનાથ ફળ0યામા ંવરસાદ0 આર.સી.સી.બો1  બનાવવા/ ુ

કામ. 

૨૩,૫૦,૦૦૦/-તા.૧૨/૫/૨૦૧૬ 

નગરપા�લકા xતUરુ, ).રાજકોટ 

૪ મોરમ પથરાઇ અને સ�લાઇ/ ુકામ ૩,૭૮,૫૨૭/-તા.૧૬/૪/૨૦૧૬ 

૫ પxથર પાથરવા/ ુઅને #�લાઇ/ ુકામ ૨,૬૬,૫૯૩/-તા.૧૬/૪/૨૦૧૬ 

૬ મોરમ પથરાઇ અને સ�લાઇ/ ુકામ ૪,૩૬,૩૧૨/-તા.૧૬/૪/૨૦૧૬ 

૭ ૬ મી.મી.aીડ પથરાઇ સ�લાઇ/ ુકામ ૧૨,૨૧,૯૮૯/-તા.૨૮/૪/૨૦૧૬ 

૮ ૬ મી.મી.aીડ પથરાઇ સ�લાઇ/ ુકામ ૧૦,૬૨,૧૩૪/-તા.૨૮/૪/૨૦૧૬ 

૯ ૧૦ મી.મી.aીડ પથરાઇ સ�લાઇ/ ુકામ ૮,૦૭,૭૫૮/-તા.૧૩/૬/૨૦૧૬ 

૧૦ સી.સી.રોદ Eોટ6kશન �દવાલ તેમજ આર.સી.સી.બો1 ગટર 

બનાવવા/ ુકામ 

૩,૫૫,૩૨૮/-તા.૨૧/૬/૨૦૧૬ 

૧૧ દ6રડ0 રોડ પર મેટલ|ગ રોડ/ ુકામ. ૪,૫૭,૯૭૭/-તા.૨૪/૬/૨૦૧૬ 

૧૨ SJMMSVY(UDP-78) હ6ઠળ #ટાફ kવાટKર સાથે ફાયર #ટ6શન 

બનાવવા/ ુકામ. 

૫,૧૪,૦૦૫/-તા.૧૮/૭/૨૦૧૬ 

૧૩ અમરનગર રોડ હ6ડ વકK �ફ9ટર �લાટં ઉપર ESA ટાકં0 

બનાવવા/ ુકામ. 

૧૧,૨૯,૨૦૩/-તા.૨૭/૭/૨૦૧૬ 

[ુલ ૯૮,૯૫,૯૪૯/- 
 

૫.૧૪૭  િમશન મગંલમ યોજનાની સમી�ા બાબત 

નગરપાલકા રાધનXરુ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૨૭) નગરપાલકા ખભંાત, j.આણદં (ફ.ન.ં૪૧) 

નગરપાલકા નવસાર0, j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૨૫) નગરપાલકા ચાણ#મા, j.મહ6સાણા (ફ.ન.ં૧૭)  

નગરપાલકા અમર6લી, j.અમર6લી (ફ.ન.ં૨૦)   નગરપાલકા ^મરાવલ, j.દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૪૪) 
 
                શહ6ર0 ગર0બ �ુ�ંુબોને એક Tુથ અને સગંઠ0ત કરવા માટ6 #વરોજગાર માટ6 કૌશ9ય વધKક તાલીમ Xરુ0 

પાડવા sગત બચત માટ6 EોQસા�હત કરવા તથા Tુથના સ	યોને pતર0ક િધરાણ મળ0 રહ6 તે�ુ ંઆયોજન ગોઠવવા 

તેમની આિથ{ક જ�ુર0યાત સતંોષાય તેમજ #વરોજગાર0 મેળવી #વિનભKર થાય તે માટ6 સખી મડંળોની રચના કર0 સ	યો 

<ારા બચત રકમ મેળવી ફંડ ઉl ુકર0 બqકમાથંી #વરોજગાર માટ6 લોન/ ુઆયોજન કર0 સખી મડંળના સ	યો આિથ{ક ર0તે 

પગભર થાય તે આયોજન માટ6 શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગ,ગાધંીનગરના ઠરાવ 

ન.ંમગંલ/૧૦૨૦૧૧/એફ/૧૮૪૩/ઘ તા.૧૫/૨/૨૦૧૨ થી િમશન મગંલમ યોજના શw કરવામા ંઆવેલ છે.સને ૨૦૧૬-

૧૭  નગરપાલકા આ અVવેષણ દરMયાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા ન�નુા wપ નગરપાલકામા ં નીચે �જુબ 

અિનયિમતતા Fયાને આવેલ છે. 

� શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગ,ગાધંીનગરના ઠરાવ. ન.ંમગબ/૧૦૨૦૧૭/એસ.એફ/ 

૧૦/ઘ તા.૧૪/૨/૨૦૧૭થી આ યોજના બધં કર6લ છે.આમ ચાણ#મા એ વાઉચરન.ં ૩૪૯ 

તા.૨૨/૨/૨૦૧૭ થી w.૫૫,૦૦૦/- વાઉચર ન.ં૩૫૦ તા.૨૨/૨/૨૦૧૭ થી w.૫૫,૦૦૦/-તથા વાઉચર 
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ન.ં૩૬૦ તા.૨૮/૨/૨૦૧૭ થી w.૬૫,૦૦૦/- મળ0 �ુલ ૧,૭૫,૦૦૦/- ખચK કર6લ છે.આમ યોજના બધં 

થવા છતા nકુાદો કરવા sગેના આધારો રTુ કરવાના રહ6.  

� નગરપાલકા રાધનXરુ <ારા Tુથ,સખી મડંળે pતર0ક િધરાણ કયાKના આધારો રTુ કર6લ નથી. 

� નગરપાલકા અમર6લીને સને ૨૦૧૬-૧૭ મા કોઇ લ1ાકં ફાળવેલ નથી પરંb ુસને ૨૦૧૩-૧૪ના વષKમા ં

૫૫૩ નો લ1ાકં ફાળવેલ ] પૈક0 સને ૨૦૧૬-૧૭ વષK Pધુીમા ં૭૩ ની િસçFધ XણુK કર6લ આમ �ુલ િસçFધ 

૧૩% જ થયેલ છે. 

� નગરપાલકા નવસાર0,^મરાવલ <ારા સખી મડંળ અને Tુથના ં સ	યોને સમયબFધ ર0તે તાલીમ 

આપવા/ ુઅને તેઓને #વ રોજગાર0 મળ0 રહ6 તે sગે/ ુઆયોજન કર6લ હોવા/ ુર6કડK રTુ કર6લ નથી. 

� નગરપાલકા ખભંાત <ારા િમશન મગંલમ હ6ઠળ ખચK/ ુઆ/ષુગીક ર6કડK રTુ કર6લ નથી. 

� ઠરાવની શરત ન.ં૧૨ મા ં જણાHયા આ યોજના માટ6 મળેલ aાટં માટ6 અલગથી બqકમા ંખાb ુખોલાવી 

જમાકરવાની હતી.અને તેમના �હસાબો અલગથી િનભાઅવવાના થાય છે.] �જુબ સ#ંથાએ કાયKવાહ0 

કર6લ ન હતી. 

� નાયબ િનયામક(નાણા) �જુરાત Mgિુનિસપલ ફાઇનાVસ બોડK,ગાધંીનગરના પ5 ન.ંમફબ/િમશન 

મગંલમ/aાVટ પરત/૨૦૧૭-૧૮૫૯ તા.૭/૧/૨૦૧૭ થી બચત રહ6લ aાટં પરત કરવા જણાવેલ હb ુ ં

આમ છતા વષા�તે w.૧,૪૭,૮૫૮/-બચત aાટં સરકાર:ીમા ંજમા કર6લ નથી.] Qવર0ત જમા કરવાની રહ6.  
 

૫.૧૪૮  મFુર સહકાર� મડંળ�ઓને િનયત મયાદા કરતા વY ુરકમોના કામો આપવા nગે 

નગરપાલકા ભાણવડ, j.દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૫) નગરપાલકા કણજર0, j.ખેડા (ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા કઠલાલ, j.ખેડા (ફ.ન.ં૧૧)  

� સરકાર:ી <ારા મTુર સહકાર0 મડંળ0ઓને આપવામા ં આવતા બાધંકામના કામો sગે માગK અને મકાન 

િવભાગના તા.૨૦/૦૪/૧૯૮૧,તા.૨૪/૦૯/૧૯૮૧,તા.૦૩/૦૨/૨૦૦૦ તથા તા.૦૬/૧૧/૨૦૦૯ ઠરાવથી 

સરકાર:ી <ારા નીચે �જુબની મયાKદા અ-વગK મડંળ0ઓને w.૮ લાખ Pધુી બ-વગK માટ6 w.૪.૬૦ લાખ ક-વગK 

w.૨.૩૦ લાખ ડ-વગK માટ6 w.૦.૭૦ લાખ ન�0 કરવામા ં આવેલ છે.] નીચેની િવગતની ન�નુા �ુપ 

નગરપાલકાઓ ન�0 થયેલ મયાKદાથી વm ુરકમના કામો PEુત કર6લ હતા. 

� સરકાર:ીના તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬,તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૧ અને તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના ઠરાવ અ/સુાર w.૫ 

લાખથી વm ુ કામ માટ6 ઇ-ટ³ડર|ગ કર0 ભાવો મગંાવવા જોઇએ જયાર6 નીચેની િવગતની ન�નુા �ુપ 

નગરપાલકાઓ <ારા મડંળ0ઓને ઇ-ટ³ડર|ગ કયાK િવના કામ આપેલ છે. 

� �જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ ભાગ-૧ ના ફ.ન.ં૨૦૪(ક)૧૧ની જોગવાઇ �જુબ નગરપાલકાને લા� ુ

પડતા 8જ9લામા ંમડંળ0 નuધાયેલ હોઇ તેજ મડંળ0ને કામ આપવાની જોગવાઇ છે.અVય 8જ9લા મા ંનuધાયેલ 

મડંળ0ને કામ આપી શકાય નહ0 આમ છતા નગરપાલકા કણજર0અને કઠલાલે નીચેની િવગતે અ/ ુ Gમ 

ન.ં૮,૯,૧૪,૧૬ ની િવગતે આણદં 8જ9લા મા ંનuધાયેલ બે મડંળ0ને કામ આપેલ છે.    
 

?મ મFુર સહકાર� મડંળ�> ુનામ કામની િવગત કામની [ુલ રકમ 

નગરપા�લકા ભાણવડ, ).દ�વXમુી Gારકા 
૧ :ી,રામેÃર મTુર બા,ંસ.મડંળ0 

ભાણવડ 

Tુદા Tુદા ૮ કામો ૨૫,૩૮,૦૦૪/- 

૨ :ી,આનદંTુથ મTુર બા.ંસ.મડંળ0 

ભાણવડ 

Tુદા Tુદા ૫ કામો ૧,૨૫,૭૯,૯૯૩/- 

૩ :ી,ભાણવડ તા½કુા હર0જન Tુદા Tુદા ૪ કામો ૬૦,૩૦,૭૮૪/- 
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?મ મFુર સહકાર� મડંળ�> ુનામ કામની િવગત કામની [ુલ રકમ 

મ.બા.ંસ.મડંળ0 ભાણવડ 

નગરપા�લકા કણજર�, ).ખેડા 
૩ ખેડા 8જ9લા ર69વે :મjવી 

મ.સ.મ.ંખેડા 

ટ�બુવેલ તથા ર#તાના કામ. ૧૧,૧૭,૮૭૬/- 

૪ અવmતુ મTુર કામદાર સ.મ.લી. ગટર ચેMબર/સી.સી.ર#તા #Nોમ 

વોટર પાઇપ લાઇન કામ 

૨૭,૫૭,૦૨૨/- 

૫ રામેÃર મTુર કામદાર સ.મ.લી. સી.સી.ર#તા/ગટર કનેkશન જોડાણ, 

પાઇપ લાઇન,�દવાલના કામ 

૨૨,૦૧,૮૮૭/- 

૬ િસ¬ધાલી િવભાગ મ.કા.સ.મ.લી. ગટર ચેMબર તથા ર#તાના કામ. ૧૬,૪૧,૮૦૪/- 

૭ રા^ના �વુાડા મTુર સહકાર0 મડંળ0 સી.સી.ર#તા તથા �લોર પેવ|ગ/ ુ

કામ. 

૧૯,૮૬,૪૮૬/- 

૮ ગણેશ મTુર કામદાર સહકાર0 મડંળ0 

pણદ 

બોર તથા ર#તાના કામ. ૧૦,૭૭,૯૨૮/- 

૯ ચરોતર બાધંકામ મTુર કામદાર 

સ.મ.લી.આણદં 

બોર તથા ર#તાના કામ ૧૨,૪૮,૯૭૩/- 

૧૦ જય ભારત મTુર સહકાર0 મડંળ0 લી. સી.સી.ર#તા તથા કMપા�ડ વોલ/ ુ

કામ 

૧૮,૬૩,૮૯૭/- 

૧૧ સવ\દય મTુર સ.મ.લી. સી.સી.ર#તાના કામ ૧૨,૯૪,૪૯૨/- 

૧૨ ડાકોર મTુર કામદાર સ.મ.લી. સી.સી.ર#તાના કામ ૧૮,૬૦,૩૬૪/- 

નગરપા�લકા કઠલાલ, ).ખેડા 
૧૩ ખેડા 8જ9લા ર69વે :મjવી 

મ.સ.મ.ંખેડા 

lગુભK ગટરથી /કુસાન પામેલ 

ર#તા ર0પેર|ગ 

૨૧,૫૭,૫૫૮/- 

૧૪ ગણેશ મTુર કામદાર સહકાર0 મડંળ0 

pણદ 

lગુભK ગટરથી /કુસાન પામેલ 

ર#તા ર0પેર|ગ 

૧૯,૩૧,૯૧૫/- 

૧૫ ડાકોર મTુર કામદાર સ.મ.લી. lગુભK ગટરથી /કુસાન પામેલ 

ર#તા ર0પેર|ગ 

૨૩,૦૮,૭૧૧/- 

૧૬ ચરોતર બાધંકામ મTુર કામદાર 

સ.મ.લી.આણદં 

lગુભK ગટરથી /કુસાન પામેલ 

ર#તા ર0પેર|ગ 

૨૨,૦૭,૦૭૦/- 

[ુલ ૪,૬૮,૦૫,૦૩૭/- 
 

૫.૧૪૯  કરાર આધાર�ત એR)નીયર Gારા તાJંીક મFુંર�ઓ આપવા nગે 

નગરપાલકા ^મ જોધXરુ j.^મનગર (ફ.ન.ં૨૩) 

      શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 હુ િનમાKણ િવભાગ ગાધંીનગરના ંતા.૧૮/૦૩/૨૦૧૦અને તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૦ ના ઠરાવ 

�જુબ SJMMSVY sતગKત થનાર કામોમા ંઅસરકારક અમલીકરણ માટ6 8જ9લા ક1ાએ તા5ંીક સિમિતની રચના કરવામા ં

આવે છે.] �જુબ w.૨૫ લાખ Pધુીના કામોની તા5ંીક મTુંર0 િનયિમત િનમoકુ પામેલ કાયKપાલક ઇજનેર:ી <ારા અને 

w.૨ લાખ Pધુીના ઇલે.-મીક6નીકલ કામો w.૬ લાખ Pધુીના િસિવલના કામોની તા5ંીક મTુંર0 નાયબ કાયKપાલક ઇજનેર 

<ારા આપવાની થાય છે.^મજોધXરુ નગરપાલકાએ સને-૨૦૧૬-૧૭ ના વષKમા નીચેની િવગતે સરકાર:ી <ારા મળેલ 
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જણાb ુ ંનથી. 

?મ કામ> ુનામ ખચ> ુસદર nદા)ત રકમ 

૧ �રવર Áંટ Eો]kટ sતગKત �ડિસટ|ગ તેમજ 

જગંલ કટ|ગ/ ુકામ 

SJMMSKY U.D.P.78 ૧૫,૧૩,૧૦૦/- 

૨ N0 ગાડK સ�લાય તથા ફ0ટ|ગ કરવા/ ુકામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૪,૨૨,૩૦૦/- 

૩ બોટલ પામ સ�લાય તથા રોપવા/ ુકામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૩,૮૬,૧૦૦/- 

૪ બcચુરાj મ�ંદર પાસે સી રોડ/ ુકામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૪,૦૩,૩૨૦/- 

૫ ખરાવાડમા ંજમન માધાના ઘરપાસે Xરુ 

સરં1ણ/ ુકામ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૧,૭૩,૨૦૦/- 

૬ પાટલ રોડ પાસે Xરુ સરં1ન �દવાલ/ ુકામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૫,૨૨,૧૩૦/- 

૭ નગર પચંાયત કVયા િવÄાલય ર0નોવેશન કામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૯,૩૫,૫૪૦/- 

૮ ગૌશાળાના પાછળના ભાગમા ંહયાત કોઝવે 

વાઇડ|ગ/ ુકામ    

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ ૨,૨૭,૨૫૦/- 

૯ પાટણ રોડ ગૌઅશાળા પાછળ િસમqટ પાઇપ 

નાખવા/ ુકામ. 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૧-થી૧૨ 

બચત aાVટ 

૧,૨૨,૫૦૦/- 

૯/૧ Eોવાઇડ|ગ �ડ ફ0kસ|ગ એન પાઇપ જનતા 

ગાડKન 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૧-થી૧૪ 

બચત aાVટ 

૨૩,૩૦૦/- 

૧૦ કંNકશન ઓફ #ટોર6જ #ટોર અને વાયર ફ|સ|ગ 

ફોર ભામ વકK મીટર પાજંરાપોળ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૪,૩૩,૨૦૦/- 

૧૧ કંNકશન ઓફ Â9ડ Eોટ6કશન વોલ એટ દોધીયા 

વાડ0 નીયર ર.સવ¾ ન.ં૧૬૪૯ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૭,૬૮,૦૦૦/- 

૧૨ કંNકશન ઓફ Â9ડ Eોટ6કશન વોલ નીયર 

Âલઝર ૫૪૫ હાઉસ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૪,૩૯,૧૦૦/- 

૧૩ ગાડKન ડ6વલોપમqટ મીની બસ #ટ³ડ પાછળ. ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૮૭,૦૦૦/- 

૧૪ ડ6વલોપમqટ ઓફ તી�ુપિત ગાડKન પાછળ રાTુ 

ભાઇના ઘરની પાસે. 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૪,૨૭,૦૦૦/- 

૧૫ ર0નોવેશન વકK ઓફ કMપા�ડ વોલ એટ 

શાિંતનગર 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૫૭,૨૦૦/- 

૧૬ Eોવાઇડ|ગ �ડ �ુસીસ એમaીલ એટ ટ6લીફોન 

એkચ �જ °ીજ �ુ પે �ડ gઝુ ટોયલેટ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૩૧,૪૦૦/- 

૧૭ ર0નોવેશન વકK ઓફ કલાક અવેડા ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૮૮,૩૦૦/- 

૧૮ કંNકશા ઓફ સીરોડ એટ Pરુ6^ #N0ટ નીયર 

Pભુાષ રોડ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૧,૬૮,૯૦૦/- 

૧૯ કંNકશા ઓફ gરુ0નલ �લોક એટ ર69વે #ટ6શન ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૩૪,૫૦૦/- 

૨૦ Eોવા�ડ¬ગ એ Vડ �ફkસ|ગ એમ.aીલ રામવાડ0 

°ીજ ન.ં૧ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૨-૧૩ બીજો 

હ�તો  

૪,૫૦,૦૦૦/- 

૨૦/૧ નગરપાલકા િવ#તારના પે �ડ gઝુ ટોયલેટ મહાQમા ગાધંી #વછતા િમશન ૨,૦૦,૦૦૦/- 
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ર0નોવેશન/ ુકામ. 

૨૦/૨ નવી ઓ�ફસ બી9ડ|ગમા ંપરદા ફ0ટ|ગ કરવા/ ુ

કામ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૧,૩૫,૪૩૦/- 

૨૧ બીમેટલ ફ0ટ|ગ વકK એટ રા^ણી મીલ પેNોલ 

પપં રોડ �ડ ગાય5ી Âલવાણી �લોટ નગર 

એર0યા 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૭,૭૦,૦૦૦/- 

૨૨ અથK ફ0ટ|ગ વકK એટ રામવાડ0 રોડન.ં૧,૨,૩,૪ 

�ડ દોઢ0યાવાડ0 એર0યા 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૫,૬૪,૬૦૦/- 

૨૩ અથK ફ0ટ|ગ વકK એટ G0·ના પાકK ગાય5ી મ�ંદર 

અને ચી5�ુટ સોસાયટ0 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૪,૦૪,૦૨૪/- 

૨૪ અથK ફ0ટ|ગ વકK એટ ની�ુપિત સોસાયટ0 અને 

બજરંગ પાકK અને અVય 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪  ૭,૩૨,૩૦૦/- 

૨૪/૧ ર|ગ રોડ ઉપર #N0ટ લાઇટ ર0પેર|ગ/ ુકામ ૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪  ૭,૮૨,૨૦૦/- 

૨૫/૧ અથK ફ0ટ|ગ વકK એટ ગો�ુલ નગર ગાધંીપાકK 

અને અVય 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૨,૨૪,૨૦૦/- 

૨૫/૨ Eોવા�ડ|ગ વે#ટ વોટર �6નેજ બcચુરા માતાj 

મ�ંદર સામે. 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪ Eથમ 

હ�તાની બચત રકમ  

૮૨,૯૦૦/- 

૨૬ કંªNકશન ઓફ િવ:ાિત કટ એટ આણદં વાવની 

#N0ટ 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫  ૨,૦૯,૦૦૦/- 

૨૭ કંNકશન ઓફ એEોચ રોડ એટ દ6વી Xજુક 

એર0યા 

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪  ૩૪,૯૦૦/- 

૨૮ ખેતવાડા #ટોપ ઉપર િવÃ શાિંત રોડ બાધંકામ/ ુ

કામ  

૧૩�ુનંાણાપચં-૨૦૧૩-૧૪  ૮૯,૮૨૭/- 

૨૯ રામવાડ0 િવ#તારમા ંસીÐરુ0ટ0 તથા sડર 

aા�ડ વોટર ટ³કર/ ુકામ. 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૨,૯૭,૦૦૦/- 

૩૦ જલારમ મ�ંદરથી હષKદ મ�ંદર Pધુી પાણીના 

િનકાલ માટ6 પાઇપ લાઇન/ ુકામ  

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૪,૨૨,૪૦૦/- 
 

૩૧ પાર6શવર મ�ંદર પાસે #ટોર6જ વોટર ટ³ક/ ુકામ. ૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૧,૪૭,૯૦૦/- 

૩૨ વાછાણીની વાવ પાસે ક6°ીજક6ટ6ડ િવ:ાિંત ફંટ 

બાધંવા/ ુકામ. 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૮૭,૧૦૦/- 

૩૩ ચvતુરાથી #મશાન રોડ �ડવાડર ઉપર  િEકાસ 

પેવ|ગ �લોક ફલોર|ગ/ ુકામ 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૫,૮૧,૦૦૦/- 

૩૪ ગીતામ�ંદર પાસે ટોયલેટ �લોક એર0યા/ ુ

ડ6વલોપમqટ/ ુકામ 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૪,૬૫,૭૦૦/- 

૩૫ નવા અબKન હ69થ સqટર પાસે સી.સી.રોડ/ ુકામ  ૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૯૭,૪૦૦/- 

૩૬ રામવાડ0 X ુન.ં૧,૨,૩,૪ પાસે રોપ ઢાળ0યા 

બનાવવા/ ુકામ 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૫-૧૬  ૨,૬૭,૨૦૦/- 

૩૭ એસ.વી.હાઇ#�ુલ પાછળ ડ�9g.ુબી.એમ.રોડ/ ુ ૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫ બીજો ૭,૦૯,૮૦૦/- 
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કામ હ�તો બચત રકમ  

૩૮ ભગવતી Xરુા એર0યામા ંડ�9g.ુબી.એમ.રોડ/ ુ

કામ 

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫ બીજો 

હ�તો બચત રકમ  

૧૨,૨૭,૬૦૦/- 

૩૯ કંNકશન ઓફ äલડ Eોટ6કશન એટ અયોFયા 

એપાટKમqટ  

૧૪�ુ ંનાણાપચં-૨૦૧૪-૧૫ બીજો 

હ�તો બચત રકમ  

૧,૮૨,૭૦૦/- 

૪૦ કંNકશન ઓફ વોટર ફામK એટ જનતા બાગ િવવેકાિધન યોજના-૨૦૧૫-૧૬ ૪,૧૫,૯૦૦/- 

૪૧ ન.પા.િવ#તાર મા.રોડમા ંપેચ વકK કામ ભાગ-૧ #વ.ભડંોળ-૨૦૧૬-૧૭ ૪,૬૩,૫૦૦/- 

૪૨ ન.પા.િવ#તાર મા.રોડમા ંપેચ વકK કામ ભાગ-૨ #વ.ભડંોળ-૨૦૧૬-૧૭ ૫,૩૫,૪૦૦/- 

૪૨/૧ પચંવટ0 સોસાયટ0મા ં�6નેજ સી#ટમ ર0પેર|ગ/ ુ

કામ 

૧૪-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૫-૧૬ ૭,૪૭,૮૦૦/- 

૪૨/૨ રામવાડ0 અને ઘેટ0યાવાડ0મા ં�6નેજ કનેકશન/ ુ

કામ.  

૧૪-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૫-૧૬ ૭,૯૦,૮૦૦/- 

૪૩ Eો.�ડ ફ0kસ|ગ કuફરંસ �ુમ ફિન{ચર અને 

ર0પેર|ગ કામ. 

૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૩-૧૪ 

બચત રકમ 

૧૦,૧૨,૫૦૦/- 

૪૪ Eો.�ડ ફ0kસ|ગ કuફરંસ �ુમ ફિન{ચર અને 

ર0પેર|ગ કામ. 

૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૪-૧૫ 

બચત રકમ 

૨,૨૪,૮૦૦/- 

૪૫ પાટણ રોડ સકKલના િવકાસ/ ુકામ. ૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૩-૧૪ 

બચત રકમ 

૨,૫૧,૯૦૦/- 

૪૬ ગાધંી ચોકની શાકમાક}ટ મા Pધુારા વધારા/ ુ

કામ. 

૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૩-૧૪ 

બચત રકમ 

૩,૮૧,૯૦૦/- 

૪૭ કંNકશન ઓફ સિવ{સ �લેટ ફોમK એટ જનતા 

ગાડKન 

૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૪-૧૫ 

બચત રકમ 

૨૩,૩૩,૦૦૦/- 

૪૮ ગ|ગણી નાકા પાસે N6kટર ગેર6જ/ ુકામ ૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૪-૧૫ 

બચત રકમ 

૪,૬૦,૨૦૦/- 

૪૯ ૪૦૦૦ લી.ક6પેસીટ0 વોટરટ³ક/ ુકામ ૧૩-�ુ ંનાણાપચં ૨૦૧૪-૧૫ 

બચત રકમ 

૭૫,૦૦૦/- 

[ુલ ૨,૫૧,૨૧,૨૨૧/- 
 
 

૫.૧૫૦ નગરપા�લકા કોRફરRસ હોલ કામમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત. 

નગરપાલકા ડ0સા, j.બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૬) 

� આ કામ માટ6 ૮.૬૮% નીચા ભાવે ઇ^રદારને કામ આપેલ હb ુ.ં�ુલ કામ/ ુબીલ w.૧૭,૮૮,૯૭૨/- હb ુ ં તેના 

૮.૬૮% નીચા દર6 ટ6Vડર મTુંર થતા નીચેની િવગતે રકમ nકુવવાની થાય છે. 
 

કામગીર0/ ુ�ુલ બીલ                     w. ૧૭,૮૮,૯૭૨.૦૦ 

બાદ-૮.૦૮% નીn ુટ6Vડર ��ુબની રકમ   w. ૧,૫૫,૨૮૨.૭૭ 

nકુવવાપા5 ચો�ખી રકમ                w.૧૬,૩૩,૬૮૯..૨૩  

ઇ^રદારને ખર6ખર nકુવેલ �ુલ રકમ    w. ૧૭,૮૮,૯૭૨.૦૦ 
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ઉkત િવગતે ઇ^રદારને w.૧૬,૩૩,૬૮૯/- ને બદલે w.૧૭,૮૮,૯૭૨/- nકુવેલ છે.]થી w.૧,૫૫,૨૮૩/-વm ુ

nકુવેલ છે.] ઇ^રદાર પાસેથી વPલુ કરવાના રહ6. 

� માગK અને મકાન િવભાગના પ�રપ5 ન.ંપીડબ9gડુ0/ટ0એનસી/૧૦૮૨/આઇબી/૫૧૨-૧૭ તા.૨૧/૦૩/૧૯૮૮ 

અને Mgિુનિસપલ એકા�ટ કોડની કલમ ૧૩૯(૪)(૫) અ/સુાર મTુંર થયેલ sદાજ કરતા કામના જxથામા ં

વધારો થાય તો આઇટમ વાઇઝ એkસીસ-સેિવ¬_સના પ5કો તૈયાર કર0 સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવવાની 

થાય.છે.આ કામના �ુલ sદાTુ w.૧૩,૩૬,૨૦૦/-હતા તેની સામે �ુલ ખચK w.૧૭,૮૮,૯૭૨/- થતા �ુલ 

w.૪,૫૨,૭૭૨/- વm ુખચK થયેક છે.] sગે સ1માિધકાર0ની મTુંર0 મેળવેલ નથી.  
 

૫.૧૫૧ પારડ� નગરપા�લકાના હદ િવ!તારમા ંgગણવાડ� બાધંકામના ંકામે થયેલ અિનયિમતતાઓ 

નગરપાલકા પારડ0, j.વલસાડ (ફ.ન.ં૮) 

નગરપાલકા <ારા રTુ થયેલ Eગિત અહ6વાલ �જુબ નીચેની િવગતે pગણવાડ0ઓની બાધંકામની i#થિત જોવા મળેલ 

હતી. 

?મ gગણવાડ�ની 
સfંયા 

Uણુ થયેલ 
gગણવાડ�ની 

સfંયા 

શd ન થયેલ 
gગણવાડ�ઓની 

સfંયા(જમીનના અભાવે) 

યોજના> ુનામ 

૧ ૮ ૫ ૩ #વણ�મ જયતંી �.ુમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના  

૨ ૧૨ ૮ ૪ આઇ.સી.ડ0.એસ./નદંઘર 

[ુલ- ૨૦ ૧૩ ૭  

 
 નગરપાલકા પારડ0ના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકા િવ#તારમા ંઆવેલ pગણવાડ0ના 

મકાનો બાધંવાની ફાઇલોની ચકાસણી કરતા �ુલ ૨૦ pગણવાડ0 બનાવવાની હતી.તે પૈક0 ૧૩ pગણવાડ0 XણુK થયેલ 

છે.૭ pગણવાડ0 માટ6 જમીન ઉપલ�ધ ન હોવાથી કામ XણુK થયેલ નથી.] sગે જમીન ઉપ9ધ કરવાની તથા બાક0 

pગણવાડ0 બાધંકામની bરુત કામ XણુK કરવાની કાયKવાહ0 કરવી રહ6. 
 

૫.૧૫૨  Zળુ nદાજના ૩૦ ટકા કરતા વY ુઓછા ભાવના મળેલ ટ�Rડર !વીકારવા બાબત. 
નગરપાલકા ધોળકા j.અમદાવાદ (ફ.ન.ં૧૧) 

�જુરાત ^હ6ર બાધંકામ િનયમ સaંહ ભાગ-૧ના ફ.ન.ં૧૫૧,૨૮૩ અVવયે sદાjત રકમ કરતા દસ ટકા(૧૦%) 

નીચા ભાવથી ટ6Vડર મTુંર કર6લ હોય તો ર0વાઇઝ sદાજો તૈયાર કર0 Pધુાર6લ વહ0વટ0 / તાિં5ક મTુંર0 મેળવવાની 

થાય છે.નગરપાલકા ધોળકા ના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષKમા ંનીચેની િવગતે �ુલ-૧૬ કામો sદાjત રકમના કરતા નીચા 

દર6 ટ6Vડર મTુંર કર6લ હતા.] sગે સ1માિધકાર0 <ારા મTુંર0ઓ મેળવેલ નથી.] મેળવવાની રહ6. 

?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ 
d. 

ટ�Rડરની રકમ નીચા ભાવે ટ�Rડરના 
ટકા 

૧ lગુભK ગટરથી /કુશાન પામેલ ર#તાના કામ 

અVવયે સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ(પેક6જ-૧)   

૪૩,૪૭,૮૨૪/- ૨૯,૩૦,૩૬૯/- ૩૨.૨૯% 

૨ lગુભK ગટરથી /કુશાન પામેલ ર#તાના કામ 

અVવયે સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ(પેક6જ-૧)   

૨૬,૫૧,૦૯૫/- ૧૮,૪૨,૨૪૫/- ૩૦.૫૧% 

૩ lગુભK ગટરથી /કુશાન પામેલ ર#તાના કામ 

અVવયે સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ(પેક6જ-૪)   

૪૫,૩૨,૯૦૭/- ૩૧,૬૮,૯૫૫/- ૩૦.૦૯% 

૪ lગુભK ગટરથી /કુશાન પામેલ ર#તાના કામ ૪૬,૭૫,૪૫૨/- ૩૦,૩૬,૭૦૬/- ૩૫.૦૫% 
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?મ કામ> ુનામ nદા)ત રકમ 
d. 

ટ�Rડરની રકમ નીચા ભાવે ટ�Rડરના 
ટકા 

અVવયે સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ(પેક6જ-૫)   

૫ lગુભK ગટરથી /કુશાન પામેલ ર#તાના કામ 

અVવયે સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ(પેક6જ-૬)   

૨૬,૯૭,૯૫૮/- ૧૫,૫૨,૩૨૩/- ૩૫.૦૫% 

૬ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૧) 

૧૭,૧૨,૩૯૬/- ૧૧,૮૯,૯૪૪/- ૩૦.૫૧% 

૭ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૧) 

૯,૦૯,૯૭૩/- ૬,૩૨,૩૪૦/- ૩૦.૫૧% 

૮ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૧) 

૩૩,૦૪,૮૪૭/- ૨૮,૮૩,૯૮૦/- ૩૦.૮૯% 

૯ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૩) 

૪૩,૪૫,૬૮૨/- ૨૯,૧૬,૩૮૭/- ૩૨.૮૯% 

૧૦ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૨) 

૩૫,૬૫,૨૩૬/- ૨૪,૭૭,૪૮૨/- ૩૦.૫૧% 

૧૧ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ રોડ ર0સફ}સ|ગ (પેક6જ-૨) 

૭,૩૮,૬૬૧/- ૫,૧૩,૨૯૫/- ૩૦.૫૧% 

૧૨ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ સી.સી.રોડ(શીવ શikત સોસાયટ0થી 

મહાવીરનગર સોસાયટ6 ખેડા હાઇવે તરફ #ટોમ 

વોટર �6નેજ/ ુકામ (પેક6જ-૩) 

૨,૯૪,૧૮૯/- ૨,૦૪,૪૩૨/- ૩૦.૫૧% 

૧૩ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ સી.સી.રોડ(પાચં કામો)(પેક6જ-૩) 

૨૪,૭૩,૯૧૯/- ૧૭,૧૯,૧૨૬/- ૩૦.૫૧% 

૧૪ g.ુડ0.પી-૮૮ ૨૦૧૫-૧૬ અVવયે Tુદ0 Tુદ0 

જ_યાએ સી.સી.રોડ(પાચં કામો)(પેક6જ-૫) 

૨૫,૨૬,૨૫૫/- ૧૭,૫૫,૪૯૪/- ૩૦.૫૧% 

૧૫ #વણKમ જયતંી ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના 

sતગKત સી.સી.રોડ આર.સી.સી.રોડ 

૨૨,૭૫,૫૮૦/- ૧૫,૩૬,૦૧૬/- ૩૨.૫૦% 

૧૬ િવવેકાધીન aાટં-૨૦૧૫-૧૬ sતગKત સી.સી.રોડ 

આર.સી.સી.રોડ 

૩૦,૯૮,૮૩૪/- ૨૧,૫૩,૩૭૯/- ૩૦.૫૧% 

૫.૧૫૩ એIસાઇઝ ડµટુ�માથંી મળવાપાJ માફ�નો લાભ ન મેળવવા nગે 

નગરપાલકા ભાણવડ j.દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૮) 

પાણી Xરુવઠા યોજના ખર0દ કર6 પાઇપ લાઇન મા ંકલેkટ:ી દ6.<ારકાના નોટ0ફ0ક6શા ન.ં૧૨/૨૦૧૨ તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૨ 

�જુબ એkસાઇઝ ડ¶ટુ0માથંી માફ0 આપેલ છે.નગરપાલકાએ પાણી Xwુ પાડવા માટ6 ડ0.આઇ,પાઇપની ખર0દ0 માટ6 

એkસાઇઝ ડ¶ટુ0 સ�હતના ભાવો મTુંર કર0.w.૧૪૪૪/- રન|ગ મીટરના ભાવે �ુલ ૭૭૮૦ રન|ગ મીટર પાઇપ ખર0દ6 

હતી.એક રન|ગ મીટર6 w.૧૪૭/-એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 �જુબ w.૧૧,૪૩,૬૬૦/-ઇ^રદારને તેમણે રTુ કર6લ બીલમા ં

એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0ની રકમ પણ nકુવેલ છે.જો એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 માફ0 sગે મTુંર0 મેળવેલ હોત તો સ#ંથાએ 

w.૧૧,૪૩,૬૬૦/- એkસાઇઝઝ ડ¶ટુ0 nકુવવામાથંી �iુkત મળેલ હોત અને તેટલી રકમનો સ#ંથાને લાભ મળ0 શક6લ હોત. 
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૫.૧૫૪ િવકાસના કામો િવલબંથી Uણુ કરવા બાબત 

નગરપાલકા પાદરા j.વડોદરા (ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા પાદરા/ ુસને-૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન નીચેની િવગતના િવકાસના કામો િનયત સમય 

મયાKદાથી િવલબંથી XણુK કર6લ હતા. 

?મ કામ> ુનામ કામ Uણુ 
કરવાની તાર�ખ 

ખર�ખર કામ Uણુ 
થયા તાર�ખ 

ર�માકસ 

૧ �G·ણા પાકK સોસાયટ0મા ં

સી.સી.રોડ 

૧૭/૦૫/૨૦૧૭ કામ બાક0 ગટર લાઇન નાખવાની હોવાથી કામ 

શw થયેલ નથી. 

૨ પાદરા વોહરાવાડમા ંસી.સી.રોડ ૮/૦૩/૨૦૧૬ ૨૫/૦૫/૨૦૧૭ ગટર લાઇન નાખવાની હોવાથી 

િવલબં થયેલ છે. 

૩ sબાj મ�ંદર પાસે તળાવ/ ુ

�gટુ0 ફ0ક6શ� ુ ંકામ 

૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ૧૭/૦૫/૨૦૧૭ દબાણને કારણે કામ િવલબંથી થયેલ 

છે. 
 

 ઉપરોkત �ક#સાઓને Fયાને લેતા કામના આયોજનમા ંરોડ ગટર પાણીXરુવઠા ]વી શાખાઓ વtચેના સકંલનને અભાવે 

કામો િવલબંથી XણુK થયેલ છે.]થી આમ જનતાને Pિુવધાનો લાભ સમયસર મળેલ નથી.Gમ-૧/ ુ કામ સQવર6 XણુK 

કરવા/ ુરહ6. 

૫.૧૫૫ ર�eવે ઓવ¶�જ> ુકામ શd ન કરવા બાબત 

નગરપાલકા નવસાર0, j.નવસાર0 (ફ.ન.ં૬૭) 

  સરકાર:ી <ારા gડુ0પી-૬૩ #વણ�મ જયતંી ��ુયમ5ંી શહ6ર0 િવકાસ યોજના તળે ર69વે ઓવર °ીજ બાધંકામ 

માટ6 ૫૦% રા�ય ફાળો અને ૫૦% ક6V© ફાળા ના ધોરણે નગરપાલકા <ારા ર69વે ઓવર°ીજ બનાવવા/ ુઆયોજન કર6લ 

છે.તે માટ6 �જુરાત શહ6ર0 િવકાસ કંપની લમીટ6ડના પ5 ન.ંjgડુ0સી/Eો]kટ/આરોબી/aાટં/૨૦૧૪/૩૪૪૮ 

તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ થી w.૧૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-aાટં ફાળવેલ હતી.] sગે નીચે �જુબ અિનયિમતતા જણાયેલ હતી ]ની 

XતુKતા કરવી રહ6. 

� મળેલ aાટં સ#ંથાએ ફ0kસ ડ0પોઝીટમા ંજમા કર6લ છે.મળેલ aાટંનો ]તે હ6b ુમાટ6 ઉપયોગ થવો જોઈએ ] 

થયેલ નથી.આ ડ0પોઝીટ સામે સ#ંથાને w.૪,૨૮,૭૫,૦૦૦/-Hયાજ મળેલ છે.] Hયાજની રકમ સરકાર:ીમા ંજમા 

કરવાના રહ6. 

� વકKનો �ુલ ખચK w.૩૫ કરોડ sદા]લ તે પૈક0 ૫૦% aાટંનો �હ#સો ક6V© સરકારના ર69વે મ5ંાલય પાસેથી 

મળવાપા5 છે.તે મ¸યાના આધારો રTુ થયેલ નથી. 

� સ#ંથા પાસે aાટં ઉપલ�ધ હોવા છતા કામ શw કર6લ નથી.]થી સદર Pિુવધાથી લોકો વચંીત રહ6લ છે.સબબ 

કામ Qવર0ત શw કર0 કામ XણુK થયાના આધારો રTુ કરવાના રહ6. 

૫.૧૫૬ ૧૪મા ંનાણાપચંની �ાટં િવકાસના કામો માટ� િન²�?યતા બાબત 

નગરપાલકા ધmંકુા j.અમદાવાદ (ફ.ન.ં૨૮) 

નગરપાલકા ધmંકુા ના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વષા�તે w.૫,૯૧,૭૬,૭૯૩/-૧૪મા ંનાણાપચંની aાટં વણ વપરાશ 

તર0ક6 હતી આ sગે સથંાને આપેલ Eાથિમક વાધંા ન.ં૨૭ ના જવાબમા ંસ#ંથાએ કર6લ જવાબ �જુબ ટ³ડર|ગ Eોસીઝરમા ં

ક6ટલીક 1િત રહ0 જતા બે વાર ટ³ડર|ગની કામગીર0 રદ કર6લ હતી.જો ટ³ડર|ગની કમગીર0 1િત ર�હત કર6લ હોત તો કામ 

સમયસર શw કર0 શકાત.આમ સ#ંથાએ ટ³ડર|ગ Eોસીઝરમા ં1િતઓ રાખી કામા સમયસર શw કરવા sગે િન¡·Gયતા 
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દાખવી કામ િવલબંથી શw કર6લ છે કામ િવલબંથી શw કરતા આમ જનતાને િવકાસના કામોનો લાભ સમયસર મળેલ 

નથી, બે વાર 1િત વા¨ ટ³ડર|ગ Eોસેસ|ગ કરવા બદલ આધારો સહ XતુKતા કરાની રહ6. 

       ઉkત ફકરાઓ પરQવે 

 નગરપાલકા વલસાડ, j.વલસાડ(ફ.ન.ં૫,૮,૯,૧૫); 

 નગરપાલકા પાટણ(ફ.ન.ં૧૭,૨૪,૫,૪),j.પાટણ; 

 નગરપાલકા િવ^Xરુ,j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૬,૮);  

નગરપાલકા ઉમરગામ,j.વલસાડ(ફ.ન.ં૪,૭);  

નગરપાલકા ]તXરુ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૮,૯,૧૦,૨૦,૪૧);  

નગરપાલકા િસFધXરુ,j.પાટણ (ફ.ન.ં૧૫,૨૫);  

નગરપાલકા દાહોદ,j.દાહોદ(ફ.ન.ં૮,૯);  

નગરપાલકા બાર6^,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૫);  

નગરપાલકા પાટડ0,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૦);  

નગરપાલકા lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં૧૪,૨૪);  

નગરપાલકા દહ6ગામ,j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૧૫);  

નગરપાલકા તરસાડ0,j.Pરુત(ફ.ન.ં૪૭); નગરપાલકા બારડોલી,j.Pરુત(ફ.ન.ં૪૬,૫૦,૫૧);  

નગરપાલકા કઠલાલ,j.ખેડા (ફ.ન.ં૯);  

નગરપાલકા મcુધા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૭,૯,૩૪);  

નગરપાલકા sકલેÃર,j.ભwચ(ફ.ન.ં૨૪,૨૭);  

નગરપાલકા Pરુ6V©નગર,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૬,૨૮);  

નગરપાલકા લ|બડ0, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૨,૨૪,૨૭);  

નગરપાલકા ઉમર6ઠ,j.આણદં(ફ.ન.ં૨૫);  

નગરપાલકા વડાલી,j.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૨૦);  

નગરપાલકા ચાણ#મા,j.પાટણ(ફ.ન.ં૪,૫,૧૭);  

નગરપાલકા હાર0જ,j.પાટણ(ફ.ન.ં૪,૭,૧૫);  

નગરપાલકા ^મજોધXરુ,j.^મનગર(ફ.ન.ં૫,૬,૧૦,૨૩);  

નગરપાલકા ખેડા,j.ખેડા(ફ.ન.ં૬);  

નગરપાલકા મcુવા,j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૧૯);  

નગરપાલકા ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં૧૫,૧૬); 

 નગરપાલકા બગસરા,j.અમર6લી(ફ.ન.ં૯,૧૦,૧૧);  

નગરપાલકા બાવળા,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૦);  

નગરપાલકા ક6શોદ,j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૧,૨૪);  

નગરપાલકા માણાવદર,j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૩૩,૩૪,૩૫); 

 નગરપાલકા વથંલી,j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૨);  

નગરપાલકા વઢવાણ, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૩૩);  

નગરપાલકા બોરસદ,j.આણદં(ફ.ન.ં૨૪,૨૫,૨૬,૨૮,૩૧);  

નગરપાલકા pકલાવ,j.,j.આણદં(ફ.ન.ં૨૮,૨૯,૩૨,૩૩);  

નગરપાલકા ગોધરા,j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૮);  

નગરપાલકા ગuડલ,j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૩);  

નગરપાલકા વેરાવળ,j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૩૧,૩૩,૩૪,૩૫,૩૬)ના સમય મયાKદામા ંમળેલ જવાબોને Fયાને લઇને ફકરાઓ/ ુ

ઘડતર કર6લ છે. 
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6કરણ – ૬ 
 નગરપા�લકાઓના ઓ�ડટ દરPયાન જણાયેલ �હસાબી ર�કડની Qળવણી તથા �હસાબી 

અિનયિમતતાઓ બાબત 
 

૬.૧  ઘસારા ફંડની જોગવાઇ ન કરવા બાબત 

નગરપાલકા ઝાલોદ j. દાહોદ(ફ.ન.ં ૭) નગરપાલકા જvંસુરj. ભwચ(ફ.ન.ં૨૮) 
નગરપાલકા દ6વગઢ બાર0યા j. દાહોદ (ફ.ન.ં ૧૧) નગરપાલકા સાણદંj. અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૧) 

નગરપાલકાિવસાવદરj. Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૮) નગરપાલકા ધmંકુાj. અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૩) 

નગરપાલકા ગણદ6વીj. નવસાર0(ફ.ન.ં ૨૩) નગરપાલકા બાર6^j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા િવજલપોરj. નવસાર0(ફ.ન.ં૩૨) નગરપાલકા બાવળા j.અમદાવાદ (ફ.ન.ં૧૭)  

નગરપાલકા Pરુ6V©નગરj. Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૨) નગરપાલકા ઇડરj. સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા ½ણુાવાડાj.મહ0સાગર(ફ.ન.ં૨૪) નગરપાલકા ચલાલાj.અમર6લી(ફ.ન.ં૩૪) 
નગરપાલકા કરજણj.વડોદરા(ફ.ન.ં ૩૩) નગરપાલકા રાTુલાj.અમર6લી(ફ.ન.ં૩૨) 

નગરપાલકા ડભોઇj. વડોદરા(ફ.ન.ં૫)  

 �જુરાત સરકાર:ીના પચંાયત અને આરો_ય િવભાગના ઠરાવ ન.ં એમ.g.ુએન./ ૪૦૭૭/ ૧૭૦૮/૫ તા. 

૦૯/૦૫/૭૫ના ઠરાવની જોગવાઇ અVવયે નગરપાલકાએ પોતાની િમ9કતોની િનભાવણી અને નિવનીકરણ સા�ુ �ળુ 

�ક¬મતના ૧૦% ઘસારા ફંડની જોગવાઇ કરવા/ ુ ઠરાવેલ છે. નીચે �જુબની નગરપાલકાઓના ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ં

ઘસારા ફંડની જોગવાઇ કર6લ નથી.  

Gમ 8જ9લો નગરપાલકા ફ.ન.ં 

૧ દાહોદ ઝાલોદ ૭ 

૨   દાહોદ  દ6વગઢ બાર0યા  ૧૧ 

૩ Tુનાગઢ િવસાવદર ૨૮ 

૪ નવસાર0 ગણદ6વી ૨૩ 

૫ નવસાર0 િવજલપોર ૩૨ 

૬ Pરુ6V©નગર Pરુ6V©નગર ૧૨ 

૭ મહ0સાગર ½ણુાવાડા ૨૪ 

૮ વડોદરા કરજણ ૩૩ 

૯ વડોદરા ડભોઇ ૫ 

૧૦  ભwચ જvંસુર ૨૮ 

૧૧ અમદાવાદ સાણદં ૨૧ 

૧૨ અમદાવાદ ધmંકુા ૨૩ 

૧૩  અમદાવાદ બાર6^ ૨૪ 

૧૪  અમદાવાદ  બાવળા  ૧૭  

૧૫  સાબરકાઠંા ઇડર ૧૦ 

૧૬  અમર6લી ચલાલા ૩૪ 

૧૭  અમર6લી રાTુલા ૩૨ 
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૬.૨. એPપલોઇઝ 6ોિવડંડ ફંડના �હસાબોની અિનયિમતતા બાબત 

નગરપાલકા સલાયા j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૨૦)  નગરપાલકા મહ6મદાવાદ j. ખેડા(ફ.ન.ં૩૫) 

નગરપાલકા ખભંાળ0યા j.દ6.<ારકા(ફ.ન.ં૩૭) નગરપાલકા પાટણ j.પાટણ(ફ.ન.ં૩૬) 

નગરપાલકા તળા^ j. ભાવનગર(ફ.ન.ં ૯) નગરપાલકા થરાદ j. બનાસકાઠંા(ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપાલકા િવરમગામ j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૫૨) નગરપાલકા ચલાલા j.અમર6લી(ફ.ન.ં૨૬) 

નગરપાલકા ^મરાવલ j. દ6વlિુમ <ારકા(ફ.ન.ં૨૨) નગરપાલકા લાઠ0 j.અમર6લી(ફ.ન.ં૯) 

નગરપાલકા કાલાવડj. ^મનગર( ફકરા.ન.ં૧૭) નગરપાલકા Òોલj.^મનગર(ફકરાન.ં ૧૬) 

 એM�લો. EોિવડVડ ફંડ એVડ મીસીલીનીયસ Eોિવઝન એkટ-૧૯૫૨ (ભારત સરકાર:ીના ^હ6ર નામા ન.ં 

એસ.ઓ./૩૦(ઈ) તા.૮-૧-૧૧) હ6ઠળ નગરપાલકામા ં ફરજ બ^વતા ં કમKચાર0ઓનો લા� ુ પડતાEંોિવડVડ ફડંની 

યોજનામા ંખાતા ખોલાવવાના રહ6 છે. તેમજ માિસક ફાળાની કપાત કરવાની રહ6 છેઅને કર6લ તેટલી જ રકમનો  સ#ંથાનો 

ફાળો EોિવડVડ ફંડમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે. આ િનયમોમા ંથયેલ જોગવાઇ અ/સુાર તેના �હસાબો અલગ િનભાવવાના 

રહ6.  

  સને ૨૦૧૬-૧૭ના નગરપાલકાઓના �હસાબોના અVવેષણ દરMયાન ચકાસણી કરતા ન�નુાwપ 

નગરપાલકાઓમા ંનીચેની િવગતે અિનયિમતતા જણાયેલ હતી.  

×મ 8જ9લો નગરપાલકા ફ. 

ન.ં 

ઈ.પી.એફ. 

કપાતની રકમ 

( w. લાખમા ં) 

                     ર0માkસK  

૧  દ6વlિુમ 

<ારકા  

સલાયા  ૨૦ ૫૭.૬ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૩ થી માચK ૨૦૧૮ Pધુીના 

ફાળાની રકમ જમા કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૨  j.દ6.<ારકા ખભંાળ0યા ૩૭ ૪૧.૧૬ સ#ંથા <ારા કમKચાર0ની kપાત તથા સ#ંથા ફાળાની 

રકમ જમા કરાHયાની ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૩  ભાવનગર તળા^ ૯ ૩૫.૧૧ ઈ.એપી.એફ.ના �હસાબો sગે રj#ટર િનભાવેલ 

નથી. િનયત ન�નુામા ંઅFયતન નuધો સાથે �હસાબી 

ર6કડK િનભાવી ખા5ી કરાવવી રહ6.   

