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માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ માંગણી-મુÅય સદરવાર સારાંશ
Summary by Demand-Cum-Major Heads Under Roads And Buildings Department (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
અનુદાન / િવિનયોગ નો 

નંબર
No. of Grant/ Appro- 

priation

જોગવાઈઓ જેને લગતી હોય તે સેવા અને હъતુઓ
Services and purposes to which the provisions 

relates

મુÅય સદર
Major Head

મહъસૂલ રકમ/ Amount
Revenue  
મૂડી મતપાĦ/ Voted િબન-મતપાĦ/ Charged

Capital  

 
1 2 3 4 5 6

 
૮૩ માગ↓ અને મકાન િવભાગ ૩૪૫૧ સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ મહъસૂલ
83 Roads and Building Department 3451 Secretariat-Economic Services Revenue 1747.77 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૩ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 83 Revenue 1747.77 -- 

 
૮૪ િબન રહъણાંકના મકાનો ૨૦૫૯ જાહъર કામો મહъસૂલ
84 Non-Residential Buildings 2059 Public Works Revenue 59981.55 62.00

૨૦૭૫ પરચૂરણ અને સામા×ય સેવાઓ મહъસૂલ
2075 Miscellaneous and General Service Revenue 1500.00 -- 
૨૨૧૫ પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા મહъસૂલ
2215 Water Supply and Sanitation Revenue 2650.00 -- 
૨૪૦૩ પશુપાલન. મહъસૂલ
2403 Animal Husbandry Revenue 1503.68 -- 
૨૪૦૬ વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન મહъસૂલ
2406 Forestry and Wild Life Revenue 1296.36 -- 
૪૦૫૯ જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ મૂડી
4059 Capital Outlay on Public Works Capital 57948.73 -- 
૪૨૦૨ િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ 

જોગવાઈ 
મૂડી

4202 Capital Outlay on Education, Sports, Art 
and Culture 

Capital 40089.80 -- 

૪૨૨૦ માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ મૂડી
4220 Capital Outlay on Information and 

Publicity 
Capital --  -- 

૪૨૨૫ અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ 
અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ 
જોગવાઈ 

મૂડી

4225 Capital Outlay on Welfare of Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. 

Capital 2932.00 -- 

૪૨૩૫ સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ 

મૂડી

4235 Capital Outlay on Social Security and 
Welfare 

Capital 1101.21 -- 
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ માંગણી-મુÅય સદરવાર સારાંશ

Summary by Demand-Cum-Major Heads Under Roads And Buildings Department (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
 

અનુદાન / િવિનયોગ નો 
નંબર

No. of Grant/ Appro- 
priation

જોગવાઈઓ જેને લગતી હોય તે સેવા અને હъતુઓ
Services and purposes to which the provisions 

relates

મુÅય સદર
Major Head

મહъસૂલ રકમ Amount

Revenue  

મૂડી મતપાĦ Voted િબન-મતપાĦ Charged

Capital  

 

1 2 3 4 5 6
 

૪૨૫૦ અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. મૂડી
4250 Capital Outlay on Other Social Services Capital 24512.85 -- 
૪૪૦૧ પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ. મૂડી
4401 Capital Outlay on Crop Husbandry Capital 979.10 -- 
૪૪૦૩ પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ મૂડી
4403 Capital Outlay on Animal Husbandry Capital 5733.98 -- 
૪૮૫૧ Ġામ અને લધુ ઉઘોગો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ મૂડી
4851 Capital Outlay on Village and Small 

Industries 
Capital 2.00 -- 

૪૮૫૩ િબન લોહ ખન અને ધાતુ ઉ˜ોગો અંગે મૂડી ખચ↓ 
જોગવાઇ 

મૂડી

4853 Capital Outlay on Non Ferrous Mining and 
Metallurgical Industries 

Capital --  -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૪ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 84 Revenue 66931.59 62.00

મૂડી
Capital 133299.67 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૪ 
Gross Total, Demand No. 84 200231.26 62.00
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ માંગણી-મુÅય સદરવાર સારાંશ
Summary by Demand-Cum-Major Heads Under Roads And Buildings Department (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 

અનુદાન / િવિનયોગ નો 
નંબર

No. of Grant/ Appro- 
priation

જોગવાઈઓ જેને લગતી હોય તે સેવા અને હъતુઓ
Services and purposes to which the provisions 

relates

મુÅય સદર
Major Head

મહъસૂલ રકમ Amount

Revenue  

મૂડી મતપાĦ Voted િબન-મતપાĦ Charged

Capital  

 

1 2 3 4 5 6
 

૮૫ રહъણાંકના મકાનો ૨૨૧૬ આવાસન મહъસૂલ
85 Residential Buildings 2216 Housing Revenue 17524.95 -- 

૪૨૧૬ આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ મૂડી
4216 Capital outlay on Housing Capital 30270.94 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૫ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 85 Revenue 17524.95 -- 

 
મૂડી
Capital 30270.94 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૫ 
Gross Total, Demand No. 85 47795.89 -- 

 
૮૬ માગ↓ અને પુલ ૩૦૫૪ માગ↓ અને પુલ મહъસૂલ
86 Roads and Bridges 3054 Roads and Bridges Revenue 326580.81 410.50

૫૦૫૪ માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ મૂડી
5054 Capital Outlay on Roads and Bridges Capital 252938.73 400.00

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૬ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 86 Revenue 326580.81 410.50

મૂડી
Capital 252938.73 400.00

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૬ 
Gross Total, Demand No. 86 579519.54 810.50
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ માંગણી-મુÅય સદરવાર સારાંશ
Summary by Demand-Cum-Major Heads Under Roads And Buildings Department (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 

અનુદાન / િવિનયોગ નો 
નંબર

No. of Grant/ Appro- 
priation

જોગવાઈઓ જેને લગતી હોય તે સેવા અને હъતુઓ
Services and purposes to which the provisions 

relates

મુÅય સદર
Major Head

મહъસૂલ રકમ Amount

Revenue  

મૂડી મતપાĦ Voted િબન-મતપાĦ Charged

Capital  

 

1 2 3 4 5 6
 

૮૭ ગુજરાતના પાટનગર બાંધકામની યોજના ૨૨૧૭ શહъરી િવકાસ મહъસૂલ
87 Gujarat Capital Construction Scheme 2217 Urban Development Revenue 1590.82 -- 

૪૨૧૭ શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ મૂડી
4217 Capital outlay on Urban Development Capital 21791.00 9.00

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૭ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 87 Revenue 1590.82 -- 

 
મૂડી
Capital 21791.00 9.00

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૭ 
Gross Total, Demand No. 87 23381.82 9.00

 
૮૮ માગ↓ અને મકાન િવભાગને લગતું અ×ય ખચ↓ ૨૦૪૯ ãયાજની ચુકવણી મહъસૂલ
88 Other expenditures pertaining to Roads and 

Buildings Department
2049 Interest Payments Revenue --  1700.00

૨૦૭૦ અ×ય વહીવટી સેવાઓ મહъસૂલ
2070 Other Administrative Services Revenue 2802.51 -- 
૫૦૫૩ મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ મૂડી
5053 Capital Outlay on Civil Aviation Capital 500.00 -- 
૭૬૧૦ સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ મૂડી
7610 Loans to Government Servants etc. Capital 45.00 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૮ મહъસૂલ
Gross Total, Demand No. 88 Revenue 2802.51 1700.00
એકіદર સરવાળો, માંગણી નં. ૮૮ મૂડી
Gross Total, Demand No. 88 Capital 545.00 -- 

 
એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને મકાન િવભાગ મહъસૂલ
Gross Total, Roads And Buildings 
Department 

Revenue 417178.45 2172.50
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ માંગણી-મુÅય સદરવાર સારાંશ

Summary by Demand-Cum-Major Heads Under Roads And Buildings Department (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
 

અનુદાન / િવિનયોગ નો 
નંબર

No. of Grant/ Appro- 
priation

જોગવાઈઓ જેને લગતી હોય તે સેવા અને હъતુઓ
Services and purposes to which the provisions 

relates

મુÅય સદર
Major Head

મહъસૂલ રકમ Amount

Revenue  

મૂડી મતપાĦ Voted િબન-મતપાĦ Charged

Capital  

 

1 2 3 4 5 6
 

મૂડી
Capital 438845.34 409.00

 
એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને મકાન િવભાગ 
Gross Total, Roads And Buildings 
Department 

856023.79 2581.50
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ  ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
મુÅય સદરવાર સારાંશ  SUMMARY BY MAJOR HEADS (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર MAJOR HEAD 2017 - 2018
  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

      ખચ↓ ના સદર (મહъસૂલી િહસાબ) Expenditure Heads (Revenue 
Account)

 

      સેÄટર-क-સામા×ય સેવાઓ Sector-A-General Services  
-- 1872.35 -- 1500.00 -- 1800.00 ૨૦૪૯ ãયાજની ચુકવણી (િબન-મતપાĦ) 2049  Interest Payments (Charged) 1700.00
-- -12.03 -- -- -- -- (મતપાĦ) (Voted) -- 
-- 177.40 -- 62.00 -- 188.00 ૨૦૫૯ જાહъર કામો (િબન-મતપાĦ) 2059  Public Works (Charged) 62.00

2.00 52167.33 2.00 55339.88 -- 51956.43 (મતપાĦ) (Voted) 59981.55
-- 2072.30 -- 3093.17 -- 2440.04 ૨૦૭૦ અ×ય વહીવટી સેવાઓ 2070  Other Administrative Services 2802.51
-- 3642.07 -- 1500.00 -- 4223.00 ૨૦૭૫ પરચૂરણ અને સામા×ય સેવાઓ 2075  Miscellaneous and General Service 1500.00

 
-- 2049.75 -- 1562.00 -- 1988.00 એકіદર સરવાળો, સેÄટર-क-સામા×ય 

સેવાઓ (િબન-મતપાĦ) 
Gross Total, Sector-A-General 
Services (Charged) 

1762.00

2.00 57869.67 2.00 59933.05 -- 58619.47 (મતપાĦ) (Voted) 64284.06
 

      સેÄટર-ख-સામાિજક સેવાઓ Sector-B-Social Services  
-- 2498.14 -- 2550.00 -- 2650.00 ૨૨૧૫ પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા 2215  Water Supply and Sanitation 2650.00
-- -- -- -- -- 0.65 ૨૨૧૬ આવાસન (િબન-મતપાĦ) 2216  Housing (Charged) -- 
-- 14087.83 -- 17210.79 -- 19015.22 (મતપાĦ) (Voted) 17524.95
-- 1414.97 -- 1564.78 -- 1392.13 ૨૨૧૭ શહъરી િવકાસ 2217  Urban Development 1590.82

 
-- -- -- -- -- 0.65 એકіદર સરવાળો, સેÄટર-ख-સામાિજક 

સેવાઓ (િબન-મતપાĦ) 
Gross Total, Sector-B-Social 
Services (Charged) 

-- 

-- 18000.94 -- 21325.57 -- 23057.35 (મતપાĦ) (Voted) 21765.77
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ  ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
મુÅય સદરવાર સારાંશ  SUMMARY BY MAJOR HEADS (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર MAJOR HEAD 2017 - 2018
  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

      સેÄટર-ग-આિથ↓ક સેવાઓ Sector-C-Economic Services
1324.52 -- 1177.02 -- 1177.02 -- ૨૪૦૩ પશુપાલન. 2403  Animal Husbandry 1503.68

-- 1368.13 -- 1178.15 -- 1154.86 ૨૪૦૬ વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન 2406  Forestry and Wild Life 1296.36
137.74 1.72 400.00 10.00 400.00 12.00 ૩૦૫૪ માગ↓ અને પુલ (િબન-મતપાĦ) 3054  Roads and Bridges (Charged) 410.50

174366.22 134818.48 179694.03 154085.88 179894.03 151941.61 (મતપાĦ) (Voted) 326580.81
206.68 1306.62 225.00 1362.63 207.00 1628.55 ૩૪૫૧ સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ 3451  Secretariat-Economic Services 1747.77

 
137.74 1.72 400.00 10.00 400.00 12.00 એકіદર સરવાળો, સેÄટર-ग-આિથ↓ક 

સેવાઓ (િબન-મતપાĦ) 
Gross Total, Sector-C-Economic 
Services (Charged) 

410.50

175897.42 137493.23 181096.05 156626.66 181278.05 154725.02 (મતપાĦ) (Voted) 331128.62
 

137.74 2051.47 400.00 1572.00 400.00 2000.65 એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) Gross Total, (Charged) 2172.50
175899.42 213363.84 181098.05 237885.28 181278.05 236401.84 (મતપાĦ) (Voted) 417178.45

 
      ખચ↓ ના સદર (મૂડી િહસાબ) Expenditure Heads (Capital 

Account)
 

      સેÄટર-क-સામા×ય સેવાઓના મૂડી 
િહસાબ 

Sector-A-Capital Account of 
General Services

 

48442.04 743.17 60873.52 1136.29 33690.44 672.95 ૪૦૫૯ જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 4059  Capital Outlay on Public Works 57948.73
 

48442.04 743.17 60873.52 1136.29 33690.44 672.95 એકіદર સરવાળો, સેÄટર-क-સામા×ય 
સેવાઓના મૂડી િહસાબ 

Gross Total, Sector-A-Capital 
Account of General Services

57948.73

 
      સેÄટર-ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના 

મૂડી િહસાબ (ચાલુ) 
Sector-B-Capital Account of 
Social and Community Services

 

20993.00 -- 42066.67 -- 19694.05 -- ૪૨૦૨ િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે 
મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ 

4202  Capital Outlay on Education, 
Sports, Art and Culture

40089.80

15708.67 -- 26144.47 234.98 20284.63 30.00 ૪૨૧૬ આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ 4216  Capital outlay on Housing 30270.94
32.99 -- 9.00 -- 9.00 -- ૪૨૧૭ શહъરી િવકાસ અંગે મડૂી ખચ↓- જોગવાઈ 

(િબન-મતપાĦ) 
4217  Capital outlay on Urban 

Development (Charged) 9.00
13150.31 -- 19791.00 -- 15610.00 -- (મતપાĦ)                 (Voted) 21791.00
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ  ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
મુÅય સદરવાર સારાંશ  SUMMARY BY MAJOR HEADS (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર MAJOR HEAD 2017 - 2018
  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

100.56 -- -- -- -- -- ૪૨૨૦ માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ 
જોગવાઇ 

4220  Capital Outlay on Information and 
Publicity

-- 

2861.47 -- 3750.00 -- 680.45 -- ૪૨૨૫ અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત 
આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના 
કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 

4225  Capital Outlay on Welfare of 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other Backward Classes.

2932.00

277.50 -- 1405.84 -- 350.00 -- ૪૨૩૫ સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-
ખચ↓ જોગવાઈ 

4235  Capital Outlay on Social Security 
and Welfare

1101.21

3541.65 -- 29263.86 -- 7251.00 -- ૪૨૫૦ અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-
જોગવાઈ. 

4250  Capital Outlay on Other Social 
Services

24512.85

 
32.99 -- 9.00 -- 9.00 -- એકіદર સરવાળો, સેÄટર-ख-સામાિજક 

સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) 
(િબન-મતપાĦ) 

Gross Total, Sector-B-
Capital Account of Social and 
Community Services (Charged) 

9.00

56633.16 -- 122421.84 234.98 63870.13 30.00 (મતપાĦ) (Voted) 120697.80
 

      સેÄટર-ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી 
િહસાબ 

Sector-C-Capital Account of 
Economic Services

 

224.97 -- 622.54 -- 482.90 -- ૪૪૦૧ પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ 
-જોગવાઈ. 

4401  Capital Outlay on Crop Husbandry 979.10

665.42 -- 6817.73 -- 1859.00 -- ૪૪૦૩ પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ 4403  Capital Outlay on Animal 
Husbandry

5733.98

259.61 -- 510.00 -- 130.00 -- ૪૮૫૧ Ġામ અને લધુ ઉઘોગો અંગે મૂડી ખચ↓ 
જોગવાઈ 

4851  Capital Outlay on Village and Small 
Industries

2.00

352.79 -- 500.00 -- 193.00 -- ૫૦૫૩ મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 5053  Capital Outlay on Civil Aviation 500.00
226.71 -- 450.00 -- 495.00 -- ૫૦૫૪ માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ 

(િબન-મતપાĦ) 
5054  Capital Outlay on Roads and 

Bridges (Charged) 400.00
183981.94 -- 220816.97 -- 199943.36 -- (મતપાĦ) (Voted) 252938.73
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ  ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
મુÅય સદરવાર સારાંશ  SUMMARY BY MAJOR HEADS (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર MAJOR HEAD 2017 - 2018
  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 

226.71 -- 450.00 -- 495.00 -- એકіદર સરવાળો, સેÄટર-ग-આિથ↓ક 
સેવાઓના મૂડી િહસાબ (િબન-મતપાĦ) 

Gross Total, Sector-C-Capital 
Account of Economic Services 
(Charged) 

400.00

185484.73 -- 229267.24 -- 202608.26 -- (મતપાĦ) (Voted) 260153.81
 

      સેÄટર-छ-લોન અને પેશગીઓ Sector-F-Loans And Advances  
-- 40.62 -- 68.00 -- 24.00 ૭૬૧૦ સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ 7610  Loans to Government Servants etc. 45.00

 
-- 40.62 -- 68.00 -- 24.00 એકіદર સરવાળો, સેÄટર-छ-લોન અને 

પેશગીઓ 
Gross Total, Sector-F-Loans And 
Advances

45.00

 
259.70 -- 459.00 -- 504.00 -- એકіદર સરવાળો, (મૂડી િહસાબ) (િબન-

મતપાĦ) 
Gross Total, (Capital Account) 
(Charged) 

409.00

290559.93 783.79 412562.60 1439.27 300168.83 726.95 (મતપાĦ) (Voted) 438845.34
397.44 2051.47 859.00 1572.00 904.00 2000.65 એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને મકાન 

િવભાગ (િબન-મતપાĦ) 
Gross Total, Roads And 
Buildings Department (Charged) 

2581.50

466459.35 214147.63 593660.65 239324.55 481446.88 237128.79 (મતપાĦ) (Voted) 856023.79
 
466856.79 216199.10 594519.65 240896.55 482350.88 239129.44 એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને મકાન 

િવભાગ 
Gross Total, Roads And 
Buildings Department

858605.29

 
5330.18 31916.59 13984.65 83923.31 13984.65 38525.28 બાદ:વસૂલાત Deduct:Recoveries 58957.64

 
397.44 2051.47 859.00 1572.00 904.00 2000.65 ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને મકાન 

િવભાગ (િબન-મતપાĦ) 
Net Total, Roads And Buildings 
Department (Charged) 

2581.50

461129.17 182231.04 579676.00 155401.24 467462.23 198603.51 (મતપાĦ) (Voted) 797066.15
 
461526.61 184282.51 580535.00 156973.24 468366.23 200604.16 ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને મકાન 

િવભાગ 
Net Total, Roads And Buildings 
Department

799647.65

 

H-2058-3
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૮ Demand No. : 88

સેÄટર : क-સામા×ય સેવાઓ Sector A-General Services
પેટા સેÄટર : (ગ) ãયાજ-ચુકવણી અને દъવા ભરપાઈ Sub Sector : (c) Interest Payment and Servicing of Debt

મુÅય સદર : ૨૦૪૯ : ãયાજની ચુકવણી MAJOR HEAD : 2049 : Interest Payments
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total -- 1700.00 1700.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total -- 1700.00 1700.00

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             અ×ય જુÜમેદારીઓ પર ãયાજ 60  Interest On Other Obligation  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  1872.35  --  1500.00    1800.00   પરચૂરણ (િબન-મતપાĦ) 701  Miscellaneous (Charged) 1700.00
--  (-)12.03  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 

 
--  1872.35  --  1500.00    1800.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય જુÜમેદારીઓ પર 

ãયાજ (િબન-મતપાĦ) 
60  Gross Total, Interest On Other 

Obligation (Charged) 
1700.00

--  (-)12.03  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
 

--  1872.35  --  1500.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો, ãયાજની ચુકવણી (િબન-
મતપાĦ) 

2049  Gross Total, Interest Payments 
(Charged) 

1700.00

--  (-)12.03  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) -- 
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૨૦૪૯:ãયાજની ચુકવણી MAJOR HEAD:2049:Interest Payments (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             અ×ય જુÜમેદારીઓ પર ãયાજ 60  Interest On Other Obligation  
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             પરચૂરણ 701  Miscellaneous  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             પરચૂરણ ચુકવણી 01  Miscellaneous Payment

2049 60 701 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  1872.35  --  1500.00       ãયાજ (િબન-મતપાĦ) 4500  Interest (Charged) 1700.00
--  (-)12.03  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 

 
--  1872.35  --  1500.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) 1700.00

 
--  1872.35  --  1500.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો, પરચૂરણ (િબન-મતપાĦ) 701  Gross Total, Miscellaneous (Charged) 1700.00
--  (-)12.03  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) -- 

 
--  1872.35  --  1500.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય જુÜમેદારીઓ પર ãયાજ 

(િબન-મતપાĦ)
60  Gross Total, Interest On Other 

Obligation (Charged)
1700.00

--  (-)12.03  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) -- 
 

--  1872.35  --  1500.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો, ãયાજની ચુકવણી (િબન-
મતપાĦ) 

2049  Gross Total, Interest Payments 
(Charged) 

1700.00
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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

મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 59981.55 62.00 60043.55
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 15264.49 -- 15264.49

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 44717.06 62.00 44779.06

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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  
--  --  --  1.35  --  12.00    5.00   બાંધકામ સામા×ય સમુŵ કચેરી મકાન 

(િબન-મતપાĦ)
051  Construction - General Pool 

Office Accommodation (Charged)
12.00

--  --  2.00  107.60  2.00  443.00    171.84   (મતપાĦ)   (Voted) 392.00
--  --  --  247.36  --  195.00    200.00   યંĦસામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and Equipment 275.00
--  --  --  137.15  --  50.00    183.00   િનભાવ અને મરામત (િબન-મતપાĦ) 053  Maintenance and Repair (Charged) 50.00
--  --  --  24389.18  --  25352.93    24500.00   (મતપાĦ)   (Voted) 26850.00

 
--  --  --  138.50  --  62.00    188.00   એકіદર સરવાળો, કચેરી મકાનો 

(િબન-મતપાĦ) 
01  Gross Total, Office Building 

(Charged) 
62.00

--  --  2.00  24744.14  2.00  25990.93    24871.84   (મતપાĦ)   (Voted) 27517.00
 

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય 80  General  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
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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

 
--  --  --  25186.41 --  26927.90   24427.17  િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 29799.44
--  --  --  364.25 --  401.05   355.42  મુÅય સાદર : ૨૦૫૯ - ખાતે ભાગે પડતા 

ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.
  Expenditure Transferred on prorata basis 

from Major Head “2059”.
449.11

--  --  --  216.89 --  230.00   230.00  સજાવટ 103  Furnishings 250.00
--  --  --  38.90 --  --       ઉપલક (િબન-મતપાĦ) 799  Suspense (Charged) -- 
--  --  --  126.29 --  200.00   192.00  (મતપાĦ)   (Voted) 191.00
--  --  --  1529.35 --  1590.00   1880.00  અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 1775.00

 
--  --  --  38.90 --  --       એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-

મતપાĦ) 
80  Gross Total, General (Charged) -- 

--  --  --  27423.19 --  29348.95   27084.59  (મતપાĦ)   (Voted) 32464.55
 

--  --  --  177.40 --  62.00 --  188.00  એકіદર સરવાળો, જાહъર કામો (િબન-
મતપાĦ) 

2059  Gross Total, Public Works (Charged) 62.00

--  --  2.00 52167.33 2.00 55339.88 --  51956.43  (મતપાĦ)   (Voted) 59981.55
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
                 -૦૧- કચેરી મકાનો   -01-Office Buildings  
                 યંતસામગી્ અને સાધન સામગી્ (52)  Machinary and Equipment  
--  --  --  --  --  2906.20   1282.76 (૧) માંગણી નં ૮૪ના મૂડીના મુÅય સદરો 

ખાતે તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગે ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

(1)  Percentage charge of Tools and plant at 
2 percent transferred to Capital Major 
Head of Demand No 84

-- 

--  --  --  1721.85 --  3458.87   3247.28 (૨) મુÅય સાદર : ૨૨૧૬ - ખાતે ભાગે પડતા 
ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.

(2)  Expenditure Transferred on prorata basis 
to Major Head “2216”.

3748.85

                 સામા×ય 80  General  
                (૧) ૦૦૧ - િનદъશ અને વહીવટ (1)  001 - Direction and Administration  
--  --  --  --  --  --       બાદ-વસૂલાત 7000  Deduct Recoveries -- 
--  --  --  10.77 --  29.43   43.51  તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 22.70
--  --  --  44.36 --  55.83   36.23  અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 55.40
--  --  --  22625.90 --  10171.71   4489.65 (૨) માંગણી નં ૮૪ના મડૂીના મુÅય સદરો 

ખાતે તબદીલ કરъલ મહъકમ અંગે ૭ ટકા 
લેખે સેકіડે ખચ↓

(2)  Percentage charge of Establishment at 
7 percent transferred to Capital Major 
Head of Demand No 84

-- 

--  --  --  --  --  10376.60   9741.83 (૩) મુÅય સાદર : ૩૦૫૪ - ખાતે ભાગે પડતા 
ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.

(3)  Expenditure Transferred on prorata basis 
to Major Head “3054”.

11246.54

--  --  --  --  --  200.00   192.00 (૪) ૭૭૯ - ઉપલક (4)  799 - Suspense 191.00
 

--  --  --  24402.88 --  27198.64 --  19033.25  સરવાળો : વસુલાત 2059  Total : Recoveries 15264.49
 

--  --  --  177.40  --  62.00  --  188.00   ચોÅખો સરવાળો, જાહъર કામો (િબન-
મતપાĦ) 

2059  Net Total, Public Works (Charged) 62.00

--  --  2.00  27764.45  2.00  28141.24  --  32923.18   (મતપાĦ)   (Voted) 44717.06
 

H-2058-4
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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  
--  --  --  --  --  --       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) 12.00
--  --  --  --  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) 350.00
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

40.00

 
--  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) 12.00
--  --  --  --  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) 390.00

 
--  --               સામા×ય સેવાઓ : 06  General Service :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  66.10  --  155.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  66.10  --  155.00  --  50.00   એકіદર સરવાળો 01(06)  Gross Total -- 

 
--  --               ×યાયતંĦનો વહીવટ : 07  Administration Of Justice :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  2.72  --  11.50       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  2.72  --  11.50  --  6.50   એકіદર સરવાળો 01(07)  Gross Total -- 

 
--  --               જાહъર કામો : 10  Public Works :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  26.04  --  85.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 
--  --  --  --  --  25.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

-- 
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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

 
--  --  --  26.04  --  110.00  --  25.00   એકіદર સરવાળો 01(10)  Gross Total -- 

 
--  --               િશΤણ : 11  Educations :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  6.54  --  20.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  6.54  --  20.00  --  11.34   એકіદર સરવાળો 01(11)  Gross Total -- 

 
--  --               તબીબી : 12  Medical :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  10.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 
--  --  --  --  --  40.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to others
-- 

 
--  --  --  --  --  50.00  --  10.00   એકіદર સરવાળો 01(12)  Gross Total -- 

 
--  --               પરચૂરણ ખાતા : 19  Miscellaneous Department :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  4.75  --  18.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  4.75  --  18.00  --  17.00   એકіદર સરવાળો 01(19)  Gross Total -- 

 
--  --               િતજોરી અને િહસાબી વહીવટ : 20  Treasury And Account 

Administration : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  0.98  --  65.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  0.98  --  65.00  --  52.00   એકіદર સરવાળો 01(20)  Gross Total -- 

 
--  --               રાËયભવનની મરામત : 21  Repairs To Raj Bhavan 

(Charged) : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  1.35  --  12.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  1.35  --  12.00  --  5.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01(21)  Gross Total, (Charged) -- 

 
--  --  --  1.35  --  12.00  --  5.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) 12.00
--  --  --  107.13  --  429.50  --  171.84   (મતપાĦ)   (Voted) 390.00
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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 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  
--  --  2.00  --  2.00  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

2.00

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

 
--  --  --  1.35  --  12.00  --  5.00   એકіદર સરવાળો, બાંધકામ 

સામા×ય સમુŵ કચેરી મકાન 
(િબન-મતપાĦ)

051  Gross Total, Construction 
- General Pool Office 
Accommodation (Charged)

12.00

--  --  2.00  107.13  2.00  429.50  --  171.84   (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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               યંĦસામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and Equipment  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નવો પુરવઠો 01  New Supplies

2059 01 052 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  195.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 
--  --  --  247.36  --  --       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment 275.00

 
--  --  --  247.36  --  195.00  --  200.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 275.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               માંગણી નં ૮૪ મુÅય સદરો ખાતે 

તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગે ૨ ટકા લેખે સ′કіડે ખચ↓.

97  Percentage charge of tools 
and plants at 2 percent 
tansferred to capital Major 
Head of Demand No. 84
2059 01 052 97

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               Expenditure Transferred on 

prorata basis to Major Head : 
2216

98  Expenditure Transferred on 
prorata basis to Major Head 
: 2216
2059 01 052 98

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

 
--  --  --  247.36  --  195.00  --  200.00   એકіદર સરવાળો, યંĦસામĠી અને 

સાધનસામĠી
052  Gross Total, Machinery 

and Equipment
275.00

 

H-2058-5
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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 :  
--  --               કામ પૂરતો મહъકમ (પગાર) (િબન 

રહъણાંકના મકાનોની મરામત) 
01  Work charged establishment 

(Salary)(Repairs to non- 
resudential buildings.)
2059 01 053 01

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъત ુસદર   Object Head  
--  --  --  119.51  --  17.00       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) 20.00
--  --  --  6404.33  --  6500.00       (મતપાĦ)   (Voted) 6500.00

 
--  --  --  119.51  --  17.00  --  150.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) 20.00
--  --  --  6404.33  --  6500.00  --  6300.00   (મતપાĦ)   (Voted) 6500.00

 
--  --               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  
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  17.64  --  33.00       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) 30.00
--  --  --  4217.39  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  --  --  --  --       રાજય િવભાગ (િબન-મતપાĦ) 2701  State Division (Charged) -- 
--  --  --  12752.88  --  16000.00       (મતપાĦ)   (Voted) 18500.00
--  --  --  704.58  --  600.00       મરામત-પરચૂરણ 2702  Repairs to miscelleneous -- 
--  --  --  269.70  --  250.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

350.00

--  --  --  40.30  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To 
Panchayats

-- 

 
--  --  --  17.64  --  33.00  --  33.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 02  Gross Total, (Charged) 30.00
--  --  --  17984.85  --  16850.00  --  16700.00   (મતપાĦ)   (Voted) 18850.00
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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 સદર :   Sub Head :  
--  --               રાજયના િબન રહъણાંકના મકાનો 

અને સંકЮલની રખાવટના આઉટ 
સોસЪ↓ગ માટъ થતું ખચ↓

03  Expenditure on out-
sourcing and up-keeping of 
Government Non-Residential 
Building and Cumpus
2059 01 053 03

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  2002.93       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man 

Power)
1500.00

 
--  --  --  --  --  2002.93  --  1500.00   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 1500.00

 
--  --  --  137.15  --  50.00  --  183.00   એકіદર સરવાળો, િનભાવ અને 

મરામત (િબન-મતપાĦ)
053  Gross Total, Maintenance 

and Repair (Charged)
50.00

--  --  --  24389.18  --  25352.93  --  24500.00   (મતપાĦ)   (Voted) 26850.00
 

--  --  --  138.50  --  62.00  --  188.00   એકіદર સરવાળો, કચેરી મકાનો 
(િબન-મતપાĦ)

01  Gross Total, Office 
Building (Charged)

62.00

--  --  2.00  24744.14  2.00  25990.93  --  24871.84   (મતપાĦ)   (Voted) 27517.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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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 :  
--  --               RBD-99 િનદ‼શ

114100
01  RBD-99 Direction

2059 80 001 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  340.20  --  400.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 874.31
--  --  --  367.42  --  498.70       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 992.65
--  --  --  793.37  --  933.81       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 92.92
--  --  --  3.31  --  5.50       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 4.73
--  --  --  6.48  --  16.50       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 15.00
--  --  --  1.65  --  6.05       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
4.07

--  --  --  9.23  --  12.00       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 8.87
--  --  --  2.30  --  2.92       બોનસ 0108  Bonus 2.32
--  --  --  286.26  --  220.60       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 143.87
--  --  --  105.38  --  143.39       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 120.50
--  --  --  6.82  --  13.15       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
7.00

--  --  --  0.11  --  --       વચગાળાની રાહત 0112  Interim Relief -- 
--  --  --  27.92  --  31.53       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 27.17
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 40.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 90.00

--  --  --  3.92  --  1.40       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  3.30  --  0.50       વેતન 0200  Wages 1.44
--  --  --  8.00  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  --  --  16.80  --  15.50       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 17.00
--  --  --  121.70  --  100.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 110.00
--  --  --  0.14  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services 1.00
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 5.00
--  --  --  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges -- 
--  --  --  --  --  5.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 3.00
--  --  --  0.66  --  2.50       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 2.00
--  --  --  3.70  --  7.00       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 5.00
--  --  --  364.25  --  401.05    355.42   વતા. - સિચવાલયના માગ↓ અને મકાન 

િવભાગના િવભાજનપાĦ ખચ↓ને કારણે 
“૩૪૫૧. સિચવાલય આિથ↓ક સેવાઓ “ 
ખાતેથી તબદીલ કરъલ રકમ.

  Add. - Amount transferred from 3451 
-Secretariat Economic Service” on 
account of the divisible expenditure 
of Roads and Buildings Department 
secretariat.

449.11

 
--  --  --  2472.92  --  2818.10  --  2648.66   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 3017.96 *

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.89  --  2.50    5.00   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 2.00
--  --  --  3.76  --  7.00    3.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 5.00

 
--  --  --  2468.27  --  2808.60  --  2640.36   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 3010.96

 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               વહીવટ 02  Administration

2059 80 001 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  1579.19  --  1700.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 4058.51
--  --  --  4227.61  --  4200.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 10400.00
--  --  --  6520.64  --  7075.00       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 722.93
--  --  --  77.47  --  75.60       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 75.60
--  --  --  28.39  --  77.27       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 35.00

 
* આમા અનુભાગ-૧ ની નવી બાબત, આયોજન બહાર બાબત નં. ૧ ના `.૫૫.૬૬ લાખ ની જોગવાઈ નો 
સમાવેશ થાય છъ.

