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પЧરિશΓ-૧         APPENDIX-1
પંચાયતોને સહાયક અનુદાન અને લોન માટъની મુÅય સદરવાર જોગવાઇઓની િવગતો દશા↓વતુ પĦક - Statement showing details of Major Head Wise provision made for Grant-in-Aid and Loans to Panchayats.(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

  
૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો સારાંશ SUMMARY ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ 
Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 2017 - 2018
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
Plan Non 

Plan
Plan Non 

Plan
Plan Non 

Plan

  
1  2  3  4  5  6  7 8 9

  
         મુÅય સદર          Major Head:

2.00 6280.86 2.00 6352.17 -- 6247.17          જાહъર કામો 2059  Public Works 7247.04
-- 107.09 -- 160.00 -- 160.00          આવાસન 2216  Housing 170.00

1324.52 -- 1177.02 -- 1177.02 --          પશુપાલન. 2403  Animal Husbandry 1503.68
         માગ↓ અને પુલ 3054  Roads and Bridges

137.50 -- 400.00 -- 400.00 --          િબન-મતપાĦ Charged 400.50
166101.22 19183.17 179594.03 44128.39 179894.03 44198.89          મતપાĦ Voted 223695.29
 

137.50 -- 400.00 -- 400.00 --          િબન-મતપાĦ          Charged 400.50
167427.74 25571.12 180773.05 50640.56 181071.05 50606.06          સરવાળો          Total 232616.01
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 માગ↓ અને મકાન િવભાગ  Roads And Buildings Department  
માંગણી નં. : ૮૪  Demand No. : 84

સેÄટર : क-સામા×ય સેવાઓ  Sector A-General Services
પેટા સેÄટર : (ઘ) વહીવટી સેવાઓ  Sub Sector : (d) Administrative Services
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો  MAJOR HEAD : 2059 : Public Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
 
અંદાજી 
ખચ↓

૨૦૧૬-
૨૦૧૭

૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો

અંત સુધીનું 
સંભિવત ખચ↓ 

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ 

Estimated 
cost

Probable 
expenditure 
upto end of

Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates

2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018
  

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan
 

1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           કચેરી મકાનો 01  Office Building
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --  2.00  --  2.00  65.00    10.00   બાંધકામ સામા×ય સમુŵ કચેરી 

મકાન
051  Construction - General Pool 

Office Accommodation
42.00

--  --  --  269.70  --  250.00    200.00   િનભાવ અને મરામત 053  Maintenance and Repair 350.00
 

--  --           સરવાળો , કચેરી મકાનો 01  Total , Office Building
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  2.00  269.70  2.00  315.00 210.00   મતપાĦ Voted 392.00
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --  --  6011.16  --  6037.17    6037.17   િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 6855.04
--  --  --  --  --  --       સજાવટ 103  Furnishings --

 
--  --           સરવાળો , સામા×ય 80  Total , General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  6011.16  --  6037.17    6037.17   મતપાĦ   Voted 6855.04

 
--  --           કЮલ સરવાળો જાહъર કામો 2059  Grand Total Public Works 
--  --  2.00  6280.86  2.00  6352.17    6247.17     7247.04

 
--  --           બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries
--  --  --  --  --  0.06       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.60
--  --  --  --  --  0.01       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 3.00

 
--  --  2.00  6280.86  2.00  6352.10    6247.17   ચોÅખો સરવાળો જાહъર કામો 2059  Net Total Public Works 7243.44

 

H-2059-(2)
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           કચેરી મકાનો 01  Office Building
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           બાંધકામ સામા×ય સમુŵ કચેરી 

મકાન
051  Construction - General Pool 

Office Accommodation
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           નાના મૂળ કામ 01  Minor Original Works 

2059 01 051 01
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 40.00

 
--  --           જાહъર કામો : 10  Public Works : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  25.00    5.00   એકіદર સરવાળો 01(10)  Gross Total --

 
--  --           તબીબી : 12  Medical : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  40.00    5.00   એકіદર સરવાળો 01(12)  Gross Total --
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           સામા×ય સેવાઓ- મકાનો 

117300
05  General Service Building 

2059 01 051 05
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--  --  300.00  2.00  2.00  --       તરણેતરના મેળા માટъ વધારાની 
સવલતો પુરી પાડવી

1  Panchayata Division, 
Surendranagar- Providing 
Additional Amenities For 
Tarneator Meals.( Scheme 
No. Hsg-14)

2.00

              
--  --  100.00  --  --  --       રીĺોફЫટỲગ રીપેસ↓ તથા 

રીહъબીલીટъશન ઓફ અનડેમેજ 
પંચાયત િબàડỲગ ઇન ઝોન-૪ અને 
૩ ઓફ બનાસકાઠા િજ·ા.

2  Retrofitting of Panchayat 
Building in Zone IV and 
III of Banaskatha District 
Package No RPB 18 BNK

--

 
--  --  402.00  2.00  2.00  --       એકіદર સરવાળો 05  Gross Total 2.00

 
--  --  2.00  --  2.00  65.00    10.00   એકіદર સરવાળો ૦૫૧ બાંધકામ 

સામા×ય સમુŵ કચેરી મકાન
  Gross Total 051 

Construction - General Pool 
Office Accommodation

42.00
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           િનભાવ અને મરામત 053  Maintenance and Repair 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           અ×ય િનભાવ ખચ↓ (માલ સામાન 

તથા અ×ય ખચ↓)(બીન રહъણાંકના 
મકાનોની મરામત) 

02  Other maintenance 
expenditure (material and 
others) (repairs to non-
residential buildings) 
2059 01 053 02

--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  269.70         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  --    200.00   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 350.00

 
--  --  --  269.70  --  250.00    200.00   એકіદર સરવાળો ૦૫૩ િનભાવ 

અને મરામત
  Gross Total 053 

Maintenance and Repair 
350.00

 
--  --           સરવાળો ૦૧ કચેરી મકાનો   Total 01 Office Building
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  2.00  269.70  2.00  315.00    210.00   મતપાĦ   Voted 392.00
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           વહીવટ 02  Administration 

2059 80 001 02
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  4586.39         પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances

--  --  --  1424.77  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 
સહાયક અનુદાન

3132  Grants-in-Aid General to 
Panchayats pertaining to 
others

--

--  --           પગાર 0100  Salaries : 
--  --  --  --  --  640.88       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 1450.00
--  --  --  --  --  1843.52       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 4000.00
--  --  --  --  --  1855.28       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 272.50
--  --  --  --  --  139.82       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 42.00
--  --  --  --  --  53.52       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 32.00
--  --  --  --  --  37.19       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
24.00

--  --  --  --  --  67.82       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 50.00
--  --  --  --  --  34.64       બોનસ 0108  Bonus 30.00
--  --  --  --  --  288.22       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 300.00
--  --  --  --  --  310.89       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 240.00
--  --  --  --  --  29.85       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
14.00

--  --  --  --  --  --       વચગાળાની રાહત 0112  Interim Relief --
 

H-2059-(3)
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  --  97.29       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 75.00
--  --  --  --  --  16.59       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted --
--  --  --  --  --  109.43       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted --

--  --  --  --  --  34.73       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted --
--  --  --  --  --  62.80       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted --
--  --  --  --  --  15.10       વેતન 0200  Wages 12.00
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  --  --  --  --  34.96       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 24.84
--  --  --  --  --  239.28       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 191.10
--  --  --  --  --  25.20       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes 5.00
--  --  --  --  --  50.33       Ĭકાશન 1600  Publication 30.00
--  --  --  --  --  --       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials --
--  --  --  --  --  14.05       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity 16.00
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services --
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man 

Power)
--

--  --  --  --  --  --       િશæય િત/ Ǽીકા 3400  Scholarships/Stipend --
--  --  --  --  --  7.00       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 14.00
--  --  --  --  --  16.70       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 18.00
--  --  --  --  --  12.01       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment 10.00
--  --  --  --  --  0.06       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 0.60
--  --  --  --  --  0.01       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 3.00

 
--  --  --  1424.77  --  6037.17    6037.17   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 6855.04

 
--  --           બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries
--  --  --  --  --  0.06       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.60
--  --  --  --  --  0.01       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 3.00

 
--  --  --  1424.77  --  6037.10    6037.17   ચોÅખો સરવાળો 02  Net Total 6851.44

 
--  --  --  6011.16  --  6037.17    6037.17   એકіદર સરવાળો ૦૦૧ િનદ‼શ અને 

વહીવટ
  Gross Total 001 Direction 

and Administration
6855.04
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૦૫૯ : જાહъર કામો MAJOR HEAD : 2059 : Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           સજાવટ 103  Furnishings 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           મકાનો 42  Buildings 

2059 80 103 42
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો ૧૦૩ સજાવટ   Gross Total 103 

Furnishings 
--

 
--  --           સરવાળો ૮૦ સામા×ય   Total 80 General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  6011.16  --  6037.17    6037.17   મતપાĦ   Voted 6855.04

 
--  --  2.00  6280.86  2.00  6352.17    6247.17  ૨૦૫૯ કЮલ સરવાળોજાહъર કામો 2059  Grand TotalPublic Works 7247.04
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 માગ↓ અને મકાન િવભાગ  Roads And Buildings Department  
માંગણી નં. : ૮૫  Demand No. : 85

સેÄટર : ख-સામાિજક સેવાઓ  Sector B-Social Services
પેટા સેÄટર : (ગ) પાણી પુરવઠો, çવÉછતા, આવાસન 

અને શહъરી િવકાસ
 Sub Sector : (c) Water Supply, Sanitation, 

Housing and Urban Development
મુÅય સદર : ૨૨૧૬ : આવાસન  MAJOR HEAD : 2216 : Housing

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
 
અંદાજી 
ખચ↓

૨૦૧૬-
૨૦૧૭

૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો

અંત સુધીનું 
સંભિવત ખચ↓ 

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ 

Estimated 
cost

Probable 
expenditure 
upto end of

Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates

2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018
  

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan
 

1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 05  General Pool 

Accommodation
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --  --  --  --  --       મરામત અને િનભાવ 053  Maintenance and Repairs 10.00

 
--  --           સરવાળો , સામા×ય િનવાસન 

સમુÉયય
05  Total , General Pool 

Accommodation
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  --  --  --       મતપાĦ   Voted 10.00
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માંગણી નં. : ૮૫ Demand No. : 85
મુÅય સદર : ૨૨૧૬ : આવાસન MAJOR HEAD : 2216 : Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00   અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 160.00

 
--  --           સરવાળો , સામા×ય 80  Total , General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00   મતપાĦ   Voted 160.00

 
--  --           કЮલ સરવાળો આવાસન 2216  Grand Total Housing 
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00     170.00

 

H-2059-(4)
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માંગણી નં. : ૮૫ Demand No. : 85
મુÅય સદર : ૨૨૧૬ : આવાસન MAJOR HEAD : 2216 : Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 05  General Pool Accommodation
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           મરામત અને િનભાવ 053  Maintenance and Repairs
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           બાંધકામ 01  Construction 

2216 05 053 01
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 10.00

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો ૦૫૩ મરામત 

અને િનભાવ
  Gross Total 053 

Maintenance and Repairs
10.00

 
--  --           સરવાળો ૦૫ સામા×ય િનવાસન 

સમુÉયય
  Total 05 General Pool 

Accommodation
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  --  --  --       મતપાĦ   Voted 10.00
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 માગ↓ અને મકાન િવભાગ  Roads And Buildings Department  
માંગણી નં. : ૮૪  Demand No. : 84

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓ  Sector C-Economic Services
પેટા સેÄટર : (ક) કжિષ અને સંલગ્ન Ĭ િǼઓ  Sub Sector : (a) Agriculture and Allied 

Activities
મુÅય સદર : ૨૪૦૩ : પશુપાલન.  MAJOR HEAD : 2403 : Animal Husbandry

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
 
અંદાજી 
ખચ↓

૨૦૧૬-
૨૦૧૭

૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો

અંત સુધીનું 
સંભિવત ખચ↓ 

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ 

Estimated 
cost

Probable 
expenditure 
upto end of

Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates

2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018
  

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan
 

1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           00  
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head

3785.11  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02     પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ 
આરોÆય

101  Veterinary Services and 
Animal Health

1503.68

 
--  --           કЮલ સરવાળો પશુપાલન. 2403  Grand Total Animal 

Husbandry 
3785.11  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02       1503.68
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માંગણી નં. : ૮૫ Demand No. : 85
મુÅય સદર : ૨૨૧૬ : આવાસન MAJOR HEAD : 2216 : Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           રહъણાંકના મકાનોની િનભાવ અને 

મરામત 
01  Maintenance and Repairs to 

Residential Buildings 
2216 80 800 01

--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances

--

--  --  --  107.09         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 
સહાયક અનુદાન

3132  Grants-in-Aid General to 
Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  --    160.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 160.00

 
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00   એકіદર સરવાળો ૮૦૦ અ×ય ખચ↓   Gross Total 800 Other 

Expenditure
160.00

 
--  --           સરવાળો ૮૦ સામા×ય   Total 80 General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00   મતપાĦ   Voted 160.00

 
--  --  --  107.09  --  160.00    160.00  ૨૨૧૬ કЮલ સરવાળોઆવાસન 2216  Grand TotalHousing 170.00
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૪૦૩ : પશુપાલન. MAJOR HEAD : 2403 : Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ આરોÆય 101  Veterinary Services and 

Animal Health
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           ANH-3 મકાનો 

110253
42  ANH-3 Buildings 

2403 00 101 42
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--  --  --  --  --  --       િબન આЧદજાિત િવçતારોમાં જુદા 
જુદા çથળો ખાતે પશુ દવાખાના અને 
Ĭાથિમક સારવાર પશુરોગ કы×ĩોના 
મકાનનું બાંધકામ અને મરામત 

1  Construction and Repairing 
Of Veterinary Dispensaries 
And First Aid Veterinary 
Service Centers At Various 
Places In non-tribal area.

--

           માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division
--  --  --  --  --  --       પશુ િચЧકÓસા દવાખાના અને 

ફçટ↓ એઈડ પશુ િચЧકÓસા કы×ĩોના 
મકાનોનું બાંધકામ

2  Construction Of Veterinary 
Dispensary And First Aid 
Veterinary Centre At Various 
Places In The State.

--

--  --  --  --  --  --       રાËયમાં જુદા જુદા çથળોએ પશુરોગ 
િચЧકÓસા દવાખાનાં અને પશુરોગ 
Ĭાથિમક ઉપચાર કы×ĩોનું મરામત 

3  Minor Repairing Of 
Veterinary Dispensaries And 
First Aid Veterinary Service 
Centers At Various Places In 
The State.

--

--  --  --  --  --  --       રાËયમાં જુદા જુદા çથળોએ પશુરોગ 
િચЧકÓસા દવાખાનાં અને પશુરોગ 
Ĭાથિમક ઉપચાર કы×ĩોનું બાંધકામ 

4  Construction of New 
Veterinary Dispensaries And 
First Aid Veterinary Service 
Centers At Various Places In 
The State.

--

 

H-2059-(5)
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૪૦૩ : પશુપાલન. MAJOR HEAD : 2403 : Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  --  --       રાËયમાં જુદા જુદા çથળોએ પશુરોગ 

િચЧકÓસા દવાખાનાં અને પશુરોગ 
Ĭાથિમક ઉપચાર કы×ĩોનું મરામત 

5  Minor Repairing Of Veterinary 
Dispensaries And First Aid 
Veterinary Service Centers At 
Various Places In The State.

--

           સાબરકાંઠા   Sabarkantha
107.21  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના 
નવા મકાનોનું ગટર, પાણી, િવજળીના 
સુિવધાવાળા નવા મકાન તથા 
કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

6  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Sabarkantha District 
Panchayat.

--

           અમરъલી   Amreli
23.62  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના 
નવા મકાનોનું ગટર, પાણી, િવજળીના 
સુિવધાવાળા નવા મકાન તથા 
કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

7  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Amreli District 
Panchayat.

--

           કÉછ   Kachchh
48.50  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના 
નવા મકાનોનું ગટર, પાણી, િવજળીના 
સુિવધાવાળા નવા મકાન તથા 
કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

8  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Kutchh District 
Panchayat.

--

           મહъસાણા   Mahesana
200.65  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના 
નવા મકાનોનું ગટર, પાણી, િવજળીના 
સુિવધાવાળા નવા મકાન તથા 
કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

9  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Mahesana District 
Panchayat.

--
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૪૦૩ : પશુપાલન. MAJOR HEAD : 2403 : Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
           ખેડા   Kheda

149.25  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 
હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

10  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Kheda District 
Panchayat.

--

           જુનાગઢ   Junagadh
11.90  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

11  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Junagadh District 
Panchayat.

--

           સુરત   Surat
40.02  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

12  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Surat District Panchayat.

--

           પાÎ÷   Patan
176.95  --  --  --  79.34  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડવોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

13  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Patan District Panchayat.

--

           ભાવનગર   Bhavnagar
45.90  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડ વોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

14  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Bhavnagar District 
Panchayat.

--

           આણંદ   Anand
379.75  --  --  --  --  --       એ.એન.એચ-૨ રાËયની િજ·ા પંચાયત 

હçતકની પશુસારવાર સંçથાઓના નવા મકાનોનું 
ગટર, પાણી, િવજળીના સુિવધાવાળા નવા મકાન 
તથા કіÜપાઉ×ડ વોલનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનોના મરામત કામની યોજના

15  Construction of new building with 
compound wall and repairing of 
the existing building of veterinary 
institutions of Anand District 
Panchayat.

--
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માંગણી નં. : ૮૪ Demand No. : 84
મુÅય સદર : ૨૪૦૩ : પશુપાલન. MAJOR HEAD : 2403 : Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             Various District Of State

1097.68  --  --  --  1097.68  --       રાËયમાં િવિવધ જી·ાઓમાં 
પશુ દવાખાના અને Ĭાથિમક પશુ 
સારવાર કы×ĩના નવા બાંધકામ અને 
મરામત

16  Construction and Repairing 
of Veterinary Dispensary and 
first aid Veterinary centers at 
various Districts in the State

--

           નવા કામ   New Work
           જુદા çથળો   Various Places

1503.68  --  --  --  --  --       જી·ા પંચાયત હçતકની િવિવધ 
પશુ સારવાર સંçથાઓના નવીન 
બાંધકામ તથા હયાત મકાનના 
મરામત અંગે.

17  Construction of New 
Building and Repairing of 
existing Buildings of various 
Veterinary Institutes under 
District Panchayats.