૪  અમદાવાદ િવરમગામ ૫૨ ૧૬.૪ સ#ંથા <ારા કમKચાર0ની kપાત તથા સ#ંથા ફાળાની 

રકમ જમા કરાHયાની ખા5ી કરાવવી રહ6. ઇ.પી.એફ. 

પાસvકુો િનભાવેલ નથી.  

૫  દ6વlિુમ 

<ારકા 

^મરાવલ  ૨૨ ૧૫.૨૨ ૨૦૦૮-૦૯ થી ફાળાની કપાત કરવામા ંઆવેલ 

નથી. નગરપાલકા <ારા Tુલાઇ-૨૦૧૫થી કપાત 

કરવામા ંઆવેલ છે પરંb ુરકમ નગરપાલકાએ #વ 

ભડંોળે જમા રાખેલ છે.  

૬  ખેડા મહ6મદાવાદ ૩૫ ૧૧.૮૯ કમKચાર0ઓના ઇ.પી.એફ. ફાળાની રકમ સ#ંથાએ 

ઈ.પી.એફ. ફંડમા ંજમા કરાવેલ નથી.  

૭  પાટણ પાટણ  ૩૬ ૧૦.૩૩ તા. ૦૮/૦૧/૨૦૧૧ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૪ Pધુીની 

કપાત અને સ#ંથા ફાળાની રકમ મોડ0 જમા કરાવેલ 

હોય પેન9ટ0 w.૬,૮૫,૮૭૯/- તથા Hયાજની 

w.૩,૪૬,૬૩૮/-ની જવાબદાર0 ઉભી થયેલ હતી.  
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૮  બનાસકાઠંા થરાદ ૧૪ ૮.૭૫ સ#ંથા <ારા કમKચાર0ની kપાત તથા સ#ંથા ફાળાની 

રકમ જમા કરાHયાની ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૯  અમર6લી ચલાલા ૨૬ ૭.૬૬ ઈ.એપી.એફ.ના �હસાબો sગે રj#ટર િનભાવેલ 

નથી તેમજ ઇ.પી.એફ.ની રકમ જમા કરાHયાના 

આધારો રTુ કર6લ નથી.  

૧૦  અમર6લી લાઠ0 ૯ ૧.૬૬ ઈ.એપી.એફ.ના �હસાબો sગે રj#ટર િનભાવેલ 

નથી તેમજ ઇ.પી.એફ.ની રકમ જમા કરાHયાના 

આધારો રTુ કર6લ નથી. િનયત ન�નુામા ંઅFયતન 

નuધો સાથે �હસાબી ર6કડK િનભાવી ખા5ી કરાવવી 

રહ6.   

૧.     નગરપાલકા પાટણ, j.પાટણ (ફ.ન.ં ૩૬) સ#ંથા <ારા તા.૦૮/૦૧/૧૧ થી ૩૧/૦૧/૨૦૧૪ના સમય દરMયાન 

બીલથી કપાત થયેલ અને સ#ંથાના ફાળાની રકમ મોડ0 જમા કરાવેલ હતી. ]થી સ#ંથાએ પેન9ટ0ના w. 

૬,૮૫,૮૭૯/- તથા Hયાજના w. ૩,૪૬,૬૩૮/-ના મળ0 �ુલ w. ૧૦,૩૨,૫૧૭/- nકુવેલ હતા. સ#ંથાએ સમયસર 

કપાતની રકમ ન ભરતા આ જવાબદાર0 ઉભી થયેલ હતી. તા. ૦૧/૦૨/૨૦૧૪થી ઈ.પી.એફ.ના �હસાબો િનભાવી 

ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૨. નગરપાલકા ^મરાવલ, j.દ6વlિુમ <ારકા( ફ. ન.ં ૨૨) ૨૦૦૮-૦૯ થી ફાળાની કપાત કરવામા ંઆવેલ નથી. 

નગરપાલકા <ારા Tુલાઇ-૨૦૧૫થી કપાત કરવામા ંઆવેલ છે પરંb ુરકમ #વ ભડંોળે જમા રાખેલ છે.  સ#ંથા <ારા 

કમKચાર0ઓના કપાતની રકમ w. ૨૧૭૩૩/- તથા સ#ંથા ફાળાની રકમ w. ૨૪૩૮૦/- તથા Hયાજ અને પેન9ટ0 

સાથે �ુલ રકમ w. ૧૫,૨૧,૭૩૦/- ભરવાની થાય  છે. સ#ંથાએ સમયસર કપાતની રકમ ન ભરતા Hયાજ અને 

પેન9ટ0ની જવાબદાર0 ઉભી થયેલ છે.  

૩.  નગરપાલકા કાલાવડ, j. ^મનગર( ફ.ન.ં૧૭) સ#ંથાના �હસાબોમા ં ઈ.પી.એફ.  ના ફાળા તર0ક6 

w.૭,૧૧,૧૦૯.૦૦ જમા થયેલ હોવા છતા ંw.૮,૫૦,૬૯૫.૦૦ ઈ.પી.એફ. કચેર0મા ંભરવામા ંઆવેલ હોઈ વધાર6 રકમ 

w.૧,૩૯,૫૮૬.૦૦ ભરવા sગે જવાબદાર6થી ખરાઇ કરાવેલ નથી. ઉપરાતં ૯ માસ મોડ0 ભરવાથી રકમ 

(તા.૧/૦૪/૧૧ થી તા.૩૧/૧૨/૧૧ Pધુી) ભરવાથી w.૨૧,૫૧,૨૯૩.૦૦ ના Hયાજ + પેન9ટ0 #વભડંોળમાથંી ખચK 

થયેલ છે. 

૪. નગરપાલકા સલાયા, j.દ6વlિુમ <ારકા(ફ.ન.ં ૨૦)  સ#ંથા <ારા તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૩થી કમKચાર0ની કપાતની 

રકમ તથા સ#ંથાના ફાળાની રકમ જમા કરાવેલ નથી. તા. ૨૫/૦૯/૦૮ના ઇ.પી.એફ. કચેર0ના પ5 �જુબ 

પેન9ટ0 સાથે w. ૫૭.૬૦ લાખની જવાબદાર0 રહ6લ છે.  

૫. નગરપાલકા Òોલ, j.^મનગર(ફ. ન.ં ૧૬)ફ6Éઆુર0-૨૦૧૧ થી ફ6Éઆુર0-૨૦૧૫ Pધુીના ] રકમ સ#ંથાએ 

કમાKચાર0ઓના પગાર- વેતન-મહ6નતાણામંા ંકપાત કર6લ હોવા છતા િનયત સમયમયાKદામા ંઈ.પી.એફ. ખાતે ન 

જમા કરાવવના કારણે સ#ંથાને ઈ.પી.એફ. ત5ં <ારા Hયાજ અને દંડ લા� ુપાડતા �ુલ w. ૨૯.૪૯ લાખ/ ુ/કુશાન 

સહન કર� ુપડ6લ છે.  
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૬.૩. ).પી.એફ.ના �હસાબોની અિનયિમતતા બાબત. 
નગરપાલકા આણદંj. આણદં(ફ.ન.ં૩)  નગરપાલકાઇડરj. સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૫) 

નગરપાલકા ધોળકાj.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૨૪)  નગરપાલકા િવરમગામj.અમદાવાદ(ફકરા ન ં૩૯) 

નગરપાલકા દાહોદ j. દાહોદ (ફ.ન.ં૩૮)  નગરપાલકા માગંરોળj.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૪) 

નગરપાલકા ક6શોદ j. Tુનાગઢ (ફ.ન.ં૩)  નગરપાલકા ભાયવદરj.રાજકોટ (ફ.ન.ં ૩) 

નગરપાલકા ખભંાત j. આણદં(ફ.ન.ં૪૨) નગરપાલકા ભwચj. ભwચ(ફકરા.ન.ં૪) 

નગરપાલકા જસદણj.રાજકોટ(ફ.ન.ં ૩) નગરપાલકા ચોટ0લાj.Pરુ6V©નગર(ફકરા.ન.ં૫) 

નગરપાલકા ગોધરા j.પચંમહાલ (ફ.ન.ં૪) નગરપાલકા વેરાવળj. ગીર સોમનાથ( ફકરા.ન.ં ૬) 

નગરપાલકા નડ0યાદ j. ખેડા (ફ.ન.ં૩) નગરપાલકા િશહોર, j. ભાવનગર( ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા તલોદj.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા આણદં, j. આણદં ( ફ. ન.ં ૫) 

�જુરાતનગરપાલકા અિધિનયમ-૧૯૬૩ ની કલમ-૭૫ અને ૭૬ ની જોગવાઈ �જુબ Eિત માસના sતે જમા 

થયેલ આવકો તથા થયેલ ખચK/ ુ મેળવoુ ંકર0 Fયાને આવેલ તફાવતની રોજમેળમા ંનuધ કર0 તફાવત yુર કરવા જwર0 

કાયKવાહ0 કરવાની રહ6 છે. નીચે જણાવેલ પ5ક �જુબ °ોડશીટ અને ક6શvકુની ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ની િસલકોમા ંતફાવત 

જણાયેલ છે. તેથી મેળવણાનંી કામગીર0 કર0 સQવર6 તફાવત yુર કરવા ંયો_ય કાયKવાહ0 કરાવી રહ6. 

 

અ.?મ )eલો  ફ.ન.ં  ફ.ન.ં  ¶ોડશીટ Zજુબ 
િસલક d. 

િતજોર�  Zજુબ 
િસલક d. 

તફાવત d. 

૧  આણદં આણદં ૩ ૧૨,૭૭,૩૦,૦૭૯/- ૧૧,૫૪,૬૬,૦૦૦/- ૧,૨૨,૬૪,૦૭૯/- 
૨  અમદાવાદ ધોળકા ૨૪ ૬૦,૨૨,૧૬૫.૮૩ ૬૦,૨૨,૧૬૫.૮૩ ૪૩,૫૨,૫૫૫.૫૦ 
૩  દાહોદ  દાહોદ  ૩૮ ૨,૬૮,૦૦,૩૩૨/- ૨,૨૯,૬૬,૨૮૦/- ૩૮,૩૪,૦૯૨/- 
૪  Fુનાગઢ  ક�શોદ  ૩ ૪,૪૦,૨૬,૩૯૯/- ૪,૧૦,૯૪,૧૨૩.૧૫ ૨૯,૩૨,૨૭૫.૮૫ 
૫  આણદં  ખભંાત  ૪૨ ૩,૨૦,૬૮,૬૧૦/- ૨,૯૧,૪૨,૪૩૮.૯૫ ૨૯,૨૬,૧૭૧.૦૫ 
૬  રાજકોટ જસદણ ૩ ૧,૨૭,૨૦,૩૮૫/- ૧,૧૪,૩૬,૧૭૬/- ૧૨,૮૪,૨૦૯/- 
૭  પચંમહાલ  ગોધરા  ૪ ૧,૮૫,૬૬,૪૧૫/- ૧,૭૩,૦૫,૬૬૮/- ૧૨,૬૦,૭૪૭/- 
૮  ખેડા  નડ�યાદ  ૩ ૫,૧૨,૫૫,૫૬૯.૮૬ ૫,૦૩,૫૯,૬૯૬.૪૩ ૮,૯૫,૮૭૩/- 
૯  સાબરકાંઠા તલોદ ૧૧ ૩૭,૪૦,૬૧૭.૦૦ ૩૬,૫૮,૩૧૯.૦૦ ૮૨,૨૯૮.૦૦ 
૧૦  સાબરકાંઠા ઇડર ૫ ૬૯,૧૬,૯૫૭/- ૬૯,૨૬,૫૦૮/- (-)૯,૫૫૧/-  

 

૧. નગરપાલકા િવરમગામ, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૩૯) Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ – ૧૨૦ તથા 

૧૩૨ �જુબ િનયત ન�નુા ન.ં -૭૭મા ં કમKચાર0ઓના j.પી.એફ. sગે/ ુ°ોડશીટ િનભાવવાની રહ6 છે. સ#ંથા 

<ારા કમKચાર0ને આપેલ Hયાજ તેમજ કમKચાર0 <ારા કર6લ ઉપાડની નuધ, બધં િસલક અને ઉ�રો ઉ�ર સરવાળા 

કર6લ નથી ]ના કારણે રોજમેળ અને °ોડશીટ વtચેના તફાવત તેમજ સરકાર:ી પાસેથી મેળવવાની Hયાજની 

રકમની િવગતો ^ણી શકાય નથી.  
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૨.  નગરપાલકા માગંરોળ, j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૪), નગરપાલકા માણાવદર,j. Tુનાગઢ(ફ. ન.ં ૪) 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ – ૧૨૦ તથા ૧૩૨ �જુબ િનયત ન�નુા ન.ં -૭૭મા ં કમKચાર0ઓના 

j.પી.એફ. sગે/ ુ°ોડશીટ િનભાવવાની રહ6 છે. 

૩નગરપાલકા ભાયવદર,j.રાજકોટ (ફ.ન.ં ૩) �ુબંઇ Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૨૦(૩)(૫)ની 

જોગવાઇ �જુબ સ#ંથાએ તેના Eોિવડડં ફડં ખાતાઓ/ ુલેજર િનયત ન�નુા ન.ં ૭૬મા ંિનભાવવા/ ુરહ6 છે. સ#ંથા 

<ારા જમા – ઉધારની તમામ નuધો કરવામા ંઆવેલ નથી.  

૪. નગરપાલકા ભwચ, j. ભwચ(ફ.ન.ં૪) નગરપાલકાના ર6કડKની ચકાસણી કરતા સ#ંથાના ફાળાની સને 

૧૯૭૮ -૭૯ થી સને ૧૯૮૩-૮૪ની રકમ w.૨,૯૭,૭૬,૬૧૫/- ] તે ખાતે જમા કરાવવાની બાક0 રહ6લ છે. ] 

રકમ જમા કરાવી આધારસહ ખા5ી કરાવવી રહ6.   

૫. નગરપાલકા ચોટ0લા, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૫) સ#ંથા <ારા િનયત ન�નુામા ં�હસાબી રj#ટરો િનભાવેલ 

નથી.  

૬.  નગરપાલકા વેરાવળ, j. ગીર સોમનાથ( ફ.ન.ં ૬) સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ દરMયાન w. ૮૪,૬૦,૪૧૩/-

ની nકુવણી કરવામા ંઆવેલ હતી. સ#ંથા <ારા Eોિવડડં ફડં રોજમેળ, લેઝર, °ોડ શીટ, ઉપાડ રj#ટર, ચેક 

રj#ટર, નોમીનેશન રj#ટર, કામચલાઉ પેશગી રj#ટર, sશત:,આખર0 ઉપાડ રj#ટર િનભાવેલ નથી. સ#ંથા 

<ારા મTુંર કરવમા ંઆવેલ પેશગી ભરપાઇ થયેલ ન હોવા છતા નવી પેશગી મTુંર કરવામા ંઆવે છે. nકુવેલ 

પેશગીના �હસાબો રાખી ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૭. નગરપાલકા િશહોર, j. ભાવનગર( ફ.ન.ં૨૪)સ#ંથા <ારા ઉકત �હસાબો િનભાવવા/ ુ °ોડશીટ 

િનભાવેલ નથી. સી.પી.એફ. એકાઉVટની બેVક પાસvકુની તા.૩૧/૦૩/૧૭ ની બધં િસલક w.૯૦,૬૭૯.૯૨ હતી. 

જયાર6 રોજમેળની તા.૩૧/૦૩/૧૭ ની બધં િસલક w.૧,૫૯,૧૬૨/- ની છે. આમ બેVક અને રોજમેળ વtચે 

w.૬૮,૪૮૨.૦૮ નો તફાવત જણાયેલ છે.  

 

૮. નગરપાલકા આણદં, j. આણદં ( ફ. ન.ં ૫) નગરપાલકા આણદંના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ 

દરMયાન  વિધ{ત Eોિવડડં ફંડના �હસાબોની ચકાસણી કરતા ૭ કમKચાર0ઓના ખાતા ઘણા લાબંા સમયથી 

P�ુ�ુત રહ6લ છે. વિધ{ત Eોિવડડં ફંડના િનયમોના િનયમ – ૨૨  �જુબ ખાતાઓમા ંજમા રહ6લ રકમ સબંિધત 

કમKચાર0ઓની ખરાઇ/ચકાસણી કર0 nકુવoુ ંકરવા/ ુરહ6.  

૬.૪. બધં પડ�લા સામાRય ભિવ�યિનિધના ખાતાઓ nગે 
નગરપા�લકા મોરબી ). મોરબી(ફ.ન.ં ૩)  નગરપા�લકા ખભંાત ). આણદં(ફ.ન.ં૨૩) 
નગરપા�લકા ધોરાj ). રાજકોટ(ફ.ન.ં૫) નગરપા�લકા ગaડલ ). રાજકોટ (ફ.ન.ં૭) 
નગરપા�લકા ઉપલેટા ). રાજકોટ(ફ.ન.ં૫) નગરપા�લકા વાંકાનેર ). મોરબી(ફ.ન.ં૪) 
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સ#ંથાઓના સને૨૦૧૬ –૧૭ના ઓ�ડટ દરMયાન લેજરની ચકાસણી કરતા ં નીચે જણાHયા �જુબ 

ખાતાઓ બધં(અનઓપર6ટ0વ) i#થિતમા ંજણાયેલ હતા. સદર ખાતાઓની ચકાસણી કર0 િન�તૃ અથવા રાjનામા 

�ક#સામા ં 5ણ માસ Pધુી આખર0 nકુવણી કરવી જ�ુર0 છે. જો 5ણ માસથી વm ુ સમયબાદ આખર0 nકુવણી 

કરવમા ં આવે સરકાર:ી પર બનજ�ુર0 Hયાજની nકુવણીનો બોજો રહ6 છે. સદર ખાતાઓની ચકાસણી કર0 

nકુવણીની કાયKવાહ0 XણુK કરવી રહ6. 

 

અ>.ુ?મ uજeલો  નગરપા�લકા ફ.ન.ં રકમ d. 

૧  મોરબી મોરબી  ૩ ૧૬,૩૮,૯૯૨/- 

૨  રાજકોટ ધોરાj  ૫ ૨,૧૮,૪૭૦/- 

૩  રાજકોટ ઉપલેટા  ૫ ૧,૫૮,૭૯૫/- 

૪  આણદં ખભંાત  ૨૩ ૧,૪૯,૪૯૬/- 

૫  રાજકોટ  ગaડલ  ૭ ૧,૩૫,૩૨૮/- 

૬  મોરબી વાકંાનેર  ૪ ૪૫,૩૯૮.૯૬/- 

૬.૫. અનામત (ડ�પોઝીટ) ના �હસાબો બાબત.  
નગરપાલકા મોરબી j.મોરબી (ફ.ન.ં ૪૬)  નગરપાલકા તાલાળા j.ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં ૩૨) 

નગરપાલકા માણસાj.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં ૩૨) નગરપાલકા હળવદj.મોરબી(ફ.ન.ં ૧૦) 

નગરપાલકા દાહોદj.દાહોદ(ફ.ન.ં ૨૫) નગરપાલકા બોરસદj.આણદં (ફ.ન.ં ૬) 

નગરપાલકા ધોરાjj.રાજકોટ(ફ.ન.ં ૨૮) નગરપાલકા દહ6ગામj.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૩૩) 

નગરપાલકા બારડોલીj.Pરુત(ફ.ન.ં ૫) નગરપાલકા તલોદj.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં ૧૨) 

નગરપાલકા �ઝાj.મહ6સાણા(ફ.ન.ં ૪૨) નગરપાલકા સલાયા j.દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં ૪૬) 

નગરપાલકા દ6વગઢ બાર0યાj.દાહોદ(ફ.ન.ં ૨૩) નગરપાલકા ^મરાવલj.દ6વlિુમ <ારકા(ફ.ન.ં ૩૧) 

નગરપાલકા િસåXરુj.પાટણ(ફ.ન.ં ૨૧) નગરપાલકા ચાણ#માj.પાટણ(ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા મહ6મદાવાદj.ખેડા(ફ.ન.ં ૨૩) નગરપાલકા કલોલ j.ગાધંીનગર (ફ.ન.ં ૩૬) 

નગરપાલકા ભાયાવદરj.રાજકોટ(ફ.ન.ં ૬) નગરપાલકા પેથાXરુ j.ગાધંીનગર (ફ.ન.ં૨૪) 

 Mgિુનિસ૫લ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ના િનયમ ૧૫૨ તથા ૧૫૩ �જુબ નગરપાલકાઓને મળેલ તમામ અનામતો 

(�ડપોઝીટ) નો �હસાબ િનયત ન�નુા ન.ં ૧૦૯ �જુબ િવગતવાર અને અÄતન િનભાવવાનો રહ6 છે. મળેલ ૫રત કર6લ, 

તડજોડ કર6લ દર6ક અનામતની િવગતો દશાKવી માસીક તાર0જ કાઢ0 વગ�કરત ર8જ#ટર તથા સબંિંધત શાખાના ંર8જ#ટર 

સાથે મેળવoુ ંકર�ુ.ં 5ણ વષKથી અગાઉની અનામતોની યાદ0 કર0 નગરપાલકાના #વ ભડંોળમા જમા લેવાની તથા તે 

પૈક0ની રકમ ૫રત કરવાના Eસગેં નગરપાલકાની મTુંર0થી nકુવવામા ંઆવે તેવી જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. સને 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ના અVવેષણમા ંનીચેની ન�નુાwપ નગરપાલકાઓમા ંઅનામત પરત કરવાની બાક0મા ંછે.  
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Mgિુનિસ૫લ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ �જુબ િનયત ન�નુામા ંિનભાવી ખા5ી કરાવવી રહ6.  

 
Gમ j9લો નગરપાલકા ફ. ન.ં રકમ w. 

૧  મોરબી  મોરબી  ૪૬ ૪,૩૫.૩૯,૪૬૦/-  
૨  ગાધંીનગર માણસા ૩૨ ૨,૮૬,૬૩,૮૩૯/- 
૩  દાહોદ દાહોદ ૨૫ ૨,૨૪,૫૦,૬૫૮/- 
૪  રાજકોટ ધોરાj ૨૮ ૨,૦૯,૦૬,૨૪૭/- 
૫  Pરુત બારડોલી ૫ ૧,૭૦,૦૯,૭૬૨/- 
૬  મહ6સાણા �ઝા ૪૨ ૧,૬૫,૨૩,૧૪૧/- 
૭  દાહોદ દ6વગઢ બાર0યા ૨૩ ૧,૦૧,૦૪,૬૫૭/- 
૮  પાટણ િસFધXરુ ૨૧ ૧,૦૦,૨૭,૨૨૫/- 
૯  રાજકોટ ભાયાવદર ૬ ૮૨,૧૮,૦૦૪/- 
૧૦  ખેડા મહ6મદાવાદ ૨૩ ૭૨,૪૪,૧૪૯/- 
૧૧  ગીર સોમનાથ  તાલાળા  ૩૨ ૬૫,૮૭,૩૦૩/- 
૧૨  મોરબી હળવદ ૧૦ ૪૨,૨૦,૮૫૯/- 
૧૩  આણદં  બોરસદ  ૬ ૩૯,૮૯,૮૬૩/- 
૧૪ ગાધંીનગર દહ6ગામ ૩૩ ૩૨,૯૪,૬૩૪/- 
૧૫  સાબરકાઠંા તલોદ ૧૨ ૨૯,૬૧,૮૮૮/- 
૧૬  દ6વlિુમ <ારકા  સલાયા  ૪૬ ૨૦,૮૬,૫૦૩/- 
૧૭  દ6વlિુમ <ારકા ^મરાવલ ૩૧ ૧૭,૯૬,૪૪૩/- 
૧૮  પાટણ ચાણ#મા ૧૦ ૧૭,૫૫,૧૦૮/- 
૧૯  ગાધંીનગર  કલોલ  ૩૬ ૧૨,૭૮,૯૯૫/- 
૨૦  ગાધંીનગર  પેથાXરુ  ૨૪ ૮,૬૩,૧૮૯/- 

 
નગરપાલકા ચાણ#મા, j.પાટણ ( ફ..ન.ં ૧૦) , નગરપાલકા દાહોદ, j.દાહોદ ( ફ.ન.ં ૨૫)  Mgિુનિસપલ 

એકા�ટ કોડની કલમ-૧૫૩�જુબ અનામત પરત કરવાની બાક0ની તમામ નuધો કચેર0ના વડાની સહ0થી Eમાણત કર6લ 

ન હતી. 5ણ વષKથી ઉપારાતંની માગંoુ ંકરવામા ંઆવેલ નથી તેવી અનામતો લે�સ ડ0પોઝીટના �હસાબોએ તબદ0લ કર0 

ખા5ી કરાવવી રહ6. વmમુા ં દાહોદ નગરપાલકાના �ક#સામા ં બાધંકામ ખાતાના રાj#ટર અને ર0પોટK  �જુબ ૧૯.૬૧ 

લાખનો તફાવત જોવા મળેલ છે. ] yુર#ત કરવો રહ6. તે જ ર0તે ચાણ#મા નગરપાલકાના �ક#સામા ં૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 

sિતત બાક0 રકમમા ં૧.૬૯ લાખનો તફાવત આવે છે ] પણ મેળવoુ ંકર0 yુર#ત કર� ુરહ6.  

૬.૬ પેR શન ફંડના �હસાબો િનભાવવામા ંજણાયેલ અિનયિમતતા બાબત   
 નગરપાલકા કલોલ, j. ગાધંીનગર( ફકરા.ન.ં૩૩)  નગરપાલકા ડભોઇ, j. વડોદરા( ફ.ન.ં ૨૫) 

 નગરપાલકા,કલોલના સને૨૦૧૬-૧૭ના વાિષ{ક �હસાબોના અV વેષણ દરM યાન પેV શન ફડંના રોજમેળની 

ચકાસણી કરતા નીચેની િવગતે આવક w. ૫,૩૪,૨૧,૮૯૧.૦૦ અને ખચK w. ૫,૪૨,૬૧,૨૧૧.૦૦ થયેલ હતો. તથા 

નગરપાલકા ડભોઇના સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭  ના અV વેષણ દરM યાન પેV શન sગેનો ખચK w.૧,૩૨,૫૯,૮૬૫/- નો ખચK 

કર6લ છે. ] બાબતે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

૧. નગરપાલકા એકાઉV ટ કોડ-૧૯૪૮ �જુબ થયેલ જોગવાઇઓ �જુબ પેV શન ફડંના �હસાબો િનયત કર6લ પF ધિત 

Eમાણે િનભાવવામા ંઆવેલ નથી.  
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૨. સ#ં થાના કમKચાર0ઓ િન��ૃ થાય Q યાર6 પેV શન nકુવણી cુકમો તૈયાર કર0 પી.પી.ઓના બે ભાગ તૈયાર કરવામા ં

આવતા નથી.તેમજ તેની નકલ પેV શનરને આપવામા ંઆવતી નથી, 

૩.  સ#ં થા ©ારા કચેર0મા ંપેV શન nકુવણા રj# ટર િનભાવવામા ંઆવેલ નથી. 

