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કર્મ િવગત  વભડંોળ સરકારી પર્વિૃત દેવા િવભાગ કુલ

૧ તા.૦૧/૦૪/૧૪ના ંરોજ 
ઉધડતી િસલક ૧૪૪૫૦૧૬૬૩ ૧૯૫૦૧૦૬૬૨૪ ૩૨૭૧૯૭૩૬૧ ૨૪૨૧૮૦૫૬૪૮

૨ સને : ૨૦૧૪-૨૦૧૫
વષર્ની ખરેખર આવક ૬૫૫૪૨૫૩૪ ૬૫૧૭૧૨૬૮૫૬ ૧૮૩૭૫૯૪૦૩ ૬૭૬૬૪૨૮૭૯૩

૩ કુલ સરવાળો : ૨૧૦૦૪૪૧૯૭ ૮૪૬૭૨૩૩૪૮૦ ૫૧૦૯૫૬૭૬૪ ૯૧૮૮૨૩૪૪૪૧

૪ સને : ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના 
વષર્નો ખરેખર ખચર્ ૫૧૪૪૨૦૪૯ ૧૯૬૯૦૦૧૨૭૯ ૧૪૪૮૫૮૧૬૬ ૨૧૬૫૩૦૧૪૯૪

૫ તા.૩૧/૦૩/૧૫ના ંરોજની 
બધં િસલક ૧૫૮૬૦૨૧૪૮ ૬૪૯૮૨૩૨૨૦૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૭૦૨૨૯૩૨૯૪૭

૬
સને : ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના 
સધુારેલ અંદાજ મજુબ 
આવક

૧૮૯૬૮૯૪૦૦ ૭૯૪૫૭૧૬૭૪૫ ૧૦૫૬૩૫૫૦૦ ૮૨૪૧૦૪૧૬૪૫

૭ કુલ સરવાળો : ૩૪૮૨૯૧૫૪૮ ૧૪૪૪૩૯૪૮૯૪૬ ૪૭૧૭૩૪૦૯૮ ૧૫૨૬૩૯૭૪૫૯૨

૮ સને : ૨૦૧૫-૨૦૧૬ના 
સધુારેલ અંદાજ મજુબ ખચર્ ૧૭૬૩૪૪૯૦૦ ૭૮૬૯૫૦૧૭૪૫ ૧૦૫૬૩૫૫૦૦ ૮૧૫૧૪૮૨૧૪૫

૯ તા.૩૧/૦૩/૧૬ના ંરોજની 
અંદાજીત બધં િસલક ૧૭૧૯૪૬૬૪૮ ૬૫૭૪૪૪૭૨૦૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૭૧૧૨૪૯૨૪૪૭

૧૦ તા.૦૧/૦૪/૧૬ના ંરોજની 
અંદાજીત ઉધડતી િસલક ૧૭૧૯૪૬૬૪૮ ૬૫૭૪૪૪૭૨૦૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૭૧૧૨૪૯૨૪૪૭

૧૧ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭મા ં
થનાર અંદાજીત આવક ૪૪૯૯૩૪૦૦ ૮૩૫૮૧૮૫૬૦૭ ૧૦૧૬૬૫૦૦૦ ૮૫૦૪૮૪૪૦૦૭

૧૨ કુલ સરવાળો : ૨૧૬૯૪૦૦૪૮ ૧૪૯૩૨૬૩૨૮૦૮ ૪૬૭૭૬૩૫૯૮ ૧૫૬૧૭૩૩૬૪૫૪

૧૩ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭મા ં
થનાર અંદાજીત ખચર્ ૯૮૨૬૩૦૦૦ ૮૧૦૧૨૬૧૬૦૭ ૧૦૧૬૬૫૦૦૦ ૮૩૦૧૧૮૯૬૦૭

૧૪ તા.૩૧/૦૩/૧૭ના ંરોજ 
અંદાજીત બધં િસલક ૧૧૮૬૭૭૦૪૮ ૬૮૩૧૩૭૧૨૦૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૭૩૧૬૧૪૬૮૪૭

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

તારીજ પતર્ક
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કર્મ આવક નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૧  થાિનક કર ૩૭૯૩૮૫૨ ૩૭૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૩૭૦૦૦૦૦

૨ અન્ ય કર અને ફી ૩૦૬૭૪૮૧૨ ૩૩૫૦૦૦૦૦ ૧૫૯૬૪૧૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦

૩ વૈધાિનક અનદુાન ૯૩૩૧૦૧૮ ૯૫૨૭૪૦૦ ૧૧૬૦૨૪૦૦ ૮૭૪૭૪૦૦

૪  યાજ ૬૫૪૦૩૪ ૫૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦

૫ િવકાસ પર્વિૃત ૦ ૦ ૦ ૦

૬ િશક્ષણ ૧૪૯૭૪૪૨૫ ૬૭૧૫૦૦૦ ૭૯૧૫૦૦૦ ૭૨૧૫૦૦૦

૭ આયવુેર્દ ૦ ૦ ૦ ૦

૮ આરોગ્ ય ૦ ૦ ૦ ૦

૯ કુટંુબ ક  યાણ ૦ ૦ ૦ ૦

૧૦ ખેતીવાડી ૦ ૦ ૦ ૦

૧૧ પશપુાલન ૦ ૦ ૦ ૦

૧૨ િસંચાઇ ૪૨૧૯ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૩ જાહરે બાધંકામ ૧૬૨૨૮૨૩ ૨૩૫૫૦૦૦ ૧૪૮૦૦૦૦ ૧૭૮૦૦૦૦

૧૪ પરચરુણ આવક ૪૪૮૭૩૫૧ ૩૨૫૧૦૦૦ ૨૭૫૧૦૦૦ ૨૭૫૧૦૦૦

૧૫  વભડંોળ કુલ આવક ૬૫૫૪૨૫૩૪ ૫૯૫૪૮૪૦૦ ૧૮૯૬૮૯૪૦૦ ૪૪૯૯૩૪૦૦

૧૬ ઉધડતી િસલક ૧૪૪૫૦૧૬૬૩ ૧૧૦૮૨૨૦૬૩ ૧૫૮૬૦૨૧૪૮ ૧૭૧૯૪૬૬૪૮

૧૭ કુલ સરવાળો : ૨૧૦૦૪૪૧૯૭ ૧૭૦૩૭૦૪૬૩ ૩૪૮૨૯૧૫૪૮ ૨૧૬૯૪૦૦૪૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા

િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ
િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (આવક) - તારીજ
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કર્મ આવક નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
(૧)   થાિનક કર

૧ જમીન મહસેલુ ઉપરના 
 થાિનક ઉપકરની આવક 

(કલમ-૧૯૮ લોકલફંડ શેષ 
૨૨ પૈસા મજુબ)

૩૭૯૩૮૫૨ ૩૭૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૩૭૦૦૦૦૦

કુલ (  થાિનક કર) : - ૩૭૯૩૮૫૨ ૩૭૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૩૭૦૦૦૦૦
(ર)  અન્ ય કર અને ફી

૧

 
 ટેમ્ પ ડયટુી અનદુાન (કલમ-
૨૦૭ અને ૨૦૯ મજુબ ૨૫૮૨૬૮૦ ૩૫૦૦૦૦૦ ૧૩૪૬૪૧૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦

૨
જમીન મહસેલુ પરના 
વધારાના લોકલફંડ શેષની 
આવક (કલમ-૧૯૧(૩) અન્ વયે)

૨૮૦૯૨૧૩૨ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦૦ ૧૬૫૦૦૦૦૦

૩ જમીન મહસેલુની રેતી, 
ગેર્વલ અને કંકરની ઉપજ ૧૦૦૩૫૪૨૨ ૭૫૫૦૦૦૦ ૧૮૦૪૧૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

૪ ૫૦ ટકા ગર્ામ પચંાયતોને 
ફાળવણી -૫૦૧૭૭૧૧ -૩૭૭૫૦૦૦ -૯૦૨૦૫૦૦ -૫૦૦૦૦૦૦

૫ ૫૦ ટકા પરુ િનયતંર્ણ ફંડ 
ખાતે -૫૦૧૭૭૧૧ -૩૭૭૫૦૦૦ -૯૦૨૦૫૦૦ -૫૦૦૦૦૦૦

૩૦૬૭૪૮૧૨ ૩૩૫૦૦૦૦૦ ૧૫૯૬૪૧૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦
(૩) વૈધાિનક અનદુાન

૧
પચંાયત અિધિનયમની કલમ-
૨૧૯(૩) અન્ વયે મહસેલુ ઉપરનુ ં
અનદુાન ૧૦ ટકા મજુબની 
રકમ તથા િનધી

૮૪૯૬૦૦ ૧૩૭૫૦૦૦ ૧૯૦૦૦૦૦ ૭૨૦૦૦૦

૨
નાના ખાતેદારોને જમીન 
મહસેલુ મિુકતના ંકારણે 
િજ.પ.ં ને મળત ુઅનદુાન

૩૯૭૦૦ ૧૭૭૪૦૦ ૧૭૭૪૦૦ ૧૭૭૪૦૦

૩ પાણીના ંદર પર ઉપકર 
કલમ-૧૯૭ (િસંચાઇ) ૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૪

ગજુરાત પચંાયત 
અિધિનયમની કલમ -૨૧૯ 
મજુબ ગર્ામ પચંાયતોને 
જમીન મહસેલુ સહાયક 
અનદુાન ૫૦ ટકા

૪૭૬૧૫૦૦ ૨૭૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦ ૨૨૫૦૦૦૦

૫

ગજુરાત પચંાયત 
અિધિનયમની કલમ-૨૧૯ 
મજુબ તાલકુા પચંાયતો ને 
જમીન મહસેલુ સહાયક 
અનદુાન ૨૫ ટકા

૧૩૨૯૪૦૦ ૧૩૭૫૦૦૦ ૧૭૫૦૦૦૦ ૧૧૨૫૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (આવક) 

કુલ (અન્ ય કર અને ફી) : -
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કર્મ આવક નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (આવક) 

૬
કલમ-૨૨૪ મજુબ જગંલ 
મહસેલુ ઉપજના ં૫ ટકા 
મજુબનુ ંઅનદુાન

૭૦૪૩૨ ૨૫૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦ ૭૫૦૦૦

૭
િજ  લા િવકાસ અિધકારી ી 
અને તેમના ં  ટાફના ંખચર્ના 
૫૦ ટકા મજુબ અનદુાન

૧૬૨૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦

૮  ટેશનરી ખચર્ સામે 
મળવાપાતર્ અનદુાન ૪૬૫૩૩૩ ૪૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦

૯
વગર્-૪ના કમર્ચારીઓના 
ગણવેશ અને ધોલાઇ ભથ્થાના ં
ખરેખર ખચર્ના ૯૦ ટકા 
મળવાપાતર્ અનદુાન

૧૯૦૦૫૩ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૯૩૩૧૦૧૮ ૯૫૨૭૪૦૦ ૧૧૬૦૨૪૦૦ ૮૭૪૭૪૦૦
(૪)  યાજ :

૧ િજ  લા પચંાયતના ંરોકાણો 
ઉપરનુ ં  યાજ ૬૫૪૦૩૪ ૫૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦

કુલ (  યાજ) : - ૬૫૪૦૩૪ ૫૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦
(૫) િવકાસ પર્વિૃત : ૦ ૦ ૦ ૦
(૬) િશક્ષણ :

૧
જમીન મહસેલુ ઉપરના ં
 થાિનક ઉપકરના ૮ પૈસા 
લેખે મળનાર આવક કલમ-
૧૯૮ મજુબ

૧૩૭૯૫૮૩ ૧૩૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૩૦૦૦૦૦

૨ અનઅિધકૃત નગરપાિલકા 
િશક્ષણ ઉપકરની વસલુાત ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩
િવ ાથીર્ની સરેરાશ હાજરી 
પર મળનાર સરકારી ડેટમ 
અનદુાન

૨૮૯૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૪ િશક્ષણ કવાટર્ર ભાડાની 
વસલુાત ૫૭૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦

૫ પરચરુણ ઉપજ ૧૦૬૯૯૧૪૨ ૨૪૦૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦૦ ૨૪૦૦૦૦૦

કુલ (િશક્ષણ) ૧૪૯૭૪૪૨૫ ૬૭૧૫૦૦૦ ૭૯૧૫૦૦૦ ૭૨૧૫૦૦૦

(૭) આયવુેર્દ : 0 ૦ ૦ ૦

(૮) આરોગ્ ય : ૦ ૦ ૦ ૦

(૯) કુટંુબ ક  યાણ : 0 0 0 0

કુલ (વૈધાિનક અનદુાન) : -
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કર્મ આવક નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (આવક) 

(૧૦) ખેતીવાડી : 0 0 0 0

(૧૧) પશપુાલન : 0 0 0 0

(૧ર) િસંચાઇ  : (લેબરસેસમા ં
વહીવટી ખચર્ની આવક) ૪૨૧૯ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

(૧૩) જાહરે બાધંકામ :

૧
ભાવનગર પિથકા મ તથા 
ગોડાઉન ઉપજ અને 
પિથકા મ કેન્ ટીન ઉપજ

૧૬૧૭૫૧૮ ૧૭૦૦૦૦૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૨
િજ  લા પચંાયત કેન્ ટીન તથા 
િજ  લા પચંાયત સભાગહૃ તથા 
સવંાદ હોલ ની આવક

૫૩૦૫ ૧૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૩

પરચરુણ આવક (ટેલીફોન 
ચા , ર ી માલ-સામાન 
વેચાણ તથા ટેન્ ડર ફીની 
આવક, ઓડીટ રીકવરીની 
આવક િવ.)

૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

૪ લેબરસેસની વસલુાતમાથંી 
વહીવટ ખચર્ પેટે આવક ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦

૫ લેપ્ સ ડીપોઝીટની આવક ૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦
કુલ (બાધંકામ) : - ૧૬૨૨૮૨૩ ૨૩૫૫૦૦૦ ૧૪૮૦૦૦૦ ૧૭૮૦૦૦૦
(૧૪)  પરચરુણ આવકો :

૧ પરચરુણ લેપ્ સ ડીપોઝીટની 
આવક ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૨ પરચરુણ આવક ૮૨૮૭૭૫ ૨૫૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦

૩ પચંાયત સેવા પસદંગી બોડર્
ની ગર્ાન્ટ ૩૬૫૮૫૭૬ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૪ ે  ઠ િજ.િવ.અિધ.પરુ  કાર ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૦ ૦

કુલ (પરચરુણ આવકો) : - ૪૪૮૭૩૫૧ ૩૨૫૧૦૦૦ ૨૭૫૧૦૦૦ ૨૭૫૧૦૦૦

 વભડંોળની આવકનો 
સરવાળો: ૬૫૫૪૨૫૩૪ ૫૯૫૪૮૪૦૦ ૧૮૯૬૮૯૪૦૦ ૪૪૯૯૩૪૦૦

ઉધડતી િસલક : ૧૪૪૫૦૧૬૬૩ ૧૧૦૮૨૨૦૬૩ ૧૫૮૬૦૨૧૪૮ ૧૭૧૯૪૬૬૪૮
કુલ સરવાળો : ૨૧૦૦૪૪૧૯૭ ૧૭૦૩૭૦૪૬૩ ૩૪૮૨૯૧૫૪૮ ૨૧૬૯૪૦૦૪૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
૧ સામાન્ ય વિહવટ

(અ) માનદવેતન 
પર્વાસભથ્ થા ૯૪૯૨૮૮ ૧૩૧૯૩૦૦ ૧૧૪૪૩૦૦ ૧૩૬૯૩૦૦

(બ) સામાન્ ય નોકર મડંળ ૭૦૯૫૨૦૬ ૧૨૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

(ક) સાદીલવાર ખચર્ ૧૧૩૧૮૯૯૧ ૧૭૩૮૮૭૦૦ ૯૮૪૧૩૭૦૦ ૨૦૫૯૩૭૦૦

૨ િવકાસ અને પચંાયત ક્ષેતર્ ૧૨૯૬૮૫૪૩ ૨૯૮૧૫૦૦૦ ૩૬૮૩૬૦૦૦ ૧૯૮૬૫૦૦૦

૩ િશક્ષણ ક્ષેતર્ ૨૩૯૧૯૨૨ ૧૦૫૭૦૦૦૦ ૮૯૯૯૪૦૦ ૯૦૭૦૦૦૦

૪ આયવુેર્દ ક્ષેતર્ ૦ ૨૯૫૦૦૦૦ ૪૭૦૨૦૦૦ ૧૨૩૦૦૦૦

૫ જા.આરોગ્ ય ક્ષેતર્ ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦

૬ કુટુમ્ બ ક  યાણ ક્ષેતર્ે : ૦ ૦ ૦ ૦

૭ મિહલા અને બાળ િવકાસ ૦ ૧૨૧૦૦૦૦ ૦ ૩૦૦૦૦૦

૮ ખેતીવાડી ક્ષેતર્ ૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧૧૫૦૦૦૦ ૨૧૫૦૦૦૦

૯ પશપુાલન ક્ષેતર્ ૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૦ ૨૫૦૦૦૦

૧૦ આંકડા ક્ષેતર્ ૨૨૭૮૬ ૧૭૫૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

૧૧ સમાજ ક  યાણ ક્ષેતર્ ૩૦૦૩૩૫ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦

૧૨ ગહૃ અને નાના ઉ ોગો ૧૯૯૨૬૨ ૭૦૦૦૦૦ ૩૦૪૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦

૧૩ કુદરતી આફતો ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૧૪ નાની િસંચાઇ ૦ ૭૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૫ જાહરે બાધંકામ ૧૬૧૯૫૭૧૬ ૨૦૯૭૫૦૦૦ ૧૬૦૨૦૫૦૦ ૩૧૦૮૫૦૦૦

૧૬  વભડંોળ ખચર્નો કુલ 
સરવાળો : ૫૧૪૪૨૦૪૯ ૧૦૧૦૫૩૦૦૦ ૧૭૬૩૪૪૯૦૦ ૯૮૨૬૩૦૦૦

૧૭ વષર્ના અંતે બધં િસલક ૧૫૮૬૦૨૧૪૮ ૬૯૩૧૭૪૬૩ ૧૭૧૯૪૬૬૪૮ ૧૧૮૬૭૭૦૪૮

૧૮ કુલ સરવાળો : ૨૧૦૦૪૪૧૯૭ ૧૭૦૩૭૦૪૬૩ ૩૪૮૨૯૧૫૪૮ ૨૧૬૯૪૦૦૪૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) - તારીજ
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૧ પર્મખુ ી નુ ંમાનદ વેતન ૪૦૫૦૦ ૪૦૫૦૦ ૪૦૫૦૦ ૪૦૫૦૦

૨ સામાજીક ન્ યાય સિમિતના ં
ચેરમેન ીનુ ંમાનદવેતન ૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦

૩ િશક્ષણ સિમિતના ંચેરમેન ીનુ ં
માનદવેતન ૩૧૫૦૦ ૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦

૪
સામાજીક ન્ યાય સિમિત અને 
િશક્ષણ સિમિતના ંચેરમેન ીનુ ં
ધરભાડું

૫૨૦૦ ૪૮૦૦ ૪૮૦૦ ૪૮૦૦

૫ કન્ ટીજન્ સી અને વાહન ખચર્ ૨૪૩૫૬૨ ૫૦૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

૧ પર્મખુ ી/ઉપપર્મખુ ીનુ ંપર્વાસ 
ભથ્ થુ ૧૬૮૪૮૮ ૨૧૦૦૦૦ ૨૧૦૦૦૦ ૨૧૦૦૦૦

૨ સામાજીક ન્ યાય સિમિત ના ં
ચેરમેન ીનુ ંપર્વાસ ભથ્ થું ૨૬૧૪૮ ૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦

૩ િશક્ષણ સિમિતના ંચેરમેન ીનુ ં
પર્વાસ ભથ્ થું ૪૯૦૦ ૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦

૪ સામાન્ ય સભાના ંસભ્ ય ીઓના ં
ભથ્ થા ૨૦૭૯૯૭ ૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૫
અન્ ય સિમિતઓના ં
ચેરમેન ીઓના ંપર્વાસ ભથ્ થા 
(વાિષર્ક . ૩૦૦૦૦/- સધુી )

૧૧૦૨૯૧ ૧૮૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

૬ સિમિતના સભ્ ય ીઓના ં
પર્વાસ ભથ્ થા ૮૩૭૦૨ ૨૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૯૪૯૨૮૮ ૧૩૧૯૩૦૦ ૧૧૪૪૩૦૦ ૧૩૬૯૩૦૦

૧ જી  લા િવકાસ અિધકારી ી અને 
તેનો કમર્ચારી વગર્ ૧૯૭૭૧૪૯ ૩૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૨
ભતૂપવૂર્ લોકલ બોડર્ની તબદીલ 
કરેલ જગ્ યાના ંપગાર ભથ્ થા 
(અ) વહીવટી િહસાબી જગ્ યાઓ 
કમર્ચારી વગર્/પર્મખુ ીનો  ટાફ

૫૧૧૮૦૫૭ ૯૦૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦૦

૭૦૯૫૨૦૬ ૧૨૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦
(ક) સાદીલવાર ખચર્

૧  ટેશનરી અંગેનો ખચર્ ૧૩૯૫૮૧ ૭૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦

૨ વગર્-૪ના ંકમર્ચારીના ંગણવેશ 
ધોલાઇ ભથ્ થાનો ખચર્ ૨૦૭૦૨૩ ૩૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૩  ટેમ્ પ ડયટુી તાલકુા 
પચંાયતોને ફાળવણી ૨૫૮૨૬૮૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦

૪ તાર ટેલીફોન ખચર્ ૨૦૫૮૩૪ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦
૫ ફનીર્ચર ખચર્ ૫૬૦૪૫ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦
૬ કન્ ટીજન્ સી ખચર્ ૩૭૩૩૪૮૬ ૧૨૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

(૧)  સામાન્ ય વહીવટ
(અ) માનદવેતન અને ભથ્ થા :

પર્વાસભથ્ થા

કુલ (માનદવેતન અને પર્વાસ ભથ્ થા)

(બ) સામાન્ ય નોકર મડંળ :