1503.68

 
3785.11  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02     એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 1503.68
 
3785.11  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02     એકіદર સરવાળો ૧૦૧ 

પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ 
આરોÆય

  Gross Total 101 Veterinary 
Services and Animal Health

1503.68

 
3785.11  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02    ૨૪૦૩ કЮલ સરવાળોપશુપાલન. 2403  Grand TotalAnimal 

Husbandry 
1503.68
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 માગ↓ અને મકાન િવભાગ  Roads And Buildings Department  
માંગણી નં. : ૮૬  Demand No. : 86

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓ  Sector C-Economic Services
પેટા સેÄટર : (જ) પЧરવહન  Sub Sector : (g) Transport

મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ  MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
અંદાજી 
ખચ↓

૨૦૧૬-
૨૦૧૭

૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો

અંત સુધીનું 
સંભિવત ખચ↓ 

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ 

Estimated 
cost

Probable 
expenditure 
upto end of

Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates

2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018
  

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

આયોજન આયોજન 
બહાર 

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan
 

1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  District and others Road
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --           માગ↓ કામો 337  Roads Works
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00     (િબન-મતપાĦ)   (Charged) 400.50

561361.00  --  87239.35  --  168594.03  --  168894.03     (મતપાĦ)   (Voted) 174094.03
262684.00  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00     Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના 338  Pradhan Mantri Gram Sadak 

Yojana
5500.00

 
--  --           સરવાળો , િજ·ા અને અ×ય 

માગђ↓
04  Total , District and others 

Road
 

--  --  137.50  --  400.00  --  400.00 િબન-મતપાĦ   Charged 400.50
824045.00  --  166101.22  --  179594.03  --  179894.03 મતપાĦ   Voted 179594.03
 

H-2059-(6)
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર   Minor Head
--  --  --  4089.01  --  4428.39    4428.39   િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 4401.26
--  --  --  127.00  --  150.00    120.00   યંĦ સામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments 140.00
--  --  --  14967.16  --  39550.00    39650.50   અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 39560.00

 
--  --           સરવાળો , સામા×ય 80  Total , General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  19183.17  --  44128.39    44198.89   મતપાĦ   Voted 44101.26

 
--  --           કЮલ સરવાળો માગ↓ અને પુલ 3054  Grand Total Roads and 

Bridges 
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00     (િબન-મતપાĦ)   (Charged) 400.50

824045.00  --  166101.22  19183.17  179594.03  44128.39  179894.03  44198.89   (મતપાĦ)   (Voted) 223695.29
 

--  --           બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries
--  --  --  --  --  0.48    0.20   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance --
--  --  --  --  --  10.55    5.00   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 11.55

 
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00     ચોÅખો સરવાળો માગ↓ અને પુલ 

(િબન-મતપાĦ) 
3054  Net Total Roads and 

Bridges (Charged) 
400.50

824045.00  --  166101.22  19183.17  179594.03  44117.36  179894.03  44193.69   ચોÅખો સરવાળો માગ↓ અને પુલ 
(મતપાĦ) 

3054  Net Total Roads and 
Bridges (Voted) 

223683.74
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar --

420.44  --  7753.00  --  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar --
--  --  --  662.26  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   Central Road Fund 

[Allocation ]
500.00

--  --  382737.00  --  500.00  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   Central Road Fund 
[Allocation ]

--

--  --  --  5.00  --  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar 5.00
45.00  --  8118.00  --  5.00  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar --

--  --  --  94.00  --  --       જામનગર   Jamnagar 94.00
377.00  --  40753.00  --  94.00  --       જામનગર   Jamnagar --

--  --  --  200.00  --  --       જુનાગઢ   Junagadh 200.00
720.00  --  73489.00  --  200.00  --       જુનાગઢ   Junagadh --

--  --  --  5.00  --  --       કÉછ   Kachchh 5.00
564.90  --  67222.00  --  5.00  --       કÉછ   Kachchh --

--  --  --  --  --  --       ખેડા   Kheda --
797.00  --  37942.00  --  --  --       ખેડા   Kheda --

--  --  --  6.00  --  --       મહъસાણા   Mehsana 6.00
850.47  --  195630.00  --  6.00  --       મહъસાણા   Mehsana --

--  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari --
482.00  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari --

--  --  --  59.00  --  --       પંચમહાલ   Panchmahal 59.00
645.00  --  284786.00  --  59.00  --       પંચમહાલ   Panchmahal --

--  --  --  --  --  --       પાટણ   Patan --
190.00  --  --  --  --  --       પાટણ   Patan --

--  --  --  200.00  --  --       પોરબંદર   Porbandar 200.00
1195.00  --  11000.00  --  200.00  --       પોરબંદર   Porbandar --

--  --  --  183.67  --  --       રાજકોટ   Rajkot 184.45
529.31  --  840.00  --  184.45  --       રાજકોટ   Rajkot --

--  --  --  550.00  --  --       સાબરકાઠા   Sabarkantha 550.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  District and others Road
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           માગ↓ કામો 337  Roads Works
--  --           અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centrally Sponsored 

Scheme :
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           RBD-4 માગ↓ અને પુલો 

114003
11  RBD-4 Roads and Bridges 

3054 04 337 11
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  1336.00  --  --  --       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances

--

--  --  78578.50  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 
સહાયક અનુદાન

3132  Grants-in-Aid General to 
Panchayats pertaining to 
others

--

--  --  --  --         પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

--  --  --  --  --  --       અમદાવાદ   Ahmedabad --
446.00  --  --  --  --  --       અમદાવાદ   Ahmedabad --

--  --  --  --  --  --       અમરъલી   Amreli --
143.54  --  8244.00  --  --  --       અમરъલી   Amreli --

--  --  --  --  --  --       આણંદ   Anand --
68.00  --  --  --  --  --       આણંદ   Anand --

--  --  --  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha --
372.00  --  65315.00  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha --

--  --  --  50.00  --  --       ભλચ   Bharuch 50.00
651.25  --  105522.00  --  50.00  --       ભλચ   Bharuch --
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
2000.00  --  88646.00  --  550.00  --       સાબરકાંઠા   Sabarkantha --

--  --  --  1.00  --  --       સુરત   Surat 1.00
323.25  --  --  --  1.00  --       સુરત   Surat --

--  --  --  --  --  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar --
244.84  --  38549.00  --  --  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar --

--  --  --  273.00  --  --       વડોદરા   Vadodara 322.50
1075.00  --  134497.00  --  322.50  --       વડોદરા   Vadodara --

--  --  --  --  --  --       વલસાડ   Valsad --
80.00  --  --  --  --  --       વલસાડ   Valsad --

--  --  --  63307.08  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 11158.08
233341.00  --  18002993.00  --  63307.08  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District --
 

           સરવાળો, ૧૧ RBD-4 માગ↓ અને 
પુલો

  Total, 11 RBD-4 Roads and 
Bridges

245561.00  --  362.35  --  65484.03  --  65784.03     મતપાĦ   Voted 13335.03
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --

 
           સરવાળો, ૧૧ RBD-4 માગ↓ અને 

પુલો
  Total, 11 RBD-4 Roads and 

Bridges
--  --  --  --  --  --       મતપાĦ   Voted --
--  --  --  --  400.00  --  400.00     િબન-મતપાĦ   Charged 400.50

           (1) અમદાવાદ   (1) Ahmedabad
226.00  --  --  --  --  --       ફыદરા - પછમ માગૅ Ġાફ ભડીયાદ 

માગૅ 
1  Widening Fedra- Pachham 

Road Graph Bhadiyad Road
--

200.00  --  --  --  --  --       થોરી મુબારક -રъથલ - બાવળા 
માગૅની ખુટતી કડી પુરી પાડવી [મુ 
;િજ મા ] સે રъથલ કЮબા [સાંકોડ 
માગૅ]

2  Missing Link Of Thori-
Mubarak Rethal - Bavala 
Road [M D R ] Scc Rethal 
Kuba Sankod Road 

--

20.00  --  --  --  --  --       સીમેજ - ધોળી - ભુમલી રોડ સંગીન 
બનાવવો 

3  Strengthning of Simej- Dholi 
-Bhumali road 

--

 
446.00  --  --  --  --  --       સરવાળો : (1) અમદાવાદ   Total : (1) Ahmedabad --
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
           (2) અમરъલી   (2) Amreli

35.00  --  3808.00  --  --  --       ડુંગર કЮіડલા - શેિલયાણા - િવજપાડી 
માગ↓ (અમરъલીમાં) િજ·ા હદ સુધી 
અનુભાગ સુધી ડુંગર કЮіડલા માગ↓નું 
બાંધકામ. (મુ. િજ. મા.) 

1  Construction of road from 
Dugner to Kundla upto 
District Limit Section of 
Dungar Kundla Sheliana 
Vijapadi road (In Amareli ) 
(M. D. R.)

--

13.50  --  90.00  --  --  --       માણપુર - બડેલ - િપપЧરયા - ધરોઇ 
Ĭવેશ માગ↓. 

2  Manpur - Badel - Pipariya - 
Dharoi Approach road. 

--

18.00  --  4346.00  --  --  --       બકરા - જંબારવાલા - નાના કЮіડળ - 
ગઢકા માગ↓ની ખુટતી કડીનું બાંધકામ 

3  Construction missing link 
of Bakara - Jamabarwala - 
Nanikundal - Gadhada road. 

--

25.00  --  --  --  --  --       ધારી - આંબરડી - ગોપાલĠામ - 
સરભે×દા માગ↓ની ખુટતી કડી ભાગ 
અંકારડીથી ગોપાલ Ġામનું બાંધકામ. 

4  Construction missing link 
of Dhari - Ambaradi - 
Goplagram - Sarbhenda 
road (Section Ankaradi to 
Gopalgram). 

--

30.00  --  --  --  --  --       અમરъલી - નાના આંકЧડયા - 
Чફચડીયા - ચીતલ - રѕગપુર માગ↓નું 
બાંધકામ.

5  Construction of Amreli - 
Nana Ankadia - Fichadia - 
Chital - Rangpur road.

--

22.04  --  --  --  --  --       કЮіડલાને રાજુલા તાલુકા સાથે જોÐતા 
ડુંગર વીજપડી- સાવરકЮіડલા માગ↓નું 
બાંધકામ.

6  Construction of Dunagar - 
Vijpadi, Savarkundla road 
Joining Kundla with Rajula 
Taluka.

--

 
143.54  --  8244.00  --  --  --       સરવાળો : (2) અમરъલી   Total : (2) Amreli --
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           (3) આણંદ   (3) Anand

68.00  --  --  --  --  --       આહીમોજીતપુરા - ભારોડા - ઉમરъઠ 
માગ↓ પહોળૉ બનાવવો [મુ િજ મા ]

1  Widening of Ahimojitpura- 
Bharoda- Umreth road [M 
D R ]

--

 
68.00  --  --  --  --  --       સરવાળો : (3) આણંદ   Total : (3) Anand --

 
           (4) બનાસકાઠા   (4) Banaskantha

32.00  --  9850.00  --  --  --       ઉચાસણ -કાટા- ιવાણ માગૅ 1  Uchasan - Keta - Ruvana 
road

--

250.00  --  41243.00  --  --  --       કપાિસયા - સરોĦા માગૅ પર સરોĦા 
ગામ નજીક બનાસનદી પર ખુટતા 
બેઠા પુલ અથવા ઉŵ કΤાના પુલનું 
બાંધકામ [મુÅય િજ·ા માગૅ]

2  Missing causeway or high 
level Bridge on Kapasiya - 
Sarotra road Across Banas 
river near village Sarotra 
[Main District Road ]

--

90.00  --  14222.00  --  --  --       જુના ડીસા - સમૌ માગૅ પહોળો 
કરવો 

3  Widening of Juna Deesa - 
Samou road 

--

 
372.00  --  65315.00  --  --  --       સરવાળો : (4) બનાસકાઠા   Total : (4) Banaskantha --

 
           (5) ભλચ   (5) Bharuch

113.25  --  3080.00  --  --  --       અંકલેΐર-ગુમાનદъવ માગ↓ પર 
અમરાવતી નદી પર પુલનું બાંધકામ 

1  Constructing Bridge 
on Amravati river on 
Ankleshwar Gumandev road.

--

103.00  --  17900.00  --  --  --       ધરોલી - અંબાસ - કોયલીવાવ - 
સોખાલા માગ↓ નું બાંધકામ 

2  Construction of Dharoli - 
Ambas - Koyalivav - Sokhala 
road

--

250.00  --  10000.00  --  --  --       હાલના હાંસોટ કાંЧટયાજાળ માગ↓ને 
પહોળૉ અને સંગીન બનાવવો (મુÅય 
િજ·ા માગ↓)

3  Widening and Strengthening 
of existing Hansot Kantiaal 
road 

--

90.00  --  43882.00  50.00  50.00  --       આàવા- સાયન- બાલવ- બલોટા- 
ઇલાવા માગ↓ પર ખુટતા પુલો પુરાં 
પાડવાં (અ×ય િજલા માગ↓)

4  Providing missing bridges 
Alwa - Sayan-Baltva Baltova-
Ilava road 

50.00

70.00  --  27660.00  --  --  --       વાવોલ - ખડી માગ↓ પર હાંસટ - 
કોસંબા માગ↓ ખાતે પુલનું બાંધકામ.

5  Construction of Bridges 
Hansat - Kosamba road on 
Vavol-Khadi 

--
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25.00  --  3000.00  --  --  --       સીમેલીયા - મેજરાર રોડ સંગીન 

બનાવવો. 
6  Strengthening of Simaliya - 

Meshrar road.
--

 
651.25  --  105522.00  50.00  50.00  --       સરવાળો : (5) ભλચ   Total : (5) Bharuch 50.00

 
           (6) ભાવનગર   (6) Bhavnagar

25.00  --  1920.00  --  --  --       ધારી થઇને જતા િપયાવાથી કыરાલા 
ĠાÜય માગ↓ નું બાંધકામ ૧૦૦૦ 
Чક. મી.

1  Constructing Roadfrom 
Piyava To Kerala Rural 
Roads Via Dhari 1000 K. M. 

--

40.00  --  1724.00  --  --  --       શેલા - વીજપાડી માગ↓નું બાંધકામ. 4  Construction of Sela - 
Vijpadi road.

--

63.44  --  282.00  --  --  --       ઉજલવાવ - રામણકા - અલાસપુર - 
લાખણકા માગ↓નું બાંધકામ. 

5  Construction of Ujalvav 
- Ramanka - Alaspur - 
Lakhamaka road.

--

125.00  --  --  --  --  --       િચĦા - િસદસર - વલુકડ - મોટા 
ખોખરા - પાિનયારા - બભિણયા 
- તાંસા માગ↓ પર ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ. 

6  Construction a Missing Link 
of Chitra - Sidsar - Valukad 
- Mota Khokhara - Paniyara - 
Bambhaniya - Tansa road. 

--

15.00  --  --  --  --  --       સોનગઢ - જાિલયા - કાનડ માગ↓નુ 
બાંધકામ. 

7  Construction of Songadh - 
Jalia - Kanad road. 

--

35.00  --  --  --  --  --       સ′જલીયા - ખાખરીયા રોડનું માગ↓ 
બાંધકામ. 

10  Constructing of Senjaliya - 
Khakhariya road. 

--

57.00  --  3827.00  --  --  --       હલુકવદ - માખણીયા રોડનું 
બાંધકામ. (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

12  Constructing of Habukvad 
Makhaniya road. (Work 
including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

--

60.00  --  --  --  --  --       મોટા ખાખરા ભંડારીયા માગ↓નું 
બાંધકામ. (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

13  Constructing of Mota 
Khokhara Bhandariya Road. 
(work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

--

 
420.44  --  7753.00  --  --  --       સરવાળો : (6) ભાવનગર   Total : (6) Bhavnagar --
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
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           (7) કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   (7) Central Road Fund 

[Allocation ]
           ૧૦૦% કы×ĩ પુરçĝЮત યોજના   100% Centrally Sponsered 

Scheme
--  --  382737.00  662.26  500.00  --       પંચાયત Ĭભાગના કы×ĩીય માગ↓ 

િનિધ કામો
4  Work Of Central Roads 

Funds Of Panchayat Division
500.00

 
--  --  382737.00  662.26  500.00  --       સરવાળો : (7) કы×ĩીય માગૅ િનિધ 

[ફાળવણી ]
  Total : (7) Central Road 

Fund [Allocation ]
500.00

 
           (8) ગાંધીનગર   (8) Gandhinagar

45.00  --  8118.00  5.00  5.00  --       નારદીપુર- મોખાસણ- પાનસર રોડ 1  Nardipur Mokhasan Pansar 
road

5.00

 
45.00  --  8118.00  5.00  5.00  --       સરવાળો : (8) ગાંધીનગર   Total : (8) Gandhinagar 5.00

 
           (9) જામનગર   (9) Jamnagar

38.00  --  --  15.00  15.00  --       સણોસરા - સણોસરી - ચોખંડા- 
ભાણખોખારી - ભાડથર માગ↓ (Ĭથમ 
તબકકો ) નું બાંધકામ. (સાગરખેડુ 
સવા↨ગી િવકાસ યોજના હъઠળ)

1  Construction of Sanosara-
Sanosari -Chokhanda-
Bhankhokhari- Bhadthar road 
(1 st Stage). (work under 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

15.00

40.00  --  25263.00  64.00  64.00  --       મોતીગોપ - જીણાવારી - ઇçવરીયા 
- Īોફા માગ↓ પર ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ 

2  Construction Of Missing 
Link Of Motigop-Jinavari - 
Ishwariya-Dhorpha

64.00

55.00  --  39.00  15.00  15.00  --       સણોસરા-ચોખંડા - ભાડથરનું 
બાંધકામ. (બીજો તબકકો ) 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

3  Construction of Sansosara 
Chokhanda Bhadthar road 
(2nd stage) (Work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

15.00

30.00  --  6441.00  --  --  --       નંદાણા - વનાણા માગ↓ પર ખુટતાં 
પુલોનું બાંધકામ. 

4  Construction of Missing 
Bridges on Nandana- Vanana 
road

--

 

H-2059-(8)
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70.00  --  286.00  --  --  --       મોડપર-જશાપર-કàયાણપુર માગ↓ 

ઉપર ખુટતા પુલોનું બાંધકામ. 
5  Construction of Missing on 

Modpar-Jasapar-Kalyanpar 
road

--

94.00  --  8724.00  --  --  --       મોટી માટલી-કાનકોટડા-બાંગારોડ 
સંગીન અને પહોળો બનાવવો. 

6  Strengthning and Widening 
of Moti Matli-Khankotda-
Banaga road. 

--

50.00  --  --  --  --  --       િવરમદડ-માધુપુર-મોવાદા-િસÖધપુર 
રોડ સંગીન બનાવવો. 

7  Strengthning Of Viramdad-
Madhupar-Movada-Sidhpur 
Road. 

--

 
377.00  --  40753.00  94.00  94.00  --       સરવાળો : (9) જામનગર   Total : (9) Jamnagar 94.00

 
           (10) જુનાગઢ   (10) Junagadh

18.00  --  22035.00  --  --  --       ખાપર-ઝુંડુવાડી, ધાતસોર- ઇટ વાયા-
ખીલાપાડ ધોકડવા માગ↓ (બીજો 
તબŨો) 

1  Khapar - Zundvadi - Dhatsar 
- Intwaya - Khilapad- 
Dhokadva road (Second 
Statge). 

--

70.00  --  2733.00  --  --  --       માણાવદર - બુરી માગ↓ ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ. 

2  Construction Missing Link of 
Manvadar- Buri road. 

--

75.00  --  --  --  --  --       ઉના- આમોદરા-મોટા-િસમલી-
ટѕખાલા - રોહજા માગ↓નીએ ખુટતી 
કડીનું બાંધકામ . (૧૧.૦ થી 
૧૯.૫૦) (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

3  Construction Missing Link 
Of Una - Amodara - Mota 
Simli - Tankhala - Rohja 
Road (11/0 To 19/50). 
(Work Including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

--

40.00  --  2568.00  --  --  --       ભ′સાણા-રાફિળયા માગ↓ . 4  Bhesan- Rafliya road. --
75.00  --  534.00  200.00  200.00  --       રાËય ધોરી માગ↓ને જોડતો મોટી 

મોણપરી- સરસાઇ- ચાંપરડામાગ↓.
5  Moti Monpari - Sarsai - 

Champarda joinig to State 
Highway. 

200.00

144.00  --  8792.00  --  --  --       લીિલયા - લીમધરા માગ↓ પર પુલનુ 
બાંધકામ 

6  Construction of Bridge on 
Liliya - Limadhra road. 

--

40.00  --  1134.00  --  --  --       બાંટфવા-િસતાણા માગ↓. 7  Bantwa- Sitana road --
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25.00  --  2055.00  --  --  --       કાશીપાનેશ-લીમĪા રોડ સુધારણાનું 

કામ. 
8  Improvement of Kashiyanesh 

Limdhara road.
--

80.00  --  9892.00  --  --  --       રતાંગ-મીયાવડલા-ઇçĳીયા - મોટી 
મોણપરી રોડનું બાંધકામ.

9  Construction of Rantang 
- Miya Vadla - Ishwariya - 
Moti Manpari road. 

--

21.00  --  8346.00  --  --  --       મેખડી-ફાટકથી આËક આંĦોલી 
રોડનું મજબુતીકરણનું કામ.

10  Strengthning of Mekhadi- 
Fatak Ajak-Atroli road.

--

25.00  --  2246.00  --  --  --       ગાંગેયા-રѕગપુર રોડનું બાંધકામ 11  Constructing of Gangecha 
Rangpur road.

--

30.00  --  3870.00  --  --  --       સાંઇબાબા મંЧદરથી ડારી રોડનું 
બાંધકામ. 

12  Construction of Saibaba 
Mandir to Dari road

--

22.00  --  2833.00  --  --  --       જોષીપરા-ઝાંઝરડા રોડનું 
મજબુતીકરણ. 

13  Strengthning of Joshipura - 
Zanzarda Road

--

25.00  --  3013.00  --  --  --       િવΖલપુર-ભુલવાડા માગ↓નું બાંધકામ. 14  Constructing of Vithalpur 
Bhuvavada road

--

30.00  --  3438.00  --  --  --       િસંધાજ-દъવલપુર - ઇચવડ રçતા નું 
બાંધકામ. 