૪.  પેV શનરની હયાિતની ખા5ી કરાવવાની હોય છે ] લેજર િનભાવેલ નથી.  

૫.   સ#ં થા ©ારા પેV શન મેળવતા દર6ક પેV શનરોના િનયત ન�નુામા ંવારસ-િનgકુિત ફોમK ર-નકલમા ંમેળવી ૧-નકલ 

સ1મ અિધકાર0ની સહ0 મેળવી પેV શનરને પરત કરવાની હોય છે.આ Eમાણેનો અમલ થયેલ નથી.  

૬.  Xનુ:લ_ન Eમાણપ5 મેળવેલ નથી.  

૭.    િનયત-ન�નુામા આવા પેV શન ક6સો બનાવવામા ંઆવતા નથી. પી.પી.ઓ. રj# ટર િનભાવેલ નથી. 

૮. પેV શનરોની વાિષ{ક આવકની મા�હતી કાઢ0 આવકવેરો ભરવાપા5 પેV શનરોનો આવકવેરો સરકારમા ંજમા કરાવી 

આધારસહ ખા5ી કરાવવી ઘટ6.  
૯.  દર6ક પેVશનરના નામ સામે તેઓને કયા દરથી ક6ટલી રકમ nકુHયાના આધારો (વાઉચરો સ�હત) ઓ�ડટ સમ1 રTુ 

થયેલ ન હોઇ nકુવણાની યથાથKતાની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી.   

૬.૭. સ!ંથાએ \કુવેલ પેશગીઓની રકમ સરભર ન કરવાની અિનયિમતતા બાબત.  
નગરપાલકા પોરબદંર j. પોરબદંર (ફ.ન.ં ૭)  નગરપાલકા બારડોલી j. Pરુત (ફ.ન.ં૬) 
નગરપાલકા મોરબી j. મોરબી (ફ.ન.ં ૪૫)  નગરપાલકા sકલેÃર j.ભwચ (ફ.ન.ં૯) 

નગરપાલકા ભwચ j. ભwચ (ફ.ન.ં ૮)  નગરપાલકા િવ^Xરુ j.મહ6સાણા (ફ.ન.ં૧૦) 

નગરપાલકા દાહોદ j. દાહોદ (ફ.ન.ં ૩૬) નગરપાલકા <ારકાj. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૫૩) 

નગરપાલકા િસåXરુ j. પાટણ (ફ.ન.ં૨૨) નગરપાલકા ઓખા j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૪૩) 

નગરપાલકા ^મખભંાળ0યા j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા પાટણ j. પાટણ (ફ.ન.ં૨૯) 

નગરપાલકા િવસનગર j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં ૧૫) નગરપાલકા સલાયા j. દ6વlિુમ <ારકા (ફ.ન.ં૪૬) 

નગરપાલકા કપડવજં j. ખેડા (ફ.ન.ં ૯) નગરપાલકા lજુ j.કtછ(ફ.ન.ં૩૧) 

નગરપાલકા નડ0યાદ j. ખેડા (ફ.ન.ં ૧૨) નગરપાલકા �ઝા j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૪૩) 

નગરપાલકા વલસાડ j. વલસાડ (ફ.ન.ં ૨૮) નગરપાલકા ડાકોર j.ખેડા (ફ.ન.ં૩૭) 

નગરપાલકા સાવર�ંુડલા j.અમર6લી (ફ.ન.ં૧૬) નગરપાલકા ભાયાવદર j. રાજકોટ (ફ.ન.ં૭) 

નગરપાલકા રાધનXરુ j.પાટણ (ફ.ન.ં૨૩) નગરપાલકા ચકલાસી j.ખેડા (ફ.ન.ં૨૪) 

�જુરાત નાણાકં0ય િનયમો-૧૯૭૧ના િનયમ-૭૮ તથા Mgનુીસીપલ એકાઉVટ કોડની કલમ-૧૫૧ �જુબ 

નગરપાલકા <ારા િવિવધ હ6bઓુ માટ6 આપવામા ંઆવતી પેશગીઓ માટ6 Mgિુનસીપલ એકાઉVટ કોડમા ં િનદÈ·ટ ન�નુા 

નબંર-૧૦૯ �જુબ પેશગી રj#ટર િનભાવી પેશગીના �હસાબો અધતન રાખવાના હોય છે. સ#ંથાએ ] તસલમાત - 

એડવાVસ ] આપેલ છે તે પેશગીની રકમો sગેની નીચે �જુબની િવગતે સરભર કરવાની બાક0 છે. 

Gમ 8જ9લો  નગરપાલકા ફ.ન.ં રકમ w. ર0માkસK  

૧  પોરબદંર  પોરબદંર  ૭ ૯,૦૦,૪૮,૩૬૪.૪૪ ૧૯૫૮-૫૯થી આપવામા ંઆવેલ એડવાVસ 

સરભર થયેલ નથી. 

૨  મોરબી  મોરબી  ૪૫ ૮,૮૭,૦૮,૦૯૨ -       

૩ ભwચ  ભwચ  ૮ ૪,૪૨,૨૯,૦૯૪ કuNાkટરની તસલમાત w.૨,૯૦,૭૨,૭૮૭ સને 

૧૯૭૨ થી ૨૦૦૭ Pધુીના સમયગાળાની છે.  

૪ દાહોદ  દાહોદ  ૩૬ ૨,૧૮,૬૨,૪૧૧ ૧૯૬૯-૭૦થી આપવામા ંઆવેલ એડવાVસ 

સરભર થયેલ નથી.  

૫  પાટણ  િસåXરુ  ૨૨ ૧,૬૦,૮૩,૪૨૫.૭૩ ૧૯૬૯થી પેશગીની રકમો સરભર કરવાની 

બાક0 છે. 
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૬  દ6વlિુમ 

<ારકા  

^મખભંાળ0યા  ૨૩ ૧,૪૭,૩૩,૯૯૦ -       

૭  મહ6સાણા  િવસનગર  ૧૫ ૧,૦૭,૪૬,૩૦૧.૮૩ સને ૨૦૧૫-૧૬ના ઓડ0ટ ર0પોટK  �જુબ તા. 

૦૧/૦૪/૧૬ની ઉઘડતી િસલક 

w.૧,૦૬,૯૦,૦૨૭/- છે �યાર6 રj#ટર Mજબ 

w. ૧,૦૬,૯૨,૦૨૭.૮૩/- આમ, w.૫૦૦૦/-નો 

તફાવત yુર કર0 ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી 

રહ6.  

૮  ખેડા  કપડવજં  ૯ ૮૨,૫૫,૧૮૩  

૯  ખેડા  નડ0યાદ  ૧૨ ૬૯,૫૬,૭૭૦ -       

૧૦  વલસાડ  વલસાડ  ૨૮ ૫૭,૨૯,૮૨૫.૧૬ ૧૯૭૩-૭૪થી આપવામા ંઆવેલ એડવાVસ 

સરભર થયેલ નથી. 

૧૧  અમર6લી  સાવર�ંુડલા  ૧૬ ૪૯,૭૯,૭૫૫ સને. ૧૯૫૮-૫૯થી પેશગીની રકમો સરભર 

કરવાની બાક0 છે. 

૧૨  પાટણ  રાધનXરુ  ૨૩ ૪૩,૮૮,૪૧૬ -       

૧૩  Pરુત  બારડોલી  ૬ ૪૩,૬૬,૭૮૧ -       

૧૪  ભwચ  sકલેÃર  ૯ ૪૦,૫૧,૮૩૬ સને ૨૦૧૪-૨૦૧૫મા ંnકુવેલ પેશગી સરભર 

કરવામા ંઆવેલ નથી. 

૧૫  મહ6સાણા  િવ^Xરુ  ૧૦ ૨૯,૯૩,૩૬૫.૨૫ સને. ૧૯૬૯-૭૦થી પેશગીની રકમો સરભર 

કરવાની બાક0 છે. 

૧૬  દ6વlિુમ 

<ારકા  

<ારકા  ૫૩ ૨૪,૮૩,૦૪૨ -       

૧૭  દ6વlિુમ 

<ારકા  

ઓખા  ૪૩ ૨૪,૨૭,૨૫૪ -       

૧૮  પાટણ  પાટણ  ૨૯ ૨૧,૬૯,૯૩૫.૧૯ ૩૪થી વm ુવષ\ Pધુીની પેશગીની રકમો 

સરભર કરવાની બાક0 છે.  

૧૯  દ6વlિુમ 

<ારકા  

સલાયા  ૪૬ ૨૦,૮૬,૫૦૩ -       

૨૦  કtછ  lજુ  ૩૧ ૧૬,૬૫,૭૪૩ સને ૨૦૦૦-૦૧થી nકુવેલ રકમો સરભર 

કરવાની બાક0મા ંછે. વાિષ{ક �હસાબ �જુબ 

સરભર કર6લ પેશગી ૯,૩૬,૭૦૩/- છે તથા 

રj#ટર �જુબ w. ૯,૧૧,૪૫૦/- છે આથી 

w.૨૫૨૫૩/-નો તફાવત આવે છે.  

૨૧  મહ6સાણા  �ઝા  ૪૩ ૧૫,૫૦,૭૩૮.૮૮ સને. ૧૯૫૬ થી Tુન/૨૦૧૧ Pધુીની 

પેશગીઓ સરભર કરવાની બાક0 છે 

૨૨  ખેડા  ડાકોર  ૩૭ ૧૫,૧૫,૭૭૩  

૨૩  રાજકોટ  ભાયાવદર  ૭ ૫,૩૭,૨૦૭ -       

૨૪  ખેડા  ચકલાસી  ૨૪ ૩,૯૨,૨૨૧ -       
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૬.૮. જનરલ ક�શcકુ તથા બhક પાસcકુની િસલકમા ંતફાવત બાબત.  
નગરપાલકા ચલાલા j. અમર6લી(ફ.ન.ં ૪૨)  નગરપાલકા િવરમગામ j. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૧૧) 

નગરપાલકા અમર6લી j. અમર6લી(ફ.ન.ં ૧૩) નગરપાલકા Pરુ6V©નગર j. Pરુ6V©નગર (ફ.ન.ં ૧૫) 

નગરપાલકા ખભંાળ0યા જ. દ6.<ારકા(ફ.ન.ં ૩૫) નગરપાલકા મોડાસા j. અરવ9લી(ફ.ન.ં ૨૪) 

નગરપાલકા બાવળા j. અમદાવાદ (ફ.ન.ં ૭) નગરપાલકા ભwચ j. ભwચ (ફ.ન.ં ૩૦) 

નગરપાલકા કાલાવડ j.^મનગર (ફ.ન.ં૪૬) નગરપાલકા િવજલપોર j. નવસાર0 (ફ.ન.ં ૫૪) 

નગરપાલકા િસåXરુ j.પાટણ(ફ.ન.ં ૯) નગરપાલકા ગોધરા j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૧૮) 

નગરપાલકા કરજણ j.વડોદરા(ફ.ન.ં૨૮) નગરપાલકા પેથાXરુ j. ગાધંીનગર (ફ.ન.ં૬) 

નગરપાલકા ગાર0યાધાર j.ભાવનગર(ફ.ન.ં૬) નગરપાલકા િશહોર j. ભાવનગર (ફ.ન.ં૮) 

નગરપાલકા �ુિતયાણા j.પોરબદંર(ફ.ન.ં૨૦) નગરપાલકા ઓડ j. આણદં (ફ.ન.ં૩૩) 

નગરપાલકા ^મરાવલ j.દ6.<ારકા (ફ.ન.ં ૪૦)  નગરપાલકા ખેરા½ ુj. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૫) 
નગરપાલકા જvંસુર j. ભwચ (ફ.ન.ં ૨૩)  નગરપાલકા બાયડ j. અરવ9લી (ફ.ન.ં ૧૭) 
નગરપાલકા પાટણ j. પાટણ (ફ.ન.ં ૧૬) નગરપાલકા રાધનXરુ j. પાટણ (ફ.ન.ં૧૧) 

નગરપાલકા િસ�ાj.^મનગર( ફકરા.ન.ં ૨૩),  નગરપાલકા વ9લભીXરુj.ભાવનગર(ફ.ન.ં ૧૫), 

નગરપાલકા ^મરાવલj.દ6વlિુમ <ારકા( ફકરા.ન.ં ૨૬)   નગરપાલકા ડભોઇ, j.વડોદરા(ફકરા.ન.ં૨૧) 

નગરપાલકા કલોલj.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૭)  નગરપાલકા કલોલj.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૭)  

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ ૩૫મા ંિનયત કર6લ ફોમK-૧૨ �જુબ રોકડમેળ િનભાવી Hયવહારોની 

નuધ કર0, િસલકો દશાKવવાની રહ6 છે તથા િનયમ-૪૪ �જુબ દર મ�હને રોકડમેળ �જુબની બqક િસલક અને બqકની 

પાસvકુ �જુબની િસલકો/ ુ મેળવoુ ં કરવા/ ુ રહ6 છે. તથા Eિત માસના sતે જમા થયેલ આવકો તથા થયેલ 

nકુવણીની રકમો/ ુસબિંધત બqક પાસvકુ સાથે મેળવoુ ંકર0 Fયાને આવેલ તફાવતની રોજમેળમા ંનuધ કર0 તફાવત 

yૂર કરવા િનયમો/સુાર જwર0 કાયKવાહ0 કરવાની રહ6 છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓ�ડટ દરMયાન નગરપાલકાઓ <ારા 

તા.૩૧-૩-૧૭ની i#થિતએ રોકડમેળ તથા બqક પાસvકુની િસલકમા ં તફાવત આવતો હોવા છતા ં િસલક મેળવણાની 

કાયKવાહ0 કર6લ ન હતી. ]થી બેVક િસલક/ ુ મેળવoુ ં કર0 તફાવત yુર કરવા Qવર0ત કાયKવાહ0 કરવી રહ6. તથા 

િનયિમત ર0તે બેVક િસલક/ ુમેળવoુ ંકરવા/ ુરહ6. 

 નીચે દશાKવેલ ન�નુાwપ નગરપાલકાઓમા ં ક6શvકુ �જુબની બધંિસલક અને બેVક પાસvકુ �જુબની બધં 

િસલકમા ંનીચે �જુબ તફાવત જણાયેલ હતો.  

 નીચે દશાKવેલ નગરપાલકાઓમા ંપાસvકુ �જુબ બધં િસલક ક6શ vકુ કરતા ઓછ0 હતી.  

?મ 

 
 

uજeલો  
ન.પા.> ુ
નામ 

ફ.ન.ં 

ચકાસેલ 
બhક 

ખાતાઓ
ની 

સfંયા 

તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ની 
બધં િસલક (ક�શcકુ 

Zજુબ) 
d.`લાખમાં 

તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ની 
બધં િસલક 

(બhક પાસcકુ Zજુબ) 
d.` લાખમાં 

તફાવતની રકમ 
(ક�શcકુ -પાસcકુ) 

d. ` લાખમા ં

૧  અમર6લી ચલાલા  ૪૨ ૨૩ ૨,૨૦,૧૪,૫૬,૪૬૯/- ૨૫,૨૩,૮૭,૮૭૩/- ૧૫,૧૩,૨૮,૯૭૨/- 

૨  અમર6લી અમર6લી  ૧૩ ૫૯ ૨૦,૮૭,૭૦,૨૩૬.૨૫ ૧૫,૧૧,૭૬,૬૧૨.૬૫ ૫,૭૫,૯૩,૬૨૩.૬૦ 

૩  દ6.<ારકા ખભંાળ0યા  ૩૫ - ૧૯,૨૨,૫૯,૧૨૬.૧૬ ૧૪,૦૫,૨૬,૨૬૬.૮૯ ૫,૧૭,૩૨,૮૫૯.૨૯ 
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૪  અમદાવાદ  બાવળા  ૭ ૪૩ ૧૮,૧૭,૮૬,૧૨૯.૬૮ ૧૪,૪૭,૫૭,૪૨૧/- ૩,૭૦,૨૮,૭૦૮.૪૧ 

૫ ^મનગર  કાલાવડ  ૪૬ -       ૧૧,૧૫,૯૪,૫૫૯.૩૧ ૭,૭૪,૦૬,૮૪૯.૦૦ ૩,૪૧,૮૭,૭૧૦.૩૧ 

૬ પાટણ  િસåXરુ  ૯ ૪૪ ૩૦,૫૮,૧૮,૭૭૫.૭૨ ૨૯,૪૫,૩૬,૬૭૦.૪૩ ૧,૧૨,૮૨,૧૦૫.૨૯ 

૭  વડોદરા  કરજણ  ૨૮ ૪ ૪,૬૧,૫૩,૯૬૪/- ૩,૬૩,૪૮,૧૩૯/- ૯૮,૦૫,૮૨૫/- 

૮  ભાવનગર  ગાર0યાધાર  ૬ ૩૪ ૫,૭૯,૬૮,૫૪૯.૦૯ ૫,૭૨,૯૮,૭૪૭.૫૯ ૬,૬૯,૮૦૨.૫૦ 

૯  પોરબદંર  �ુિતયાણા  ૨૦ ૬ ૩,૨૮,૪૯,૭૮૩/- ૩,૨૨,૯૬,૬૦૩/- ૫,૫૩,૧૮૦/- 

નીચે દશાKવેલ નગરપાલકાઓમા ંક6શvકુ �જુબ બધં િસલક પાસvકુ કરતા ઓછ0 હતી.  

?મ 

 
 

uજeલો  
ન.પા.> ુ
નામ 

ફ.ન.ં 

ચકાસેલ 
બhક 

ખાતાઓ
ની 

સfંયા 

તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ની 
બધં િસલક (ક�શcકુ 

Zજુબ) 
d.`લાખમાં 

તા.૩૧/૩/૨૦૧૬ની 
બધં િસલક 

(બhક પાસcકુ Zજુબ) 
d.` લાખમાં 

તફાવતની રકમ 
(ક�શcકુ -પાસcકુ) 

d. ` લાખમા ં

૧ દ6.<ારકા  ^મરાવલ  ૪૦ ૩૧ ૫,૧૨,૬૫,૭૨૯ ૨૦,૪૫,૩૮,૨૯૮.૮૪ (-) ૧૮,૧૦,૯૫,૧૧૪.૦૮ 

૨  ભwચ  જvંસુર  ૨૩ ૩૪ ૪,૯૦,૩૧,૦૩૦.૪૮ ૬,૦૦,૫૧,૦૪૮.૫૪ (-)૧૧,૦૦,૨૦,૦૫૩.૫૪ 

૩  પાટણ  પાટણ  ૧૬ ૨૯ ૨૪,૭૪,૪૩,૫૨૧.૪૯ ૨૭,૭૯,૯૮,૦૭૩.૪૧ (-)૩,૦૫,૫૪,૫૫૧.૯૨ 

૪  અમદાવાદ  િવરમગામ  ૧૧ ૩૦  ૩,૧૬,૭૭,૭૫૮.૨૪ ૬,૦૩,૬૮,૪૦૯.૩૪ (-)૨,૮૬,૯૦,૬૫૧.૧૦ 

૫ Pરુ6V©નગર  Pરુ6V©નગર  ૧૫ ૧૭ ૨૦,૮૪,૭૪,૨૦૦.૦૩ ૨૨,૬૬,૬૮,૭૨૦.૦૩ (-)૧,૮૧,૯૪,૫૨૦.૦૦ 

૬  અરવ9લી મોડાસા  ૨૪ ૧૯ ૧૦,૮૧,૩૦,૯૦૧  ૧૧,૮૩,૨૧,૮૦૭ (-)૧૦૧૯૦૯૦૬/- 

૭  ભwચ  ભwચ  ૩૦ ૨૮ ૧૨,૦૨,૧૨,૧૮૨.૦૨ ૧૨,૩૮,૭૬,૮૫૭.૦૨ (-)૩૬,૬૪,૬૭૫/- 

૮  નવસાર0  િવજલપોર  ૫૪ ૨૯ ૬૮૭૭૨૫૭૧.૩૮ ૭૧૯૦૮૬૯૧.૦૭ (-)૩૧૩૬૧૧૯.૬૯ 

૯  પચંમહાલ  ગોધરા  ૧૮ ૧૭ ૨૦૮૮૪૪૭૦૨.૩૭ ૨૧૦૫૮૮૨૨૩.૯૩ (-)૧૭૪૩૫૨૧.૫૬ 

૧૦  ગાધંીનગર  પેથાXરુ  ૬ ૫ ૧૧૧૬૫૦૫૮.૭૫ ૧૨૭૪૪૫૬૯.૭૫ (-)૧૫૭૯૫૧૧/- 

૧૧  ભાવનગર  િશહોર  ૮ ૨૦ ૮,૧૬,૯૫,૩૦૮.૪૩ ૮,૨૮,૫૮,૮૮૧.૭૦ (-)૧૧,૬૩,૫૭૩.૨૭ 

૧૨  આણદં  ઓડ  ૩૩ ૭ ૧૧૮૨૫૪૭૭.૧૧ ૧૨૭૭૩૩૨૪.૧૧ (-)૯૪૭૮૪૭. 
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૧૩  મહ6સાણા  ખેરા½ ુ ૫ ૪ ૪૩૮૪૧૯૦૫.૨૨ ૪૪૬૯૧૧૯૪.૯૪ (-)૮૪૯૨૮૯.૭૨ 

૧૪  અરવ9લી  બાયડ  ૧૭ ૭ ૨૮૭૧૧૭૯૨.૯૪ ૨૯૪૬૦૭૭૪.૫૮ (-)૭૪૮૯૮૧.૬૪ 

૧૫  પાટણ  રાધનXરુ  ૧૧ ૧૩ ૨૨,૫૦,૦૦૦ ૨૪,૨૯,૫૦૯ (-)૧,૭૯,૫૦૯ 

૧. નગરપાલકા કરજણ, j. વડોદરા( ફ. ન.ં ૨૮) સ#ંથા <ારા ૪ બqક ખાતાઓની પાસvકુ રTુ કર6લ છે �યાર6 અVય ૬  

બqક ખાતાઓની પાસvકુ રTુ કર6લ નથી. બqક સાથે િનયિમતપણે મેળવoુ ંકરવામા ંઆવb ુનથી.  

૨.નગરપાલકા િવરમગામ, j.અમદાવાદ( ફ. ન.ં ૧૧) સ#ંથા <ારા ૩ ખાતાઓની પાસvકુ રTુ કર6લ નથી. 

૩. નગરપાલકા િસ�ા, j.^મનગર( ફ.ન.ં ૨૩), નગરપાલકા વ9લભીXરુ, j.ભાવનગર(ફ.ન.ં ૧૫), નગરપાલકા 

^મરાવલ, j.દ6વlિુમ <ારકા( ફ.ન.ં ૨૬)  Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ના િનયમ ૩૫મા ં િનયત કર6લ ફોમK-૧૨ 

�જુબ રોકડમેળ િનભાવી Hયવહારોની નuધ કર0, િસલકો દશાKવવાની રહ6 છે.] �જુબ રોજમેળ ન િનભાવવાની 

અિનયિમતતા રહ6લ છે.  

૪.નગરપાલકા કલોલ, j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં ૮) સ#ંથાએ િનભાવેલ રોજમેળની ચકાસણી કરતા ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

બધંિસલક w.૪૩,૩૩,૩૪,૦૬૭.૮૬ હતી તથા ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ની ઉઘડતી િસલક w. ૪૪,૮૨,૦૯,૫૭૬.૬૦ હતી. આમ, 

w.૧,૪૮,૭૫,૫૦૮.૭૪નો તફાવત હતો. ] તફાવતના કારણો શોધી ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૫. નગરપાલકા ડભોઇ, j.વડોદરા(ફ.ન.ં૨૧) સ#ંથાના હ0સાબોની ચકાસણી કરતા ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ રોજમેળ 

�જુબ િસલક w.૯,૧૩,૮૨,૫૫૪.૪૯ હતી �યાર6 વાિષ{ક �હસાબ �જુબ ઉઘડતી િસલક ૧૧,૫૦,૬૦,૪૯૩.૫૧ હતી તેમજ 

૩૧/૦૩/૧૭ના રોજ બધંિસલક w.૫,૮૦,૩૮,૬૭૯.૪૯ હતી �યાર6 વાિષ{ક �હસાબ �જુબ w.૮,૧૭,૧૬,૬૧૯.૫૧ હતી. ] 

તફાવતના કારણો શોધી ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૬.નગરપાલકા િવજલપોર, j.નવસાર0(ફ.ન.ં ૫૪) સ#ંથા <ારા ૨૯  બqક ખાતાઓની પાસvકુ રTુ કર6લ છે �યાર6 અVય 

૪ ખાતાઓની અÄતન પાસvકુ રTુ કર6લ નથી. 

૭.નગરપાલકા કલોલ, j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૭) ભારતીય #ટ6ટ બેVક-૬૯૬૧ બqક #ટ6ટમેVટ �જુબ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ �જુબ  

બધં િસલક w।. ૬૨૦૫૩૯/-ની સામે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ �જુબ ઉઘડતી િસલક w।. ૧૩૬૩૯૪/- છે. ]મા ં w।.(-

)૪૮૪૧૪૫/-નો િસલકમા ંતફાવત જણાય છે.તથા આઈ.ડ0.બી.આઈ બqક-૮૯૯૦ બqક #ટ6ટમેVટ �જુબ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ 

�જુબ  બધં િસલક w।. ૩૯૩૨૧૧૭/-ની સામે તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ �જુબ ઉઘડતી િસલક w।. ૪૦૪૦૪૩૦/- છે. ]મા ં

w।.(+)૧૦૮૩૧૩/-નો િસલકમા ંતફાવત જણાય છે. 

૮. નગરપાલકા ભwચ, j.ભwચ(ફ.ન.ં૩૦) ભwચ ડ0#N0ક કૉ.ઓ. બqકના ખાતાન.ં I/૧૫ની પાસvકુ તથા બqક #ટ6ટમેVટ 

રTુ થયેલ નથી. રોજમેળ તથા બqક પાસvકુના તફાવતના સમથKનમા ંઆધાર રTુ કર6લ નથી.  
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૯. નગરપાલકા બાવળા, j. અમદાવાદ( ફ.ન.ં૭) Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ની કલમ ૪૪ �જુબ માિસક તથા 

વાિષ{ક બqક િસલકમેળના પ5કો તૈયાર કર6લ નથી. વmમુા ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના રોજની તપસીલમા ંGમ ૪૪ ઉપર દશાKવેલ 

w.૩,૪૫,૭૪,૭૩૭/- કઇ બાબતના છે તેની િવગતોની #પ·ટતા કરવી રહ6.  