કુલ (સામાન્ ય નોકર મડંળ) :
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૭ િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી 
સિમિત ખચર્ ૩૪૮૧૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૮ ફોમ્ સર્ રજી  ટર તથા અન્ ય 
છાપકામ ૮૩૫૯૩ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૯
કોપીયર તથા ફેકસ મશીનનો 
નીભાવણી ખચર્ અને નવી 
ખરીદી/આઉટ સોિસર્ગ

૧૧૯૩૬૯ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૦ કોટર્ તથા વકીલ ફી તથા કોટર્ના 
ચકુાદા અન્વયે થનાર ખચર્ ૧૨૪૨૫૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૧૧ રા  ટર્ીય તહવેારોની ઉજવણી 
ખચર્ ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૦ ૫૦૦૦

૧૨ ટેલીફોન ડાયરી છાપકામ ખચર્ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૧૩ કોમ્પ્ યટુર,પર્ીન્ ટર, ય.ુપી.એસ. 
ની ખરીદી તથા નીભાવણી ૪૩૬૧૩૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૧૪
ગજુરાત પચંાયત અિધિનયમ 
કલમ-૨૧૯ હઠેળ ગર્ા.પ.ંને 
અનદુાન ૫૦ ટકા

૦ ૨૭૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦ ૨૨૫૦૦૦૦

૧૫ ડી.ડી.ઓ. પરુ  કાર ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૧૬
ગજુરાત પચંાયત અિધિનયમ 
કલમ-૨૧૯ હઠેળ તા.પ.ંને 
અનદુાન ૨૫ ટકા

૦ ૧૩૭૫૦૦૦ ૧૭૫૦૦૦૦ ૧૧૨૫૦૦૦

૧૭
પચંાયત રાજ સં  થાઓને વળતર 
અને સ પણી ૧૫ ટકા અનદુાન 
(િજ.ગર્ા.ઉ. નીધી ૭.૫ ટકા તથા 
િજ.સમકારી િનધી ૭.૫ ટકા)

૦ ૮૨૫૦૦૦ ૮૨૫૦૦૦ ૮૨૫૦૦૦

૧૮ પાણીના ંદર પર ઉપકર કલમ-
૧૯૭ તા.પ.ંને ફાળવણી ૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૧૯
નાના ખાતેદારોને મહસેલુ 
મિુકતના ંકારણે ગર્ામ 
પચંાયતોને અનદુાન

૦ ૮૮૭૦૦ ૮૮૭૦૦ ૮૮૭૦૦

૨૦ અન્ ય પરચરુણ ખચર્ (કમર્ચારી 
આઇકાડર્/સભ્ય ી આઇકાડર્) ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૧૧૩૧૮૯૯૧ ૧૭૩૮૮૭૦૦ ૯૮૪૧૩૭૦૦ ૨૦૫૯૩૭૦૦

૧

રીકર્ીએશન કલબ િજ.પ.ંને 
અિધકારી ી / કમર્ચારી અને 
પદાિધકારી ીઓના તેજ  વી 
સતંાનોને ઇનામ િવતરણ 
પુ  તકાલય સેટ લાઇબેર્રી અને 
આંતર િજ  લા /તાલકુા રમતોત્ સવ 
માટે અનદુાન / િનવિૃત સન્ માન

૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

કુલ (સાદીલવાર ખચર્) : -

(ર) િવકાસ અને પચંાયત ક્ષેતર્ :
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૨ પચંાયત શાખાનો કન્ ટીજન્ સી ૫૭૦૭૭૯ ૭૫૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩ પચંાયત પરીષદ ને સહાય ૫૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦

૪
 થાિનક સં  થાઓ તથા 
સરકારી સં  થાઓમા ંસભ્ ય ફી 
અને લવાજમ ફી અનદુાન

૧૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦

૫ પચંાયત પદાિધકારી સમેંલન ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૪૧૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૬
યોજનાકીય માિહતી આપવા 
માટે વતર્માનપતર્ોમા ં
જાહરેખબર ખચર્

૦ ૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦ ૫૦૦૦૦

૭

ે  ઠ ગર્ામ પચંાયત પસદંગી  પધાર્ 
ગર્ામ પચંાયતોને માટે સહાય તથા 
તમામ પર્કારના વેરા વસલુાત બદલ 
ગર્ામ પચંાયત ને પર્ોત્ સાહક ઇનામ 
આપવા અંગેની યોજના

૦ ૨૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૮ ે  ઠ અિધકારી/કમર્ચારીને 
પર્ોત્ સાહક ઇનામ ૦ ૪૦૦૦૦૦ ૦ ૪૦૦૦૦૦

૯
િજ  લા પચંાયતના ં
અિધકારી ીઓ માટે કોમન 
પલુમા ંનવ ુવાહન ખરીદવા

૦ ૬૦૦૦૦૦ ૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૧૦
સરકારી યોજના/કાયર્કર્મ 
અમલીકરણ માટે નુ ં
આનસુગંીક ખચર્

૦ ૫૫૦૦૦૦ ૦ ૦

વચ્છ ભારત િમશન અંતગર્ત 
આનસુગંીક પર્વિૃત કામગીરી
પર્મખુ ી સચૂવેતે

૭૫૦૦૦૦

િજ.િવ.અિધ. ી સચૂવેતે ૭૫૦૦૦૦

૧૨
િજ.પ.ં સદ  ય ી ગર્ાટં 
સદ  ય ીના ંમત િવ  તારમા ં
સદ  ય દીઠ . ૨૦૦૦૦૦ પર્માણે

૯૦૯૧૪૬૪ ૬૮૦૦૦૦૦ ૬૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦

૧૩
માન. પર્મખુ ીની તેમના 
પર્વાસ દરમ્ યાન જ ર જણાયે 
સચૂવે તે કામ

૨૪૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૧૫૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦

૧૪ િજ.િવ.અિધ. ીને જ રી 
જણાયેલ િવકાસના કામ ૪૯૯૩૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૩૧૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦

૧૫
બાયોમેટર્ીક પધ્ ધિત અમલીકરણ 
અને િનભાવણી ખચર્ 
(અમલીકરણ : મહકેમશાખા)

૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૧ ૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૧૬

ભાવનગર િજ લા પચંાયતના 
હાલના મકાનની બાજુમા ંરહલે 
લગત જગ્યા ભાવનગર 
મહાનગરપાિલકા પાસેથી ખરીદવા 
અંગેનો થનાર ખચર્

૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૭

િજ.પ.ં કચેરી માટે જી- વાન 
કનેકશનની કનેકટીવીટી વધારવા 
માટેનો થનાર આનષુગંીક ખચર્ 
તેમજ િવડીયો કોન્ફરન્સીંગ 
સી ટમ ખરીદી/ આનષુગંીક થનાર 

૦ ૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૧૮ ફાઇલ ટેર્કીંગ સી ટમ્સ / પર્ો કટ 
મેનેજમેન્ટ સી ટમ્સ ૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૯
સિૂચત બોટાદ િજ લા પચંાયતને 
ફાળવવાની થતી સભંિવત 
વભડંોળની રકમ

૨૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૨૨૫૨૦૦૦૦ ૦

૨૦
નવ રિચત તાલકુા પચંાયત 
સરને માળખાકીય સિુવધા માટે 

અનદુાન
૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૧૨૯૬૮૫૪૩ ૨૯૮૧૫૦૦૦ ૩૬૮૩૬૦૦૦ ૧૯૮૬૫૦૦૦

૧ િવ ાથીર્ની સરાસરી હાજરી 
દીઠ થનાર ડેટમ ખચર્ ૨૩૭૮૪૨૨ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૨ િશક્ષણશાખાની ગાડીના ંપેટર્ોલ 
ડીઝલ તથા રીપેરીંગ ખચર્ માટે ૦ ૭૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૩ િવ ાન મેળો ૦ ૨૫૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૪

(અ) શાળાના ંબાળકો િશક્ષકો માટે 
હરીફાઇ રમત-ગમત અને િવિવધ 
પર્કારની  પધાર્ઓ અને ે  ઠશાળા 
હરીફાઇ શાળા રમતોત્ સવ, સાધન 
સહાય

૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૪અ

(બ) િજ  લા પચંાયત હઠેળ 
િવ  તારના ંકોઇપણ િશક્ષણ 
મેળવતા િવ ાથીર્ / િશક્ષકોને 
રાજય કે રા  ટર્ીય કોઇપણ 
 પધાર્મા ંપર્િતિનિધત્ વ કરતા ં
િવ ાથીર્ / િશક્ષકોને પર્ોત્ સાહન 

૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૫
વાિષર્ક પરીક્ષાના પેપરો તથા 
કચેરીનુ ંઅન્ ય છાપકામ શાળા 
ફોમર્ છપાઇ તથા જાહરેાત ખચર્ના

૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦

૬ સાિમિયક પર્કાશન/શૈક્ષિણક ગર્થં 
પર્કાશન ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૭ િવિશ  ટ પર્િતભા ધરાવતા 
િવ ાથીર્ઓને પર્ોત્ સાહક સહાય ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૮ શાળા મરામત તથા િશક્ષક 
કવાટર્ર મરામત ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૦

૯ પર્ાથિમક શાળામા ંપુ  તકાલય 
સામાિયકો સહાય ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૦

૧૦
કન્ ટીજન્ સી/  ટેશનરી ફનીર્ચર 
ખરીદી ગોડાઉન ભાડું અન્ ય 
ભાડા ટેકસ િવગેરે

૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૧૧
પર્ાથિમક શાળાના ંબાળકોને 
શૈક્ષિણક ગણુવ ા સધુારવા 
સહાય તથા  થાિનક ગણુોત્સવ 
તથા સી.સી.ટીવી કેમેરા

૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૦

કુલ (િવકાસ પચંાયત ) :
(૩) િશક્ષણ ક્ષેતર્ :
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૧૨

કોમ્પ્ યટુર, િપર્ન્ ટર, એલસીડી 
ખરીદી અને િનભાવણી અને 
આનસુિંગક ખરીદી  કોમ્પ્ યટુર 
મ માટે એસ.સી. સેટની તથા 
સાધન સામગર્ીની ખરીદી અને 
તેની િનભાવણી

૧૩૫૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૧૩ અનઅિધકૃત નગરપાિલકા 
િવ  તારની શાળાઓમા ંસિુવધા ૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦

૧૪ યોગ- યાયામ /સાં કૃિતક િશબીર ૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૧૫ િવ ાસહાયક ભરતી કન્ટી ૦ ૪૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૧૬ િશક્ષણ શાખા માટે નવી 
ગાડીની ખરીદી ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૧૭ ગર્ામ્ ય િવ  તારની પર્ાથિમક શાળા 
માટે  કાઉટ ગાઇડ પર્વિૃતને સહાય ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૯૪૦૦ ૦

૨૩૯૧૯૨૨ ૧૦૫૭૦૦૦૦ ૮૯૯૯૪૦૦ ૯૦૭૦૦૦૦

૧
ભતૂપવૂર્ લોકલ બોડર્ના સપુર્ત 
થયેલ ૪ તથા િવકાસ ધટકના ૮ 
મળી કુલ ૧૨ આયવુેર્દ દવાખાના

૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૦

૨
િજ  લા લોકલ બોડર્ તથા 
પચંાયતે શ  કરેલા ૧૯ 
દવાખાનાઓના ંખચર્ સામે 
િજ  લા પચંાયતનો ફાળો

૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦

૩ પુ દવાખાના માટે િજ  લા 
પચંાયતનો ફાળો ૦ ૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦

૪ આયવુેર્દ દવાખાના માટે  ટેશનરી 
ખરીદી અને છાપકામ માટે ૦ ૫૦૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૫૦૦૦

૫
આયવુેર્દ િનદાન િચકીત્ સા કેમ્ પ 
વન ઔષધ પર્દશર્ન આયવુેર્દ 
તથા ઉકાળા િવતરણ

૦ ૧૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૬ આયવુેર્દ દવાખાના રીપેરીંગ ૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૭
પર્ા.શાળા / આં. વાડીના ં
બાળકોને સવુણર્પર્ાશન ટીંપા 
પીવડાવવાની યોજના

૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૦

૦ ૨૯૫૦૦૦૦ ૪૭૦૨૦૦૦ ૧૨૩૦૦૦૦
(પ) જાહરે આરોગ્ ય :

૧
રોગચાળો તથા િનદાન કેમ્ પ 
તેમજ આકિ  મક સજંોગોમા ં
આરોગ્ ય િવષયક ખચર્

૦ ૧૦૦૦૦૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦

૨
ડીઝા  ટર મેનેજમેન્ ટ આક  મીક 
સજંોગોમા ંકુદરતી આફત 
સમયે દવા અને સહાય ખચર્

૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

કુલ (િશક્ષણ) :

(૪) આયવુેર્દ :

કુલ (આયવુેર્દ) :
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૩

બીપીએલ કોર-ર૧ ધરાવતા 
કુટંુબના ગભંીર બીમારીવાળા (મા 
યોજનામા સામેલ રોગો) ને . 
૫૦૦૦/-  મયાર્દામા ંરજુ થયેલ 
દવાઓના બીલના ચકુવણાનો ખચર્

૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦

૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦

૦ ૦ ૦ ૦

૧ કુપોષણ િનવારણ ૦ ૨૧૦૦૦૦ ૦ ૦
૨ આદશર્ આંગણવાડી ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૩
સી.એમ.ટી.સી. મા ંદાખલ કરવામા ં
આવેલ બાળકની માતા તેમજ 
તેમના બીજા બાળકો તથા અન્યને 
રહવેા જમવાના ખચર્ના

૦ ૦ ૦ ૩૦૦૦૦૦

૦ ૧૨૧૦૦૦૦ ૦ ૩૦૦૦૦૦

૧ ખેતી િવષયક પર્વિૃતઓ મા ં
આનસુિંગક ખચર્ ૦ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦

૨
ખેડુત સમેંલન શીબીર, કૃિષ 
મેળાના ંઆયોજન અંગે 
અનદુાન

૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

૩ ખેત પાકોને આગ-અક  માતમા ં
સહાય ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૪ ખેત મજુરોને આક મીક મતૃ્ય ુ
સહાય ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧૧૫૦૦૦૦ ૨૧૫૦૦૦૦

૧
તાલકુા કક્ષાએ આકિ  મક 
સજંોગોમા ંરોગચાળો, દવા 
ખરીદી વગેરે માટે સહાય

૦ ૨૫૦૦૦૦ ૦ ૨૫૦૦૦૦

૨
પશ ુસારવાર સજીર્કલ કેમ્ પ 
અને વધં્યત્ વ સારવાર કેમ્ પ 
માટે દવા ખરીદી

૦ ૫૦૦૦૦ ૦ ૦

૩ પશ ુદવાખાનાના ંરીપેરીંગ/ 
નવુ ંબાધંકામ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૦ ૨૫૦૦૦૦

૧
આંકડાકીય પરેખા તથા િજ.પ.ં 
ની યોજનાકીય સમીક્ષા તથા 
અન્ ય પર્કાશન

૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૫૦૦૦૦

(૯) પશપુાલન :

કુલ (જાહરે આરોગ્ ય) :

(૬) કુટુમ્ બ ક  યાણ :

કુલ (કુટંુબ ક  યાણ) :

કુલ (મિહલાઅનેબાળ િવકાસ) :

(૭) મિહલા અને બાળ િવકાસ :

(૮) ખેતીવાડી :

કુલ (ખેતીવાડી) :

કુલ (પશપુાલન) :

(૧૦) આંકડા ક્ષેતર્ :
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કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૨

આંકડાશાખા માટે વાહનના ં
પેટર્ોલ, ડીઝલ તથા રીપેરીંગ 
આનસુગંીક ખચર્ તેમજ ૨૦ 
મુ ા અમલીકરણ સિમિતની 
સવલત, બેઠક અંગેનો 
આનસુગંીક ખચર્

૨૨૭૮૬ ૫૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૩ બાયોમેટર્ીક પધ્ ધિત મશીન 
િનભાવણી ખચર્ ૦ ૨૫૦૦૦ ૦ ૦

કુલ (આંકડા) : ૨૨૭૮૬ ૧૭૫૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦
(૧૧) સમાજ ક  યાણ ક્ષેતર્ :

૧ સામાજીક ન્ યાય નીધીમા ં
તબદીલ કરવાની રકમ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦

૨ સમાજ ક  યાણ શાખા અંગે 
કન્ ટીજન્ સી ખચર્ ૩૩૫ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦

૩૦૦૩૩૫ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦

૧ તાલીમ કેન્ દર્, હો  ટેલ બી  ડીંગ, 
નો ધરવેરો ભરવાની રકમ ૧૯૯૨૬૨ ૨૦૦૦૦૦ ૭૪૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૨ તાલીમ કેન્ દર્, હો  ટેલ બી  ડીંગ 
રીપેરીંગ ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૨૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦

૧૯૯૨૬૨ ૭૦૦૦૦૦ ૩૦૪૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦

૧ કુદરતી આફતો અને આકિ  મક 
ખચર્ ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૦ ૨૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૧
કુદરતી આપ ીથી નકુશાન 
પામેલ ચેકડેમ/તળાવો અને 
પરુ રક્ષક િદવાલ મરામત

૦ ૭૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૦ ૭૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૧
િજ  લા પચંાયત કચેરીનુ ંમકાન 
તથા કવાટર્ર મરામત નીભાવણી 
તથા  ટાફ પગાર, કોમ્પ્યટુર અને 
ખરુશી ખરીદી

૫૩૬૨૩૭૧ ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૮૫૫૨૦૦૦ ૧૫૧૬૦૦૦૦

૨
પિથકા મ મરામત નીભાવણી 
તથા  ટાફ પગાર ભથ્ થા ખચર્ 
તથા જ રી માલસામાન 
ખરીદી ખચર્

૨૫૧૫૯૪૩ ૩૫૦૦૦૦૦ ૧૮૮૪૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦

કુલ :(નાની િસંચાઇ)

કુલ (સમાજ ક  યાણ) :

(૧ર) ગહૃ અને નાનાઉ ોગો :

કુલ (ગહૃ અને નાનાઉ ોગો) :

(૧૫) જાહરે બાધંકામ :

(૧૩) કુદરતી આફતો (મહસેલુ)

કુલ :(કુદરતી આફતો(મહસેલુ))

(૧૪) નાની િસંચાઇ :



Page 8

કર્મ ખચર્ નુ ંસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૧ - વભડંોળ (ખચર્) 

૩
પર્મખુ ી માટે વાહન ખરીદી 
તથા પચંાયત વાહન 
રીપેરીંગ/માલસામાન 
ખરીદી/કોમનપલુ વાહન ભાડે

૮૮૫૯૫૨ ૨૦૦૦૦૦ ૧૧૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦

૪ િજ  લા પચંાયત તાલકુા 
કક્ષાના ંરે  ટ હાઉસ રીપેરીંગ ૪૦૫૩૧૧ ૨૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૫ તાલકુા કક્ષાના રે ટહાઉસ 
િનભાવણી ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૬
પર્મખુ ી તથા િજ.િવ.અિધ. ી 
માટે મોબાઇલ ખરીદી તથા 
િનભાવણી

૮૧૫૦ ૨૫૦૦૦ ૨૪૫૦૦ ૨૫૦૦૦

૭ િજ  લા પચંાયતના ંિબ  ડીંગનુ ં
િવ  તરણ ૭૦૧૭૯૮૯ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૮ લેપ્ સ ડીપોઝીટ પૈકી પરત 
કરવાની રકમ ૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦

૯
િજ  લા પચંાયતના ંનોન પ્ લાન 
ર તાઓના ંજગંલ કટીંગની 
કામગીરી તથા મરામત

૦ ૩૪૦૦૦૦૦ ૩૧૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦

૧૦
ઘોઘાબદંરની દરીયાકાઠંા ની 
રક્ષણાત્ મક િદવાલનુ ંરીપેરીંગ 
કામ

૦ ૩૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૧૧
કમ્પ્યટુરાઇઝ ટપાલ ન ધણી 
તથા ટપાલ ટેર્કીંગ સિુવધા નો 
ખચર્

૦ ૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦

૧૨
િજ લા પચંાયત બી ડીંગમા ં
અધ્યતન રેકડર્ મ બાધંકામનો 
ખચર્

૦ ૦ ૦ ૭૫૦૦૦૦૦

૧૩ િજ લા પચંાયત કચેરી માટે 
વાઇ-ફાઇ સિુવધા ૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦

૧૬૧૯૫૭૧૬ ૨૦૯૭૫૦૦૦ ૧૬૦૨૦૫૦૦ ૩૧૦૮૫૦૦૦

૫૧૪૪૨૦૪૯ ૧૦૧૦૫૩૦૦૦ ૧૭૬૩૪૪૯૦૦ ૯૮૨૬૩૦૦૦

૧૫૮૬૦૨૧૪૮ ૬૯૩૧૭૪૬૩ ૧૭૧૯૪૬૬૪૮ ૧૧૮૬૭૭૦૪૮

૨૧૦૦૪૪૧૯૭ ૧૭૦૩૭૦૪૬૩ ૩૪૮૨૯૧૫૪૮ ૨૧૬૯૪૦૦૪૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર િજ  લા પચંાયત,ભાવનગર

એકંદરે કુલ સરવાળો :

કુલ (જાહરે બાધંકામ) :

કુલ  વભડંોળ ખચર્નો સરવાળો:

વષર્ના અંતે બધં િસલક :
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

આવક 
નુ ંસદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૨ ખેતી 
િનયામક ી

૨૪૦૧, પાકકૃિષ 
 યવ  થા ૬૬૮૯૭૭૨૧ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦

૨ ૩ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૫૧૫, અન્ ય ગર્ા.િવ. 
કાયર્કર્મ ૨૮૮૫૩૩૫૦૭ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦

૩ ૪ પશપુાલન 
િનયામક ી ૨૪૦૩, પશપુાલન ૩૩૪૫૨૯૨૯ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦

૪ ૪ પશપુાલન 
િનયામક ી ૨૪૦૪, ડેરી િવકાસ ૧૧૫૫૦૦૦૦ ૫૨૫૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦ ૬૫૦૦૦૦