* Includes provision of `.55.66 Lakhs of Section-I New Item, Non Plan Item No. 1 

H-2058-6
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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--  --  --  26.54  --  50.00       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 35.00
--  --  --  91.79  --  110.00       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 94.00
--  --  --  22.69  --  119.76       બોનસ 0108  Bonus 30.00
--  --  --  1692.13  --  1495.22       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 1269.30
--  --  --  652.27  --  911.06       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 750.00
--  --  --  35.69  --  65.82       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 40.00
--  --  --  0.35  --  --       વચગાળાની રાહત 0112  Interim Relief -- 
--  --  --  204.45  --  230.00       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 204.45
--  --  --  --  --  --       હોˆા ખચ↓ ભÔથું 0114  Sumptuary Allowance -- 
--  --  --  7.18  --  9.70       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 300.00
--  --  --  1.39  --  2.20       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 1000.00

--  --  --  0.57  --  19.00       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted 0.60
--  --  --  9.26  --  20.88       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted 10.00
--  --  --  --  --  1.04       વેતન 0200  Wages 1.00
--  --  --  6.16  --  --       પે×શન અંગેન ુખચ↓ 0400  Pensionary Charges -- 
--  --  --  128.25  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 5.00
--  --  --  83.93  --  125.47       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 91.00
--  --  --  --  --  --       િવદъશ Ĭવાસ ખચ↓ 1200  Foreign Travel Expenses -- 
--  --  --  849.04  --  462.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 550.00
--  --  --  1.87  --  17.00       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes 5.00
--  --  --  --  --  5.00       Ĭકાશન 1600  Publication 4.00
--  --  --  --  --  5.00       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials 5.00
--  --  --  --  --  --       પેĺોલ ઓઈલ અને લુĮીક×ટ 2400  P.O.L. -- 
--  --  --  43.15  --  500.00       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity 90.00
--  --  --  --  --  --       નાના કામ 2700  Minor Works -- 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services 0.01
--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  700.00       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 50.00
--  --  --  4586.39  --  6037.17       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to pay and allowances
6855.04

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

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

-- 

--  --  --  50.00  --  --       અ×યને જનરલ સહાયક અનુદાન 3135  Grants-in-Aid General to others -- 
--  --  --  35.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  157.66  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 
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--  --  --  62.65  --  100.00       િશæય િત/ Ǽીકા 3400  Scholarships/Stipend 70.00
--  --  --  0.05  --  0.40       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 1.00
--  --  --  153.29  --  43.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 100.00
--  --  --  --  --  10.00       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment 1.00
--  --  --  6.54  --  26.53       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 20.00
--  --  --  45.40  --  48.43       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 50.00

 
--  --  --  22811.76  --  24242.55  --  21844.36   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 26923.44

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  9.74  --  26.53    36.71   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 20.00
--  --  --  40.16  --  48.43    32.93   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 50.00

 
--  --  --  22761.86  --  24167.59  --  21774.72   ચોÅખો સરવાળો 02  Net Total 26853.44

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               çથાપÓય 03  Architecture

2059 80 001 03
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  31.00  --  30.95       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 72.56
--  --  --  74.58  --  73.70       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 155.00
--  --  --  116.57  --  130.81       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 11.38
--  --  --  0.10  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.43  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 1.00
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
-- 

--  --  --  1.27  --  1.25       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 1.50
--  --  --  0.28  --  --       બોનસ 0108  Bonus 0.40
--  --  --  11.50  --  14.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 8.10
--  --  --  17.10  --  1.96       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 19.91
--  --  --  0.93  --  0.91       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
1.25

--  --  --  8.70  --  4.39       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 5.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 8.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 15.00
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--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-

Gazetted
-- 

--  --  --  --  --  5.28       વેતન 0200  Wages 0.80
--  --  --  --  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial 

Assistance
-- 

--  --  --  0.52  --  0.10       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel 
Expenses

0.15

--  --  --  2.45  --  3.15       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 6.00
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services 

(Man Power)
-- 

--  --  --  --  --  0.40       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 0.70
--  --  --  0.55  --  0.40       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 0.40

 
--  --  --  265.98  --  268.30  --  289.57   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 307.15 #

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.14  --  0.40    1.80   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.70
--  --  --  0.44  --  0.40       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.40

 
--  --  --  265.40  --  267.50  --  287.77   ચોÅખો સરવાળો 03  Net Total 306.05

 
--  --  --  25550.66  --  27328.95  --  24782.59   એકіદર સરવાળો, િનદ‼શ અને 

વહીવટ
001  Gross Total, 

Direction and 
Administration

30248.55

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  22625.90  --  10171.71    4489.65  (૨) માંગણી નં ૮૪ના મૂડીના મુÅય 

સદરો ખાતે તબદીલ કરъલ મહъકમ 
અંગે ૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

(2)  Percentage charge of 
Establishment at 7 
percent transferred to 
Capital Major Head of 
Demand No 84

-- 

 
--  --  --  2924.76  --  17157.24  --  20292.94   ચોÅખો સરવાળો, િનદ‼શ અને 

વહીવટ
001  Net Total, Direction 

and Administration
30248.55

 
# આમા અનુભાગ-૨ ની (Ĭથમ વખત) નવી બાબત, આયોજન બહાર બાબત નં. ૧ ના `.૯.૪૫ લાખ ની જોગવાઈ નો સમાવેશ થાય છъ. # Includes provision of `.9.45 Lakhs of Section-II New Item, Non Plan Item 

No. 1
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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  
--  --  --  216.89  --  230.00       નાના કામ 2700  Minor Works 250.00
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to 
others

-- 

 
--  --  --  216.89  --  230.00  --  230.00   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 250.00

 
--  --  --  216.89  --  230.00  --  230.00   એકіદર સરવાળો, સજાવટ 103  Gross Total, Furnishings 250.00

 

H-2058-7
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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 :  
--  --               ઉપલક 799  Suspense  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               çટોક 01  Stock

2059 80 799 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  (-)4.87  --  30.00       નાના કામ 2700  Minor Works 15.00

 
--  --  --  (-)4.87  --  30.00  --  10.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 15.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               પરચૂરણ બાંધકામ પેશગી 02  Miscellaneous Works Advances

2059 80 799 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  (-)1.18  --  10.00       નાના કામ 2700  Minor Works 11.00

 
--  --  --  (-)1.18  --  10.00  --  10.00   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 11.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               કાય↓ - શાળા ઉપલક 03  Workshop Suspense

2059 80 799 03
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  38.90  --  --       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) -- 
--  --  --  132.34  --  160.00       (મતપાĦ)   (Voted) 165.00

 
--  --  --  38.90  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 03  Gross Total, (Charged) -- 
--  --  --  132.34  --  160.00  --  172.00   (મતપાĦ)   (Voted) 165.00

 
--  --  --  38.90  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, ઉપલક (િબન-

મતપાĦ)
799  Gross Total, Suspense (Charged) -- 

--  --  --  126.29  --  200.00  --  192.00   (મતપાĦ)   (Voted) 191.00
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  126.29  --  200.00    192.00   આંતર િહસાબ તબદીલી 6300  Inter-Account Transfer 191.00

 
--  --  --  --  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) -- 
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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 :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ગાંધીનગરમાં શેરીની દીવાબǼી અંગે ખચ↓. 01  Expenditure of Street Lights at Gandhinagar

2059 80 800 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  793.80  --  840.00       નાના કામ 2700  Minor Works 950.00

 
--  --  --  793.80  --  840.00  --  950.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 950.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               સિચવાલય સંકЮલ િવજળી બીલની ચૂકવણી 02  Payments of electric bills of Sachivalaya complex

2059 80 800 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  735.55  --  750.00       નાના કામ 2700  Minor Works 825.00

 
--  --  --  735.55  --  750.00  --  930.00   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 825.00

 
--  --  --  1529.35  --  1590.00  --  1880.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 1775.00

 
--  --  --  38.90  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-મતપાĦ) 80  Gross Total, General (Charged) -- 
--  --  --  27423.19  --  29348.95  --  27084.59   (મતપાĦ)   (Voted) 32464.55

 
--  --  --  177.40  --  62.00  --  188.00   એકіદર સરવાળો, જાહъર કામો (િબન-

મતપાĦ) 
2059  Gross Total, Public Works (Charged) 62.00

--  --  2.00  52167.33  2.00  55339.88  --  51956.43   (મતપાĦ)   (Voted) 59981.55
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  24347.75  --  27113.38    18953.52   Ĭમાણ અનુસાર તબદીલી 6300  Prorata Transfer 15186.39
--  --  --  --  --  --       બાદ-વસૂલાત 7000  Deduct Recoveries -- 
--  --  --  10.77  --  29.43    43.51   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 22.70

 
--  --  --  44.36  --  55.83    36.23   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 55.40

 
--  --  --  177.40  --  62.00  --  188.00   ચોÅખો સરવાળો, જાહъર કામો (િબન-

મતપાĦ)
2059  Net Total, Public Works (Charged) 62.00

--  --  2.00  27764.45  2.00  28141.24  --  32923.17   (મતપાĦ)   (Voted) 44717.06
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૮ Demand No. : 88

સેÄટર : क-સામા×ય સેવાઓ Sector A-General Services
પેટા સેÄટર : (ઘ) વહીવટી સેવાઓ Sub Sector : (d) Administrative Services

મુÅય સદર : ૨૦૭૦ : અ×ય વહીવટી સેવાઓ MAJOR HEAD : 2070 : Other Administrative Services
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 2802.51 -- 2802.51
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 14.00 -- 14.00

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 2788.51 -- 2788.51

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  2072.30  --  3093.17    2440.04   અિતિથગૃહો અને સરકારી છાĦાલયો વગેરъ 115  Guest Houses and Government Hostels, 

etc
2802.51

 
--  2072.30  --  3093.17  --  2440.04   એકіદર સરવાળો, અ×ય વહીવટી સેવાઓ 2070  Gross Total, Other Administrative 

Services
2802.51

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  1.62  --  6.35    5.68   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 4.00
--  8.13  --  11.97    8.39   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 10.00

 
--  2062.55  --  3074.85  --  2425.97   ચોÅખો સરવાળો, અ×ય વહીવટી સેવાઓ 2070  Net Total, Other Administrative 

Services
2788.51
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૨૦૭૦:અ×ય વહીવટી સેવાઓ MAJOR HEAD:2070:Other Administrative Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             અિતિથગૃહો અને સરકારી છાĦાલયો વગેરъ 115  Guest Houses and Government Hostels, 

etc
 

             પેટા સદર :   Sub Head :  
             રાજય અિતિથગૃહો અંગે ખચ↓. 11  Expenditure on State Guest Houses

2070 00 115 11
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  191.52  --  38.83       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 185.00
--  291.90  --  500.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 818.00
--  363.95  --  673.54       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 50.05
--  5.14  --  7.00       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 5.00
--  1.25  --  7.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 7.00
--  2.08  --  2.52       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 2.45
--  7.24  --  9.00       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 9.50
--  5.30  --  12.55       બોનસ 0108  Bonus 14.00
--  73.05  --  35.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 50.00
--  21.58  --  30.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 37.00
--  1.87  --  4.40       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 6.00
--  9.20  --  12.26       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 10.00
--  0.01  --  1.00       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 5.00
--  --  --  4.77       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 50.00
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted 7.00
--  0.14  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  0.02       વેતન 0200  Wages 0.01
--  --  --  --       અિધક સમય ભÔથું 0300  Overtime Allowance -- 
--  12.00  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  1.79  --  5.00       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 5.00
--  322.90  --  250.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 262.00
--  --  --  17.20       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes 5.00
--  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  423.90  --  300.00       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials 450.00
--  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 

 

H-2058-8
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૨૦૭૦:અ×ય વહીવટી સેવાઓ MAJOR HEAD:2070:Other Administrative Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) -- 
--  --  --  --       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to Panchayats pertaining to 

pay and allowances
-- 

--  --  --  --       çથાિનક સંçથાઓને જનરલ સહાયક અનુદાન 3133  Grants-in-Aid General to Local Bodies -- 
--  327.64  --  20.00       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 8.50
--  --  --  5.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 1.00
--  0.24  --  6.35       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 4.00
--  9.60  --  11.97       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 10.00

 
--  2072.30  --  1954.41  --  1939.35   એકіદર સરવાળો 11  Gross Total 2002.51 #

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  1.62  --  6.35    5.68   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 4.00
--  8.13  --  11.97    8.39   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 10.00

 
--  2062.55  --  1936.09  --  1925.28   ચોÅખો સરવાળો 11  Net Total 1988.51

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             રાજયના અિતિથ Ġુહોની રખાવટના આઉટ 

સોસЪ↓ગ માટъ થતું ખચ↓
12  Expenditure on out-sourcing and up-keeping of 

State Guest Houses
2070 00 115 12

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  1138.76       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 800.00

 
--  --  --  1138.76  --  500.69   એકіદર સરવાળો 12  Gross Total 800.00

 
--  2072.30  --  3093.17  --  2440.04   એકіદર સરવાળો, અિતિથગૃહો અને સરકારી 

છાĦાલયો વગેરъ
115  Gross Total, Guest Houses and Government 

Hostels, etc
2802.51

 
--  2072.30  --  3093.17  --  2440.04   એકіદર સરવાળો, અ×ય વહીવટી સેવાઓ 2070  Gross Total, Other Administrative Services 2802.51

 
           બાદ:વસૂલાત 7000 Deduct:Recoveries
--  1.62  --  6.35    5.68 તહъવાર પેશગી 7057 Festival Advance 4.00
--  8.13  --  11.97    8.39 અનાજ પેશગી 7058 Food Grain Advance 10.00

 
--  2062.55  --  3074.85  --  2425.97 ચોÅખો સરવાળો, અ×ય વહીવટી સેવાઓ 2070 Net Total, Other Administrative Services 2788.51

 
# આમા અનુભાગ-૨ ની (Ĭથમ વખત) નવી બાબત, આયોજન બહાર બાબત નં. ૨ ના `.૪૮.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ નો સમાવેશ થાય છъ. # Includes provision of `.48.00 Lakhs of Section-II New Item, Non Plan Item No. 2
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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 : (ચ)પે×શન અને પરચૂરણ સામા×ય સેવાઓ Sub Sector : (e) Pensions and Miscellaneous General Services
મુÅય સદર : ૨૦૭૫ : પરચૂરણ અને સામા×ય સેવાઓ MAJOR HEAD : 2075 : Miscellaneous and General Service

મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1500.00 -- 1500.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1500.00 -- 1500.00

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  3642.07  --  1500.00    4223.00   અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 1500.00

 
--  3642.07  --  1500.00  --  4223.00   એકіદર સરવાળો, પરચૂરણ અને સામા×ય 

સેવાઓ
2075  Gross Total, Miscellaneous and 

General Service
1500.00

 
 

--  3642.07  --  1500.00  --  4223.00   ચોÅખો સરવાળો, પરચૂરણ અને સામા×ય 
સેવાઓ

2075  Net Total, Miscellaneous and General 
Service

1500.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૨૦૭૫:પરચૂરણ અને સામા×ય સેવાઓ MAJOR HEAD:2075:Miscellaneous and General Service (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             મહાનુભાવો અને િવિશΓ ãયЧકતઓના આિતÔય 

પર કરવામાં આવેલ ખચ↓
01  Expenditure incurred on account of visit 

of VIP and VVIP
2075 00 800 01

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  3642.07  --  1500.00       નાના કામ 2700  Minor Works 1500.00

 
--  3642.07  --  1500.00  --  4223.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 1500.00

 
--  3642.07  --  1500.00  --  4223.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 1500.00

 
--  3642.07  --  1500.00  --  4223.00   એકіદર સરવાળો, પરચૂરણ અને સામા×ય 

સેવાઓ
2075  Gross Total, Miscellaneous and 

General Service
1500.00
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

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 : ૨૨૧૫ : પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા MAJOR HEAD : 2215 : Water Supply and Sanitation
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 2650.00 -- 2650.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 2650.00 -- 2650.00

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             પાણી પુરવઠો 01  Water Supply  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  1798.16  --  1850.00    1950.00   શહъરી પાણી પુરવઠો કાય↓ĝમ 101  Urban Water Supply Programmes 1900.00

 
--  1798.16  --  1850.00    1950.00   એકіદર સરવાળો, પાણી પુરવઠો 01  Gross Total, Water Supply 1900.00

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             ગટર ãયવçથા અને çવÉછતા 02  Sewerage and Sanitation  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  699.98  --  700.00    700.00   ગટર ãયવçથા સેવાઓ 107  Sewerage Service 750.00

 
--  699.98  --  700.00    700.00   એકіદર સરવાળો, ગટર ãયવçથા અને çવÉછતા 02  Gross Total, Sewerage and Sanitation 750.00

 
--  2498.14  --  2550.00  --  2650.00   એકіદર સરવાળો, પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા 2215  Gross Total, Water Supply and 

Sanitation
2650.00

 
--  2498.14  --  2550.00  --  2650.00   ચોÅખો સરવાળો, પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા 2215  Net Total, Water Supply and 

Sanitation
2650.00

 

H-2058-9
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૨૨૧૫:પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા MAJOR HEAD:2215:Water Supply and Sanitation (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             પાણી પુરવઠો 01  Water Supply  
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             શહъરી પાણી પુરવઠો કાય↓ĝમ 101  Urban Water Supply Programmes  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             ગાંધીનગર પાણી પુરવઠા યોજના 01  Gandhinagar Water Supply Scheme

2215 01 101 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  1798.16  --  1850.00       નાના કામ 2700  Minor Works 1900.00

 
--  1798.16  --  1850.00  --  1950.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 1900.00

 
--  1798.16  --  1850.00  --  1950.00   એકіદર સરવાળો, શહъરી પાણી પુરવઠો કાય↓ĝમ 101  Gross Total, Urban Water Supply 

Programmes
1900.00

 
--  1798.16  --  1850.00  --  1950.00   એકіદર સરવાળો, પાણી પુરવઠો 01  Gross Total, Water Supply 1900.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૨૨૧૫:પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા MAJOR HEAD:2215:Water Supply and Sanitation (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             ગટર ãયવçથા અને çવÉછતા 02  Sewerage and Sanitation  
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             ગટર ãયવçથા સેવાઓ 107  Sewerage Service  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             ગાંધીનગર ગટર ãયવçથા યોજના 01  Gandhinagar Sewerage Scheme

2215 02 107 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  699.98  --  700.00       નાના કામ 2700  Minor Works 750.00

 
--  699.98  --  700.00  --  700.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 750.00

 
--  699.98  --  700.00  --  700.00   એકіદર સરવાળો, ગટર ãયવçથા સેવાઓ 107  Gross Total, Sewerage Service 750.00

 
--  699.98  --  700.00  --  700.00   એકіદર સરવાળો, ગટર ãયવçથા અને çવÉછતા 02  Gross Total, Sewerage and Sanitation 750.00

 
--  2498.14  --  2550.00  --  2650.00   એકіદર સરવાળો, પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા 2215  Gross Total, Water Supply and 

Sanitation
2650.00
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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
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 17524.95 -- 17524.95
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 2724.68 -- 2724.68

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 14800.27 -- 14800.27

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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  
--  --  --  64.84  --  228.50    85.00   મરામત અને િનભાવ 053  Maintenance and Repairs 100.00

 
--  --  --  64.84  --  228.50    85.00   એકіદર સરવાળો, સામા×ય િનવાસન 

સમુÉયય
05  Gross Total, General Pool 

Accommodation
100.00

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય આવાસન 07  Other Housing  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  1.62  --  14.50    3.50   મરામત અને િનભાવ 053  Maintenance and Repairs 5.00

 
--  --  --  1.62  --  14.50    3.50   એકіદર સરવાળો, અ×ય આવાસન 07  Gross Total, Other Housing 5.00

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય 80  General  
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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

 
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  32.93  --  31.52    34.34   િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 36.10
--  --  --  871.35  --  3458.87    3247.28   મુÅય સાદર : ૨૦૫૯ - ખાતે ભાગે 

પડતા ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.
  Expenditure Transferred on 

prorata basis from Major 
Head “2059”.

3748.85

--  --  --  --  --  --    0.65   અ×ય ખચ↓ (િબન-મતપાĦ) 800  Other Expenditure (Charged) -- 
--  --  --  13117.09  --  13477.40    15645.10   (મતપાĦ)   (Voted) 13635.00

 
--  --  --  --  --  --    0.65   એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-

મતપાĦ) 
80  Gross Total, General 

(Charged) 
-- 

--  --  --  16410.60  --  16967.79    18926.72   (મતપાĦ)   (Voted) 17419.95
 

--  --  --  --  --  --  --  0.65   એકіદર સરવાળો, આવાસન (િબન-
મતપાĦ) 

2216  Gross Total, Housing 
(Charged) 

-- 

--  --  --  14087.83  --  17210.79  --  19015.22   (મતપાĦ)   (Voted) 17524.95
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  283.25  --  1904.31       મૂડીના મુÅય સદર ખાતે તબદીલ 

કરъલ કમ↓ચારી વગ↓ અંગે ૭ ટકા લેખે 
સ′કડે ખચ↓ ૪૨૧૬ - આવાસન અંગે 
મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ 

001-  Charged of Establishment 
at 7 percent transferred to 
Capital Major Head : 4216 - 
Capital outlay on Housing 

2118.96

--  --  --  418.48  --  544.09       મૂડીના મુÅય સદર ખાતે તબદીલ 
કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ અંગે 
૨ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ ૪૨૧૬ - 
આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ 

052-  Percentage charges of Tools 
and Plants at 2 percentage 
transferred to Capital Major 
Head : 4216 - Capital outlay 
on Housing 

605.42

                   2216 80 052  
--  --  --  --  --  --       બાદ-વસૂલાત 7000  Deduct Recoveries -- 
--  --  --  0.05  --  0.10    0.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.10
--  --  --  0.10  --  0.20    0.20   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.20

 
--  --  --  --  --  --  --  0.65   ચોÅખો સરવાળો, આવાસન (િબન-

મતપાĦ) 
2216  Net Total, Housing 

(Charged) 
-- 

--  --  --  13385.95  --  14762.09  --  19014.92   (મતપાĦ)   (Voted) 14800.27
 

H-2058-10



38

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  
--  --  --  --  --  --       નાના કામ 2700  Minor Works 90.00
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats pertaining 

to others
10.00

 
--  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 100.00

 
--  --               સામા×ય સેવાઓ-મકાનો : 01  General Services Buildings :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  57.86  --  175.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  57.86  --  175.00  --  60.00   એકіદર સરવાળો 01(01)  Gross Total -- 

 
--  --               પરચૂરણ મકાનો : 02  Miscellaneous Buildings :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  5.50       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  --  --  5.50  --  2.50   એકіદર સરવાળો 01(02)  Gross Total -- 

 
--  --               જાહъર કામો-મકાનો : 03  Public Works Buildings :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  6.00  --  45.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  6.00  --  45.00  --  20.00   એકіદર સરવાળો 01(03)  Gross Total -- 

 
--  --               ×યાયતંĦનો વહીવટ મકાનો : 04  Administration Of Justice Buildings :  

 
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  0.98  --  3.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  0.98  --  3.00  --  2.50   એકіદર સરવાળો 01(04)  Gross Total -- 

 
--  --  --  64.84  --  228.50  --  85.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 100.00

 
--  --  --  64.84  --  228.50  --  85.00   એકіદર સરવાળો, મરામત અને િનભાવ 053  Gross Total, Maintenance and Repairs 100.00

 
--  --  --  64.84  --  228.50  --  85.00   એકіદર સરવાળો, સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 05  Gross Total, General Pool Accommodation 100.00
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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 :  
--  --               અ×ય આવાસન 07  Other Housing  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               મરામત અને િનભાવ 053  Maintenance and Repairs  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               બાંધકામ 01  Construction

2216 07 053 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  --       નાના કામ 2700  Minor Works 5.00

 
--  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 5.00

 
--  --               તબીબી િશΤણ-મકાનો : 02  Medical Education 

Buildings : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  1.62  --  5.00       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  1.62  --  5.00  --  3.50   એકіદર સરવાળો 01(02)  Gross Total -- 

 
--  --  --  1.62  --  5.00  --  3.50   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 5.00

 
--  --  --  1.62  --  5.00  --  3.50   એકіદર સરવાળો, મરામત અને 

િનભાવ
053  Gross Total, Maintenance 

and Repairs
5.00

 
--  --  --  1.62  --  14.50  --  3.50   એકіદર સરવાળો, અ×ય આવાસન 07  Gross Total, Other Housing 5.00
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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 :  
--  --               િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               િનવાસન િનયામક 01  Controller of Accomodation

2216 80 001 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  --  --  --       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  11.82  --  10.30       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 25.50
--  --  --  9.67  --  12.88       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 1.28
--  --  --  0.38  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 0.02
--  --  --  --  --  0.10       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 0.25
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
0.05

--  --  --  0.20  --  0.24       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 0.20
--  --  --  0.07  --  0.10       બોનસ 0108  Bonus 0.10
--  --  --  8.85  --  5.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 1.00
--  --  --  1.17  --  1.75       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 1.50
--  --  --  0.13  --  0.20       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
0.20

--  --  --  0.41  --  0.40       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 0.45
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 5.00

--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  0.10       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 0.10
--  --  --  0.10  --  0.15       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 0.15
--  --  --  --  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  0.03  --  0.10       તહъવાર પશેગી 5700  Festival Advance 0.10
--  --  --  0.10  --  0.20       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 0.20

 
--  --  --  32.93  --  31.52  --  34.34   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 36.10
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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

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.05  --  0.10    0.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.10
--  --  --  0.10  --  0.20    0.20   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.20

 
--  --  --  32.78  --  31.22  --  34.04   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 35.80

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --  --  871.35  --  3458.87    3247.28   મુÅય સાદર : ૨૨૧૬ - ખાતે ભાગે 

પડતા ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.
05  Expenditure Transferred on 

prorata basis to Major Head 
“2216”.

3748.85

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --                 2216 80 001 05 1  

 
--  --  --  871.35  --  3458.87  --  3247.28  એકіદર સરવાળો 05  Gross Total 3748.85

 
--  --  --  904.28  --  3490.39  --  3281.62   એકіદર સરવાળો, િનદ‼શ અને 

વહીવટ
001  Gross Total, Direction and 

Administration 
3784.95

 

H-2058-11
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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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               યંĦસામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મૂડીના મુÅય સદર ૪૨૧૬ 

આવાસન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ 
ખાતે તબદીલ કરъલ ઓજારો અને 
Øલા×ટ અંગે ૨ ટકા લખેે સ′કડે ખચ↓

97  Percentage charge of tools 
and plants at 2 percent 
tansferred to capital Major 
Head -4216 Capital Outlay on 
Housing
2216 80 052 97

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
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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

 
--  --               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  
--  --  --  --  --  --       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) -- 
--  --  --  3.51  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  --  4550.01  --  4550.00       રાજય િવભાગ 2701  State Division 4700.00
--  --  --  7442.48  --  7800.00       મરામત-પરચૂરણ 2702  Repairs to miscelleneous 7800.00
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to pay 
and allowances

-- 

--  --  --  107.09  --  160.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 
સહાયક અનુદાન

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

160.00

--  --  --  12.91  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To 
Panchayats

-- 

--  --  --  955.60  --  900.00       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 920.00
 

--  --  --  --  --  --  --  0.65   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) -- 
--  --  --  13071.60  --  13410.00  --  15587.00   (મતપાĦ)   (Voted) 13580.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               સજાવટ 02  Furnishings

2216 80 800 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  42.39  --  62.40       નાના કામ 2700  Minor Works 50.00

 
--  --  --  42.39  --  62.40  --  55.00   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 50.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ભાડા-પેટા ખચ↓ 03  Lease Charges

2216 80 800 03
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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

 
--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  3.10  --  5.00       નાના કામ 2700  Minor Works 5.00

 
--  --  --  3.10  --  5.00  --  3.10   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 5.00

 
--  --  --  --  --  --  --  0.65   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 

(િબન-મતપાĦ)
800  Gross Total, Other 

Expenditure (Charged)
-- 

--  --  --  13117.09  --  13477.40  --  15645.10   (મતપાĦ)   (Voted) 13635.00
 

--  --  --  --  --  --  --  0.65   એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-
મતપાĦ)

80  Gross Total, General 
(Charged)

-- 

--  --  --  14021.37  --  16967.79  --  18926.72   (મતપાĦ)   (Voted) 17419.95
 

--  --  --  --  --  --  --  0.65   એકіદર સરવાળો, આવાસન (િબન-
મતપાĦ) 

2216  Gross Total, Housing 
(Charged) 

-- 

--  --  --  14087.83  --  17210.79  --  19015.22   (મતપાĦ)   (Voted) 17524.95
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  701.73  --  --       Ĭમાણ અનુસાર તબદીલી 6300  Prorata Transfer -- 
--  --  --  --  --  2448.40       આંતર િહસાબ તબદીલી 6300  Inter-Account Transfer 2724.38
--  --  --  0.05  --  0.10    0.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.10
--  --  --  0.10  --  0.20    0.20   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.20

 
--  --  --  --  --  --  --  0.65   ચોÅખો સરવાળો, આવાસન (િબન-

મતપાĦ)
2216  Net Total, Housing 

(Charged)
-- 

--  --  --  13385.95  --  14762.09  --  19014.92   (મતપાĦ)   (Voted) 14800.27
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૭ Demand No. : 87

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 : ૨૨૧૭ : શહъરી િવકાસ MAJOR HEAD : 2217 : Urban Development
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1590.82 -- 1590.82
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 10.27 -- 10.27

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1580.55 -- 1580.55

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             રાËય પાટનગર િવકાસ 01  State Capital Development  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  1414.97  --  1564.78    1392.13   િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 1590.82

 
--  1414.97  --  1564.78    1392.13   એકіદર સરવાળો, રાËય પાટનગર િવકાસ 01  Gross Total, State Capital 

Development
1590.82

 
--  1414.97  --  1564.78  --  1392.13   એકіદર સરવાળો, શહъરી િવકાસ 2217  Gross Total, Urban Development 1590.82

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.62  --  1.46    1.26   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 3.77
--  2.46  --  3.45    3.55   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 6.50

 
--  1411.89  --  1559.87  --  1387.32   ચોÅખો સરવાળો, શહъરી િવકાસ 2217  Net Total, Urban Development 1580.55

 

H-2058-12
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માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૨૨૧૭:શહъરી િવકાસ MAJOR HEAD:2217:Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             રાËય પાટનગર િવકાસ 01  State Capital Development  
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             રાજય પાટનગર પЧરયોજના - િનદ‼શ 01  State Capital Project-Direction (Scheme No. SCP.-1)

2217 01 001 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  15.16  --  14.50       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 41.20
--  40.36  --  45.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 79.00
--  60.21  --  74.38       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 6.01
--  0.03  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  0.01  --  0.60       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 0.60
--  --  --  0.25       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  0.99  --  0.96       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 0.85
--  0.14  --  0.14       બોનસ 0108  Bonus 0.15
--  4.07  --  5.60       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 11.00
--  7.81  --  6.95       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 8.50
--  0.60  --  0.65       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 0.60
--  1.99  --  2.50       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 2.00
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 3.75
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 11.00
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  0.07  --  --       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  6.37  --  1.96       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 5.00
--  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  1.75       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 1.00
--  --  --  0.20       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 0.12
--  0.35  --  0.30       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 0.40

 
--  138.16  --  155.74  --  170.34   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 172.18

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.10  --  0.20    0.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.12
--  0.32  --  0.30    0.40   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.40

 
--  137.74  --  155.24  --  169.84   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 171.66
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માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૨૨૧૭:શહъરી િવકાસ MAJOR HEAD:2217:Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             રાજય પાટનગર પЧરયોજના - વિહવટ 02  State Capital Project-Administration 

(Scheme No . SCP-I)
2217 01 001 02

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  115.69  --  143.17       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 372.00
--  269.53  --  287.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 444.00
--  430.68  --  519.00       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 40.80
--  1.55  --  0.45       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 4.00
--  1.65  --  22.50       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 11.14
--  0.79  --  3.00       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 4.07
--  5.73  --  7.68       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 9.00
--  1.14  --  1.68       બોનસ 0108  Bonus 2.00
--  130.43  --  20.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 80.00
--  58.33  --  73.50       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 58.00
--  4.31  --  5.40       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 6.00
--  21.43  --  26.05       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 26.35
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 17.70
--  0.41  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 33.38
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --       વેતન 0200  Wages 0.50
--  --  --  4.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  2.16  --  0.65       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 2.00
--  27.60  --  36.50       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 40.00
--  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --       િશæય િત/ Ǽીકા 3400  Scholarships/Stipend -- 
--  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges -- 
--  16.04  --  21.50       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 15.00
--  --  --  1.16       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 3.45
--  2.30  --  2.85       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 5.70

 
--  1089.77  --  1176.09  --  1018.89   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 1176.09

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.48  --  1.16    1.06   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 3.45
--  2.14  --  2.85    2.85   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 5.70

 
--  1087.15  --  1172.08  --  1014.98   ચોÅખો સરવાળો 02  Net Total 1166.94
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માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૨૨૧૭:શહъરી િવકાસ MAJOR HEAD:2217:Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             રાજય પાટનગર પЧરયોજના મુÅય નગર આયોજક 

અને çથાપÓય સલાહકાર
03  State Capital Project Chief town Planner 

and Architectural Adviser (Scheme No 
. SCP-I)
2217 01 001 03

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  15.96  --  22.75       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 40.00
--  45.21  --  53.65       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 120.00
--  71.20  --  95.50       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 8.00
--  --  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 2.00
--  0.06  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 0.30
--  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  0.80  --  0.94       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 0.70
--  0.07  --  --       બોનસ 0108  Bonus 0.80
--  21.58  --  31.75       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 20.00
--  11.21  --  11.02       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 12.00
--  0.64  --  0.63       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 0.90
--  3.01  --  2.59       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 3.50
--  0.52  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 2.25
--  0.37  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 8.00
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  5.12  --  0.72       વેતન 0200  Wages 3.50
--  --  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  0.46  --  0.50       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 1.00
--  10.83  --  11.50       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 13.00
--  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 5.00
--  --  --  0.10       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 0.20
--  --  --  0.30       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 0.40

 
--  187.04  --  232.95  --  202.90   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 242.55
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માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૨૨૧૭:શહъરી િવકાસ MAJOR HEAD:2217:Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.04  --  0.10    0.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.20
--  --  --  0.30    0.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 0.40

 
--  187.00  --  232.55  --  202.50   ચોÅખો સરવાળો 03  Net Total 241.95

 
--  1414.97  --  1564.78  --  1392.13   એકіદર સરવાળો, િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Gross Total, Direction and 

Administration
1590.82

 
--  1414.97  --  1564.78  --  1392.13   એકіદર સરવાળો, રાËય પાટનગર િવકાસ 01  Gross Total, State Capital 

Development
1590.82

 
--  1414.97  --  1564.78  --  1392.13   એકіદર સરવાળો, શહъરી િવકાસ 2217  Gross Total, Urban Development 1590.82

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.62  --  1.46    1.26   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 3.77
--  2.46  --  3.45    3.55   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 6.50

 
--  1411.89  --  1559.87  --  1387.32   ચોÅખો સરવાળો, શહъરી િવકાસ 2217  Net Total, Urban Development 1580.55

 

H-2058-13
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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
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1503.68 -- 1503.68
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1503.68 -- 1503.68

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02     પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ 

આરોÆય
101  Veterinary Services and 

Animal Health
1503.68

 
--  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02  --   એકіદર સરવાળો, પશુપાલન. 2403  Gross Total, Animal 

Husbandry
1503.68

 
 

--  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02  --   ચોÅખો સરવાળો, પશુપાલન. 2403  Net Total, Animal 
Husbandry

1503.68
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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  
--  --               નાના કામ 2700  Minor Works  
                 જુદા çથળો   Various Places  

241.32  --  --  --  --  --       પશુ સારવાર સંçથા માટъ અÖયતન સુિવધા 
સાથેનું પશુ િચЧકÓસાલય બનાવી શકાય. જેથી 
પશુપાલકોને તેમના પશુઓની સારવાર માટъ 
ઉપયોગી બની શકы. તેમજ હયાત મકાનોમાં 
જλરી મરામત કરવા માટъ આ નવુ કામ રજુ 
કરъલ છъ.

1  construction and repairing of ruinous and old 
Veterinary Dispensaries and FAVC at various 
places in the state

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
466.91  --  --  --  --  --       પશુદવાખાનાઓની કіપાઉѕડ વોલનુ બાંધકામ અને 

મરામત તથા નવા પશુદવાખાનાના મકાનનુ 
બાંધકામ

1  Construction Of Compund Wall And Repairing 
Of Existing And Buildings Of Veterinary 
Dispensaries And Construction Of New 
Buildings Of Veterinary Dispesaries

-- 

757.37  --  --  --  --  --       નવાપશુ દવાખાનાઓનું બાંધકામ અને હયાત 
મકાનો અને કіપાઉѕડ વોલનું મરામત.

2  To Construction new Veterinary Dispensaries 
and for repairing of existing builings and 
compund wall.

-- 

1003.02  --  --  --  --  --       િજ·ા પંચાયત હçતકનાં પશુ સારવાર 
સંçથાઓના નવા મકાનોનાં ગટર પાણી 
િવજળીની સિવધા તથા કіÜપાઉѕડ વોલનું બાંધકામ

3  Construction And Repairing Of Veterinary 
Dispensaries And First Aid Veterinary Centers 
At Various Places In the State

-- 

--  --  1324.52  --  1177.02  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 
અનુદાન

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

1503.68

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

 
--  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02  --   એકіદર સરવાળો, પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ 

આરોÆય
101  Gross Total, Veterinary Services and 

Animal Health
1503.68

 
--  --  1324.52  --  1177.02  --  1177.02  --   એકіદર સરવાળો, પશુપાલન. 2403  Gross Total, Animal Husbandry 1503.68
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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 : ૨૪૦૬ : વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન MAJOR HEAD : 2406 : Forestry and Wild Life
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1296.36 -- 1296.36
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 7.80 -- 7.80

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1288.56 -- 1288.56

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             પયા↓વરણલΤી વનિનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી 

જીવન
02  Environmental Forestry and Wild Life  

             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  1368.13  --  1178.15    1154.86   જાહъર બગીચા 112  Public Gardens 1296.36

 
--  1368.13  --  1178.15    1154.86   એકіદર સરવાળો, પયા↓વરણલΤી વનિનમા↓ણ 

અને વ×ય Ĭાણી જીવન
02  Gross Total, Environmental Forestry 

and Wild Life
1296.36

 
--  1368.13  --  1178.15  --  1154.86   એકіદર સરવાળો, વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી 

જીવન 
2406  Gross Total, Forestry and Wild Life 1296.36

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.90  --  1.50    1.50   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 1.80
--  4.05  --  5.10    5.10   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 6.00

 
--  1363.18  --  1171.55  --  1148.26   ચોÅખો સરવાળો, વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી 

જીવન 
2406  Net Total, Forestry and Wild Life 1288.56
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૨૪૦૬:વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન MAJOR HEAD:2406:Forestry and Wild Life (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
             પયા↓વરણલΤી વનિનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન 02  Environmental Forestry and Wild Life  
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             જાહъર બગીચા 112  Public Gardens  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             ઉપવન અને બગીચા તંĦો 01  Park and Gardens Organisation

2406 02 112 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  5.70  --  7.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 18.20
--  117.94  --  140.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 312.00
--  138.89  --  183.75       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 16.51
--  0.78  --  4.60       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 1.00
--  --  --  0.10       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 0.25
--  0.99  --  0.10       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 0.50
--  2.95  --  3.30       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 3.00
--  2.25  --  2.50       બોનસ 0108  Bonus 2.25
--  23.86  --  15.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 25.00
--  13.57  --  17.70       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 17.70
--  1.60  --  2.00       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 2.00
--  8.63  --  9.00       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 9.00
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 2.00
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 32.00
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  4.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  1.00  --  0.50       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 0.75
--  9.06  --  7.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 9.00
--  1027.64  --  775.00       નાના કામ 2700  Minor Works 835.00
--  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 

 

H-2058-14
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૨૪૦૬:વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન MAJOR HEAD:2406:Forestry and Wild Life (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 1.00
--  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 0.40
--  7.16  --  --       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment -- 
--  1.62  --  1.50       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 1.80
--  4.20  --  5.10       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 6.00

 
--  1368.13  --  1178.15  --  1154.86   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 1296.36

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.90  --  1.50    1.50   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 1.80
--  4.05  --  5.10    5.10   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 6.00

 
--  1363.18  --  1171.55  --  1148.26   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 1288.56

 
--  1368.13  --  1178.15  --  1154.86   એકіદર સરવાળો, જાહъર બગીચા 112  Gross Total, Public Gardens 1296.36

 
--  1368.13  --  1178.15  --  1154.86   એકіદર સરવાળો, પયા↓વરણલΤી વનિનમા↓ણ 

અને વ×ય Ĭાણી જીવન
02  Gross Total, Environmental Forestry 

and Wild Life
1296.36

 
--  1368.13  --  1178.15  --  1154.86   એકіદર સરવાળો, વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી 

જીવન 
2406  Gross Total, Forestry and Wild Life 1296.36

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.90  --  1.50    1.50   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 1.80
--  4.05  --  5.10    5.10   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 6.00

 
--  1363.18  --  1171.55  --  1148.26   ચોÅખો સરવાળો, વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી 

જીવન 
2406  Net Total, Forestry and Wild Life 1288.56
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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
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 326580.81 410.50 326991.31
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 832.50 -- 832.50

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 325748.31 410.50 326158.81

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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  
--  --  137.74  --  400.00  --  400.00     માગ↓ કામો (િબન-મતપાĦ) 337  Roads Works (Charged) 400.50
--  --  95454.35  --  168594.03  --  168894.03     (મતપાĦ)   (Voted) 174094.03
--  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00     Ĭધાન મંĦી Ġામ સડક યોજના 338  Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 5500.00

 
--  --  137.74  --  400.00  --  400.00     એકіદર સરવાળો, િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 

(િબન-મતપાĦ) 
04  Gross Total, District and others 

Road (Charged) 400.50
--  --  174316.22  --  179594.03  --  179894.03     (મતપાĦ)   (Voted) 179594.03

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય 80  General  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  7822.01  --  9071.63    8344.63   િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Direction and Administration 9194.24
--  --  --  7192.84  --  10376.60    9741.83   મુÅય સાદર : ૨૦૫૯ - ખાતે ભાગે પડતા 

ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.
  Expenditure Transferred on prorata 

basis from Major Head “2059”.
11246.54
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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

 
--  --  --  497.52  --  548.00    530.00   યંĦ સામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments 556.00
--  --  50.00  --  100.00  --       રъàવે સલામતી કામ 107  Railway Safety Works 100.00
--  --  --  5926.00  --  --       અનામત િનિધ અને થાપણ િહસાબ ખાતે 

તબદીલી
797  Transfer to Reserve Fund and Deposit Account -- 

--  --  --  --  --  13984.65    13984.65  (૧) થાપણ િહસાબ “૮૪૪૯ - થાપણ ક×ĩીય 
માગ↓િનિધ સહાયકЫમાંથી મળъલ રકમ.

(1)  Amount from thr deposite Account “8449 - 
Other deposite sub-vantion from Central Road 
fund.

5926.00

--  --  --  6.16  --  1050.00    1100.00   ઉપલક 799  Suspense 820.00
--  --  --  1.72  --  10.00    12.00   અ×ય ખચ↓ (િબન-મતપાĦ) 800  Other Expenditure (Charged) 10.00
--  --  --  113373.95  --  119055.00    118240.50   (મતપાĦ)   (Voted) 119144.00

 
--  --  --  1.72  --  10.00    12.00   એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-મતપાĦ) 80  Gross Total, General (Charged) 10.00
--  --  50.00  127625.64  100.00  154085.88    151941.61   (મતપાĦ)   (Voted) 146986.78

 
--  --  137.74  1.72  400.00  10.00  400.00  12.00   એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને પુલ (િબન-

મતપાĦ) 
3054  Gross Total, Roads and Bridges (Charged) 410.50

--  --  174366.22  134818.48  179694.03  154085.88  179894.03  151941.61   (મતપાĦ)   (Voted) 326580.81
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  2544.26  --  15457.19    13996.04   મૂડી ના મુÅય સદર : “૫૦૫૪ માગ↓ અને પૂલ 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ” ખાતે તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારી વગ↓ નો ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચ↓.