૧૦.નગરપાલકા પાટણ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૧૬) #ટ6ટ બqક ખાતા ન.ં ૧૦૮૬૩૩૫૬૯૪૯ રકમ w. ૨૨૦૦૨૭૦.૪૩, બરોડા બqક 

ખાતા ન.ં ૧૪૮૦૧૦૦૦૦૬૬૬૬ રકમ w.૨૧૯૨૩૬.૧૫ બqક ઓફ ઇVડ0યા ખાતા ન.ં ૨૨૦૨૧૦૨૧૦૦૦૦૦૦૬  રકમ 

w.૬૦૭૫૯૭, #ટ6ટ બqક ખાતા ન.ં ૪૮૯૫ રકમ w.૪૫૫૩૮.૦૯ મા ંતા. ૩૧/૦૩/૧૫ અને તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ની િસલકમા ં

તફાવત જોવા મળેલ નથી. ઇન ઓપર6ટ0વ ખાતાઓ જ�ુર0યાત ન જણાયે બધં કરવા Pચુન છે.  

૧૧. નગરપાલકા અમર6લી, j.અમર6લી(ફ.ન.ં ૧૩) Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૪૯ની જોગવાઇ �જુબ ન�નુા 

ન.ં ૧૦૬મા ં રોકાણ રj#ટર િનભાવેલ નથી. ]થી �ફkસ ડ0પોઝીટો તથા Hયાજની રકમની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. 

સ#ંથાની તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના રોજની બધં િસલકમા ંw. ૪,૩૮,૭૪૮/-ની રકમ હાથ પર રહ6વા પામેલ છે. િનયમો/સુાર 

w.૫૦૦૦/-થી વm ુરકમ હાથ પર રાખી શકાય નહ0.  

૧૨.નગરપાલકા ચલાલા, j. અમર6લી( ફ.ન.ં ૪૨) Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૪૯ની જોગવાઇ �જુબ ન�નુા 

ન.ં ૧૦૬મા ં રોકાણ રj#ટર િનભાવેલ નથી. ]થી �ફkસ ડ0પોઝીટો તથા Hયાજની રકમની ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડની કલમ ૪૯ �જુબ િ5માિસક તથા વાિષ{ક બqક િસલકમેળના પ5કો તૈયાર કર6લ નથી. �ુલ ૨૩ 

બqક ખાતામાથંી ૪ બqક ખાતાની પાસvકુ રTુ થયેલ નથી ]થી ચોkkસ તફાવત ^ણી શકાયેલ નથી.  

૧૩. નગરપાલકા Pરુ6V©નગર, j.Pરુ6V©નગર ( ફ.ન.ં ૧૫) Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડ ૧૯૪૮ની કલમ ૪૪ �જુબ દર 

માસના sતે રોજમેળે આવેલી તથા ખચ¾લી રકમ/ ુસબંિધત બqક સાથે મેળવoુ ંકર0 તફાવતના કારણો શોધી તેની નuધ 

કર0 Eમાણત કરવાની જોગવાઇ/ ુપાલન થયેલ નથી. �ુલ ૨૮ બqક ખાતા પૈક0 ૧૨ બqક ખાતાઓની પાસvકુ રTુ થયેલ 

નથી.  

૬.૯. નગરપા�લકાઓ Gારા લોન ભરપાઇ કરવામા ંઉદાસીનતા તથા લોન ર)!ટર ન િનભાવવા અને લોનના  
�હસાબોની િનભાવણીમા ંજણાયેલઅિનયિમતતાઓ બાબત. 

નગરપાલકા મોડાસા j. અરવ9લી (ફ.ન.ં૩૨) નગરપાલકા ખેડા j. ખેડા (ફ.ન.ં૩૦) 

નગરપાલકા મહ6મદાવાદ j. ખેડા (ફ.ન.ં૨૨) નગરપાલકા પારડ0 j. વલસાડ(ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા રાધનXરુ j. પાટણ (ફ.ન.ં૨૪) નગરપાલકા િવસનગર j. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૩૨) 

નગરપાલકા Hયારા, j.તાપી.(ફ.ન.ં૧૭)  નગરપાલકા સલાયા j. દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૨૬) 

નગરપાલકા મcુધા j. ખેડા(ફ.ન.ં૩૫) નગરપાલકા દ6વગઢ બાર0યા j. દાહોદ (ફ.ન.ં૨૪) 

નગરપાલકા ડાકોર j. ખેડા (ફ.ન.ં૪૫) નગરપાલકા કણજર0 j. ખેડા (ફ.ન.ં૩૬) 

નગરપાલકા કપડવજં j. ખેડા (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા ઉમરગામ j. વલસાડ (ફ.ન.ં૨૮) 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કૉડ -૧૯૪૮ના િનયમ ૧૫૦ની જોગવાઇઓ �જુબ નગરપાલકાઓએ કર] 

લીધેલ રકમ/ ુલોન રj#ટર ન�નુા નબંર ૧૦૭ �જુબ િનભાવવા/ ુહોય છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ના �હસાબો અને 

લોન રj#ટરની ચકાસણી કરતા Fયાને આવેલ અિનયિમતતાઓ પરQવે નીચે �જુબ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

૧.  નીચે જણાHયા �જુબની નગરપાલકાઓ <ારા િનયમો/સુાર લોન રj#ટર િનભાવવામા ં આવેલ ન હb ુ]ંથી 

નગરપાલકાઓ <ારા કોના પાસેથી ક6ટલી રકમની અને કયા દરથી લોન/કરજ મેળવેલ છે તેની િવગતોની ખરાઇ 
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અને ચકાસણી થઇ શક6લ નથી. વાિષ{ક �હસાબો તથા આવક ^વકના પ5કની ચકાસણી કરતા ં નીચે જણાવેલ 

નગરપાલકાઓએ તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ ના રોજ [ુલ d.૪૨૩૪.૦૦લાખની લોન Hયાજ તથા �ïુલ સાથે nકુવવાની 

બાક0 છે. િનયમો/સુાર લોન રj#ટર િનભાવવા તથા લોનની રકમ/ ુ ] તે લોન આપનાર સ#ંથા સાથે 

બાક0લોન/મેુળવoુ ંકર0 સQવર6ભરપાઇ કરવા માટ6 Pyૃુઢ નાણાકં0ય આયોજન કર� ુરહ6. 

?મ 
uજeલા> ુ
નામ 

નગરપા�લકા> ુ
નામ 

ફ. ન.ં 

તા.૩૧-૩-
૨૦૧૭ ના રોજ 

ભરપાઇ 
કરવાની બાક� 

                 ર�માIસ  

૧ અરવ9લી  મોડાસા  ૩૨ ૧૨૦૧.૩૭ 
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૨  ખેડા  મહ6મદાવાદ  ૨૨ ૯૩૯.૧૭ 
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૩  પાટણ  રાધનXરુ  ૨૪ ૩૧૩.૯૫ 
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6.  

૪  તાપી  Hયારા  ૧૭ ૨૮૭.૨૬ 

સને ૧૯૮૬-૮૭મા ં લેવામા ં આવેલ lગુભK ગટર 

યોજના તથા પાણી Xરુવઠા માટ6 લીધેલ લોન �ïુલ 

તથા Hયાજની nકુવણી બાક0 છે. લોનના �હસાબો/ ુ

રj#ટર િનયત ન�નુામા ંિનભાવેલ નથી.  

૫ ખેડા મcુધા  ૩૫ ૨૬૩.૬૪ 
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૬  ખેડા  ડાકોર  ૪૫ ૨૪૨.૫ 
નગરપાલકા <ારા તા. ૧૬/૦૨/૧૯૭૧ થી તા. 

૩૧/૦૩/૨૦૧૭ Pધુીની �ïુ �લ તથા Hયાજની 

nકુવણી બાક0 છે.  

૭  ખેડા  કપડવજં  ૧૦ ૧૯૫.૯૬ 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. વગ�કરણ રj#ટર અ/સુાર 

અVવેષણ વષK દરMયાન w. ૧,૯૫,૯૬,૨૯૦/-�ïુ �લ 

તથા Hયાજ પેટ6 સરકાર:ી <ારા આપવામા ંઆવેલ 

aાટંમાથંી બારોબાર કપાત થયેલ છે.  

૮  ખેડા  ખેડા  ૩૦ ૧૮૫.૦૦  
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૯  વલસાડ પારડ0  ૨૫ ૧૭૯.૨૨ ,જુરાત Pzિુનિસપલ ફાઇનાRસ બોડને લોનની 
પરત \કુવણી બાક� છે.  
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૧૦  મહ6સાણા  િવસનગર  ૩૨ ૧૭૪.૩૨ નગરપા�લકાએ લોન ર)!ટર અrયતન ર�તે 
િનભાવવી ખાJી કરાવવી રહ�.  

૧૧  દ6.<ારકા  સલાયા  ૨૬ ૧૬૪.૭૯ 

સને ૨૦૦૨થી લોનની Zુ̧ લ ભરપાઇ કરવાની 
બાક� છે. Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ 

૧૫૦ના ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી 

ઓડ0ટને ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૧૨  દાહોદ  
દ6વગઢ 

બાર0યા  
૨૪ ૫૧.૫૧ 

Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૧૩  ખેડા  કણજર0  ૩૬ ૩૩.૯૧ 
Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૧૫૦ના 

ન�નુાન ં ૧૦૭મા ં લોન રj#ટર િનભાવી ઓડ0ટને 

ખા5ી કરાવવી રહ6. 

૧૪  વલસાડ  ઉમરગામ  ૨૮  ૧.૯૪  

સરકાર:ી તરફથી lિુમ�હન ખેતમTુરો તથા તથા 

aાMય કાર0ગરોને અપાયેલ ધરથાળના �લોટ પર 

મકાન બાધંકામ માટ6 અપાયેલ cુડકો લોન 

સરકાર:ીથી મેળવી આવાસ બાધંકામ કરાવેલ 

હતા. નગરપાલકાએ વPલુ લીધેલ w. 

૧,૯૩,૬૩૦/-ની લોન સરકાર:ીમા ં જમા કરાવેલ 

[ુલ  ૪૨૩૪.૦૦   

 
૧. સ#ંથા <ારા બાક0 લોનના �હસાબો િનયમો/સુાર િનયત ન�નુામા ંઅÄતન ર0તે િનભાવવામા ંઆવેલ  નથી. 

૨ . લોન રj#ટર િનભાવવામા ંઆવેલ ન હોવાથી કઇ લોન/ ુક6ટલા ટકા અને ક6ટ½ુ ં Hયાજ nકુવ� ુપડ6 તેમ છે 

]થી સ#ંથાને બીનજwર0 નાણાકં0ય /કુસાન સહન કર� ુપડ6 છે તે #પ·ટ થઇ શક6લ નથી.  

૩. સ#ંથાએ પરત ભરપાઇ કરવાની થતી લોનની nકુવણી સમયસર નહ0 થઇ શકવાને કારણેબીનજwર0 લોનના 

Hયાજનો બોજોસ#ંથાએ વહન કરવાનો Ee ઉપi#થત થવા રહ6 છે. 

૪ . લોન લીધા બાદ તે/ ુસમયસર nકુવoુ ંથાય તથા સ1મ અિધકાર0:ી <ારા / સ#ંથા <ારા લીધેલ લોનની 

સમી1ા કરવામા ંઆવે તે માટ6 યો_ય Hયવ#થા કરવી રહ6. 

 

૬.૧૦. રા�L�ય[ૃત બhક િસવાયની બhકમા ંખાp ુખોલાવવા બાબત  

નગરપાલકા અરવ9લી j. મોડાસા(ફ.ન.ં ૯)  નગરપાલકા ખેડા j.મહ6મદાવાદ(ફ.ન.ં૨૮)  

નગરપાલકા વેરાવળ j.ગીર સોમનાથી(ફ.ન.ં ૭)   

 �જુરાત સરકાર:ીના નાણા ંખાતાના તા. ૩૧/૦૫/૧૯૬૫ના ઠરાવ ન.ં ડ0એલએફ/૧૦૯૮/g.ુઆ/૬૦૯/જ થી 

થયેલ જોગવાઇ �જુબ સરકાર0 બqક અથવા સરકાર માVય બqક અથવા પો#ટ ઓફ0સમા ંખાb ુખોલાવી સ#ંથા રકમ �કુ0 

શક6 છે. તેમ છતા ખાનગી બqકમા ંનાણા ંરાખતા પહ6લા સરકાર:ીની મTુંર0 મેળવવાની રહ6 છે. નીચે �જુબ ન�નુાwપ 

નગરપાલકાઓ <ારા કોઇ પણ Eકારની મTુંર0 મેળHયા િસવાય ખાનગી/સહકાર0 બqકમા ંખાb ુખોલાવેલ છે.  
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?મ  uજeલો  નગરપા�લકા   ફ.ન.ં  [ુલ 
ખાતા  

રકમ d. 
(લાખ મા ં)  

બhકની િવગત  

૧  અરવ9લી મોડાસા  ૯ ૧૦  ૧૦૦૯.૨૨  આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.,એkસીસ, 

એચ.ડ0.એફ.સી, મહ|©ા કોટક બqક  

૨  ખેડા  મહ6મદાવાદ  ૨૮  ૭  ૬.૦૭  મહ6મદાવાદ અબKન કો.ઓ. બqક, એkસીસ 

બqક  

૩  ગીર સોમનાથ  વેરાવળ  ૭  ૪ ૭.૨૨  ડ0#N0કકો.ઓ.બqક,વેરાવળ, 

વી.એમ.સી.ઓ.,વેરાવળ,રQનાકર 

બqક,વેરાવળ  

૬.૧૧.  લાબંા સમયથી િન�?�ય બhક એકાઉRટની રકમ બાબત  
નગરપાલકા વાકંાનેર  j. મોરબી (ફ.ન.ં ૧૯ )  નગરપાલકા લાઠ0 j. અમર6લી (ફ.ન.ં ૨૯)  

નગરપાલકા ભાભર j. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં ૮ ) નગરપાલકા ભાયાવદર j. રાજકોટ (ફ.ન.ં૮)  

નગરપાલકા ડાકોરj. ખેડા( ફકરા.ન.ં૧૨)  

નગરપાલીકા સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ વષK દરMયાન ચકાસણી કરતા નીચેની િવગતે િન· G0ય બqક ખાતા 

િનભાવવાWમા ંઆવેલ છે. ]ની અV વેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે. 

Gમ  8જ9લો  નગરપાલકા   ફ.ન.ં  �ુલ ખાતા  રકમ w. (લાખ 

મા ં)  

૧  મોરબી  વાકંાનેર  ૧૯  ૭  ૧૩૮.૩૩ 

૨  બનાસકાઠંા  ભાભર  ૮  ૪  ૪૬.૨૬  

૩  અમર6લી  લાઠ0  ૨૯  ૮  ૧૭.૭૫  

૪  રાજકોટ  ભાયાવદર  ૮  ૬  ૧૩.૯૦  

 

સ#ંથાના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના નાણાક0ય વષKના અVવેષણ દરMયાન સ#ંથાના બqક પાસvકુ/#ટ6ટમેVટ અને સાધિનક ર6કડKની 

ચકાસણી કરતા ઉપર દશાKવેલ ખાતામા ં ઘણા લાબંા સમયથી Hયવહાર કરવામા ં આવેલ નહતો. ]ના પ�રણામે 

અનઓપર6ટ|ગ એકાઉVટ હોય સ#ંથાએ ઉkત રકમ ] તે સમયે ²ા હ6bથુી મળેલ અને લાબા સમયથી જમા હોય તે ર6કડK 

આધાર6 દશાKવવી અVવેષણ ને ખા5ી કરાવવા િવનતંી છે. 

૧. નગરપાલકા વાકંાનેર,j.મોરબી(ફ.ન.ં ૧૮) તા. ૬/૧૧/૯૬ ના રોજ સી.આર.બી. ક6પીટલમા ં રસીદ 

ન.ંઆઇસીડ0-એએચએમ-૯૬૨૭૨ થી w.૧૫.૦૦ લાખ/ ુરોકાણ ૯૨ �દવસ માટ6 ૧૮ ટકા ના Hયા] રોકાણ કર6લ હb ુ.ં ]ની 

પાકવાની �દુત તા.૬/૨/૧૯૯૭ હતી. પરંb ુસ#ં થા <ારા તા.૩૧/૩/૧૬ Pધુી આ રકમ પરત મેળવેલ ન હતી. 

૨. નગરપાલકા ડાકોર, j. ખેડા( ફ.ન.ં૧૨) સ#ંથા <ારા બqક ઓફ ઇVડ0યા, ડાકોર ખાતે w.૨૩,૦૨,૧૩૭.૩૯, 

w.૨૩,૦૨,૧૧૮.૮૦અને w. ૪,૪૬,૦૦૦ની �ફkસ �ડપોઝીટમા ં રોકાણ કર6લ હb ુ ]ની પાકતી �ïુ �ત અ/Gુમે 

તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૬,૨૪/૦૭/૨૦૧૬ તથા તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬ હતી. આ ફ0kસ �ડપોઝીટ ર0Vgઅુલ કરાવેલ નથી ]થી 

સ#ંથાને Hયાજ/ ુ/કુશાન થયેલ છે.  
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૬.૧૨. લાબંા સમયથી જમા રહ�લ ડ�પોઝીટ પરત મેળવવા બાબત 
 નગરપાલકા પોરબદંર, j.પોરબદંર( ફકરા.ન.ં૧૧) 

 નગરપાલકા પોરબદંરના સને. ૨૦૧૬ -૧૭ના �હસાબોના ઓડ0ટ દરMયાન કાયKપાલક ઇજનેર:ી,^હ6ર આરો_ય 

િવભાગ, Tુનાગઢને તા. ૨૪/૦૩/૧૯૭૦ થી w. ૪,૨૭,૧૩૮/- શહ6ર lગુભK ગટર યોજના માટ6  તથા �જુરાત ઇલેkN0ક 

બોડK,પોરબદંરને તા.૨૮/૦૧/૮૨થી w. ૮૫,૫૯૫/- #N0ટ લાઇટ માટ6 ડ0પોઝીટ ભર6લ હતી. ] ડ0પોઝીટ પરત મેળવવા 

સા�ુ કાયKવાહ0 કરવી રહ6.  

૬.૧૩. ઉપલક સદરનો �હસાબ સરભર ન કરવા બાબત 
નગરપાલકા મહ6મદાવાદ, j. ખેડા( ફકરા. ન.ં ૫૮ )  

�ુબંઈ Mgિુનસી૫લ એકાઉVટ કોડ-૧૯૪૮ની કલમ-૫મા ંજણાHયા �જુબ ઉ૫લકખાb ુ ંએટલે ક6 ] હગંામી લેવડ-

દ6વડ બેVકની આવક તથા ખચK તર0ક6 �હસાબમા ં તરત જ મેળવવાની ન હોય અથવા ખચK ખર6ખર કયા વગK હ6ઠળ 

આવવો જોઈએ. તે નકક0 કર0 શકાય તેમ ન હોય તે લેવડ-દ6વડ આવતા ] ઉપલક સદર હ6ઠળ લખાય છે. ] વષKના 

sત Pધુીમા ં] પાકા  સદર6 સરભર કરવાનો રહ6 છે.  

 નગરપાલકા મહ6મદાવાદના સને ૨૦૧૬-૧૭ના �હસાબો/ ુ ઓ�ડટ કરતા,ં સ#ંથા <ારા રTુ કરવામા ં આવેલ 

વાિષ{ક ખચKની તાર0જમા ંખચK બાTુ ‘’aાVટના િવકાસ કામો’’ના મથાણા હ6ઠળ અ/Gુમ ન.ં-૧૩૪મા ંઉ૫લક રકમ તર0ક6 

w.૨૨,૫૦,૦૬૫/- દશાKવેલ છે. ] ઉ૫લક રકમો સરભર કર6લ નથી. 

૬.૧૪. એસ.બી.આઇ. બhક Gારા કપાત કર�લ bયાજની ર�કવર� બાબત 
નગરપાલકા દાહોદ, j. દાહોદ( ફકરા. ન.ં ૧૧)  

 નગરપાલકા દાહોદના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અનVવેષણ દરMયાન �હસાબોની ચકાસણી કરતા એસ.બી.આઇ., દાહોદ 

<ારા નગરપાલકાઓના �ુલ ૫ ખાતાઓમા ંw.૯,૨૩,૦૬૦/-Hયાજની ર0કવર0 કરવામા ંઆવેલ હતી.  

 w. ૯,૨૩,૦૬૦/-Hયાજની ર0કવર0 ²ા કારણોસર કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગત ઓડ0ટને રTુ કર6લ નથી.  
 

૬.૧૫. કરાર આધાર�ત િનમ] ૂકં અપામેલ અિધકાર�ને ઉપાડ અને વહચ́ણી અિધકાર�ની સ�ા આપવા nગે.  
 નગરપાલકા ભાણવડ, j. દ6વlિુમ <ારકા( ફ. ન.ં ૧૭)  

 નગરપાલકા- ભાણવડ ના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના અVવેષણ દરMયાન નગરપાલકાના ચીફ ઓફ0સર તર0ક6 8જ9લા 

કલેkટર કચેર0, દ6વlિૂમ <ારકા cકુમ ન ંનપલ/વશી/૧૫૦૨/િનમoકૂ સી.ઓ./ભાણવડ/૨૦૧૭/૧૮ તા.૧૫/૨/૧૭ થી 

કરાર આધાર0ત િનમoકૂ આપવામા ંઆવેલ છે.   

 નાણા િવભાગના પર0પ5 ન.ં તજર/૧૦/૨૦૧૪/૧૧૪૧/ઝ  તા.૨૬/૮/૨૦૧૫ ના ઠરાવથી તમામ સતાઓ 

પૈક0 ઉપાડ અને વહ³ચણી અિધકાર0ની સતાઓ કરાર આધાર0ત ચીફ ઓફ0સરને આપવા થતી નથી.  

કરાર આધાર0ત ચીફ ઓફ0સર:ી <ારા નાણાક0ય nકુવણા અને ચેકમા ં સહ0ઓ થવા sગેના આધારો સહ 

અVવેષણને XતુKતા થવી ઘટ6. 
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૬.૧૬. રોજમેળમા ં( - ) િસલક હોવા છતા ખચ કરવા બાબતની અિનયિમતતા  

 નગરપાલકા ઝાલોદ, j. દાહોદ( ફ. ન.ં ૨૭)  

 નગરપાલકા ઝાલોદના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન રોજમેળની િસલકની ચકાસણી કરતા નીચેની 

િવગતે ન�નુાwપ �ક#સાઓમા ંમાઇનસ િસલક જણાઇ આવેલ છે.  

અ.ન.ં  તાર0ખ  બધં િસલક  

૧  ૦૧/૦૪/૨૦૧૬  -૨,૬૬,૧૩,૦૬૬/- 
૨  ૦૨/૦૫/૨૦૧૬  -૩,૧૫,૯૯,૬૬૩/-  
૩  ૦૧/૦૬/૨૦૧૬  -૩,૧૬,૧૪,૭૩૫/- 
૪  ૦૧/૦૭/૨૦૧૬  -૭,૧૪,૪૧,૫૩૧/-  
૫  ૦૧/૦૮/૨૦૧૬  -૨,૬૯,૫૩,૭૧૪/-  
૬  ૦૧/૦૯/૨૦૧૬  -૨,૬૨,૯૯,૫૬૫/-  
૭  ૦૧/૧૦/૨૦૧૬  -૩,૯૪,૮૩,૫૨૪/-  
૮  ૦૨/૧૧/૨૦૧૬  -૪,૪૦,૭૯,૧૪૮/-  
૯  ૦૧/૧૨/૨૦૧૬  -૪,૨૧,૬૧,૨૯૫/-  
૧૦  ૦૨/૦૧/૨૦૧૬  -૪,૫૩,૪૪,૧૪૪/-  

] બાબતે નીચે �જુબ અVવેષણ નuધ આપવામા ંઆવે છે.  

૧. Mgિુનિસપલ એકાઉVટ કોડના િનયમ ૨૩ �જુબ દરમાસના છે9લા �દવસે અને વષKના sતે રોજમેળની િસલક 

તથા બqક પાસvકુની િસલક/ ુમેળવoુ ંકરવા/ ુરહ6 છે.  

૨. વષKના sતે બqક િસલક/ ુમેળવoુ ંકર0 બqક પાસેથી કVફરમેશન Eમાણપ5 મેળવ� ુરહ6.  

૬.૧૭. બાઘંકામના કામો/ખર�દ� nગે મેળવેલ ડ�પોઝીટની \કુવણીમા ંજણાયેલ અિનયિમતતા 
નગરપાલકા નવસાર0, j. નવસાર0( ફ. ન.ં ૨૨) 

 સ#ંથાના બાધંકામ રj#ટરની ચકાસણી કરતા ] sગે નીચે �જુબ ઓ�ડટ અવલોકન છે.  

 

૧.  બાધંકામની ડ0પોઝીટ પરત nકુવેલ તે બીલ સાથે બાધંકામના કામ XણૂK થયા sગેના આધારો (સીસી) સામેલ 

ન હતા.  

૨. ખર0દ િનતી ૨૦૧૬ પારા ૩ �જુબ સદર ડ0પોઝીટ ખર0દ0 થયેલ માલસામાનના વોર³ટ0 પીર0યડ Pધુી જમા 

રાખવાની હોય છે આમ ર0ફડં સમયે સદર ખર0દ0નો વોર³ટ0 પીર0યડ XણૂK થયા બાબતના આધાર રTુ કર6લ 

નથી. ] રTુ કરવા રહ6.  

૩. 5ણ વષK ક6 તેથી વm ુ વરસ Pધુી અનkલેમ ડ0પોઝીટને લે�સ દશાKવી #વભડંોળે મા ં જમા લીધાની નuધ 

ડ0પોઝીટ રj#ટરમા ંકર6લ નથી.  