15  Constructing of Sindhaj 
Devalpur Inchvad road. 

--

 
720.00  --  73489.00  200.00  200.00  --       સરવાળો : (10) જુનાગઢ   Total : (10) Junagadh 200.00

 
           (11) કÉછ   (11) Kachchh

75.00  --  22332.00  --  --  --       કыરા-માનકЮવા-વારાછડા આરીરા 
ભરાણા માગૅ જોડતી ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ

1  Construction of missing link 
Kera Mankava Varchhad 
Orira Bharana road

--

70.00  --  27612.00  --  --  --       હાલરા- રામપુર- િવજવાસર- રામદъવ 
પીર -આંબલીયારા જંĦી માગૅની 
ખુટતી કડી 

2  Missing link of Halara 
Rampur vilvasar Ramdevpir 
Ambliyara jantri road

--

250.00  --  9796.00  5.00  5.00  --       સામિખયાળી -કાંકોટ - ગઠડા 
િવભાગ પર અકાલથી બાભણકાની 
ખુટતી કડી 

3  Construction of missing link 
of Samakhiyali - Kankot - 
Gadhada Section Akal to 
Babhanaka road

5.00
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30.00  --  7482.00  --  --  --       ભુજપર - Ĭતાપનગર - બોરાણા રોડ 4  Bhujpur Pratapnagar Borana 

road 
--

139.90  --  --  --  --  --       સરહદ િવçતાર િવકાસ કાય↓ĝમ 
હъઠળના અ×ય કામો

5  Other works under border 
area development programme

--

 
564.90  --  67222.00  5.00  5.00  --       સરવાળો : (11) કÉછ   Total : (11) Kachchh 5.00

 
           (12) ખેડા   (12) Kheda

225.00  --  --  --  --  --       સાંખેજ માલાતજ માગ↓ પર મેΐો 
નદી પર બેઠા પુલનું બાંધકામ

1  Constructing Of Causeway 
On River Meshwo On 
Sankhej-Malataj Road

--

272.00  --  --  --  --  --       નડીયાદ તાલુકાના પાલડી-સણાલી 
માગ↓ ઉપર શેઢી નદી ઉપરના પુલના 
બાંધકામ

2  Constructing a bridge across 
river Shedhi on Paldi - Sanali 
road taluka Nadiad 

--

300.00  --  37942.00  --  --  --       અપιજી ગામથી આંતરસુબા -ખડાલ 
- છીપડાને જોડતા માગ↓પર વઢવાત 
ગામ નજીક પુલનું બાંધકામ [મુÅય 
િજ·ામાગ↓ ]

3  Constructing a bridge on road 
form Apruji village joining 
Antersuba-Khadal-Chhipdi 
[M D R ] near Vadhavat 
village 

--

 
797.00  --  37942.00  --  --  --       સરવાળો : (12) ખેડા   Total : (12) Kheda --

 
           (13) મહъસાણા   (13) Mehsana

75.00  --  51422.00  1.00  1.00  --       મેડા આદરજથી િવરમગામ માગ↓ 
[મહъસાણા િજ·ાહદ સુધી [Ĭથમ 
તÚબકો ]

1  Meda-Adraj to Viramgam 
road [Upto Hehsana District 
Limit] [First Stage ]

1.00

29.97  --  16645.00  1.00  1.00  --       માણદાસદ-ભટાસણ-માગૉસન 
-સાદરા માગ↓નું બાંધકામ

2  Construction of Mandasad-
Bhatasan - Margasan-Sadra 
road

1.00

20.00  --  --  --  --  --       મેગના-દъલાલી-પાલજ-નાદસા માગ↓ 
ભાગ દъલાલીથી પાલજ

3  Megana - Delali - Palaj - 
Nadsa road Section Delali 
to Palaj 

--
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170.00  --  --  1.00  1.00  --       શંખલપુર-ડોડીવાડા માગૅ પર 

ડોડીવાડા નજીક ιપેણ નદીઉપર 
પુલનું બાંધકામ 

4  Construction of a bridge over 
river Rupen near Dodivada 
on Shankhalpura - Dodivada 
road

1.00

75.00  --  --  1.00  1.00  --       બીલીયા-બેચરાજી માગૅ ઉપર 
સુપાવાડા નજીક ιપેણ નદી ઉપર 
નાળાનું બાંધકામ

5  Construction of causeway on 
river Rupen near Supawada 
on Biliya - Bechareji road 

1.00

80.50  --  19143.00  1.00  1.00  --       કોલાદ - અગોડ રોડને પહોળો અને 
સંગીન કરવાનું કામ 

6  Kalol Agol road [only L A 
& Ew ]

1.00

30.00  --  17374.00  --  --  --       ιપાલ - છઠીયારડા - બુžાપાલડી રોડ 7  Rupal - Chatiyareda - 
Buttapalda road

--

20.00  --  62086.00  --  --  --       પુæપાવતી નદી ખાતે ચ ૪/૦ થી 
૪/૭ સુધી ભાડુ ડાવડા ખરસડા 
નવાપુરા માગ↓ પર મુÅય પુલ અને 
Ĭવેશ માગ↓ના બાંધકામ માટъની 
તૈયારી

8  Project prepration for 
construction major bridge 
and approach on Bhandu 
- Davada - Kharsada - 
Navapura road (MDR) over 
Pushpati river at ch. 4/0 to 4/7

--

350.00  --  28960.00  1.00  1.00  --       પુæપાવતી નદી ખાતે ચ ૦/૦ થી 
૦/૫ સુધી ગોરડ િવĦા માગ↓ પર 
મુÅય પુલ અને Ĭવેશમાગђ↓ નુ 
બાધકામ 

9  Construction of major bridge 
and approaches on Gorad 
Vitra road (MDR) over river 
Pushpavati at Ch. 0/0 to 0/5

1.00

 
850.47  --  195630.00  6.00  6.00  --       સરવાળો : (13) મહъસાણા   Total : (13) Mehsana 6.00

 
           (14) નવસારી   (14) Navsari

78.00  --  --  --  --  --       ધમાડછા, કછોલીએ, કોલવા, સાલેજ 
માગ↓ની સુધારણા, 

1  Improvement of 
Dhamadachha Kachholi, Salej 
road.

--

404.00  --  --  --  --  --       Ĭધાન મંĦી સડક યોજના હъઠળ 
િસમે×ટ ĝ℮ĝЫટ રોડનું બાંધકામ 
(રાËય ફાળો) 

2  Construction Of C.C. Road 
Under Pradhan Mantri 
Gram Sadak Yojana (State 
Government Share). 

--

 
482.00  --  --  --  --  --       સરવાળો : (14) નવસારી   Total : (14) Navsari --

 

H-2059-(9)
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           (15) પંચમહાલ   (15) Panchmahal

75.00  --  46141.00  5.00  5.00  --       ટુવા - વેજલપુર - પાનલુ - વેચન - 
સેવા×સા માગ↓ પર ગોમા નદી પર 
પુલનું બાંધકામ. 

1  Construction of bridge 
on river Goma on Tuva 
- Vajalpur -Panlu - Vechan-
Sevansa road. 

5.00

255.00  --  --  1.00  1.00  --       મોટી કાંટડી Ĭવેશમાગ↓ પર કЮણ નદી 
પર ખુટતા પુલનું બાંધકામ.

2  Construction missing bridge 
on Moti Kantdi approach 
road on Kun river 

1.00

80.00  --  25761.00  0.50  0.50  --       લỲબોદરા - છાણીલ માગ↓ પર ચીકણી 
નદી પર ખુટતા પુલનું બાંધકામ Ġામ 
માગ↓. (આયોજન બહાર હъઠળનો 
માગ↓ )

3  Construction missing bridge 
on Limboda - Chhanil road 
on Chikani river. (VR) ( Non 
plan Road)

0.50

50.00  --  39003.00  50.00  50.00  --       ભાણપુર-પીપЧરયા માગ↓ પર સુખી 
નદી પર ખુટતા પુલનું બાંધકામ 

4  Construction missing bridge 
on Sukhi river (MDR). 

50.00

50.00  --  12568.00  1.00  1.00  --       કોતર - ખોડાદી પર હાલના વ′ટъડ 
Чડપને બદલે બેલા - ખાડોદી - બાકોર 
માગ↓ પરનું પુલનું બાંધકામ. (મુÅય 
જી·ા માગ↓ )

5  Construction a bridge on 
Bela Khadodi-Bakor on Kotar 
Khadodi instead of Existing 
vented dip (MDR).

1.00

35.00  --  39811.00  0.50  0.50  --       ભુસર-મહъલોલ- બાકરોલ માગ↓ પર 
બેઠા પુલનું બાંધકામ 

6  Construction of Causeway on 
Bhusar-Mahelol -Bakrol road 

0.50

100.00  --  121502.00  1.00  1.00  --       ગોધરા - પાનમ - ઉѕદરા માગ↓ પર 
ઉѕદરા અને આમલીપાત ગામની 
વŵે પાનમ નદી પર પુલનું બાંધકામ 
(મુÅય જી·ા માગ↓)

7  Construction of bridge across 
river Panam between Village 
Undra and Amaliat on 
Godhara Panam - Undra road. 
(MDR)

1.00

 
645.00  --  284786.00  59.00  59.00  --       સરવાળો : (15) પંચમહાલ   Total : (15) Panchmahal 59.00
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           (16) પાટણ   (16) Patan

45.00  --  --  --  --  --       આડીયા - ચંĩમકા - સેવાલા - મીઠી 
ધારીયાલ માગૅ 

1  Adiya -Chandramaka - Savala 
-Mithidhariyal road

--

30.00  --  --  --  --  --       કાંસા-ચιપ કЮіબુરા માગૅ ભાગ 
બાલુવા ચιપ 

2  Kansa - Charup - Kambura 
Road Section Baluva Charup 

--

30.00  --  --  --  --  --       કЮણધેર - સેવાળા રોડ 3  Kungher - Sevala road --
85.00  --  --  --  --  --       શંખેΐર- કЮવારડ- તુવાડ- સુરત 

માગૅનું બાંધકામ સે શંખેΐરથી કЮવાડ 
4  Construction Shnakhershwar - 

Kuwrad - Tuvad - Surat Road 
Scc Shnakherswar To Kuwad 

--

 
190.00  --  --  --  --  --       સરવાળો : (16) પાટણ   Total : (16) Patan --

 
           (17) પોરબંદર   (17) Porbandar

35.00  --  --  --  --  --       ઇçવરીયા - રોજીવાડા - જારъરા - 
ભોમીયાવદર રોડનું બાંધકામ. 

1  Constructing of Ishawariya 
- Rojiwada - Jareare - 
Bhomiyavadara road. 

--

60.00  --  --  --  --  --       કЮિતયાણા ખાતે Ĵી જામજોધપુર માગ↓ 
થી જુનાગઢ િજ·ાની હદ સુધીના 
માગ↓નું બાંધકામ. 

2  Construction Road From 
Kutiyana - Kayageshwari 
- Jamjodhpur Road Upto 
Junagadh District Limit. 

--

           પોરબંદર   Porbandar
1100.00  --  11000.00  200.00  200.00  --       નેરાણા-છĦાવા પરની ભાદર નદી 

પર મોટા પુલ નુ બાંધકામ
25  Construction of major bridge 

on river Bhadar on Nerana-
Chhtrava.

200.00

 
1195.00  --  11000.00  200.00  200.00  --       સરવાળો : (17) પોરબંદર   Total : (17) Porbandar 200.00

 
           (18) રાજકોટ   (18) Rajkot

20.70  --  --  0.50  1.00  --       કણેસરા - કાઠી - નાની લાખાવાડી 
- જસદણ માગ↓ (પહъલો તબકકો) 
(મુÅય િજ·ા માગ↓) 

1  Khansara - Kathi - Nani 
Lakhavadi - Jasdan road (1st 
Stage) (M.D.R.)

1.00

18.00  --  --  0.50  0.78  --       ચોરીઆણી - ખાખરોટ - બનાસવાડી 
માગ↓નું બાંધકામ 

2  Construction of Choriyani - 
Khakhrot - Banaswadi road 
Bhetvad-Khisara road

0.78
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14.95  --  --  38.00  38.00  --       ગંધાકા-દъરોઇ ફદડંગ-બેદલા- બોધરા-

વદર માગ↓ (૪૦૦ Чક. મી.) ની 
ખુટતી કડીનું બાધકામ 

3  Construction of missingl link of 
Gadhaka - Deboi - Faddang - 
Bedla - Boghara - Vadar road.

38.00

15.00  --  --  0.48  0.48  --       ભાડલા-આનંદપુર માગ↓ની ખુટતી 
કડીનું બાંધકામ (૫.૦ Чક મી. )

4  Construction of missing Link of 
Bhadla Anandpur road (5.0 KM.)

0.48

52.62  --  --  0.19  0.19  --       મોતી - મેઘાની - ચંપાબેડા - થોરડી - 
નાગરъચા - અનેડા માગ↓ની સુધારણા. 

5  Improvement of Moti Meghani 
Champabeda Thodi-Naganchara 
Anida road.

0.19

70.00  --  --  144.00  144.00  --       નીણામા ગામ નજીક મોટી લાખવડ 
- નીણામા માગ↓ પર સુખભાદર 
અને ઉડવી નદી પર પુલ-બેઠા પુલનું 
બાંધકામ. 

6  Construction of bridge causeway 
on river Sukhbhadar and Undvi 
on Moti Lakhavad Nanma 

144.00

77.08  --  --  --  --  --       ધોЧડયા - મોલીડા - બોધરવાડા માગ↓ 
પર ખુટતી કડીનું બાંધકામ.( ૫-૫૦ 
Чક.મી થી ૨૩-૦ Чક.મી.)

7  Construction of missing link of 
Dhondhia - Molida -Bogharavada 
road (km. 5/50 to 23/0)

--

40.00  --  --  --  --  --       પાનોલી - િસડચ માગ↓ પર ના 
ચણતર કામો અને ડામર કામ. 

8  Construction of C. D. Work and 
Asphalt work on Panoli Cidach 
road. 

--

45.96  --  --  --  --  --       બેડા - િપસાલીયા - રъશમડી - કલોલ 
માગ↓ પર રъશમડી નજીક ગલોિલયા 
વોકના પર બેઠા પુલનું બાધકામ. 

9  Construction of causeway near 
Redhamadi village on Galoiya 
- Vonkla on Bedapialiya, 
Reshmadi Calol road..

--

35.00  --  --  --  --  --       પાંિચયાવદર Ĭવેશમાગ↓ પર પુલનું 
બાંધકામ

10  Construction of bridge on 
Panchiyavadar approach road

--

50.00  --  --  --  --  --       ધોરીપાળી-બંગાવડી રોડની ખુટતી 
કડી તથા પુલ સહીતનું કામ. 

11  Constructing of missing link of 
Thoriyali-Bangavadi road

--

30.00  --  840.00  --  --  --       નવાગઢ-જેતલસર (જંકશન) રોડનું 
બાંધકામ. 

12  Constructing of Navagadh-
Jetalsar (Juncion ) road. 

--

25.00  --  --  --  --  --       çટъટ હાઇવેથી પીપળવા એĬોચ રોડ. 13  Strengthning of State Highway 
to Pipalva approach road.

--

35.00  --  --  --  --  --       કરમાળ-કોટડા એĬોચ રોડ. 14  Strengthning of Karmal-Kotda 
approach road. 

--

 
529.31  --  840.00  183.67  184.45  --       સરવાળો : (18) રાજકોટ   Total : (18) Rajkot 184.45
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           (19) સાબરકાંઠા   (19) Sabarkantha

150.00  --  49458.00  --  --  --       જુવાનપુરા-બડોદરા માગૅ પર 
બડોદરા ગામ પાસે મેΐો નદી પર 
પુલનું બાંધકામ 

1  Constructing A Bridges 
Across River Meshov On 
Jauvanpur -Badodara Road 
Near Village Badodra 

--

150.00  --  --  100.00  100.00  --       હરસોલ-અિણયોર માગ↓ પર મેΐો 
નદી પર જાળીવાલા બેઠાપુલનું 
બાંધકામ [મુÅય િજ·ામાગ↓]

2  Constructing A Bridges 
Across River Meshvo On 
Harsol - Aniyor Road [Mdr] 

100.00

75.00  --  9500.00  --  --  --       દાιમલી-જુદાર માગ↓ પર જુદાર ગામ 
ખાતે બેઠાપુલનું બાંધકામ [એમ ડી 
આર]

3  Constructing of causeway at 
village Judar on Darumali - 
Judar road [MDR ] 

--

100.00  --  10400.00  --  --  --       સાબલપુર-મોડાસા માગ↓ પર માઝુમ 
નદી પર બેઠો પુલ બાધવો

4  Constructing causeway over 
river Muzum of Sabalpur 
Modasa road [VR] 

--

45.00  --  4455.00  --  --  --       ભેટાલી - કપોડા - ઇસરવાડા - ડુંગરી 
- શેરપુર રçતાને સંગીન બનાવવો 

5  Strengthning of Bhatli - 
Kapoda - Isarvada - Dungari 
- Sherpur-Kukadia road 

--

180.00  --  14833.00  --  --  --       હીમતનગર - ઇલોલ - દાવડદъશોતર 
- ઓડા- બાદરપુર - Ùગોલ - વેરાવર 
વેડા - નાદરા રçતો [ખુટતી કડી ]

6  Himatnagar - Ilol - Davad - 
Deshotar - Oda - Badarpura 
- Fagol - Veravar - Vedaa - 
Nadra Road [Missang Link] 

--

           િહѕમતનગર   Himatanagar
1300.00  --  --  450.00  450.00  --       રિખયાલ સરડોઇ રçતા ઉપર મેΐો 

નદી પર પુલ નુ બાંધકામ
24  Construction of bridge across 

river Meshavo near village 
Rakhiyaal on Rakhiyal 
Saradoi raod MDR

450.00

 
2000.00  --  88646.00  550.00  550.00  --       સરવાળો : (19) સાબરકાઠા   Total : (19) Sabarkantha 550.00

 

H-2059-(10)
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
           (20) સુરત   (20) Surat

60.00  --  --  1.00  1.00  --       કાછડી સમરોડ તારજ માગ↓ પર 
ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

1  Construction of missing 
bridge on Kachhadli-Samrod 
Taraj road

1.00

263.25  --  --  --  --  --       Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના હъઠળ 
સીમ′ટ ĝ℮ĝЫટ રોડનું બાંધકામ (રાËય 
ફાળો)

2  Construction of C. C. road 
under Pradhan Mantri 
Gram Sadak Yojana (State 
Government Share).

--

 
323.25  --  --  1.00  1.00  --       સરવાળો : (20) સુરત   Total : (20) Surat 1.00

 
           (21) સુરъ×ĩનગર   (21) Surendranagar

57.97  --  --  --  --  --       ધાંગĪા-કЮડા-ટીકર- ચોટીલા પુલ 
Ĭવેશ માગ↓નું બાંધકામ.

1  Construction of Dhrangadhra-
Kuda -Tikar - Chotila Bridge 
approach road. 

--

20.00  --  --  --  --  --       લખતર-વાના-ડુમાણા-રાજ સીતાપુર 
માગ↓ની ખુટતી કડી. 

2  Missing link of Lakhatar-
Vana-Dumda-Raj Sitapur 
road.

--

36.00  --  --  --  --  --       નાગનેશ-ઝોબલા માગ↓ બાંધવો. 3  Constructing Nagnesh-Zobala 
road. 

--

11.67  --  --  --  --  --       ગજેલા-ધનાડ માગ↓ (ધાંગĪા અને 
લખતર તાલુકા) 

4  Gajela Dhand road 
(Dhrangadhra and Lakhtar 
Taluka) 

--

29.20  --  2389.00  --  --  --       સીતાપુર - સાલવાલ-માલવણની 
ખુટતી કડી ભાગ સાલવાલથી 
માલવણનું બાંધકામ. 

5  Construction missing link of 
Sitapur-Salval-Malwan road 
Section: Salval to Malwan. 

--

40.00  --  --  --  --  --       દъવગઢ- નડાલા-સમЧઢયાળા માગ↓ પર 
બેઠા પુલનું બાંધકામ 

6  Construction of causewayon 
Devgadh- Nadala-
Samdhiyalala road. 

--

50.00  --  36160.00  --  --  --       રામરાજપુર - જાંબુ માગ↓ પર પુલનું 
બાંધકામ. 