1  Percentage charge of Establishment at 7 
percent transferred to Capital Major : “5054, 
Capital Outlay on Roads and briddges.”

-- 

--  --  --  3878.37  --  4416.34    3998.87   મૂડી ના મુÅય સદર : ‘ ૫૦૫૪ માગ↓ અને પૂલ 
અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ ‘ ખાતે તબદીલ કરъલ 
ઓજાર અને Øલા×ટના ૨ ટકા લેખે સ′કડે ખચ↓.

2  Percentage charge of Tools and plant at 2 
percent transferred to Capital Major : “5054, 
Capital Outlay on Roads and briddges.”

-- 

--  --  --  --  --  1050.00    1100.00   ૭૭૯ - ઉપલક   799 - Suspense 820.00
--  --  --  --  --  --       બાદ-વસૂલાત 7000  Deduct Recoveries -- 
--  --  --  1.11  --  3.36    3.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 4.50
--  --  --  4.55  --  7.90    11.15   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 8.00

 
--  --  --  6428.29  --  20934.79  --  19109.15   સરવાળો : વસુલાત 3054  Total : Recoveries 832.50

 
--  --  137.74  1.72  400.00  10.00  400.00  12.00   ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને પુલ (િબન-

મતપાĦ) 
3054  Net Total, Roads and Bridges (Charged) 410.50

 
--  --  174366.22  128390.19  179694.03  133151.09  179894.03  132832.46   (મતપાĦ)   (Voted) 325748.31
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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  
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી 

જનરલ સહાયક અનુદાન (િબન-
મતપાĦ)

3131  Grants-in-Aid General to 
Panchayats pertaining to pay and 
allowances (Charged)

-- 

--  --  1336.00  --  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  137.50  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન (િબન-મતપાĦ)
3132  Grants-in-Aid General to 

Panchayats pertaining to others 
(Charged)

-- 

--  --  78441.00  --  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  --  --  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને (િબન-મતપાĦ) 3241  Contributions (a) To Panchayats 

(Charged)
-- 

--  --  6278.00  --  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  0.24  --  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને (િબન-

મતપાĦ)
3351  Subsidies (a) To Panchayats 

(Charged)
-- 

--  --  1937.00  --  --  --       (મતપાĦ)   (Voted) -- 
--  --  --  --  400.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન (િબન-મતપાĦ)
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats (Charged)
400.50

--  --  362.35  --  65484.03  --       (મતપાĦ)   (Voted) 15194.03
--  --  --  --  --  --       ãયાજ 4500  Interest -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય મૂડી ખચ↓ 6000  Other Capital Expenditure -- 

 
--  --  137.74  --  400.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 11  Gross Total, (Charged) 400.50
--  --  88354.35  --  65484.03  --  65784.03  --   (મતપાĦ)   (Voted) 13335.03

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

464112
12  NABARD

3054 04 337 12
 

 

H-2058-15
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--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  100.00  --  100.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
100.00

 
--  --  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

-- 

--  --  7000.00  --  4410.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 
માટъ અનુદાન

3561  Grants for creation of Capital 
Assets to Panchayats

2900.00

 
--  --  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  
--  --  --  --  98600.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનદુાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
157759.00

 
--  --  --  --  98600.00  --  98600.00  --   એકіદર સરવાળો 15  Gross Total 157759.00

 
--  --  137.74  --  400.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, માગ↓ કામો 

(િબન-મતપાĦ)
337  Gross Total, Roads Works 

(Charged)
400.50

--  --  95454.35  --  168594.03  --  168894.03  --   (મતપાĦ)   (Voted) 174094.03
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--  --               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  
--  --  78861.87  --  11000.00  --       પંચાયતોને મૂડી િમલકતો ઉભી કરવા 

માટъ અનુદાન
3561  Grants for creation of Capital 

Assets to Panchayats
5500.00

 
--  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 5500.00

 
--  --  78861.87  --  11000.00  --  11000.00  --   એકіદર સરવાળો, Ĭધાન મંĦી Ġામ 

સડક યોજના
338  Gross Total, Pradhan 

Mantri Gram Sadak 
Yojana

5500.00

 
--  --  137.74  --  400.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, િજ·ા અને 

અ×ય માગђ↓ (િબન-મતપાĦ)
04  Gross Total, District and 

others Road (Charged)
400.50

--  --  174316.22  --  179594.03  --  179894.03  --   (મતપાĦ)   (Voted) 179594.03
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--  --               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 :  
--  --               િનદⁿશ (આલેખન) 01  Direction

3054 80 001 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  --  --  --       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 700.00
--  --  --  --  --  --       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 400.00
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 55.00
--  --  --  --  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 3.11
--  --  --  --  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 5.00
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 2.50
--  --  --  --  --  --       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 2.69
--  --  --  --  --  --       બોનસ 0108  Bonus 1.18
--  --  --  --  --  --       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 41.00
--  --  --  --  --  --       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 70.00
--  --  --  --  --  --       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 5.00
--  --  --  --  --  --       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 21.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 90.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

રાËયપિĦત
0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 18.00

--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  --  --  --  --  --       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 10.00
--  --  --  --  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 50.00
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --  --  --       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials -- 
--  --  --  --  --  --       પેĺોલ ઓઈલ અને લુĮીક×ટ 2400  P.O.L. -- 
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--  --  --  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 10.00
--  --  --  --  --  --       િશæય િત/ Ǽીકા 3400  Scholarships/Stipend -- 
--  --  --  --  --  --       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 4.00
--  --  --  --  --  --       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment -- 
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 1.75
--  --  --  --  --  --       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 2.50

 
--  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 1493.73

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 1.75
--  --  --  --  --  --       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 2.50

 
--  --  --  --  --  --  --  --   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 1489.48

 

H-2058-16
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--  --               ધોરી માગ↓ વતુ↓ળ : 18  National Highway Circle :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  14.14  --  10.92       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  22.45  --  26.78       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  41.64  --  47.13       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.02  --  0.01       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.01  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  0.90  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  0.86  --  0.51       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.07  --  --       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  7.42  --  --       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  8.97  --  6.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.34  --  0.41       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  1.53  --  1.23       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

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

--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  1.61  --  0.49       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  5.58  --  3.15       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  0.13  --  --       પૂરવઠો અને માલસામાન 2100  Supplies and Materials -- 
--  --  --  0.15  --  --       પેĺોલ ઓઈલ અને લુĮીક×ટ 2400  P.O.L. -- 
--  --  --  0.16  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) -- 
--  --  --  1.41  --  1.98       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles -- 
--  --  --  --  --  --       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment -- 
--  --  --  --  --  0.15       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  0.40  --  0.30       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  107.79  --  99.06  --  97.32   એકіદર સરવાળો 01(18)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.10  --  0.15    0.15   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  0.27  --  0.30    0.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  107.42  --  98.61  --  96.87   ચોÅખો સરવાળો 01( 18 )  Net Total -- 
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--  --               અમદાવાદ - વડોદરા એÄસĬેસ 

માગ↓ : 
20  Ahmedabad-Vadodara 

Express Way : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  4.29  --  9.27       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  5.93  --  7.75       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  11.83  --  21.28       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.02  --  1.00       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.03  --  0.30       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
-- 

--  --  --  0.14  --  0.15       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.03  --  0.03       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  0.22  --  0.05       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  2.02  --  4.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.10  --  0.30       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
-- 

--  --  --  0.48  --  0.30       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

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

--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  --  --  0.40       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  1.43  --  1.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  0.05       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  --  --  0.05       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  26.52  --  45.93  --  43.14   એકіદર સરવાળો 01(20)  Gross Total -- 

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

 
--  --  --  26.52  --  45.83  --  43.14   ચોÅખો સરવાળો 01( 20 )  Net Total -- 
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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

 
--  --               ઇજનેર આલેખન માગ↓ પЧરયોજના 

વતુ↓ળ : 
25  Superintending Engineering, Road 

Project Circle, Gandhinagar(Rdp-1) 
: 

 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  4.79  --  10.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  27.11  --  30.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  37.44  --  50.00       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.03  --  0.02       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.85  --  2.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  0.11  --  1.00       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  0.56  --  0.63       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.14  --  0.15       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  0.81  --  5.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  4.38  --  7.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.40  --  0.50       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  1.54  --  1.50       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન 

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

--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  0.24  --  --       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  3.93  --  3.62       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  0.02  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --  --  2.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles -- 
--  --  --  0.12  --  0.40       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  0.25  --  0.80       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  82.72  --  114.62  --  88.96   એકіદર સરવાળો 01(25)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.07  --  0.40    0.40   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  0.22  --  0.80    0.80   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  82.43  --  113.42  --  87.76   ચોÅખો સરવાળો 01( 25 )  Net Total -- 

 



65

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

 
--  --               અિધΤક ઇજનેર, આલેખન(મા અને મ) 

વતુ↓ળ, ગાંધીનગર. : 
28  Superintending Engineering, Designs 

(R. And B.) Circle, Gandhinagar : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  244.95  --  277.13       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  88.72  --  135.85       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  381.55  --  516.23       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  4.45  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  3.43  --  4.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  0.46  --  1.25       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  4.10  --  4.60       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.62  --  0.69       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  84.92  --  86.30       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  52.87  --  59.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  3.16  --  6.95       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  14.77  --  18.00       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  0.27  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  3.45  --  1.70       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  60.35  --  35.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  1.16  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) -- 
--  --  --  --  --  --       િશæય િત/ Ǽીકા 3400  Scholarships/Stipend -- 
--  --  --  --  --  0.60       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  1.04  --  1.20       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  950.27  --  1148.50  --  1148.50   એકіદર સરવાળો 01(28)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.22  --  0.60    0.60   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  0.94  --  1.20    1.20   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  949.11  --  1146.70  --  1146.70   ચોÅખો સરવાળો 01( 28 )  Net Total -- 

 

H-2058-17
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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

 
--  --               કыЩ×ĩય માગ↓ િનિધ(ફાળવણી) : 30  Cental Road 

Fund(Allocation) : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  --  --  4.27       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  --  --  7.46       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  --  --  14.66       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  --  --  0.11       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical 

Charges
-- 

--  --  --  --  --  0.18       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  --  --  0.10       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  --  --  7.55       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  --  --  2.34       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  --  --  0.11       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local 

Allowance
-- 

--  --  --  --  --  0.50       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  --  --  0.10       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  0.39  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  0.06       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  --  --  0.20       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  0.39  --  37.64  --  4.02   એકіદર સરવાળો 01(30)  Gross Total -- 

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

 
--  --  --  0.39  --  37.38  --  4.02   ચોÅખો સરવાળો 01( 

30 )
 Net Total -- 

 
--  --  --  1167.69  --  1445.75  --  1381.94   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 1493.73
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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 સદર :   Sub Head :  
--  --               વહીવટ 02  Administration

3054 80 001 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  --  --  --       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 868.00
--  --  --  --  --  --       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 1690.00
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 127.90
--  --  --  --  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances 15.00
--  --  --  --  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 21.00
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 4.00
--  --  --  --  --  --       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 15.00
--  --  --  --  --  --       બોનસ 0108  Bonus 4.50
--  --  --  --  --  --       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 225.00
--  --  --  --  --  --       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 115.00
--  --  --  --  --  --       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 6.00
--  --  --  --  --  --       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 33.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 25.00
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 50.00
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 4.00
--  --  --  --  --  --       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 23.00
--  --  --  --  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 50.00
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  --  --  --       પેĺોલ ઓઈલ અને લુĮીક×ટ 2400  P.O.L. -- 
--  --  --  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 5.00
--  --  --  --  --  --       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles 9.60
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 2.75
--  --  --  --  --  --       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance 5.50

 
--  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 3299.25

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 2.75
--  --  --  --  --  --       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 5.50
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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

 
--  --  --  --  --  --  --  --   ચોÅખો સરવાળો 02  Net Total 3291.00

 
--  --               ધોરી માગ↓ વતુ↓ળ : 18  National Highway Circle :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  18.47  --  23.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  27.27  --  30.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  49.54  --  66.25       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.30  --  0.05       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  --  --  1.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  --  --  0.75       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  0.69  --  0.85       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.24  --  0.30       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  23.49  --  15.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  5.21  --  7.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.15  --  0.15       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  1.44  --  1.60       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  1.67  --  2.50       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  13.73  --  7.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --  --  --       પેĺોલ ઓઈલ અને લુĮીક×ટ 2400  P.O.L. -- 
--  --  --  --  --  --       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
--  --  --  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) -- 
--  --  --  9.87  --  3.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles -- 
--  --  --  --  --  0.25       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  0.30  --  0.70       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 
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--  --  --  152.37  --  159.40  --  149.50   એકіદર સરવાળો 02(18)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.05  --  0.25    0.25   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  0.25  --  0.70    0.70   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  152.07  --  158.45  --  148.55   ચોÅખો સરવાળો 02(18)  Net Total -- 

 
--  --               અમદાવાદ - વડોદરા એÄસĬેસ માગ↓ : 20  Ahmedabad-Vadodara Express Way 

: 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  12.05  --  21.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  11.27  --  15.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  27.63  --  45.00       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.02  --  0.15       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.04  --  --       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  --  --  --       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  0.30  --  0.20       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.10  --  0.20       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  4.95  --  2.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  4.06  --  5.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.22  --  1.00       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  1.35  --  1.00       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  0.03  --  --       પે×શન અંગેનુ ખચ↓ 0400  Pensionary Charges -- 
--  --  --  --  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  0.65  --  1.20       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  4.38  --  3.15       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  0.10       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  --  --  0.15       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  67.05  --  96.15  --  81.55   એકіદર સરવાળો 02(20)  Gross Total -- 

 

H-2058-18



70

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

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  0.10       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  --  --  0.15       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  67.05  --  95.90  --  81.55   ચોÅખો સરવાળો 02(20)  Net Total -- 

 
--  --               યોજના અમલીકરણ : 21  Project Implementation Unit :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  16.26  --  17.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  2.27  --  10.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  21.74  --  33.75       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  --  --  0.05       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  0.05  --  0.40       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  --  --  0.10       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  0.17  --  0.30       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  --  --  0.20       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  17.89  --  15.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  3.21  --  4.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  0.10  --  0.20       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  0.72  --  0.70       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  0.43  --  0.40       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  1.07  --  2.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges -- 
--  --  --  --  --  --       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles -- 
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  --  --  0.20       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  63.91  --  85.30  --  44.92   એકіદર સરવાળો 02(21)  Gross Total -- 
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--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.01  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  0.01  --  0.20       અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  63.89  --  85.10  --  44.92   ચોÅખો સરવાળો 02(21)  Net Total -- 

 
--  --               અિધΤક ઇજનેર, માગ↓ પЧરયોજના વતુ↓ળ, 

ગાંધીનગર. : 
25  Superintending Engineering, Road 

Project Circle, Gandhinagar : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  167.34  --  237.50       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  234.78  --  300.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  451.88  --  671.88       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  6.87  --  5.00       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  2.75  --  3.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  1.33  --  1.20       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  5.35  --  8.25       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.97  --  1.67       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  149.37  --  61.95       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  48.11  --  60.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  1.76  --  2.25       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  13.41  --  5.00       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  1.14  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  0.01  --  9.50       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  17.00  --  1.00       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  10.66  --  14.00       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  42.72  --  57.00       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  --       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes -- 
--  --  --  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  0.08  --  2.00       જાહъરખબર અને જાહъરાત 2600  Advertising and publicity -- 
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--  --  --  --  --  --       અ×ય કરાર આધાЧરત સેવાઓ 3000  Other Contractual Services -- 
--  --  --  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges -- 
--  --  --  1.70  --  5.00       મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles -- 
--  --  --  --  --  1.00       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  1.60  --  2.00       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  1158.83  --  1449.20  --  1179.53   એકіદર સરવાળો 02(25)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.30  --  1.00    1.00   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  1.61  --  2.00    1.25   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  1156.92  --  1446.20  --  1177.28   ચોÅખો સરવાળો 02(25)  Net Total -- 

 
--  --               િનયામક, ગુજરાત ઇજનેરી સંશોધન સંçથા : 26  Director, Gujarat Enineering 

Research Institute : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               પગાર : 0100  Salaries :  
--  --  --  102.48  --  145.00       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers -- 
--  --  --  260.23  --  360.00       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment -- 
--  --  --  407.19  --  631.25       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance -- 
--  --  --  0.81  --  0.30       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  --  --  1.77  --  10.00       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession -- 
--  --  --  0.12  --  1.00       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges -- 
--  --  --  4.81  --  6.00       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance -- 
--  --  --  0.93  --  1.55       બોનસ 0108  Bonus -- 
--  --  --  160.52  --  130.18       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment -- 
--  --  --  49.73  --  70.00       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance -- 
--  --  --  2.49  --  4.05       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance -- 
--  --  --  13.66  --  18.50       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
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--  --  --  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance -- 
--  --  --  9.53  --  5.11       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses -- 
--  --  --  2.05  --  2.80       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --  --  --  --  0.75       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance -- 
--  --  --  1.43  --  2.30       અનાજ પેશગી 5800  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  1017.75  --  1388.79  --  1078.80   એકіદર સરવાળો 02(26)  Gross Total -- 

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  0.36  --  0.75    0.50   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 
--  --  --  1.25  --  2.30    1.90   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance -- 

 
--  --  --  1016.14  --  1385.74  --  1076.40   ચોÅખો સરવાળો 02(26)  Net Total -- 

 
--  --  --  2459.91  --  3178.84  --  2534.30   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 3299.25

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --  --  7192.84  --  10376.60    9741.83   મુÅય સાદર : ૩૦૫૪ - ખાતે ભાગે પડતા 

ધોરણ તબદીલ કરъલ ખચ↓.
05  Expenditure Transferred on prorata 

basis to Major Head “3054”.
11246.54

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

 
--  --  --  7192.84  --  10376.60  --  9741.83   એકіદર સરવાળો 05  Gross Total 11246.54

 

H-2058-19



74

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 સદર :   Sub Head :  
--  --               વહીવટ 11  Administration

3054 80 001 11
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  3001.49  --  4428.39       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to pay and allowances
4401.26

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

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

-- 

--  --  --  25.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  69.08  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 

 
--  --  --  4183.09  --  4428.39  --  4428.39   એકіદર સરવાળો 11  Gross Total 4401.26

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

 
--  --  --  4183.09  --  4428.39  --  4423.19   ચોÅખો સરવાળો 11  Net Total 4401.26

 
--  --  --  15003.53  --  19429.58  --  18086.46   એકіદર સરવાળો, િનદ‼શ અને વહીવટ 001  Gross Total, Direction and 

Administration 
20440.78
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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  
--  --  --  324.14  --  390.00       નાના કામ 2700  Minor Works 400.00
--  --  --  127.00  --  150.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
140.00

--  --  --  12.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  11.00  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 

 
--  --  --  474.14  --  540.00  --  520.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 540.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નવો પુરવઠો 02  New Supplies

3054 80 052 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  23.38  --  8.00       નાના કામ 2700  Minor Works 16.00

 
--  --  --  23.38  --  8.00  --  10.00   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 16.00

 
--  --               બાદ -   Deduct -  
--  --  --  --  --  20861.24    20739.73  (૨) મૂડી ના મુÅય સદર : ‘ ૫૦૫૪ માગ↓ અને 

પૂલ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ ‘ ખાતે તબદીલ 
કરъલ ઓજાર અને Øલા×ટના ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચ↓.

(2)  Percentage charge of Tools and plant at 
2 percent transferred to Capital Major 
: “5054, Capital Outlay on Roads and 
briddges.”

20411.30

--  --                 3054 80 052  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મૂડીના મુÅય સદર ૫૦૫૪ માગ↓ અને પુલ 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ ખાતે તબદીલ કરъલ 
ઓજારો અને Øલા×ટ અંગે ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચ↓

97  Pecentage Charges of Tools and Plants 
at 2% Transferred to Capital M.H.5054 
Capital outlay on roads and bridge
3054 80 052 97

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

 
--  --  --  497.52  --  548.00  --  530.00   એકіદર સરવાળો, યંĦ સામĠી અને 

સાધનસામĠી
052  Gross Total, Machinery and 

equipments
556.00

 



76

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 :  
--  --               રъàવે સલામતી કામ 107  Railway Safety Works  
--  --               null :   null :  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               રъàવે સલામતીનાં કામ

314117
01  Railway Safety Works

3054 80 107 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               નાના કામ 2700  Minor Works  
                     

183.74  --  --  50.00  100.00  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાËય મા 
ફાટકો બા×ધવા માટъની જોગવાઇ

1  Various (R and B) Division Provision 
for Constructing Level Crossing In The 
State

100.00

                     
50.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ ખારાઘોડા 

િવરમગામ િવભાગ પર Чકમી ૫૬૧/૧૩૫૧ 
પર ફાટક ન. ૪૨ ને બદલે માગ↓ ઓવરિĮજ

2  Ahmedabd (R and B) Division 
providing a road over bridge In 
Lieu of L.C No. 42 Km 561/1351 on 
Kharaghoda Viramgam Section (Niki)

-- 

                     
50.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ અમોદ 

સરભાસન માગ↓ પર પાલેજ નજીક ફાટક ન 
૧૯૮- ગ ને બદલે માગ↓ - ઓવરિĮજ ની 
માટъની જોગવાઇ

3  (R and B) Division, Bharuch Providing 
A road over bridge In Lieu of L.C No. 
198-C near Palej on Amod -Sarabhan 
road

-- 

                     
900.00  73417.00  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર 

િહѕમતનગર ખાતે રાËય ધોરીમાગ↓ પર લેવલ 
ĝોિસંગ ન ૮૧ ક ને બદલે રોડ ઓવરિĮજ 
નુ બાંધકામ

4  (R and B) Division, Himatnagar 
Consrtuction of Railway over Bridge 
In Lieu of Lavel Crossing No. 81/A on 
Himatnagar - Ider State Highway

-- 

                     
1800.00  139310.00  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા કલોલ - 

માણસા - િવજાપુર રાËય ધોЧરમાગ↓ ન ૧૩૮ 
પર લેવલ ĝોિસંગ ન ૨૩૧ ના çથાને રોડ 
ઓવરિĮજે નુ કામકાજ

5  (R and B) Division, Mahesana 
Consrtuction of Railway over Bridge 
In Lieu of Lavel Crossing No. 231 
on Kalol- Mehasana - Vijapur State 
Highway No 138

-- 

 



77

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

 
250.00  --  --  --  --  --       લỲબડી પેથાપુર - ચકાિલયા ખાવડા રાનપુર 

દાહોદ રોડ પર ૧/૨ થી ૧/૪ Чકમી વŵે 
રъલવે ĝોિસંગ ન ૪૬ બી ઉપર અ×ડર િĮજ 
નુ બા×ધકામ

6  Constructing Under Bridge Railway 
Crossing No.46 B On Limbdi Pethapur 
-Chakaliya-Khavada-Ranpur-Dahod 
Road Between Km/1/2 to 1/4

-- 

310.00  --  --  --  --  --       કલોલ જી ગાંધીનગર ખાતે રъલવે ĝોિસંગ 
ન ૨૩૧ એ નજીક રъલવે અંડર િĮજ નુ 
બા×ધકામ

7  Constructing Of Railway Under Bridge 
Near Railway Crossing No. 231-A At 
Kalol Dist. Gandhinagar

-- 

 
3543.74  212727.00  50.00  --  100.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 100.00
 
3543.74  212727.00  50.00  --  100.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો, રъàવે સલામતી કામ 107  Gross Total, Railway Safety Works 100.00
 

H-2058-20
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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 :  
--  --               અનામત િનિધ અને થાપણ િહસાબ ખાતે 

તબદીલી
797  Transfer to Reserve Fund and Deposit 

Account
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --  --  --  --  13984.65    13984.65   કы×ĩીય માગ↓ િનિધ ફાળવણીના અનામત 

િહસાબ ખાતે તબદીલી 
11  Transfer to deposit Accounts of Central 

Road Fund Allocation
3054 80 797 11

5926.00

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  5926.00  --  --       આંતર િહસાબ તબદીલી 6300  Inter-Account Transfer -- 

 
--  --  --  5926.00  --  13984.65  --  13984.65   એકіદર સરવાળો 11  Gross Total 5926.00

 
--  --  --  5926.00  --  13984.65  --  13984.65   એકіદર સરવાળો, અનામત િનિધ અને 

થાપણ િહસાબ ખાતે તબદીલી
797  Gross Total, Transfer to Reserve 

Fund and Deposit Account
5926.00
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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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               ઉપલક 799  Suspense  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               çટોક 01  Stock

3054 80 799 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  6.16  --  1050.00       નાના કામ 2700  Minor Works 820.00

 
--  --  --  6.16  --  1050.00  --  1100.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 820.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               પરચૂરણ જાહъર કામ પેશગીઓ 02  Miscellaneous P. W. Advances

3054 80 799 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  --       નાના કામ 2700  Minor Works -- 

 
--  --  --  6.16  --  1050.00  --  1100.00   એકіદર સરવાળો, ઉપલક 799  Gross Total, Suspense 820.00

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  6.16  --  1050.00    1100.00   આંતર િહસાબ તબદીલી 6300  Inter-Account Transfer 820.00

 
--  --  --  --  --  --  --  --   ચોÅખો સરવાળો, ઉપલક 799  Net Total, Suspense -- 
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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  
--  --  --  13.16  --  100.00       નાના કામ 2700  Minor Works 25.00
--  --  --  --  --  --       રાજય િવભાગ 2701  State Division -- 
--  --  --  --  --  90.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
10.00

--  --  --  --  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
 

--  --  --  13.16  --  190.00  --  120.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 35.00
 

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

314118
02  Finance Commission

3054 80 800 02
 

--  --               પગાર િહçસાના ãયવહારનો િનભાવ અને 
તેની મરામત : 

01  Maintance And Repairs To Salary 
Portion : 

 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  1.72  --  10.00       નાના કામ (િબન-મતપાĦ) 2700  Minor Works (Charged) 10.00
--  --  --  7676.63  --  8900.00       (મતપાĦ)   (Voted) 8900.00

 
--  --  --  1.72  --  10.00  --  12.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 02(01)  Gross Total, (Charged) 10.00
--  --  --  7676.63  --  8900.00  --  8000.00   (મતપાĦ)   (Voted) 8900.00

 
--  --               માલસામાન તથા અ×ય ãયવહારનો િનભાવ 

અને તેની મરામત : 
02  Maintance And Repairs To Materials 

And Others : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  87142.80  --  70000.00       નાના કામ 2700  Minor Works 70000.00
--  --  --  --  --  --       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
-- 

--  --  --  --  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  --  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 

 
--  --  --  87142.80  --  70000.00  --  70000.00   એકіદર સરવાળો 02(02)  Gross Total 70000.00
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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

 
--  --               ટъΤ Øલાઝાનો િનભાવ અને મરામત : 03  Maintance And Repairs To Tax 

Plaza : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               નાના કામ 2700  Minor Works  
--  --  --  --  --  --       રાçĺીય ધોરીમાગ↓ ન ૮ ઉપર ધોરાજી નજીક 

પોરબ×દર રાજકોટ - બામનબોર માગ↓ પરના 
ભાદર રાજધરો અને ઉતાવોલી પુલ નજીક 
૮૬/૦ થી ૮૭/૦ પર તેÄસ Øલાજા નો 
િનભાવ અને તેને અ˜તન રાખવુ

1  Maintenance And Upkeep Of Tax Plaza 
National Highway No 8 B Km 86/0 
To 87/0 On Bhadar Rajadharo And 
Utavoli Bridge On Porabander Rajkot 
Bamanabor Road New Dhoraji

-- 

--  --  --  4265.00  --  --       રાષ્ ĺીય ધોરીમાગ↓ ન ૮ અને ૮ એ ના Чકમી 
૪/૮૦૦ થી ૫૫/૩૧ ને જોડતો અમદાવાદ 
ખાતેનો સાબરમતી પુલ પર તેÄસ Øલાજા નો 
િનભાવ અને તેને અ˜તન રાખવુ

2  Maintenance And Upkeep Of Tax Plaza 
On Sabaramati Bridge On Ahmedabad 
Liute Road Joining National Highway 8 
And 8 A Km 4/800 To S/3 55

-- 

--  --  --  --  --  --       બી ટી ઓ યોજના અ×વયે નદીયો પરના પુલ 
બા×ધકામના કામપર દъખરъખ ખચ↓ તથા તેની 
જાળવણી અને મરામત

3  The Supervision Charge For The Work 
Of Consrtuction Of Bridge On Riber 
And Its Maintanance On Bot Scheme

-- 

--  --  --  1225.00  --  --       બગોદરા વાસદ માગ↓ની કામિગરી અને 
િનભાવ

4  Operation And Maintanance Of 
Bagodara Vasad Road

-- 

--  --  --  175474.45  --  500.00       રાજકોટ - બગોદરા માગ↓ ની કામગીરી અને 
િનભાવ

5  Operation And Maintanance Of Rajakot 
Bagodara Road

650.00

--  --  --  --  --  --       મોરિબ આડ માગ↓ પર મÉછુ પુલ પર ટોલ 
ટъΤ Øલાજા ની કામગીЧર અને અ˜તન રાખવુ

6  Operation Maintanance And Upkiping 
Of Toll Tax Plaza On Machhu Bridge 
At Morabi Baypass

-- 

--  --  --  --  --  --       ધાંગĪા આડ માગ↓ પર ફલકЮ પુલ પર ટોલ 
ટъΤ Øલાજા ની કામગીЧર અને અ˜તન રાખવું

7  Operation Maintanance And Upkiping 
Of Toll Tax Plaza On Falaku Bridge At 
Dhangadhra Baypass

-- 

 
--  --  --  278.45  --  500.00  --  550.00   એકіદર સરવાળો 02(03)  Gross Total 650.00

 
--  --               પગાર િહçસાને સહાયક અનુદાન 

પંચાયતોને : 
04  Gia To Panchayat Of Salary Portion 

: 
 

 

H-2058-21



82

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

 
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  1523.75  --  5500.00       પંચાયતોને પગાર ભÔથા સંબંધી જનરલ 

સહાયક અનુદાન
3131  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to pay and allowances
5500.00

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

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

-- 

--  --  --  155.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  159.37  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 

 
--  --  --  2376.53  --  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  --  31900.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
31900.00

--  --  --  2137.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  785.38  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય મૂડી ખચ↓ 6000  Other Capital Expenditure -- 

 
--  --  --  13031.38  --  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  --  260.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
250.00

--  --  --  36.00  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  18.00  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 
--  --  --  --  --  --       અ×ય મૂડી ખચ↓ 6000  Other Capital Expenditure -- 

 
--  --  --  210.00  --  260.00  --  265.00   એકіદર સરવાળો 02(06)  Gross Total 250.00
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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

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

: 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  2640.00  --  1800.00       પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક 

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
1900.00

 
--  --  --  2640.00  --  1800.00  --  1800.00   એકіદર સરવાળો 02(07)  Gross Total 1900.00

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

અનુદાન
3132  Grants-in-Aid General to Panchayats 

pertaining to others
-- 

--  --               અ×યને જનરલ સહાયક અનુદાન 3135  Grants-in-Aid General to others  
--  --  --  215.00  --  2.10       ભારતીય માગ↓ ક℮Ġેસ નવી Чદàહીને વાિષ↓ક 

ફાળો
1  Annual Contribution To The Indian 

Road Congress Delhi
6.10

--  --  --  --  --  --       નેસનલ સોસાયટી ઓફ સોઇલ િમકыિનકસ 
એં×ડ ફાઉѕડેશન એંિજિનયરીગ વાિષ↓ક ફાળા 
માટъ સહાયક અનુદાન

2  Grant in Aid to National Society 
of Soile mechanics and Foundation 
engineering for annual subsreiv\cption

-- 

--  --  --  --  --  --       પુલ અને સંરચના ઇજનેરીના આંતરરા∆ીય 
એસોસીએશનના ભારતીય રાિ∆ય જુથને 
વાિષ↓ક ફાળો

3  Annual Subscription To The Indian 
National Group Of Internation 
Accocialtion For Bridge And Structrual 
Engineering

-- 

--  --  --  --  --  0.01       ક×સલટỲગ એ×જીિનયરỲગ નવી Чદàહીને 
વાિષક ફાળો

4  Annual Subscripption To The 
Consulting Engineering New Delhi

0.01

--  --  --  --  --  0.01       અમદાવાદ મેનેજમ′×ટ એસોસીએશનને વાિષ↓ક 
સÛયપદનો ફાળો

5  Annual Membership Fee Of 
Ahmedabad Management Accocialtion

0.01

--  --  --  --  --  0.20       ધોરીમાગૅ સંશોધન બોડૅની Ĭવુિતઓને નાણાં 
પુરા પાડવા માટъ ફાળો

6  Contribution for Funding the activities 
of the highway Research board

0.20

--  --  --  6000.00  --  2.68       ĬધાનમંિĦĠામ સડક યોજના હъઠળ ;ગુજરાત 
Ġામીણ માગ↓ િવકાસ એજ×સી ની çવાયત 
એજં×સી માટъ વહીવટી અને અ×ય ખચૅ

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

2.68

 
--  --  --  5.00  --  5.00  --  5.50   એકіદર સરવાળો 02(08)  Gross Total 9.00

 
--  --  --  1.72  --  10.00  --  12.00   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 02  Gross Total, (Charged) 10.00
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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

 
--  --  --  113360.79  --  118865.00  --  118120.50   (મતપાĦ)   (Voted) 119109.00

 
--  --  --  1.72  --  10.00  --  12.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ (િબન-

મતપાĦ)
800  Gross Total, Other Expenditure 

(Charged)
10.00

--  --  --  113373.95  --  119055.00  --  118240.50   (મતપાĦ)   (Voted) 119144.00
 

--  --  --  1.72  --  10.00  --  12.00   એકіદર સરવાળો, સામા×ય (િબન-મતપાĦ) 80  Gross Total, General (Charged) 10.00
--  --  50.00  134818.48  100.00  154085.88  --  151941.61   (મતપાĦ)   (Voted) 146986.78

 
--  --  137.74  1.72  400.00  10.00  400.00  12.00   એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને પુલ (િબન-

મતપાĦ) 
3054  Gross Total, Roads and Bridges 

(Charged) 
410.50

--  --  174366.22  134818.48  179694.03  154085.88  179894.03  151941.61   (મતપાĦ)   (Voted) 326580.81
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  6422.63  --  20923.53    19094.91   Ĭમાણ અનુસાર તબદીલી 6300  Prorata Transfer 820.00
--  --  --  1.11  --  3.36    3.10   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 4.50
--  --  --  4.55  --  7.90    11.15   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 8.00

 
--  --  137.74  1.72  400.00  10.00  400.00  12.00   ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને પુલ (િબન-

મતપાĦ)
3054  Net Total, Roads and Bridges 

(Charged)
410.50

--  --  174366.22  128390.19  179694.03  133151.09  179894.03  132832.45   (મતપાĦ)   (Voted) 325748.31
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૩ Demand No. : 83

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓ Sector C-Economic Services
પેટા સેÄટર : (ઠ)સામા×ય આિથ↓ક સેવાઓ Sub Sector : (j) Other General Economic Services

મુÅય સદર : ૩૪૫૧ : સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ MAJOR HEAD : 3451 : Secretariat-Economic Services
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1747.77 -- 1747.77
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 451.21 -- 451.21

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1296.56 -- 1296.56

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

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

206.68  1306.62  225.00  1362.63  207.00  1628.55   સિચવાલય 090  Secretariat 1747.77
 

206.68  1306.62  225.00  1362.63  207.00  1628.55   એકіદર સરવાળો, સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ 3451  Gross Total, Secretariat-Economic 
Services

1747.77

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  0.35  --  0.36    0.36   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.50
--  1.16  --  1.20    1.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 1.60
--  364.25  --  401.05    355.42   સિચવાલય માગ↓ અને મકાન િવભાગના 

િવભાજનપĦ ખચ↓ અને “૨૦૫૯” ખાતે 
તબદીલ કરъલી રકમ.

  - Amount transffered to “2059”on 
account of the Roads and Buildings 
Department Secretariant.