૪. �ુબંઈ Mgિુનસીપલ એકા�ટ કોડની પારા ૧૫૩ મા ંજણાHયા અ/સુાર લે�સ ડ0પોઝીટ રોજમેળે જમા લેવાની હોય 

છે છતા સ#ંથાના રોજમેળે સદર રકમ w. ૫૯,૩૬,૦૮૨.૦૦ ને વા.ન.ં ૪૧૧૨/૩૧.૦૩.૨૦૧૭ થી ઉધાર0 ખચK 

દશાKવી બધં િસલક ઓછ0 કર0 વાિષ{ક �હસાબો તૈયાર કર6લ હતા ] sગે #પ·ટતા થવી રહ6. તેમજ �હસાબો  

Pધુાર0 સ1મ ક1ાએથી મTૂંર કરાવવા રહ6.  
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૬.૧૮. pલુનાtમક bયાજના દરો મગંાbયા િસવાય ઓટો !વીપ ફ�સેલીટ�મા ંએફ.ડ�.મા ંરોકાણ કરવા બાબત. 
 નગરપાલકા ^મરાવલ, j. દ6વlિુમ <ારકા ( ફકરા. ન.ં ૨૭)  

સને ર૦૧૬-૧૭ / ુનગરપાલકા ^મરાવલ/ ુઅVવેષણ કરવામા ંઆવતા ંસ#ંથા àવારા HDFC બqકમા ં

રોડ ર0સફ}સ|ગની aાVટ સને ર૦૧૬-૧૭ માટ6 w. ૧૬,૪૦,૦૦૦૦/- ની aાVટ આવતા ંતેમાથંી w. ૫૦.૦૦ લાખ 

અને w. ૧૧૦.૦૦ લાખની એફડ0 તા.૪/૭/ર૦૧૬ અને તા.૧૬/૭/૧૬ ના કરવામા ંઆવેલ. જયાર6 તે િસવાય 

૧૪મા ંનાણાપંચંની w. ર૭૭.૦૭ લાખ અને #વભડંોળની w. ર૪ર.૧૮ લાખની રકમ પૈક0 પણ સ#ંથાએ એફડ0 

કરાવેલ છે. 

�જુરાત સરકાર:ીના નાણા ં ખાતાના તા. ૩૧/૦૫/૧૯૬૫૪ના ઠરાવ ન.ં 

ડ0એલએફ/૧૦૯૮/g.ુઆ/૬૦૯/જ થી થયેલ જોગવાઇ �જુબ સરકાર0 બqક અથવા સરકાર માVય બqક અથવા 

પો#ટ ઓફ0સમા ં ખાb ુ ખોલાવી સ#ંથા રકમ �કુ0 શક6 છે.ઉપરાતં સ#ંથા àવારા ] એફડ0આર તર0ક6 રોકાણ 

કરવામા ં આવે છે તેમા ં Tુદ0 Tુદ0 બqકોના ં Hયાજના દર મગંાવવામા ં આવતા નથી. ઉપરાતં HDFC મા ં ] 

EવKતમાન Hયાજના ંદર (એફડ0 ના)ં હોય તે જ દર6 રોકાણ Auto Sweep ફ6સીલીટ0થી રાખવામા ંઆવે છે. ]થી 

આ રોકાણના ં�દવસો માસ નકક0 ન હોઇ Hયાજ િનયિમત અને �ચા દર6 મળbુ ંનથી. ]થી િનયત સમય નકક0 

કર0ને bલુનાQમક Hયાજના ં(િવિવઘ બqકોના)ં દરો મગંાવીને એફડ0 કરવામા આવે તો Hયાજની આવક મળ0 શક6. 

 

તરસાડ0, j.Pરુત (ફ.ન.ં ૧૨), કપડવજં, j. ખેડા(ફ.ન.ં ૬), કપડવજં,j. ખેડા(ફ.ન.ં ૧૦), 

ધરમXરુ,j.વલસાડ(ફ.ન.ં ૧૪), અમર6લી, j. અમર6લી (ફ.ન.ં ૧૦), Pરુ6V©નગર,j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં ૧૫), 

]તXરુ, j.રાજકોટ(ફકર ન.ં ૨૮), પાટણ,j.પાટણ (ફ.ન.ં૨૮), વાપી,j.વલસાડ( ફ.ન.ં૨૩), 

દાહોદ,j.દાહોદ(ફ.ન.ં ૩૮), ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં ૨૩), ભwચ, j.ભwચ(ફ.ન.ં૩૦), બાવળા,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં 

૭), બાર6^,j.અમદાવાદ( ફ.ન.ં ૧૮), બોપલ-mમુા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં ૦૯),બોપલ-mમુા, 

j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૨),ક6શોદ, j. Tુનાગઢ(ફ.ન.ં ૩), પાટડ0, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૦૫), બોરસદ,આણદં(ફકરા 

ન ં૦૬), ગોધરા,j. પચંમહાલ( ફ.ન.ં ૪), ગuડલ,j.રાજકોટ( ફ.ન.ં૦૭), વેરાવળ, j.ગીર સોમનાથ(ફકાર ન.ં 

૯), દહ6ગામ, j. ગાધંીનગર( ફ.ન.ં ૩૩), પાટણ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૧૬), બારડોલી, j.Pરુત(ફ.ન.ં ૫), બારડોલી, 

j.Pરુત(ફ.ન.ં ૬),કપડવજં, j.ખેડા(ફ.ન.ં૯), મcુધા, j. ખેડા(ફ.ન.ં૩૫), ઉમરગામ, j.વલસાડ(ફકારા ન.ં 

૨૭), sકલેÃર, j.ભwચ(ફ.ન.ં ૯), Pરુ6V©નગર, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૧૨), પાટણ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૨૯), પાટણ, 

j.પાટણ(ફ.ન.ં૩૬), િસåXરુ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૯),િસåXરુ, j.પાટણ(ફ.ન.ં ૨૧),િસåXરુ, j.પાટણ(ફ.ન.ં 

૨૨),ચાણ#મા, j.પાટણ(ફ.ન.ં ૧૦), ખેડા, j.ખેડા(ફ.ન.ં ૩૦),ખેડા, j.ખેડા(ફ.ન.ં ૫૦), વલસાડ,j. 

વલસાડ(ફ.ન.ં૨૮), દાહોદ, j. દાહોદ(ફ.ન.ં ૧૧),દાહોદ, j. દાહોદ(ફ.ન.ં ૨૫) ,દાહોદ, j. દાહોદ(ફ.ન.ં ૩૬), 

ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં૮),ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં૪),બાવળા,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૧૭), સાણદં,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૧), 

બાર6^,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૪), િવ^Xરુ, j.મહ6સાણા(ફ.ન.ં૧૦), માણાવદર, j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં ૪), 

lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં ૩૧), ગોધરા, j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં ૧૮), ]તXરુ, j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૩), વેરાવળ, j.ગીર 

સોમનાથ(ફ.ન.ં ૬)ના  સ#ંથા તરફથી સમય મયાKદામા ંમળેલ જવાબો Fયાને લઈ ફકરાઓ/ ુઘડતર કર6લ છે. .. 
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6કરણ – ૭ 
નગરપા�લકા ઓ�ડટ દરPયાન જણાયેલ નાણા�કય અિનયિમતતાઓ બાબત  

૭.૧. નગરપા�લકાઓને ફાળવેલ �ાટંની બચત/અિત ખચ બાબત  

નગરપાલકાઓના સને ૨૦૧૬ -૧૭ ના aાટંના�હસાબોની ચકાસણી કરતા ંસરકાર:ી તથા �જુરાત Mgિુનસીપલ 

ફાઇનાVસ બોડK, ગાધંીનગર તરફથી ફાળવવામા ંઆવેલ અ/દુાનનો sગે સમયસર યોજનાક0ય ઉપયોગ કરવા યો_ય 

આયોજન તથા સમી1ા હાથ ધરવાની રહ6. 

 

૧.૧  સરકાર:ી તથા �જુરાત Mgિુનસીપલ ફાઇનાVસ બોડK, ગાધંીનગર તરફથી નગરપાલકાઓનેિવિવધ િવકાસલ1ી, 

આરો_ય, #વtછતા, તાલીમતથા અVય હ6bઓુ માટ6 ફાળવવામા ંઆવેલ aાટં પૈક0 નીચે જણાવેલપ5કની િવગતો 

�જુબ �ુલ  d.૫૧૭૫૭.૭૨લાખની રકમ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ના રોજની i#થિતએવણવપરાયેલરહ6લ હતી.આ 

aાટંનો સમયસર યોજનાક0ય ઉપયોગ, આયોજન તથા સમી1ા થવી જ�ુર0 છે.  

?મ uજeલો  ન.પા.> ુનામ ફ.ન.ં તા.૩૧/૩/૨૦૧૭ ના રોજ 
વણવપરાયેલરહ�લ બચત �ાટં 

d. લાખમાં 
૧  મોરબી  મોરબી  ૧૦ ૬૨૪૩.૧૭ 

૨ વલસાડ  પારડ0 ૨૧ ૩૭૭૨.૧૭ 

૩ બોટાદ  બોટાદ ૮ ૩૪૦૮.૪૪ 

૪ તાપી  Hયારા ૨૦ ૨૫૬૪.૮૮ 

૫  દાહોદ  દાહોદ ૩૫ ૨૪૯૬.૭૭ 

૬  પોરબદંર  પોરબદંર ૧૮ ૨૨૧૦.૯૨ 

૭  Pરુ6V©નગર  વઢવાણ ૨૯ ૨૦૬૭.૮૫ 

૮  Pરુત  બારડોલી ૪૫ ૨૦૧૬.૯ 

૯  અમર6લી  અમર6લી ૩૮ ૧૮૨૬.૧૮ 

૧૦  અમદાવાદ  ધmંકુા ૨૪ ૧૪૨૨.૦૯ 

૧૧  બોટાદ  ગઢડા ૭ ૧૪૧૫.૬૫ 

૧૨  વલસાડ  �મરગામ ૧૬ ૧૪૦૫.૪૭ 

૧૩ વલસાડ  ધરમXરુ ૪૯ ૧૩૩૪.૮૬ 

૧૪  અમર6લી  લાઠ0 ૩૪ ૧૨૩૬.૭૨ 

૧૫  દ6. <ારકા  <ારકા ૫૪ ૧૧૯૪.૯૪ 

૧૬  ભાવનગર  િશહોર ૭ ૧૧૨૬.૯૫ 

૧૭  ગાધંીનગર  દહ6ગામ ૨૧ ૧૦૬૮.૪૩ 

૧૮  ભાવનગર  પાલીતાણા ૧૬ ૯૫૦.૯૪ 

૧૯  દાહોદ  દ6.બાર0યા ૩૦ ૯૪૯.૮૨ 

૨૦  Pરુ6V©નગર  ÒાગંÒા ૨૮ ૮૯૫.૮૬ 

૨૧  ખેડા  નડ0યાદ ૧૦ ૮૮૮.૬૧ 
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૧.૨  અVવેષણ વષK દરMયાન મળેલ Tુદા Tુદા હ6bઓુ માટ6 મળેલ aાટં કરતા નીચેના  પ5કની િવગતે 

૩૫૪૨.૬૪લાખનો વm ુખચK કર6લ છે. ] sગે વધારાનો ખચK #વભડંોળમાથંી સરભર કયાKની તથા વધારાના 

ખચK માટ6 સ#ંથાએ �રવાઇઝ બ]ટની જોગવાઇમTુંરકરાHયા sગેની કર6લ િનયમો/સુારની કાયKવાહ0ની િવગતો 

જણાવવી રહ6. 
 
 

૨૨  પાટણ  હાર0જ ૧૯ ૮૩૬.૩૮ 

૨૩  Tુનાગઢ  ક6શોદ ૨૦ ૭૮૪.૭૫ 

૨૪  અમદાવાદ  બોપલ �મુા ૩૪ ૭૫૨.૧૩ 

૨૫  ખેડા  કપડવજં ૧૩ ૭૧૬.૩૩ 

૨૬  રાજકોટ  ઉપલેટા ૩૬ ૭૦૨.૯ 

૨૭  બોટાદ  બરવાળા ૨૪ ૬૮૬.૦૯ 

૨૮  ગાધંીનગર  માણસા ૧૯ ૬૮૨.૬૮ 

૨૯  અમદાવાદ  િવરમગામ ૫૫ ૬૪૦.૬૩ 

૩૦ ખેડા  ઠાસરા ૪૯ ૬૩૧.૬૭ 

૩૧ આણદં  ઉમર6ઠ ૧૪ ૪૯૩.૬૩ 

૩૨ ભાવનગર  તળા^ ૨૦ ૪૭૫.૮ 

૩૩  મહ6સાણા  વડનગર ૯ ૪૬૬.૦૮ 

૩૪ મહ6સાણા  િવ^Xરુ ૧૩ ૪૪૬.૯૫ 

૩૫ અમદાવાદ  બોપલ �મુા ૩૩ ૪૧૭.૦૮ 

૩૬ ગીર સોમનાથ  P5ુાપાડા ૨૫ ૪૦૨.૧ 

૩૭  અમદાવાદ  ધોળકા ૪૨ ૩૯૯.૫૯ 

૩૮  આણદં  કરમસદ ૧૧ ૩૪૪.૭૧ 

૩૯  રાજકોટ  જસદણ ૬ ૩૦૪.૦૭ 

૪૦  ગીર સોમનાથ  તાલાળા ૧૬ ૨૯૯.૦૯ 

૪૧  રાજકોટ  ગuડલ ૧૪ ૨૭૧.૦૮ 

૪૨  ખેડા  કણજર0 ૪૧ ૨૩૩.૨૨ 

૪૩  પચંમહાલ  કાલોલ ૧૫ ૭૮.૬૬ 

૪૪  વલસાડ  વાપી ૩૩ ૫૦.૯૭ 

૪૫  પચંમહાલ  ગોધરા ૨૦ ૪૯.૭૭ 

૪૬  ભwચ  જvંસુર ૧૪ ૩૦.૯૫ 

૪૭  ખેડા  ડાકોર ૨૧ ૨૫.૮૨ 

૪૮  દ6. <ારકા  ખભંાળ0યા ૨૮ ૧૫.૨૮ 

૪૯  બનાસકાઠંા  ડ0સા ૩૪ ૧૧.૩૬ 

૫૦  નવસાર0  િવજલપોર ૨૭ ૧૦.૩૩ 

�ુલ ૫૧૭૫૭.૭૨ 
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?મ uજeલો  ન.પા.> ુનામ ફ.ન.ં અિત ખચ 
d. લાખમાં 

૧ મોરબી  મોરબી ૧૦ ૧૯૧૧.૪૧ 

૨  અમર�લી  અમર�લી ૩૮ ૩૧૧.૯૬ 
૩  ભાવનગર  િશહોર ૭ ૩૧૧.૩૩ 
૪  ગીર સોમનાથ  ઉના ૧૧ ૨૩૪.૫૫ 
૫  પાટણ  હાર�જ  ૧૯ ૧૫૫.૦૫ 
૬  અમદાવાદ  િવરમગામ ૫૪ ૧૪૧.૧૭ 
૭  Sરુત  બારડોલી ૧૧ ૧૩૦.૫૨ 
૮  વલસાડ  ધરમUરુ  ૪૯ ૯૦.૦૯ 
૯  વલસાડ  �મરગામ ૧૬ ૮૪.૨૨ 
૧૦  આણદં  કરમસદ ૧૧ ૮૩.૮૫ 
૧૧  આણદં  ઉમર�ઠ ૧૪ ૩૩.૬૨ 
૧૨  અમર�લી  લાઠ� ૩૪ ૨૮.૩૬ 
૧૩  વલસાડ  પારડ�  ૨૧ ૨૬.૫૧ 
   ૩૫૪૨.૬૪ 

૭.૨  સામાRય ભિવ�યિનિધના નાણા ંસરકારjીમા ંજમા ન થવા બાબતની અિનયિમતતા. 

નગરપાલકા નડ0યાદ, j.ખેડા( ફ.ન.ં૭)  

નગરપાલકાના નડ0આદ ના સને ૨૦૧૬-૧૭ ના ઓડ0ટ વષK દરM યાન જનરલ EોિવડVટ ફડંના �હસાબોની 

ચકાસણી કરતા ંમાહ6 : Tુલાઇ-૨૦૧૬ નો j.પી.એફ. ફાળો w. ૧૦,૦૦૦/- તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ રોજમેળે જમા 

બતાવેલ છે. પરંb ુ િતજોર0 #ટ6ટમેVટ �જુબ તે જમા થયેલ ક6 જમા આપેલ નથી. ] sગે નીચે �જુબ ઓડ0ટ નuધ 

આપવામા ંઆવે છે. 

(૧) સરકાર:ીના નાણા ં િવભાગના તા.૨૩-૦૫-૧૯૭૯ ના ઠરાવ ન.ંતજર-૧૦૭૯-૧૫૨૪/૭૪ તા.૨૩-૦૫-૧૯૭૯ 

�જુબ સામાVય ભિવ·યિનિધની રકમો સ#ંથાને મ¸યા બાદ િવના િવલબંે તાQકાલક સરકાર0 િતજોર0મા ં સદર 

૮૩૩૬-ડ0પોઝીટ EોિવડVટ ફંડ હ6ઠળ જમા કરાવવાની થાય છે. 

(૨) ] તે મ�હનાની ૧ થી ૧૦ મી તાર0ખ Pધુીમા ં સરકાર:ીમા ં જમા થયેલ રકમ ઉપર જ ] તે માસ/ ુ Hયાજ 

મળવાપા5 થાય છે. Qયારબાદ જમા થયેલ રકમ ઉપર તે માસ/ ુHયાજ સરકાર:ી Fવારા મTુંર કરવામા ંઆવb ુ

નથી. તે માસની Hયાજની રકમ સ#ંથાએ ભોગવવાની રહ6 છે. 

 આમ, ઉપરોકત જમા ન થયેલ j.પી.ફડં ફાળા બાબતે યો_ય કાયKવાહ0 કર0 જમાના આધારસહ ખા5ી 

કરાવવી ઘટ6.  

૭.૩ સરકાર� �ાટંની રકમ બાધંી Zુ̧ ¹તની થાપણોમા ંરોકાણ કરવા બાબત  

નગરપાલકા તલોદ, j.સાબરકાઠંા(ફ.ન.ં૨)   નગરપાલકા મોડાસા, j. અરવ9લી( ફ.ન.ં૧૦)  
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નગરપાલકા તલોદના સને ૨૦૧૬-૧૭ના અVવેષણ દરMયાન નીચેની િવગતે મળેલ aાVટની રકમો બાધંી 

�દુતની થાપણોમા ંરોકાણ કર6લ છે.  

 
?મ નગરપા�લકા  રકમ 

૧  મોડાસા  ૩,૩૮,૭૮,૩૩૯/- 

૨  તલોદ  ૨,૭૭,૩૭,૫૨૯/- 

�ુલ  ૬,૧૬,૧૫,૮૬૮/- 
 
 ઉપરોkત િવગતે સ#ંથા <ારા સરકારની િવિવધ લોકોપયોગી યોજના તળે મળેલ aાVટની માતબર રkમને બાધંી 

�દુતની થાપણ તર0ક6 રોકાણ કર6લ છે.  

 સરકાર <ારા સ#ંથા િવ#તારના લોકોને માટ6 પાયાની Pિુવધાઓ ગટર, પીવાના પાણી, િવજળ0કરણ તેમજ 

#વtછતા, સી.સી.રોડ માટ6 aાVટ િવિવધ યોજના તળે ફાળવેલ છે. પરંb,ુ સ#ંથા <ારા મળેલ aાVટ અને સ#ંથાની પાયાની 

Pિુવધા sગે કોઇ આયોજન ન થવાને લીધે સ#ંથાના િવ#તારના લોકો Pિુવધાથી વંચત રહ6લ છે. સરકાર:ીનો aાVટ 

ફાળવણીનો અભગમ િસFધ થયેલ નથી. જો પાયાની Pિુવધાઓ ઉપલ�ધ હોય તો સQવર6 સરકાર0ની aાVટિનયત 

સરકાર0 સદર6 પરત કરવા sગે િનયમો/સુારની કાયKવાહ0 કરવી ઘટ6.  

૭.૪ સરકારjીમા ંજમા કરાવવાબાક� રકમ બાબત.  

૧   Vમ મરણ અિધિનયમ-સને ૧૯૬૩ અને �જુરાત જVમ મરણ નuધણી િનયમો- ૧૯૭૩ના િનયમ – ૧૫ �જુબ 

જVમ મરણ નuધણી ફ0 ની તમામ આવક સરકાર:ીમા ંજમા કરવાની રહ6 છે.  તથા લ_ન નuધણીના િનયમો – 

૨૦૦૬ �જુબ લ_ન નuધણીની ફ0ની રકમ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે. ] પ5ક -૧ �જુબ w. ૮૫.૪૦ 

લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   

નગરપાલકાનવસાર0 j.નવસાર0(ફકરા ન૧ં૫) નગરપાલકા િશહોર j.ભાવનગર (ફકરા ન૨ં૦) 

નગરપાલકા નડ0યાદ j.ખેડા (ફકરા ન૪ં૩) નગરપાલકા �ઝા j.મહ6સાણા (ફકરા ન૪ં૭) 

નગરપાલકા ગણદ6વી j.નવસાર0(ફકરા ન૪ં૫) નગરપાલકા ડભોઇ j.વડોદરા (ફકરા ન૬ં) 

નગરપાલકા ઉમર6ઠ j.આણદં (ફકરા ન૯ં) નગરપાલકા ભાણવડ j.દ6. <ારકા (ફકરા ન૪ં૧) 

નગરપાલકા બીલીમોરા j.નવસાર0 (ફકરા ન૩ં૦) નગરપાલકા બાવળા j.અમદાવાદ (ફકરા ન૨ં૧) 
  
 

૨ જમીન મહ6Pલુ િવભાગના ઠરાવ તા.૧૪/૧૦/૬૫ �જુબ નગરપાલકાને સરકાર:ી તરફથી તબદ0લ થયેલ 

જમીનનો ઉપયોગ નગરપાલકા પોતાના �હતમા ં ક6 સાવKજિનક હ6b ુ માટ6 કર0 શક6 છે. તે િસવાય ઉપજ 

મેળવવાના હ6bથુી જમીન ભાડ6 આપે Qયાર6 સમa ભાડાની ઉપજના ૫૦% રકમ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની 

રહ6 છે. આમ છતા,ં ઉkત નગરપાલકાએ ભાડાની ઉપજના ૫૦% રકમ સરકાર:ીમા ં જમા કરાવેલ નથી. ] 

જમીનભાડાની ઉપજના ૫૦% રકમ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાના થાય છે.] પ5ક -૨ �જુબ w. ૨૮૬.૩૩ લાખ 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   
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નગરપાલકાબોરસદ j. આણદં (ફ.ન.ં૨૦) નગરપાલકાદહ6ગામ j. ગાધંીનગર (ફકરા ન૨ં૮) 

નગરપાલકામાડંવી j. કtછ(ફકરા ન.ં૧૯) નગરપાલકાવેરાવળ j. ગીર સોમનાથ (ફકરા ન૧ં૯) 
નગરપાલકાગuડલj. રાજકોટ (ફકરા ન૩ં૫) નગરપાલકાs^ર j. કtછ(ફકરા ન૨ં૮) 

નગરપાલકા �ઝા j. મહ6સાણા(ફકરા ન૩ં૦) નગરપાલકાsકલેÃર j. ભ�ુચ (ફકરા ન૩ં૧) 

નગરપાલકાખભંાતj. આણદં (ફકરા ન૧ં૯) નગરપાલકાભ�ુચ j. ભ�ુચ(ફકરા ન૨ં૨) 

નગરપાલકા]તXરુ j. રાજકોટ (ફકરા ન૩ં૮) નગરપાલકાlજુ j. કtછ (ફકરા ન૫ં૨) 

નગરપાલકામોરબી j. મોરબી (ફકરા ન૪ં૭) નગરપાલકાપાદરા j. વડોદરા (ફકરા ન૨ં૬) 
નગરપાલકાpકલાવ j. આણદં (ફકરા ન૨ં૫) નગરપાલકામાગંરોળ j. Tુનાગઢ (ફકરા ન૧ં૭) 

નગરપાલકારાTુલા j. અમર6લી (ફકરા ન૨ં૫) નગરપાલકારાજપીપળા j. નમKદા (ફકરા ન૨ં૭) 

નગરપાલકાડભોઇ j. વડોદરા (ફકરા ન૧ં૨) નગરપાલકાસાવલી j. વડોદરા (ફકરા ન૪ં૧) 

નગરપાલકાપોરબદંર j. પોરબદંર (ફકરા ન૩ં૮) નગરપાલકા બાબરા j. અમર6લી(ફકરા ન૧ં૯) 

  
 

૩ �જુરાત સરકારના માગK અને મકાન િવભાગના પ�રપ5 Gમાકં : એસ.એસ.આર.-૧૦૨૦૦૪-આઇબી- 

૪૧(૨૪)સી,તા. ૨-૧૨-૨૦૦૬થી મકાનો અને અVય બાધંકામના કામદાર ક9યાણ સેસએkટ ૧૯૯૬ હ6ઠળ ૧%  લેખે 

લેબર સેસ �જુરાત બ9ડ|ગ એVડ અધર કVસNકશન વકKર વેલફ6ર બોડKમા ંજમા કરાવવા sગે જોગવાઇ થયેલ છે. 

:મ અને રોજગાર િવભાગના ઠરાવ Gમાકં : સી.ડબ9g.ુએ/૨૦૦૪/૧૮૩૧/એમ-૩, તા. ૯-૧૨-૨૦૦૫ તથા ઠરાવ 

Gમાકં : સી.ડબ9g.ુએ/૧૩૨૦૧૩/૨૭૭૨૭/એમ-(૩) તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૩ના ઠરાવની જોગવાઇ �જુબ મTુંર કરાતા ં

�ાફટ ટ6Vડર પેપરમા ં લેબર સેસ sગે ૧ ટકા લેખે જોગવાઇ કર0ને ઇ^રદારોને કર6લ કામના રન|ગ / ફાઇનલ 

બીલોના nકુવણા માથંી ૧ ટકા લેખે લેબર સેસ વPલુાત કર0 સદર- ૦૨૩૦-:મ અને રોજગાર સદર6 જમા કરાવવાનો 

રહ6 છે. તથા મકાનો અને અVય બાધંકામના કામદાર ક9યાણ સેસ એkટ ૧૯૯૬ની કલમ ૩(૨) �જુબ બાધંકામની 

પરવાનગીઓ મTુંર કરતી વખતે sદા8જત બાઘંકામ ખચKના એક ટકા લેખે લેબર સેસની વPલુાત કરવાની રહ6 છે.] 