૫ ૬
રજી  ટર્ાર ી 
સહકારી 
મડંળીઓ

૨૪૨૫, સહકાર ૧૨૫૫૦૦૦ ૩૧૧૫૦૦૦ ૧૦૭૨૦૦૦ ૨૭૬૮૦૦૦

૬ ૭ કુટીર ઉ ોગ 
િનયામક ી

૨૮૫૧, ગર્ામ અને 
નાના ઉ ોગો ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૫૪૮૦૦૦ ૧૩૨૯૦૦૦ ૧૬૬૦૦૦૦

૭ ૯
પર્ાથિમક 
િશક્ષણ 
િનયામક ી

૨૨૦૨, પર્ાથિમક 
િશક્ષણ ૩૦૪૮૧૨૩૧૦૦ ૩૮૮૨૮૪૬૦૦૦ ૩૮૮૨૮૪૬૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦

૮ ૯
પર્ાથિમક 
િશક્ષણ 
િનયામક ી

૨૨૩૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૮૨૨૦૬૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦

૯ ૩૪
િનયામક ી 
અથર્શા  અને 
આંકડા બ્યરુો

૩૪૫૪, વ તી 
ગણતરી મોજણી 
અને આંકડા

૪૫૨૩૯૫૮ ૩૨૦૦૦૦૦ ૨૮૩૭૭૪૫ ૩૨૬૩૪૦૭

૧૦ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫, અ.ગર્ા.િવ.કા.
૫ટકા પર્ોત્ સાહક 
યોજના

૪૬૦૭૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

૧૧ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫ ૧૫ ટકા 
િવવેકાિધન યોજના ૧૫૬૪૩૨૭૬૨ ૧૨૪૫૩૯૨૦૦ ૧૩૫૬૦૦૦૦૦ ૧૩૫૬૦૦૦૦૦

૧૨ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫ ધારાસભ્ ય ી 
ગર્ાન્ ટ ૫૬૫૫૯૬૮૧ ૪૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૧૩ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫ ખાસ પછાત 
િવ  તાર કાયર્કર્મ ૪૧૦૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦૦૦

૧૪ ૩૫
િજ  લા 
આયોજન 
અિધકારી ી

૨૨૨૫, અનજુાતી, 
આદી જાતી અને 
પ.વ.ક યાણ

૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૬૦૫૦૦૦૦

૧૫ ૪૦
િનયામક ી 
પિરવાર અને 
ક યાણ

૨૨૧૧, પિરવાર 
ક  યાણ ૧૨૩૧૧૨૦૦૦ ૧૫૫૬૪૭૦૦૦ ૧૫૧૫૦૦૦૦૦ ૧૬૦૯૦૫૦૦૦

૧૬ ૪૧ અ.ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ ૨૨૧૬, આવાસન ૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૨ (૧)  સરકારી પર્વિૃત (આવક) 
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

આવક 
નુ ંસદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૨ (૧)  સરકારી પર્વિૃત (આવક) 

૧૭ ૪૨
કિમ  નર ી, 
મિહલા બાળ 
િવકાસ

૨૨૩૬, પોષણ ૪૭૨૦૮૨૨૦૦ ૨૭૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦

૧૮ ૬૬ અ. ઇ. ી પચંા. 
િસંચાઇ વતર્ળ

૨૭૦૨, નાની િસંચાઇ ૩૦૮૨૪૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦૦

૧૯ ૬૬ અ. ઇ. ી પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૪૭૦૨, સઝુલામ 
સફુલામ ૩૭૪૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

૨૦ ૬૬ અ. ઇ. ી પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ ૨૭૧૧, પરુ િનયતંર્ણ ૫૨૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૭૫૦૦૦૦૦

૨૧ ૬૮
અિધક્ષક 
ઇજનેર પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૦૪૯,   યાજ ૧૭૧૯૧૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૨૨ ૭૦ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૫૧૫, સમરસ 
ગર્ા.પ.ં અનદુાન ૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦૦

૨૩ ૭૧ િવકાસ 
કિમ  નર ી ૨૫૧૫,  નાણાપચં ૮૭૨૦૨૪૮૫ ૯૭૫૨૨૦૦૦ ૦ ૦

૨૪ ૭૧ િવ.કિમ. ી ૨૨૧૬, આવાસન ૨૨૫૭૦૫૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦૦ ૮૧૦૯૦૦૦૦૦ ૮૯૧૯૯૦૦૦૦

૨૫ ૭૨ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૩૬૦૪ ઓકટર્ોય
ઉધરાવતી /ન 
ઉધરાવતી ગર્ા.પ.ં    ને 
અનદાન

૧૭૮૫૬૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૧૭૮૫૬૦૦૦ ૧૭૮૫૬૦૦૦

૨૬ ૭૩ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૨૩૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૦ ૮૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦

૨૭ ૭૬
આરોગ્ ય અને 
તબીબી 
િનયામક ી

૨૨૧૦, તબીબી અને 
જા.આ. ૨૨૪૮૧૬૦૦૦ ૧૬૫૭૨૭૦૦૦ ૧૬૫૭૨૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦૦

૨૮ ૭૬ મહસેલુ 
િવભાગ

૨૦૫૩, િજ  લા 
વહીવટ ૧૮૨૭૪૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૨૧૬૧૪૦૦૦ ૨૩૯૦૩૦૦૦

૨૯ ૭૭ િનયામક ી 
આયવુેર્દ

૨૨૧૦, તબીબી અને 
જા.આ. ૮૩૫૦૦૦૦ ૧૨૩૧૨૦૦૦ ૧૦૫૦૬૦૦૦ ૨૧૬૭૯૦૦૦

૩૦ ૭૭ મહસેલુ િવભાગ
(કલેકટર ી ારા )

૨૦૨૯, િનદર્શન અને 
વહીવટ ગામતળ 
ઓ.પી.

૫૩૭૧૮૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૩૧ ૭૭ મહસેલુ િવભાગ
(કલેકટર ી ારા )

૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૧૨૯૪૪૫૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૩૨ ૭૯ અ.ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ

૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

આવક 
નુ ંસદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૨ (૧)  સરકારી પર્વિૃત (આવક) 

૩૩ ૭૯
અિધક્ષક
ઇજનેર પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦

૩૪ ૮૨ અ.ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ

૨૦૫૯, પબ્ લીક 
હે  થ વકર્સ ૫૧૬૪૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૩૫ ૮૨ અ.ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ

૨૨૧૦, તબીબી અને 
જા.આ. ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩૬ ૮૨ અ.ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ ૨૪૦૩, પશપુાલન ૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦

૩૭ ૮૨ અ. ઇ. ી 
મા.મ.િવભાગ

૩૦૫૪, ર  તા અને 
પલુો ૧૩૯૮૩૧૨૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૪૫૫૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦૦૦૦

૩૮ ૯૧
સમાજ 
ક  યાણ 
િનયામક ી

૨૨૨૫, અનજુાતી, 
આદી જાતી અને 
પ વ ક યાણ

૦ ૭૨૧૭૨૦૦૦ ૪૭૭૪૦૦૦૦ ૭૯૩૮૯૨૦૦

૩૯ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૨૧૦, તબીબી અને 
જા.આ. ૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦

૪૦ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૨૧૫, પાણી 
પરુવઠા અને 
 વચ્ છતા

૯૭૦૦૦ ૮૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦

૪૧ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૨૨૫, અનજુાતી, 
આદી જાતી અને 
પ .વ.ક  યાણ

૦ ૧૯૦૦૦ ૧૯૦૦૦ ૧૯૦૦૦

૪૨ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૨૩૦, મ અને 
રોજગાર ૮૦૦૦ ૭૦૦૦ ૭૦૦૦ ૭૦૦૦

૪૩ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૪૦૨, ભમુી અને 
જળસરંક્ષણ ૨૫૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦

૪૪ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૪૦૫, મત્ યો ોગ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૪૫ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૭૦૨, નાની િસંચાઇ ૦ ૭૪૦૦૦ ૭૪૦૦૦ ૭૪૦૦૦

૪૬ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૮૦૧, િવજળી શિકત ૪૬૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૪૭ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૮૫૧, ગર્ામ અને 
નાના ઉ ોગો ૨૯૦૦૦ ૨૮૦૦૦ ૨૮૦૦૦ ૨૮૦૦૦

૪૮ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૩૦૫૪, ર  તા અને 
પલુો ૦ ૪૧૦૦૦ ૪૧૦૦૦ ૪૧૦૦૦

૪૯ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૪૦૧, પાકકૃિષ 
 યવ  થા ૦ ૧૪૦૦૦ ૧૪૦૦૦ ૧૪૦૦૦
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

આવક 
નુ ંસદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૨ (૧)  સરકારી પર્વિૃત (આવક) 

૫૦ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૨૦૨, સામાન્ ય 
િશક્ષણ ૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦

૫૧ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૪૦૩, પશપુાલન ૦ ૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦

૫૨ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૨૩૬, પોષણ ૦ ૩૦૦૦ ૩૦૦૦ ૩૦૦૦

૫૩ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૫૦૧, ખાસ ગર્ા.િવ. 
કાયર્કર્મ ૪૭૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૫૪ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ

૨૪૦૬, વન િનમાર્ણ 
વન્ ય પર્ાણી જીવન ૧૬૦૦૦ ૧૭૦૦૦ ૧૭૦૦૦ ૧૭૦૦૦

૫૫ ૯૩ કિમ. ી, 
અ.જા. િવકાસ ૨૪૧૫, ખેતી ૧૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦

૫૬ ૯૫ િજ. આયો. 
અિધકારી ી ૪૫૧૫ એ.ટી.વી.ટી. ૧૪૩૪૦ ૦ ૦ ૦

૫૭ ૧૦૬
કિમ  નર ી, 
મિહલા બાળ 
િવકાસ

૨૨૨૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૪૨૭૨૫૦૦૦ ૭૦૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦

૫૮ ૧૦૬
કિમ ર ી 
મિહલા બાળ 
િવકાસ

૪૨૩૬, પોષણ અંગે 
મડુી ખચર્ની 
જોગવાઇ 
(આંગણવાડી)

૬૨૪૩૧૫૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦

૫૯ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૦૫૨, નાગરીક 
અિધકાર ૦ ૨૦૦૦૦ ૦ ૦

૬૦ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫ ઇનોવેશન 
ફંડ ૧૨૫૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦

૬૧ િજ. આયો. 
અિધકારી ી

૪૫૧૫ િવકાસશીલ 
તાલકુા ઘોઘા ૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦

૬૨ િવકાસ 
કિમ  નર ી આર.જી.પી.એસ.એ. ૬૪૫૨૪૪ ૦ ૦ ૦

૬૩ ૪૭૦૧, મધ્યમ 
િસંચાઇ ૭૨૪૯૦૦ ૦ ૦ ૦

૬૫૧૩૮૧૪૪૭૭ ૭૨૮૦૧૭૦૨૦૦ ૭૮૭૯૭૯૯૭૪૫ ૮૨૯૯૪૮૫૬૦૭સરકારી િવભાગ આવક નુ ંકુલ :
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

આવક 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૧૧
પર્ાથિમક 
િશક્ષણ 
િનયામક ી

૭૬૧૫, 
પરચરુણ લોન  
મકાન પેશગી
(પર્ા.િશ.)

૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૨ ૮ િવકાસ 
કિમ ર ી

૭૬૧૫, 
પરચરુણ લોન  
મકાન પેશગી
વાહન પેશગી

૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-ર (ર) સરકારી પર્વિૃત (આવક) 

કુલ સરવાળો : -

સરકાર ી માથંી મળનાર લોન (આવક)
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કર્મ સદર / પૈટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૦૦૭૦, જનરલ વહીવટ ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૨ ૦૦૫૯, પબ્ લીક વકર્સ ૧૩૫૯૭૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૩ ૦૨૦૨, સામાન્ ય િશક્ષણ ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૪ ૦૨૧૦, તબીબી જાહરે આરોગ્ ય 
આયવુેર્દ ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૫ ૦૨૫૦, પોષણ કાયર્કર્મ ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૬ ૦૨૧૧, પરીવાર ક  યાણ કાયર્કર્મ ૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

૭ ૦૨૧૬, આવાસન ૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

૮ ૦૨૨૫, અન.ુજાતી ક  યાણ ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૯ ૦૨૫૦, કુદરતી આફતો ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૦ ૦૪૦૧, પાક કૃિષ  યવ  થા ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૧ ૦૪૦૩, પશપુાલન ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૧૨ ૦૪૨૫, સહકાર ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૧૩ ૦૮૫૧, મ અને નાના ઉ ોગો ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૧૪ ૦૫૧૫, ખાસ ગર્ામીણ િવકાસ 
કાયર્કર્મ ૨૨૫૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૬ ૦૭૦૨, નાની િસંચાઇ ૪૩૪૨૨ ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૭ ૦૦૭૦, ફ  ડ કન્ ટર્ોલ ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૮ ૧૦૫૪, ર  તા અને પલુો ૨૧૨૮૦૪૭ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦

૧૯ ૦૦૭૦, આંકડા અને વ તી 
ગણતરી ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૨૩૦૯૬૮૯ ૨૦૯૯૦૦૦ ૨૦૯૯૦૦૦ ૨૦૯૯૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર (૩) તબદીલ થયેલ સરકારી પર્વિૃત માથંી મળેલ આવકો
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧
૭૬૧૫, પરચરુણ લોન 
(િશક્ષકો માટે) 
મકાન,  કુટર, સાયકલ, 
િવગેરેની વસલુાત

૦ ૦ ૦ ૦

૨

૭૬૧૫, પરચરુણ લોન 
(િવકાસ કમી.)     પચંાયત 
ના ંકમર્ચારીઓને      
મકાન,  કુટર, સાયકલ, 
િવગેરેની વસલુાત

૪૫૪૨૯૮ ૧૫૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

(૧) ગર્ામીણ ગોડાઉન માટે ૦ ૦ ૦ ૦

(ર) અન્ ય ૦ ૦ ૦ ૦

૩ હુડકો લોન ૦ ૦ ૦ ૦

૪ અન્ ય લોન ૦ ૦ ૦ ૦

કુલ સરવાળો : - ૪૫૪૨૯૮ ૧૫૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર (૪) રાજય સરકાર તરફથી મળેલ લોન પેશગી તગાવી વગેરે વસલુાત આવક
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ સરકારી ગોડાઉન લોન 
 યાજની વસલુાત ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૨
૭૬૧૫, (િવ. કિમ.) મકાન 
વાહન લોનની  યાજની 
વસલુાત

૫૪૮૩૯૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૩ અન્ ય લોન  યાજની વસલુાત ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૫૪૮૩૯૨ ૧૧૦૧૦૦૦ ૧૧૦૧૦૦૦ ૧૧૦૧૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર (પ) રાજય સરકારની લોન પેશગીનાં  યાજની વસલુાત
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ કુલ ગર્ાન્ ટ આવકનો સરવાળો ૬૫૧૩૮૧૪૪૭૭ ૭૨૮૦૧૭૦૨૦૦ ૭૮૭૯૭૯૯૭૪૫ ૮૨૯૯૪૮૫૬૦૭

૨ કુલ લોન આવકનો સરવાળો ૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦

૩ કુલ પરચરુણ આવકના ં
સરવાળા ૨૩૦૯૬૮૯ ૨૦૯૯૦૦૦ ૨૦૯૯૦૦૦ ૨૦૯૯૦૦૦

૪ કુલ લોન વસલુાતના ં
સરવાળા ૪૫૪૨૯૮ ૧૫૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૫ કુલ  યાજ વસલુાતના ં
સરવાળા ૫૪૮૩૯૨ ૧૧૦૧૦૦૦ ૧૧૦૧૦૦૦ ૧૧૦૧૦૦૦

કુલ એકંદર સરવાળો : ૬૫૧૭૧૨૬૮૫૬ ૭૩૩૭૮૭૦૨૦૦ ૭૯૪૫૭૧૬૭૪૫ ૮૩૫૮૧૮૫૬૦૭

ઉધડતી િસલક : ૧૯૫૦૧૦૬૬૨૪ ૧૫૭૧૨૧૦૦૫૪ ૬૪૯૮૨૩૨૨૦૧ ૬૫૭૪૪૪૭૨૦૧

કુલ એકંદર : ૮૪૬૭૨૩૩૪૮૦ ૮૯૦૯૦૮૦૨૫૪ ૧૪૪૪૩૯૪૮૯૪૬ ૧૪૯૩૨૬૩૨૮૦૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  સરકારી પર્વિૃત (આવક) ની તારીજ
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

 વ ભડંોળ લોનની વસલુાત

(અ) પચંાયત રાજય સં  થાઓને 
લોન ૦ ૦ ૦ ૦

(બ) કમર્ચારીઓને  યાજુકી લોન ૦ ૦ ૦ ૦

(ક) કમર્ચારીઓને બીન  યાજુકી 
લોન ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

ક-૧
રાજય સરકારની લોન 
િસવાયની અન્ ય સં  થાઓ 
તરફથી મળેલ દા.ત. હુડકો 
લોન, બેન્ ક લોન

૦ ૦ ૦ ૦

ક-૨ રાજય સરકારની લોન 
િસવાયની અન્ ય ૦ ૦ ૦ ૦

ક-૩  યાજની વસલુાત ૦ ૦ ૦ ૦

ક-૪ સં  થાની લોનની વસલુાત ૦ ૦ ૦ ૦

૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૩ (૧) દેવા િવભાગ  (આવક)  લોન િવભાગ

કુલ સરવાળો : -
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ બાધંકામ અને િસંચાઇ 
િવભાગના ચકુવાયેલ ૩૨૬૬૯૫૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦

૨ િશક્ષણ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩ મધ્ ય  થ ૧૭૦૩૦૨૨ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૪
જુદી-જુદી શાખાઓને કચેરી 
ખચર્ માટે અપાયેલ 
એડવાન્ સીઝ આરોગ્ ય સેલ

૧૬૭૭૭ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૪૯૯૧૭૪૯ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ-૩ (ર) પેશગી િવભાગ (આવક) એડવાન્ સ

કુલ સરવાળો : -
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ શાખાઓ તરફથી ડીપોઝીટ પરત

(અ)  બાધંકામ િવભાગ ૧૦૦૮૯૭૨૩૩ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

(બ) આરોગ્ ય સેલ ૫૦૭૫૪ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦

(ક) િસંચાઇ િવભાગ ૭૦૭૩૨૮૮ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૨ પચંાયતને મળેલ અન્ ય 
ડીપોઝીટ

(અ) મધ્ ય  થ ૪૫૫૨૩૧૨૭ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

(બ) િશક્ષણ ૧૮૬૧૬૫૬૭ ૯૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦

(ક) સ  પેન્ સ ૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

(ડ) આઇ.સી.ડી.એસ. ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

(ઇ) ગામતળ પ્ લોટની ઉપજ 
પચંાયતના ંિવકાસના ંકામો 
માટે

૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૧૭૨૧૬૦૯૬૯ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (૩) ડીપોઝીટ િવભાગ (આવક)

કુલ સરવાળો : -
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ િજ  લા ગર્ામ ઉ ેજક નીધી 
૭.૫ ટકા ૧૧૦૪૦૭૪ ૪૧૨૫૦૦ ૪૧૫૦૦૦ ૪૧૫૦૦૦

૨ રાજય સમકારી નીધી ૦ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦

૩ િજ  લા સમકારી નીધી 
૭.૫ ટકા ૧૮૪૯૦૦ ૪૧૨૫૦૦ ૪૨૦૦૦૦ ૪૨૦૦૦૦

૪ પરુ િનયતંર્ણ ભડંોળ ૫૦૧૭૭૧૧ ૩૭૭૫૦૦૦ ૯૦૨૦૫૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

૫ કુટંુબ ક  યાણ નીધી ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૬ સામાજીક ન્ યાય નીધી ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦

૬૬૦૬૬૮૫ ૫૩૫૦૦૦૦ ૧૦૬૦૫૫૦૦ ૬૬૩૫૦૦૦

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (૪) નીધી િવભાગ (આવક) 

કુલ સરવાળો : -
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર આવક

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ લોન િવભાગનો સરવાળો ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૨ પેશગી િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૪૯૯૧૭૪૯ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦

૩ ડીપોઝીટ િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૧૭૨૧૬૦૯૬૯ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦

૪ નીધી િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૬૬૦૬૬૮૫ ૫૩૫૦૦૦૦ ૧૦૬૦૫૫૦૦ ૬૬૩૫૦૦૦

દેવા િવભાગનો કુલ : ૧૮૩૭૫૯૪૦૩ ૧૦૦૩૮૦૦૦૦ ૧૦૫૬૩૫૫૦૦ ૧૦૧૬૬૫૦૦૦

ઉધડતી િસલક : ૩૨૭૧૯૭૩૬૧ ૩૩૮૫૧૭૩૬૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮

એકંદર કુલ : ૫૧૦૯૫૬૭૬૪ ૪૩૮૮૯૭૩૬૧ ૪૭૧૭૩૪૦૯૮ ૪૬૭૭૬૩૫૯૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩  દેવા િવભાગ (આવક) ની તારીજ
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

ખચર્ 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૨ ખેતી 
િનયામક ી

૨૪૦૧, પાકકૃિષ 
 યવ  થા ૩૫૯૨૭૯૭૭ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦

૨ ૪ પશપુાલન 
િનયામક ી ૨૪૦૩, પશપુાલન ૫૯૬૮૧૪૯ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦

૩ ૪ પશપુાલન 
િનયામક ી

૨૪૦૪, ડેરી 
િવકાસ ૦ ૫૨૫૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦ ૬૫૦૦૦૦

૪ ૬
રજી  ટર્ાર ી 
સહકારી 
મડંળીઓ

૨૪૨૫, સહકાર ૩૯૮૦૧૫ ૩૧૧૫૦૦૦ ૧૦૭૨૦૦૦ ૨૭૬૮૦૦૦

૫ ૯ પર્ા. િશ. 
િનયામક ી

૨૨૦૨, પર્ાથિમક 
િશક્ષણ ૫૨૯૯૦૧૯૧૦ ૩૮૮૨૮૪૬૦૦૦ ૩૮૮૨૮૪૬૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦

૬ ખેતી 
િનયામક ી

૨૪૧૫, કૃિષ 
િવષયક ૦ ૦ ૦ ૦

૭ ૩૪
િનયામક ી 
અથર્શા  અને 
આંકડા બ્યરુો

૩૪૫૪, વ તી 
ગણતરી મોજણી 
અને આંકડા

૭૧૧૮૮૬૩ ૩૫૦૦૦૦૦ ૨૮૩૭૭૪૫ ૩૨૬૩૪૦૭

૮ ૭૬
આરોગ્ ય અને 
તબીબી 
િનયામક ી

૨૨૧૦, તબીબી 
અને જા.આ. ૧૫૭૬૩૦૩૭૧ ૧૬૫૭૨૭૦૦૦ ૧૬૫૭૨૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦૦

૯ ૭૭ િનયામક ી 
આયવુેર્દ

૨૨૧૦, તબીબી 
અને જા.આ. ૯૫૨૫૪૮ ૧૨૩૧૨૦૦૦ ૧૦૫૦૬૦૦૦ ૨૧૬૭૯૦૦૦

૧૦ ૪૦
િનયામક ી 
પિરવાર અને 
ક  યાણ િવભાગ

૨૨૧૧, પિરવાર 
ક  યાણ ૧૦૬૭૮૧૧૪૮ ૧૫૫૬૪૭૦૦૦ ૧૪૬૪૭૨૦૦૦ ૧૬૦૯૦૫૦૦૦

૧૧ ૪૨ કિમ. ી, મિહલા 
બાળ િવકાસ ૨૨૩૬, પોષણ ૬૮૮૧૩૧૮ ૨૭૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦૦૦

૧૨ ૧૦૬ કિમ. ી, મિહલા 
બાળ િવકાસ

૪૨૩૬, પોષણ અંગે 
મડુી ખચર્ની 
જોગવાઇ 
(આંગણવાડી)

૧૩૭૯૨૦૩૮ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (૧)  સરકારી પર્વિૃત  (ખચર્)
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

ખચર્ 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (૧)  સરકારી પર્વિૃત  (ખચર્)

૧૩ ૯ પર્ા. િશ. 
િનયામક ી

૨૨૩૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૬૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦

૧૪ ૪૩ કિમ. ી, મિહલા 
બાળ િવકાસ

૨૨૩૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૫૯૫૦૦ ૭૦૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦

૧૫ ૭૩ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૨૩૫, સામાજીક 
સરુક્ષા ૫૪૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦

૧૬ ૪૭ કુટીર ઉ ોગ 
િનયામક ી

૨૮૫૧, ગર્ામ અને 
નાના ઉ ોગો ૯૬૨૪૩૯ ૧૫૪૮૦૦૦ ૧૩૨૯૦૦૦ ૧૬૬૦૦૦૦

૧૭ ૭૧ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૫૧૫, અન્ ય 
ગર્ા.િવ. કાયર્કર્મ ૫૭૧૧૦૪૮૯ ૧૩૦૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦૦૦

૧૮ ૭૦ મહસેલુ િવભાગ ૨૫૧૫, સમરસ 
ગર્ા.પ.ંઅનદુાન ૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦૦

૧૯ ૭૧ િવકાસ 
કિમ  નર ી ૨૨૧૬, આવાસન ૫૦૫૨૮૩ ૯૦૦૦૦૦૦ ૮૧૦૯૦૦૦૦૦ ૮૯૧૯૯૦૦૦૦

૨૦ ૭૬ મહસેલુ િવભાગ ૨૦૫૩, િજ  લા 
વહીવટ ૯૧૮૦૦૧૮ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૨૧૬૧૪૦૦૦ ૨૩૯૦૩૦૦૦

૨૧ ૭૭ મહસેલુ િવભાગ ૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૨૨ ૭૭ મહસેલુ િવભાગ ૨૦૨૯, જમીન 
મહસેલુ ઓ.પી. ૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૨૩ ૮૨ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ

૨૦૫૯, પબ્ લીક 
હે  થ વકર્સ ૨૯૬૩૨૭૪૬ ૪૨૫૦૦૦૦૦ ૩૭૫૦૦૦૦૦ ૪૨૫૦૦૦૦૦

૨૪ ૮૨ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ

૨૨૧૦, તબીબી 
અને જા.આ. ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૨૫ ૭૧ િવકાસ 
કિમ  નર ી ૨૫૧૫ નાણાપચં ૧૩૯૯૧૩૭૪ ૧૮૦૦૦૦૦૦૦ ૨૮૬૮૦૦૦૦૦ ૦

૨૬ ૯૩ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૨૨૦૫, કલા 
સં  કૃિતક ૦ ૦ ૦ ૦

૨૭ ૪૧ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ ૨૪૦૩, પશપુાલન ૬૦૮૬૨૧ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

ખચર્ 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (૧)  સરકારી પર્વિૃત  (ખચર્)

૨૮ ૭૯ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ

૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૧૨૨૭૧૫૪૩ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૨૯ ૮૫ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ ૨૨૧૬, આવાસન ૨૯૪૫૨૩ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩૦ ૨૦૫૨, નાગરીક 
અિધકાર ૦ ૨૦૦૦૦ ૦ ૦

૩૧ ૯૧
સમાજ 
ક  યાણ 
િનયામક ી

૨૨૨૫, અન.ુજા. 
આદી જાતી અને 
પ .વ.ક  યાણ

૧૧૬૧૨૪૧૩ ૬૬૫૩૦૦૦૦ ૪૭૭૪૦૦૦૦ ૭૯૩૮૯૨૦૦

૩૨ ૬૫ અ. ઇ. પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૭૦૨, નાની 
િસંચાઇ ૩૯૪૩૯૯૯૨ ૯૫૦૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦૦

૩૩ ૬૬ અ. ઇ. પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૪૭૦૨, સઝુલામ 
સફુલામ ૨૩૮૮૫૯૪ ૧૪૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦

૩૪ અ. ઇ. પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૨૪૫, કુદરતી 
આફતો ૭૨૪૯૦૦ ૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦૦૦

૩૫ ૬૫ અ. ઇ. પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૭૧૧, પરુ 
િનયતંર્ણ ૨૭૭૦૦૯૩ ૬૫૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૬૦૦૦૦૦૦

૩૬ આર.જી.પી.એસ.
વાય. ૨૦૫૫૨૫૯૪ ૦ ૦ ૦

૩૭ ૮૨ અ. ઇ. 
મા.મ.િવભાગ

૩૦૫૪, ર  તા 
અને પલુો ૮૬૬૦૮૭૭૮૮ ૧૨૫૦૦૦૦૦૦૦ ૧૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૨૫૦૦૦૦૦૦૦

૩૮ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫, ૫ ટકા 
પર્ોત્ સાહક યોજના ૨૪૩૨૬૧૪૨ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

૩૯ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫,  ૧૫ ટકા 
િવવેકાિધન યોજના ૦ ૧૩૫૦૦૦૦૦૦ ૧૩૫૬૦૦૦૦૦ ૧૩૫૬૦૦૦૦૦

૪૦ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫, 
ધારાસભ્ ય ી ગર્ાટં ૦ ૪૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૪૧ ૯૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫, 
એ.ટી.વી.ટી. ૦ ૦ ૦ ૦

૪૨ ૩૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫, ખાસ પછાત 
િવ  તાર કાયર્કર્મ ૦ ૪૪૦૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦૦૦ ૪૪૦૦૦૦૦
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કચેરી

ખચર્ 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (૧)  સરકારી પર્વિૃત  (ખચર્)

૪૩ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫, ઇનોવેશન 
ફંડ ૦ ૦ ૦ ૦

૪૪ િજ. આયો. 
અિધકારી

૪૫૧૫ િવકાસશીલ 
તાલકુા ઘોઘા ૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦

૪૫ િજ. આયો. 
અિધકારી

૨૨૨૫, અનજુાતી, 
આદી જાતી અને 
પ .વ.ક  યાણ

૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦૦ ૬૦૫૦૦૦૦

૪૬ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૨૧૦, તબીબી 
અને જા.આ. ૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦

૪૭ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૨૧૫, પાણી
પરુવઠા અને 
 વચ્ છતા

૦ ૮૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦

૪૮ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૨૨૫, અનજુાતી, 
આદી જાતી અને 
પ .વ.ક  યાણ

૦ ૧૯૦૦૦ ૧૯૦૦૦ ૧૯૦૦૦

૪૯ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૨૩૦, મ અને 
રોજગાર ૦ ૭૦૦૦ ૭૦૦૦ ૭૦૦૦

૫૦ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૪૦૨, ભમુી અને 
જળસરંક્ષણ ૦ ૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦ ૨૪૦૦૦

૫૧ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૪૦૫, 
મત્ યો ોગ ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૫૨ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૭૦૨, નાની 
િસંચાઇ ૦ ૭૪૦૦૦ ૭૪૦૦૦ ૭૪૦૦૦

૫૩ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૮૦૧, િવજળી 
શિકત ૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૫૪ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૮૫૧, ગર્ામ અને 
નાના ઉ ોગો ૦ ૨૮૦૦૦ ૨૮૦૦૦ ૨૮૦૦૦

૫૫ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૩૦૫૪, ર  તા 
અને પલુો ૦ ૪૧૦૦૦ ૪૧૦૦૦ ૪૧૦૦૦

૫૬ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૪૦૧, પાકકૃિષ 
 યવ  થા ૦ ૧૪૦૦૦ ૧૪૦૦૦ ૧૪૦૦૦

૫૭ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૨૦૨, સામાન્ ય 
િશક્ષણ ૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦ ૬૮૦૦૦
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

ખચર્ 
નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (૧)  સરકારી પર્વિૃત  (ખચર્)

૫૮ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ ૨૪૦૩, પશપુાલન ૦ ૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦ ૧૨૦૦૦

૫૯ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ ૨૨૩૬, પોષણ ૦ ૩૦૦૦ ૩૦૦૦ ૩૦૦૦

૬૦ ૯૩ કિમ. ી, 
આદીજાતી િવકાસ

૨૫૦૧, ખાસ 
ગર્ા.િવ. કાયર્કર્મ ૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦ ૪૫૦૦૦

૬૧ ૭૨ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૩૬૦૪, ઓકટર્ોય 
ઉધરાવતી અને 
ઓકટર્ોય ન 
ઉધરાવતી ગર્ામ 
પચંાયતોને અનદુાન

૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૧૭૮૩૭૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦૦

૬૨ ૯૩
કિમ  નર ી, 
આદીજાતી 
િવકાસ

૨૪૦૬, વન 
િનમાર્ણ વન્ ય 
પર્ાણી જીવન

૦ ૧૭૦૦૦ ૧૭૦૦૦ ૧૭૦૦૦

૬૩ ૬૮
અિધક્ષક 
ઇજનેર પચંા. 
િસંચાઇ વતુર્ળ

૨૦૪૯,  યાજ ૧૭૦૯૮૨૪ ૧૦૦૦૦૦૦ ૦ ૦

૧૯૬૦૧૮૧૨૧૩ ૬૮૦૦૬૯૯૦૦૦ ૭૮૦૨૦૮૪૭૪૫ ૮૦૪૧૦૬૧૬૦૭કુલ સરવાળો : -
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કર્મ માગંણી
કર્માકં

ગર્ાન્ ટ 
ફાળવનાર 
કચેરી

ખચર્ નુ ં
સદર

૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૧૧
પર્ાથિમક 
િશક્ષણ 
િનયામક ી