7  Construction of bridge on 
Ram Rajpur - Jambu road. 

--

 
244.84  --  38549.00  --  --  --       સરવાળો : (21) સુરъ×ĩનગર   Total : (21) Surendranagar --
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
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           (22) વડોદરા   (22) Vadodara

90.00  --  19078.00  0.50  0.50  --       લỲગથલી વેમાર-મેĦી - સેમતલી 
-બાચાર - પાલેજ રçતાની ખુટતી 
કડી સીમાિલયા કાિલયા માગ↓ 
મુÅયિજ·ા માગ↓ (Ĭથમ તબŨો 
જમીન સંપાદન માટી કામ, નાળા 
પર નાં ચણતર કામ) 

1  Simliya - Kaliya road 
Missing link of Lingathali 
- Vemar- Metri simatli - 
Bhachar Palej road M.D.R. 
(1st stage work L. A. E. W. 
and C. D. works.)

0.50

90.00  --  19558.00  0.50  0.50  --       લỲગા-ઠાલી વેમોર મેથી- 
િસમાલીવાચર - પાલેજ માગ↓ નું 
બાંધકામ િવભાગ-૪ િસમલી-
કіથાЧરયા-બોચર-ઉરડ સλપુરા ટỲબી 
માગ↓. 

2  Constructing Lingasthali - 
Vemor - Methisilmli - Vachar 
- Palej road Section 4 Simli 
- Kanchariya - Bochar - Urad 
Saru-Pura Timbi road. 

0.50

100.00  --  6367.00  0.50  50.00  --       ડભોઇ-ઘોЧડયા તાલુકાને જોડતા 
મોરપુરાણ-ડાંગીવાડા માગ↓ પર 
ઢાઢરનદી પર પુલનું બાંધકામ 
(ડાંગીવાડા ગામ નજીક) 

3  Constructing a bridge on 
Dhadhar river on Morpur 
- Dangiwada road joining 
Dabhoi - Vaghodia taluka 
(near Dangiwada Village). 

50.00

30.00  --  14666.00  1.00  1.00  --       િપપલીયા-મçતપુરા - સાગાવાડા - 
સલાડમાગ↓ની ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

4  Construction of missing 
link of Pipaliya-Mastupura 
Sagavada-Salad road 

1.00

115.00  --  --  5.00  5.00  --       પỲગલવાડા-ઉѕટીયા-મંગલેજ માગ↓, 5  Pingalwada-Utiya- Manglej 
road.

5.00

80.00  --  20454.00  5.00  5.00  --       સાવલી-િસહોરા-કાલોલ માગ↓ પર 
કડછલા ગામ નજીક મેસરી નદી પર 
પુલનું બાધકામ. 

6  Construction Bridge on Savli-
Shigora - Kalol road near 
Kadchhala Village on Mesri 
river.

5.00

250.00  --  --  100.00  100.00  --       ડભોઇ અને સંખેડા તાલુકાઓને 
જોડતા ડભોઇ કરણેટ માગ↓ પર 
ઓરસંગ નદી પર પુલનું બાંધકામ. 

7  Construction of bridge on 
river Orsang on Dabhoi - 
Karnet road Joining Dabhoi 
and Sankheda talukas.

100.00
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70.00  --  --  100.00  100.00  --       ઉછ નદી પર જારવણ - કાછાટામાગ↓ પર 

ખુટતા પુલનું બાંધકામ. (અ×ય િજ·ા 
માગ↨ )

8  Construction of missing bridge 
on Jarvan-Kachhata road on Uchh 
(ODR). 

100.00

75.00  --  10394.00  0.50  0.50  --       સીસવા-ગણેશપુરા - ભિણયાર માગ↓ 
વŵેની ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

9  Construction of missing link 
between Siswa-Ganeshpura - 
Bhaniyara road.

0.50

55.00  --  --  50.00  50.00  --       કરમાલીપુરા - તાપસીપુરા - ડાંગી વાડા 
ડભોઇ માગ↓ પર પુલનું બાંધકામ. 

10  Construction of Bridges on 
Karmliyapura-Tapsipura Dangiwada 
Dabhoi road.

50.00

70.00  --  24422.00  5.00  5.00  --       તરસાલી - ધિનયાવી માગ↓ પર જાંબુવા 
નદી ઉપર પુલનું બાંધકામ. 

11  Construction of bridges across the 
river Jambuva on Tarsali Dhaniyavi 
road. 

5.00

50.00  --  19558.00  5.00  5.00  --       સાવલી - પાંડુ - ડેસર રોડ િવ. પાંડુ થી 
વાલાવાવ રોડને પહોળો કરવાનું કામ.

12  Widening of Savli-Pandu Desar 
road Section : Pandu to Valavav. 

5.00

 
1075.00  --  134497.00  273.00  322.50  --       સરવાળો : (22) વડોદરા   Total : (22) Vadodara 322.50

 
           (23) વલસાડ   (23) Valsad

80.00  --  --  --  --  --       ભાગોલ કરદીવા માગ↓ 1  Bhagol Kardiva road --
 

80.00  --  --  --  --  --       સરવાળો : (23) વલસાડ   Total : (23) Valsad --
 

           (24) જુદાજુદા િજ·ા   (24) Various District
231.00  --  3479739.00  200.00  200.00  --       જમીન સંપાદન માટъ ઉŵક જોગવાઇ 

(ચાલુ કામ) (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

1  Lump Sum Provision For Land 
Aquisition. (Works In Progress) 
(work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

200.00

1000.00  --  737222.00  630.00  630.00  --       રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 
િવçતારોમાં કાચા માગђ↓નું પાણી છાંટъલી 
કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓માં λપાંતર 
(દરъક કામ ૨૦.૦૦ લાખ કરતા ઓછા 
ખચ↓વાળું(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

2  Consversion of Kutcha roads into 
WBM surface roads in the rural 
area of various Taluka in the State 
(each work costing less than Rs. 
20,00,000). (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

200.00
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3500.00  --  1592360.00  2205.00  2205.00  --       રાËય ના જુદા જુદા તાલુકામાં 

પાણી છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી 
બંધ માગђ↓ સુધારીને ડામરનીએ 
સપાટીવાળા માગђ↓માં ફыરવવા (દરъક 
કામ λ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઓછા 
ખચ↓વાળું). (મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત)

3  Improvement of WBM Surface roads 
to Bituman Surface roads in rural 
areas on various Talukas in the State 
(Each work costing less than Rs. 
20,00,000). (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana)

200.00

2000.00  --  1337226.00  315.00  315.00  --       હાલના માગђ↓ પર ખુટતા બેઠા 
પુલ/ નાણાં એચ. પી. ļૈન વગેરъ નું 
બાંધકામ. (મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત)

4  Construction of missing causeway 
culverts / HP Drains etc., on the 
existing roads. (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

200.00

1300.00  --  1656.00  32.00  32.00  --       ૧૯૮૧થી ૨૦૦૧ સુધીનાં વીસ 
વષ↓ના માગ↓ િવકાસ આયોજન મુજબ 
િજ·ા આયોજન બોડ› મંજુર કરъલ 
દરъક ગામોને જોડતા ĠાÜય માગђ↓ 
નું બાંધકામ.(મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત)

5  Construction of Rural road approved 
by District Planning Board for 
connectivity of villages according 
to 20 years (1981-2001) road 
Development Plan of District / 
Taluka. (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana)

64.00

200.00  --  28114.00  126.00  126.00  --       યાĦા ધામોને જોડતા રçતાઓનું 
બાંધકામ. (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

6  Construction of roads connecting 
pilgrim centres. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

200.00

300.00  --  920938.00  126.00  126.00  --       િજ·ા પંચાયત િવçતારના 
ઓધૌિગક કы×ĩોને જોડતા માગђ↓ની 
સુધારણા તથા ઉŵ çતરъ લઇ જવા.
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

7  Improvement Upgradation of roads 
connecting Industrial Centres in 
District Panchayat area. (work 
including Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

200.00

500.00  --  1982248.00  28549.00  28549.00  --       આયોજન બહારના માગђ↓ની 
સુધારણા અને બાંધકામ.(મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

8  Improvement and Construction of 
Non plan roads. (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

300.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  8878.00  63.00  63.00  --       ĬધાનમંĦી Ġામ સડક યોજનના 

કામોમાટъ જમીન સંપાદન અંગેની 
ઉŵક જોગવાઇ (સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

9  Lump provision for land acquisition 
of Pradhana Mantri Gram Sadaka 
Yojana works. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

126.00

1000.00  --  110359.00  2101.00  2101.00  --       ૧૯૮૮-૯૫ દરિમયાન િવΐબ′ક 
સહાિયત યોજના હъઠળ બાંધવામાં 
આવેલા Ġામીણ માગђ↓ પર પુન 
સપાટીકામ (રીસરĭыસỲગ) કરવું અને 
તેમને સંગીન બનાવવા.(મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

10  Resurfacing And Strengthening The 
Rural Road Which Were Constructed 
Undre The Worls Bank Aided 
Scheme During 1988-95 (Including 
Mukhya Mantri Gram Sadak Yojana)

400.00

2120.00  --  --  1575.00  1575.00  --       ĬધાનમંĦી Ġામ સડક યોજનાના 
ટъ×ડરના િĬિમયમ પેટъ રાËય 
સરકારનો ફાળો

11  Share of State Government due 
to Premiun of tenders of Pradhan 
Mantri Gram Sadak Yojana works

1575.00

1000.00  --  43796.00  756.00  756.00  --       પોરબંદર તથા જુનાગઢ િજ·ામાં ધેડ 
િવçતારના માગђ↓ની સુધારણા 

12  Improvement of roads of Ghed areas. 
In Porbandar & Junagdh District 

400.00

4200.00  --  205886.00  189.00  189.00  --       પાણી છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી 
બધ માગђ↓ ના ગામોનું Ĭથમવાર 
બીટી સપાટી થી જોડાણ (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

13  To connect first time the villages 
having W. B. M. surface by B. T. 
surface (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana) 

200.00

1980.00  --  4225.00  32.00  32.00  --       “Ĭવાસી પથ” હъઠળ અગÓયના 
Ĭવાસી çથાનોને જોÐતા માગђ↓ની 
સુધારણા 

14  Improvement of road a connecting 
important tourist destination under 
“Pravasi Path”. 

64.00

2000.00  --  410662.00  315.00  315.00  --       કાચા માગ↓થી બીટી સુધીના ૩૦૦૦ 
કરતાં વધારъ વçતી ધરાવતા બંને 
ગામથી ગામને જોડવા 

15  To connect village to villageb both 
having more than 3000 population 
from Kachcha to B.T.

200.00

2000.00  --  727011.00  189.00  189.00  --       મુÅય માગђ↓ પર ખુટતી કડીનુ 
બાંધકામ અને ખુટતા નાળા પરના 
ચણતર કામ (મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત)

16  Construction of Missing Link and 
Missing C.D. Works on Major Roads 
(Including Mukhya Mantri Gram 
Sadak Yojana)

180.00

100.00  --  1927.00  3.00  3.00  --       પંચાયત Ĭભાગના મુÅય જી·ા માગ↓ 
અને અ×ય જી·ા માગ↓ પર ખૂટતા/
અપયા↓Ά પુલો માટъ મોજણી અને 
શોધતપાસની કામગીરી હાથ ધરી 
યોજનાઓ અને અંદાજ તૈયાર કરવા

17  To Carryout survey and investigetion 
and to prepare Plans & Estimates 
for Missing/In Adequate Bridges 
on M.D.R. & O.D.R. of Panchayat 
Division

6.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
3000.00  --  37225.00  1.00  1.00  --       જી.એસ.આર.આર.ડી.એ હъઠળ ઉભા 

કરъલા પીઆઇયુ માટъ સુપરિવઝન 
ક×સલટ×સીની કામગીરી

18  Providing supervision consultancy 
for project implementation unit under 
G.S.R.R.D.A.

2.00

           જુદા çથળો   Various Places
3000.00  --  10352.00  126.00  126.00  --       પુલોનું બાંધકામ (૧) જાટ-આકોલા-

િભલોડા રોડ પર સીપુ નદી પર 
(૨) ભા×ડુ-હાવડા-નવાપુર-ખરસાડા 
(Ch 4.2 થી 4.4 વŵે) પુæપાવતી 
નદી પર (૩) કાલાવાડ-મોતીનગર 
રોડ ઉપર (Ch. 10/2 થી Ch 10/4) 
મનપર નદી ઉપર (૪) ભંડારીયા-
ગવારડા રોડ પર શેĦુંજી નદી પર 
અને (ખ) નવી મારવાડ-જુની 
મારવાડ-વામાઢીયાળા કોરડા રોડ પર 
ભોગાવો નદી પર

19  Construction of bridges on (1) 
Jat- Akola- Bhilada road on river 
Sipu (2) Bhandu- Davda- Navapur- 
Kharsada road (Ch 4.2 TO 4.4) 
between bridge on Pushpawati 
river ( 3) Kalawad- Motinagar road 
(Ch.-10/2 to Ch..10/4 ) on Manvar 
river (4) Bhandariya – Gajarada 
road on Shetrunjee river and (5) 
Navi – Marvad – Juni Marvad 
– Wamadhiyala – korda road on 
Bhogavo river.

200.00

           જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions
30000.00  --  1009351.00  630.00  630.00  --       નોમ↓લ િવçતારમાં-૫૦૦ થી ઓછી 

વçતીના ગામ પરાને Ĭથમ વખત 
ડામરના પાકા રçતાથી જોડવા 
(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

20  To connect villages habitations 
having population less than 500 with 
pucca asphalt road in normal area 
(Including Mukhya Mantri Gram 
Sadak Yojana)

400.00

10000.00  --  321704.00  315.00  315.00  --       મીઠા પકવતા એકમોને જોડતા 
રçતાઓનું બાંધકામ અને સુધારણા

21  Constructing of roads joining to salt 
work units at various districts

200.00

           જુદા çથળો   Various Places
31000.00  --  463390.00  4900.00  4900.00  --       જે માગђ↓ સાત વષ↓થી સમતલ 

કરવામાં આવેલ નથી તેવા મુÅય 
િજ·ા માગђ↓ / અ×ય િજ·ા માગђ↓ન 
ફરીથી સમતલ બનાવવા (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત).

22  Resurfacing of Main District Roads 
and Other District Roads which 
have not been resurfaced for more 
than seven years (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

1800.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             Various District Of State

32500.00  --  1012869.00  3108.00  3108.00  --       જે માગђ↓નું સાત વષ↓થી ફરીથી 
સમતલ કરવામાં આવેલ નથી 
તેવા ĠાÜય માગђ↓ને ફરીથી સમતલ 
બનાવવા (મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત).

23  Resurfacing of Rural 
roads which have not been 
resurfaced for more than 
Seven years (Including 
Mukhya Mantri Gram Sadak 
Yojana)

400.00

           જુદા çથળો   Various Places
4800.00  --  271466.00  756.00  756.00  --       પંચાયત િવભાગ હçતકનાં વન 

િવçતારમાંથી ૫સાર થતા રçતાઓ 
બનાવવા માટъ વળતર વનીકરણની 
લે×ડ બ′ક ઉભી કરવી.

26  To create a Land Bank for 
compensation of forest land 
required for constructing road 
passing through forest lands 
in normal areas.

300.00

           જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions
17000.00  --  --  2500.00  2500.00  --       પંચાયતના રçતાઓના ગામતળમાંથી 

પસાર થતી લંબાઇ તથા 
ઓવરટોપỲગની લંબાઇમાં સી.સી.
પેવમ′ટની કામગીરી સુિવધાપથ

27  Construction of Cement 
concrete pavment passing 
through village portion and 
over topping length varias 
panchayat road SUVIDHA 
PATH

1040.08

700.00  --  --  132.00  132.00  --       મુÅય િજ·ા માગ↓/ અ×ય િજ·ા 
માગ↓ / ĠાÜય માગ↓ પર સાઇન બોડ↓ 
લગાવવાની કામગીરી માટъ આ નવુ 
કામ રજુ કરъલ છъ.

28  it is proposed to Provide and 
fixing signboard on MDR./
ODR/VR

264.00

17500.00  --  --  1280.00  1280.00  --       પચાયત હçતકના રçતા પર હયાત 
કોઝવે તથા નાળા પર નવા પુલ /
નવા સી.ડી. વક↕ બનાવવાની 
કામગીરી બાબત (મુÅયમંĦી Ġામ 
સડક યોજના સિહત).

29  Constuction of new bridge 
on existing couseway or 
CD works/ New CD work 
on various panchayat roads 
(Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana).

560.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
400.00  --  --  126.00  126.00  --       ભુજ કોડકЫ રોડ Чક.મી.૩/૦ થી ૪/૦ 

ખારી નદી ઉપર પુલના બાંધકામ 
બાબતે અને Чક.મી.૧/૮૦૦ થી ૪/૦ 
ઉપર ૫.૫ મીટર રçતાને પહોળો 
કરવા બાબત

30  Construction of Bridge across river 
khari on bhuj kodaki road K.M. 3/0 
to 4/0 widening of road KM 1/800 
to 4/0 up to 5/5 Mt. including hard 
side shoulder ETC. comp.

252.00

10.00  --  --  27.08  27.08  --       મહъસુલ િવભાગ ના જમીન સંપાદન 
- કલમ-૨૮-એ હъઠળના એવોડ↓ 
સામે નામદાર કોટ↓ ના આદъશથી 
ખાતેદારોને વળતર ચુકવવા માટъ

31  For payment of decretal amount 
against Clause-28-A for Land 
Acquisition by Revenue Deptt.

25.00

60000.00  --  3284389.00  12000.00  12000.00  --       મુ.જી.મા. અ.જી.મા. ને સાત મીટર 
સુધી પહોળા કરવાની કામગીરી 
(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

32  Widening of Main District Roads 
and Other District Roads up to 7.0 
Meter (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana)

1000.00

 
233341.00  --  18002993.00  63307.08  63307.08  --       સરવાળો : (24) જુદાજુદા િજ·ા   Total : (24) Various District 11158.08
 

--  --  362.35  --  400.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

400.50

 
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00     એકіદર સરવાળો (િબન-મતપાĦ) 11  Gross Total (Charged) --
--  --  79777.00  --  65484.03  15194.03  65784.03     (મતપાĦ)   (Voted) --

 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           નાબાડ↓ 

464112
12  NABARD 

3054 04 337 12
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
--  --  --  100.00  --  --       નાબાડ↓   Nabard 100.00
--  --  2133720.00  --  100.00  --       નાબાડ↓   Nabard --

 
           સરવાળો, ૧૨ નાબાડ↓   Total, 12 NABARD

--  --  100.00  --  100.00  --  100.00     મતપાĦ   Voted 100.00
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --

 

H-2059-(12)
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
           (1) નાબાડ↓   (1) Nabard

--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સહાિયત આંતર માળખાЧકય 
િવકાસ યોજના (RIDE-II) અ×વયે 
Ġામીણ માગђ↓ની સુધારણા. 

1  Improvement of rural road 
under NABARD Aid Rural 
Infrastruction scheme. RIDE-
II 

--

--  --  95274.00  --  --  --       નાબાડ↓ સહાિયત Ġામીણ પૂવ↓ જλરી 
માળખા િવકાસ યોજના હъઠળ 
Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા (RIDF-3 
તબકકો-૨)

2  Improvement of rural 
road under NABARD Aid 
Rural Infrastructiucture 
Development Scheme (RIDF-
3 Phase-2)

--

--  --  37576.00  --  --  --       નાબાડ↓ સહાય હъઠળ પુરѕથી 
અસર Ġçત પુલોનું િનમા↓ણ અને 
સલામતીનાં કામો

3  Reconstruction of flood 
damaged bridge and 
protective work in Gujarat 
under NABARD Aid (Ride 
-3) 

--

--  --  --  --  --  --       Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા, તબŨો -૩ 
(નાબાડ↓- રાઇડ-૪) 

4  Improvement of Rural roads 
Phase-III (Nabard-Ride-IV )

--

--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સહાય હъઠળ ĠાÜય માગђ↓ની 
સુધારણા આર.આઇ.ડી. એફ-૫

5  Improvement of Rural Roads 
under NABARD Aid RIDE 
-V 

--

--  --  --  --  --  --       Ġામીણ માગђ↓ની સુધારણા અને 
તે પહોળાં કરવા તેમજ પુલો 
અને બેઠા પુલોનું બાંધકામ (આર 
આઇડીએફ-૬ તબŨો-૨ )

6  Improvement / Widening of 
rural roads and construction 
of bridges and causeways 
(RIDF-VI Phase-II) 

--

--  --  --  --  --  --       ભૂકіપ Ġçત િવçતારોમાં પુલો અને 
નાળા પરનાં ચણતર કામોની 
સુધારણા. 