449.11

 
--  365.76  --  402.61  --  357.08   સરવાળો : વસુલાત 3451  Total : Recoveries 451.21

 
206.68  940.86  225.00  960.02  207.00  1271.47   ચોÅખો સરવાળો, સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ 3451  Net Total, Secretariat-Economic 

Services
1296.56

 

H-2058-22
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માંગણી નં. .:૮૩ Demand No.:83
મુÅય સદર :૩૪૫૧:સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ MAJOR HEAD:3451:Secretariat-Economic Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             સિચવાલય 090  Secretariat  
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             માગ↓ અને મકાન િવભાગ (ખુદ) 01  Roads and Building Department (Proper)

3451 00 090 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
             પગાર : 0100  Salaries :  
--  161.69  --  166.93       અિધકારીઓનો પગાર 0101  Pay of Officers 400.00
--  178.19  --  168.62       કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર 0102  Pay of Establishment 365.50
--  320.77  --  402.94       મ℮ઘવારી ભÔથું 0103  Dearness Allowance 38.00
--  --  --  --       અ×ય ભÔથા 0104  Other Allowances -- 
--  1.93  --  0.02       રજા Ĭવાસ રાહત 0105  Leave Travel Concession 2.00
--  0.74  --  0.86       તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ 0106  Reimbursement of Medical Charges 1.00
--  3.17  --  3.30       તબીબી ભÔથું 0107  Medical Allowance 3.17
--  0.62  --  0.62       બોનસ 0108  Bonus 1.00
--  111.91  --  147.00       રજાનું રોકડમાં λપાંતર 0109  Leave Encashment 100.00
--  49.91  --  53.19       ઘરભાડા ભÔથું 0110  House Rent Allowance 50.00
--  2.57  --  2.75       çથાિનક વળતર ભÔથું 0111  Compensatory Local Allowance 3.00
--  12.22  --  12.12       પЧરવહન ભÔથું 0113  Transport Allowance 13.00
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-રાËયપિĦત 0117  R.O.P. Arrears-Gazetted 34.00
--  --  --  --       આર.ઓ.પી.એરીયસ↓-િબન રાËયપિĦત 0118  R.O.P. Arrears-Non-Gazetted 44.00
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-રાËયપિĦત 0119  Dearness Pay-Gazetted -- 
--  --  --  --       મ℮ઘવારી પગાર-િબનરાËયપિĦત 0120  Dearness Pay-Non-Gazetted -- 
--  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --       ઉŵક નાણાકЫય સહાય 0600  Adhoc Financial Assistance 1.00
--  4.97  --  1.92       çથાિનક Ĭવાસ ખચ↓ 1100  Domestic Travel Expenses 5.00
--  60.40  --  35.80       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses 50.00
--  --  --  5.00       ભાડા,દર અને કર 1400  Rent, Rates and Taxes 1.00
--  --  --  --       Ĭકાશન 1600  Publication -- 
--  --  --  --       ãયાવસાિયક સેવાઓ 2800  Professional Services -- 
--  --  --  --       આઉટસોસЪ↓ગ સેવાઓ (મેન પાવર) 3001  Outsourcing Services (Man Power) 9.00
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માંગણી નં. .:૮૩ Demand No.:83
મુÅય સદર :૩૪૫૧:સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ MAJOR HEAD:3451:Secretariat-Economic Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  0.33  --  0.36       તહъવાર પેશગી 5700  Festival Advance 0.50
--  1.20  --  1.20  અનાજ પેશગી 5800 Food Grain Advance 1.60

 
--  910.62  --  1002.63  --  888.55 એકіદર સરવાળો 01 Gross Total 1122.77 #

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  364.25  --  401.05    355.42   બાદ : મુÅય સદર “૨૦૫૯” ખાતે તબદીલ   Deduct - Amount transffered to Major Head : 2059 449.11
--  0.35  --  0.36    0.36   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.50
--  1.16  --  1.20    1.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 1.60

 
--  544.86  --  600.02  --  531.47   ચોÅખો સરવાળો 01  Net Total 671.56

 
# આમા અનુભાગ-૨ ની (Ĭથમ વખત) નવી બાબત, આયોજન બહાર બાબત નં. ૩ ના `.૫.૫૦ લાખ ની જોગવાઈ નો સમાવેશ થાય છъ. # Includes provision of `.5.50 Lakhs of Section-II New Item, Non Plan Item 

No. 3



88

માંગણી નં. .:૮૩ Demand No.:83
મુÅય સદર :૩૪૫૧:સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ MAJOR HEAD:3451:Secretariat-Economic Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             MED-4 માિહતી અને ĬૌઘોિગકЫ

114503
02  MED-4 Information and Technology

3451 00 090 02
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --       ફાળો (ક)પંચાયતોને 3241  Contributions (a) To Panchayats -- 
--  --  --  --       સહાયકЫ (ક)પંચાયતોને 3351  Subsidies (a) To Panchayats -- 

199.67  --  200.00  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 200.00
--  --  --  --       યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment -- 

 
199.67  --  200.00  --  200.00  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 200.00

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             તાલીમ અંગેનો ખચ↓

115522
03  Expenditure on Training

3451 00 090 03
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --       વેતન 0200  Wages -- 
--  --  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 

7.01  --  25.00  --       અ×ય ખચ↓ 5000  Other charges 25.00
 

7.01  --  25.00  --  7.00  --   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 25.00
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માંગણી નં. .:૮૩ Demand No.:83
મુÅય સદર :૩૪૫૧:સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ MAJOR HEAD:3451:Secretariat-Economic Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             પેટા સદર :   Sub Head :  
             સિચવાલયના િવિવધ િવભાગો માટъ કચેરી સુિવધા 

ãયવçથાપન સેવા અંગેનુ ખચ↓
04  Expenditure on Office Facility Management 

Services for Sachivalaya.
3451 00 090 04

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  396.00  --  360.00       બીજુ વહીવટી ખચ↓ 2000  Other Administrative Expenses 400.00

 
--  396.00  --  360.00  --  740.00   એકіદર સરવાળો 04  Gross Total 400.00

 
206.68  1306.62  225.00  1362.63  207.00  1628.55   એકіદર સરવાળો, સિચવાલય 090  Gross Total, Secretariat 1747.77

 
206.68  1306.62  225.00  1362.63  207.00  1628.55   એકіદર સરવાળો, સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ 3451  Gross Total, Secretariat-Economic Services 1747.77

 
             બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  364.25  --  401.05    355.42   Ĭમાણ અનુસાર તબદીલી 6300  Prorata Transfer 449.11
--  0.35  --  0.36    0.36   તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance 0.50
--  1.16  --  1.20    1.30   અનાજ પેશગી 7058  Food Grain Advance 1.60

 
206.68  940.86  225.00  960.02  207.00  1271.47   ચોÅખો સરવાળો, સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ 3451  Net Total, Secretariat-Economic Services 1296.56

 

H-2058-23
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : क-સામા×ય સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector A-Capital Account of General Services
પેટા સેÄટર : Sub Sector : 

મુÅય સદર : ૪૦૫૯ : જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4059 : Capital Outlay on Public Works
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 57948.73 -- 57948.73
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 57948.73 -- 57948.73

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               કચેરી મકાનો 01  Office Buildings.  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  47809.87  743.17  57991.51  1136.29  32390.44  672.95   બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 051  Constriction General Pool 

Accomodation.
55048.73

 
--  --  47809.87  743.17  57991.51  1136.29  32390.44  672.95   એકіદર સરવાળો, કચેરી મકાનો 01  Gross Total, Office Buildings. 55048.73

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય મકાનો 60  Other Buildings.  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  632.17  --  2882.01  --  1300.00     બાંધકામ 051  Constriction 2900.00

 
--  --  632.17  --  2882.01  --  1300.00     એકіદર સરવાળો, અ×ય મકાનો 60  Gross Total, Other Buildings. 2900.00

 
--  --  48442.04  743.17  60873.52  1136.29  33690.44  672.95   એકіદર સરવાળો, જાહъર કામો અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ
4059  Gross Total, Capital Outlay on 

Public Works
57948.73

 
--  --  48442.04  743.17  60873.52  1136.29  33690.44  672.95   ચોÅખો સરવાળો, જાહъર કામો અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ
4059  Net Total, Capital Outlay on 

Public Works
57948.73
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on 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 Buildings.  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 051  Constriction General Pool 

Accomodation.
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               HSG-12(A) મકાનો

117296
42  Roads And Building Department 

Office Building
4059 01 051 42

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     

7.76  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) વીજળી Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
અમદાવાદમાં બહુમાળી મકાનના બી- 
Úલોકમાં માલવાહક િલફટની જોગવાઈ 
કરવી .

1  (R And B) Electrical Division, 
Ahmedabad. Providing Good Lift In 
Block Of Multustoreyed Building At 
Ahmedabad.

-- 

                     
250.00  --  3022.00  --  47.62  --       સુરત, રાજકોટ , વડોદરા, ભાવનગર, 

વલસાડ, જામનગર અને જુનાગઢ ખાતે 
િબન રહъણાંકના મકાનો (િજ·ા çથળો એ ) 
સંગીન બનાવવા.

11  Strengthening of non residential 
buildings (district places) at Surat, 
Rajkot, Vadodara, Bhavanagar, 
Valsad, Jamnagar and Junagadh.

45.50

                     
50.00  --  6983.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો રાËયમાં 

જુદા જુદા çથળો એ બહુમાળી મકાનોમાં 
અЩગ્નશામક ãયવçથા પુરી પાડવી.

13  Various (R and B) Division. 
Providing fire fighting system for 
multustorirod building at various 
places in the state.

-- 

                     
42.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ બહુમાળી 

મકાન લાલ દરવાજા અમદાવાદ ખાતે “એ” 
Úલોકમાં બે લીÙટની ફыરબદલી.

14  (R and B) Division, Ahmedabad. 
Replacement of two lifts In block 
“A” of M.S. building, Laldarvaja, 
Ahmedabad.

-- 

42.00  --  --  --  --  --       બહુમાળી મકાન લાલ દરવાજા અમદાવાદ 
ખાતે “ બી “ Úલોકમાં બે લીÙટની 
ફыરબદલી.

15  Replacement of two lifts in block 
“B” of M.S. building, Laldarvaja, 
Ahmedabad.

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
42.00  --  --  --  --  --       બહુમાળી મકાન લાલ દરવાજા અમદાવાદ 

ખાતે “ સી “ Úલોકમાં બે લીÙટની 
ફыરબદલી.

16  Replacement of two lifts in block 
“C” of M.S. building, Laldarvaja, 
Ahmedabad.

-- 

40.00  --  --  --  --  --       બહુમાળી મકાન લાલ દરવાજા અમદાવાદ 
ખાતે “ ડી “ Úલોકમાં બે લીÙટની ફыરબદલી.

17  Replacement of two lifts in block 
“D” of M.S. building, Laldarvaja, 
Ahmedabad.

-- 

                     
730.00  --  313.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ, હાલના 

િબન- રહъણાંકના મકાનોમાં વરસાદી જળ 
સંĠહ ãયવçથા પુરી પાડવી.

20  Various (R and B) Division. Providing 
rain water harvesting arrangement in 
existing non residential building .

-- 

                     
100.00  --  10456.00  --  4.55  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર અને 

દાહોદ ભાવનગર અને દъવગઢબાЧરયા ખાતે 
Чડફ‹×સ લ′×ડ “ પર કіપાંડ Чદવાલનુ બાંધકામ.

21  (R and B) Division, Bhavnagar and 
Dahod. Construction of compound 
wall on defence land at Bhavnagar 
and Devgadh Baria.

4.55

100.00  --  997.00  --  --  --       સરકારી ઇમારતોમા અશŪ ãયિŪઓ માટъ 
સવલતો પુરી પાડવી

24  Providing facilities for disable person 
in Govt. building

4.55

6420.95  --  1046318.00  1233.02  407.38  --       જુદા જુદા તાલુકા મથકы તાલુકા સેવા સદનો 
નુ બાંધકામ

25  Construction of taluka seva sadan 
central office building at various 
taluka head quater

9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
50.00  --  --  --  --  --       શહъર (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

અમદાવાદ શહъર(મા.અને મ.) 
વતુ↓ળ,અમદાવાદના જુદા જુદા કыÜપ ખાતે 
૨૨૫ મી.મી. ãયાસના બોર, સબમિસ↓બલ 
પÜપસેટ અન ેતેને સંબંિધત યંĦસામĠી, 
પાઇપ લાઇનનું બાંધકામ.

28  (R and B) Division, Ahmedabad. 
Constructing 225mm dia bore and 
submersible pump Set and Its related 
machinery /pipe line at various 
campus of Ahmedabad city,R and B 
circle, Ahmedabad.

-- 

1.00  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર 
આઇ.જી.આર ũેરી, ગાંધીનગર ખાતે 
િસÄયોરીટી ગાડ↓ની કыબીનનુ બાંધકામ

30  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Construction of security guard cabin 
at I.G.R office Gandhinagar

-- 

10.00  --  --  --  --  --       આઇ.જી.આર ũેરી, ગાંધીનગર ખાતે 
કÜપાઉѕડ વોલનુ બાંધકામ

31  Construction of Compound wall at 
I.G.R Office Gandhinagar

-- 

8000.00  --  410549.00  --  455.00  --       તાલુકા મુÅય મથકы તાલુકા સેવા સદન 
માટъ જમીન સંપાદન અને કіÜપાઉ×ડ વોલનુ 
બાંધકામ

34  Land Acquisition, construction of 
compound wall and building for 
Taluka Seva Sadan at ten (10) Taluka 
Headquarter.

-- 
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3150.00  --  231227.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ ×યુ 

મે×ટલ કыÜપસ ખાતે આવેલી કચેરીઓના 
સમાવેશ કરવા માટъ અમદાવાદ ખાતે 
બહુમાળી મકાનનુ બાંધકામ

35  (R and B) Division, Ahmedabad. 
Construction of M.S. building In 
Ahmedabad for accommodation of 
new mental campus offices

-- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
8000.00  --  1114475.00  2267.79  1365.00  --       િવિવધ તાલુકા મથકોએ તાલુકા સેવા 

સદનના મકાન બાંધકામ માટъ જમીન 
સંપાદન,કіપાઉ×ડ વોલ તથા મકાન બાંધકામ

36  Land acquisition, compound wall 
and building construction for Taluka 
Seva Sadan at various Taluka Head 
Quarters

3344.25

30000.00  --  749764.00  9565.51  2730.00  --       નવ રિચત તાલુકા મથકોએ તાલુકા 
સેવા સદનના બાંધકામ માટъ જમીન 
સંપાદન,કÜપાઉ×ડ વોલ , તથા મકાનનુ 
બાંધકામ 

40  Land Acquisition, compound wall 
and building construction for Taluka 
Seva Sadan at various newly formed 
Taluka.

2370.55

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
2480.00  --  82233.00  --  254.80  --       વçĦાપુર, અમદાવાદ ખાતે કચેરીનું 

બાંધકામનું કામ.
41  For the construction of the building 

of Office Campus at Vastrapur, 
Ahmedabad.

-- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
30000.00  --  448370.00  3264.95  1365.00  --       નવ રિચત િજ·ા મથકોએ િજ·ા સેવા 

સદનના મકાન બાંધકામ માટъ જમીન 
સંપાદન,કіÜપાઉ×ડ વોલ તથા મકાનનું 
બાંધકામ

42  Land Acquisition, compound wall and 
building construction for Jilla Seva 
Sadan at various newly formed district 
Headquarter

45.50

                   City Divisions, Rajkot  
880.00  --  97.00  1.56  --  --       રાજકોટ ખાતે િજ·ા સેવા સદન ૩ નાં 

મકાનનું બાંધકામ
43  Construction of Jilla Seva Sadan No 

3 at Rajkot
91.00

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
--  --  2375.00  --  819.00  --       ગુજરાત જાહъર સેવા આયોગ ભવનનુ 

બાંધકામ
44  Construct of Gujarat Public Service 

Commission Bhavan
-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

740.00  --  87.00  269.83  354.90  --       વçĦાપુર અમદાવાદ ખાતે લાઇĮેરી ઓફЫસ 
અને રъકોડ↓ λમનુ બાંધકામ

45  Construction of Library and Record 
room at Vastrapur Ahmedabad

4.55

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

--  --  --  --  910.00  --       સિચવાલય જીમખાના િĝકыટ Ġાઉ×ડ અધતન 
કરવુ.

48  Renovation of Secretriate Gymkhana 
cricket ground

1820.00

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
 

H-2058-24
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20000.00  --  --  --  273.00  --       જુદા જુદા િજ·ા તાલુકા મથકોએ સેવા 

સદનનું બાંધકામ. આЧદજાતી િવçતાર 
િસવાય.

49  Construction of Jilla Taluka Seva 
Sadan at various Places in the State. 
Excluding Tribal Areas.

177.45

 
111135.71  --  4107266.00  16602.66  8986.25  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 7917.00

--  --  --  --  889.75  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 783.00
 
111135.71  --  26342.92  --  9876.00  --  10400.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 8700.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નાણાં િવભાગ માટъ િતજોરીઓ અને 

િહસાબી કાયા↓લયનું મકાન 
117296

43  Treasury & Account Office Buildings 
for Finance Department
4059 01 051 43

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ ૩૬ નવી 

પેટા -િતજોરી કચેરીઓ માટъ çĺોગλમનુ 
બાંધકામ.

1  Various (R.and B.) Division 
Construction of strong room for 36 
new sub- treasury office

-- 

--  --  --  --  --  --       ૩૩ પેટા િતજોરી કચેરીઓ માટъ નવા 
મકાનનુ બાંધકામ .

2  Construction of new building for 33 
sub terasury office.

-- 

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ જુદાં જુદાં 
તાલુકા çથળોએ નવા પેટા િતજોરી મકાનોનું. 
બાંધકામ.

4  Various (R.and B.) Division 
Construction of new sub-treasury 
building at various taluka places.

-- 

--  --  --  --  --  --       ભાભર ખાતે પેટા િતજોરી મકાનનું બાંધકામ. 7  Constructing Sub Treasury building at 
Bhabhar - Banaskantha

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, દાહોદ દાહોદ ખાતે 
િતજોરી કચેરી ˛ારા નવા çટોરъજ λમનુ 
બાંધકામ

10  (R. and B.) Division, Dahod 
Constructing of new strong room for 
treasury office at Dahoda

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  --  11.14  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાËયની 

િતજોરી/પેટા િતજોરી કચેરીના મકાનમાં 
નવીનીકરણ અને બાંધકામ (સુધારા વધારા) 

11  Various (R.and B.) Division 
renovation and construction (addition, 
alteration) of treasury/sub treasury 
buildings in the state

45.50
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--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર ભાવનગર 
ખાતે નવી િતજોરી કચેરીના મકાનનુ 
બાંધકામ

12  (R. and B.) Division, Bhavnagar 
Construction of new treasury office 
building at Bhavnagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       શીહોર ખાતે નવી પેટા િતજોરી કચેરીના 
મકાનનુ બાંધકામ

13  Construction of new sub treasury 
office building at Shihor.

-- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , 
Gandhinagar

 

931.50  --  --  --  --  4.55       િહસાબ અને િતજોરી િનયામકની કચેરી, 
ગાંધીનગર માટъ છાĦાલય સાથેની નવી 
તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ

17  Construction of new Training 
Institute with Hostel for DAT Office 
Gandhinagar

-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
476.38  --  --  --  --  156.52       જી·ા િતજોરી કચેરી પોરબંદર ખાતે નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
20  Construction of new Building 

for District Treasury Office 
PORBANDAR

145.60

112.15  --  --  --  --  37.31       પેટા િતજોરી કચેરી કЮતીયાણા, પોરબંદર 
ખાતે નવા મકાનના બાંધકામ બાબત

21  Construction of new Building for 
Sub Treasury Office at Kutiyana Dist 
PORBANDAR

36.40

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
77.94  --  --  --  --  70.92       વલસાડ ખાતે િજ·ા િતજોરી કચેરીના 

Чરનોવેશન બાબત
22  Renovation of District Treasury Office 

at Valsad
45.50

                 વડોદરા   Vadodara  
100.00  --  --  --  --  91.00       વડોદરા ખાતે નવી પે×શન ચૂકવણા કચેરીના 

નવીન મકાન બાંધકામ અંગેની બાબત.
23  Construction of new Building for 

Pension Payment office at Vadodara.
0.91

                 િભલોડાનો   Bhiloda  
140.00  --  --  --  --  127.40       િભલોડા ખાતે નવી પેટા િતજોરી કચેરીના 

નવીન મકાન બાંધકામ અંગેની બાબત.
24  Construction of new Building for sub 

treasury office at Bhiloda.
100.10

                 કÉછ   Kachchh  
183.27  --  --  --  --  166.77       નિલયા ખાતે નવી પેટા િતજોરી કચેરીના 

નવીન મકાન બાંધકામ અંગેની બાબત
25  Construction of new Building for sub 

treasury office at Naliya
87.06
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                 નવા કામ   New Work  
                 ભાવનગર   Bhavnagar  

115.00  --  --  --  --  --       પેટા િતજોરી કચેરી, તળાજાના નવા મકાનનું 
બાંધકામ.

26  Construction of new Building for Sub 
Treasury Office, Talaja.

104.65

2136.24  --  --  11.14  --  654.47       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 565.72
--  --  --  --  --  64.74       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 55.95

 
2136.24  --  --  11.13  --  719.21  --  120.21   એકіદર સરવાળો 43  Gross Total 621.67
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નાણાં િવભાગ માટъ વાિણЩËયક વેરા 

આયુŪ કાયા↓લયનું મકાન 
117296

44  Commercial Tax Office Buildings for 
Finance Department
4059 01 051 44

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  72.80       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો પાલનપુર, 

શામળાજી, ડીસા( થાવર અને ગુંદરી) 
ભીલાડ, દાહોદ અને સોનગઢ ખાતે 
ચેકપોçટનુ બાંધકામ

1  Various (R and B) Division. 
Construction of checkpost building 
roads etc.at Palanpur , shamlaji 
,Deesa,(Thavar and Gundri) 
,Bhilad,Dahod and Songadh ( 
commercial tax)

0.91

--  --  --  --  --  0.01       જુદાં જુદાં (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાËયમાં 
વાિણિજયક કર ચકે પોçટ માટъ લેન કыબીનનું 
બાંધકામ.

1  Various (R and B) Division. 
Construction of lane cabin for 
commercial tax check post in state.

-- 

--  --  --  --  --  72.80       રાËયમાં વાિણિજયક કર ચેક પોçટ માટъ 
કચેરીનું બાંધકામ

2  Construction of office or commercial 
tax check post in state.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા કડી ખાતે 
વાિણિજયક કર કચેરીનુ બાંધકામ

3  (R and B) Division, Mahesana. 
Construction of commercial tax office 
at Kadi

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર અમીરગઢ 
ખાતે વાિણિજયક કર ચેક પોçટ ખાતે 
િસમે×ટ રોડનુ બાંધકામ 

5  (R and B) Division, Palanpur. 
Construction of cement road at 
commercial tax check post at 
Amirgadh

-- 
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17.00  --  --  --  --  --       વાિણЩËયકવેરા ભવન ખાતે િવકલાંગો 

માટъની નવી લીÙટનું નવું બાંધકામ
8  Construction of new lift for physically 

handicapped at Commercial Tax, 
Bhavan Ahmedabad

-- 

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.3, Gandhinagar

 

283.00  --  --  --  --  154.70       વાિણЩËયક વેરા ખાતાની કલોલ કચેરીનું 
નવું બાંધકામ

9  Office Building of Construction for 
Kalol office of the Commercial Tax 
Department

136.50

                 માગ↓ અન ેમકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       પÚલીક પોલીસી અને ફાયના×સ ઇ×çટીટયુટ 

ઓફ ગુજરાતના મકાનના બાંધકામ માટъ.
12  For the construction of the building 

of Public Policy and Finance Institute 
of Gujarat.

-- 

--  --  --  --  --  0.01       અમદાવાદ ખાતે રાËય કર ભવન-II નું 
બાંધકામ બાબત

13  Construction for New Rajya Kar 
Bhawan II -at Ahmedabad.

0.01

                 ગોધરા   Godhara  
100.00  --  --  --  --  --       વાિણЩËયક વેરા કચેરી ગોધરા માટъ નવીન 

કચેરીના બાંધકામ બાબત
14  Construction of Commercial Tax 

office of Godhara
-- 

                     
177.00  --  --  --  --  33.73       વાિણЩËયક વેરા ખાતાની જુદી જુદી 

ચેÄપોçટ પર આવેલાં વહીવટી મકાન, 
ગોડાઉન, ચેકỳગ કыબીન િવગેરъની મરામત 
અને સુધારાવધારા.

16  Repairing, alteration and addition of 
existing office buildings, Godowns, 
checking cabins etc. at different check 
posts of Commercial Tax Department

-- 

108.00  --  --  --  --  45.50       રાËયકર ભવન, અમદાવાદ ખાતે 
કાય↓રત ચાર િલફટની ËÆયાએ અધતન 
ટъકનોલોજીવાળી નવી િલફટનું બાંધકામ.

17  Construction of replaced four new 
lifts at Commercial Tax Bhavan, at 
Ahmadabad.

-- 

                 ભλચ   Bharuch  
50.00  --  --  --  --  --       વાિણિજયકવેરા ખાતાની ભλચ કચેરીનું 

Чરનોવેશન કરવા બાબત
18  Renovation of Commercial Tax office, 

Bharuch
-- 

                     
495.07  --  --  --  --  --       વાિણિજયકવેરા ખાતાની વાપી કચેરીનુ નવુ 

બાધકામ
19  Office Building of Construction for 

VAPI Office of the Commercial Tax 
Department

-- 

80.00  --  --  --  --  --       બચત ભવન, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ ખાતે 
Ħણ નવી િલÙટ ઈ×çટોલ કરવા બાબત

20  Install New Three Lifts with new 
latest techonology at Bachat Bhavan 
Relief Road Ahmedabad

-- 

 

H-2058-25
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                 નવા કામ   New Work  
                 સુરત   Surat  

69.72  --  --  --  --  --       વાિણЩËયક વેરા ભવન, સુરત ખાતે બે નવી 
િલÙટ çથાિપત કરવા બાબત

21  To install two new lifts at 
Commercial Tax Building, Surat

63.45

                 દાહોદ   Dahod  
22.50  --  --  --  --  --       દાહોદ વાિણЩËયક વેરા કચેરીની િનભાવ 

અને મરામત.
22  Maintenance and repairing of 

commercial tax office Dahod.
20.48

 
1402.29  --  --  --  --  379.55       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 221.35

--  --  --  --  --  37.53       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 21.88
 
1402.29  --  --  732.04  --  417.08  --  552.74   એકіદર સરવાળો 44  Gross Total 243.23
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મહъસુલ િવભાગ માટъ કલેકટર કચેરીઓ. 

કાયા↓લયનું મકાન 
117296

45  Collector Office Buildings for 
Revenue Department
4059 01 051 45

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર જામનગ૨ 

ખાતે કલેકટ૨ કચેરીનું બાંધકામ
3  (R and B) Division, Jamnagar. 

Construction of building for collector 
office at Jamnagar

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
770.00  --  38091.00  839.42  227.50  --       કલેકટર કચેરી વલસાડનું બાંધકામ, 5  Construction of New Building of 

Collector Office at Valsad
45.50

500.00  --  56924.00  --  0.09  --       કલેકટર કચેરી જામનગરનું બાંધકામ, 6  Construction of New Building of 
Collector Office Jamnagar

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

3629.00  --  --  --  1551.00  --       અમદાબાદ કલેકટર કચેરી ના બાંધકામ 
બાબત

7  Construction of Collector 
Office,Ahmedabad

1411.41

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
1392.00  --  --  --  41.40  --       રાજયની જુદી જુદી મહъસુલી કચેરીઓમાં 

લીફટની સુિવધા ઉભી કરવા બાબત.
8  Installation of Lift in Revenue Offices 

at District Level.
91.00
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                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,ભાવનગર   R & B Divisions, Bhavanagar  

27.16  --  --  --  13.65  --       િજ·ા પુરવઠા કચેરી, ભાવનગર કચેરીના 
મકાનની અગાસી પર બે λમનું બાંધકામ

9  Construction of two Rooms on terrace 
of existing Building of District 
Supplies Office, Bhavnagar

-- 

2070.00  --  --  --  364.00  --       વડોદરા ખાતે નવી કલેÄટર કચેરીનું 
બાંધકામ

10  Construction Of New Collector Office 
at Bhavnagar

4.55

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
3342.00  --  --  --  455.00  --       વડોદરા ખાતે નવી કલેÄટર કચેરીનું 

બાંધકામ
11  Construction Of New Collector Office 

at Vadodara
910.00

                 નવા કામ   New Work  
202.05  --  --  --  --  --       િજ·ા સેવા સદન પાટણ ખાતે નવીન 

મીટỲગ હોલ બનાવવા બાબત.
12  Construction of new Meeting hall in 

Jilla Seva Sadan at Patan.
91.93

 
11932.21  --  95015.00  839.42  2652.64  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 2554.39

--  --  --  --  262.36  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 252.63
 
11932.21  --  1582.43  --  2915.00  --  891.75  --   એકіદર સરવાળો 45  Gross Total 2807.02
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મહъસુલ િવભાગ માટъ Ĭા×ત કાયા↓લયનું 

મકાન 
117296

46  Prant Office Buildings for Revenue 
Department
4059 01 051 46

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ Ĭાંત 

કચેરી, િવરમગામનું બાંધકામ
4  (R and B) Division, Ahmedabad. 

Construction of prant office, 
Viramgam

-- 

--  --  44597.00  212.43  4.55  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ જુનાગઢ 
િજ·ામાં Ĭાંત કચેરી, મકાનનું બાંધકામ 

8  (R and B) Division, Junagadh. 
Construction of building for prant 
office at Junagadh.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  5.00  497.61  63.70  --       રાજુલા ખાતે Ĭાંત કચેરી માટъના મકાનનું 

બાંધકામ 
9  Construction of Building for Prant 

office at Rajula
-- 

 



100

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર જામનગર 

ખાતે Ĭાંત કચેરી માટъના મકાનનું બાંધકામ 
10  (R and B) Division, Jamnagar. 

Construction of building for 
mamlatdar office at Jamnagar (City)

-- 

--  --  154953.00  --  --  --       જામનગર ખાતે Ĭાંત કચેરી માટъના મકાનનું 
બાંધકામ 

11  Construction of Building for Collector 
office at Jamnagar

-- 

                 માગ↓ અન ેમકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
14590.00  --  636048.00  24.05  925.92  --       “આપણો તાલુકો વાયĮ×ટ તાલુકો”ના 

અિભગમ સંદભ↓માં Ëયમાં નવી Ĭાંત 
કચેરીઓનું બાંધકામ, જન સેવા કы×ĩ તથા 
હયાત કચેરીઓનું સમારકામ અને ફિન↓ચર.

13  As per the concept of “Apno 
Taluko Vibrant Taluko” to construct 
Prant Offices, Jan Seva Kendra 
and renovate existing offices and 
furnitures.

182.00

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

1370.00  --  --  --  425.42  --       અમદાવાદ શહъરમા મહъસૂલ ભવન અને 
Ĭાંત કચેરી, ઘાટલોડીયાના નવા મકાન 
બાધકામ બાબત

14  Mahesul Bhavan West,Prant 
Office,Mamlatdar Office 
Ghatlodiya,Ahmedabad

-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
189.72  --  --  --  163.80  --       મહъસાણા ખાતે નવીન Ĭાંત કચેરીના 

બાંધકામ
15  Construction of new Prant Office at 

Mehsana
54.60

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
750.00  --  --  --  9.10  --       ધોરાજી, િજ.રાજકોટ ખાતે મહъસૂલી સેવા 

સદન(Ĭાંત કચેરી)નું બાંધકામ
16  Construction of Mahesuli Seva Sadan 

Prant Office at Dhoraji Dist Rajkot
227.50

550.00  --  --  --  227.50  --       રાજકોટ શહъર ખાતે નાયબ કલેકટર 
મામલતદાર રાજકોટ શહъર પિΌમ ની કચેરી 
તથા સીટી સવ› કચેરી

17  Construction of Deputy Collector 
Mamlatdar Rajkot City West and City 
Survey Office Buildings at Rajkot 
Dist Rajkot

91.00

412.80  --  --  --  91.00  --       દાહોદ, િજ.દાહોદ ખાતે Ĭાંત કચેરીના 
મકાનનું બાંધકામ

18  Construction Of New Building for 
Prant Office Dahod , Dist. Dahod

273.00

                 નવા કામ   New Work  
6.99  --  --  --  --  --       Ĭાંત કચેરી મુ×ĩા, િજ. કÉછના આંતરીક રોડ 

બનાવવા બાબત.
19  Construction of Internal road at Prant 

Office Mundra, Dist. Kutch.
6.36

 
17869.51  --  835603.00  734.09  1910.99  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 834.46

--  --  --  --  189.01  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 82.53
 
17869.51  --  808.20  --  2100.00  --  300.97  --   એકіદર સરવાળો 46  Gross Total 916.99
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--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મહъસુલ િવભાગ માટъ મામલતદાર 

કાયા↓લયનું મકાન 
117296

47  Mamlatdar Office Buildings for 
Revenue Department
4059 01 051 47

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       નવા મથકો ખાતે ૨૦ બાંધકામ (બાકЫ 

રહъલા નવા મથકો ખાતે )
1  Construction of 20 mamalatdar 

(ramaining new taluka places)
-- 

--  --  --  --  --  --       મામલતદાર કચેરીનુ બાંધકામ, કલોલ 7  Construction of Mamalatdar office- 
Kalol

-- 

--  --  --  --  --  --       મામલતદાર કચેરીનુ બાંધકામ, માણસા 8  Construction of mamalatdar office- 
Mansa

-- 

--  --  115734.00  --  --  --       મામલતદાર કચેરી, દસĝોઇનુ બાંધકામ 18  Construction of mamlatdar office, 
Dascroi

-- 

--  --  761.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી મામલતદાર 
કચેરી, ગણદъવી નુ બાંધકામ

22  (R and B) Division, Navasari. 
Construction of mamlatdar office, 
Ganadevi

-- 

--  --  332946.00  145.69  --  --       જુદા ંજુદાં (મા. અને મ.) Ĭભાગ, 
ગાંધીનગર, પોરબંદર, આણંદ અને નવસારી 
ખાતે કલેÄટર કચેરીના ૪ નવા મકાનો 
અને ખંભાળીયા-જામનગર, Īોળ-જામનગર, 
િવજાપુર, મહъસાણા, ખાંભા - અમરъલી 
- ચાણçમા - પાટણ - હાલોલ - કાલોલ 
- પંચમહાલ , મહુવા - સુરત - પેટલાદ - 
આણંદ - ભાવનગર (શહъર ) - ભાવનગર 
અને મહુધા - ખેડા - નડીયાદ ખાતે ૧૧ 
મામલતદાર કચેરીઓ

28  Various (R and B) Division. 
Construction of new building for 
4 collector ofice at Gandhinagar, 
Porbandar, Anand and Navsari And 
11 Mamlatdar office at Kahambhalia-
Jamnagar, Dhrol, Jamnagar - Mehsana, 
Vijapur - Khambha - Amreli, 
Chansma-Patan, Halol - Panchmahal, 
Kalol - Panchmahal, Mahuva - Surat, 
Petlad - Anand. Bhavnagar (City) 
- Bhavnagar And Mahuda Kheda - 
Nadiad.

202.55

--  --  --  --  --  --       સુરત િજ·ામાં મામલતદાર કચેરી, મકાનનું 
બાંધકામ 

31  Construction of building for 
mamlatdar offices at Surat.

-- 

--  --  46888.00  --  45.50  --       જુનાગઢ િજ·ામાં મામલતદાર કચેરી, 
મકાનનું બાંધકામ 

33  Construction of building for 
mamlatdar office at Junagadh.

136.50

 

H-2058-26
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--  --  512.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ મામલતદાર 

કચેરી, રાજકોટ ના મકાનનુ બાંધકામ.
34  (R and B) Division, Rajkot. 

Construction of building for 
mamlatdar offices at Rajkot.

4.55

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  27928.00  50.45  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી વડીયા 

ખાતે મામલતદાર કચેરીનું બાંધકામ
42  (R and B) Division, Amreli. 

Construction of Building for 
Mamlatdar office at Vadiya

-- 

--  --  22854.00  --  --  --       થરાદ ખાતે મામલતદાર કચેરી માટъના 
મકાનનું બાંધકામ 

48  Construction of Building for Prant 
office at Tharad

-- 

--  --  --  --  45.50  --       વંથલી ખાતે મામલતદા૨ કચેરી માતેના 
મકાનનુ બા×Öકમ 

50  Construction of Building for 
Mamlatdar office at Vanthli

45.50

--  --  402.00  --  --  --       મૂળી ખાતે મામલતદા૨ કચેરી માટъના 
મકાનનું બાંધકામ 

53  Construction of Building for 
Mamlatdar office at Muli

-- 

--  --  29586.00  --  --  --       સાયલા ખાતે મામલતદા૨ કચેરી માટъના 
મકાનનું બાંધકામ 

54  Construction of Building for 
Mamlatdar office at Sayala

-- 

--  --  6745.00  --  182.00  --       પાટડી ખાતે મામલતદા૨ કચેરી માટъના 
મકાનનું બાંધકામ 

55  Construction of Building for 
Mamlatdar office at Patadi

91.00

                 મા. અને મ. િવભાગ પાટણ   R & B Division, Patan  
320.00  --  49384.00  --  --  --       િસÖધપુર ખાતે નવી સીટી સવ›, સબરિજçĺાર 

અને મામલતદાર કચેરીનું બાંધકામ
56  Construction Of New Mamlatdar 

Office With City Survey And 
Subregistrar Office At Sidhpur.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
282.00  --  100152.00  --  --  --       વાંકાનેર ખાતે નવી સીટી સવ›, સબરિજçĺાર 

અને મામલતદારનું બાંધકામ
57  Construction of New Mamlatdar 

Office with city survey and sub 
registrar office at Vankaner

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,નડીયાદ   R & B Division, Nadiad  
128.93  --  35808.00  66.00  --  --       કઠલાલ ખાતે હયાત મામલતદાર કચેરીના 

મકાન ઉપર Ĭથમ માળના બંધકામ.
60  Construction Of First Floor On 

Existiong Mamlatdar Office Building 
At Kathlal, Dist. Kheda

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
283.05  --  --  --  45.50  --       માળીયા-હાટીના,જુનાગઢ ખાતેની 

મામલતદાર કચેરીનું બાંધકામ,
61  New Construction of Mamaltdar 

Building at Maliya -Hatina
45.50

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,આણંદ   R & B Divisions, Anand  
119.86  --  --  --  --  --       હયાત મમલતદાર કચેરી, ઉમરъઠ ઉપર એક 

માળનું બાંધકામ
63  Extemsion Additional one floor above 

existing Mamlatdar Office Building 
at Umreth

-- 

 



103

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
105.07  --  --  --  --  --       હયાત મમલતદાર કચેરી, આંકલાવ ઉપર 

એક માળનું બાંધકામ
64  Extemsion Additional one floor above 

existing Mamlatdar Office Building at 
Ankalav

-- 

179.93  --  --  --  --  --       હયાત મમલતદાર કચેરી, સોજીĦા ઉપર એક 
માળનું બાંધકામ

65  Extemsion Additional one floor above 
existing Mamlatdar Office Building 
at Sojitra

-- 

186.80  --  --  --  --  --       હયાત મમલતદાર કચેરી, ખંભાત ઉપર એક 
માળનું બાંધકામ

66  Extemsion Additional one floor above 
existing Mamlatdar Office Building at 
Khambhat

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

47.85  --  --  --  --  --       છોરા કચેરી, િનકોલ નરોડા,અસારવા િજ·ો 
અમદાવાદ.

67  Chora Office ,Nikol, Naroda, 
Asarva.D.Ahmedabad

43.54

47.85  --  --  --  4.55  --       છોરા કચેરી, રાજપુર, હીરાપુર, મણીનગર 
િજ. અમદાવાદ

68  Chora Office, Rajpur Hirapur, 
Maninagar,D.Ahmedabad

-- 

47.85  --  --  56.95  4.55  --       છોરા કચેરી, રિખયાલ, મણીનગર િજ. 
અમદાવાદ

69  Chora Office, Rakhiyal Ta 
Maninagar.D.Ahmedabad

-- 

47.85  --  --  55.04  4.55  --       ચોરા કચેરી ખોખરા . 70  Chora Office ,khokhra-Mahemdabad 
Ta.Maninagar.D.Ahmedabad

-- 

47.85  --  --  15.12  4.55  --       ચોરા કચેરી,દાણી લીમડા, મણીનગર, 
 જીĄ લો - અમદાવાદ

71  Chora Office Danilimda,Maninagar, 
Ta.Narol, D. Ahmedabad.

4.55

47.85  --  --  --  36.40  --       ચોરા કચેરી, વટવા, નારોલ િજ.અમદાવાદ 72  Chora Office, Vatva Ta Narol Dis. 
Ahmedabad

34.44

47.85  --  --  0.75  36.40  --       ચોરા કચેરી, પીપળજ તા નારોલ િજ. 
અમદાવાદ

73  Chora Office Piplaj Ta Narol Dis. 
Ahmedabad

-- 

47.85  --  --  --  11.69  --       ચોરા કચેરી, અચેર, તા સાબરમતી 
િજ.અમદાવાદ

74  Chora Office, Acher Ta Sabarmati DIs 
Ahmedabad

64.89

47.85  --  599.00  2.70  11.70  --       ચોરા કચેરી, વાડજ, તા સાબરમતી 75  Chora Office Vadaj Ta Sabarmati,Dist.
Ahmedabad

45.50

47.85  --  423.00  44.83  0.91  --       ચોરા કચેરી પાલડી તા સાબરમતી 76  Chora Office Paladi Ta Sabarmati -- 
47.85  --  --  8.51  20.57  --       ચોરા કચેરી, સોલા તા ઘાટલોડીયા 77  Chora Office ,Sola Ta Ghatlodiya -- 
47.85  --  1.00  49.61  --  --       ચોરા કચેરી થલતેજ તા ઘાટલોડીયા,િજ. 