૭૬૧૫, પરચરુણ 
લોન પર્ાશા. 
પેશગી િશક્ષક 
મકાન પેશગી

૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

૨ ૮ િવકાસ 
કિમ  નર ી

૭૬૧૫, પરચરુણ 
લોન મકાન વાહન 
લોન

૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦કુલ સરવાળો : -

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  (ર)� સરકારી લોન (ખચર્) 
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કર્મ સદર / પૈટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૦૦૭૦, જનરલ વહીવટ ૫૫૩૩૬૭૯ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૨ ૦૦૫૯, પબ્ લીક વકર્સ ૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦

૩ ૦૨૦૨, સામાન્ ય િશક્ષણ ૦ ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦

૫ ૦૨૧૦, તબીબી જાહરે 
આરોગ્ય ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૬ ૦૨૫૦, પોષણ કાયર્કર્મ ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦

૭ ૦૨૧૧, પરીવાર ક  યાણ 
કાયર્કર્મ ૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

૮ ૦૨૧૬, આવાસન ૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦
૯ ૦૨૨૫, અન.ુજાતી ક  યાણ ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦
૧૦ ૦૨૫૦, કુદરતી આફતો ૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦
૧૧ ૦૪૦૧, પાક કૃિષ  યવ  થા ૧૭૯૪૯૨૫ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦
૧૨ ૦૪૦૩, પશપુાલન ૬૦૪૧૨૭ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦
૧૩ ૦૪૨૫, સહકાર ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૧૪ ૦૮૫૧, મ અને નાના 
ઉ ોગો ૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦ ૨૦૦૦

૧૫ ૨૫૧૫, ખાસ ગર્ામીણ િવકાસ 
કાયર્કર્મ ૮૫૪૨૦૩ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૭ 0૭૦૨, નાની િસંચાઇ ૦ ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦

૧૮ ૦૦૭૦, ફ  ડ કન્ ટર્ોલ ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૧૯ ૧૦૫૪, ર  તા અને પલુો ૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦ ૧૬૦૦૦૦૦

૨૩ ૦૦૭૦, આંકડા અને વ  તી 
ગણતરી ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૮૭૮૬૯૩૪ ૨૬૯૯૦૦૦ ૨૬૯૯૦૦૦ ૨૬૯૯૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર (૩) તબદીલ થયેલ સરકારી પર્વિૃત આવકો માથંી સરકાર ીમા ંરીફંડ
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧
૭૬૧૫, પરચરુણ લોન 
(િશક્ષકો માટે) 
મકાન,  કુટર, સાયકલ, 
િવગેરેની વસલુાત

૦ ૦ ૦ ૦

૨

૭૬૧૫, પરચરુણ લોન 
(િવકાસ કમી.)     પચંાયત 
ના ંકમર્ચારીઓને      
મકાન,  કુટર, સાયકલ, 
િવગેરેની વસલુાત

૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

(૧) ગર્ામીણ ગોડાઉન માટે ૦ ૦ ૦ ૦

(ર) અન્ ય ૦ ૦ ૦ ૦

૩ હુડકો લોન ૦ ૦ ૦ ૦

૪ અન્ ય લોન ૦ ૦ ૦ ૦

૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર (૪) રાજય સરકાર તરફથી મળેલ લોન પેશગી તગાવી વગેરે સરકાર ીમા ંચકુવણી

કુલ સરવાળો : -
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ સરકારી ગોડાઉન લોન 
 યાજની વસલુાત ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦

૨
૭૬૧૫, (િવ. કિમ.) મકાન 
વાહન લોનની  યાજની 
વસલુાત

૩૩૧૩૨ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૩ અન્ ય લોન  યાજની વસલુાત ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૩૩૧૩૨ ૨૦૦૧૦૦૦ ૨૦૦૧૦૦૦ ૨૦૦૧૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ -ર (પ) રાજય સરકારની લોન પેશગીનાં યાજ વસલુાતની પરત ચકુવણી



Page 1

કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ કુલ ગર્ાન્ ટમાથંી થતા ં
ખચર્નો સરવાળો ૧૯૬૦૧૮૧૨૧૩ ૬૮૦૦૬૯૯૦૦૦ ૭૮૦૨૦૮૪૭૪૫ ૮૦૪૧૦૬૧૬૦૭

૨ કુલ લોનમાથંી થતા ંખચર્નો 
સરવાળો ૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦ ૫૩૦૦૦૦૦૦

૩ કુલ પરચરુણ આવક પરના 
ખચર્નો સરવાળો ૮૭૮૬૯૩૪ ૨૬૯૯૦૦૦ ૨૬૯૯૦૦૦ ૨૬૯૯૦૦૦

૪ કુલ લોન વસલુાતની પરત 
ચકુવણીનો સરવાળો ૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૯૭૧૭૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૫ કુલ  યાજ વસલુાતની 
પરત ચકુવણીનો સરવાળો ૩૩૧૩૨ ૨૦૦૧૦૦૦ ૨૦૦૧૦૦૦ ૨૦૦૧૦૦૦

કુલ એકંદર સરવાળો : ૧૯૬૯૦૦૧૨૭૯ ૬૮૬૧૩૯૯૦૦૦ ૭૮૬૯૫૦૧૭૪૫ ૮૧૦૧૨૬૧૬૦૭

બધં િસલક : ૬૪૯૮૨૩૨૨૦૧ ૨૦૪૭૬૮૧૨૫૪ ૬૫૭૪૪૪૭૨૦૧ ૬૮૩૧૩૭૧૨૦૧

કુલ એકંદર : ૮૪૬૭૨૩૩૪૮૦ ૮૯૦૯૦૮૦૨૫૪ ૧૪૪૪૩૯૪૮૯૪૬ ૧૪૯૩૨૬૩૨૮૦૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ર  સરકારી પર્વિૃત (ખચર્) ની તારીજ
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧

(અ) પચંાયત રાજય સં  થાને 
લોન ૦ ૦ ૦ ૦

(બ) કમર્ચારીઓને  યાજુકી 
લોન ૦ ૦ ૦ ૦

(ક) કમર્ચારીઓને બીન 
 યાજુકી લોન ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૨
રાજય સરકારની લોન 
િસવાયની અન્ ય સં  થાઓ 
તરફથી મળેલ લોન પૈકીની 
ચકુવણી

૦ ૦ ૦ ૦

૩ સં  થાની લોનની વસલુાત 
 યાજની વસલુાત ૦ ૦ ૦ ૦

કુલ સરવાળો : - ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (૧) દેવા િવભાગ (ખચર્) લોન િવભાગ

વભડંોળ માથંી ચકુવાયેલ લોન
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧
બાધંકામ અને િસંચાઇ 
િવભાગના ચકુવાયેલ 
એડવાન્ સ

૨૯૩૭૪૨૮ ૪૫૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦ ૨૨૦૦૦૦૦૦

૨ િશક્ષણ એડવાન્ સ ૬૨૯૬૪૪ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૩ મધ્ ય  થ એડવાન્ સ ૨૩૦૮૨૨ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦ ૨૫૦૦૦૦૦

૪
પચંાયતની જુદી જુદી 
શાખાઓના ંકમર્ચારીઓ માટે 
અપાયેલ એડવાન્ સીઝ

૦ ૦ ૦ ૦

૫
જુદી-જુદી શાખાઓને કચેરી 
ખચર્ માટે અપાયેલ પેશગી 
(આરોગ્ ય સેલ)

૧૯૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૩૮૧૬૮૯૪ ૭૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (ર) પેશગી િવભાગ (ખચર્) એડવાન્ સ
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ શાખાઓ તરફથી ડીપોઝીટ પરત

(અ)  બાધંકામ િવભાગ ૧૧૩૮૪૯૮૧૫ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦૦

(બ) આરોગ્ ય સેલ ૫૦૭૫૪ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦૦

(ક) િસંચાઇ િવભાગ ૪૮૦૩૭૮૩ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦૦

૨
પચંાયતને મળેલ અન્ ય 
ડીપોઝીટ માથંી થયેલ ખચર્ 
અને પરચરુણ ખચર્

(અ) મધ્ ય  થ ૨૮૭૪૯૯ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

(બ) િશક્ષણ ૨૧૭૪૨૧૮૫ ૯૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦૦

(ક) આઇ.સી.ડી.એસ. ૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦

૩ અન્ ય ખચર્ સ  પેન્ સ ૦ ૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

૪
(ઇ) ગામતળ પ્ લોટની ઉપજ 
પચંાયતના ંિવકાસના ંકામો 
માટે

૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૧૪૦૭૩૪૦૩૬ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (૩) ડીપોઝીટ િવભાગ (ખચર્)
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ િજ  લા ગર્ામ ઉ ેજક નીધી ૦ ૪૧૨૫૦૦ ૪૧૫૦૦૦ ૪૧૫૦૦૦

૨ રાજય સમકારી નીધી ૦ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦

૩ િજ  લા સમકારી નીધી ૦ ૪૧૨૫૦૦ ૪૨૦૦૦૦ ૪૨૦૦૦૦

૪ પરુ િનયતંર્ણ ભડંોળ ૧૭૫૭૨ ૩૭૭૫૦૦૦ ૯૦૨૦૫૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦

૫ કુટંુબ ક  યાણ નીધી ૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦૦

૬ સામાજીક ન્ યાય નીધી ૨૮૯૬૬૪ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ ૩૫૦૦૦૦

કુલ સરવાળો : - ૩૦૭૨૩૬ ૫૩૫૦૦૦૦ ૧૦૬૦૫૫૦૦ ૬૬૩૫૦૦૦

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩ (૪) નીધી િવભાગ (ખચર્) 
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કર્મ સદર / પેટાસદર ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની 
ખરેખર ખચર્

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 મળુ અંદાજ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ નો
 સધુારેલ અંદાજ

૨૦૧૬-૨૦૧૭ 
નો અંદાજ ન ધ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ લોન િવભાગનો સરવાળો ૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦

૨ પેશગી િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૩૮૧૬૮૯૪ ૭૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦૦

૩ ડીપોઝીટ િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૧૪૦૭૩૪૦૩૬ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦ ૬૯૦૩૦૦૦૦

૪ નીધી િવભાગનો કુલ 
સરવાળો ૩૦૭૨૩૬ ૫૩૫૦૦૦૦ ૧૦૬૦૫૫૦૦ ૬૬૩૫૦૦૦

દેવા િવભાગનો કુલ 
સરવાળો : ૧૪૪૮૫૮૧૬૬ ૮૨૩૮૦૦૦૦ ૧૦૫૬૩૫૫૦૦ ૧૦૧૬૬૫૦૦૦

વષર્ના અંતે બધં િસલક : ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૩૫૬૫૧૭૩૬૧ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮ ૩૬૬૦૯૮૫૯૮

એકંદર કુલ : ૫૧૦૯૫૬૭૬૪ ૪૩૮૮૯૭૩૬૧ ૪૭૧૭૩૪૦૯૮ ૪૬૭૭૬૩૫૯૮

સહી: વી. એમ. દેસાઇ સહી: આયષુ એસ. ઓક (IAS) સહી: સજંયિસંહ એ. સરવૈયા
િહસાબી અિધકારી િજ  લા િવકાસ અિધકારી પર્મખુ

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર િજ  લા પચંાયત ભાવનગર

િજ  લા પચંાયત ભાવનગર
અંદાજપતર્ સને : ૨૦૧૬-૨૦૧૭ તથા સધુારેલ સને : ૨૦૧૫-૧૬

ભાગ - ૩  દેવા િવભાગ (ખચર્) ની તારીજ
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