7  Improvement of Bridges and 
C. D. works of Earthquake 
affected area. 

--

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા િજ·ાઓના ĠાÜય માગђ↓ 
સુધારવા

8  Improvement Of Rural Roads 
Of Various District.(Ridf-Vi)

--

--  --  3500.00  --  --  --       જુદા જુદા િજ·ાઓના Ġામીણ 
માગђ↓ની સુધારણા (RIDF VII)

9  Improvement of rural roads 
of various District.(RIDF-VII)

--
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  95108.00  --  1.00  --       “Чકસાન પથ યોજના” હъઠળ 

“નાબાડ↓” અ×વયે અ×ય જી·ા માગђ↓ 
સુધારવા.

10  Improvement of Other District 
roads under NABARD under 
“Kisan Path Yojana” 

1.00

--  --  11848.00  --  10.00  --       ૧૦૦૦ થી વધુ વçતીવાળા અને 
પાણી છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી 
બંધ માગђ↓ વાળા ગામોનું બી. ટી. 
માગђ↓થી જોડાણ (નાબાડ↓).

11  To connect village both having 
more than 1000 population from 
W.B.M. to B.T. (NABARD)

10.00

--  --  48187.00  --  10.00  --       મુકЮ×દ ગામ ખાતે નાળા પરના 
ચણતર કામો વગેરъને વધારી તેની 
ગુણવǼાની કΤા વધારીને તમામ 
ઋતુમાં ઉપયોગી થાય તેવો માગ↓ 
તૈયારકરી તેને સંગીન બનાવવો 

12  Strengthening and preparing All-
weather road by raising, upgrading, 
C.D. works etc to Marooned 
villages.

10.00

           પંચાયત(મા. અને મ. િવ) જુદા જુદા 
Ĭભાગ 

  Panchayat (R&B) Various Divisions

--  --  377260.00  70.00  39.00  --       મુÅય િજ·ા માગђ↓ને 7 મીટર 
( બે લેઈન) પહોળા કરવા અને 
મજબુતીકરણનું કામ 

13  Strengthening and Widening of 
MDR upto 7 meter. (Two Lane)

39.00

--  --  949143.00  --  10.00  --       500 થી વધુ વçતી ધરાવતા મેટલ 
સપાટીથી જોડાયેલ કçબાને ડામર 
સપાટી કરવાનું કામ

14  Providing B.T roads to Habitations 
having more than 500 populations 
connected by WBM roads.

10.00

--  --  132595.00  --  --  --       મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ મહъસુલી 
ગામોને ડામર સપાટી કરવાનું કામ

15  Providing B.T roads to Revenue 
villages connected by WBM Roads

--

--  --  383229.00  30.00  30.00  --       ડામર સપાટીવાળા રçતાઓનું 
મજબુતીકરણ અને રીસરફыસỲગનું 
કામ 

16  Strengthening and resurfacing of 
B.T. roads

30.00

 
--  --  2133720.00  100.00  100.00  --       સરવાળો : (1) નાબાડ↓   Total : (1) Nabard 100.00

 
--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સહાિયત આંતર માળખાકિય 

િવકાસ યોજના
1  Improvement Of Rural Road Under 

Nabard Aid Rural Infrastruction 
Scheme. Ride-Ii 

--

--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સહિયત Ġામીણ પૂવ↓ જλરી 
માળખા િવકાસ યોજના હъઠળ 
Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા તબકકો-૨

2  Improvement Of Rural Road Under 
Nabard Aid Rural Infrastructiucture 
Development Scheme (Ridf-3 
Phase-2)

--
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--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સાહાય હъઠળ પુરѕથી અસર Ġçત 

પુલોનું િનમા↓ણ અને સલામતીનાં કામો
3  Reconstruction Of Flood Damaged 

Bridge And Protective Work In 
Gujarat Under Nabard Aid (Ride -3) 

--

--  --  --  --  --  --       Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા, તબŨો -૩ 4  Improvement Of Rural Roads Phase-
Iii (Nabard _Ride-Iv )

--

--  --  --  --  --  --       નાબાડ↓ સહાય હъઠળ ĠાÜય માગђ↓ની 
સુધારણા આરાઐડી ઓફ-૫

5  Improvement Of Rural Roads Under 
Nabard Aid Rde -V 

--

--  --  --  --  --  --       Ġામીણ માગђ↓ની સુધારણા અને તે પહોળાં 
કરવા તેમજ પુલો અને બેઠા પુલોનું 
બાંધકામ (આર આઇડીએફ-૬ તબŨો-
૨ )

6  Improvement / Widening Of Rural 
Roads And Construction Of Bridges 
And Causeways (Ridf-Vi Phase-Ii) 

--

--  --  --  --  --  --       ભૂકіપ Ġçત િવçતારોમાં પુલો અને નાળા 
પરનાં ચણતર કામોની સુધારણા. 

7  Improvement Of Bridges And C. D. 
Works Of Earthquake Affected Area. 

--

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા િજ·ાઓના Ġામીણ માગђ↓ની 
સુધારણા (Ridf Vii)

8  Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vi)

--

--  --  --  --  --  --       Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vii)

9  Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vii)

--

--  --  143413.00  --  --  --       Чકસાન પથ યોજના હъઠળ નાબાડ↓ અ×વયે 
અ×ય જી·ા માગђ↓ સુધારવા.

10  Improvement Of Other District 
Roads Under Nabard Under Kisan 
Path Yojana 

--

--  --  237.00  --  --  --       ૧૦૦૦ થી વધુ વçતીવાળા અને પાણી 
છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓ 
વાળા ગામોનું બી. ટી. માગђ↓થી જોડાણ 
(નાબાડ↓).

11  To Conect Village Both Having 
More Than 1000 Population From 
W.B.M To B.T. (Nabard)

--

--  --  44394.00  --  --  --       મુકЮ×દ ગામ ખાતે નાળા પરના ચણતર 
કામો વગેરъને વધારી તેની ગુણવǼાની 
કΤા વધારીને તમામ ιતુમા ઉપયોગી થાય 
તેવો માગ↓ તૈયારકરી તેને સંગીન બનાવવો 

12  Strengthening And Preparing 
All-Weather Road By Raising, 
Upgrading, C.D. Works Etc To 
Marooned Villages.

--

--  --  329095.00  --  --  --       મુÅય િજ·ા માગђ↓ને 7 મીટર ( બે લેઈન) 
પહોળા કરવા અને મજબુતીકરણનું કામ 

13  Strengthening And Widening Of 
Mdr Upto 7 Meter. Two Lane

--

--  --  401937.00  --  --  --       500 થી વધુ વçતી ધરાવતા મેટલ 
સપાટીથી જોડાયેલ કçબાને ડામર સપાટી 
કરવાનું કામ

14  Providing B.T Roads To Habitations 
Having More Than 500 Populations 
Connected By Wbm Roads.

--
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--  --  252823.00  --  --  --       મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ મહъસુલી 

ગામોને ડામર સપાટી કરવાનું કામ
15  Providing B.T Roads To 

Revenue Villages Connected 
By Wbm Roads

--

--  --  --  --  --  --       ડામર સપાટીવાળા રçતાઓનું 
મજબુતીકરણ અને રીસરફыસỲગનું 
કામ 

16  Strengthening And 
Resurfacing Of B.T.Roads

--

--  --  100.00  --  --  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

--

 
--  --  2133820.00  100.00  100.00  --  100.00     એકіદર સરવાળો 12  Gross Total 100.00

 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           Чકસાન પથ 

114113
14  Kisan Path 

3054 04 337 14
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--

--  --  --  --         પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

20000.00  --  --  --  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District --
 

           સરવાળો, ૧૪ Чકસાન પથ   Total, 14 Kisan Path
20000.00  --  --  --  --  --       મતપાĦ   Voted --

--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
 

           (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District
--  --  --  --  --  --       Чકસાન પથ યોજના હъઠળ તાલુકાથી 

તાલુકા અને તાલુકાથી િજ·ાને 
જોÐતા Ġામીણ માગђ↓ને સુધારણા.

1  Improvement of rural roads 
connecting Taluka to Taluka 
and Taluka to District under 
Kisan Path Yojana. 

--

 

H-2059-(13)
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20000.00  --  --  --  --  --       ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વçતી 
ધરાવતા ગામોના Ĭવેશમાગ↓ 
સુધારવા(માગ↓ આયોજન) “Чકસાન 
પથ” યોજના સંગીન બનાવવા

2  Improvment of village 
approach road having 
population more then 
2000/3000 (Plan Road) 
KISAN PATH YOJANA

--

--  --  --  7000.00  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 2900.00
--  --  781915.00  --  4410.00  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District --

 
           સરવાળો, ૧૪ Чકસાન પથ   Total, 14 Kisan Path

--  --  7000.00  --  4410.00  --  4410.00     મતપાĦ   Voted 2900.00
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --

 
           (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District

--  --  373359.00  --  --  --       Чકસાન પથ યોજના હъઠળ તાલુકાથી 
તાલુકા અને તાલુકાથી િજ·ાને 
જોÐતા Ġામીણ માગђ↓ને સુધારણા.

1  Improvement of rural roads 
connecting Taluka to Taluka 
and Taluka to District under 
Kisan Path Yojana. 

--

              
--  --  408556.00  7000.00  4410.00  --       ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વçતી 

ધરાવતા ગામોના Ĭવેશમાગ↓ 
સુધારવા(માગ↓ આયોજન) “Чકસાન 
પથ” યોજના સંગીન બનાવવા

2  Improvment of village 
approach road having 
population more then 
2000/3000 (Plan Road) 
KISAN PATH YOJANA

2900.00

 
--  --  781915.00  7000.00  4410.00  --       સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Total : (1) Various District 2900.00
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--  --  607793.00  --  --  --       Чકસાન પથ યોજના હъઠળ તાલુકાની 

તાલુકા અને તાલુકાથી િજ·ાને 
જોÐતા Ġામીણ માગђ↓ને સુધારણા.

1  Improvement Of Rural 
Roads Connecting To Taluka 
To Raluka And Taluka To 
District Under Kisan Path 
Yojana. 

--

--  --  557270.00  --  --  --       ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વçતી 
ધરાવતા ગામોના Ĭવેશમાગ↓ 
સુધારવા(માગ↓ આયોજન) Чકસાન 
પથ યોજના સંગીન બનાવવા

2  Improvment Of Village 
Approach Road Having 
Population More Then 
2000/3000 Plan Road Kisan 
Path Yojana

--

--  --  7000.00  --  --  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

--

 
--  --  788915.00  7000.00  4410.00  --  4410.00     એકіદર સરવાળો 14  Gross Total 2900.00

 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 

114123
15  Mukhya Mantri Gram Sadak 

Yojana 
3054 04 337 15

--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
--  --  --  --  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 157759.00

295800.00  --  --  --  98600.00  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District --
 

           સરવાળો, ૧૫ મુÅયમંĦી Ġામ 
સડક યોજના

  Total, 15 Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana

295800.00  --  --  --  98600.00  --  98600.00     મતપાĦ   Voted 157759.00
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --

 
           પંચાયત(મા. અને મ. િવ) જુદા જુદા 

Ĭભાગ 
  Panchayat (R&B) Various 

Divisions
           (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District
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145800.00  --  --  --  48600.00  --       આયોજન બહારના રçતાઓનું બાંધકામ 

ફરીથી સમતલ બનાવવા અને સુધારણાની 
કામગીરી

1  Construction Resurfacing and 
Improvemet of Non plan Roads.

97874.00

45000.00  --  --  --  15000.00  --       જુદા જુદા Ĭભાગ નોમ↓લ િવçતારમાં બાકЫ 
રહъતા ગામ તથા પરાને Ĭથમ વખત 
ડામરના પાકા રçતાથી જોડવાની કામગીરી

2  To Provide first time connectivity to 
remaining villages and Habitations with 
asphalt road.

10626.00

10500.00  --  --  --  3500.00  --       રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 
િવçતારોમાં પાણી છાંટъલી કપચી વાળા 
સપાટીબંધ માગђ↓ સુધારીને ડામરની સપાટી 
વાળા માગђ↓માં ફыરવવાની કામગીરી.

3  Improvement of WBM surface roads to 
bitumen surface roads in rural areas of 
various talukas in the state.

1610.00

10500.00  --  --  --  3500.00  --       રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 
િવçતારોમાં કાચા માગђ↓નું ડામર સપાટીવાળા 
માગђ↓માં λપાંતર.

4  Conversion of Kutcha roads in to BT 
surface roads in rural areas of verious 
talukas in the state.

805.00

6000.00  --  --  --  2000.00  --       હયાત ના માગђ↓ પરની ખૂટતી કડી તથા 
ખૂટતા નાળાનું બાંધકામ.

5  Construction of missing Link and 
missing structure C.D. works on existing 
road.

27570.00

10500.00  --  --  --  3500.00  --       શૈΤિણક સંçથાઓ જેવી કы શાળા કોલેજો 
વગેરъને જોડતા Ĭવેશ માગ↓નું બાંધકામ અને 
સુધારણા.

6  Construction and Improvement of 
approach roads connecting School 
College and educational Institution etc.

1610.00

           જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions
21000.00  --  --  --  7000.00  --       જે માગђ↓ને સાત વષ↓થી સમતલ કરવામાં 

આવેલ નથી તેવા ડેરી માગ↓ આર.આર.પી. 
રçતા અ×ય િજ·ા માગђ↓ ĠાÜય માગђ↓ને 
ફરીથી સમતલ કરવા.

7  Resurfacing of Dairy Roads R.R.P. 
Roads Other district roads and rural 
roads which have not been resurfaced 
for more than seven years.

159.00

           પંચાયત(મા. અને મ. િવ) જુદા જુદા Ĭભાગ   Panchayat (R&B) Various Divisions
25500.00  --  --  --  8500.00  --       પંચાયત હçતકના રçતાઓ પર હયાત કોઝવે 

તથા નાળા પર નવા પૂલ તથા નવા સી.ડી. 
વÄસ↓ બનાવવાની કામગીરી

8  Construction of new bridge on CD 
works or existing couseway on various 
panchayat roads.

805.00

21000.00  --  --  --  7000.00  --       પંચાયત હçતકના Ĩુ λટ મહÓવના અ×ય 
િજ·ા માગ↓ તથા ĠાÜય માગђ↓ને પહોળા 
કરવાનું કામ.

9  Widening and Important of thrugh roots 
and other district roads and village 
roads.

16700.00

 
295800.00  --  --  --  98600.00  --       સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Total : (1) Various District 157759.00

 
295800.00  --  --  --  98600.00  --  98600.00     એકіદર સરવાળો 15  Gross Total 157759.00
 
561361.00  --  87376.85  --  168994.03  --  169294.03     એકіદર સરવાળો ૩૩૭ માગ↓ કામો   Gross Total 337 Roads Works 174494.53
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના 338  Pradhan Mantri Gram Sadak 

Yojana
--  --           ૬૦:૪૦ અંશત કы×ĩ પુરçકжત 

યોજના :
  60:40 Centrally Sponsored 

Scheme :
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           ĠાÜય રçતાઓ 

314120
01  Rural Roads 

3054 04 338 01
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
--  --  --  50161.87  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 3000.00

131342.00  --  4684251.00  --  7000.00  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District --
 

           સરવાળો, ૦૧ ĠાÜય રçતાઓ   Total, 01 Rural Roads
262684.00  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00     મતપાĦ   Voted 5500.00

--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
 

           જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions
           (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District

131342.00  --  4684251.00  50161.87  7000.00  --       Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના - ૧ 
તબŨો ૧ થી ૧૩ અને Ĭધાન મંĦી 
Ġામ સડક યોજના - ૨ તબŨો - ૧ 
હъઠળ મંજુર થયેલા કામો.

1  Road Works sanctioned under 
PMGSY I PH I to XIII and 
PMGSY II PH I

3000.00

 
131342.00  --  4684251.00  50161.87  7000.00  --       સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Total : (1) Various District 3000.00
 

H-2059-(14)
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
131342.00  --  --  28700.00  4000.00  --       Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના - ૧ 

તબŨો ૧ થી ૧૩ અને Ĭધાન મંĦી 
Ġામ સડક યોજના - ૨ તબŨો - ૧ 
હъઠળ મંજુર થયેલા કામો.

1  Road Works sanctioned under 
PMGSY I PH I to XIII and 
PMGSY II PH I

2500.00

--  --  78861.87  --  --  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

--

 
131342.00  --  4763112.87  50161.87  7000.00  --  11000.00     એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 3000.00
 
262684.00  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00     એકіદર સરવાળો ૩૩૮ Ĭધાન 

મંĦી Ġામ સડક યોજના
  Gross Total 338 Pradhan Mantri 

Gram Sadak Yojana
5500.00

 
--  --           સરવાળો ૦૪ િજ·ા અને અ×ય 

માગђ↓
  Total 04 District and others 

Road
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00     િબન-મતપાĦ   Charged 400.50

427142.00  --  166101.22  --  179594.03  --  179894.03     મતપાĦ   Voted 179594.03
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :
--  --           સામા×ય 80  General
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           વહીવટ 11  Administration 

3054 80 001 11
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  3001.49         પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances

--  --  --  1087.52  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 
સહાયક અનુદાન

3132  Grants-in-Aid General to 
Panchayats pertaining to 
others

--

--  --           પગાર 0100  Salaries : 
--  --  --  --  --  360.60       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 1174.20
--  --  --  --  --  1393.23       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 2010.00
--  --  --  --  --  1600.00       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 159.21
--  --  --  --  --  42.00       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 50.00
--  --  --  --  --  30.16       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 35.00
--  --  --  --  --  20.00       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
25.00

--  --  --  --  --  46.41       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 60.00
--  --  --  --  --  16.39       બોનસ 0108  Bonus 18.41
--  --  --  --  --  82.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 100.00
--  --  --  --  --  156.09       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 150.00
--  --  --  --  --  16.06       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
25.00

--  --  --  --  --  61.79       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 68.30
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  --  23.56       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 46.20
--  --  --  --  --  103.60       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 160.49

--  --  --  --  --  30.52       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted 21.75
--  --  --  --  --  78.20       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted 37.53
--  --  --  --  --  5.50       વેતન 0200  Wages 7.00
--  --  --  --  --  24.00       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 24.87
--  --  --  --  --  180.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 160.00
--  --  --  --  --  16.00       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes --
--  --  --  --  --  43.00       Ĭકાશન 1600  Publication 5.75
--  --  --  --  --  --       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials 5.00
--  --  --  --  --  3.00       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity 4.00
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services --
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man 

Power)
6.00

--  --  --  --  --  10.00       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 10.00
--  --  --  --  --  11.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 15.00
--  --  --  --  --  14.25       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment 11.00
--  --  --  --  --  0.48       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance --
--  --  --  --  --  10.55       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 11.55

 
--  --  --  1087.52  --  4378.39    4428.39   એકіદર સરવાળો 11  Gross Total 4401.26

 
--  --           બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries
--  --  --  --  --  0.48       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance --
--  --  --  --  --  10.55       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 11.55

 
--  --  --  1087.52  --  4367.36    4428.39   ચોÅખો સરવાળો 11  Net Total 4389.71

 
--  --  --  4089.01  --  4428.39    4428.39   એકіદર સરવાળો ૦૦૧ િનદ‼શ અને 

વહીવટ
  Gross Total 001 Direction 

and Administration 
4401.26
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           યંĦ સામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           મરામત અને વાહનો 01  Repair and Carriage 

3054 80 052 01
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  127.00         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  150.00    120.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 140.00

 
--  --  --  127.00  --  150.00    120.00   એકіદર સરવાળો ૦૫૨ યંĦ 

સામĠી અને સાધનસામĠી
  Gross Total 052 Machinery 

and equipments
140.00

 

H-2059-(15)
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           ગૌણ સદર :   Minor Head :
--  --           અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           માગђ↓ અને પુલ 01  Roads and Bridges 

3054 80 800 01
--  --           િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  90.00    80.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 10.00

 
--  --           પેટા સદર :   Sub Head :
--  --           નાણા પંચ 

314118
02  Finance Commission 

3054 80 800 02
--  --           માલસામાન તથા અ×ય ãયવહારનો 

િનભાવ અને તેની મરામત : 
02  Maintance And Repairs To 

Materials And Others : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--

 
--  --           પગાર િહçસાને સહાયક અનુદાન 

પંચાયતોને : 
04  Gia To Panchayat Of 

Salary Portion : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  1523.75         પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  538.41  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--

 
--  --  --  538.41  --  5500.00    5500.00   એકіદર સરવાળો 02(04)  Gross Total 5500.00

 
--  --           માલસામાન તથા અ×યને સહાયક 

અનુદાન પંચાયતોને : 
05  Gia To Panchayat Of 

Materials And Others : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  10109.00         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  31900.00    32000.00   એકіદર સરવાળો 02(05   Gross Total 31900.00

 
--  --           રાËય પЧરવહન માગђ↓ને કારણે 

નુકશાન થતું હોય તેવા માગђ↓ની 
મરામત : 

06  Repairs To Roads Damaged 
By S.T. Routes : 

--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  156.00         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  260.00    265.00   એકіદર સરવાળો 02(06)  Gross Total 250.00

 
--  --           ĬધાનમંĦી Ġામ સડક યોજના : 07  Pradhanmantri Gram 

Sadak Yojana : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  2640.00         પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

 
--  --  --  --  --  1800.00    1800.00   એકіદર સરવાળો 02(07)  Gross Total 1900.00
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માંગણી નં. : ૮૬ Demand No. : 86
મુÅય સદર : ૩૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ MAJOR HEAD : 3054 : Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --           માલસામાન તથા અ×ય : 08  Materials And Others : 
--  --           હъતુ સદર   Object Head
--  --  --  --  --  --    5.50   પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

--

 
--  --  --  --  --  --    11.00   એકіદર સરવાળો 02( 

08 ) 
 Gross Total --

 
--  --  --  14967.16  --  39550.00    39650.50   એકіદર સરવાળો ૮૦૦ અ×ય ખચ↓   Gross Total 800 Other 

Expenditure
39560.00

 
--  --           સરવાળો ૮૦ સામા×ય   Total 80 General
--  --  --  --  --  --       િબન-મતપાĦ   Charged --
--  --  --  19183.17  --  44128.39    44198.89   મતપાĦ   Voted 44101.26

 
--  --  137.50  --  400.00  --  400.00    ૩૦૫૪ કЮલ સરવાળો માગ↓ અને પુલ 

(િબન-મતપાĦ) 
3054  Grand Total Roads and 

Bridges (Charged) 
400.50

824045.00  --  166101.22  19183.17  179594.03  44128.39  179894.03  44198.89   (મતપાĦ)   (Voted) 223695.29
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પЧરિશΓ( ૧) - Appendix(1)
çથાિનક સંçથાઓ, નગરપાિલકાઓ અને Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનોને સહાયક અનુદાન અને લોન માટъની યોજનાવાર જોગવાઇઓની િવગતો દશા↓વતુ પĦક

 
Statement Showing Details of Scheme-wise provision made for grant-in-aid and loans to Local Bodies, Municipalities and Municipal Corporations. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
ĝમ 
નં. 