અમદાવાદ.
78  Office Chora Thaltej, Ta. Ghatlodiya, 

D.Ahmedabad
-- 

47.85  --  10075.00  62.73  21.76  --       ચોરા કચેરી સરખેજ, તા વેજલપુર 
િજ.અમદાવાદ

79  Chora Office, Sarkhej, 
Ta.Vejalpur.D.Ahmedabad

-- 

585.00  --  130.00  49.91  219.93  --       મામલદાર કચેરી, નારોલ, અમદાવાદ ખાતે 
નવુ બાંધકામ

80  Mamlatdar Office, Narol, Dist 
Ahmedabad

122.85

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
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110.07  --  --  36.70  27.30  --       મામલતદારĴી, ફતેપુરા િજ.દાહોદની 

કચેરીની અગાસી પર મીટỲગ હોલ તથા 
રъકડ↓ λમ

92  Extension Additional Construction 
above existing Mamlatdar office 
Building at Fatepuraa Dist Dahod

0.91

40.00  --  --  21.41  4.55  --       મામલતદારĴી લીમખેડા િજ દાહોદની 
કચેરીમાં ટોયલેટ Úલોક તથા રъકડ↓ λમ 
બાંધવા બાબત.

93  Construction of Toilet Block and 
Record Room above existing 
Mamlatdar office Building at 
Limkheda Dist Dahod

0.91

94.46  --  --  --  18.20  --       મામલતદારĴી, ધાનપુર િજ દાહોદની 
કચેરીના મકાન પર મીટીગ હોલ બનાવવા 
બાબત

94  Construction of Meeting Hall above 
existing Mamlatdar office Building at 
Limkheda Dist Dahod

0.91

480.00  --  --  --  136.50  --       પડધરી િજ રાજકોટ ખાતે નવી મામલતદાર 
કચેરી સબ રજીçĺાર કચેરી અને સબ ĺેઝરી 
કચેરી મહъસુલ સેવા સદન નું બાંધકામ

95  Construction of Mamlatdar Padadhari 
Sub-Registrar and Sub Treasury 
Office Buildings Mahesul Seva Sadan 
at PadadharI Dist Rajkot

145.60

621.26  --  --  --  91.00  --       સમા િજ. વદોડરા ખાતે મામલતદાર કચેરી, 
વડોદરા શહъર(ઉǼર), સીટી સવ ›, સબ 
રજીçĺાર કચેરી ઉǼર નું બાધકામ.

96  Construction Of Mamlatdar Office 
,Vadodara City North, City Survey 
Sub Registrar Office North at Sama, 
Dist.Vadodara

364.00

621.26  --  --  --  91.00  --       માંજલપુર િજ. વડોદરા ખાતે મામલતદાર 
કચેરી, વડોદરા શહъર દિΤણ, સીટી સવ›, સબ 
રજીçĺાર કચેરી નું બાંધકામ.

97  Construction Of Mamlatdar Office, 
Vadodara City South City Survey Sub 
Registrar Office at Manjalpur, Dist.
Vadodara.

364.00

609.05  --  --  --  91.00  --       અકોટા િજ. વડોદરા ખાતે મામલતદાર 
કચેરી, વડોદરા શહъર પિΌમ સીટી સવ›, સબ 
રજીçĺાર કચેરી નું બાંધકામ

98  Construction Of Mamlatdar Office, 
Vadodara City West,City Survey 
Sub Registrar Office at Akota, Dist.
Vadodara.

364.00

                 નવા કામ   New Work  
132.70  --  --  --  --  --       મામલતદાર કચેરી, ભાભર, િજ.બનાસકાંઠા 

ખાતેના Ĭથમ માળъ મીટỲગ હોલ બાનાવવા 
બાબત.

99  Construction of Meeting Room on 
First floor at Mamlatdar Office, 
Bhabhar, Dist.Banaskatha.

60.38

20.00  --  --  --  --  --       રાણીપ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું 
બાંધકામ

100  Construction of Talati Office at Ranip, 
Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       ચાંદખેડા, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનું બાંધકામ

101  Construction of Talati Office at 
Chandkheda, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       દરીયાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનું બાંધકામ

102  Construction of Talati Office at 
Dariyapur, Dist.Ahmedabad

18.20
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552.19  --  --  99.96  111.93  --       મામલતદાર કચેરી, રાજપીપળા, નમ↓દા ખાતે 

નવુ બાંધકામ
81  Construction of Mamlatdar Office, 

Rajpipla, Dist Narmada
-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

866.00  --  139.00  --  273.00  --       મામલતદાર કચેરી, અસારવા, અમદાબાદ. 82  Mamlatdar Office Asarva Dist 
Ahmedabad

515.06

2058.00  --  --  405.00  273.00  --       મહъસૂલ ભવન Ĭાંત કચેરી સીટી ઈçટ અને 
મામલતદાર કચેરી મિણનગર, અમદાવાદ

83  Mahesul Bhavan City east Prant 
Office City east Mamlatdar Office 
Maninagar

91.00

590.00  --  484.00  128.44  172.90  --       વેજલપુર અમદાવાદ ખાતે મામલતદારની 
નવી કચેરીનુ બાંધકામ

85  New Construction in Mamlatdar 
Office Building at Vejalpur 
Ahmedabad.

9.10

                 મહъસાણા   Mahesana  
154.45  --  --  --  91.00  --       મામલતદાર કચેરી, સતલાસણા,ઉѕઝા, 

અને િવજાપુર, િજ.મહъસાણા, વડગામ, 
જી.બનાસકાંઠા અને મામલતદાર કચેરીનું 
બાંધકામ ભૂજ જી. કÉછ.

86  Extension Additional Construction 
above of existing Mamlatdar office 
Building at Satlasana,Unjha,Vijapur 
Dist-Mehsana, Vadgam Dist: 
Banaskantha and condtruction of 
mamlatdar building at Bhuj, Dist: 
Kutchh..

103.74

135.81  --  --  --  87.17  --       મામલતદાર કચેરી, ઉѕઝા, િજ.મહъસાણા Ĭથમ 
માળનું બાંધકામ

87  Extension Additional Construction 
above of existing Mamlatdar office 
Building at Unjha , Dist-Mehsana

86.45

192.72  --  --  --  68.25  --       મામલતદારકચેરી , િવજાપુર િજ.મહъસાણા 
ખાતે બીજા માળъ બાંધકામ

88  Extension Additional Construction 
above of existing Mamlatdar office 
Building at Vijapur, Dist.Mehsana

37.31

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
60.34  --  --  --  22.75  --       મામલતદાર કચેરી, વડગામ, 

િજ.બનાસકાઠાના ઉપરના માળъ બાંધકામ
89  Extension Additional Construction 

above of existing Mamlatdar office 
Building at Vadgam, Dist.Banaskantha

54.60

                 કÉછ   Kachchh  
1364.70  --  --  --  136.50  --       મામલતદાર કચેરી-ભૂજનુ નવુ મકાન 

બાંધકામ
90  Construction of Mamlatdar Office 

Building Bhuj, Dist-Kachchh
109.20

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
450.00  --  --  --  136.50  --       રાજકોટ શહъર ખાતે મામલતદારĴી રાજકોટ 

શહъર દિΤણ સબ રજીçĺાર અને સીટી સવ› 
કચેરીનું બાંધકામ

91  Construction of Mamlatdar Rajkot 
City South Sub Registrar and City 
Survey Office Buildings at Rajkot 
Dist Rajkot

182.00

 

H-2058-27
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20.00  --  --  --  --  --       મીઠાખળી, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 

કચેરીનું બાંધકામ
103  Construction of Talati Office at 

Mithakhali, Dist.Ahmedabad
18.20

20.00  --  --  --  --  --       છદાવડ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું 
બાંધકામ

104  Construction of Talati Office at 
Chhadavad, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       મકરબા, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનું બાંધકામ

105  Construction of Talati Office at 
Makarba, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       ભાડજ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું 
બાંધકામ

106  Construction of Talati Office at 
Bhadaj, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       વçĦાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનું બાંધકામ

107  Construction of Talati Office at 
Vastrapur, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       બોડકદъવ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનં બાંધકામ

108  Construction of Talati Office at 
Bodakdev, Dist.Ahmedabad

18.20

20.00  --  --  --  --  --       આંબલી, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી 
કચેરીનું બાંધકામ

109  Construction of Talati Office at 
Aambali, Dist.Ahmedabad

18.20

80.26  --  --  --  --  --       અસારવા, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા કચેરીનું 
બાંધકામ

110  Construction of Chora Office at 
Asarwa, Dist.Ahmedabad

73.04

80.26  --  --  --  --  --       દરીયાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા 
કચેરીનું બાંધકામ

111  Construction of Chora Office at 
Dariyapur, Dist.Ahmedabad

73.04

80.26  --  --  --  --  --       વેજલપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા કચેરીનું 
બાંધકામ

112  Construction of Chora Office at 
Vejalpur, Dist. Ahmedabad

73.04

 
12386.48  --  781551.00  1299.80  2528.61  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 3731.66

--  --  --  --  771.39  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 369.06
 
12386.48  --  1121.13  --  3300.00  --  1892.95  --   એકіદર સરવાળો 47  Gross Total 4100.72
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મહъસુલ િવભાગ માટъ શહъરી ચકાસણી 

કાયા↓લયનું મકાન 
117296

48  City Survey Office Buildings for 
Revenue Department
4059 01 051 48

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 નવા કામ   New Work  
                 જદુા çથળો   Various Places  
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--  --  1117.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ,અમદાવાદ. 

અમદાવાદ ખાતે “ સવ› ભવન” નું બાંધકામ.
1  (R and B) Division, Ahmedabad. 

Construction of Survey Bhavan at 
Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       ચોટીલા ખાતે સીટીસવ › કચેરીનુ બાંધકામ 6  Construction of city survey office at 
Chotila

-- 

--  --  --  --  --  --       લỲબડી ખાતે સીટીસવ› કચેરીનુ બાંધકામ 7  Construction of city survey office at 
Limbdi

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ માંડલ 
ખાતે સીટીસવ› કચેરીનુ બાંધકામ

8  (R and B) Division, Ahmedabad. 
Construction of city survey office at 
Mandal

-- 

--  --  --  --  --  --       બારъજા ખાતે સીટીસવ› કચેરીનુ બાંધકામ 9  Construction of city survey office at 
Bareja

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા િવરપુર ખાતે 
સીટીસવ› કચેરીનુ બાંધકામ

10  (R and B) Division, Kheda. 
Construction of city survey office at 
Virpur

-- 

--  --  --  --  --  --       ઉપલેટા ખાતે સીટીસવ › કચેરીનુ બાંધકામ 13  Construction of city survey office at 
Upleta

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ અંકલેΐર 
ખાતે સબ- રિજçટર કચેરીનુ બાંધકામ

20  (R And B) Division, Bharuch. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Ankleswar

-- 

--  --  2000.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભુજ ગાંધીધામ ખાતે 
સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

23  (R and B) Division, Bhuj. 
Construction of sub-register office at 
Gandhidham

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા કડી ખાતે 
સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

25  (R And B) Division, Mahesana. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Kadi

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર બાયડ 
ખાતે સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

28  (R And B) Division, Mahesana. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Bayad

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર હળવદ 
ખાતે સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

29  (R And B) Division, Surendranagar. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Halvad

-- 
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--  --  --  --  --  --       પાટડી ખાતે સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ 

બાંધકામ
30  Construction Of Sub-Register Office 

At Patadi
-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા જેતપુર-પાવી 
ખાતે સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

31  (R And B) Division, Vadodara. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Jetpur-Pavi

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ ઉપલેટા 
ખાતે સબ- રિજçĺાર કચેરીનુ બાંધકામ

32  (R And B) Division, Rajkot. 
Construction Of Sub-Register Office 
At Upleta

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
1381.12  --  50754.00  --  --  --       નવા મકાનની બાંધકામની જોગવાઇ “ 

એસ.એસ.આર.ડી ભવન”
34  Construction of “SSRD” BHAVAN -- 

1200.00  --  --  --  --  --       çટъÜપ અને રજીçĺેશન ભવનનું બાંધકામ 36  Construction of Stamps and 
Registration Bhavan

-- 

1717.00  --  186595.00  --  --  --       çટъÜપ અને ન℮ધણી ભવન, ગાંધીનગરનું 
બાંધકામ

37  To construct of Stamp and 
Registration Bhavan at Gandhinagar..

-- 

106.00  --  2651.00  --  --  --       િસટી સવ› કચેરી સરદારનગર,અમદાવાદ 
ખાતેના મકાનનું બાંધકામ

38  To construct of City Survey Office at 
Sardarnagar, Ahmedabd

-- 

496.24  --  529.00  --  --  --       િસટી સવ› સુપરીટъ×ડે×ટની કચેરી ગાબટ, 
િહѕમતનગર,તલોદ,ઘનસુરા,મોડાસા, વડાલી 
અને મેઘરજ, િજ·ો સાબરકાંઠાની કચેરીનું 
બાંધકામ.

39  To counstruct of City survey offices 
at Gabat, Himmatnagar, Talodh, 
Dhansura, Modasa,Megraj in SK. 
District and City survey office at 
Variyav Taluka Olpad at Surat.

-- 

26.00  --  383.00  --  --  --       સુરત િજ·ાના ઓલપાડ તાલુકા ખાતે 
વરીયાવ િસટી સરવે કચેરીના નાશ પામેલ 
અથવા જુના મકાનનાં બદલે નવુ બાંધકામ.

40  To Construct of City survey office 
at Variyav Taluka Olpad at Surat is 
proposed to construct new building by 
demolishing the existing building.

-- 

150.00  --  --  --  --  --       અમદાવાદ કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી સબ 
રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ

41  Construction of Sub Registrar Office 
and Survey Bhavan, Corporation Area 
Ahmadabad

-- 

150.00  --  --  --  --  --       વડોદરા કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી સબ 
રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ

42  Construction of Sub Registrar Office 
and Survey Bhavan, Corporation Area 
Vadodara

-- 

150.00  --  --  --  --  --       સુરત ના કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી સબ 
રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ.

43  Construction of Sub Registrar Office 
and Survey Bhavan, at Corporation 
Area Surat

-- 
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150.00  --  --  --  --  --       રાજકોટ ના કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી સબ 

રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ.
44  Construction of Sub Registrator Office 

and Survey Bhavan, Rajkot
-- 

150.00  --  --  --  --  --       જામનગર ના કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી 
સબ રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ.

45  Construction of Sub Registrator Office 
and Survey Bhavan, Jamanagar

-- 

150.00  --  --  --  182.00  --       ભાવનગર ના કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી 
સબ રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ.

46  Construction of Sub Registrator Office 
and Survey Bhavan, Bhavanagar

45.50

150.00  --  --  --  --  --       જુનાગઢ ના કોપђ↓રъશન િવçતારમાં નવી સબ 
રિજçĺાર કચેરીનું બાંધકામ.

47  Construction of Sub Registrator Office 
and Survey Bhavan, Junagadh

-- 

650.00  --  45975.00  743.25  136.50  --       રъĊ ટ હાઉસ, હોĊ ટъલ િબĄ ડỲગ, Ġંથાલય, 
ઓફЫસર કવા↓ટર, વોટર પંપ અને બોરવેલ, 
ફાયર સેફટી (ઓટો) તમામ િબĄ ડỲગ Ċ ટъટ 
કіĺોલ પ℮ઇટ રી સરવે.

48  Construction of Rest house, Hostel 
Building, Library Building, Officer 
and Rector quaters borwell, under 
grounds sump, Development state 
survey control point.At Din dayal 
Survey and Revenue administration 
institute at Gandhinagar.

45.50

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

50.00  --  --  --  --  --       çટъÜપ અને ન℮ધણી ભવન ખાતે çĺ℮ગ λમનુ 
બાંધકામ.

49  Construction of strong room at stamp 
nondhani bhavan gandhinagar

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
100.00  --  --  --  91.00  --       ગાંધીનગર ખાતે ડેટા çટોરъજ સે×ટરનું 

બાંધકામ.
50  Construction of State Level Data 

Storage Center at Gandhinagar.
-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
150.00  --  --  --  136.50  --       જૂનાગઢ ખાતે સબ રજીçĺાર અને સીટી સવ› 

કચેરીનં બાંધકામ..
51  Construction of Sub Registrar office 

and City Survey office in Junagadh.
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
150.00  --  --  --  136.50  --       અમદાવાદ ખાતે સરકારી ફોટો રજીçĺીનું 

રીનોવેશન.
52  Renovation of Government Photo 

Registry office, Ahmedabad.
-- 

                     
220.00  --  --  --  200.20  --       રાજયના અલગ અલગ ૧૧ જી·ાઓમાં 

સબ રજીçĺાર કસચેરીનું રીનોવેશન.
53  Renovation of 11 Sub Registrar 

offices in various Districts .
-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
100.00  --  --  --  --  --       રાજય કΤાના ડેટા çટોરъજ સે×ટરનું બાંઘકામ. 54  Construction of state level data 

storage center
91.00

 

H-2058-28
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--  --  664.77  --  970.00  --  697.00  --   એકіદર સરવાળો 48  Gross Total 200.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               બંદરો અને વાહનãયવાર માટъ આર.ટી.ઓ. 

કાયા↓લયનું મકાન 
117296

49  R.T.O. Buildings for Ports & 
Transport Department
4059 01 051 49

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  92.00  --  --  --       િસસોદરા, નવસારી ખાતે મદદનીશ Ĭાદъિશક 

પЧરવહન કચેરીના નવા મકાનનુ બાંધકામ
9  Construction of new Office , building 

for Assistant Regional Transport 
office, at Sisodra. Navsari

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા Ĭાદъિશક 
પЧરવહન કચેરી હરણી, વડોદરા માટъ નવા 
મકાનનુ બાંધકામ

12  (R and B) Division, Vadodara. 
Construction of new office building 
for Regional Transport Office, Harani, 
Vadodara.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નЧડયાદ Ĭાદъિશક 
પЧરવહન કચેરી નЧડયાદના નવા મકાનનુ 
બાંધકામ

13  (R and B) Division, Nadiad. 
Construction of new office building 
for Regional Transport Office, Nadiad.

-- 

                 મ.અને મા.િવભાગતાપી ãયારા   R & B Division Tapi, At Vyara  
300.00  --  25.00  --  --  --       તાપી ãયારા ખાતે સહાયક Ĭાદъિશક વાહન 

ãયવહાર અિધકારીĴીના કચેરીના મકાનનું 
બાંધકામ

17  Construction of New Office Building 
for ARTO, Tapi at Vyara

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, ભૂજ   R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  
200.00  --  --  --  0.91  --       Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર અિધકારી સુરત, 

વડોદરા, ભૂજ ખાતે ફЫટનેસ ટъĊ ટ માટъ 
ફЫટનેસ સેü ĺનું બાંધકામ

18  Construction of fitness centre 
for fitness test at RTO office 
Surat,Vadodara, Bhuj

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરъ×ĩનગર   (R And B) Division, Surendranagar  
300.00  --  --  --  --  --       સુરъ×ĩનગર ખાતે સહાયક Ĭાદъિશક વાહન 

ãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાનનું 
બાંધકામ

19  Contruction of new office bulilding 
for ARTO Surendranagar

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ જુનાગઢ   R & B Division, Junagadh  
450.00  --  --  --  --  --       જુનાગઢ ખાતે Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર 

અિધકારીની કચેરીના મકાનનું બાંધકામ
20  Contruction of new office bulilding 

for RTO Junagadh
-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ પાટણ   R & B Division, Patan  
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450.00  --  --  --  --  --       પાટણ ખાતે સહાયક Ĭાદъિશક વાહન 

ãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાનનું 
બાંધકામ

21  Contruction of new office bulilding 
for ARTO Patan

-- 

                     
300.00  --  --  --  --  --       અમેરъલી ખાતે સહાયક Ĭાદъિશક વાહન 

ãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાનનું 
બાંધકામ

22  Contruction of new office bulilding 
for ARTO Amreli

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

500.00  --  --  --  455.00  --       બાવળા, િજ·ો અમદાવાદ ખાતે નવી 
મદદનીશ Ĭાદъિશક વાહનãÝવહાર 
અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ

23  Construction of New ARTO office 
building at Bavala Dist Ahmedabad.

-- 

350.00  --  --  --  --  --       Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર -અમદાવાદ 
કચેરીમાં જાહъર સગવડો પુરી પાડવી.

24  To provide public facilities at 
Regional Transport Office at 
Ahmedabad.

-- 

                     
300.00  --  --  --  --  --       રાજપીપળા ખાતે નમ↓દા િજ·ામાં 

નવી સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર 
અિધકારીની કચેરીનું બાંધકામ

25  Construction of New Building of 
ARTO Rajpipla

-- 

300.00  --  --  --  --  --       રાજકોટ અને વડોદરા ખાતે ફЫટનેશ સે×ટરનું 
બાંધકામ.

26  Construction of fitness center at 
Rajkot and Baroda

-- 

30.00  --  --  --  --  --       વçĦાલ ખાતે સહાયક Ĭાદъિશક વાહન 
ãયવહાર અિધકારીની કચેરી, અમદાવાદ પૂવ↓

27  RCC compound wall ARTO 
Ahmedabad East Vastral

-- 

25.65  --  --  --  --  --       જાલોદ ચેકપોçટ ખાતે રъકડ↓ λમ, ડી.જી.λમ, 
રહъણાંક λમ વગેરъનું બાંધકામ.

28  Construction at Zalod checkpost 
Record room,server room, D. G. 
Room and Resedential

-- 

300.00  --  --  --  --  --       પોરબંદર ખાતે સહાયક વાહન ãયવહાર 
કચેરીનું બાંધકામ.

29  Construct New ARTO Building at 
Porbandar

-- 

300.00  --  --  --  429.52  --       વેરાવળ ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાન 
બાંધકામ બાબત

30  To construct New ARTO building at 
Veraval

204.75

300.00  --  --  --  527.80  --       છોટાઉદъપુર ખાતી નવીસહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાન 
બાંધકામ બાબત

31  New ARTO building at Chhota 
Udepur

182.00

300.00  --  --  --  439.98  --       મોડાસા ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયહવાર અિધકારીની કચેરીના મકાન 
બાંધકામ બાબત

32  New ARTO building at Modasa 9.10
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300.00  --  --  --  91.00  --       મોરબી ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયહવાર અિધકારીની કચેરીના મકાન 
બાંધકામ બાબત

33  New ARTO office at Morbi 45.50

300.00  --  --  --  204.75  --       ખંભાળીયા ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર અિધકારીની કચેરીના 
બાંધકામ બાબત

34  New ARTO building at Khambhaliya 182.00

300.00  --  --  --  472.29  --       લુણાવાડા ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર અિધકારીની કચેરીના મકાન 
બાંધકામ બાબત

35  New ARTO building at Lunavada 209.30

300.00  --  --  --  522.79  --       બોટાદ ખાતે નવી સહાયક Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર અિધકારીની કચેરીના 
મકાનનું બાંધકામ કરવા બાબત

36  New ARTO building at Botad 0.91

500.00  --  --  --  228.41  --       કોમિશ↓યલ ļાઇિવંગ ટъçટ ĺેકોનું બાંધકામ 37  Construction of Commercial Driving 
Test Tracks

472.29

                 જામનગર   Jamnagar  
600.00  --  --  --  91.00  --       આરટીઓ કચેરી જામનગરનું મકાન 

બાંધકામ બાબત.
38  Construction of New building of 

ARTO Jamnagar
91.00

                 સુરત   Surat  
650.00  --  --  --  9.10  --       સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરી 

બારડોલી ના મકાન બાંધકામ બાબત
39  Construction of Office building of 

ARTO Bardoli.
-- 

                 નવસારી   Navsari  
68.46  --  --  --  62.30  --       સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરી 

નવસારી ખાતે ઓટોમેટъડ ļાઇવỲગ ટъçટ ĺેક 
બનાવવા બાબત.

40  Automated Driving Test Track at 
ARTO Navsari.

-- 
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                 આહવા   Ahava  

500.00  --  --  --  9.10  --       સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરી 
આહવા, ડાંગ ખાતે મકાન બાંધકામ બાબત

41  Construction of New ARTO office 
building at Ahwa, Dang.

-- 

                 આણંદ   Anand  
650.00  --  --  --  9.10  --       સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરી 

આણંદ ખાતે મકાન બાંધકામ બાબત
42  Construction of New ARTO office 

building at Anand
9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
3471.57  --  --  --  9.10  --       સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરી 

અમદાવાદ (સોલા) ખાતે મકાન બાંધકામ 
બાબત.

43  Construction of New ARTO office 
building at Ahmedabad, Sola.

-- 

                     
3000.00  --  --  --  68.25  --       અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા અને કÉછ 

ખાતે ફЫટનેશ સે×ટરના બાંધકામ બાબત.
44  Construction of Fitness centre at 

Ahmedabad, Rajkot, Vadodara and 
Kutchh.

273.00

100.00  --  --  --  27.30  --       Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરીઓ અને 
સહાયક Ĭાદъિશક વાહન ãયવહાર કચેરીઓ 
ખાતે વેધર શેડના બાંધકામ બાબત

45  Construction of Weather Shed at RTO 
and ARTO office building

-- 

                 નવા કામ   New Work  
600.00  --  --  --  --  --       અંજાર, કÉછ (પૂવ↓) ખાતે સહાયક Ĭાદъશીક 

વાહનãયવહાર કચેરી નાં નવા મકાનનું 
બાંધકામ.

46  Construction of New Building of 
Assistant Regional Transport Office at 
Anjar, Kutch.(East)

45.50

3471.00  --  --  --  --  --       સોલા, અમદાવાદ ખાતે મદદનીશ Ĭાદъિશક 
વાહનãયવહાર કચેરી (ARTO)ના નવા 
મકાનનું બાંધકામ.

47  Construction of New Assistant 
Regional Transport Office(ARTO) 
Building at Sola, Ahmedabad.

91.00

 
19516.68  --  117.00  --  3657.70  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1815.45

--  --  --  --  361.76  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 179.55
 
19516.68  --  2094.73  --  4019.46  --  1723.50  --   એકіદર સરવાળો 49  Gross Total 1995.00
 

H-2058-29
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--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               બંદરો અને વાહનãયવાર માટъ ચેક પોçટ 

કચેરીનું મકાન 
117296

50  Check Post Buildings for Ports & 
Transport Department
4059 01 051 50

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     

300.00  --  --  --  91.00  --       સાગબારા ખાતે નવી ચેકપોçટનું મકાન 
બાબત

13  To construct new checkpost at 
Sagbara

91.00

250.00  --  --  --  91.00  --       કપરાડા ખાતે નવી ચેકપોçટના નવા 
બાંધકામ બાબત

14  To construct new checkpost at 
kaprada

91.00

300.00  --  --  --  182.00  --       મોટા મીસરા ખાતે નવી ચેકપોçટનું મકાન 
બાંધવા બાબત

15  New checkpost at Motamisara 182.00

200.00  --  --  --  91.00  --       છોટા ઉદъપુર ખાતે નવી ચેકપોçટ ઉભી કરવા 
બાબત

16  New checkpost at Chhota udepur 91.00

                 કÉછ   Kachchh  
600.00  --  --  --  182.00  --       સુરજબારી-આડેસર ખાતે નવી ચેકપોçટના 

મકાનનું બાંધકામ
17  Construction of New Checkposts 

Surajbari-Adesar
364.00

                     
700.00  --  --  --  781.62  --       ચેકપોçટો માટъ ઇ×ĭાçĺકચર 18  Infrastructure for Checkposts 2260.19

                 નવા કામ   New Work  
900.00  --  --  --  --  --       કіડલા, હજીરા, પીપાવાવ અને મુ×ĩા ખાતે 

નવી ચેકપોçટ ઉભી કરવા બાબત.
19  To establish new check-posts at 

Kandla, Hajira, Pipavav and Mundra.
9.10

 
3250.00  --  --  --  1418.62  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 3088.29

--  --  --  --  140.31  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 305.43
 
3250.00  --  --  --  1558.93  --  240.00  --   એકіદર સરવાળો 50  Gross Total 3393.72
 



115

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centrally Sponsored Scheme 

:
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               કાયદા િવભાગ માટъ ×યાયતંĦનાં વિહવટના 

મકાનો 
117296

51  Administration of Justice Buildings 
for Legal Department
4059 01 051 51

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

અમદાવાદ ખાતે નાના દાવાની અદાલતના 
મકાનના સંકЮલનું બાંધકામ

1  (R & B) Division Ahmedabad 
Construction of a complex building 
for small couse cause at Ahmedabad 

-- 

--  --  233582.00  689.11  1183.00  --       (યોજના નં. HSG-૧૪) રાજયની હાઇકોટ↓ 
માટъના નવા મકાનનું બાંધકામ 

2  (Scheme No. HSG-14) Construction 
of new building for the high court in 
the state

136.50

--  --  308642.00  872.21  546.00  --       મહъસાણા ખાતે અદાલતના મકાનોનું 
બાધકામ

4  Construction Of Court Building At 
Mehsana

455.00

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગાંધીનગર દહъગામ 
ખાતે અદાલતના મકાનોનું બાધકામ

6  (R & B) Division, Gandhinagar 
Construction Of Court Building At 
Dehgam

-- 

--  --  1672.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો નવા 
છ સુિચત િજ·ાઓ રાજપીપળા, દાહોદ, 
નવસારી, પાટણ, આણંદ અને પોરબંદર 
ખાતે અદાલતના મકાનોનું બાધકામ 

8  Various (R And B) Division 
Construction Of Court Building In 
Six Proposed Judicial New Districts 
At Rajpipla, Dahod, Navsari, Patan 
Anand, And Porbandar

-- 

--  --  40579.00  2992.76  1274.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ ખાતે ×યાયિવષયક એકыડેમીના 
મકાનનું બાંધકામ

9  (R & B) Division, Ahmedabad 
Construction Of Building For Judicial 
Academy At Ahmedabad

182.00

                     
--  --  371240.00  1869.66  9.10  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા વડોદરા 

ખાતે નવી કોટфના મકાન માટъ જમીન 
સંપાદન અને તેના પર બાંધકામ

10  (R & B) Division, Vadodara 
Acquisition of land and constrution 
there on newcourt building, at 
Vadodara

455.00

--  --  359411.00  63.21  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત સુરત ખાતે 
નવી અદાલત મકાન માટъ જમીન સંપાદન 
અને તના પર બાંધકામ

12  (R & B) Division, SuratAcquisiotion 
of land and construction there on a 
new court building at Surat

-- 
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--  --  15283.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાËયમાં 

જુદાજુદા અદાલતના મકાનમાં સુધારા 
વધારા

13  Various (R and B) Division Addition 
and alteration etc. at various court 
bulding in the state.

-- 

160.00  --  --  --  245.70  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ ખાતે ફыિમલી કોટф માટъ નવા 
મકાનનું બાધંકામ

15  (R & B) Division, Ahmedabad 
construction of new court building for 
family at Ahmedabad.

227.50

--  --  --  --  --  --       રાËયમાં હાઇકોટф માટъ વધારાની જમીનનું 
સંપાદન અને મકાનનું બાંધકામ

16  Acquisition of additional land and 
Construction building,for the high 
court In the State.

-- 

--  --  10745.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ વાંકાનેર 
ખાતે કોટфના મકાનનું બાંધકામ

17  (R & B) Division, Rajkot 
Construction of new court building at 
Wankaner

-- 

--  --  --  --  --  --       જસદણ ખાતે કોટфના મકાનનું બાંધકામ 18  Construction of new court building at 
Jasdan

-- 

--  --  5562.00  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર 
માણસા ખાતે કોટфના મકાનનું બાંધકામ

19  Capital Project Division, Gandhinagar 
Construction of court building at 
Manasa

-- 

--  --  --  118.63  182.00  --       વંથલી ખાતે નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ. 26  Construction of new court building at 
Vanthli

-- 

--  --  --  --  3.64  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર ભાવનગર 
ખાતે નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.

27  (R & B) Division, 
BhavnagarConstruction of new court 
building at Bhavanagar.

-- 

--  --  --  --  5.46  --       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

27  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)

-- 

--  --  36397.00  44.52  4.55  --       તળાજા ખાતે નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ. 28  Construction of new court building at 
Talaja.

-- 

--  --  --  --  4.55  --       મહુવા ખાતે નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ. 29  Construction of new court building at 
Mahuva.

45.50
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--  --  9997.00  327.26  9.10  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ ભλચ. ખાતે 

નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.(સાત કોટ↓ 
λમ. )

30  (R & B) Division, 
BharuchConstruction of new court 
building at Bharuch (7 court rooms)

-- 

--  --  81.00  1.95  331.24  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર 
િહѕમતનગર -સાબરકાંઠા ખાતે નવા કોટ↓ 
-મકાનનું બાંધકામ.

31  (R & B) Division, Himmatnagar 
Construction of new court building at 
Himatnagar

227.50

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, સુરત માંડવી ખાતે 
નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.

40  (R. and B.) Division, Surat 
Construction of new court building at 
Mandvi.

-- 

--  --  6839.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, પાટણ િસÖધપુર ખાતે 
નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.

44  (R. and B.) Division, 
PatanConstruction of new court 
building at Sidhpur.

-- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.1, Gandhinagar

 

--  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર 
કલોલ ખાતે નવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.

45  Capital Project Division, Gandhinagar 
Construction of new court building 
at Kalol.

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર બોટાદ 
ખાત ેનવા કોટ↓ના મકાનનુ બાંધકામ.

46  (R. and B.) Division, 
BhavnagarConstruction of new court 
building at Botad.

-- 

--  --  --  --  4.55  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, પોરબંદર વેરાવળ 
ખાતે વધારાના કોટ↓ -મકાનનુ બાધકામ .

47  (R. and B.) Division, 
PorbandarConstruction of additional 
court building at Veraval .

45.50

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ ખાતે સીટી િસિવલ કોટ↓ની 
િનયિમત અદાલતો માટъ ૬ મકાનોનું 
બાંધકામ.

51  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Construction of 6 court houses for 
regular court of city civil court at 
Ahmedabad.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  --  643.64  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી નવસારી 

ખાતે વધારાના અદાલતનું મકાન બાંધકામ
53  (R. and B.) Division, Navsari 

Construction of additional court 
building at Navasari

-- 

--  --  9028.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, આણંદ પેટલાદ-
આણંદ ખાતે અદાલતના નવા મકાનનું 
બાંધકામ

55  (R. and B.) Division, 
AnandConstruction of new court 
building at Petlad-Anand

-- 

 

H-2058-30
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--  --  170.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ ગ℮ડલ ખાતે 

અદાલતના મકાનમાં એ.પી.પી. માટъ એક 
ઓરડાનું બાંધકામ. ( અદાલતના મકાનમાં 
સુધારા વધારા )

57  (R. and B.) Division, Rajkot 
Construction on one room for the 
APP in the court building at Gondal 
- additions and alterations to court 
building

-- 

--  --  76.00  --  --  --       ગ℮ડલ ખાતે અદાલતના મકાનમાં સાયકલ 
/ çĝЮટર çટ″×ડનું બાંધકામ. (અદાલતના 
મકાનમાં સુધારા વધારા)

58  Construction cycle-scooter stand 
in the court building at Gondal - 
additions and alterations to court 
building

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ ખાતે િસટી િસવીલ કોટ↓માં નવા 
કોટ↓ હાઉસ નં. ૨૭ નું બાંધકામ.

59  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Construction of new court house no. 
27 in city civil court at Ahemedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       અમદાવાદની િસટી િસવીલ અદાલતના 
કыÜપસમાં વીજ પુરવઠા માટъ અલાયદું ૧૧ 
કы.વી.સબ-çટ″શન çથાપવું. (અદાલતના 
મકાનમાં સુધારા વધારા)

60  To create a separate 11 KV Sub 
- station for power supply in the 
campus of the city civil court 
Ahemedabad-additions and alterations 
to court building 

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર ધાનેરા 
િજ . બનાસકાંઠા ખાતે એક ટોઇલેટ Úલોક 
અને બેઠક ખડંનું બાંધકામ. ( અદાલતના 
મકાનમાં સુધારા વધારા) 

63  (R. and B.) Division, Palanpur 
Construction of one toilet block and 
one sitting room for women prisoners 
at Dhanera Dist Banaskantha-additions 
and alterations to court building

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા ગોધરા િજ·ા 
મકાનમાં રъકોડ↓ ઓરડાના Ĭથમ માળъ એક 
ઓરડાનું બાંધકામ. (અદાલતના મકાનમાં 
સુધારા વધારા) 

65  (R. and B.) Division, Godhara 
Construction of one room on the 
first floor of record room in district 
building at Godhara-additions and 
alterations to court building

-- 

--  --  13.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર 
સુરъ×ĩનગર ખાતે હાલના અદાલતના 
મકાનમાં બીજા માળનું બાંધકામ.

71  (R. and B.) Division, Surendranagar 
Construction of second floor 
on present court building at 
Surendranagar

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, સુરત સુરત ખાતે 
કોટ↓ના મકાનમા બે વધારાની િલÙટ પુરી 
પાડવી.

74  (R. and B.) Division, Surat Providing 
two additional lifts in court building 
at Surat.

-- 

--  --  --  --  --  --       સુરત મા ફыમીલી કોટф↓ માટъ આવાસન. 75  Accommodation for family in Surat. -- 
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--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા કડી (કોટ↓ 

મકાનમા સુધારાવધારા) ખાતે નવી કોટ↓ના 
મકાનમા કડી નગરપાલીકાની ઓવરહъડ 
ટાંકЫમાથી સÜપમા નવુ પાણી પુરવઠા જોડાણ 
પુι પાડવું.

76  (R. and B.) Division, Mahesana 
Providing new water supply 
connection from Kadi Nagarpalika 
overhead tank to sump In new court 
building at Kadi.

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ સીટી 
િસવીલ અને સ′શ×સ કોટ↓ અમદાવાદ િસવીલ 
જેલ સંકЮલોમાં નવા મુˆામાલ ઓરડાનું 
બાંધકામ. (કોટ↓ના મકાનમા સુધારા વધારા)

77  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Connection of new muddamal rooms 
in the civil jail premises of city 
civil & session courts, Ahmedabad 
(addition and alteration court building)

-- 

--  --  --  --  --  --       મેĺોપોલીયન મેજીçĺેટ કોટ↓ અમદાવાદ ખાતે 
લોક અપ λમન ુબાધકામ તથા વધારાના 
કામો શι કરવા. (કોટ↓ના મકાનમા સુધારા 
વધારા)

78  Carrying out additional works to 
be catrried out in the lock up room 
In metropolian magistrate court, 
Ahmedabad (addition and alteration 
court building )

-- 

--  --  --  --  --  --       ઘી-કાટાં અમદાવાદ ખાતે મેĺો પોલીટન કોટ↓ 
સંકЮલમાં જુદા જુદા કામો હાથ ધરવા

79  Various works to be carried out 
in metropolitan court complex at 
Gheekanta, Ahmedabad

-- 

--  --  531.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર 
પાટડી, િજ.સુરъ×ĩનગર ખાતે કોટ↓ સંકЮલમાં 
કіપાઉ×ડમાં આરસીસી રોડ બનાવવો 

86  (R. and B.) Division, Surendranagar 
Providing R.C.C road in the 
compound of court premises at Patdi. 
dist. Surendranagar

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર મોડાસા, 
િજ.સાબરકાંઠા ખાતે કોટ↓માં સંકЮલમાં 
વકЫલોની બેઠક ãયવçથા માટъ નવા શેડનુ 
બાંધકામ

87  (R. and B.) Division, Himatnagar 
Construction of new shed for sitting 
arrangement for advocates in court 
campus at Modasa, Dist. Sabarkantha

-- 

--  --  2501.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા બહુચરાજી 
ખાતે અદાલતના નવા મકાનનુ બાંધકામ

88  (R. and B.) Division, Mahesana 
Construction of new court building at 
Bahucharaji

-- 

--  --  165518.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર ĪાંગĪા 
ખાત ેઅદાલતના નવા મકાનનુ બાંધકામ

89  (R. and B.) Division, 
SurendranagarConstruction of new 
court building at Dhrangadhara.