પ5ક -૩ �જુબ w.૨૦૪.૩૨લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   

નગરપાલકા લાઠ0 j. અમર6લી (ફકરા ન.ં૩૧)  નગરપાલકાકડોદરાj. Pરુત (ફકરા ન.ં૩૧) 

નગરપાલકાકાલોલj. પચંમહાલ (ફકરા ન.ં૨૦) નગરપાલકામહ6મદાબાદj. ખેડા (ફકરા ન.ં૯) 

નગરપાલકાસોj5ા j. આણદં (ફકરા ન.ં૩૪) નગરપાલકાબરવાળાj.બોટાદ (ફકરા ન.ં૧૨) 

નગરપાલકાડભોઇj. વડોદરા (ફકરા ન.ં૧૦) નગરપાલકા�ુિતયાણાj.પોરબદંર (ફકરા ન.ં૮) 

નગરપાલકાદામનગરj. અમર6લી (ફકરા ન.ં૨૭) નગરપાલકાસાવલીj. વડોદરા (ફકરા ન.ં૧૯) 

નગરપાલકાસચનj. Pરુત (ફકરા ન.ં૩૨) નગરપાલકાચકલાસીj. ખેડા (ફકરા ન.ં૧૫) 

નગરપાલકાતળા^j. ભાવનગર (ફકરા ન.ં૩૨) નગરપાલકાચકલાસીj. ખેડા (ફકરા ન.ં૧૫) 

નગરપાલકાભચાઉj. કtછ (ફકરા ન.ં૧૬) નગરપાલકાવ9લભીXરુj. ભાવનગર (ફકરા ન.ં૧૮) 

નગરપાલકાખભંાળ0યાj. દ6.<ારકા (ફકરા ન.ં૪૦) નગરપાલકાકાલાવડj. ^મનગર (ફકરા ન.ં૨૯) 

નગરપાલકા½ણુાવાડાj. મહ0સાગર (ફકરા ન.ં૨૧) નગરપાલકાગોધરાj. પચંમહાલ (ફકરા ન.ં૨૫) 
 

૪ �જુરાત િશ1ણ ઉપકર અિધિનયમ, ૧૯૬૨ની કલમ ૧૨ અVવયે નગરપાલકા સરકાર:ી વતી િશ1ણ ઉપકરની 

વPલુાત કર6 છે. ] તે માસમા ંવPલુાત આવેલ િશ1ણ ઉપકરની રકમ તે પછ0ના માસમા ંસરકાર:ીમા ંજમા 

કરવા ઠરાવેલ છે.] પ5ક -૫  �જુબ w.૪૧૫.૭૫લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   
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નગરપાલકા પાલનXરુ j. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૨૧)  નગરપાલકા થરાj. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપાલકા મહ6મદાવાદj. ખેડા (ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા ગણદ6વીj. નવસાર0 (ફ.ન.ં૩૭) 

નગરપાલકા િવસનગરj. મહ6સાણા (ફ.ન.ં૨૫) નગરપાલકા બીલીમોરાj. નવસાર0 (ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપાલકા કાલોલj. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૧૦) નગરપાલકા પેથાXરુj. ગાધંીનગર (ફ.ન.ં૧૬) 

નગરપાલકા �ુિતયાણાj. પોરબદંર (ફ.ન.ં૭) નગરપાલકા ડ0સાj. બનાસકાઠંા (ફ.ન.ં૯) 

નગરપાલકા આમોદj. ભ�ુચ (ફ.ન.ં૧૮) નગરપાલકા રાધનXરુj. પાટણ (ફ.ન.ં૨૦) 
 

૫  �જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમ – ૧૯૬૩ની કલમ – ૮૭ �જુબ Eાથિમક િશ1ણ sગેની નગરપાલકાની  

ફરજ છે. જો આ ફરજ 8જ9લા પચંાયત િનભાવતી હોય તો �ુબંઇ Eાથિમક િશ1ણ અિધિનયમ – ૧૯૪૭ની કલમ 

– ૪૧(૨) �જુબ નગરપાલકા �ારા િમલકત �કમત પર લેવાતો વેરો હોય તો ૫% અને જો �ડુ0wપી �ક¬મત પર 

લેવાતો હોય તો ૩.૮૦% ના દર6 Eાથિમક િશ1ણ ફાળાની રકમ 8જ9લા પચંાયતમા ંજમા કરવાની રહ6. અને જો 

તેમા nકુ થાય તો �ુબંઈ Eાથિમક િશ1ણ અિધિનયમ ૧૯૪૭ ની કલમ ૪૩(૧) �જુબ ૭.૫૦% ના દર6 Hયાજની 

રકમ નગરપાલકાએ nકુવી પડ6 તેવી જોગવાઈ થયેલી છે આમ છતા,ં નીચે જણાવેલ નગરપાલકાઓ<ારા ]તે 

8જ9લા પચંાયતમા ં િશ1ણ ફાળાની રકમ જમા કરાવેલ નથી. ] sગે #પ·ટતા કરવા અને 8જ9લા પચંાયતમા ં

Eાથિમક િશ1ણ ફાળાની રકમ જમા કરાવવાની રહ6.] પ5ક -૫   �જુબ w.૪.૭૧ લાખ સરકાર:ીમા ં જમા 

કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   
 

નગરપાલકા બગસરા, j. અમર6લી( ફકરા ન.ં૨૪)  નગરપાલકા બાબરા, j. અમર6લી( ફકરા ન.ં૧૮) 
 
 

૬ સરકાર:ીના નમKદા જળ સપંિત અને પાણી Xરુવઠા િવભાગના ઠરાવ ×માકં ડબ9g-ુટ0આર-૨૦૦૫-૪૧-પી 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૦૭થી જળાશયમાથંી પાણી X�ુુ પાડવા અને તેના દરો િનયત થવા sગે તથા બનખેતી 

િવષયક હ6b ુમાટ6 પાણી Xરુવઠો આપવાની જોગવાઇ થયેલ છે.] �જુબ પાણીના બલની રકમ સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવવાની થાય છે.] પ5ક -૬ �જુબ w.૧૨૦૮૫.૯૭ લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની 

રહ6.   
  

 

૭   �જુરાત સરકાર:ીના માગK અને  મકાન િવભાગના પ�રપ5 Gમાકં : પરચ/૧૦૨૦૦/આઇબી/૨૨૧/૫૯/૨૫ 

તા.૨૪-૦૧-૨૦૦૭ થી બાધંકામની િનયત ટ³Vડર ફ0 ની કર6લ વPલુાત સરકાર:ીમા ંજમા કરવાની રહ6.] પ5ક 

-૭ �જુબ w.૨.૨૪ લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   
   

નગરપાલકા છોટા ઉદ6Xરુ j. છોટા ઉદ6Xરુ (ફકરા ન.ં૧૯)  નગરપાલકા પાદરા j.વડોદરા (ફકરા ન.ં૧૧)  

નગરપાલકા વ9લભીXરુ j. ભાવનગર (ફકરા ન.ં૧૪ )    

 
 

નગરપાલકા નવસાર0j. નવસાર0 (ફકરા 

ન.ં૭૩) 

નગરપાલકા તળા^j. ભાવનગર (ફ.ન.ં૨૫) 

નગરપાલકા ]તXરુj. રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૧) નગરપાલકા ગuડલ j.રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપાલકા ઉપલેટાj. રાજકોટ(ફ.ન.ં૨૫) નગરપાલકા જસદણj. રાજકોટ (ફ.ન.ં૨૨) 

નગરપાલકા ધોરાjj. રાજકોટ (ફ.ન.ં૧૪) નગરપાલકા હળવદj. મોરબી (ફ.ન.ં૧૪) 

નગરપાલકા વાકંાનેરj. મોરબી(ફ.ન.ં૨૧) નગરપાલકા ^મખભંાડ0યાj.દ6.<ારકા (ફ.ન.ં૧૭) 

નગરપાલકા ગઢડા j.બોટાદ (ફ.ન.ં૨૧)  
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૮  સરકાર:ીના નાણાિંવભાગના તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ના ^હ6રનામા ×માકં(j.એચ.એન.૧૧) પીએફટ0/૨૦૦૮/એસ 

૩(૨) �જુબ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૦૮થી કમKચાર0ઓના માિસક વળતર પર િનયત દર6 Hયવસાય વેરાની કપાત 

કરવાની રહ6 છે. �જુરાત Hયવસાય,Hયાપાર,ધધંા અને રોજગાર વેરા અિધિનયમ -૧૯૭૬ના િનયમ -૧૭ 

અ/સુાર સદર રકમ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે.] પ5ક -૮   �જુબ w.૨૮.૦૩ લાખ સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.     

નગરપાલકા માડંવી j. કtછ (ફ.ન.ં૨૫ ) નગરપાલકા ભચાઉ j. કtછ (ફ.ન.ં૧૫) 

નગરપાલકા પાલીતાણા j. ભાવનગર (ફ.ન.ં૨૫ )  નગરપાલકા કાલોલ j. પચંમહાલ (ફ.ન.ં૦૫) 
 
૯ સરકાર:ીના વેટ અિધિનયમ ૨૦૦૩ની કલમ-૫૯(એ) અને ૫૯(બી) તથા નાણા ં િવભાગના ^હ6રનામા ×માકં 

jએચેન૧૪/વેટ/૨૦૦૮/અપ/૫૯/બી(૩)(૧) અVવયે w. એક કરોડથી વm ુ �ક¬મતના કામો માટ6 ઇ^રદારના 

બીલમાથંી ૦.૬૦% વેટ કપાત કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે.] પ5ક -૯  �જુબ w.૪૩૯.૭૧ લાખ સરકાર:ીમા ં

જમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6. 
    

નગરપાલકા દામનગર j. અમર6લી (ફ.ન.ં૩૬)  નગરપાલકા ઉના j. ગીર સોમનાથ (ફ.ન.ં૧૩) 

નગરપાલકા કાલાવડ j. ^મનગર (ફ.ન.ં૧૬)  

 
૧૦  �જુરાત પચંાયત અિધિનયમ ૧૯૯૩ની કલમ ૧૯૧ તથા જમીન મહ6Pલુના િનયમો ૮૧ અVવયે શહ6ર0  

િવ#તારનો વગK ન�0 કર0ને િસ¬ચાઇ શેષની વPલુાત કરવાની રહ6 છે. ] પ5ક -૧૦   �જુબ w.૧.૫૩ લાખ 

સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   

નગરપાલકા કાલાવાડ j.^મનગર  (ફકરા ન.ં૧૬)  

૧૧  આવકવેરા અિધિનયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૯૪(સી) તથા સેkશન ૧૯૨ ૧-એ અVવયે આવક વેરાની કપાત 

કરવાની રહ6 છે અને આ આવકવેરાની કપાત સરકાર:ીમા ંજમા કરાવવાની રહ6 છે. ] પ5ક -૧૧ �જુબ w.૬.૩૮ 

લાખ સરકાર:ીમા ંજમા કરાવી ખા5ી કરાવવાની રહ6.   

  નગરપાલકા કડોદરા j.Pરુત (ફકરા ન.ં૩૧) 

પJક-૧  જRમ મરણ નaધણી ફ�અને લ{ન નaધણી ફ� સરકારjીમા ંજમા કરાવવાની બાક� રકમ nગે> ુપJક  
?મ  uજeલો  નગરપા�લકા 

 

ફકરા 
 

જRમ મરણ લ{ન રકમ (d. લાખ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ નવસાર0 નવસાર0 ૧૫ ૩૮.૧ - ૩૮.૧ 
૨  ખેડા  નડ0યાદ ૪૩ ૩૩.૭૪ - ૩૩.૭૪ 

  ૩  નવસાર0 ગણદ6વી ૪૫ ૪.૦૯ ૦.૦૩ ૪.૧૨ 
૪  આણદં  ઉમર6ઠ ૯ ૩.૦૬ - ૩.૦૬ 
૫  નવસાર0  બીલીમોરા ૩૦ ૨.૯ - ૨.૯ 
૬  ભાવનગર  િશહોર ૨૦ ૧.૨૩ - ૧.૨૩ 
૭  મહ6સાણા  �ઝા ૪૭ ૦.૪૬ ૦.૧૩ ૦.૫૯ 
૮  વડોદરા  ડભોઇ ૬ ૦.૫૮ - ૦.૫૮ 
૯  દ6. <ારકા  ભાણવડ ૪૧ ૦.૫૪ ૦.૦૨ ૦.૫૬ 
૧૦  અમદાવાદ  બાવળા ૨૧ ૦.૫૫ - ૦.૫૫ 

�ુલ ૮૫.૩ ૦.૧૮ ૮૫.૪
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પJક-૨ સરકારjીમાજંમીનભાડાની આવકના ૫૦ % જમા કરાવવાની બાક�રકમ> ુપJક 

?મ  uજeલો  નગરપા�લકા > ુનામ  ફકરા નબંર ૫૦% રકમ d. 
૧ ૨  ૩  ૪  ૫ 
૧  આણદં  બોરસદ ૨૦ ૫૬.૫૨ 

૨  કtછ માડંવી ૧૯ ૪૯.૦૬ 

૩  રાજકોટ ગuડલ ૩૫ ૪૧.૨૬ 

૪  મહ6સાણા �ઝા ૩૦ ૨૪.૫૪ 

૫  આણદં  ખભંાત ૧૯ ૨૧.૨૯ 

૬  રાજકોટ  ]તXરુ ૩૮ ૧૫.૦૪ 

૭ મોરબી  મોરબી ૪૭ ૧૪.૧૭ 

૮  આણદં  pકલાવ ૨૫ ૧૦.૩૪ 

૯  અમર6લી  રાTુલા ૨૫ ૧૦.૦૭ 

૧૦  વડોદરા  ડભોઇ ૧૨ ૮.૦૮ 

૧૧  પોરબદંર  પોરબદંર ૩૮ ૭.૭૯ 

૧૨  ગાધંીનગર  દહ6ગામ ૨૮ ૫.૨૫ 

૧૩  ગીર સોમનાથ  વેરાવળ ૧૯ ૫.૦૪ 

૧૪  કtછ s^ર ૨૮ ૪.૩૩ 

૧૫ ભwચ  sકલેÃર ૩૧ ૨.૮૨ 

૧૬  ભwચ ભwચ  ૨૨ ૨.૨૪ 

૧૭  કtછ  lજુ ૫૨ ૨ 

૧૮  વડોદરા  પાદરા ૨૬ ૧.૮૩ 

૧૯  Tુનાગઢ  માગંરોળ ૧૭ ૧.૬૩ 

૨૦  નમKદા  રાજપીપળા ૨૭ ૧.૩૩ 

૨૧  વડોદરા  સાવલી ૪૧ ૦.૯૧ 

૨૨  અમર6લી બાબરા ૧૯ ૦.૭૯ 

[ુલ ૨૮૬.૩૩  

 

પJક-૩ સરકારjીમા ંલેબર શેષ જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક  

?મ  
uજeલો  નગરપા�લકા > ુ

નામ 
ફકરા નબંર રકમ (d. લાખ મા)ં 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫  
૧  અમર6લી  લાઠ0  ૩૧ ૧૩૩.૦૫ 

૨  પચંમહાલ  કાલોલ ૨૦ ૧૨.૯૭ 

૩  આણદં  સોj5ા ૩૪ ૧૦.૪૧ 

૪  વડોદરા  ડભોઇ ૧૦ ૯.૨૭ 

૫  અમર6લી  દામનગર ૨૭ ૫.૫ 

૬  Pરુત  સચન ૩૨ ૫.૧૯ 

૭  ભાવનગર  તળા^ ૩૨ ૪.૨૫ 
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૮  કtછ  ભચાઉ ૧૬ ૩.૩૬ 

૯  દ6.<ારકા  ખભંાળ0યા ૪૦ ૩.૨૧ 

૧૦  મહ0સાગર  ½ણુાવાડા ૨૧ ૨.૬ 

૧૧  Pરુત  કડોદરા ૩૧ ૨.૪૧ 

૧૨  ખેડા  મહ6મદાબાદ ૯ ૨.૨ 

૧૩  બોટાદ  બરવાળા ૧૨ ૨.૦૮ 

૧૪  પોરબદંર  �ુિતયાણા ૮ ૨.૦૫ 

૧૫  વડોદરા  સાવલી ૧૯ ૧.૯૮ 

૧૬  ખેડા  ચકલાસી ૧૫ ૧.૪૩ 

૧૭  ભાવનગર  વ9લભીXરુ ૧૮ ૧.૦૬ 

૧૮  ^મનગર  કાલાવડ ૨૯ ૦.૬૭ 

૧૯  પચંમહાલ  ગોધરા ૨૫ ૦.૬૩ 

[ુલ ૨૦૪.૩૨ 

પJક-૪  સરકારjીમા ંિશ�ણ ઉપકર જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક  
?મ  uજeલો  નગરપા�લકા > ુ

નામ 

ફકરા નબંર રકમ (d. લાખ મા)ં 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫ 

૧  બનાસકાઠંા  પાલનXરુ ૨૧ ૩૧૯.૩૫ 

૨  ખેડા  મહ6મદાવાદ ૧૪ ૩૩.૫૮ 

૩  મહ6સાણા  િવસનગર ૨૫ ૨૯.૫૭ 

૪  પચંમહાલ  કાલોલ ૧૦ ૧૦.૬૨ 

૫  પોરબદંર  �ુિતયાણા ૭ ૭.૨૯ 

૬  ભwચ  આમોદ ૧૮ ૫.૫૯ 

૭  બનાસકાઠંા  થરા ૧૪ ૩.૩ 

૮  નવસાર0  ગણદ6વી ૩૭ ૩.૦૮ 

૯  નવસાર0  બીલીમોરા ૧૬ ૧.૩૫ 

૧૦  ગાધંીનગર  પેથાXરુ ૧૬ ૦.૫૭ 

૧૧  બનાસકાઠંા  ડ0સા ૯ ૦.૭૫ 

૧૨  પાટણ  રાધનXરુ ૨૦ ૦.૭ 

�ુલ ૪૧૫.૭૫ 

પJક-૫ uજeલા પચંાયતમા ં6ાથિમક િશ�ણ ફાળાની જમા કરાવવાની બાક�  રકમ> ુપJક 

?મ uજeલો  નગરપા�લકા> ુનામ  ફકરા નબંર રકમ(d. લાખ મા)ં 
૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧  અમર6લી  બગસરા ૨૪ ૩.૫૭ 

૨  અમર6લી  બાબરા ૧૮ ૧.૧૪ 

�ુલ ૪.૭૧ 
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પJક-૬  સરકારjીમા ંપાણી ચા� જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક 

 
 

પJક-૭ સરકારjીમા ંટ�Rડર ફ� જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક 

?મ 
uજeલો  નગરપા�લકા > ુ

નામ 
ફકરા નબંર રકમ (d. લાખમા)ં 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧  છોટા ઉદ6Xરુ છોટા ઉદ6Xરુ ૧૯ ૦.૮૧ 

૨  વડોદરા  પાદરા ૧૧ ૦.૭૭ 

૩  ભાવનગર  વ9લભીXરુ ૧૪ ૦.૬૬ 

[ુલ ૨.૨૪ 

પJક-૮ સરકારjીમા ંbયવસાય વેરાની જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક 

?મ uજeલો  નગરપા�લકા> ુનામ  ફકરા નબંર રકમ(d. લાખ મા)ં 
૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧  કtછ માડંવી ૨૫ ૧૮.૨૬ 

૨  કtછ  ભચાઉ ૧૫ ૫.૮૦ 

૩  ભાવનગર  પાલીતાણા ૨૫ ૩.૩૨ 

૪   પચંમહાલ  કાલોલ ૦૫ ૦.૬૫ 

�ુલ  ૨૮.૦૩  

 

 

?મ 
uજeલો  નગરપા�લકા > ુ

નામ 
ફકરા નબંર રકમ (d. લાખ મા)ં 

૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧  નવસાર0  નવસાર0 ૭૩ ૩૫૧૬.૫૧ 

૨  રાજકોટ ]તXરુ ૧૧ ૨૫૨૪.૦૮ 

૩  રાજકોટ ઉપલેટા ૨૫ ૧૬૬૧.૬ 

૪  રાજકોટ  ધોરાj ૧૪ ૧૨૧૮.૨ 

૫  મોરબી વાકંાનેર ૨૧ ૮૭૩.૬ 

૬  બોટાદ  ગઢડા  ૨૧ ૭૬૫.૪૨ 

૭  ભાવનગર  તળા^ ૨૫ ૬૧૭.૦૮ 

૮  રાજકોટ  ગuડલ  ૧૪ ૨૭૧.૦૮ 

૯  રાજકોટ  જસદણ ૨૨ ૨૪૦.૮૭ 

૧૦  મોરબી  હળવદ ૧૪ ૨૧૫.૨૩ 

૧૧  દ6.<ારકા  ^મખભંાડ0યા ૧૭ ૧૮૨.૩ 

�ુલ ૧૨૦૮૫.૯૭ 
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પJક-૯ સરકારjીમા ંવેટની જમા કરાવવાની બાક�  રકમ> ુપJક 

?મ  uજeલો  નગરપા�લકા> ુનામ  ફકરા નબંર રકમ(d. લાખ મા)ં 
૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧ અમર6લી  દામનગર ૩૬ ૪૩૩.૩૮ 

૨ ગીર સોમનાથ  ઉના ૧૩ ૫.૦૨ 

૩. ^મનગર  કાલાવડ ૧૬ ૧.૩૧ 

�ુલ  ૪૩૯.૭૧ 

પJક-૧૦ સરકારjીમા ંિસ�ચાઇ શેષની જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુપJક 

?મ uજeલો  નગરપા�લકા> ુનામ  ફકરા નબંર રકમ(d. લાખ મા)ં 
૧ ૨  ૩  ૪  ૫  

૧ ^મનગર  કાલાવડ  ૧૬             ૧.૫૩  

પJક-૧૧ સરકારjીમા ંઆવકવેરાની જમા કરાવવાની બાક� રકમ> ુ પJક 

?મ uજeલો  નગરપા�લકા> ુનામ  ફકરા નબંર  રકમ(d. લાખ મા)ં 
૧  Sરુત  કડોદરા  ૩૧  ૬.૩૮  

 
 પાટણ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૩૧), કઠલાલ, j.ખેડા(ફ.ન.ં૧૨), કઠલાલ, j.ખેડા(ફ.ન.ં૩૬), મcધુા, j.ખેડા(ફ.ન.ં૨૭), 

ધરમXરુ, j.વલસાડ(ફ.ન.ં૨૦), ઉમરગામ, j.વલસાડ(ફ.ન.ં૩૧), ઉમરગામ, j.વલસાડ(ફ.ન.ં૩૨), ઉમરગામ, 

j.વલસાડ(ફ.ન.ં૩૩), sકલેÃર, j.ભwચ( ફ.ન.ં૧૨), Pરુ6V©નગર, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૭), લ|બડ0, j.Pરુ6V©નગર         

(ફ.ન.ં૩૨), તરસાડ0, j.Pરુત(ફ.ન.ં૩૨),સાણદં, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૨), બોપલ-�મુા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૧), બોપલ-

�મુા, j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૭), lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં૫૧), lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં૫૩), માડંવી, j.કtછ( ફ.ન.ં૨૪), ગોધરા, 

j.પચંમહાલ( ફ.ન.ં૧૦), ગોધરા, j.પચંમહાલ(ફ.ન.ં૨૪), દહ6ગામ, j.ગાધંીનગર(ફ.ન.ં૨૧), દહ6ગામ, j.ગાધંીનગર 

(ફ.ન.ં૨૮), બારડોલી,j.Pરુત (ફ.ન.ં૧૧), બારડોલી, j.Pરુત(ફ.ન.ં૪૫), કપડવજં, j.ખેડા(ફ.ન.ં૧૩), ધરમXરુ, 

j.વલસાડ (ફ.ન.ં૪૯),ઉમરગામ,j.વલસાડ(ફ.ન.ં૧૬),ઉમરગામ,j.વલસાડ(ફ.ન.ં૨૮),પાલનXરુ,j.બનાસકાઠંા 

(ફ.ન.ં૨૧), ઉમર6ઠ, j.આણદં(ફ.ન.ં૯), ઉમર6ઠ, j.આણદં(ફ.ન.ં૧૪), ]તXરુ, j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૧૧), ]તXરુ, 

j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૩૮), હાર0જ, j.પાટણ(ફ.ન.ં૧૯), વાપી, j.વલસાડ(ફ.ન.ં૩૩), દાહોદ, j.દાહોદ(ફ.ન.ં૩૫), 

ભwચ,j.ભwચ(ફ.ન.ં૨૨), બગસરા,j.અમર6લી(ફ.ન.ં૨૪), બાવળા,j.અમદાવાદ(ફ.ન.ં૨૧), િવ^Xરુ,j.મહ6સાણા 

(ફ.ન.ં૧૩), ક6શોદ,j.Tુનાગઢ(ફ.ન.ં૨૦), વઢવાણ, j.Pરુ6V©નગર(ફ.ન.ં૨૯), બોરસદ, j.આણદં(ફ.ન.ં૨૦), pકલાવ, 

j.આણદં(ફ.ન.ં૨૫), lજુ,j.કtછ(ફ.ન.ં૫૨), માડંવી,j.કtછ(ફ.ન.ં૧૯), માડંવી,j.કtછ(ફ.ન.ં૨૫), ગuડલ,j.રાજકોટ 

(ફ.ન.ં૧૪, ગuડલ, j.રાજકોટ(ફ.ન.ં૩૫), ગોધરા, j. પચંમહાલ(ફ.ન.ં૨૦), ગોધરા,j. પચંમહાલ(ફ.ન.ં૨૫), વેરાવળ, 

j.ગીર સોમનાથ(ફ.ન.ં૧૯)ના સમય-મયાKદામા ંમળેલ જવાબોને Fયાને લઇ ફકરાની િવગતો તૈયાર કર6લ છે. 
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6કરણ – ૮ 
નગરપા�લકાઓ Gારા ઓ�ડટ અહ�વાલોના જવાબ કરવા બાબત  

૮.૧ ઓ�ડટ અહ�વાલ મºયેથી નગરપા�લકા Gારા ચાર માસમા ં 6થમ જવાબ રFુ ન કર�લ હોય તેવી 
નગરપા�લકાઓની િવગત 

�જુરાત # થાિનક ફંડ ઓ�ડટ અિધિનયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૯(૧)ની જોગવાઇ �જુબ ઓ�ડટ અહ6વાલ 

મ¸યેથી નગરપાલકાઓ <ારા ચાર માસમા ંજવાબો સબંિધત #થાિનક ભડંોળ �હસાબની કચેર0ને મોકલી આપવાના 

રહ6 છે. નીચે જણાવેલ પ5કની િવગતે સને : ૨૦૧૬-૧૭ના ઓ�ડટ અહ6વાલ �ુલ-૧૬૨ નગરપાલકાઓમાથંી ફકત 
૩ નગરપા�લકાઓ <ારા ચાર માસમા ંકરવાના થતા ંઓ�ડટ અહ6વાલના જવાબો  મોકલી આપેલ છે અને ૧૫૮ 
નગરપા�લકાઓ <ારા ઓ�ડટ અહ6વાલના જવાબ સમયમયાKદા XણૂK થયા બાદ પણ રTુ કરાયેલ નથી. �યાર6 

મોરબી 8જ9લાની માળ0યામીયાણા નગરપાલકા/ ુઓ�ડટ સ#ંથા <ારા ર6કડK રTુ ન થવાને કારણે થઇ શક6લ નથી.  