 યોજનાની િવગત  Details of Scheme  જોગવાઈ કરવામાં આવેલ રકમ  િહસાબ ના જે સદર હъઠળ જોગવાઇ 
કરવામા આવી હોય તે સદર

 Head of account under which 
provision is made

sr Amount provided
No  

આયોજન  આયોજન બહાર 
Plan Non Plan

1 2 3 4 5 6 7
  
૧  ભાણપુર-પીપЧરયા માગ↓ પર સુખી નદી પર 

ખુટતા પુલનું બાંધકામ 
 1 Construction missing bridge on 

Sukhi river (MDR). 
 -- 50.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨  ĬધાનમંĦી Ġામ સડક યોજનના કામોમાટъ 
જમીન સંપાદન અંગેની ઉŵક જોગવાઇ 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

 2 Lump provision for land acquisition 
of Pradhana Mantri Gram Sadaka 
Yojana works. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

 -- 126.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩  કાછડી સમરોડ તારજ માગ↓ પર ખટુતી કડીનું 
બાંધકામ. 

 3 Construction of missing bridge on 
Kachhadli-Samrod Taraj road

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪  નાબાડ↓ સહાિયત આંતર માળખાЧકય િવકાસ 
યોજના (RIDE-II) અ×વયે Ġામીણ માગђ↓ની 
સુધારણા. 

 4 Improvement of rural road under 
NABARD Aid Rural Infrastruction 
scheme. RIDE-II 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫  આયોજન બહારના રçતાઓનું બાંધકામ 
ફરીથી સમતલ બનાવવા અને સુધારણાની 
કામગીરી

 5 Construction Resurfacing and 
Improvemet of Non plan Roads.

 -- 97874.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬  જુદા જુદા Ĭભાગ નોમ↓લ િવçતારમાં બાકЫ 
રહъતા ગામ તથા પરાને Ĭથમ વખત ડામરના 
પાકા રçતાથી જોડવાની કામગીરી

 6 To Provide first time connectivity to 
remaining villages and Habitations 
with asphalt road.

 -- 10626.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭  પાણી છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી બધ માગђ↓ 
ના ગામોનું Ĭથમવાર બીટી સપાટી થી જોડાણ 
(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના સિહત)

 7 To connect first time the villages 
having W. B. M. surface by B. T. 
surface (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana) 

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮  દાιમલી-જુદાર માગ↓ પર જુદાર ગામ ખાતે 
બેઠાપુલનું બાંધકામ [એમ ડી આર]

 8 Constructing of causeway at village 
Judar on Darumali - Judar road 
[MDR ] 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯  હાલના હાંસોટ કાંЧટયાજાળ માગ↓ને પહોળૉ 
અને સંગીન બનાવવો (મુÅય િજ·ા માગ↓)

 9 Widening and Strengthening of 
existing Hansot Kantiaal road 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦  કોલાદ - અગોડ રોડને પહોળો અને સંગીન 
કરવાનું કામ 

 10 Kalol Agol road [only L A & Ew ]  -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

  

H-2059-(16)
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1 2 3 4 5 6 7

  
૧૧  પચાયત હçતકના રçતા પર હયાત કોઝવે 

તથા નાળા પર નવા પુલ /નવા સી.ડી. વક↕ 
બનાવવાની કામગીરી બાબત (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત).

 11 Constuction of new bridge on 
existing couseway or CD works/ 
New CD work on various panchayat 
roads (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana).

 -- 560.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨  બીલીયા-બેચરાજી માગૅ ઉપર સુપાવાડા નજીક 
ιપેણ નદી ઉપર નાળાનું બાંધકામ

 12 Construction of causeway on river 
Rupen near Supawada on Biliya - 
Bechareji road 

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩  રાËય ના જુદા જુદા તાલુકામાં પાણી છાંટъલી 
કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓ સુધારીને 
ડામરનીએ સપાટીવાળા માગђ↓માં ફыરવવા 
(દરъક કામ λ. ૨૦.૦૦ લાખથી ઓછા 
ખચ↓વાળું). (મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

 13 Improvement of WBM Surface 
roads to Bituman Surface roads in 
rural areas on various Talukas in the 
State (Each work costing less than 
Rs. 20,00,000). (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪  çટъટ હાઇવેથી પીપળવા એĬોચ રોડ.  14 Strengthning of State Highway to 
Pipalva approach road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫  સાવલી - પાંડુ - ડેસર રોડ િવ. પાંડુ થી 
વાલાવાવ રોડને પહોળો કરવાનું કામ.

 15 Widening of Savli-Pandu Desar road 
Section : Pandu to Valavav. 

 -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬  સીતાપુર - સાલવાલ-માલવણની ખુટતી કડી 
ભાગ સાલવાલથી માલવણનું બાંધકામ. 

 16 Construction missing link of Sitapur-
Salval-Malwan road Section: Salval 
to Malwan. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭  ιપાલ - છઠીયારડા - બુžાપાલડી રોડ  17 Rupal - Chatiyareda - Buttapalda 
road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮  ગજેલા-ધનાડ માગ↓ (ધાંગĪા અને લખતર 
તાલુકા) 

 18 Gajela Dhand road (Dhrangadhra 
and Lakhtar Taluka) 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯  ડામર સપાટીવાળા રçતાઓનું મજબુતીકરણ 
અને રીસરફыસỲગનું કામ 

 19 Strengthening And Resurfacing Of 
B.T.Roads

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦  નેરાણા-છĦાવા પરની ભાદર નદી પર મોટા 
પુલ નુ બાંધકામ

 20 Construction of major bridge on 
river Bhadar on Nerana-Chhtrava.

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૧  નાબાડ↓ સહાિયત આંતર માળખાકિય િવકાસ 
યોજના

 21 Improvement Of Rural Road Under 
Nabard Aid Rural Infrastruction 
Scheme. Ride-Ii 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૨  ĬધાનમંિĦĠામ સડક યોજના હъઠળ ;ગુજરાત 
Ġામીણ માગ↓ િવકાસ એજ×સી ની çવાયત 
એજં×સી માટъ વહીવટી અને અ×ય ખચૅ

 22 Administrative and other expenditure 
for autonomousd agency Gujarat 
State Rural Road Development 
Agency under Pradhan Mantri Gram 
Sadak Yojana

 -- 2.68 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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1 2 3 4 5 6 7

  
૨૩  મોટી કાંટડી Ĭવેશમાગ↓ પર કЮણ નદી પર 

ખુટતા પુલનું બાંધકામ.
 23 Construction missing bridge on Moti 

Kantdi approach road on Kun river 
 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૪  મોટી માટલી-કાનકોટડા-બાંગારોડ સંગીન 
અને પહોળો બનાવવો. 

 24 Strengthning and Widening of Moti 
Matli-Khankotda-Banaga road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૫  જે માગђ↓નું સાત વષ↓થી ફરીથી સમતલ 
કરવામાં આવેલ નથી તેવા ĠાÜય માગђ↓ને 
ફરીથી સમતલ બનાવવા (મુÅયમંĦી Ġામ 
સડક યોજના સિહત).

 25 Resurfacing of Rural roads which 
have not been resurfaced for more 
than Seven years (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 400.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૬  સોનગઢ - જાિલયા - કાનડ માગ↓નુ બાંધકામ.  26 Construction of Songadh - Jalia - 
Kanad road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૭  જોષીપરા-ઝાંઝરડા રોડનું મજબુતીકરણ.  27 Strengthning of Joshipura - Zanzarda 
Road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૮  કЮіડલાને રાજુલા તાલુકા સાથે જોÐતા ડુંગર 
વીજપડી- સાવરકЮіડલા માગ↓નું બાંધકામ.

 28 Construction of Dunagar - Vijpadi, 
Savarkundla road Joining Kundla 
with Rajula Taluka.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૯  પંચાયતના રçતાઓના ગામતળમાંથી પસાર 
થતી લંબાઇ તથા ઓવરટોપỲગની લંબાઇમાં 
સી.સી.પેવમ′ટની કામગીરી સુિવધાપથ

 29 Construction of Cement concrete 
pavment passing through village 
portion and over topping length 
varias panchayat road SUVIDHA 
PATH

 -- 1040.08 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૦  Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vii)

 30 Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vii)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૧  કાચા માગ↓થી બીટી સુધીના ૩૦૦૦ કરતાં 
વધારъ વçતી ધરાવતા બંને ગામથી ગામને 
જોડવા 

 31 To connect village to villageb both 
having more than 3000 population 
from Kachcha to B.T.

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૨  ફыદરા - પછમ માગૅ Ġાફ ભડીયાદ માગૅ  32 Widening Fedra- Pachham Road 
Graph Bhadiyad Road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૩  સાંખેજ માલાતજ માગ↓ પર મેΐો નદી પર 
બેઠા પુલનું બાંધકામ

 33 Constructing Of Causeway On River 
Meshwo On Sankhej-Malataj Road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૪  નાબાડ↓ સહાય હъઠળ ĠાÜય માગђ↓ની સુધારણા 
આર.આઇ.ડી. એફ-૫

 34 Improvement of Rural Roads under 
NABARD Aid RIDE -V 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૫  જે માગђ↓ સાત વષ↓થી સમતલ કરવામાં આવેલ 
નથી તેવા મુÅય િજ·ા માગђ↓ / અ×ય િજ·ા 
માગђ↓ન ફરીથી સમતલ બનાવવા (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત).

 35 Resurfacing of Main District Roads 
and Other District Roads which 
have not been resurfaced for more 
than seven years (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 1800.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૬  મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ મહъસુલી ગામોને 
ડામર સપાટી કરવાનું કામ

 36 Providing B.T Roads To Revenue 
Villages Connected By Wbm Roads

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૭  પંચાયત હçતકના Ĩુ λટ મહÓવના અ×ય 
િજ·ા માગ↓ તથા ĠાÜય માગђ↓ને પહોળા 
કરવાનું કામ.

 37 Widening and Important of thrugh 
roots and other district roads and 
village roads.

 -- 16700.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૩૮  ડભોઇ અને સંખેડા તાલુકાઓને જોડતા ડભોઇ 

કરણેટ માગ↓ પર ઓરસંગ નદી પર પુલનું 
બાંધકામ. 

 38 Construction of bridge on river 
Orsang on Dabhoi - Karnet road 
Joining Dabhoi and Sankheda 
talukas.

 -- 100.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૩૯  નીણામા ગામ નજીક મોટી લાખવડ - 
નીણામા માગ↓ પર સુખભાદર અને ઉડવી નદી 
પર પુલ-બેઠા પુલનું બાંધકામ. 

 39 Construction of bridge causeway on 
river Sukhbhadar and Undvi on Moti 
Lakhavad Nanma 

 -- 144.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૦  ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વçતી ધરાવતા 
ગામોના Ĭવેશમાગ↓ સુધારવા(માગ↓ આયોજન) 
“Чકસાન પથ” યોજના સંગીન બનાવવા

 40 Improvment of village approach 
road having population more then 
2000/3000 (Plan Road) KISAN 
PATH YOJANA

 -- 2900.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૧  જે માગђ↓ને સાત વષ↓થી સમતલ કરવામાં 
આવેલ નથી તેવા ડેરી માગ↓ આર.આર.પી. 
રçતા અ×ય િજ·ા માગђ↓ ĠાÜય માગђ↓ને 
ફરીથી સમતલ કરવા.

 41 Resurfacing of Dairy Roads R.R.P. 
Roads Other district roads and 
rural roads which have not been 
resurfaced for more than seven 
years.

 -- 159.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૨  ભેટાલી - કપોડા - ઇસરવાડા - ડુંગરી - 
શેરપુર રçતાને સંગીન બનાવવો 

 42 Strengthning of Bhatli - Kapoda 
- Isarvada - Dungari - Sherpur-
Kukadia road 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૩  કЮણધેર - સેવાળા રોડ  43 Kungher - Sevala road  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૪૪  ભાડલા-આનંદપુર માગ↓ની ખુટતી કડીનું 

બાંધકામ (૫.૦ Чક મી. )
 44 Construction of missing Link of 

Bhadla Anandpur road (5.0 KM.)
 -- 0.48 3054 - માગ↓ અન ેપુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૫  રામરાજપુર - જાંબુ માગ↓ પર પુલનું બાંધકામ.  45 Construction of bridge on Ram 
Rajpur - Jambu road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૬  ભુસર-મહъલોલ- બાકરોલ માગ↓ પર બેઠા 
પુલનું બાંધકામ 

 46 Construction of Causeway on 
Bhusar-Mahelol -Bakrol road 

 -- 0.50 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૭  Чકસાન પથ યોજના હъઠળ તાલુકાથી તાલુકા 
અને તાલુકાથી િજ·ાને જોÐતા Ġામીણ 
માગђ↓ને સુધારણા.

 47 Improvement of rural roads 
connecting Taluka to Taluka and 
Taluka to District under Kisan Path 
Yojana. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૮  કાશીપાનેશ-લીમĪા રોડ સુધારણાનું કામ.  48 Improvement of Kashiyanesh 
Limdhara road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૪૯  આàવા- સાયન- બાલવ- બલોટા- ઇલાવા 
માગ↓ પર ખુટતા પુલો પુરાં પાડવાં (અ×ય 
િજલા માગ↓)

 49 Providing missing bridges Alwa - 
Sayan-Baltva Baltova-Ilava road 

 -- 50.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૦  ધોЧડયા - મોલીડા - બોધરવાડા માગ↓ પર 
ખુટતી કડીનું બાંધકામ.( ૫-૫૦ Чક.મી થી 
૨૩-૦ Чક.મી.)

 50 Construction of missing link of 
Dhondhia - Molida -Bogharavada 
road (km. 5/50 to 23/0)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૧  ભુજપર - Ĭતાપનગર - બોરાણા રોડ  51 Bhujpur Pratapnagar Borana road  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૫૨  પાનોલી - િસડચ માગ↓ પર ના ચણતર કામો 

અને ડામર કામ. 
 52 Construction of C. D. Work and 

Asphalt work on Panoli Cidach road. 
 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૫૩  બાંટфવા-િસતાણા માગ↓.  53 Bantwa- Sitana road  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૪  બકરા - જંબારવાલા - નાના કЮіડળ - ગઢકા 
માગ↓ની ખુટતી કડીનું બાંધકામ 

 54 Construction missing link of Bakara 
- Jamabarwala - Nanikundal - 
Gadhada road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૫  ભુજ કોડકЫ રોડ Чક.મી.૩/૦ થી ૪/૦ ખારી 
નદી ઉપર પુલના બાંધકામ બાબતે અને 
Чક.મી.૧/૮૦૦ થી ૪/૦ ઉપર ૫.૫ મીટર 
રçતાને પહોળો કરવા બાબત

 55 Construction of Bridge across river 
khari on bhuj kodaki road K.M. 3/0 
to 4/0 widening of road KM 1/800 to 
4/0 up to 5/5 Mt. including hard side 
shoulder ETC. comp.

 -- 252.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૬  જુવાનપુરા-બડોદરા માગૅ પર બડોદરા ગામ 
પાસે મેΐો નદી પર પુલનું બાંધકામ 

 56 Constructing A Bridges Across River 
Meshov On Jauvanpur -Badodara 
Road Near Village Badodra 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૭  મેડા આદરજથી િવરમગામ માગ↓ [મહъસાણા 
િજ·ાહદ સુધી [Ĭથમ તÚબકો ]

 57 Meda-Adraj to Viramgam road 
[Upto Hehsana District Limit] [First 
Stage ]

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૮  મુÅય માગђ↓ પર ખુટતી કડીનુ બાંધકામ અને 
ખુટતા નાળા પરના ચણતર કામ (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

 58 Construction of Missing Link and 
Missing C.D. Works on Major Roads 
(Including Mukhya Mantri Gram 
Sadak Yojana)

 -- 180.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૫૯  500 થી વધુ વçતી ધરાવતા મેટલ સપાટીથી 
જોડાયેલ કçબાને ડામર સપાટી કરવાનું કામ

 59 Providing B.T roads to Habitations 
having more than 500 populations 
connected by WBM roads.

 -- 10.00 3054 - માગ↓ અને પલુ  3054 - Roads and Bridges

૬૦  સાવલી-િસહોરા-કાલોલ માગ↓ પર કડછલા 
ગામ નજીક મેસરી નદી પર પુલનું બાધકામ. 

 60 Construction Bridge on Savli-Shigora 
- Kalol road near Kadchhala Village 
on Mesri river.

 -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૧  ધાંગĪા-કЮડા-ટીકર- ચોટીલા પુલ Ĭવેશ માગ↓નું 
બાંધકામ.

 61 Construction of Dhrangadhra-Kuda 
-Tikar - Chotila Bridge approach 
road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૨  ધારી થઇને જતા િપયાવાથી કыરાલા ĠાÜય 
માગ↓ નું બાંધકામ ૧૦૦૦ Чક. મી.

 62 Constructing Roadfrom Piyava To 
Kerala Rural Roads Via Dhari 1000 
K. M. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૩  શેલા - વીજપાડી માગ↓નું બાંધકામ.  63 Construction of Sela - Vijpadi road.  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૪  ભ′સાણા-રાફિળયા માગ↓ .  64 Bhesan- Rafliya road.  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૬૫  જી.એસ.આર.આર.ડી.એ હъઠળ ઉભા કરъલા 

પીઆઇયુ માટъ સુપરિવઝન ક×સલટ×સીની 
કામગીરી

 65 Providing supervision consultancy 
for project implementation unit 
under G.S.R.R.D.A.

 -- 2.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૬  ૧૦૦૦ થી વધુ વçતીવાળા અને પાણી 
છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓ વાળા 
ગામોનું બી. ટી. માગђ↓થી જોડાણ (નાબાડ↓).

 66 To Conect Village Both Having 
More Than 1000 Population From 
W.B.M To B.T. (Nabard)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૬૭  500 થી વધુ વçતી ધરાવતા મેટલ સપાટીથી 

જોડાયેલ કçબાને ડામર સપાટી કરવાનું કામ
 67 Providing B.T Roads To Habitations 

Having More Than 500 Populations 
Connected By Wbm Roads.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૮  રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 
િવçતારોમાં કાચા માગђ↓નું ડામર સપાટીવાળા 
માગђ↓માં λપાંતર.