-- 

--  --  9761.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ િવરમગામ 
ખાતે નવી અદાલતના મકાનનુ બાંધકામ

91  (R. and B.) Division, 
AhmedabadConstruction, of new court 
building at Viramgam

-- 

--  --  29764.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભૂજ અંજાર ખાતે 
નવી અદાલતના મકાનનુ બાંધકામ

92  Construction, of New court building 
at Anjar.

-- 
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--  --  115742.00  858.24  182.00  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

અમદાવાદ ખાતે હાઇકોટ↓ના હાલના 
મકાનનુ સુધારા વધારા સાથેનુ બાંધકામ

93  (R. and B.) Division, 
AhmedabadConstruction, addition and 
alteration work in existing high court 
building at Ahmedabad

91.00

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાËયની 
જુદી જુદી અદાલતોનુ સુધારા વધારા સાથેનુ 
બાંધકામ

94  Various (R.and B.) Division Addition 
and alteration etc. at various court 
building in the state

-- 

--  --  424.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ સીટી 
સીવીલ કોટ↓ અમદાવાદ ખાતે સરકારી 
વકЫલની કચેરીનું મરામતનુ કામ

96  (R. And B.) Division, Ahmedabad 
Renovation Work In The Office Of 
The Public Procecutor, City Civil 
Court, Ahmedabad.

-- 

--  --  3766.00  --  --  --       બાબરા ખાતે નવી અદાલતના મકાનનું 
બાંધકામ 

97  Construction of new court building at 
Babara.

-- 

--  --  57811.00  --  --  --       નવસારી ખાતે અદાલતના મકાનનું બાંધકામ 
અને સ′ĺલ રъકોડ↓ λમનું નવીનીકરણ 

98  Construction of court building and 
renovate central record room at 
Navasari. 

-- 

--  --  172.00  467.66  2366.00  --       અમદાવાદ ખાતે સરકારી વકЫલની કચેરી 
માટъ નવા મકાનનું બાંધકામ 

99  Construction Of New Building 
For Government Pleader Office At 
Ahmedabad. 

182.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       રાજકોટ કોટ↓ મકાનમાં જનરъટર સેટનુ 

çથાપન.
100  Installation of generator set at court 

building, at Rajkot
-- 

                 પાÎ÷   Patan  
300.00  --  32132.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ,હારીજ, પાટણ 115  Construction of new court building at 

Harij,Dist Patan
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
220.00  --  4910.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ, ધોળકા,જી 

અમદાવાદ
116  Construction of new court building at 

Dholka,Dist Ahmedabad Rural
-- 

                 અમરъલી   Amreli  
437.93  --  19634.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ,બગસરા,જી 

અમરъલી
117  Construction of new court building at 

Bagasara, Dist.Amreli
-- 

                 કÉછ   Kachchh  
328.48  --  6303.00  --  36.40  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ,નલીયા,જી કÉછ 118  Construction of new court building at 

Naliya, Dist.Kachchh.
-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
350.00  --  47778.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ , હળવદ, 

સુરъ×ĩનગર
121  Construction of new court building at 

Halvad,Dist.Surendranagar
-- 
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                 અમરъલી   Amreli  

437.93  --  38262.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ ધારી 
જી.અમરъલી

122  Construction of new court building at 
Dhari,Dist.Amreli

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
328.48  --  --  20.25  4.55  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ નખĦાણા 

જી.કÉછ
123  Construction of new court building at 

Nakhatrana Dist.Kachchh
314.50

                 પાÎ÷   Patan  
500.00  --  252.00  124.47  91.00  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ રાધનપુર 

જી.પાટણ
124  Construction of new court building at 

Radhanpur,Dist.Patan
-- 

                 અમરъલી   Amreli  
437.93  --  35270.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ વાડીયા,જી.

અમરъલી
125  Construction of new court building at 

Vadia,Dist.Amareli
-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
492.35  --  --  --  364.00  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ મેઘરજ 

જી.સાબરકાઠા
126  Construction of new court building at 

Meghraj,Dist.Sabarkantha
368.00

                 વડોદરા   Vadodara  
450.00  --  38460.00  --  --  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ જેતપુર 

જી.વડોદરા
128  Construction Of New Court Building 

At Jetpur Pavi Dist.Vadodara.
-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
492.35  --  --  --  4.55  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ િવજયનગર જી 

સાબરકાંઠા
129  Construction of new court building at 

Vijaynagar,Dist.Sabarkantha
227.50

68.30  --  --  --  --  --       રાËયની િવિવધ કોટђ↓માં સુધારા વાધરો 
અને સમારકામ કરવા બાબત, (એપીપી માટъ 
ઓફЫસ,િભલોડાનો સમાવેશ)

130  Additional and Alterations and 
renovation in the various Courts 
in States. Includes Construction Of 
Offices for APP ,Bhiloda

-- 

                 આણંદ   Anand  
1110.00  --  61919.00  --  --  --       Úલોક -એ અને બી ઉપર અનુĝમે વધારાના 

૧ અને ૨ માળ હયાત મકાન પર બાંધવા 
બાબત,આણંદ

131  Construction of additional one floor 
on Block-A and two block-B of 
present court building at Anand

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
450.00  --  112.00  141.48  273.00  --       નવી કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ નસવાડી,જી.

વડોદરા
133  Construction of new court building at 

Naswadi,Dist.Vadodara.
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
26.00  --  726.00  --  --  --       િસЧટ િસિવલ કોટ↓ અમદાવાદ ખાતે રીપેરીગ, 

Øલાçટરનુ સમારકામ,પાણી પુરવઠા,સેનીટરી 
,ફЫટỲગ,ગટર લાઇન,દરાવાજા,બારીઓ, અને 
કલરકામ વગેરъ કરવા બાબત

170  Replacing,Repairing And Renovation 
Of Housing Plaster,Water Supply, 
Sanitary,Fitting,Drainage Line, Doors, 
Windows And Coilur Work To Be 
Carried Out In The City Civil Court 
Building At Ahmedabad

-- 

 

H-2058-31
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204.50  --  29204.00  0.81  --  --       ફыિમલી કોટ↓ અમદાવાદને જુની હાઇકોટ↓ 

બીàડỲગ ખાતે સમાવેશ કરવા જλરી 
રીપેરỲગ ,નવરѕગપુરા

171  Preparation Of Accommodation For 
Family Courts,Ahmedabad In The Old 
High Court Building At Navrangpura

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
12.51  --  37819.00  --  --  --       ફыિમલી કોટ↓ વડોદરાનો પ˚ાવતી શો[પỲગ 

ખાતે સમાવેશ કરવા જλરી કાય↓વાહી બાબત
172  Preparation of accommodation for 

Family Courts in Padmavati Shopping 
Center Vadodara

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
47.80  --  --  --  --  --       મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટના કોટ↓નો જુની 

કલેકટર કіપાઉ×ડમાં આપેલ મકાનોમાં 
સમાવેશ કરવા માટъ જλરી સુધારો કરવા 
બાબત

173  Additional and Alterations in the 
buildings allotted to the Judiciary 
in the old Collectorate compound 
at Ahmedabad for accommodating 
Metropolitan Magistrate Courts at 
Ahmedabad

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
886.83  --  28865.00  --  --  --       હયાત કોટ↓ િબàડỲગ ઉપર Ħીજો માળ 

બાંધવા અને એàયુમીનીયમ, દરવાજા, 
બારીઓ,ફલોરỲગ કરવા બાબત,અમરъલી

174  Construction of third floor on the 
existing District Court Building 
and providing Alluminum 
doors,windows,flooring, Amreli

-- 

                 દાહોદ   Dahod  
324.64  --  38883.00  28.49  --  --       હયાત કોટ↓ િબàડỲગ માં સુધારો વધારો, અને 

વધારાનો Ħીજો માળ બાંધવા બાબત, દાહોદ
175  Construction of additional work in 

present constructing District Court 
Building and additiona 3rd floor on 
District Court Building at Dahod

-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
50.00  --  279.00  --  --  --       ઓવરહъડ પાણીની ટ″ક બાંધવા 

બાબત,નЧડયાદ
176  Providing facility of overhead water 

tank in District Court compound at 
Nadiad.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
1.00  --  --  --  --  --       િસટી િસિવલ કોટ↓માટъ જમીન ની 

ખરીદી,અમદાવાદ
177  To parches land for City Civil 

Court,Ahmedabad
-- 

78.00  --  844.00  --  --  --       14 લેબર કોટђ↓માં સુધારા વાધરો અને 
સમારકામ કરવા બાબત,

178  Additional and Alterations 
and renovation in the 14 
Labours,Ahmedabad Courts in States.

-- 
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555.00  --  38636.00  --  91.00  --       ગુજરાત હાઇકોટ↓માં( સુધારા વાધરો 

અને સમારકામ(ÙલોરỲગ બદલવુ , 
અ×યકામ અને સોલર િસçટમ બેસાડવા), 
અમદાવાદ

179  Additional and Alterations and 
renovation repalcement of flooring, other 
works and instolation of solar system in 
the High Court of Gujarat, Ahmedabad

9.10

                 નવસારી   Navsari  
21.38  --  2538.00  --  --  --       નવો બાર λમ િસિવલ કોટ↓માં 

બાંધવાબાબત,ગણદъવી,નવસારી
181  Construction of New Bar Room in Civil 

Court premises, Gandevi,Navsari
-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
377.00  --  --  --  4.55  --       પાંચ ફыિમલી કોટ↓ િબàડỲગ 

બાંધકામ,જુનાગઢ
183  Construction Of Buliding For Five 

Family Courts At Junagadh
22.75

                 અમરъલી   Amreli  
299.65  --  3676.00  --  --  --       લેબર કોટ↓ િબàડỲગ બાંધકામ,અમરъલી 185  Construction Of Building For Labour 

Court Of Amreli
-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
481.06  --  --  --  34.12  --       પાંચ લેબર કોટ↓ િબàડỲગ 

બાંધકામ,જુનાગઢ
186  Construction Of Building For Five 

Labour Court At Junagadh
45.50

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
500.00  --  23693.00  --  --  --       ઔધોિગક કોટ↓ િબàડỲગ 

બાંધકામ,ભાવનગર
188  Construction Of Building For Industrial 

Court At Bhavnagar.
-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
300.00  --  3912.00  --  --  --       લેબર કોટ↓ િબàડỲગ બાંધકામ,મહъસાણા 189  Construction Of Building For Labour 

Court At Mahesana
-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
400.00  --  26217.00  --  --  --       ઔધોિગક કોટ↓ બીЩàડગ બાંધકામ,નЧડયાદ 190  Construction of building for Industrial 

Court at Nadiad.
-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division Ahmedabad  

1024.97  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે çમોલ કોઝ કોટ↓નું 
બાંધકામ.

191  To Construct new building of Small 
Cause Court at Ahmedabad.

-- 

5000.00  --  54914.00  2971.36  5460.00  --       અમદાવાદ ખાતે ૮ નવા કોટ↓ λમ 
બાંધવાનું કામ

192  To Construct of 08 new Court Buildings 
in the City Civil Court, Ahmedabad

4550.00

                 અમરъલી   Amreli  
435.69  --  --  204.39  --  --       જાફરાબદ ખાતે નવું કોટ↓ મકાનનું 

બાંધકામ.
193  To construct of new Court building for, 

Jafarabad.
-- 

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
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2450.21  --  68277.00  --  --  --       ડીસા, િજ·ો બનાસકાંઠા ખાતે નવું કોટ↓ 

િબàડỲગનું બાંધકામ..
194  To construct of new Court Building at 

Deesa, Dist. Banskantha..
-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ જુનાગઢ   R & B Division, Junagadh  
114.14  --  --  --  --  --       જુનાગઢ ખાતે ૫ (પાંચ) નવી ફыમીલી 

કોટ↓ના મકાનનું બાંધકામ.
195  To construct of new Court building 

for 05 (five) Family Courts at 
Junagadh

-- 

                   City Divisions, Rajkot  
3032.02  --  415.00  213.30  910.00  --       ગ℮ડલ,િજ·ો રાજકોટ ખાતે િજ·ા કોટ↓ 

િબàડỲગ અને નવી સીવીલ કોટ↓ના મકાનનું 
બાંધકામ.

196  To construct of additional District 
Court building,and New Civil Court 
Building at Gondal. District Rajkot.

182.00

412.81  --  24657.00  --  --  --       પડધરી િજ·ો રાજકોટ ખાતે નવું સીવીલ 
કોટ↓નું મકાનનું બાંધકામ.

197  To construct of new Civil Court 
Building at Paddhari,District Rajkot.

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
450.00  --  60487.00  --  --  --       ધનસુરા િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે નવું કોટ↓ 

િબàડỲગ બાંધવાનું આયોજન છъ. તેથી આ 
નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

198  To construct of proposed new 
Court building at Dhansura,District 
Sabarkantha.

-- 

450.00  --  --  --  --  --       માલપુર િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે નવું કોટ↓નું 
મકાનનું બાંધકામ.

199  To construction of proposed new 
Court Building at Malpur, District 
Sabarkantha.,

-- 

450.00  --  26849.00  49.55  --  --       વડાલી િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે નવું કોટ↓નું 
મકાનનું બાંધકામ. િબàડỲગ બાંધવાનું 
આયોજન છъ. તેથી આ નવું કામ રજૂ કરъલ 
છъ

200  To construct of proposed new 
Court Building at Vadali,District 
Sabarkantha.

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
1.00  --  --  --  --  --       કЮકાવાવ, િજ·ો અમરъલી ખાતે નવું કોટ↓ના 

મકાનનું બાંધકામ.
201  To constuct of court building at 

kunkavav District Amareli.
-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

1.26  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે કોટ↓ માં જનરъટર λમનું 
બાંધકામ

224  Construction of new Generator Room 
in Small Cause Court, Ahmedabad.

-- 

3.00  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે કોટ↓માં શૌચાલયનું 
બાધકામ

225  Construction of new lavatory block 
and bathroom.

-- 

4.18  --  533.00  9.00  --  --       ઘીકાંટા, અમદાવાદ ખાતે કોટ↓ માં ફЮવારાનું 
સુધારા, વધારાનું કામ. .

226  Providing RCC stage and reparation 
and renovation of fountain in the 
Metropolitan Magistrate Court 
Complex at Gheekanta, Ahmedabad

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
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433.05  --  --  18.22  141.31  --       અમરъલી ખાતેની િજ·ા કોટ↓ માં મિહલા 

અને પુλષો માટъ બાર λમ અને રીĝЫએશન 
λમનું બાંધકામ.

227  Construction of Ladies and Gents Bar 
Room, Recreation Hall etc. at District 
Court, Amreli.

-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
48.87  --  --  --  --  --       ખેરાલુ ખાતેના કોટ↓ના નવીનીકરણનું કામ. 228  Renovation work of Court Building, 

Kheralu
-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરъ×ĩનગર   (R And B) Division, Surendranagar  
115.00  --  --  --  54.78  --       લỲમડી ખાતે કોટ↓માં વધારાના બે કોટ↓ λમનું 

બાંધકામ.
237  To Construct of Additional Two Court 

room at Limbdi,
-- 

10.00  --  1628.00  --  --  --       ચોટીલા, િજ·ો સુરъ×ĩનગર ખાતે કોટ↓માં 
સુધારા-વધારાનું કામ

238  To Construct of 3 rooms in the 
Court Building at Chotila, District 
Surendranagr.for addition and 
Alteration. of Construction,

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
17.50  --  959.00  --  --  --       ડભોઈ િજ·ો વડોદરા ખાતે કોટ↓માં સુધારા, 

વધારાનું કામ.
241  To Construct for addition and 

Alteration work at the Court Building 
at Dabhoi, Dist.

-- 

7.50  --  314.00  --  --  --       પાદરા િજ·ો વડોદરા ખાતે કોટ↓માં 
શૌચાલય,અને પાક―ગની સુિવધા ઉભી 
કરવાનું કામ

242  To Construct of lavatory block. and 
Parking shed at Addl. Civil Judge 
Court at Padra, Dist. Vadodara.

-- 

10.00  --  824.00  --  --  --       સીનોર િજ·ો વડોદરા ખાતે કોટ↓માં સુધારા, 
વધારા અને રીપેરỲગનું કામ

243  To Construct of addition and 
alteration work Court Building at 
Sinor, Dist. Vadodara.

-- 

5.00  --  440.00  --  --  --       ફાçટ ĺેક કોટ↓, છોટા ઉદъપુર િજ·ો વડોદરા 
ખાતે સુધારા, વધારાનું કામ.

244  To Construct of addition and 
alteration work of Court Building of 
Computer Room of Fast Track Court 
building at Chhota-udepur, Dist. 
Vadodara.

-- 

2.85  --  --  --  --  --       છોટા ઉદъપુર ખાતે કોટ↓માં સુધારા, વધારા 
અને રીપેરỲગ કામ.

245  Waterproofing on terrace of Civil 
Court building at Chhota-udepur, Dist. 
Vadodara.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       મુળી જી સુરъ×ĩનગર ખાતે કÜપાઉѕડ વોલનુ 

કામ(૭૫% કы×ĩ પુરçĝЮત યોજના )
246  Raising of Compound wall and 

construction of Compound wall in 
the court building at Muli, Dist. 
Surendranagar

-- 

--  --  --  --  --  --       ચીફ મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓, અમદાવાદ 
ખાતે બે નવી કોટ↓ ખાતે ડાયસ પી પી 
λમ ચેÜબર, çટાફ λમ, મુˆામાલ λમ અને 
ઇલેÄĺીકલ કામ

247  Construction of two new Court to be 
established besides Record Room on 
1st Floor, floor with Dias, P.P. Room, 
Chamber, staff room, muddamal room 
and also Electrical work for the same 
at the Court of Chief Metropolitan 
Magistrate, Ahmedabad.

-- 

 

H-2058-32
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--  --  879.00  --  --  --       મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓ નં.25 અમદાવાદ 

ખાતે સુધારા વધારાનુ કામ
248  Addition and alteration in 

Metropolitan Magistrate court No.25, 
1st Floor, work like Furniture, staff 
room, P.P. Room, Partition, Dias, 
Witness box etc.

-- 

--  --  --  --  --  --       મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓ નં.૩૫ અને 
૩૬, અમદાવાદ ખાતે સુધારા વધારાનુ કામ

250  Addition and alteration in M.M.N.I. 
Act Court No.35 and 36 work 
like preparation of Dias, witness 
box, Railing etc. in Metropolitan 
Magistrate Court, Ahmedabad.

-- 

10.00  --  --  --  --  --       મુળી જી સુરъ×ĩનગર ખાતે કÜપાઉѕડ વોલનુ 
કામ

255  Raising of Compound wall and 
construction of Compound wall in 
the court building at Muli, Dist. 
Surendranagar

-- 

22.50  --  --  --  --  --       ચીફ મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓, અમદાવાદ 
ખાતે બે નવી કોટ↓ ખાતે ડાયસ પી પી 
λમ ચેÜબર, çટાફ λમ, મુˆામાલ λમ અને 
ઇલેÄĺીકલ કામ

256  Construction of two new Court to be 
established besides Record Room on 
1st Floor, floor with Dias, P.P. Room, 
Chamber, staff room, muddamal room 
and also Electrical work for the same 
at the Court of Chief Metropolitan 
Magistrate, Ahmedabad

-- 

12.00  --  --  --  --  --       મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓ નં.25 અમદાવાદ 
ખાતે સુધારા વધારાનુ કામ

257  Addition and alteration in 
Metropolitan Magistrate court No.25, 
1st Floor, work like Furniture, staff 
room, P.P. Room, Partition, Dias, 
Witness box etc.

-- 

3.00  --  --  --  --  --       ચીફ મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓, અમદાવાદ 
ખાતે ઇલેÄĺીકલ કામ

258  Electric work at the Court of Chief 
Metropolitan Magistrate, Ahmedabad.

-- 

5.52  --  --  --  --  --       મેĺોપોલીટન મેજીçĺેટ કોટ↓ નં.૩૫ અને 
૩૬, અમદાવાદ ખાતે સુધારા વધારાનુ કામ

259  Addition and alteration in M.M.N.I. 
Act Court No.35 and 36 work 
like preparation of Dias, witness 
box, Railing etc. in Metropolitan 
Magistrate Court, Ahmedabad.

-- 
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                 પાÎ÷   Patan  

650.00  --  --  --  145.60  --       સાંતલપુર-વારાહી િજ.પાટણ ખાતે નવી 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

264  Construction of new Court Building 
at Santalpur at Varahi, Dist. Patan

91.00

387.53  --  --  --  109.20  --       પાટણ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગના ચોથા 
માળના બાંધકામ બાબત.

265  Construction of 4th floor on the 
existing Court Building at Patan.

43.68

                 પોરબંદર   Porbandar  
965.00  --  --  --  273.00  --       પોરબંદર ખાતે િજ·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં 

સાત કોટ↓ના સમાવેશ માટъ Ħીજા માળના 
બાંધકામ બાબત

266  Regarding construction of third floor 
to accommodate seven Courts in the 
District Court Building, Porbandar

91.00

                   City Divisions, Rajkot  
110.00  --  --  --  29.12  --       રાજકોટ ખાતે સીએલએફ બંગલા નં.૧૬ 

માં નવા એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત.

267  Construction of new Annexy 
Building at Rajkot in CLF Bungalow 
No.16

-- 

2353.90  --  --  --  364.00  --       રાજકોટ ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 
મકાનના બાંધકામ બાબત

268  Construction of new Building for 
Family Court, Rajkot

182.00

110.00  --  --  --  1.82  --       રાજકોટ ખાતે િસિવલ કોટ↓ કыÜપસમાં નવા 
એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

269  Construction of Annexy Building in 
the Civil Court campus at Rajkot

-- 

1148.00  --  --  --  1.82  --       રાજકોટ ખાતે એફટીસી કોટ↓ કыÜપસમાં નવા 
એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

270  Construction of Annexy Building in 
F.T.C. Campus at Rajkot.

-- 

50.00  --  --  --  18.20  --       ગ℮ડલ અને પડધરી િસવાયના રાજકોટ 
િજ·ાની િજ·ા અને તાબાની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં કમપાઉ×ડ વોલની આઠ ફЮટ 
સુધીની ઉѕચાઇ વધારવાના કામ બાબત.

271  To extend height of the compound 
wall upto 8 ft. of the District and 
Subordinate Court buildings of 
Rajkot District except Gondal and 
Paddhari.

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
215.18  --  --  --  3.64  --       જામનગર ખાતેની િજ·ા કોટ↓ની પĦકાર 

કોલોનીમાં સે×ĺલ રъકડ↓ λમના બાંધકામ 
બાબત.

272  Construction of Central Record 
Room in the Patrakar Colony at 
District Court, Jamnagar

18.20

200.00  --  --  --  14.56  --       ખંભાળીયા, જામનગર ખાતે ફાçટ ĺેક 
કોટ↓ના મકાનમાં વધારો કરવા બાબત.

273  Expansion of Fast Track Court 
Building at Khambhalia, Jamnagar.

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
108.00  --  --  0.95  1.82  --       ઉના િજ.જુનાગઢ ખાતે હયાત સીવીલ 

કોટ↓ િબàડỲગ પાસેની ખુ·ી ËÆયા પર 
વધારાના બાંધકામ બાબત.

274  Additional Court Building at Una on 
the open land besides the existing 
Civil Court Building at Una, Dist. 
Junagadh

10.92
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200.00  --  --  --  10.92  --       જુનાગઢ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામ બાબત.
275  Construction of new District Court Building 

at Junagadh.
-- 

201.79  --  --  --  10.92  --       માળીયા-હાટીના િજ.જુનાગઢ ખાતે હયાત 
કોટ↓ િબàડỲગમાં વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત.

276  Construction of Additional floor on the 
existing Court Building at Malia-Hatina, 
Dist. Junagadh

-- 

75.34  --  --  --  7.28  --       માંગરોલ િજ.જુનાગઢ ખાતે હયાત કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત.

277  Construction of Additional floor on the 
existing Court building at Mangrol, Dist. 
Junagadh

-- 

                 ખેડા   Kheda  
132.07  --  --  12.32  28.98  --       ઠાસરા િજ.ખેડા ખાતે િસિવલ કોટ↓ 

િબàડỲગમાં વધારાના કામ બાબત.
278  Extension of Civil Court Building at Thasra, 

Dist. Kheda
9.10

5833.00  --  --  --  182.00  --       નЧડયાદ ખાતે િજ·ા કોટ↓ કÜપાઉ×ડમાં 
વધારાના સǼાવીસ કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

279  Construction of Additional Court Building 
for housing 27 Courts in the District Court 
compound at Nadiad.

364.00

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
316.78  --  --  --  1.82  --       ગોધરા ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
280  Construction of new building for Family 

Court, Godhara
91.00

                 સુરત   Surat  
200.00  --  193.00  1.23  131.23  --       સુરત ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
281  Construction of new Building for Family 

Court, Surat
91.00

51.75  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ફાçટ ĺેક કોટ↓ િબàડỲગમાં બે 
વધારાની કોટ↓ના બાંધકામ અને જી·ા 
કોટ↓માં કોટ↓ કы×ટીન, લોકઅપ λમ, વહીવટી 
λમ, કોÜપુટર λમમાં સુધારા વધારાના કામ 
બાબત

282  Addition and alteration work of Court 
canteen, Lockup room, Adm. Room, 
Computer room in the district Court and for 
construction of two more additional Courts 
in the Fast Tract Court Building at Surat.

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
371.31  --  --  --  91.00  --       થાનગઢ જી. સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
283  Construction of new Court Building at 

Thangadh, District Surendranagar
1.82

                 વડોદરા   Vadodara  
8800.00  --  --  --  --  --       વેકસીન ઈનçટીટ્યુટ, અકોટા, વડોદરા 

ખાતે બંધાતા નવી કોટ↓ િબàડỲગમાં 
વધારાના Ħણ માળના બાંધકામ બાબત

284  For construction of addional three floors in 
the new Court building under construction at 
Vaccine Institute, Akota, Vadodara.

-- 

98.11  --  --  --  14.56  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા સીનીયર િસિવલ 
જજની સૂિચત કોટ↓માં વધારના કોટ↓ λમ, 
ટોઈલેટ સાથેની જજ ચેÜબર, çટъનો λમ 
અને çટાફ λમના બાંધકામ બાબત.

285  Construction of Additional Court room, 
Judge Chamber with attached toilet, Steno 
Room and two Staff Room to accommodate 
the proposed Court of Senior Civil Judge at 
Dabhoi, Dist. Vadodara

-- 
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32.56  --  --  --  9.20  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 

કыÜપસમાં પેવર Úલોક, સી.સી. રોડ, 
વોટર બોર, ગાડ↓નỲગ, કіપાઉ×ડ ગેટ 
અને અ×ય પરચુરણ કામ સુધારા 
વધારાના કામ બાબત.

286  Addition and alteration to Court campus 
i.e. Paver block, C.C. Road, Water Bore, 
Gardening, Compound gate and Misc. 
Work at Dabhoi, Dist. Vadodara

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
506.46  --  --  31.32  147.95  --       વાપી જી. વલસાડ ખાતેની કોટ↓ના 

ઉપરના માળъ વધારાની બે કોટ↓ના 
બાંધકામ બાબત

287  Construction of additional vertical 
expanasion for two Court Building at 
Vapi, Dist. Valsad.

9.10

260.06  --  --  --  87.38  --       વલસાડ ખાતે કોટ↓ના ઉપરના માળъ 
વધારાની બે કોટ↓ના બાંધકામ બાબત

288  Construction of two Courts by vertical 
extension in old Court Building in Head 
Quarter Valsad, Dist. Valsad.

-- 

122.95  --  --  --  37.48  --       વલસાડ ખાતેની નવી હયાત જી·ા 
કોટ↓માં બે લીÙટ માટъ સુધારા 
વધારાના કામ બાબત

289  Addition and alteration work to construct 
two lifts in the new existing District 
Court building at Valsad

9.10

                   Various District Of State  
500.00  --  --  --  145.60  --       રાËયના નવા જી·ાઓ માટъ નવી 

કોટ↓ના બાંધકામ બાબત
290  Construction of new Court Building at 

newly created Districts in the State.
910.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
500.00  --  --  --  182.00  --       રાËયના નવા તાલુકાઓ માટъ નવી 

કોટ↓ના બાંધકામ બાબત
291  Construction of new Court Building at 

newly created Talukas in the State.
91.00

                   Various District Of State  
500.00  --  856.00  --  36.40  --       રાËયની જુદી જુદી કોટ↓માં સુધારા 

વધારાના કામ બાબત
292  Addition and alteration work at various 

Court Building in the State.
9.10

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
956.00  --  --  --  109.20  --       જેસર િજ.ભવનગર ખાતે નવી 

સીવીલ કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત.

293  Construction of new Civil Court 
Building at Jeshar, Dist. Bhavnagar.

318.50

247.69  --  --  --  91.97  --       ઉમરાલા િજ.ભવનગર ખાતે નવી 
સીવીલ કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત.

294  Construction of new Civil Court 
Building at Umrala, Dist. Bhavnagar.

45.50

3117.03  --  --  --  364.00  --       બોટાદ િજ.ભવનગર ખાતે નવી 
સીવીલ કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત.

295  Construction of new Civil Court 
Building at Botad, Dist. Bhavnagar.

546.00

 

H-2058-33



130

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
200.00  --  --  --  69.16  --       ઘોઘા િજ.ભાવનગર ખાતે હયાત કોટ↓ 

િબàડỲગમાં વધારાના બાંધકામ બાબત.
296  Additional construction on the existing 

Court Building at Ghogha, Dist. 
Bhavnagar

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
200.00  --  --  --  1.82  --       ગાંધીનગર ખાતે સૂિચત ફыમીલી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
297  Construction of Building for proposed 

Family Court at Gandhinagar
-- 

1685.00  --  --  --  91.00  --       ગાંધીનગર ખાતે હયાત િજ·ા કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત.

298  Construction of Additional floor in 
the existing District Court Building at 
Gandhinagar

455.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
6.11  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતેની જી·ા કોટ↓ના નવમાં 

માળъ લાકડાનું ફЫΤ ડાયસ, વીટનેΤ બોΤ 
અને અ×ય પરચુરણ કામ બાબત

299  Regarding Major work of fixing wooden 
Dias, Witness Box and other Misc. 
work at the 9th floor of Dist.Court, 
Ahmedabad

-- 

5.20  --  491.00  --  --  --       ગુજરાત çટъટ Ëયુડીશીયલ એકыડેમીમાં 
પીવીસીનું તળીયું કરવા બાબત

300  For providing and fixing P.V.C. flooring 
in the Gujarat State Judicial Academy.

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
20.00  --  --  --  3.64  --       ઘોઘા જી. ભાવનગર ખાતે બે પુλષ અને çĦી 

શૌચાલય તથા સાયકલ çટъ×ડ બાંધવા બાબત
301  To construct two Gents lavatory and one 

Ladies lavatory and one cycle stand at 
Ghogha, Dist. Bhavnagar.

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
20.00  --  --  --  --  --       જામનગર ખાતેની જી·ા કોટ↓માં વીટનેસ 

શેડ, પાક―ગ શેડ, ટોયલેટ, લાયĮેરી, çĺ℮ગ 
λમ, રъકડ↓ λમ અને જનરъટર λમ બાંધવા 
બાબત

302  To construct Witness shed, parking shed, 
Toilets, Library, Strong Room, Record 
Room and Generator Room at District 
Court Building, Jamnagar.

-- 

20.00  --  --  --  1.82  --       ખંભાળીયા જી. જામનગર ખાતેની કોટ↓માં 
પાક―ગ શેડ, શારીЧરક તકલીફવાળા માટъ 
ઢાળ, લાયĮેરી λમ, çĺ℮ગ λમ, રъકડ↓ λમ, 
જનરъટર λમ અને મુˆામાલ λમના કામ 
બાબત

303  Parking Shed, Ramp for physically 
challenged, Library Room, Strong Room, 
Record Room, Generator Room and 
Muddamal Room at Court Building, 
Khambhalia, Dist. Jamnagar

-- 

20.00  --  --  --  9.10  --       ˛ારકા, જી. જામનગર ખાતેની કોટ↓માં 
વીટનેસ શેડ, પાક―ગ શેડ, શારીЧરક 
તકલીફવાળા માટъ ઢાળ અને çĺ℮ગ λમના 
કામ બાબત

304  Witness shed, Parking shed, Ramp 
for physically challenged and Strong 
Room at Court Building, Dwarka, Dist. 
Jamnagar.

-- 

20.00  --  --  --  --  --       લાલપુર જી. જામનગર ખાતેની કોટ↓માં 
વીટનેસ શેડ અને પાક―ગ શેડના કામ બાબત

305  Witness Shed and Parking shed at Court 
Building, Lalpur, Dist. Jamnagar.

-- 
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20.00  --  --  --  0.91  --       જોડીયા, જી. જામનગર ખાતેની કોટ↓માં 

કіપાઉ×ડ વોલ, પાક―ગ શેડ, શારીЧરક 
તકલીફવાળા માટъ ઢાળ અને વોચમેન 
λમના કામ બાબત

306  Compound Wall, Parking Shed, Ramp 
for physically challenged and Room 
for watchman at Court building, 
Jodia,Jamnagar

-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
2.39  --  --  --  --  --       પોરબંદર ખાતેની જી·ા કોટ↓ કіપાઉ×ડમાં 

નવી પોલીસ ચોકЫ અને પંપ λમ બાંધવા 
બાબત

308  Construction of new Police Chowki, 
adjacent to the Pump Room in the 
compound of District Court Building, 
Porbandar.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
771.23  --  --  45.78  168.12  --       બરવાળા, િજ.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે 

નવા કોટ↓ના મકાનના બે માળ માટъના 
બાંધકામ બાબત

309  Construction of new Court Building 
for Two Floors at Barvala, Dist. 
Ahmedabad Rural

18.20

733.71  --  --  10.02  700.70  --       હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતે નવા 
પુçતકાલયના મકાનના બાંધકામ બાબત

310  Construction of new library Building 
at High Court of Gujarat, Ahmedabad

182.00

1218.02  --  --  84.90  182.00  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ ખાતેના કыÜપસમાં 
ગુજરાત રાËય કાનુની સેવા સǼા મંડળ 
ના મકાનના બાંધકામ બાબત.

311  Construction of building for the 
Gujarat State Legal Services Authority 
in the campus of the High Court of 
Gujarat

91.00

26.78  --  1909.00  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ ખાતેના કыÜપસમાં 
પાÄસ↓ એ×ડ ગાડ↓ન િવભાગ માટъ çટોર 
λમના બાંધકામ બાબત.

312  Construction of store room for Parks 
and Gardens Department in the 
campus of the High Court of Gujarat.

-- 

                 ભλચ   Bharuch  
288.31  --  --  --  94.45  --       ભιચ ખાતે નવી ફыમીલી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામ બાબત.
313  Construction of new Family Court 

Building at Bharuch
-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
215.18  --  --  --  5.46  --       જામનગર ખાતેની િજ·ા કોટ↓ની પĦકાર 

કોલોનીમાં સે×ĺલ રъકડ↓ λમના બાંધકામ 
બાબત.

314  Construction of Central Record Room 
in the Patrakar Colony at District 
Court, Jamnagar

27.30

200.00  --  --  --  21.84  --       ખંભાળીયા, જામનગર ખાતે ફાçટ ĺેક 
કોટ↓ના મકાનમાં વધારો કરવા બાબત.

315  Expansion of Fast Track Court 
Building at Khambhalia, Jamnagar.

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
108.00  --  --  2.86  2.73  --       ઉના િજ.જુનાગઢ ખાતે હયાત સીવીલ 

કોટ↓ િબàડỲગ પાસેની ખુ·ી ËÆયા પર 
વધારાના બાંધકામ બાબત.

316  Additional Court Building at Una on 
the open land besides the existing 
Civil Court Building at Una, Dist. 
Junagadh

16.38
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200.00  --  --  --  16.38  --       જુનાગઢ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામ બાબત.
317  Construction of new District Court 

Building at Junagadh.
-- 

201.79  --  --  5.88  16.38  --       માળીયા-હાટીના િજ.જુનાગઢ ખાતે 
હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં વધારાના માળના 
બાંધકામ બાબત.

318  Construction of Additional floor on the 
existing Court Building at Malia-Hatina, 
Dist. Junagadh

-- 

75.34  --  --  0.13  10.92  --       માંગરોલ િજ.જુનાગઢ ખાતે હયાત કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત.

319  Construction of Additional floor on the 
existing Court building at Mangrol, Dist. 
Junagadh

-- 

                 ખેડા   Kheda  
132.07  --  --  37.90  43.48  --       ઠાસરા િજ.ખેડા ખાતે િસિવલ કોટ↓ 

િબàડỲગમાં વધારાના કામ બાબત.
320  Extension of Civil Court Building at 

Thasra, Dist. Kheda
13.65

5833.00  --  --  --  273.00  --       નЧડયાદ ખાતે િજ·ા કોટ↓ કÜપાઉ×ડમાં 
વધારાના સǼાવીસ કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

321  Construction of Additional Court 
Building for housing 27 Courts in the 
District Court compound at Nadiad.

546.00

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
316.78  --  --  --  2.73  --       ગોધરા ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
322  Construction of new building for Family 

Court, Godhara
136.50

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
956.00  --  --  --  163.80  --       જેસર િજ.ભવનગર ખાતે નવી સીવીલ 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
323  Construction of new Civil Court 

Building at Jeshar, Dist. Bhavnagar.
477.75

247.69  --  --  --  137.95  --       ઉમરાલા િજ.ભવનગર ખાતે નવી સીવીલ 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

324  Construction of new Civil Court 
Building at Umrala, Dist. Bhavnagar.

68.25

3117.03  --  --  --  546.00  --       બોટાદ િજ.ભવનગર ખાતે નવી સીવીલ 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

325  Construction of new Civil Court 
Building at Botad, Dist. Bhavnagar.

819.00

200.00  --  --  --  103.74  --       ઘોઘા િજ.ભાવનગર ખાતે હયાત કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાના બાંધકામ બાબત.

326  Additional construction on the existing 
Court Building at Ghogha, Dist. 
Bhavnagar

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
200.00  --  --  --  2.73  --       ગાંધીનગર ખાતે સૂિચત ફыમીલી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
327  Construction of Building for proposed 

Family Court at Gandhinagar
-- 

1685.00  --  --  --  136.50  --       ગાંધીનગર ખાતે હયાત િજ·ા કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત.

328  Construction of Additional floor in 
the existing District Court Building at 
Gandhinagar

682.50

                 પાÎ÷   Patan  
 



133

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
650.00  --  --  --  218.40  --       સાંતલપુર-વારાહી િજ.પાટણ ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
329  Construction of new Court Building 

at Santalpur at Varahi, Dist. Patan
136.50

387.53  --  --  --  163.80  --       પાટણ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગના ચોથા 
માળના બાંધકામ બાબત.

330  Construction of 4th floor on the 
existing Court Building at Patan.

65.52

                 પોરબંદર   Porbandar  
965.00  --  --  --  409.50  --       પોરબંદર ખાતે િજ·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં 

સાત કોટ↓ના સમાવેશ માટъ Ħીજા માળના 
બાંધકામ બાબત

331  Regarding construction of third floor 
to accommodate seven Courts in the 
District Court Building, Porbandar

136.50

                   City Divisions, Rajkot  
110.00  --  --  --  43.68  --       રાજકોટ ખાતે સીએલએફ બંગલા નં.૧૬ 

માં નવા એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત.