વષ ૨૦૧૬-૧૭નો ઓ�ડટ અહ�વાલ મºયેથી ચાર માસમા ં6થમ જવાબ રFુ કર�લ / ન કર�લ હોય તેવી  
નગરપા�લકાઓની િવગત દશાવp ુ ંપJક 

?મ 
uજe લા> ુ
નામ 

[ુલ 
ન.પા.ની 
સfં યા 

૨૦૧૫-૧૬ના 
ઓ�ડટ ર�પોટના 
જવાબ બાક� 

(નપાની સfં યા) 

ઓ�ડટ અહ�વાલના સમય 
મયાદામા ંજવાબ રFુ થયેલ નથી 

તે નગરપા�લકાના નામ 

જવાબ રFુ કર�લ 
નગરપા�લકાના 

નામ 

૧ અમદાવાદ ૭ ૭ ધોળકા, ધmંકુા, સાણદં, બાવળા, 

બાર6^, િવરમગામ, બોપલ-�મુા 

--- 

૨ અમર6લી ૯ ૯ અમર6લી,બાબરા,લાઠ0,દામનગર, 

સાવર�ંુડલા,રાTુલા,^ફરાબાદ,ચ

લાલા, બગસરા  

--- 

૩ આણદં ૧૧ ૧૧ આણદં,pકલાવ,ઓડ,બોર0યાવી,

બોરસદ, 

કરમસદ,ખભંાત,પેટલાદ,ઉમર6ઠ,વ

9લભ િવÄાનગર, 

સો8જ5ા 

--- 

૪ કt છ-lજૂ ૬ ૬ lજુ,ગાધંીધામ,s^ર,રાપર,માડં

વી, ભચાઉ 

--- 

૫ ખેડા(નડ0યાદ) ૧૦ ૧૦ નડ0યાદ,ચકલાસી,મહ6મદાવાદ,ખે

ડા, ડાકોર,મcુધા, 

ઠાસરા,કણજર0,કપડવજં,કઠલાલ 

--- 

૬ ગાધંીનગર ૪ ૪ કલોલ,માણસા,દહ6ગામ,પેથાXરુ --- 

૭ ^મનગર ૪ ૪ Òોલ,િસ�ા, કાલાવડ,^મજોધXરુ --- 

૮ દ6.<ારકા ૬ ૬ ^મખભંાળ0યા,ભાણવડ,<ારકા,સ

લાયા, ^મરાવલ,ઓખા  

--- 

૯ Tુનાગઢ ૭ ૬ માગંરોળ,ચોરવાડ,બાટંવા,િવસાવ

દર, ક6શોદ,માણાવદર  

વથંલી 
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૧૦ ગીર સોમનાથ ૫ ૫ તલાળા,P5ુાપાડા,વેરાવળ,કોડ0ના

ર, ઉના 

 

૧૧ તાપી ૨ ૨ સોનગઢ,Hયારા --- 

૧૨ દાહોદ ૩ ૩ દાહોદ,ઝાલોદ,દ6વગઢબાર0યા --- 

૧૩ નમKદા ૧ ૧ રાજપીપળા --- 

૧૪ નવસાર0 ૪ ૪ નવસાર0,ગણદ6વી,િવજલપોર,બ

લમોરા 

--- 

૧૫ પચંમહાલ ૪ ૪ શહ6રા,હાલોલ,કાલોલ,ગોધરા,  --- 

૧૬ મહ0સાગર ૩ ૩ બાલાિસનોર, ½ણુાવાડા, 

સતંરામXરુ 

--- 

૧૭ પાટણ ૫ ૪ િસFધXરુ,ચાણ#મા,હાર0જ,રાધનXુ

ર 

પાટણ 

૧૮ પોરબદંર ૪ ૪ પોરબદંર,રાણાવાવ,�ુિતયાણા,છા

યા 

--- 

૧૯ બનાસકાઠંા ૬ ૫ ડ0સા,થરાદ,ભાભર,થરા,ધાનેરા પાલનXરુ 

૨૦ ભwચ ૪ ૪ ભwચ,આમોદ,sકલેÃર,જvંસુર --- 

૨૧ ભાવનગર ૬ ૬ મcુવા,તળા^,પાલીતાણા,ગાર0યા

ધર, િશહોર,વ9લભીXરુ 

--- 

૨૨ બોટાદ ૩ ૩ ગઢડા,બોટાદ,બરવાળા --- 

૨૩ મહ6સાણા ૭ ૭ મહ6સાણા,િવસનગર,કડ0,�ઝા,િવ

^Xરુ, ખેરા½,ુવડનગર 

--- 

૨૪ રાજકોટ ૬ ૬ ગuડલ,]તXરુ,ધોરાj,ઉપલેટા,જ

સદણ, ભાયાવદર 

--- 

૨૫ મોરબી ૪ ૩ મોરબી,વાકંાનેર,હળવદ નગરપાલકા 

માળ0યા-િમયાણા/ ુ

સને ૨૦૦૫-૦૬ થી  

(નગરપાલકા 

અi#તQવમા ંઆHયા 

Qયારથી) વષK 

૨૦૧૬-૧૭ Pધુીના 

વષ\/ ુ ઓ�ડટ 

સ#ંથા <ારા ર6કડK 

રTુ ન થયેલ 

હોવાથી થઇ શક6લ 

નથી. 

૨૬ વડોદરા ૪ ૪ કરજણ,પાદરા,ડભોઇ,સાવલી --- 

૨૭ છોટાઉદ6Xરુ ૧ ૧ છોટાઉદ6Xરુ --- 
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૨૮ વલસાડ ૫ ૫ વલસાડ,ધરમXરુ,ઉમરગામ,વાપી

,પારડ0 

--- 

૨૯ સાબરકાઠંા ૬ ૬ ઇડર,Eાિત¬જ,તલોદ, �હ¬મતનગર, 

વડાલી, 

ખેડ°�ા 

--- 

૩૦ અરવ9લી ૨ ૨ બાયડ,મોડાસા --- 

૩૧ Pરુત ૬ ૬ માડંવી,બારડોલી,સચન, કડોદરા, 

તરસાડ0, કનકXરુ-કનસાડ 

--- 

૩૨ Pરુ6V ©નગર ૭ ૭ Pરુ6V©નગર,વઢવાણ,ધાગંÒા,લ|બ

ડ0, ચોટ0લા,થાનગઢ,પાટડ0 

--- 

 [ુલ ૧૬૨ ૧૫૮  ૩ 
 

નaધ : નગરપા�લકા મા�ળયા-િમયાણા, ). મોરબી સ!ંથા Gારા ર�કડ રFુ ન થવાને કારણે વષ ૨૦૧૬-૧૭> ુઓ�ડટ થયેલ    
         નથી.  
૮.૨ લાબંા સમયથી ઓ�ડટ અહ�વાલની Uતૂતા ન કર�લ હોય તેવી નગરપા�લકાઓની િવગત 
   નીચે જણાવેલ પ5કની લાબંા સમયથી એકપણ વાર ઓ�ડટ અહ6વાલની XતૂKતા ન કર6લ હોય તેવી 

૧૨૧ નગરપાલકાઓની યાદ0 નીચેના પ5kમા ં રTુ કરવામા ં આવેલ છે. નગરપાલકાઓના ઓ�ડટ EQયેના 

ઉદાસીન વલણ sગે િવભાગ <ારા લેવાયેલ પગલાનંી િવગતો રTુ થવી ધટ6.  
લાબંા સમયથી ઓ�ડટ અહ�વાલની એકપણ વાર Uતૂતા ન કર�લ હોય તેવી નગરપા�લકાઓની યાદ� 

?મ 
uજeલા> ુ
નામ 

નગરપા�લકા> ુ
નામ 

ન.પા.નો 
વગ 

જવાબ 
મળેલ છે? 

કયા વષથી 
જવાબ કર�લ 

નથી 
[ુલ વષ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ અમદાવાદ ધોળકા બ ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 

૨ અમદાવાદ ધmંકુા ક ના ૧૯૮૩-૮૪ ૩૪ 

૩ અમદાવાદ સાણદં ક ના ૧૯૭૮-૭૯ ૩૯ 

૪ અમદાવાદ બાવળા ક ના ૨૦૦૧-૦૨ ૧૬ 

૫ અમદાવાદ િવરમગામ બ ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૬ બોટાદ બોટાદ અ ના ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૧૮ 

૭ બોટાદ ગઢડા ક ના ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૧૮ 

૮ અમર6લી અમર6લી બ ના ૧૯૮૨-૮૩ ૩૫ 

૯ અમર6લી સાવર�ંુડલા બ ના ૧૯૮૪-૮૫ ૩૩ 

૧૦ અમર6લી રાTુલા ક ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 
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૧૧ અમર6લી ^ફરાબાદ ક ના ૧૯૮૬-૮૭ ૩૧ 

૧૨ અમર6લી બાબરા ડ ના ૧૯૮૬-૮૭ ૩૧ 

૧૩ અમર6લી બગસરા ક ના ૨૦૦૮-૦૯ ૯ 

૧૪ અમર6લી લાઠ0 ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૫ અમર6લી ચલાલા ડ ના ૧૯૮૦-૮૧ ૩૭ 

૧૬ અમર6લી દામનગર ડ ના ૧૯૮૪-૮૫ ૩૩ 

૧૭ આણદં પેટલાદ  બ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૧૮ આણદં બોર0યાવી  ડ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૧૯ આણદં ઓડ  ડ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૦ આણદં ખભંાત  બ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૧ આણદં આણદં  અ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૨ આણદં pકલાવ  ડ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૩ આણદં કરમસદ  ક ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૪ આણદં વ9લભ ક ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૫ આણદં ઉમર6ઠ  ક ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૬ આણદં બોરસદ  બ ના ૨૦૦૦-૦૧ ૧૭ 

૨૭ આણદં સોj5ા  ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૨૮ અરવ9લી બાયડ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૨૯ અરવ9લી મોડાસા બ ના ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૧૮ 

૩૦ કt છ–lજૂ lજુ બ ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૩૧ કt છ–lજૂ ગાધંીધામ અ ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૩૨ કt છ–lજૂ s^ર બ ના ૧૯૮૪-૮૫ ૩૩ 

૩૩ કt છ–lજૂ માડંવી ક ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 

૩૪ કt છ–lજૂ રાપર ડ ના ૧૯૯૪-૯૫ ૨૩ 

૩૫ કt છ–lજૂ ભચાઉ ક ના ૧૯૯૬-૯૭ ૨૧ 

૩૬ ખેડા ચકલાસી ક ના ૨૦૦૧-૦૨ ૧૬ 

૩૭ ખેડા મહ6મદાવાદ ક ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૩૮ ખેડા મcુધા ડ ના ૧૯૮૯-૯૦ ૨૮ 

૩૯ ખેડા ખેડા ડ ના ૧૯૯૭-૯૮ ૨૦ 

૪૦ ખેડા ડાકોર ડ ના ૧૯૯૪-૯૫ ૨૩ 

૪૧ ખેડા કઠલાલ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૪૨ ખેડા ઠાસરા ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૪૩ ગાધંીનગર કલોલ અ ના ૧૯૮૮-૮૯ ૨૯ 
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૪૪ ગાધંીનગર માણસા ક ના ૧૯૮૮-૮૯ ૨૯ 

૪૫ ગાધંીનગર પેથાXરુ ડ ના ૧૯૮૮-૮૯ ૨૯ 

૪૬ ગાધંીનગર દહ6ગામ ક ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૪૭ ^મનગર િસ�ા ડ ના ૧૯૯૫-૯૬ ૨૨ 

૪૮ ^મનગર કાલાવડ ડ ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૪૯ ^મનગર Òોલ ડ ના ૧૯૮૨-૮૩ ૩૫ 

૫૦ ^મનગર ^મજોધXરુ ડ ના 

૧૯૯૭-૯૮ થી 

૨૦૧૦-૧૧ , 

૨૦૧૩-૧૪ થી 

૨૦૧૬-૧૭ 

૧૮ 

૫૧ Tુનાગઢ માણાવદર ક ના ૧૯૮૩-૮૪ ૩૪ 

૫૨ Tુનાગઢ િવસાવદર ડ ના ૧૯૮૪-૮૫ ૩૩ 

૫૩ Tુનાગઢ માગંરોળ બ ના ૧૯૮૯-૯૦ ૨૮ 

૫૪ Tુનાગઢ બાટંવા ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૫૫ દ6વભિમ <ારકા ભાણવડ ડ ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૫૬ દ6વભિમ <ારકા ^મરાવલ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૫૭ તાપી Hયારા ક ના ૧૯૯૮-૯૯ ૧૯ 

૫૮ તાપી સોનગઢ ડ ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૫૯ દાહોદ દાહોદ બ ના ૧૯૯૬-૯૭ ૨૧ 

૬૦ દાહોદ ઝાલોદ ક ના ૧૯૯૫-૯૬ ૨૨ 

૬૧ દાહોદ દ6વગઢ ડ ના ૧૯૮૨-૮૩ ૩૫ 

૬૨ નમKદા રાજપીપળા ક ના ૧૯૮૯-૯૦ ૨૮ 

૬૩ નવસાર0 નવસાર0 અ ના ૨૦૦૭-૦૮ ૧૦ 

૬૪ નવસાર0 ગણદ6વી ડ ના ૨૦૦૫-૦૭ ૨ 

૬૫ નવસાર0 િવજલપોર બ ના ૨૦૦૯-૧૦ ૮ 

૬૬ નવસાર0 બલમોરા બ ના ૨૦૦૯-૧૦ ૮ 

૬૭ પચંમહાલ કાલોલ ડ ના ૧૯૯૧-૯૨ ૨૬ 

૬૮ પચંમહાલ શહ6રા ડ ના ૨૦૦૧-૦૨ ૧૬ 

૬૯ મહ0સાગર ½ણુાવાડા ક ના ૧૯૭૦-૭૧ ૪૭ 

૭૦ મહ0સાગર સતંરામXરુ ડ ના ૧૯૯૧-૯૩ ૨ 

૭૧ મહ0સાગર બાલાિસનોર ક ના ૧૯૯૩-૯૪ ૨૪ 

૭૨ પાટણ પાટણ અ ના ૨૦૦૯-૧૦ ૦૮ 

૭૩ પાટણ િસFધXરુ બ ના ૨૦૧૦-૧૧ થી 

૨૦૧૩-૧૪ 
૦૪ 
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૭૪ પાટણ ચાણ#મા ડ ના 

૨૦૧૦-૧૧ થી 

૨૦૧૧-૧૨, 

૨૦૧૩-૧૪ થી 

૨૦૧૫-૧૬ 

૦૫ 

૭૫ પાટણ હાર0જ ડ ના ૨૦૦૯-૧૦ થી 

૨૦૧૫-૧૬ 
૦૭ 

૭૬ 
પાટણ રાધનXરુ ક ના 

૧૯૮૫-૮૬ થી 

૧૯૯૩-૯૪ , 

૨૦૦૩-૦૪ થી 

૨૦૧૫-૧૬ 

૨૨ 

૭૭ પોરબદંર પોરબદંર અ ના ૨૦૧૨-૧૩ ૦૫ 

૭૮ પોરબદંર રાણાવાવ ક ના ૨૦૦૨-૦૩ ૧૫ 

૭૯ પોરબદંર �ુિતયાણા ડ ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૮૦ પોરબદંર છાયા ક ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 

૮૧ બનાસકાઠંા ડ0સા બ ના ૨૦૦૪-૦૫ ૧૩ 

૮૨ બનાસકાઠંા ધાનેરા ડ ના ૨૦૦૪-૦૫ ૧૩ 

૮૩ બનાસકાઠંા થરાદ ડ ના ૨૦૦૨-૦૩ ૧૫ 

૮૪ બનાસકાઠંા ભાભર ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૮૫ બનાસકાઠંા થરા ડ ના ૨૦૦૯-૧૦ ૮ 

૮૬ ભwચ ભwચ અ ના ૨૦૦૧-૦૨ ૧૬ 

૮૭ ભwચ જvંસુર ક ના ૨૦૦૧-૦૨ ૧૬ 

૮૮ મહ6સાણા િવ^Xરુ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૮૯ મહ6સાણા મહ6સાણા અ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૯૦ મહ6સાણા વડનગર બ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૯૧ મહ6સાણા કડ0 બ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૯૨ મહ6સાણા ખેરા½ ુ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૯૩ રાજકોટ ભાયાવદર ડ ના ૧૯૮૭-૮૮ ૩૦ 

૯૪ રાજકોટ જસદણ ક ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 

૯૫ છોટાઉદ6Xરુ છોટાઉદ6Xરુ ડ ના ૧૯૯૪-૯૫ ૨૩ 

૯૬ ગીર સોમનાથ વેરાવળ અ ના ૨૦૧૩-૧૪  ૦૪ 

૯૭ ગીર સોમનાથ ઉના બ ના ૨૦૦૨-૦૩  ૧૫ 

૯૮ ગીર સોમનાથ કોડ0નાર ક ના 
૧૯૫૪-૫૮, 

૧૯૮૮-૮૯ થી 

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 

૩૩ 
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૯૯ ગીર સોમનાથ P5ુાપાડા ડ ના 

૧૯૮૦-૮૧, 

૧૯૮૨-૮૩ થી 

૧૯૮૫-૮૬, 

૧૯૯૧-૯૨ થી 

૨૦૧૬-૧૭ 

૩૧ 

૧૦૦ ગીર સોમનાથ તાલાળા ડ ના 

૨૦૦૫-૦૬ થી 

૨૦૧૦-૧૧, 

૨૦૧૨-૧૩ થી 

૨૦૧૬-૧૭ 

૧૧ 

૧૦૧ Pરુત માડંવી ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૦૨ Pરુત બારડોલી બ ના ૨૦૦૬-૦૭ ૧૧ 

૧૦૩ Pરુત કનસાડ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૦૪ ભાવનગર મcુવા બ ના ૧૯૬૨-૬૩ ૫૫ 

૧૦૫ ભાવનગર પાલીતાણા બ ના ૧૯૬૫-૬૬ ૫૨ 

૧૦૬ ભાવનગર િશહોર ક ના ૧૯૫૫-૫૬ ૬૨ 

૧૦૭ ભાવનગર તળા^ ક ના ૧૯૫૬-૫૭ ૬૧ 

૧૦૮ ભાવનગર ગાર0યાધાર ક ના ૧૯૫૩-૫૪ ૬૪ 

૧૦૯ ભાવનગર વ9લભીXરુ ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૧૦ મોરબી મોરબી અ ના ૧૯૮૫-૮૬ ૩૨ 

૧૧૧ મોરબી હળવદ ડ ના ૧૯૮૧-૮૨ ૩૬ 

૧૧૨ Pરુ6V©નગર Pરુ6V©નગર અ ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૧૧૩ Pરુ6V©નગર વઢવાણ બ ના ૧૯૮૨-૮૩ ૩૫ 

૧૧૪ Pરુ6V©નગર ÒાગંÒા બ ના ૧૯૮૬-૮૭ ૩૧ 

૧૧૫ Pરુ6V©નગર લ|બડ0 ક ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૧૧૬ Pરુ6V©નગર ચોટ0લા ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૧૭ Pરુ6V©નગર થાનગઢ ક ના ૧૯૭૯-૮૦ ૩૮ 

૧૧૮ Pરુ6V©નગર પાટડ0 ડ ના ૨૦૦૫-૦૬ ૧૨ 

૧૧૯ વડોદરા ડભોઇ બ ના ૧૯૯૦-૯૧ ૨૭ 

૧૨૦ વડોદરા પાદરા ક ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૧૨૧ વડોદરા કરજણ ક ના ૧૯૯૨-૯૩ ૨૫ 

૮.૩ િવધાનસભા ઓ�ડટ અહ�વાલના S�ુચત ફકારાઓના જવાબ ન કરવા બાબત  
શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગના તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૪ના ઠરાવ �જુબ વષK ૨૦૧૬-૧૭/ ુ

ઓ�ડટ XણૂK થયા બાદ નગરપાલકા િવધાનસભા અહ6વાલના Pુચત ફકરાઓ કિમeર:ી, નગરપાલકા 

એડિમિન#N6શનને તેમજ તેની નકલ સબંિંધત અિધકાર0:ીઓને મોકલી આપવામા ંઆવેલ, આવા Pુચત ફકરાનો 

જવાબ ચાર અઠવાડ0યામા ં સબંિંધત કિમeર:ી, નગરપાલકા એડિમિન#N6શનને અને Qયારબાદના બે 

અઠવાડ0યામા ં કિમeર:ી, નગરપાલકા એડિમિન#N6શન <ારા આવા ફકરાઓના જવાબ િનર01ક:ી, #થાિનક 

ભડંોળ �હસાબને મોકલી આપવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અ5ેથી રવાના કરવામા ં આવેલ વષK ૨૦૧૬-૧૭ના 

Pુચત ફકરાઓ પરQવે કિમeર:ી, નગરપાલકા એડિમિન#N6શન તથા સબંિંધત નગરપાલકાઓ <ારા સમય 

મયાKદામા ંમળેલ જવાબો Fયાને લઇ સદરcુ ઓ�ડટ અહ6વાલ/ ુઘડતર કરવામા ંઆવેલ છે તેમજ ફકરાને sતે ] 
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નગરપાલકાઓ <ારા જવાબ મળેલ છે, તે નગરપાલકાઓના નામ તથા �ળૂ ફકરા નબંર સાથે જણાવવામા ં

આવેલ છે. િવધાનસભા અહ6વાલના Pુચત ફકરાઓ પરQવે કિમeર:ી, નગરપાલકા એડિમિન#N6શન <ારા 

સમયસર જવાબ રTુ કરવામા ંઆવે તે�ુ ંPચુન છે.  

૮.૪ કાc ુબહારના ઓ�ડટ બાબત   
�જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમન-૧૯૬૩ની કલમ-૭૭(૧) �જુબ રાજયની નગરપાલકાઓના 

�હસાબોની તપાસણી �જુરાત #થાિનક ફડં ઓ�ડટ અિધિનયમ-૧૯૬૩ ની જોગવાઈ �જુબ િનર01ક, #થાિનક 

ભડંોળ �હસાબ, ગાધંીનગર ને Pપુરત કરવામા ંઆવેલ છે. �જુરાત #થાિનક ભડંોળ ઓ�ડટ અિધિનયમ, ૧૯૬૩ 

�જુબ તપાસણીને પા5 તમામ ર6કડK અિધિનયમની કલમ-૪ તથા ૫ તથા �જુરાત નગરપાલકા અિધિનયમ-

૧૯૬૩ની કલમ-૭૭ અVવયે ઓ�ડટ સમ1 રTુ કરવાની સ#ંથાની વૈધાિનક જવાબદાર0 છે. રા�યની ૧૬૨ 

નગરપાલકાઓ પૈક0 નીચે જણાવેલ નગરપાલકાઓ/ ુકોલમ -૫મા ંજણાવેલ કારણોથી કોલમ-૬મા ંજણાવેલ 

વષ\/ ુ ઓ�ડટ થઇ શક6લ નથી. ઓ�ડટ માટ6 જwર0 ર6કડK રTુ કરાવવા તથા ઓ�ડટ Qવર0ત અને Qયારબાદ 

સમયસર થાય તે માટ6  શહ6ર0 િવકાસ અને શહ6ર0 �હૃ િનમાKણ િવભાગ / કિમeર:ી, નગરપાલકા 

એડિમિન#N6શનની ક1ાએથી યો_ય કાયKવાહ0 કરવા Pચુન છે.  

?મ uજeલા> ુ
નામ 

ન.પા.> ુનામ વગ ઓ�ડટ કાc ુબહાર રહ�વા> ુ
કારણ 

ર�માIસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ મોરબી માળ0યા 

મીયાણા 

ડ ર6કડK રTુ થયેલ ન હોવાથી  સને ૨૦૦૫-૦૬ થી (નગરપાલકા 

અi#તQવમા ં આHયા Qયારથી) વષK 

૨૦૧૭-૧૮ Pધુીના વષ\/ ુ  ઓ�ડટ 

સ#ંથા <ારા ર6કડK રTુ  થયેલ ન 

હોવાથી થઇ શક6લ નથી. 

૨ દ6.<ારકા ^મખભંાળ0યા ક જwર0 ર6કડK લાચં wÃત 

કચેર0ના કબ^મા ંહોવાથી 

૨૦૦૦-૦૧ થી ૨૦૦૩-૦૪ના વષK/ ુ

ઓ�ડટ થઇ શક6લ નથી. 

૩ બનાસકાઠંા ડ0સા બ ર6કડK પોલીસ ક#ટડ0મા ંહોવાથી ૨૦૦૭-૦૮ અને ૨૦૦૮-૦૯ના વષK/ ુ

ઓ�ડટ થઇ શક6લ નથી. 

૪  Tૂનાગઢ માણાવદર ક ર6કડK કોટKમા ં હોવાથી/ઉપલ�ધ 

ના હોવાને કારણે 

૧૯૯૨-૯૩ થી ૧૯૯૩-૯૪, ૨૦૦૮-૦૯ 

થી ૨૦૧૧-૧૨ના વષ\/ ુ ઓ�ડટ થઇ 

શક6લ નથી. 

૫  ભwચ જvંસુર ક ર6કડK પોલીસ ક#ટડ0મા ંહોવાથી ૨૦૦૮-૦૯ના વષK/ ુઓ�ડટ થઇ શક6લ 

નથી. 

૬  ગાધંીનગર માણસા ક ર6કડK કોટKમા ંહોવાથી ૧૯૮૦-૮૧ના વષK/ ુઓ�ડટ થઇ શક6લ 

નથી. 

૭  ખેડા કપડવજં ક ર6કડK પોલીસ ક#ટડ0મા ંહોવાથી ૧૯૮૪-૮૭ના વષ\/ ુ ઓ�ડટ થઇ 

શક6લ નથી. 

૮  ખેડા કઠલાલ ડ ઉચાપત થયેલ હોઇ ર6કડK 

પોલીસ ક#ટડ0મા ંહોવાથી 

૨૦૧૧-૧૩ના વષ\/ ુ ઓ�ડટ થઇ 

શક6લ નથી. 

૯  અમદાવાદ િવરમગામ બ ક6શvકુ પોલીસ ખાતા તરફથી 

જ�ત થઈ ગયેલ હોઈ 

૧૯૯૨-૯૩ના વષK/ ુઓ�ડટ થઇ શક6લ 

નથી. 

૧૦ ^મનગર Òોલ ડ ર6કડK એલ.સી.બી.-^મનગરમા ં

હોવાથી 

૧૯૮૪-૮૬ના વષK/ ુ ઓ�ડટ થાઇ 

શક6લ નથી. 
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સરકાર� Z�ુણાલય, વડોદરા. 
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