 68 Conversion of Kutcha roads in to 
BT surface roads in rural areas of 
verious talukas in the state.

 -- 805.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૬૯  કાંસા-ચιપ કЮіબુરા માગૅ ભાગ બાલુવા ચιપ  69 Kansa - Charup - Kambura Road 
Section Baluva Charup 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૦  વાવોલ - ખડી માગ↓ પર હાંસટ - કોસંબા 
માગ↓ ખાતે પુલનું બાંધકામ.

 70 Construction of Bridges Hansat - 
Kosamba road on Vavol-Khadi 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૧  જુદા જુદા િજ·ાઓના Ġામીણ માગђ↓ની 
સુધારણા (RIDF VII)

 71 Improvement of rural roads of 
various District.(RIDF-VII)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૨  “Чકસાન પથ યોજના” હъઠળ “નાબાડ↓” 
અ×વયે અ×ય જી·ા માગђ↓ સુધારવા.

 72 Improvement of Other District roads 
under NABARD under “Kisan Path 
Yojana” 

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૩  ઇçવરીયા - રોજીવાડા - જારъરા - 
ભોમીયાવદર રોડનું બાંધકામ. 

 73 Constructing of Ishawariya - 
Rojiwada - Jareare - Bhomiyavadara 
road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૪  ĬધાનમંĦી Ġામ સડક યોજનાના ટъ×ડરના 
િĬિમયમ પેટъ રાËય સરકારનો ફાળો

 74 Share of State Government due 
to Premiun of tenders of Pradhan 
Mantri Gram Sadak Yojana works

 -- 1575.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૫  હાલરા- રામપુર- િવજવાસર- રામદъવ પીર 
-આંબલીયારા જંĦી માગૅની ખુટતી કડી 

 75 Missing link of Halara Rampur 
vilvasar Ramdevpir Ambliyara jantri 
road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૬  યાĦા ધામોને જોડતા રçતાઓનું બાંધકામ. 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

 76 Construction of roads connecting 
pilgrim centres. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૭  ડામર સપાટીવાળા રçતાઓનું મજબુતીકરણ 
અને રીસરફыસỲગનું કામ 

 77 Strengthening and resurfacing of 
B.T. roads

 -- 30.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૮  જુદા જુદા િજ·ાઓના ĠાÜય માગђ↓ સુધારવા  78 Improvement Of Rural Roads Of 
Various District.(Ridf-Vi)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૭૯  લỲગથલી વેમાર-મેĦી - સેમતલી -બાચાર 
- પાલેજ રçતાની ખુટતી કડી સીમાિલયા 
કાિલયા માગ↓ મુÅયિજ·ા માગ↓ (Ĭથમ 
તબŨો જમીન સંપાદન માટી કામ, નાળા પર 
નાં ચણતર કામ) 

 79 Simliya - Kaliya road Missing link 
of Lingathali - Vemar- Metri simatli 
- Bhachar Palej road M.D.R. (1st 
stage work L. A. E. W. and C. D. 
works.)

 -- 0.50 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૦  પાંિચયાવદર Ĭવેશમાગ↓ પર પુલનું બાંધકામ  80 Construction of bridge on 
Panchiyavadar approach road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૮૧  હાલના માગђ↓ પર ખુટતા બેઠા પુલ/ નાણાં 

એચ. પી. ļૈન વગેરъ નું બાંધકામ. (મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

 81 Construction of missing causeway 
culverts / HP Drains etc., on the 
existing roads. (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૨  નાબાડ↓ સહાય હъઠળ પુરѕથી અસર Ġçત 
પુલોનું િનમા↓ણ અને સલામતીનાં કામો

 82 Reconstruction of flood damaged 
bridge and protective work in 
Gujarat under NABARD Aid (Ride 
-3) 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૩  Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા, તબŨો -૩  83 Improvement Of Rural Roads Phase-
Iii (Nabard _Ride-Iv )

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૪  નાબાડ↓ સહાય હъઠળ ĠાÜય માગђ↓ની સુધારણા 
આરાઐડી ઓફ-૫

 84 Improvement Of Rural Roads Under 
Nabard Aid Rde -V 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૫  ગંધાકા-દъરોઇ ફદડંગ-બેદલા- બોધરા-વદર 
માગ↓ (૪૦૦ Чક. મી.) ની ખુટતી કડીનું 
બાધકામ 

 85 Construction of missingl link of 
Gadhaka - Deboi - Faddang - Bedla 
- Boghara - Vadar road.

 -- 38.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૬  પુલોનું બાંધકામ (૧) જાટ-આકોલા-િભલોડા 
રોડ પર સીપુ નદી પર (૨) ભા×ડુ-હાવડા-
નવાપુર-ખરસાડા (Ch 4.2 થી 4.4 વŵે) 
પુæપાવતી નદી પર (૩) કાલાવાડ-મોતીનગર 
રોડ ઉપર (Ch. 10/2 થી Ch 10/4) મનપર 
નદી ઉપર (૪) ભંડારીયા-ગવારડા રોડ પર 
શેĦુંજી નદી પર અને (ખ) નવી મારવાડ-
જુની મારવાડ-વામાઢીયાળા કોરડા રોડ પર 
ભોગાવો નદી પર

 86 Construction of bridges on (1) 
Jat- Akola- Bhilada road on river 
Sipu (2) Bhandu- Davda- Navapur- 
Kharsada road (Ch 4.2 TO 4.4) 
between bridge on Pushpawati 
river ( 3) Kalawad- Motinagar road 
(Ch.-10/2 to Ch..10/4 ) on Manvar 
river (4) Bhandariya – Gajarada 
road on Shetrunjee river and (5) 
Navi – Marvad – Juni Marvad 
– Wamadhiyala – korda road on 
Bhogavo river.

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૭  મુÅય િજ·ા માગ↓/ અ×ય િજ·ા માગ↓ / 
ĠાÜય માગ↓ પર સાઇન બોડ↓ લગાવવાની 
કામગીરી માટъ આ નવુ કામ રજુ કરъલ છъ.

 87 it is proposed to Provide and fixing 
signboard on MDR./ODR/VR

 -- 264.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૮  ગાંગેયા-રѕગપુર રોડનું બાંધકામ  88 Constructing of Gangecha Rangpur 
road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૮૯  જમીન સંપાદન માટъ ઉŵક જોગવાઇ (ચાલુ 
કામ) (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

 89 Lump Sum Provision For Land 
Aquisition. (Works In Progress) 
(work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૯૦  નાબાડ↓ સહાિયત Ġામીણ પૂવ↓ જλરી માળખા 

િવકાસ યોજના હъઠળ Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા 
(RIDF-3 તબકકો-૨)

 90 Improvement of rural road 
under NABARD Aid Rural 
Infrastructiucture Development 
Scheme (RIDF-3 Phase-2)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૧  ગોધરા - પાનમ - ઉѕદરા માગ↓ પર ઉѕદરા અને 
આમલીપાત ગામની વŵે પાનમ નદી પર 
પુલનું બાંધકામ (મુÅય જી·ા માગ↓)

 91 Construction of bridge across river 
Panam between Village Undra and 
Amaliat on Godhara Panam - Undra 
road. (MDR)

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૨  Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના હъઠળ સીમ′ટ 
ĝ℮ĝЫટ રોડનું બાંધકામ (રાËય ફાળો)

 92 Construction of C. C. road under 
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 
(State Government Share).

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૩  પુæપાવતી નદી ખાતે ચ ૪/૦ થી ૪/૭ સુધી 
ભાડુ ડાવડા ખરસડા નવાપુરા માગ↓ પર મુÅય 
પુલ અને Ĭવેશ માગ↓ના બાંધકામ માટъની 
તૈયારી

 93 Project prepration for construction 
major bridge and approach on 
Bhandu - Davada - Kharsada - 
Navapura road (MDR) over Pushpati 
river at ch. 4/0 to 4/7

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૪  Ġામીણ માગђ↓ની સુધારણા અને તે પહોળાં 
કરવા તેમજ પુલો અને બેઠા પુલોનું બાંધકામ 
(આર આઇડીએફ-૬ તબŨો-૨ )

 94 Improvement / Widening of rural 
roads and construction of bridges 
and causeways (RIDF-VI Phase-II) 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૫  Чકસાન પથ યોજના હъઠળ નાબાડ↓ અ×વયે 
અ×ય જી·ા માગђ↓ સુધારવા.

 95 Improvement Of Other District 
Roads Under Nabard Under Kisan 
Path Yojana 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૬  પુલ અને સંરચના ઇજનેરીના આંતરરા∆ીય 
એસોસીએશનના ભારતીય રાિ∆ય જુથને 
વાિષ↓ક ફાળો

 96 Annual Subscription To The Indian 
National Group Of Internation 
Accocialtion For Bridge And 
Structrual Engineering

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૭  અમદાવાદ મેનેજમ′×ટ એસોસીએશનને વાિષ↓ક 
સÛયપદનો ફાળો

 97 Annual Membership Fee Of 
Ahmedabad Management 
Accocialtion

 -- 0.01 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૯૮  ભાગોલ કરદીવા માગ↓  98 Bhagol Kardiva road  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૯૯  ૧૯૮૮-૯૫ દરિમયાન િવΐબ′ક સહાિયત 

યોજના હъઠળ બાંધવામાં આવેલા Ġામીણ 
માગђ↓ પર પુન સપાટીકામ (રીસરĭыસỲગ) 
કરવું અને તેમને સંગીન બનાવવા.(મુÅયમંĦી 
Ġામ સડક યોજના સિહત)

 99 Resurfacing And Strengthening The 
Rural Road Which Were Constructed 
Undre The Worls Bank Aided 
Scheme During 1988-95 (Including 
Mukhya Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 400.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૦ માણાવદર - બુરી માગ↓ ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ. 

 100 Construction Missing Link of 
Manvadar- Buri road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૦૧ હયાત ના માગђ↓ પરની ખૂટતી કડી તથા 

ખૂટતા નાળાનું બાંધકામ.
 101 Construction of missing Link and 

missing structure C.D. works on 
existing road.

 -- 27570.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૨ કરમાલીપુરા - તાપસીપુરા - ડાંગી વાડા 
ડભોઇ માગ↓ પર પુલનું બાંધકામ. 

 102 Construction of Bridges on 
Karmliyapura-Tapsipura Dangiwada 
Dabhoi road.

 -- 50.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૩ લỲબોદરા - છાણીલ માગ↓ પર ચીકણી નદી 
પર ખુટતા પુલનું બાંધકામ Ġામ માગ↓. 
(આયોજન બહાર હъઠળનો માગ↓ )

 103 Construction missing bridge on 
Limboda - Chhanil road on Chikani 
river. (VR) ( Non plan Road)

 -- 0.50 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૪ કરમાળ-કોટડા એĬોચ રોડ.  104 Strengthning of Karmal-Kotda 
approach road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૫ Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના - ૧ તબŨો 
૧ થી ૧૩ અને Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક 
યોજના - ૨ તબŨો - ૧ હъઠળ મંજુર થયેલા 
કામો.

 105 Road Works sanctioned under 
PMGSY I PH I to XIII and PMGSY 
II PH I

 -- 3000.00 3054 - માગ↓ અને પલુ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૬ ૧૦૦૦ થી વધુ વçતીવાળા અને પાણી 
છાંટъલી કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓ વાળા 
ગામોનું બી. ટી. માગђ↓થી જોડાણ (નાબાડ↓).

 106 To connect village both having more 
than 1000 population from W.B.M. 
to B.T. (NABARD)

 -- 10.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૭ નાબાડ↓ સહિયત Ġામીણ પૂવ↓ જλરી માળખા 
િવકાસ યોજના હъઠળ Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા 
તબકકો-૨

 107 Improvement Of Rural Road Under 
Nabard Aid Rural Infrastructiucture 
Development Scheme (Ridf-3 
Phase-2)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૮ Ġામીણ માગђ↓ની સુધારણા અને તે પહોળાં 
કરવા તેમજ પુલો અને બેઠા પુલોનું બાંધકામ 
(આર આઇડીએફ-૬ તબŨો-૨ )

 108 Improvement / Widening Of Rural 
Roads And Construction Of Bridges 
And Causeways (Ridf-Vi Phase-Ii) 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૦૯ હરસોલ-અિણયોર માગ↓ પર મેΐો નદી 
પર જાળીવાલા બેઠાપુલનું બાંધકામ [મુÅય 
િજ·ામાગ↓]

 109 Constructing A Bridges Across River 
Meshvo On Harsol - Aniyor Road 
[Mdr] 

 -- 100.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૦ શંખેΐર- કЮવારડ- તુવાડ- સુરત માગૅનું 
બાંધકામ સે શંખેΐરથી કЮવાડ 

 110 Construction Shnakhershwar - 
Kuwrad - Tuvad - Surat Road Scc 
Shnakherswar To Kuwad 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૧ મોડપર-જશાપર-કàયાણપુર માગ↓ ઉપર ખુટતા 
પુલોનું બાંધકામ. 

 111 Construction of Missing on Modpar-
Jasapar-Kalyanpar road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૨ સામિખયાળી -કાંકોટ - ગઠડા િવભાગ પર 
અકાલથી બાભણકાની ખુટતી કડી 

 112 Construction of missing link of 
Samakhiyali - Kankot - Gadhada 
Section Akal to Babhanaka road

 -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૩ િપપલીયા-મçતપુરા - સાગાવાડા - 
સલાડમાગ↓ની ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

 113 Construction of missing link of 
Pipaliya-Mastupura Sagavada-Salad 
road 

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૧૪ ટુવા - વેજલપુર - પાનલુ - વેચન - સેવા×સા 

માગ↓ પર ગોમા નદી પર પુલનું બાંધકામ. 
 114 Construction of bridge on river 

Goma on Tuva - Vajalpur -Panlu - 
Vechan-Sevansa road. 

 -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૫ િવરમદડ-માધુપુર-મોવાદા-િસÖધપુર રોડ 
સંગીન બનાવવો. 

 115 Strengthning Of Viramdad-
Madhupar-Movada-Sidhpur Road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૬ Ġામીણ માગђ↓ સુધારવા, તબŨો -૩ (નાબાડ↓- 
રાઇડ-૪) 

 116 Improvement of Rural roads Phase-
III (Nabard-Ride-IV )

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૭ ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વçતી ધરાવતા 
ગામોના Ĭવેશમાગ↓ સુધારવા(માગ↓ આયોજન) 
Чકસાન પથ યોજના સંગીન બનાવવા

 117 Improvment Of Village Approach 
Road Having Population More Then 
2000/3000 Plan Road Kisan Path 
Yojana

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૮ મેગના-દъલાલી-પાલજ-નાદસા માગ↓ ભાગ 
દъલાલીથી પાલજ

 118 Megana - Delali - Palaj - Nadsa road 
Section Delali to Palaj 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૧૯ હીમતનગર - ઇલોલ - દાવડદъશોતર - ઓડા- 
બાદરપુર - Ùગોલ - વેરાવર વેડા - નાદરા 
રçતો [ખુટતી કડી ]

 119 Himatnagar - Ilol - Davad - Deshotar 
- Oda - Badarpura - Fagol - Veravar 
- Vedaa - Nadra Road [Missang 
Link] 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૦ માણદાસદ-ભટાસણ-માગૉસન -સાદરા માગ↓નું 
બાંધકામ

 120 Construction of Mandasad-Bhatasan 
- Margasan-Sadra road

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૧ પોરબંદર તથા જુનાગઢ િજ·ામાં ધેડ 
િવçતારના માગђ↓ની સુધારણા 

 121 Improvement of roads of Ghed areas. 
In Porbandar & Junagdh District 

 -- 400.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૨ નારદીપુર- મોખાસણ- પાનસર રોડ  122 Nardipur Mokhasan Pansar road  -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૧૨૩ Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના - ૧ તબŨો 

૧ થી ૧૩ અને Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક 
યોજના - ૨ તબŨો - ૧ હъઠળ મંજુર થયેલા 
કામો.

 123 Road Works sanctioned under 
PMGSY I PH I to XIII and PMGSY 
II PH I

 -- 2500.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૪ મીઠા પકવતા એકમોને જોડતા રçતાઓનું 
બાંધકામ અને સુધારણા

 124 Constructing of roads joining to salt 
work units at various districts

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૫ મખેડી-ફાટકથી આËક આંĦોલી રોડનું 
મજબુતીકરણનું કામ.

 125 Strengthning of Mekhadi- Fatak 
Ajak-Atroli road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૬ િસંધાજ-દъવલપુર - ઇચવડ રçતા નું બાંધકામ.  126 Constructing of Sindhaj Devalpur 
Inchvad road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૭ પંચાયત Ĭભાગના કы×ĩીય માગ↓ િનિધ કામો  127 Work Of Central Roads Funds Of 
Panchayat Division

 -- 500.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૮ મેટલ સપાટીથી જોડાયેલ મહъસુલી ગામોને 
ડામર સપાટી કરવાનું કામ

 128 Providing B.T roads to Revenue 
villages connected by WBM Roads

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૨૯ મુÅય િજ·ા માગђ↓ને 7 મીટર ( બે લેઈન) 
પહોળા કરવા અને મજબુતીકરણનું કામ 

 129 Strengthening And Widening Of 
Mdr Upto 7 Meter. Two Lane

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૦ નાબાડ↓ સાહાય હъઠળ પુરѕથી અસર Ġçત 
પુલોનું િનમા↓ણ અને સલામતીનાં કામો

 130 Reconstruction Of Flood Damaged 
Bridge And Protective Work In 
Gujarat Under Nabard Aid (Ride -3) 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૩૧ સીમેજ - ધોળી - ભુમલી રોડ સંગીન 

બનાવવો 
 131 Strengthning of Simej- Dholi 

-Bhumali road 
 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૨ કપાિસયા - સરોĦા માગૅ પર સરોĦા ગામ 
નજીક બનાસનદી પર ખુટતા બેઠા પુલ 
અથવા ઉŵ કΤાના પુલનું બાંધકામ [મુÅય 
િજ·ા માગૅ]

 132 Missing causeway or high level 
Bridge on Kapasiya - Sarotra road 
Across Banas river near village 
Sarotra [Main District Road ]

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૩ ડુંગર કЮіડલા - શેિલયાણા - િવજપાડી માગ↓ 
(અમરъલીમાં) િજ·ા હદ સુધી અનુભાગ સુધી 
ડુંગર કЮіડલા માગ↓નું બાંધકામ. (મુ. િજ. મા.) 

 133 Construction of road from Dugner to 
Kundla upto District Limit Section 
of Dungar Kundla Sheliana Vijapadi 
road (In Amareli ) (M. D. R.)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૪ લખતર-વાના-ડુમાણા-રાજ સીતાપુર માગ↓ની 
ખુટતી કડી. 

 134 Missing link of Lakhatar-Vana-
Dumda-Raj Sitapur road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૫ ધારી - આંબરડી - ગોપાલĠામ - સરભે×દા 
માગ↓ની ખુટતી કડી ભાગ અંકારડીથી ગોપાલ 
Ġામનું બાંધકામ. 

 135 Construction missing link of 
Dhari - Ambaradi - Goplagram - 
Sarbhenda road (Section Ankaradi to 
Gopalgram). 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૬ જુદા જુદા િજ·ાઓના Ġામીણ માગђ↓ની 
સુધારણા (Ridf Vii)

 136 Improvement Of Rural Roads Of 
Verious District.(Ridf-Vi)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૭ પુæપાવતી નદી ખાતે ચ ૦/૦ થી ૦/૫ સુધી 
ગોરડ િવĦા માગ↓ પર મુÅય પુલ અને 
Ĭવેશમાગђ↓ નુ બાધકામ 

 137 Construction of major bridge and 
approaches on Gorad Vitra road 
(MDR) over river Pushpavati at Ch. 
0/0 to 0/5

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૩૮ પỲગલવાડા-ઉѕટીયા-મંગલેજ માગ↓,  138 Pingalwada-Utiya- Manglej road.  -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૧૩૯ પંચાયત હçતકના રçતાઓ પર હયાત કોઝવે 

તથા નાળા પર નવા પૂલ તથા નવા સી.ડી. 
વÄસ↓ બનાવવાની કામગીરી

 139 Construction of new bridge on CD 
works or existing couseway on 
various panchayat roads.

 -- 805.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૦ ધમાડછા, કછોલીએ, કોલવા, સાલેજ માગ↓ની 
સુધારણા, 

 140 Improvement of Dhamadachha 
Kachholi, Salej road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૧ મોતી - મેઘાની - ચંપાબેડા - થોરડી - 
નાગરъચા - અનેડા માગ↓ની સુધારણા. 