332  Construction of new Annexy Building 
at Rajkot in CLF Bungalow No.16

-- 

2353.90  --  --  --  546.00  --       રાજકોટ ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 
મકાનના બાંધકામ બાબત

333  Construction of new Building for 
Family Court, Rajkot

273.00

110.00  --  --  --  2.73  --       રાજકોટ ખાતે િસિવલ કોટ↓ કыÜપસમાં નવા 
એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

334  Construction of Annexy Building in 
the Civil Court campus at Rajkot

-- 

1148.00  --  --  --  2.73  --       રાજકોટ ખાતે એફટીસી કોટ↓ કыÜપસમાં 
નવા એનેΤી િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.

335  Construction of Annexy Building in 
F.T.C. Campus at Rajkot.

-- 

50.00  --  --  --  27.30  --       ગ℮ડલ અને પડધરી િસવાયના રાજકોટ 
િજ·ાની િજ·ા અને તાબાની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં કіપાઉ×ડ વોલની આઠ ફЮટ 
સુધીની ઉѕચાઇ વધારવાના કામ બાબત.

336  To extend height of the compound 
wall upto 8 ft. of the District and 
Subordinate Court buildings of Rajkot 
District except Gondal and Paddhari.

-- 

                 સુરત   Surat  
200.00  --  --  1.23  196.83  --       સુરત ખાતે ફыમીલી કોટ↓ માટъ નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
337  Construction of new Building for 

Family Court, Surat
136.50

51.75  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ફાçટ ĺેક કોટ↓ િબàડỲગમાં 
બે વધારાની કોટ↓ના બાંધકામ અને 
જી·ા કોટ↓માં કોટ↓ કы×ટીન, લોકઅપ λમ, 
વહીવટી λમ, કોÜપુટર λમમાં સુધારા 
વધારાના કામ બાબત

338  Addition and alteration work of Court 
canteen, Lockup room, Adm. Room, 
Computer room in the district Court 
and for construction of two more 
additional Courts in the Fast Tract 
Court Building at Surat.

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
371.31  --  --  --  136.50  --       થાનગઢ જી. સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
339  Construction of new Court Building 

at Thangadh, District Surendranagar
2.73

                 વડોદરા   Vadodara  
 

H-2058-34
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8800.00  --  --  --  --  --       વેકસીન ઈનçટીટ્યુટ, અકોટા, વડોદરા 

ખાતે બંધાતા નવી કોટ↓ િબàડỲગમાં 
વધારાના Ħણ માળના બાંધકામ બાબત

340  For construction of addional three 
floors in the new Court building under 
construction at Vaccine Institute, Akota, 
Vadodara.

-- 

98.11  --  --  --  21.84  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા સીનીયર િસિવલ 
જજની સૂિચત કોટ↓માં વધારના કોટ↓ λમ, 
ટોઈલેટ સાથેની જજ ચેÜબર, çટъનો λમ 
અને çટાફ λમના બાંધકામ બાબત.

341  Construction of Additional Court room, 
Judge Chamber with attached toilet, 
Steno Room and two Staff Room to 
accommodate the proposed Court of 
Senior Civil Judge at Dabhoi, Dist. 
Vadodara

-- 

32.56  --  --  14.89  13.81  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
કыÜપસમાં પેવર Úલોક, સી.સી. રોડ, વોટર 
બોર, ગાડ↓નỲગ, કіપાઉ×ડ ગેટ અને અ×ય 
પરચુરણ કામના સુધારા વધારા બાબત.

342  Addition and alteration to Court campus 
i.e. Paver block, C.C. Road, Water Bore, 
Gardening, Compound gate and Misc. 
Work at Dabhoi, Dist. Vadodara

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
6.11  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતેની જી·ા કોટ↓ના નવમાં 

માળъ લાકડાનું ફЫΤ ડાયસ, વીટનેΤ બોΤ 
અને અ×ય પરચુરણ કામ બાબત

343  Regarding Major work of fixing wooden 
Dias, Witness Box and other Misc. work 
at the 9th floor of Dist.Court, Ahmedabad

-- 

5.20  --  --  --  --  --       ગુજરાત çટъટ Ëયુડીશીયલ એકыડેમીમાં 
પીવીસીનું તળીયું કરવા બાબત

344  For providing and fixing P.V.C. flooring 
in the Gujarat State Judicial Academy.

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
20.00  --  --  --  5.46  --       ઘોઘા જી. ભાવનગર ખાતે બે પુλષ અને 

çĦી શૌચાલય તથા સાયકલ çટъ×ડ બાંધવા 
બાબત

345  To construct two Gents lavatory and one 
Ladies lavatory and one cycle stand at 
Ghogha, Dist. Bhavnagar.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
506.46  --  --  46.33  221.92  --       વાપી જી. વલસાડ ખાતેની કોટ↓ના ઉપરના 

માળъ વધારાની બે કોટ↓ના બાંધકામ બાબત
346  Construction of additional vertical 

expanasion for two Court Building at 
Vapi, Dist. Valsad.

13.65

260.06  --  --  --  131.07  --       વલસાડ ખાતે કોટ↓ના ઉપરના માળъ 
વધારાની બે કોટ↓ના બાંધકામ બાબત

347  Construction of two Courts by vertical 
extension in old Court Building in Head 
Quarter Valsad, Dist. Valsad.

-- 

122.95  --  --  1.48  56.21  --       વલસાડ ખાતેની નવી જી·ા કોટ↓માં બે 
લીÙટ માટъ સુધારા વધારાના કામ બાબત

348  Addition and alteration work to construct 
two lifts in the new District Court 
building at Valsad

13.65
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                   Various District Of State  

500.00  --  --  --  218.40  --       રાËયના નવા જી·ાઓ માટъ નવી 
કોટ↓ના બાંધકામ બાબત

349  Construction of new Court Building at 
newly created Districts in the State.

1365.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
500.00  --  --  --  273.00  --       રાËયના નવા તાલુકાઓ માટъ નવી 

કોટ↓ના બાંધકામ બાબત
350  Construction of new Court Building at 

newly created Talukas in the State.
136.50

                   Various District Of State  
500.00  --  --  --  54.60  --       રાËયની જુદી જુદી કોટ↓માં સુધારા 

વધારાના કામ બાબત
351  Addition and alteration work at 

various Court Building in the State.
13.65

                 જામનગર   Jamnagar  
20.00  --  --  --  --  --       જામનગર ખાતેની જી·ા કોટ↓માં 

વીટનેસ શેડ, પાક―ગ શેડ, ટોયલેટ, 
લાયĮેરી, çĺ℮ગ λમ, રъકડ↓ λમ અને 
જનરъટર λમ બાંધવા બાબત

352  To construct Witness shed, parking 
shed, Toilets, Library, Strong Room, 
Record Room and Generator Room at 
District Court Building, Jamnagar.

-- 

20.00  --  --  --  2.73  --       ખંભાળીયા જી. જામનગર ખાતેની 
કોટ↓માં પાક―ગ શેડ, શારીЧરક 
તકલીફવાળા માટъ ઢાળ, લાયĮેરી 
λમ, çĺ℮ગ λમ, રъકડ↓ λમ, જનરъટર 
λમ અને મુˆામાલ λમના કામ 
બાબત

353  Parking Shed, Ramp for physically 
challenged, Library Room, Strong 
Room, Record Room, Generator 
Room and Muddamal Room at Court 
Building, Khambhalia, Dist. Jamnagar

-- 

20.00  --  --  --  13.65  --       ˛ારકા, જી. જામનગર ખાતેની કોટ↓માં 
વીટનેસ શેડ, પાક―ગ શેડ, શારીЧરક 
તકલીફવાળા માટъ ઢાળ અને çĺ℮ગ 
λમના કામ બાબત

354  Witness shed, Parking shed, Ramp 
for physically challenged and Strong 
Room at Court Building, Dwarka, 
Dist. Jamnagar.

-- 

20.00  --  --  --  --  --       લાલપુર જી. જામનગર ખાતેની 
કોટ↓માં વીટનેસ શેડ અને પાક―ગ 
શેડના કામ બાબત 

355  Witness Shed and Parking shed 
at Court Building, Lalpur, Dist. 
Jamnagar.

-- 

20.00  --  --  --  1.36  --       જોડીયા, જી. જામનગર ખાતેની 
કોટ↓માં કіપાઉ×ડ વોલ, પાક―ગ શેડ, 
શારીЧરક તકલીફવાળા માટъ ઢાળ 
અને વોચમેન λમના કામ બાબત

356  Compound Wall, Parking Shed, Ramp 
for physically challenged and Room 
for watchman at Court building, 
Jodia,Jamnagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
771.23  --  --  32.25  252.17  --       બરવાળા, િજ.અમદાવાદ ખાતે નવા 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
357  Construction of new Court Building at 

Barvala, Dist. Ahmedabad Rural
27.30
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733.71  --  --  --  --  --       હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતે નવા 

પુçતકાલયના મકાનના બાંધકામ બાબત
358  Construction of new library Building at 

High Court of Gujarat, Ahmedabad
-- 

1218.02  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ ખાતેના કыÜપસમાં 
ગુજરાત રાËય કાનુની સેવા સǼા મંડળ ના 
મકાનના બાંધકામ બાબત.

359  Construction of building for the Gujarat 
State Legal Services Authority in the 
campus of the High Court of Gujarat

-- 

26.78  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ ખાતેના કыÜપસમાં પાÄસ↓ 
એ×ડ ગાડ↓ન િવભાગ માટъ çટોર λમના 
બાંધકામ બાબત.

360  Construction of store room for Parks and 
Gardens Department in the campus of the 
High Court of Gujarat.

-- 

                 ભλચ   Bharuch  
288.31  --  --  92.00  141.69  --       ભιચ ખાતે નવી ફыમીલી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામ બાબત.
361  Construction of new Family Court 

Building at Bharuch
-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
2.39  --  --  --  --  --       પોરબંદર ખાતેની જી·ા કોટ↓ કіપાઉ×ડમાં 

નવી પોલીસચોકЫ અને પંપ λમ બાંધવા 
બાબત

363  Construction of new Police Chowki, 
adjacent to the Pump Room in the 
compound of District Court Building, 
Porbandar.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
6.00  --  --  --  --  --       જીએચસી કыÜપસમાં, સોલા, અમદાવાદ 

ખાતે જૂની લીફટ પેનલ બદલવા બાબત.
364  To replace old lift panels installated 

in Gujarat High court campus, Sola, 
Ahmedabad

-- 

20.00  --  --  --  --  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
વીજળી બચાવવા માટъ çĺરીટ લાઇટના 
કામ બાબત.

365  Providing street light work for 
power saving at GHC campus, Sola, 
Ahmedabad.

-- 

20.00  --  --  --  18.20  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
સે×ĺલ એ.સી સીçટમ માટъ સોÙટનỲગ 
Øલાન પુλ પાડવા બાબત

366  Providing softening plant for central A.C. 
system installated at GHC campus, Sola, 
Ahmedabad

-- 

10.00  --  --  --  9.10  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
ડી.જી. સેટ માટъ સી×ĝોનાઇઝỲગ પેનલ પુλ 
પાડવા બાબત

367  Providing synchronizing panels for D.G. 
Set at GHC campus, Sola, Ahmedabad.

-- 

7.80  --  --  --  --  --       ૫૨ એચ.પી બોર પÜપ સેટ-૨, ૧૦ 
એચ.પી મડ પÜપ સેટ-૨, ૨૦ એચ.પી સબ 
મોટર પÜપ સેટ અને એસેસરીઝ-૪ પૂરી 
પાડવા બાબત.

368  Providing 52 H.P. Bore pump set-2, 10 
H.P. mud pump set-2, 20 H.P. sub motor 
pump set and accesaries-4.

-- 

9.60  --  --  --  --  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
પી.એસ./પી.પી.એસ. ચેÜબરમાં ૧.૫ çપીàટ 
એ.સી. મશીનના સુધારા બાબત.

369  Renovation to 1.5 tone spilt A.C. 
machines in P.S./P.P.S. chambers in GHC 
campus, Sola, Ahmedabad

-- 
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19.44  --  --  --  --  --       િવરમગામ, જી. અમદાવાદ (ĠાÜય) 

ખાતેની નવી કોટ↓ના મકાનમાં પાટЪ↓શન, 
પોલીશ કોટા પÔથર, કબાટ અને અ×ય 
પરચુરણ કામ બાબત

370  Major work of Brick partition, polish kota 
stone, shelves, power coated aluminium 
cup board shutters, cement plaster, colour, 
sandwitch cup-board and sandwithch seating 
required to be carried out in the under 
construction of new Court Building at Vir

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
1.80  --  --  --  0.08  --       વાઘોડીયા જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ 

િબàડỲગમાં સુધારા વધારા પેવર ÚલોÄસ, 
મુÅય દરવાજો અને અ×ય પરચુરણ કામ 
કરવા બાબત

371  Addition and Alteration providing paver 
blocks, main gate and other misc. work to 
Court Building at Waghodia, Dist. Vadodara

-- 

0.50  --  --  --  0.06  --       કરજણ જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં 
સુધારા વધારા સીલỲગ અને અ×ય 
પરચુરણ કામ કરવા બાબત

372  Addition and Alteration providing False 
ceiling and other misc. work to Court 
Building at Karjan, Dist. Vadodara

-- 

8.00  --  --  --  0.38  --       પાદરા જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં 
સુધારા વધારા વોટર λમ, એંટી ટમા↓ઈટ 
ĺીટમે×ટ, જનરъટર λમ, લેડીઝ માટъ અલગ 
ટોઈલેટ Úલોક, કÜપાઉ×ડ વોલ અને અ×ય 
પરચુરણ કામ કરવા બાબત

373  Addition and Alteration providing Water 
Room, Anti- termite treatment, Generator 
room, separate toilet block for ladies, 
compound wall and other misc. work to 
Court building at Padra, Dist. Vadodara

-- 

2.00  --  --  --  0.11  --       છોટાઉદъપુર જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ 
િબàડỲગમાં સુધારા વધારા દરવાજા, 
બારીનું રીપેરỲગ, કલર, Øલાçટર, પાણીની 
ટાંકЫ અને અ×ય પરચુરણ કામ કરવા 
બાબત

374  Addition and Alteration reparing of doors, 
windows, work of color, plaster and other 
misc. work and providing water tank to 
Court building at Chhotaudepur, Dist. 
Vadodara

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
350.00  --  --  --  16.38  --       ગીર ગઢડા, જી. જુનાગઢ ખાતે નવી 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
375  Construction of new Court Building at Gir 

Gadhada, Dist. Junagadh.
81.90

                 કÉછ   Kachchh  
350.00  --  --  --  185.64  --       દયાપર, તા. લખપત જી. કÉછ ખાતે નવી 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
376  Construction of new Court Building at 

Dayapar, Tal. Lakhpat, Dist. Kachchh
136.50

                 વડોદરા   Vadodara  
4381.00  --  --  --  109.20  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
377  Construction of new District Court Building, 

Narmada at Rajpipla.
682.50

                 પાÎ÷   Patan  
650.40  --  --  --  218.40  --       શંખેΐર, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
378  Construction of new Court building at 

Shankheswar, Dist. Patan
163.80

 

H-2058-35
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 િહѕમતનગર   Himatanagar  

4000.00  --  --  --  546.00  --       મોડાસા, જી. અરવ·ી ખાતે નવી જી·ા 
કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

379  Construction of new District Court 
Building, Arvalli at Modasa.

546.00

                 વડોદરા   Vadodara  
354.51  --  --  --  68.25  --       િસનોર, જી. વડોદરા ખાતે એક કોટ↓ના 

સમાવેશ માટъ નવી િસિવલ કોટ↓ના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

380  Construction of new Civil Court 
Building to accommodate one Court 
at Sinor, Dist. Vadodara

2.73

                 આણંદ   Anand  
350.00  --  --  --  68.25  --       સોજીĦા, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
381  Construction of new Court Building 

at Sojitra, Dist. Anand.
109.20

                 પાÎ÷   Patan  
650.40  --  --  --  68.25  --       સરçવતી, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
382  Construction of new Court building at 

Saraswati, Dist. Patan
273.00

                 વડોદરા   Vadodara  
913.56  --  --  --  68.25  --       કરજણ, જી. વડોદરા ખાતે Ħણ કોટ↓ના 

સમાવેશ માટъ નવી કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

383  Construction of new Court building 
to accommodate 03 Courts at Karjan, 
Dist. Vadodara

2.73

                 ખેડા   Kheda  
109.21  --  --  --  27.30  --       નડીયાદ, જી. ખેડા ખાતે જી·ા કોટ↓ના 

મકાનનું નવીનીકરણ અને સુધારા વધારા 
બાબત

384  Addition, alteration and renovation 
of District Court Building at Nadiad, 
Dist. Kheda.

13.56

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
27.90  --  --  4.93  --  --       ઈડર, જી. સાબરકાંઠા ખાતેની નવી કોટ↓ 

માટъ કы×ટીન, પાક―ગ શેડ અને એĬોચ 
રોડ પુરા પાડવા બાબત

385  To provide canteen, parking shed 
and approach road in the campus of 
newly constructed Court Building at 
Idar, Dist. S.K.

-- 

                 આણંદ   Anand  
400.00  --  --  --  2.73  --       બોરસદ, જી. આણંદ ખાતે વધારાની Ħણ 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
386  Construction of additional three 

Courts at Borsad, Dist. Anand.
-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
350.00  --  --  --  10.92  --       ગીર ગઢડા, જી. જુનાગઢ ખાતે નવી 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
387  Construction of new Court Building 

at Gir Gadhada, Dist. Junagadh.
54.60

                 કÉછ   Kachchh  
350.00  --  --  --  123.76  --       દયાપર, તા. લખપત જી. કÉછ ખાતે નવી 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
388  Construction of new Court Building 

at Dayapar, Tal. Lakhpat, Dist. 
Kachchh

91.00
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                 વડોદરા   Vadodara  

4381.00  --  --  --  72.80  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે નવી 
કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

389  Construction of new District Court 
Building, Narmada at Rajpipla.

455.00

                 પાÎ÷   Patan  
650.40  --  --  --  145.60  --       શંખેΐર, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
390  Construction of new Court building at 

Shankheswar, Dist. Patan
109.20

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
4000.00  --  --  --  364.00  --       મોડાસા, જી. અરવ·ી ખાતે નવી જી·ા 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
391  Construction of new District Court 

Building, Arvalli at Modasa.
364.00

                 વડોદરા   Vadodara  
354.51  --  --  --  45.50  --       િસનોર, જી. વડોદરા ખાતે એક કોટ↓ના 

સમાવેશ માટъ નવી િસિવલ કોટ↓ના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

392  Construction of new Civil Court 
Building to accommodate one Court at 
Sinor, Dist. Vadodara

1.82

                 આણંદ   Anand  
350.00  --  --  --  45.50  --       સોજીĦા, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
393  Construction of new Court Building at 

Sojitra, Dist. Anand.
72.80

                 પાÎ÷   Patan  
650.40  --  --  --  45.50  --       સરçવતી, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
394  Construction of new Court building at 

Saraswati, Dist. Patan
182.00

                 વડોદરા   Vadodara  
913.56  --  --  --  45.50  --       કરજણ, જી. વડોદરા ખાતે Ħણ કોટ↓ના 

સમાવેશ માટъ નવી કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

395  Construction of new Court building 
to accommodate 03 Courts at Karjan, 
Dist. Vadodara

1.82

                 ખેડા   Kheda  
109.21  --  --  --  18.20  --       નડીયાદ, જી. ખેડા ખાતે જી·ા કોટ↓ના 

મકાનનું નવીનીકરણ અને સુધારા 
વધારા બાબત

396  Addition, alteration and renovation of 
District Court Building at Nadiad, Dist. 
Kheda.

9.05

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
27.90  --  --  --  --  --       ઈડર, જી. સાબરકાંઠા ખાતેની નવી કોટ↓ 

માટъ કы×ટીન, પાક―ગ શેડ અને એĬોચ 
રોડ પુરા પાડવા બાબત

397  To provide canteen, parking shed and 
approach road in the campus of newly 
constructed Court Building at Idar, 
Dist. S.K.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
200.00  --  --  --  182.00  --       ગુજરાત હાઇકોટ↓ ખાતે ગેટ નં.૨ અને 

૫ પાસે નવા કÜપાઉ×ડ વોલના બાંધકામ 
બાબત

398  Construction of new compound wall 
near Gate No.2 and 5 at Gujarat High 
Court

136.50
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500.00  --  --  0.40  455.00  --       નવી િબàડỲગ માટъ ઇ×ટરનલ રોડના 

બાંધકામ અને ļેનેજ એ×ડ વોટર સØલાય 
સીçટમ પૂરી પાડવા બાબત.

399  Construction of internal road and providing 
drainage and water supply system for new 
building.

136.50

134.40  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઇકોટ↓ ખાતે સે×ĺલ 
આર.ઓ.સીçટમ પૂરી પાડવા બાબત

400  Providing central R.O. system at Gujarat 
High Court

136.50

800.00  --  --  --  728.00  --       ગુજરાત હાઇકોટ↓ ખાતે ૨૦૦ વધુ એડવોકыટ 
ચેÜબરોના બાંધકામ બાબત

401  Construction of 200 more Advocate 
chambers in the High Court of Gujarat

455.00

300.00  --  --  --  273.00  --       ગુજરાત હાઇકોટ↓ કыÜપસમાં ઇલેЩÄĺક કыબલ 
અને એ.સી ĺે×ચ પૂરી પાડવા બાબત

402  Strenghening of Electric Cable and A.C 
trench in the campus of Gujarat High Court

91.00

35.00  --  --  8.48  31.85  --       ૩૦ જજીસ બંÆલોવ બોડકદъવ, અમદાવાદ 
ખાતે નવા ઇ.એસ.આર. ઓવર હъડ ટъ×કના 
બાંધકામ બાબત

403  Construction of new E.S.R. over head 
tank at 30 Judges bungalow at Badakdev, 
Ahmedabad.

9.10

55.11  --  --  --  --  --       વીઆરએફ સીçટમ, એડવોકыટ પÜપ λમ, 
એડમીન પÜપ λમ, ૮ કોટ↓ િબàડỲગના કામ 
માટъ વધારાનુ કыબલ વક↕ પુλ પાડવા બાબત

404  Providing additional cable work for 
following building work VRF System, 
Advocate pump room, Admin pump room, 8 
Court Building

-- 

24.30  --  --  --  22.11  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
એ.સી મશીન માટъ પાવર સેવỲગ વક↕ પુλ 
પાડવા બાબત.

405  Providing power saving work for A.C. 
machine at GHC campus, Sola, Ahmedabad.

-- 

45.00  --  --  --  --  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
કમીટી λમ-૧ માટъ નવું સાઉ×ડ સીçટમ પુλ 
પાડવા બાબત.

406  Providing new sound system for committee 
room-1 at GHC campus, Sola, Ahmedabad.

-- 

40.00  --  --  --  --  --       જીએચસી કыÜપસ, સોલા અમદાવાદ માટъ 
૫૦૦ કы.વી.એ ડી.જી સેટ પુλ પાડવા બાબત.

407  Providing 500 K.V.A. D.G. Set for GHC 
campus, Sola, Ahmedabad.

-- 

25.00  --  --  --  22.75  --       જીએચસી કыÜપસમાં, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
સે×ĺલાઇઝડ એ.સી Øલા×ટના સુધારા-વધારા 
બાબત.

408  Addition and alteration to centralised A.C. 
plant installated in GHC campus, Sola, 
Ahmedabad.

-- 

156.00  --  --  --  65.48  --       હયાત ૧૫ જૂની ઓટીસ લીફટના 
આધુિનકરણ બાબત

409  Modernisation of existing 15 rears old Otis 
lift.

-- 

19.44  --  --  --  --  --       િવરમગામ, જી. અમદાવાદ (ĠાÜય) ખાતેની 
નવી કોટ↓ના મકાનમાં પાટЪ↓શન, પોલીશ 
કોટા પÔથર, કબાટ અને અ×ય પરચુરણ કામ 
બાબત

410  Major work of Brick partition, polish kota 
stone, shelves, power coated aluminium 
cup board shutters, cement plaster, colour, 
sandwitch cup-board and sandwithch seating 
required to be carried out in the under 
construction of new Court Building at 
Viramgam. Dist. Ahmedabad (Rural).

-- 
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                 વડોદરા   Vadodara  

1.80  --  --  --  0.06  --       વાઘોડીયા જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ 
િબàડỲગમાં સુધારા વધારા પેવર ÚલોÄસ, 
મુÅય દરવાજો અને અ×ય પરચુરણ કામ 
કરવા બાબત

411  Addition and Alteration providing 
paver blocks, main gate and other 
misc. work to Court Building at 
Waghodia, Dist. Vadodara

-- 

50.00  --  --  --  0.04  --       કરજણ જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં 
સુધારા વધારા સીલỲગ અને અ×ય 
પરચુરણ કામ કરવા બાબત

412  Addition and Alteration providing 
False ceiling and other misc. work 
to Court Building at Karjan, Dist. 
Vadodara

-- 

8.00  --  --  --  0.25  --       પાદરા જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં 
સુધારા વધારા વોટર λમ, એંટી ટમા↓ઈટ 
ĺીટમે×ટ, જનરъટર λમ, લેડીઝ માટъ અલગ 
ટોઈલેટ Úલોક, કÜપાઉ×ડ વોલ અને અ×ય 
પરચુરણ કામ કરવા બાબત

413  Addition and Alteration providing 
Water Room, Anti- termite treatment, 
Generator room, separate toilet block 
for ladies, compound wall and other 
misc. work to Court building at Padra, 
Dist. Vadodara

-- 

2.00  --  --  --  0.07  --       છોટાઉદъપુર જી. વડોદરા ખાતે કોટ↓ 
િબàડỲગમાં સુધારા વધારા દરવાજા, 
બારીનું રીપેરỲગ, કલર, Øલાçટર, પાણીની 
ટાંકЫ અને અ×ય પરચુરણ કામ કરવા 
બાબત

414  Addition and Alteration reparing of 
doors, windows, work of color, plaster 
and other misc. work and providing 
water tank to Court building at 
Chhotaudepur, Dist. Vadodara

-- 

                 આણંદ   Anand  
400.00  --  --  --  1.82  --       બોરસદ, જી. આણંદ ખાતે વધારાની Ħણ 

કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
415  Construction of additional three Courts 

at Borsad, Dist. Anand
-- 

                 સુરત   Surat  
50.00  --  --  --  18.20  --       સુરત ખાતેની નવી જી·ા કોટ↓ િબàડỲગ 

અને મàટી લેવલ પાક―ગના બાંધકામ 
બાબત

416  Construction of new District Court 
Building and Multi level Parking at 
Surat.

3.64

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
9.05  --  --  --  3.30  --       ËયુЧડિશયલ કોમØલેΤ િમરઝાપુર, 

જી.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતેની કોટ↓માં 
એàયુિમિનયમ પાટЪ↓શન, એàયુિમિનયમ 
çલાઈડỲગ કબાટ, કોટા સેàફ અને અ×ય 
પરચૂરણ કામ બાબત

417  Providing and fixing alluminium 
partition, aluminium sliding cupboard, 
kota shelves and other miscellaneous 
work in Judicial Complex at Mirzapur, 
Ahmedabad Rural

36.40

 

H-2058-36
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  

97.20  --  --  --  35.38  --       ડીસા, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 
િબàડỲગમાં વધારાની Ħણ કોટ↓ના 
િવçતરણ બાબત

418  Expansion of three more Court in 
new Court Building at Deesa, Dist. 
Banaskantha.

72.80

                 પોરબંદર   Porbandar  
70.95  --  --  --  25.82  --       પોરબંદર ખાતે Чડçĺીકટ કોટ↓ 

કіપાઉ×ડમાં મહાÓમા ગાંધીનું çટъÉયું 
મુકવા બાબત

419  Placing the Statue of Mahatma Gandhi 
in the compound of District Court, 
Porbandar

8.74

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
4.00  --  --  --  1.46  --       પોશીના, જી. સાબરકાંઠા ખાતે 

િĬЩ×સપાલ િસિવલ જજને રહъવા 
ફાળવેલ સેવા સદનમાં સુધારા-
વધારાના કામ બાબત

420  Addition and alteration in the portion 
of Taluka Seva Sadan allotted for 
housing the Court of Principal civil 
Judge, Poshina, Dist. S.K.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
3.00  --  --  --  1.10  --       વાઘોЧડયા, જી. વડોદરા ખાતેની 

કોટ↓માં કલર કામ અને અ×ય 
પરચુરણ કામના સુધારા-વધારા 
બાબત

421  Addition and alteration of Colour 
work and miscellaneous work to Court 
Building at Waghodia, Dist. Vadodara

-- 

6.00  --  --  --  2.18  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
માટъ બારી-બારણા ЧરપેરỲગ, ÙલોરỲગ 
અને અ×ય પચુ↓રણ કામો.

422  Addition and alteration for repairing 
of doors, winodws, flooring and other 
miscellaneous work to Court Building 
at Dabhoi, Dist. Vadodara

-- 

20.20  --  --  --  7.35  --       વડોદરા ખાતેની લેબર કોટ↓માં Ġાઉ×ડ 
ફલોર તથા ફçટ Ùલોર પર અ×ય 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવા બાબત

423  Renovation and providing other 
facilities on the ground floor and first 
floor of Labour Court, Vadodara

7.28

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
672.10  --  --  --  81.55  --       દъĦોજ, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે 

નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત

424  Construction of new Court Building at 
Detroj, Dist. Ahmedabad Rural

91.00

1340.30  --  --  --  162.63  --       બાવળા, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે 
નવી કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

425  Construction of new Court Building at 
Bavla, Dist. Ahmedabad Rural

91.00
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                 જામનગર   Jamnagar  

3824.46  --  --  --  464.03  --       ખંભાળીયા, જી. દъવભૂિમ ˛ારકા ખાતે નવી 
જી·ા કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

426  Construction of new District Court 
Building, Devbhumi Dwarka at 
Khambhalia.

54.60

300.00  --  --  --  36.40  --       ઓખા, જી. જામનગર ખાતે નવી િસિવલ 
કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

427  Construction of new Civil Court 
Building at Okha, Dist. Jamnagar

36.40

                 પાÎ÷   Patan  
300.00  --  --  --  36.40  --       ચાણçમા, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
428  Construction of new Court Building at 

Chanasma, Dist. Patan.
109.20

                 રાજકોટ   Rajkot  
1178.70  --  --  --  143.02  --       ટѕકારા, જી. રાજકોટ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
429  Construction of new Court Building at 

Tankara, Dist. Rajkot
54.60

                 વડોદરા   Vadodara  
120.00  --  --  --  14.56  --       દъસર જી. વડોદરા ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
430  Construction of new Court Building at 

Desar, Dist. Vadodara.
9.10

                 જામનગર   Jamnagar  
300.00  --  --  --  36.40  --       જામનગર ખાતે નવી જી·ા કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
431  Construction of new District Court 

Building at Jamnagar.
36.40

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
1002.00  --  --  --  121.58  --       નવ રિચત તાલુકો લાખાણી, 

જી.બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

432  Construction of new Court Building at 
newly formed Taluka Lakhni, District 
Banaskantha

182.00

1124.00  --  --  --  136.38  --       નવ રિચત તાલુકો સુઈગામ, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

433  Construction of new Court Building at 
newly formed Taluka Suigam, District 
Banaskantha.

109.20

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
123.68  --  --  --  45.02  --       ËયુЧડિશયલ કોમØલેΤ િમરઝાપુર, 

જી.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતેની કોટ↓માં જુની 
િલફટ નં.૨૫,૨૬ અને ૫૨ ,૫૩ ની 
જÆયાએ નવી િલÙટ બદલવા બાબત

434  Replacement of old Passenger Lift 
Nos.25, 26 and 52,53 by providing 
new Passenger Lifts in the Judicial 
complex, Mirzapur, District Court, 
Ahmedabad Rural

1.82

                 વડોદરા   Vadodara  
265.30  --  --  --  32.18  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતેની હયાત કોટ↓માં 

વધારાની બે કોટђ↓ સમાવવા માટъ વધારાના 
માળના બાંધકામ બાબત

435  Construction of Additional floor 
on the existing Court Building to 
accommodate two more Courts at 
Savli, Dist. Vadodara

1.82
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                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

726.10  --  --  --  122.32  --       દъĦોજ, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત

436  Construction of new Court Building 
at Detroj, Dist. Ahmedabad Rural

136.50

1340.30  --  --  --  243.94  --       બાવળા, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 
કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

437  Construction of new Court Building 
at Bavla, Dist. Ahmedabad Rural

136.50

                 જામનગર   Jamnagar  
3824.46  --  --  --  696.05  --       ખંભાળીયા, જી. દъવભૂિમ ˛ારકા ખાતે 

નવી કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત
438  Construction of new District Court 

Building, Devbhumi Dwarka at 
Khambhalia.

81.90

300.00  --  --  --  54.60  --       ઓખા, જી. જામનગર ખાતે નવી િસિવલ 
કોટ↓ના મકાનના બાંધકામ બાબત

439  Construction of new Civil Court 
Building at Okha, Dist. Jamnagar

54.60

                 પાÎ÷   Patan  
300.00  --  --  --  54.60  --       ચાણçમા, જી. પાટણ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
440  Construction of new Court Building 

at Chanasma, Dist. Patan.
163.80

                     
1178.70  --  --  --  214.53  --       ટѕકારા, જી. રાજકોટ ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
441  Construction of new Court Building 

at Tankara, Dist. Rajkot
81.90

                 વડોદરા   Vadodara  
120.00  --  --  --  21.84  --       દъસર, જી. વડોદરા ખાતે નવી કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
442  Construction of new Court Building 

at Desar, Dist. Vadodara.
13.65

                 જામનગર   Jamnagar  
300.00  --  --  --  54.60  --       જામનગર ખાતે નવી જી·ા કોટ↓ના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
443  Construction of new District Court 

Building at Jamnagar.
54.60

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
1002.00  --  --  --  182.36  --       નવ રિચત તાલુકો લાખાણી, 

જી.બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

444  Construction of new Court Building 
at newly formed Taluka Lakhni, 
District Banaskantha

273.00

1124.00  --  --  --  204.56  --       નવ રિચત તાલુકો સુઈગામ, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

445  Construction of new Court Building 
at newly formed Taluka Suigam, 
District Banaskantha.

163.80

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
123.68  --  --  --  67.54  --       ËયુЧડિશયલ કોમØલેΤ િમરઝાપુર, 

જી.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતેની કોટ↓માં જુની 
િલફટ નં.૨૫,૨૬ અને ૫૨ ,૫૩ ની 
જÆયાએ નવી િલÙટ બદલવા બાબત

446  Replacement of old Passenger Lift 
No.25, 26 and 52,53 by providing 
new Passenger Lifts in the Judicial 
complex, Mirzapur, District Court, 
Ahmedabad Rural

2.73
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                 વડોદરા   Vadodara  

265.30  --  --  --  48.29  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતેની હયાત 
કોટ↓માં વધારાની બે કોટђ↓ સમાવવા 
માટъ વધારાના માળના બાંધકામ 
બાબત

447  Construction of Additional floor 
on the existing Court Building to 
accommodate two more Courts at 
Savli, Dist. Vadodara

2.73

                 સુરત   Surat  
50.00  --  --  --  27.30  --       સુરત ખાતેની નવી જી·ા કોટ↓ 

િબàડỲગ અને મàટી લેવલ પાક―ગના 
બાંધકામ બાબત

448  Construction of new District Court 
Building and Multi level Parking at 
Surat.

5.46

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
9.05  --  --  --  4.94  --       Ëયુડીિશયલ કોમØલેΤ િમરઝાપુર, 

જી.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતેની 
કોટ↓માં એàયુિમિનયમ પાટЪ↓શન, 
એàયુિમિનયમ çલાઈડỲગ કબાટ, 
કોટા સેàફ અને અ×ય પરચૂરણ કામ 
બાબત

449  Providing and fixing alluminium 
partition, aluminium sliding 
cupboard, kota shelves and other 
miscellaneous work in Judicial 
Complex at Mirzapur, Ahmedabad 
Rural

54.60

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
97.20  --  --  --  53.07  --       ડીસા, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગમાં વધારાની Ħણ કોટ↓ના 
િવçતરણ બાબત

450  Expansion of three more Court in 
new Court Building at Deesa, Dist. 
Banaskantha.

109.20

                 પોરબંદર   Porbandar  
70.95  --  --  --  38.74  --       પોરબંદર ખાતે Чડçĺીકટ કોટ↓ 

કіપાઉ×ડમાં મહાÓમા ગાંધીનું çટъÉયું 
મુકવા બાબત

451  Placing the Statue of Mahatma 
Gandhi in the compound of District 
Court, Porbandar

13.10

                 પાલનપુર   Palanpur  
4.00  --  --  --  2.18  --       પોશીના, જી. સાબરકાંઠા ખાતે 

િĬЩ×સપાલ િસિવલ જજને રહъવા 
ફાળવેલ સેવા સદનમાં સુધારા-
વધારાના કામ બાબત

452  Addition and alteration in the portion 
of Taluka Seva Sadan allotted for 
housing the Court of Principal civil 
Judge, Poshina, Dist. Sabarkantha.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
3.00  --  --  --  1.63  --       વાઘોЧડયા, જી. વડોદરા ખાતેની 

કોટ↓માં કલર કામ અને અ×ય 
પરચુરણ કામના સુધારા-વધારા 
બાબત

453  Addition and alteration of Color 
work and miscellaneous work to 
Court Building at Waghodia, Dist. 
Vadodara

-- 

 

H-2058-37
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6.00  --  --  --  3.28  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ માટъ 

બારી-બારણા ЧરપેરỲગ, ÙલોરỲગ અને
454  Addition and alteration for repairing 

of doors, winodws, flooring and other 
miscellaneous work to Court Building at 
Dabhoi, Dist. Vadodara

-- 

20.20  --  --  --  11.03  --       વડોદરા ખાતેની લેબર કોટ↓માં Ġાઉ×ડ 
ફલોર તથા ફçટ Ùલોર પર અ×ય 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવા બાબત

455  Renovation and providing other facilities 
on the ground floor and first floor of 
Labour Court, Vadodara

10.92

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
530.00  --  --  --  160.77  --       હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતે હયાત સે×ĺલ 

ચીàડ વોટર એર કіડીશનỲગ િસçટમને 
બદલીને વીઆરએફ અને એર કЮલડ 
ડીએÄસ િસçટમને અ˜તન કરવા બાબત.

456  Replacement and up gradation of 
existing central chilled water air 
conditioning system by VRF and Air 
cooled DX system at High court, 
Ahmedabad .

455.00

50.00  --  --  --  45.50  --       હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતે હાઈ ટъ×સન 
સબ çટъશન અ˜તન કરવા બાબત.

457  Upgradation of High Tension(HT) sub 
satation at High court, Ahmedabad.

-- 

                 નવા કામ   New Work  
17.76  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે મેĺોપોિલટન મેજીçĺીટ 

કોટ↓ના કіÜપાઉ×ડમાં અમુલ પાલ↓ર પાસે 
લીટીગ×ટસ માટъ બેઠક ãયવçથા અને 
શેડના બાંધકામ બાબત.