 141 Improvement of Moti Meghani 
Champabeda Thodi-Naganchara 
Anida road.

 -- 0.19 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૨ સણોસરા-ચોખંડા - ભાડથરનું બાંધકામ. 
(બીજો તબકકો ) (સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

 142 Construction of Sansosara 
Chokhanda Bhadthar road (2nd 
stage) (Work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

 -- 15.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૩ લીિલયા - લીમધરા માગ↓ પર પુલનુ બાંધકામ  143 Construction of Bridge on Liliya - 
Limadhra road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૪ થોરી મુબારક -રъથલ - બાવળા માગૅની ખુટતી 
કડી પુરી પાડવી [મુ ;િજ મા ] સે રъથલ કЮબા 
[સાંકોડ માગૅ]

 144 Missing Link Of Thori-Mubarak 
Rethal - Bavala Road [M D R ] Scc 
Rethal Kuba Sankod Road 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૪૫ અપιજી ગામથી આંતરસુબા -ખડાલ - 

છીપડાને જોડતા માગ↓પર વઢવાત ગામ નજીક 
પુલનું બાંધકામ [મુÅય િજ·ામાગ↓ ]

 145 Constructing a bridge on road form 
Apruji village joining Antersuba-
Khadal-Chhipdi [M D R ] near 
Vadhavat village 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૬ નોમ↓લ િવçતારમાં-૫૦૦ થી ઓછી વçતીના 
ગામ પરાને Ĭથમ વખત ડામરના પાકા 
રçતાથી જોડવા (મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

 146 To connect villages habitations 
having population less than 500 with 
pucca asphalt road in normal area 
(Including Mukhya Mantri Gram 
Sadak Yojana)

 -- 400.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૭ રિખયાલ સરડોઇ રçતા ઉપર મેΐો નદી પર 
પુલ નુ બાંધકામ

 147 Construction of bridge across river 
Meshavo near village Rakhiyaal on 
Rakhiyal Saradoi raod MDR

 -- 450.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૮ ભૂકіપ Ġçત િવçતારોમાં પુલો અને નાળા 
પરનાં ચણતર કામોની સુધારણા. 

 148 Improvement Of Bridges And C. D. 
Works Of Earthquake Affected Area. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૪૯ Чકસાન પથ યોજના હъઠળ તાલુકાની તાલુકા 
અને તાલુકાથી િજ·ાને જોÐતા Ġામીણ 
માગђ↓ને સુધારણા.

 149 Improvement Of Rural Roads 
Connecting To Taluka To Raluka 
And Taluka To District Under Kisan 
Path Yojana. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૦ આડીયા - ચંĩમકા - સેવાલા - મીઠી ધારીયાલ 
માગૅ 

 150 Adiya -Chandramaka - Savala 
-Mithidhariyal road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૧ ચોરીઆણી - ખાખરોટ - બનાસવાડી માગ↓નું 
બાંધકામ 

 151 Construction of Choriyani - 
Khakhrot - Banaswadi road Bhetvad-
Khisara road

 -- 0.78 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૨ રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 
િવçતારોમાં પાણી છાંટъલી કપચી વાળા 
સપાટીબંધ માગђ↓ સુધારીને ડામરની સપાટી 
વાળા માગђ↓માં ફыરવવાની કામગીરી.

 152 Improvement of WBM surface roads 
to bitumen surface roads in rural 
areas of various talukas in the state.

 -- 1610.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૩ નેસનલ સોસાયટી ઓફ સોઇલ િમકыિનકસ 
એં×ડ ફાઉѕડેશન એંિજિનયરીગ વાિષ↓ક ફાળા 
માટъ સહાયક અનુદાન

 153 Grant in Aid to National Society 
of Soile mechanics and Foundation 
engineering for annual subsreiv\
cption

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૪ મુકЮ×દ ગામ ખાતે નાળા પરના ચણતર 
કામો વગેરъને વધારી તેની ગુણવǼાની કΤા 
વધારીને તમામ ιતુમા ઉપયોગી થાય તેવો 
માગ↓ તૈયારકરી તેને સંગીન બનાવવો 

 154 Strengthening And Preparing 
All-Weather Road By Raising, 
Upgrading, C.D. Works Etc To 
Marooned Villages.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૫ અમરъલી - નાના આંકЧડયા - Чફચડીયા - 
ચીતલ - રѕગપુર માગ↓નું બાંધકામ.

 155 Construction of Amreli - Nana 
Ankadia - Fichadia - Chital - 
Rangpur road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૬ કણેસરા - કાઠી - નાની લાખાવાડી - જસદણ 
માગ↓ (પહъલો તબકકો) (મુÅય િજ·ા માગ↓) 

 156 Khansara - Kathi - Nani Lakhavadi - 
Jasdan road (1st Stage) (M.D.R.)

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૫૭ બેડા - િપસાલીયા - રъશમડી - કલોલ માગ↓ 

પર રъશમડી નજીક ગલોિલયા વોકના પર બેઠા 
પુલનું બાધકામ. 

 157 Construction of causeway near 
Redhamadi village on Galoiya - 
Vonkla on Bedapialiya, Reshmadi 
Calol road..

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૮ સણોસરા - સણોસરી - ચોખંડા- ભાણખોખારી 
- ભાડથર માગ↓ (Ĭથમ તબકકો ) નું બાંધકામ. 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના હъઠળ)

 158 Construction of Sanosara-Sanosari 
-Chokhanda-Bhankhokhari- Bhadthar 
road (1 st Stage). (work under 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

 -- 15.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૫૯ સ′જલીયા - ખાખરીયા રોડનું માગ↓ બાંધકામ.  159 Constructing of Senjaliya - 
Khakhariya road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૦ ઉના- આમોદરા-મોટા-િસમલી-ટѕખાલા - 
રોહજા માગ↓નીએ ખુટતી કડીનું બાંધકામ . 
(૧૧.૦ થી ૧૯.૫૦) (સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

 160 Construction Missing Link Of Una 
- Amodara - Mota Simli - Tankhala 
- Rohja Road (11/0 To 19/50). (Work 
Including Sagarkhedu Sarvangi 
Vikas Yojna)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૧ ભારતીય માગ↓ ક℮Ġેસ નવી Чદàહીને વાિષ↓ક 
ફાળો

 161 Annual Contribution To The Indian 
Road Congress Delhi

 -- 6.10 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૨ નડીયાદ તાલુકાના પાલડી-સણાલી માગ↓ ઉપર 
શેઢી નદી ઉપરના પુલના બાંધકામ

 162 Constructing a bridge across river 
Shedhi on Paldi - Sanali road taluka 
Nadiad 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૩ જુના ડીસા - સમૌ માગૅ પહોળો કરવો  163 Widening of Juna Deesa - Samou 
road 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૪ સીમેલીયા - મેજરાર રોડ સંગીન બનાવવો.  164 Strengthening of Simaliya - Meshrar 
road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૫ સાંઇબાબા મંЧદરથી ડારી રોડનું બાંધકામ.  165 Construction of Saibaba Mandir to 
Dari road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૬ માણપુર - બડેલ - િપપЧરયા - ધરોઇ Ĭવેશ 
માગ↓. 

 166 Manpur - Badel - Pipariya - Dharoi 
Approach road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૭ પંચાયત િવભાગ હçતકનાં વન િવçતારમાંથી 
૫સાર થતા રçતાઓ બનાવવા માટъ વળતર 
વનીકરણની લે×ડ બ′ક ઉભી કરવી.

 167 To create a Land Bank for 
compensation of forest land required 
for constructing road passing through 
forest lands in normal areas.

 -- 300.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૬૮ કыરા-માનકЮવા-વારાછડા આરીરા ભરાણા માગૅ 
જોડતી ખુટતી કડીનું બાંધકામ

 168 Construction of missing link Kera 
Mankava Varchhad Orira Bharana 
road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૬૯ ૧૯૮૧થી ૨૦૦૧ સુધીનાં વીસ વષ↓ના માગ↓ 

િવકાસ આયોજન મુજબ િજ·ા આયોજન 
બોડ› મંજુર કરъલ દરъક ગામોને જોડતા ĠાÜય 
માગђ↓ નું બાંધકામ.(મુÅયમંĦી Ġામ સડક 
યોજના સિહત)

 169 Construction of Rural road approved 
by District Planning Board for 
connectivity of villages according 
to 20 years (1981-2001) road 
Development Plan of District / 
Taluka. (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana)

 -- 64.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૦ કોતર - ખોડાદી પર હાલના વ′ટъડ Чડપને 
બદલે બેલા - ખાડોદી - બાકોર માગ↓ પરનું 
પુલનું બાંધકામ. (મુÅય જી·ા માગ↓ )

 170 Construction a bridge on Bela 
Khadodi-Bakor on Kotar Khadodi 
instead of Existing vented dip 
(MDR).

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૧ ધોરીપાળી-બંગાવડી રોડની ખુટતી કડી તથા 
પુલ સહીતનું કામ. 

 171 Constructing of missing link of 
Thoriyali-Bangavadi road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૨ મોતીગોપ - જીણાવારી - ઇçવરીયા - Īોફા 
માગ↓ પર ખુટતી કડીનું બાંધકામ 

 172 Construction Of Missing Link 
Of Motigop-Jinavari - Ishwariya-
Dhorpha

 -- 64.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૩ નદંાણા - વનાણા માગ↓ પર ખુટતાં પુલોનું 
બાંધકામ. 

 173 Construction of Missing Bridges on 
Nandana- Vanana road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૪ ભૂકіપ Ġçત િવçતારોમાં પુલો અને નાળા 
પરનાં ચણતર કામોની સુધારણા. 

 174 Improvement of Bridges and C. D. 
works of Earthquake affected area. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૫ શંખલપુર-ડોડીવાડા માગૅ પર ડોડીવાડા નજીક 
ιપેણ નદીઉપર પુલનું બાંધકામ 

 175 Construction of a bridge over 
river Rupen near Dodivada on 
Shankhalpura - Dodivada road

 -- 1.00 3054 - માગ↓ અન ેપુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૬ મોટા ખાખરા ભંડારીયા માગ↓નું બાંધકામ. 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

 176 Constructing of Mota Khokhara 
Bhandariya Road. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૭ રતાંગ-મીયાવડલા-ઇçĳીયા - મોટી મોણપરી 
રોડનું બાંધકામ.

 177 Construction of Rantang - Miya 
Vadla - Ishwariya - Moti Manpari 
road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૮ સરહદ િવçતાર િવકાસ કાય↓ĝમ હъઠળના 
અ×ય કામો

 178 Other works under border area 
development programme

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૭૯ પંચાયત Ĭભાગના મુÅય જી·ા માગ↓ અને 
અ×ય જી·ા માગ↓ પર ખૂટતા/અપયા↓Ά પુલો 
માટъ મોજણી અને શોધતપાસની કામગીરી 
હાથ ધરી યોજનાઓ અને અંદાજ તૈયાર 
કરવા

 179 To Carryout survey and investigetion 
and to prepare Plans & Estimates 
for Missing/In Adequate Bridges 
on M.D.R. & O.D.R. of Panchayat 
Division

 -- 6.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૦ રાËય ધોરી માગ↓ને જોડતો મોટી મોણપરી- 
સરસાઇ- ચાંપરડામાગ↓.

 180 Moti Monpari - Sarsai - Champarda 
joinig to State Highway. 

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૧૮૧ શૈΤિણક સંçથાઓ જેવી કы શાળા કોલેજો 

વગેરъને જોડતા Ĭવેશ માગ↓નું બાંધકામ અને 
સુધારણા.

 181 Construction and Improvement of 
approach roads connecting School 
College and educational Institution 
etc.

 -- 1610.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૨ મુકЮ×દ ગામ ખાતે નાળા પરના ચણતર 
કામો વગેરъને વધારી તેની ગુણવǼાની કΤા 
વધારીને તમામ ઋતુમાં ઉપયોગી થાય તેવો 
માગ↓ તૈયારકરી તેને સંગીન બનાવવો 

 182 Strengthening and preparing All-
weather road by raising, upgrading, 
C.D. works etc to Marooned villages.

 -- 10.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૩ ઉછ નદી પર જારવણ - કાછાટામાગ↓ પર 
ખુટતા પુલનું બાંધકામ. (અ×ય િજ·ા માગ↨ )

 183 Construction of missing bridge 
on Jarvan-Kachhata road on Uchh 
(ODR). 

 -- 100.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૪ િચĦા - િસદસર - વલુકડ - મોટા ખોખરા 
- પાિનયારા - બભિણયા - તાંસા માગ↓ પર 
ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

 184 Construction a Missing Link of 
Chitra - Sidsar - Valukad - Mota 
Khokhara - Paniyara - Bambhaniya - 
Tansa road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અન ેપુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૫ હલુકવદ - માખણીયા રોડનું બાંધકામ. 
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

 185 Constructing of Habukvad 
Makhaniya road. (Work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૬ ખાપર-ઝુંડુવાડી, ધાતસોર- ઇટ વાયા-
ખીલાપાડ ધોકડવા માગ↓ (બીજો તબŨો) 

 186 Khapar - Zundvadi - Dhatsar - 
Intwaya - Khilapad- Dhokadva road 
(Second Statge). 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૭ િજ·ા પંચાયત િવçતારના ઓધૌિગક કы×ĩોને 
જોડતા માગђ↓ની સુધારણા તથા ઉŵ çતરъ 
લઇ જવા.(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

 187 Improvement Upgradation of roads 
connecting Industrial Centres in 
District Panchayat area. (work 
including Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૮ સાબલપુર-મોડાસા માગ↓ પર માઝુમ નદી પર 
બેઠો પુલ બાધવો

 188 Constructing causeway over river 
Muzum of Sabalpur Modasa road 
[VR] 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૮૯ ડભોઇ-ઘોЧડયા તાલુકાને જોડતા મોરપુરાણ-
ડાંગીવાડા માગ↓ પર ઢાઢરનદી પર પુલનું 
બાંધકામ (ડાંગીવાડા ગામ નજીક) 

 189 Constructing a bridge on Dhadhar 
river on Morpur - Dangiwada road 
joining Dabhoi - Vaghodia taluka 
(near Dangiwada Village). 

 -- 50.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૦ તરસાલી - ધિનયાવી માગ↓ પર જાંબુવા નદી 
ઉપર પુલનું બાંધકામ. 

 190 Construction of bridges across the 
river Jambuva on Tarsali Dhaniyavi 
road. 

 -- 5.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૧ અંકલેΐર-ગુમાનદъવ માગ↓ પર અમરાવતી 
નદી પર પુલનું બાંધકામ 

 191 Constructing Bridge on Amravati 
river on Ankleshwar Gumandev 
road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

  



76

  
1 2 3 4 5 6 7

  
૧૯૨ રાËયના જુદા જુદા તાલુકાના Ġામ 

િવçતારોમાં કાચા માગђ↓નું પાણી છાંટъલી 
કપચીવાળા સપાટી બંધ માગђ↓માં λપાંતર 
(દરъક કામ ૨૦.૦૦ લાખ કરતા ઓછા 
ખચ↓વાળું(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

 192 Consversion of Kutcha roads into 
WBM surface roads in the rural 
area of various Taluka in the State 
(each work costing less than Rs. 
20,00,000). (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 200.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૩ આયોજન બહારના માગђ↓ની સુધારણા અને 
બાધંકામ.(મુÅયમંĦી Ġામ સડક યોજના 
સિહત)

 193 Improvement and Construction of 
Non plan roads. (Including Mukhya 
Mantri Gram Sadak Yojana)

 -- 300.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૪ સીસવા-ગણેશપુરા - ભિણયાર માગ↓ વŵેની 
ખુટતી કડીનું બાંધકામ. 

 194 Construction of missing link between 
Siswa-Ganeshpura - Bhaniyara road.

 -- 0.50 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૫ ધરોલી - અંબાસ - કોયલીવાવ - સોખાલા 
માગ↓ નું બાંધકામ 

 195 Construction of Dharoli - Ambas - 
Koyalivav - Sokhala road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૬ નાગનેશ-ઝોબલા માગ↓ બાંધવો.  196 Constructing Nagnesh-Zobala road.  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૧૯૭ કЮિતયાણા ખાતે Ĵી જામજોધપુર માગ↓ થી 

જુનાગઢ િજ·ાની હદ સુધીના માગ↓નું 
બાંધકામ. 

 197 Construction Road From Kutiyana 
- Kayageshwari - Jamjodhpur Road 
Upto Junagadh District Limit. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૧૯૮ ઉચાસણ -કાટા- ιવાણ માગૅ  198 Uchasan - Keta - Ruvana road  -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
૧૯૯ Ĭધાન મંĦી સડક યોજના હъઠળ િસમે×ટ 

ĝ℮ĝЫટ રોડનું બાંધકામ (રાËય ફાળો) 
 199 Construction Of C.C. Road Under 

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 
(State Government Share). 

 -- -- 3054 - માગ↓ અન ેપુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૦ મુÅય િજ·ા માગђ↓ને 7 મીટર ( બે લેઈન) 
પહોળા કરવા અને મજબુતીકરણનું કામ 

 200 Strengthening and Widening of 
MDR upto 7 meter. (Two Lane)

 -- 39.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૧ ધોરીમાગૅ સંશોધન બોડૅની Ĭવુિતઓને નાણાં 
પુરા પાડવા માટъ ફાળો

 201 Contribution for Funding the 
activities of the highway Research 
board

 -- 0.20 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૨ ઉજલવાવ - રામણકા - અલાસપુર - 
લાખણકા માગ↓નું બાંધકામ. 

 202 Construction of Ujalvav - Ramanka - 
Alaspur - Lakhamaka road.

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પલુ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૩ મહъસુલ િવભાગ ના જમીન સંપાદન - કલમ-
૨૮-એ હъઠળના એવોડ↓ સામે નામદાર કોટ↓ ના 
આદъશથી ખાતેદારોને વળતર ચુકવવા માટъ

 203 For payment of decretal amount 
against Clause-28-A for Land 
Acquisition by Revenue Deptt.

 -- 25.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૪ લỲગા-ઠાલી વેમોર મેથી- િસમાલીવાચર - 
પાલેજ માગ↓ નું બાંધકામ િવભાગ-૪ િસમલી-
કіથાЧરયા-બોચર-ઉરડ સλપુરા ટỲબી માગ↓. 

 204 Constructing Lingasthali - Vemor 
- Methisilmli - Vachar - Palej road 
Section 4 Simli - Kanchariya - 
Bochar - Urad Saru-Pura Timbi road. 

 -- 0.50 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૫ દъવગઢ- નડાલા-સમЧઢયાળા માગ↓ પર બેઠા 
પુલનું બાંધકામ 

 205 Construction of causewayon 
Devgadh- Nadala-Samdhiyalala road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૬ ક×સલટỲગ એ×જીિનયરỲગ નવી Чદàહીને 
વાિષક ફાળો

 206 Annual Subscripption To The 
Consulting Engineering New Delhi

 -- 0.01 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges
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૨૦૭ “Ĭવાસી પથ” હъઠળ અગÓયના Ĭવાસી 

çથાનોને જોડતા માગђ↓ની સુધારણા 
 207 Improvement of road a connecting 

important tourist destination under 
“Pravasi Path”. 

 -- 64.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૮ મુ.જી.મા. અ.જી.મા. ને સાત મીટર સુધી 
પહોળા કરવાની કામગીરી (મુÅયમંĦી Ġામ 
સડક યોજના સિહત)

 208 Widening of Main District Roads 
and Other District Roads up to 7.0 
Meter (Including Mukhya Mantri 
Gram Sadak Yojana)

 -- 1000.00 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૦૯ આહીમોજીતપુરા - ભારોડા - ઉમરъઠ માગ↓ 
પહોળૉ બનાવવો [મુ િજ મા ]

 209 Widening of Ahimojitpura- Bharoda- 
Umreth road [M D R ]

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૧૦ નવાગઢ-જેતલસર (જંકશન) રોડનું બાંધકામ.  210 Constructing of Navagadh-Jetalsar 
(Juncion ) road. 

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

૨૧૧ િવΖલપુર-ભુલવાડા માગ↓નું બાંધકામ.  211 Constructing of Vithalpur Bhuvavada 
road

 -- -- 3054 - માગ↓ અને પુલ  3054 - Roads and Bridges

  
  સરવાળો    Total  -- 179603.03    

 

સરકારી મુĩણાલય, વડોદરા.
H-2059-(20)
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