458  Construction of shed and sitting 
arrangement for the litigants besides 
the Amul Parlour in the compound 
of Metropolitan Magistrate Court, 
Ahmedabad.

6.46

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
17.80  --  --  --  --  --       પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાય 

સંકЮલ િબàડỲગના Ħીજા માળъ બે ફыિમિલ 
કોટ↓ના સમાવેશ માટъ સુધારા વધારાના 
કામ બાબત

459  Third floor in Nyay Sankul building 
at Palanpur wherein some addition 
and alteration work is required for 
accommodating 02 Family Courts, at 
Palanpur, Dist. B.K.

6.48

                 વડોદરા   Vadodara  
5.00  --  --  --  --  --       સંખેડા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 

િબàડỲગમાં પેરવ Úલોક, Ġીલ અને 
પરચુરણ કામના સુધારા વધારા બાબત. 

460  Addition and Alteration i.e. Paver Block, 
grill and miscellaneous work to Court 
Building at Sankheda, Dist. Vadodara

1.82

30.00  --  --  --  --  --       ડભોઇ જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં ÙલોЧરગ, કલરકામ, કіÜપાઉ×ડ 
વોલ, કыટલ ગાડ↓, શેડ રીપેરỲગ અને અ×ય 
પરચુરણ સુધારા વધારાના કામ બાબત.

461  Addition and Alteration to Court 
Building i.e. flooring, color work, 
compound wall, cattle guard, shed 
repairing and other miscellaneous work 
at Dabhoi, Dist. Vadodara

10.92
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10.00  --  --  --  --  --       પાદરા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 

િબàડỲગમાં પાЧક∂ગ શેડ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, 
પેરવ Úલોક, ડાયસ, અને અ×ય પરચુરણ 
સુધારા વધારના બાબત.

462  Addition and Alteration to Court Building 
i.e. Parking shed, compound wall, paver 
block, diass and other miscellaneous work 
at Padra, Dist. Vadodara

3.64

8.00  --  --  --  --  --       સાવલી જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં આર.સી.સી.રોડ, પાЧક∂ગ શેડ, 
Ġીલ અને પરચુરણ સુધારા વધારાના 
કામ બાબત.

463  Addition and Alteration to Court Building 
i.e. RCC road, parking shed, grill and 
miscellaneous work at Savli, Dist. 
Vadodara

2.91

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
17.82  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે જી·ા સેવાસદન-૧, જુની 

╞ેકટર િબàડỲગના પેહъલા માળъ ફыમીલી 
કોટ↓ને સમાવવા સુધારા વધારાના કામ 
બાબત

464  Addition and alteration on the 1st floor in 
Jilla Seva Sadan-1, old Collector building, 
Valsad for accommodation of Family 
Courts at Valsad

6.49

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
921.41  --  --  --  --  --       રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
465  Construction of new Court Building at 

Ranpur, Dist. Ahmedabad Rural
109.20

                 આણંદ   Anand  
750.00  --  --  --  --  --       આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
466  Construction of new Court Building at 

Anklav, Dist, Anand
81.90

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
950.00  --  --  --  --  --       િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
467  Construction of new Court Building at 

Shihori, Dist, B.K.
109.20

                 દાહોદ   Dahod  
600.00  --  --  --  --  --       સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
468  Construction of new Court Building at 

Sanjeli, Dist. Dahod
81.90

                   Junagadh, R&B Division  
3800.00  --  --  --  --  --       ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
469  Construction of new Court Building at Gir, 

Somnath at Verval
436.80

                 વડોદરા   Vadodara  
971.25  --  --  --  --  --       બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ 

માટъ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
470  Construction of new Court Building 

for housing 03 Court at Bodeli, Dist. 
Vadodara

109.20

                 ગોધરા   Godhara  
500.00  --  --  --  --  --       ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
471  Construction of new Court Building for 

Labour Court at Godhra.
54.60

                 સુરત   Surat  
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1000.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત 

માટъના નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત

472  Construction of new Court Building for 
Industrial and Labour Court Surat.

109.20

                 ગોધરા   Godhara  
974.57  --  --  --  --  --       ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ 

કыÜપસમાં નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત

473  Vertical expansion on the new Court 
Building in District Court campus at 
Panchmahals at Godhra

109.20

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
921.41  --  --  --  --  --       રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
474  Construction of new Court Building at 

Ranpur, Dist. Ahmedabad Rural.
72.80

                 આણંદ   Anand  
750.00  --  --  --  --  --       આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
475  Construction of new Court Building at 

Anklav, Dist, Anand.
54.60

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
950.00  --  --  --  --  --       િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
476  Construction of new Court Building at 

Shihori, Dist, Banaskantha.
72.80

                 દાહોદ   Dahod  
600.00  --  --  --  --  --       સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
477  To construct the new Court Building at 

Sanjeli, Dist. Dahod.
54.60

                   Junagadh, R&B Division  
3800.00  --  --  --  --  --       ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ
478  To construct the new Court Building at 

Gir, Somnath at Verval
291.20

                     
971.25  --  --  --  --  --       બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ 

માટъ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
479  Construction of new Court Building 

for housing 03 Court at Bodeli, Dist. 
Vadodara

72.80

                 ગોધરા   Godhara  
500.00  --  --  --  --  --       ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
480  To construct the new Court Building 

for Labour Court at Godhra.
36.40

                 સુરત   Surat  
1000.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત 

માટъના નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ.
481  To construct the new Court Building 

for Industrial and Labour Court Surat.
72.80

                 ગોધરા   Godhara  
974.57  --  --  --  --  --       -ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ 

કыÜપસમાં નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ.
482  To construct the new Court Building in 

District Court campus at Panchmahals 
at Godhra.

72.80
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                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

17.76  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે મેĺોપોિલટન મેજીçĺીટ 
કોટ↓ના કіÜપાઉ×ડમાં અમુલ પાલ↓ર પાસે 
લીટીગ×ટસ માટъ બેઠક ãયવçથા અને 
શેડના બાંધકામ બાબત.

483  Construction of shed and sitting 
arrangement for the litigants besides 
the Amul Parlour in the compound 
of Metropolitan Magistrate Court, 
Ahmedabad. 

9.70

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
17.80  --  --  --  --  --       પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાય 

સંકЮલ િબàડỲગના Ħીજા માળъ બે ફыિમિલ 
કોટ↓ના સમાવેશ માટъ સુધારા વધારાના 
કામ બાબત

484  Third floor in Nyay Sankul building 
at Palanpur wherein some addition 
and alteration work is required for 
accommodating 02 Family Courts, at 
Palanpur, Dist. B.K.

9.72

                 વડોદરા   Vadodara  
5.00  --  --  --  --  --       સંખેડા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 

િબàડỲગમાં પેરવ Úલોક, Ġીલ અને 
પરચુરણ કામના સુધારા વધારા બાબત. 

485  Addition and Alteration i.e. Paver Block, 
grill and miscellaneous work to Court 
Building at Sankheda, Dist. Vadodara

2.73

30.00  --  --  --  --  --       ડભોઇ જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં ÙલોЧરગ, કલરકામ, કіÜપાઉ×ડ 
વોલ, કыટલ ગાડ↓, શેડ રીપેરỲગ અને અ×ય 
પરચુરણ સુધારા વધારાના કામ બાબત. 

486  Addition and Alteration to Court Building 
i.e. flooring, color work, compound wall, 
cattle guard, shed repairing and other 
miscellaneous work at Dabhoi, Dist. 
Vadodara

16.38

10.00  --  --  --  --  --       પાદરા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં પાЧક∂ગ શેડ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, 
પેરવ Úલોક, ડાયસ, અને અ×ય પરચુરણ 
સુધારા વધારના બાબત. 

487  Addition and Alteration to Court Building 
i.e. Parking shed, compound wall, paver 
block, diass and other miscellaneous work 
at Padra, Dist. Vadodara

5.46

8.00  --  --  --  --  --       સાવલી જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ 
િબàડỲગમાં આર.સી.સી.રોડ, પાЧક∂ગ શેડ, 
Ġીલ અને પરચુરણ સુધારા વધારાના 
કામ બાબત. 

488  Addition and Alteration to Court Building 
i.e. RCC road, parking shed, grill and 
miscellaneous work at Savli, Dist. 
Vadodara

4.37

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
17.82  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે જી·ા સેવાસદન-૧, જુની 

╞ેકટર િબàડỲગના પેહъલા માળъ ફыમીલી 
કોટ↓ને સમાવવા સુધારા વધારાના કામ 
બાબત 

489  Addition and alteration on the 1st floor in 
Jilla Seva Sadan-1, old Collector building, 
Valsad for accommodation of Family 
Courts at Valsad

9.73

 

H-2058-38
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                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

20.10  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ િવરમગામ, જી. 
અમદાવાદ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ટોયલેટ Úલોક, સેનીટરી કામ, ÙલોરỲગ 
અને િસલỲગના કામ બાબત 

490  Construction of toilet block, sanitary 
work, flooring and replacing of existing 
fall ceiling in the existing Court building 
under 14th Finance Commission. 

18.29

                 અમરъલી   Amreli  
49.99  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ અમરъલી ખાતે 

જી·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં ઈલેÄĺીફЫકыશન 
અને રીપેરỲગના કામ બાબત 

491  Repairs and electrification in the District 
Court building at Amreli under 14th 
Finance Commission.

27.30

50.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ સાવરકЮіડલા, જી. 
અમરъલી ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં રીપેરỲગના 
કામ બાબત 

492  Repairs in the Court building at 
savarkundla Dist. Amreli under 14th 
Finance Commission. 

45.50

44.91  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ લાઠી, જી. 
અમરъલી ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં રીપેરỲગના 
કામ બાબત 

493  Repairs in the Court building at Lathi 
Dist. Amreli under 14th Finance 
Commission. 

40.87

                 આણંદ   Anand  
57.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ બોરસદ, જી. 

આણંદ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં લેડીઝ 
λમ, ખુ·ી બેઠક ãયવçથા, çવાગત કΤ 
અને ક‹ટીનના બાંધકામ બાબત 

494  Construction of Ladies room, open 
sitting arrangement, reception room and 
canteen in the existing Court building at 
Borsad, Dist. Anand under 14th Finance 
Commission. 

51.87

55.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ઉમરъઠ, જી. 
આણંદ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
çવાગત કΤ, ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના 
બાંધકામ બાબત 

495  Construction of reception, waiting 
area and canteen in the existing Court 
building at Umreth, Dist. Anand under 
14th Finance Commission. 

50.05

                     
28.88  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ મોડાસા, જી. 

અરવ·ી ખાતે જી·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ÙલોરỲગ, ફોàસ િસલỲગ, બારી-બારણા, 
કલર, Ġીલ, ફનЪ↓ચર, ટોયલેટ અને પાક―ગ 
શેડ સિહત રીનોવેશનના કામ બાબત 

496  Renovation including flooring, false 
ceiling, doors, windows,colour, grill, 
furniture, toilet and parking shed in the 
District Court building at Modasa, Dist. 
Arvalli under 14th Finance Commission. 

26.28
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49.80  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ પાલનપુર, 
જી. બનાસકાંઠા ખાતે હયાત જી·ા 
કોટ↓ િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને જાહъર 
સગવડતાના રીનોવેશનના કામ બાબત 

497  Renovation of toilet and public facility 
in the existing District Court building 
at Palanpur, Banaskantha under 14th 
Finance Commission. 

45.32

49.50  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ પાલનપુર, 
જી. બનાસકાંઠા ખાતે હયાત ફાçટ ĺેક 
કોટ↓ િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને જાહъર 
સગવડતાના રીનોવેશનના કામ બાબત 

498  Renovation of toilet and public facility 
in the existing Fast track Court 
building at Palanpur, Banaskantha 
under 14th Finance Commission. 

45.05

24.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ થરાદ, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ટોયલેટ અને જાહъર સગવડતાના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

499  Renovation of toilet and public facility 
in the existing Court building at 
Tharad, Dist. Banaskantha under 14th 
Finance Commission. 

21.84

49.30  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ દાંતા, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

500  Renovation of the existing Court 
building at Danta, Dist. Banaskantha 
under 14th Finance Commission. 

44.86

                 ખેડા   Kheda  
50.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ કપડવંજ, જી. 

ખેડા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં çવાગત 
કΤ, ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના બાંધકામ 
અને ટોયલેટ ÚલોÄસ અને સેનેટરી 
સીçટમના રીનોવેશનના કામ બાબત 

501  Construction of reception area, waiting 
area, canteen , renovation of toilet 
blocks and sanitary system in the 
existing Court building at Kapadvanj, 
Dist Kheda under 14th Finance 
Commission. 

45.50

45.16  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ડેડીયાપાડા, 
જી. નમ↓દા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
çવાગત કΤ, ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના 
બાંધકામ અને ટોયલેટ ÚલોÄસ અને 
સેનેટરી સીçટમના રીનોવેશનના કામ 
બાબત 

502  Construction of reception area, waiting 
area, canteen , renovation of toilet 
blocks and sanitary system in the 
existing Court building at Dediapada 
Dist. Narmada under 14th Finance 
Commission. 

41.10

                 ગોધરા   Godhara  
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130.75  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ગોધરા જી. 

પંચમહાલ ખાતે હયાત જી·ા કોટ↓ 
કыÜપસમાં રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત

503  Redesigning in the existing District Court 
Campus at Godhra Dist. Panchmahal under 
14th Finance Commission.

118.98

10.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ હાલોલ, 
જી. પંચમહાલ ખાતે હયાત કોટ↓ 
િબàડỲગમાં ટોયલેટ, વોટર Ĭુફỳગ અને 
ઈલેÄĺીફЫકыશનના રીનોવેશનના કામ 
બાબત

504  Renovation of toilets, work of water 
proofing and electrifacation in the existing 
Court building at Halol, Dist. Panchmahal 
under 14th Finance Commission. 

9.10

7.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ કાલોલ, જી. 
પંચમહાલ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ટોયલેટ અને વોટર Ĭુફỳગના રીનોવેશનના 
કામ બાબત

505  Renovation of toilets and work of water 
proofing in the existing Court building 
Kalol, Dist. Panchmahal under 14th Finance 
Commission. 

6.37

                 વડોદરા   Vadodara  
9.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ડભોઈ, જી. 

વડોદરા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
કы×ટીન પૂરી પાડવા, ટોયલેટ અને સેનેટરી 
આઈટમના રીનોવેશનના કામ બાબત

506  Providing canteen, renovation of toilets 
and sanitary items in the existing Court 
building at Dabhoi, Dist. Vadodara under 
14th Finance Commission. 

8.19

3.00  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ છોટા ઉદъપુર, 
જી. વડોદરા ખાતે હયાત ફાçટ ĺેક કોટ↓ 
િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને સેનેટરી આઈટમ 
અને અ×ય પરચુરણ કામના રીનોવેશનના 
કામ બાબત

507  Renovation of toilets and sanitary items 
and other miscellaneous work in the 
existing Fast Track Court building at 
Chhotaudepur, Dist. Vadodara under 14th 
Finance Commission. 

2.73

14.76  --  --  --  --  --       ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ નમ↓દા જી·ાના 
રાજપીપળા, ડેડીયાપાડા, સાગબારા અને 
િતલકવાડા ખાતેના હયાત કોટ↓ કыÜપસમાં 
રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત 

508  Redesigning in the existing Court Complex 
at Rajpipla, Dediapada, Sagbara and 
Tilakwada of District Narmada under 14th 
Finance Commission. 

13.43

400.00  --  --  --  --  --       ૧ સાણંદ, અમદાવાદ ĠાÜય, ૨ ભλચ 
૩ ગીર સોમનાથ અને ઉના ૪ કÉછ-
ભૂજ ૫ પાટણ ૬ િહѕમતનગર ૭ 
સાયલા, સુર″ĩનગર અને ૮ પાલનપુર, 
આણંદ, દાહોદ ખાતેની લેબરકોટ↓ના 
રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત

509  Redesigning in the existing Court Complex 
at 1 Sanand, Ahmedabad Rural, 2 Bharuch 
Headquarter, 3 Headquarter and Una, Gir 
Somnath at Veraval, 4 Kachchh at Bhuj, 5 
Sami and Chansma, Patan, 6 Himatnagar 
7 Sayla, Surendranagar and 8 Palanpur, 
Anand and

273.00
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                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

500.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
ફЮવાળા, લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયુટીફЫકыશનના 
કામ બાબત

510  Providing Land scapping and 
Beautification, Fountain work at Gujarat 
High Court, Sola Ahmedabad

182.00

200.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
ફЮવાળા, લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયુટીફЫકыશનના 
કામ બાબત

511  Providing and fixing shed for Electric sub 
station, road and paver block flooring work 
at Judicial Academy Building at Gujarat 
High Court, Sola, Ahmedabad

81.90

200.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ 
ખાતેની Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના મકાનમાં 
ફાયર ડીટъકશન અને Ĭોટъકશન સીçટમના 
કામ બાબત

512  Providing and fixing Fire Detection and 
protection system in Judicial Academy 
Building at Gujarat High Court, Sola 
Ahmedabad

81.90

500.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ 
ખાતેની Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના ખુ·ા 
Øલોટ એરીયામાં લે×ડ çકыપỲગ અને 
ÚયુટીફЫકыશન તેમજ પરચુરણ કામ બાબત

513  Providing Land scapping and Beautification 
work for open plot area and other Misc. 
work in Judicial Academy building at 
Gujarat High Court, Sola, Ahmedabad.

182.00

100.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
નવા ટ્યુબવેલના બાંધકામ અને જુની 
પાઈપ લાઈન બદલીને નવી વોટર પાઈપ 
લાઈન રીફЫટ કરવા બાબત

514  Construction of New Tubewell and 
removing and refixing new water pipe line 
in Gujarat High Court, Sola, Ahmedabad.

81.90

80.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
લાયĮેરી, લેડીસ બાર, જ′×ટસ બાર અને 
બાર એસોસીએશનમાં એસી સીçટમના 
નિવનીકરણ બાબત

515  Renovation of AC system in Library, 
Ladies Bar, Gents Bar and Bar Association 
in Gujarat High Court Campus, Sola, 
Ahmedabad

72.80

30.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
માનનીય જજીસની ચેÜબરના જુના çØલીટ 
એસીને બદલીને નવા ઈ×વટ↓ર ટાઈપ 
એસી મશીન પુરા પાડવા બાબત

516  Renovation of old Split AC machines 
by new inverter type Ac machine in The 
Honourable Judges Chember in Gujarat 
High Court Campus, Sola, Ahmedabad

27.30

200.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
જુની લાઈટỲગ સીçટમના બદલે નવી 
એલઈડી ફЫટỲÆસ પુરા પડવા બાબત

517  Renovation of old lighting system by 
providing new LED fittings in High Court 
Building in Gujarat High Court Campus, 
Sola, Ahmedabad

81.90

 

H-2058-39
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6.50  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 

એનજЪ↓ એફЫશીય×ટ મોટર પંપ બે ૫૨ એચપી 
અને પાંચ ૨૦ એચપી પુરા પાડવા બાબત

518  Providing Energy efficient motor pump 
set two 52 HP and five 20 HP in Gujarat 
High Court Campus, Sola, Ahmedabad. 

5.92

3.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
માનનીય ચીફ જçટીસની ચેÜબરના ટાવર ટાઈપ 
બે એસી મશીનના સુધારા વધારા બાબત

519  Addition and Alteration to Tower type 
two AC machine in The Honourable The 
Chief Justice Chember in Gujarat High 
Court Campus, Sola, Ahmedabad 

2.73

7.50  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓ કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
હયાત છ ૭.૫ એચપી મડ પંપỲગ સીçટમના 
નિવનીકરણ બાબત

520  Renovation to existing six 7.5 HP mud 
pumping system installed in Gujarat High 
Court Campus, Sola, Ahmedabad 

6.83

175.00  --  --  --  --  --       જજીસ બંગલો, અમદાવાદ ખાતે હયાત પાવર 
સØલાય çવીચગીયરનું ૩૫ મોડ્યુલર પેનલ પુરી 
પાડીને નિવનીકરણ બાબત

521  Renovation of existing power supply 
switchgear by providing 35 modular 
panel at Judges Bunglow, Ahmedabad.

72.80

120.00  --  --  --  --  --       હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતેના ઓડીટોરીયમ માટъ 
બોર વેલ, આર.ઓ. સØલાય લાઈન, પરકોલેશન 
વેલ, ડક Ġીલ કામ, પાક―ગ કબ↓ લાઈન çલોપ 
અને પરચુરણ કામ બાબત

522  Construction of Browell, R.O. water 
supply line, percolation well, duct grill 
work, parking kerb line slope and Misc. 
work for auditiorium at Gujarat High 
Court, Sola Ahmedabad.

40.95

5000.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે નવા 
બાર કોટ↓ λમનું બાંધકામ

523  Construction of New Twelve court at 
Gujarat High Court sola, Ahmedabad.

1365.00

1000.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
ડીઝાઈન, çØલાય, ઈનçટોલેશન, ફાયર Ĭોટъકશન 
સીçટમ અને હાઈ Ĭેશર વોટર િમçટ ગાડ↓ન 
ટъકનોલોજી શλ કરવા બાબત

524  Design, supply, installation, testing and 
commissioning of High pressure water 
mist Green Tenchnology Fire Protection 
Sysatem at Gujarat High Court, Sola, 
Ahmedabad.

273.00

 
175064.11  --  2560256.00  13165.45  30259.46  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 29184.07

--  --  --  --  2992.66  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 2886.31
 
175064.11  --  15195.69  --  33252.12  --  16244.27  --   એકіદર સરવાળો 51  Gross Total 32070.38
 
354693.23  --  47809.87  743.17  57991.51  1136.29  32390.44  672.95   એકіદર સરવાળો, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન 

સમુÉયય 
051  Gross Total, Constriction General Pool 

Accomodation.
55048.73

 
358236.97  212727.00  47809.87  743.17  57991.51  1136.29  32390.44  672.95   એકіદર સરવાળો, કચેરી મકાનો 01  Gross Total, Office Buildings. 55048.73
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on 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 :  
--  --               અ×ય મકાનો 60  Other Buildings.  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               બાંધકામ 051  Constriction  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               HSG-12C અિતિથ ગૃહો અને િવĴામ 

ગૃહો વગેરъના મકાનો
117297

01  HSG-12C Guest house and Rest 
house.etc Buildings
4059 60 051 01

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     

26.00  --  9880.00  65.90  91.00  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ નં ૧, અમદાવાદ 
મુંબઈ માં ગુજરાત ભવન નું બાંધકામ 
(યોજના નં. HSG-14)

1  (R. and B.) Division, No. 1, 
Ahmedabad Construction of Gujarat 
Bhavan at Mumbai. (Scheme No. 
HSG-14)

-- 

19.73  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ નાંદોદ 
ખાતે િવĴામ ગૃહનુ બાધકામ (યોજના નં 
HSG-14 )

2  (R. and B.) Division, Bharuch 
Construction Of Rest House At 
Nandod (Scheme No HSG-14)

-- 

                     
30.00  --  --  --  22.75  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી રાજુલા 

ખાતે િવĴામĠુહનુ બાંધકામ
3  (R. and B.) Division, Amreli 

Construction of rest house at Rajula
18.20

                     
150.00  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા વડોદરાના 

સરકЫટ હાઉસના કіપાઉѕડમાં ઉપભવનના 
મકાનના બાંધકામ

4  (R. and B.) Division, Vadodara 
Construction of annexe building In 
the compound of circuit house at 
Vadodara

-- 

                     
22.49  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા બોરસદ ખાતે 

અિતિથગૃહનું બાધકામ
5  (R. and B.) Division, Kheda 

Construction of guest house at 
Borsad

-- 

                     
50.00  --  --  --  45.50  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

દъહગામ ખાતે આરામગૃહનું બાધકામ
7  (R. and B.) Division, Ahmedabad 

Construction of rest house at 
Dehgam.

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
50.00  --  38.00  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા ગોધરા 

સરકЫટ હાઉસ ખાતે વધારાના છ 
çયુટનું બાધકામ

8  (R. and B.) Division, Godhara 
Construction of additional Six suit 
circuit house at Godhara. circuit 
House

91.00

20.00  --  --  --  136.50  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા ડાકોર 
ખાતે િવĴામગૃહનું બાધકામ

9  (R. and B.) Division, Kheda 
Construction of Vishramagruh at 
Dakor.

273.00

30.00  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર 
પાિલતાણા ખાતે િવĴામગૃહનું 
બાધકામ

12  (R. and B.) Division, Bhavnagar 
Construction of Vishramagruh at 
Palitana.

-- 

150.00  --  --  --  4.55  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, વલસાડ 
ઓિશવારા, મુંબઈ ખાતે ખરીદъલા 
૩૫ Ùલેટમાં સુધારા વધારા

13  (R. and B.) Division, Valsad 
Addition, alteration of 35 flats 
purchased at Oshiwara, Mumbai.

4.55

30.00  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર 
ગાЧરયાધર ખાતે િવĴામગૃહનું 
બાધકામ

14  (R. and B.) Division, Bhavnagar 
Construction of Vishramagruh at 
Gariadhar

-- 

30.00  --  --  --  9.10  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી 
કોડીનાર ખાતે િવĴામગૃહનું 
બાધકામ

16  (R. and B.) Division, Amreli 
Construction of Vishramagruh at 
Kodinar.

9.10

30.00  --  --  --  22.75  --       ધારી ખાતે િવĴામગૃહનું બાધકામ 17  Construction of Vishramagruh at 
Dhari

-- 

147.44  --  8.00  --  455.00  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર 
િવĴામગૃહ ˛ારકાનું િવçતરણ અને 
નવીનીકરણ (સાગરખેડૂ સવા↓ગી 
િવકાસ યોજના હъઠળ) 

18  (R. and B.) Division, Jamnagar 
Renovation and expansion of 
Vishramgruh at Dwarka,

227.50

100.00  --  --  --  0.91  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ 
રાËયના જુદા જુદા çથળો એ 
િવĴામગૃહોમાં સુધારા વધારા

22  Various (R.and B.) Division Addition 
and alteration to Vishram Gruh at 
various places of the state.

-- 

425.00  --  11053.00  --  4.55  --       શહъર (મા. અને મ.) Ĭભાગ ગુજરાત 
ભવન , નવી Чદàહી ખાતેના હાલના 
એનેÄસીનું િવçતરણ

23  City (R.and B.) Division Extention of 
existing aanexee, Gujarat Bhavan,at 
New Delhi

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૦૫૯:જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4059:Capital Outlay on Public Works (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       ધોરાજી ખાતે િવĴામગુહનું બાધકામ 25  Construction Of Vishramagruh 

building at Dhoraji.
-- 

70.00  --  --  --  0.91  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર 
જામનગર ખાતે અિતિથગૃહના મકાન 
માટъ ઉપભવનનું બાંધકામ

26  (R. and B.) Division, Jamnagar 
Construction of annexi for atithigruh 
building at Jamnagar

182.00

50.00  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ 
ઊના ખાતે િવĴામગૃહના મકાનનું 
િવçતરણ

27  (R. and B.) Division, Junagadh 
Expansion of Vishramagruh building 
at Una.

-- 

50.00  --  --  --  9.10  --       રાજે×ĩ ભુવન સક–ટહાઉસ વેરાવળ 
ખાતે વધારાનું બાંધકામ

28  Extra work at Rajendra Bhavan 
circuit house, Veraval

-- 

20.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) વીજ Ĭભાગ, 
અમદાવાદ નવી Чદàહી ખાતે 
ગુજરાત ભવન અને િનવાસી 
આયુŪની કચેરીના મકાનોમાં 
મૂકવામાં આવેલી િલÙટનું 
આધુિનકરણ

30  (R.and B.) Electrical Division, 
Ahmedabad Modernization of 
Lift installed in main building 
of Gujarat Bhavan and Resident 
Commissioner`s office building Of 
New Delhi.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
4000.00  --  51643.00  --  91.00  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ 

૧૦ િજ·ા મુÅય મથક ખાતે રાËય 
અિતિથગૃહો/િવĴામગૃહોનું બાંધકામ 
(સાગરખેડૂ સવા↓ગી િવકાસ યોજના 
હъઠળ) 

31  Various (R.and B.) Division 
Construction of state circuit houses/
rest houses at 10 district head 
quarters

45.50

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
200.00  --  17035.00  --  --  --       શહъર (મા. અને મ.) Ĭભાગ, 

અમદાવાદ એન.આર.જી. ભવન 
અમદાવાદ ખાતે રાËય અિતિથગૃહ 
અનેકΤીને સંગીન બનાવવું 

32  City (R.and B.) Division, 
Ahmedabad Strengthning of state 
guest house annexe / No. N.R.G. 
bhavan at Ahmedabad

-- 

400.00  --  23544.00  683.73  91.00  --       રાËય િવĴામ ગૃહ શાહીબાગ 
અમદાવાદ ખાતે નદી બાજુના ભાગે 
નવા એનેΤી મકાનનું બાંધકામ

33  Construction of new Annexe 
Building on River Front site at State 
Guest House, Shahibag, Ahmedabad.

91.00

 

H-2058-40
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  

5000.00  --  --  --  819.00  --       જુદા જુદા િજ·ા /તાલુકા મથકોએ 
નવા અિતથીĠુહ/િવĴામĠુહ નુ 
બાંધકામ

34  Construction of Circuit house 
- Rest House at Various 
District - Taluka Places

1346.80

5000.00  --  --  --  819.00  --       જુદા જુદા િજ·ા તાલુકા મથકોએ 
હયાત અિતથી Ġુહ િવĴામ Ġુહ 
રъçટ હાઉસ (પંચાયત) ને અપĠેડેશન 
સાથે વધારાની સુવીધાઓ પુરી 
પાડવા બાબત

35  To provide additional 
facilities and Upgradation 
of existing Circuit house-
Vishramgruh-Rest house 
Panchayat at Various District-
Taluka Places

350.35

                   Executive Engineer Capital 
Project, Division No.4, 
Gandhinagar

 

--  --  --  --  0.01  --       રાજભવન, ગાંધીનગર ખાતે 
ભોજનકΤ અને ગેçટ હાઉસનું 
બાંધકામ

36  Construction of Banquet 
Hall and Guest house in Raj 
Bhavan at Gandhinagar

-- 

 
16100.66  --  113201.00  749.63  2622.63  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 2639.00

--  --  --  --  259.38  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage 
charges

261.00

 
16100.66  --  632.17  --  2882.01  --  1300.00  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 2900.00

 
16100.66  --  632.17  --  2882.01  --  1300.00  --   એકіદર સરવાળો, બાંધકામ 051  Gross Total, Constriction 2900.00

 
16100.66  --  632.17  --  2882.01  --  1300.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય મકાનો 60  Gross Total, Other 

Buildings.
2900.00

 
374337.63  212727.00  48442.04  743.17  60873.52  1136.29  33690.44  672.95   એકіદર સરવાળો, જાહъર કામો અંગે 

મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
4059  Gross Total, Capital Outlay 

on Public Works
57948.73
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ક) િશΤણ, ખેલકвદ, કલા અને સંçકжિત Sub Sector : (a) Education, Sports, Art and Culture

મુÅય સદર : ૪૨૦૨ : િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4202 : Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 40089.80 -- 40089.80
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 40089.80 -- 40089.80

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય િશΤણ 01  General Education  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  487.13  --  1379.75  --  1268.76     Ĭારѕિભક િશΤણ 201  Elementary Education 1479.80
--  --  4133.99  --  8417.40  --  5214.71     માÖયિમક િશΤણ 202  Secondary Education 5505.01
--  --  4860.76  --  9234.00  --  1909.86     યુિનવિસ↓ટી અને ઉŵતર િશΤણ 203  University and Higher Education 10835.00

 
--  --  9481.88  --  19031.15  --  8393.33     એકіદર સરવાળો, સામા×ય િશΤણ 01  Gross Total, General Education 17819.81

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               તકિનકЫ િશΤણ 02  Technical Education  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  --  83.00  --       તકિનકЫ શાળાઓ 103  Technical School 26.41
--  --  5223.15  --  7525.00  --  5255.23     પોિલટъકિનક 104  Polytechnics 6643.49
--  --  5531.20  --  13099.00  --  5134.33     ઈજનેરી તકિનકЫ કોલેજો અને સંçથાઓ 105  Engineering Technical Colleges 

and Institutes.
12290.65

 
--  --  10754.35  --  20707.00  --  10389.56     એકіદર સરવાળો, તકિનકЫ િશΤણ 02  Gross Total, Technical 

Education
18960.55
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               ખેલકЮદ અને યુવક સેવા ખેલકЮદ 

અÛયાસ.
03  Sport and Youth Service 

Sports studies
 

--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  267.88  --  587.17  --  605.00     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 701.00

 
--  --  267.88  --  587.17  --  605.00     એકіદર સરવાળો, ખેલકЮદ અને 

યુવક સેવા ખેલકЮદ અÛયાસ.
03  Gross Total, Sport and 

Youth Service Sports 
studies

701.00

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               કલા અને સંçકжિત 04  Art and Culture  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  --  400.00  --       અિભલેખાગાર 104  Archives 1416.29
--  --  243.20  --  729.59  --  27.30     જાહъર Ġંથાલયો 105  Public library 385.14
--  --  217.72  --  511.75  --  234.86     સંĠહાલય 106  Museums 555.00
--  --  27.97  --  100.01  --  44.00     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 252.01

 
--  --  488.89  --  1741.35  --  306.16     એકіદર સરવાળો, કલા અને 

સંçકжિત
04  Gross Total, Art and 

Culture
2608.44

 
--  --  20993.00  --  42066.67  --  19694.05  --   એકіદર સરવાળો, િશΤણ,ખેલકЮદ, 

કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ

4202  Gross Total, Capital Outlay 
on Education, Sports, Art 
and Culture

40089.80

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 

 
--  --  20993.00  --  42066.67  --  19694.05  --   ચોÅખો સરવાળો, િશΤણ,ખેલકЮદ, 

કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ

4202  Net Total, Capital Outlay 
on Education, Sports, Art 
and Culture

40089.80
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય િશΤણ 01  General Education  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               Ĭારѕિભક િશΤણ 201  Elementary Education  
--  --               અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centrally Sponsored Schemes 

:
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-69 મકાનો

117068
42  EDN-69 Buildings

4202 01 201 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  4.55  --       અમદાવાદ ખાતે િજ·ા શૈΤિણક 

અને તાલીમ સંçથાના મકાનનું 
બાંધકામ.

2  Construction of District Institutes 
of Education and Training (DIET)
buildings at Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       આણંદ ખાતે િજ·ા શૈΤિણક અને 
તાલીમ સંçથાના મકાનનું બંધકામ

4  Construction of District Institutes 
of Education and Training (DIET)
buildings at Anand

-- 

--  --  --  --  --  --       પી. આર તાલીમ કોલેજ, અમદાવાદ 
ખાતે કોલેજ છાĦાલય મકાનનુ 
બાંધકામ અને મરામત.

6  Constrction and repairing of College 
and Hostel Building at P. R. Training 
College, Ahmedabad.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       ભιચ ખાતે િજ·ા િશΤણ તાલીમ 

ભવનનું બાંધકામ.
13  Construction of District Institute of 

Education and Training at Bharuch.
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
73.25  --  --  --  --  --       ગુજરાત Ĭાથિમક િશΤણ ĺીÚયુનલ, 

અમદાવાદના મકાનની મરામત
16  Renovation Work of Office of Gujarat 

Primary Education Tribunal
-- 

                 ખેડા   Kheda  
630.00  --  --  --  118.30  --       ડાયેટ-કઠલાલ, િજ. ખેડા ખાતે 

હોçટъલ િબàડỲગના બાંધકામ
17  Construction of Hostel Building at 

DIET-Kathlal, Dist. Kheda
-- 

                 સુરત   Surat  
442.00  --  --  --  45.50  --       ડાયેટ-સુરત, િજ. સુરત ખાતે હોçટъલ 

િબàડỲગના બાંધકામ
18  Construction of DIET Hostel Building 

at Surat, Dist. Surat
9.10

 

H-2058-41
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  

1654.52  --  --  --  145.60  --       ડાયેટ ઈડર ખાતે ડાયેટ ભવન, 
હોçટъલ અને çટાફ કવાટ↓સ↓ના 
બાંધકામ

19  Construction work of DIET building, 
hostel building and quarters at DIET, 
Idar

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
300.00  --  --  --  546.00  --       ડાયટ ભવનોના રીનોવેશન તથા 

રીપેરỲગ બાબત
20  Renovation and repairing work for 

DIET buildings
45.50

427.75  --  --  --  389.25  --       ડાયેટ ભવન, હોçટъલ તથા બાઈટ, 
સાપુતારા ખાતે ફનЪ↓ચર માટъ

21  Furniture for DIET building, hostel and 
BITE, Saputara

45.50

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,િહѕમતનગર   R & B Division, Himatnagar  
500.00  --  --  --  0.91  --       અરવ·ી ખાતે નવા ડાયેટ ભવનનું 

બાંધકામ
22  Construction of DIET building at 

Aravalli
0.91

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
500.00  --  --  --  0.91  --       મિહસાગર ખાતે નવા ડાયેટ ભવનનું 

બાંધકામ
23  Construction of DIET building at 

Mahisagar
0.91

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, 
ભૂજ

  R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  

500.00  --  --  --  0.91  --       છોટાઉદъપુર ખાતે નવા ડાયેટ ભવનનું 
બાંધકામ

24  Construction of DIET building at 
Chhotaudepur

0.91

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
500.00  --  --  --  0.91  --       દъવભુિમ ˛ારકા ખાતે નવા ડાયેટ 

ભવનનું બાંધકામ
25  Construction of DIET building at 

Devbhumi Dwarka
182.00

500.00  --  --  --  0.91  --       મોરબી ખાતે નવા ડાયેટ ભવનનું 
બાંધકામ

26  Construction of DIET building at 
Morbi

455.00

500.00  --  --  --  0.91  --       બોટાદ ખાતે નવા ડાયેટ ભવનનું 
બાંધકામ

27  Construction of DIET building at 
Botad

455.00

                 મા. અને મ. િવભાગ જુનાગઢ   R & B Division, Junagadh  
500.00  --  --  --  0.91  --       ગીર સોમનાથ ખાતે નવા ડાયેટ 

ભવનનું બાંધકામ
28  Construction of DIET building at Gir 

Somnath
27.30

                 નવા કામ   New Work  
                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  

136.80  --  --  --  --  --       પાટણ ડાયટ કચેરી ખાતે કોÜØયુટર 
λમ, લેબોરъટરી તથા વગ↓ખંડ ના 
બાંધકામ.

29  Construction of Computer Room, 
Laboratory and Classrooms at DIET, 
PATAN.

124.49

 
7164.32  --  --  --  1255.57  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1346.62
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  96.58  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 

કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

103.58

--  --  --  --  27.60  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Tools and Plant at 2 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

29.60

 
7164.32  --  487.13  --  1379.75  --  1268.76  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 1479.80
 
7164.32  --  487.13  --  1379.75  --  1268.76  --   એકіદર સરવાળો, Ĭારѕિભક િશΤણ 201  Gross Total, Elementary 

Education
1479.80
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માÖયિમક િશΤણ 202  Secondary Education  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-21 મકાનો

117020
42  EDN-21 Buildings

4202 01 202 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  68.25  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ . 

વેરાવળ ખાતે છોકરાઓની માÖયિમક 
શાળાઓ માટъ નવા મકાનનું 
બાંધકામ

1  (R. And B.) Division Junagadh. 
Construction Of New Building For 
Government Boys High School At 
Veraval.

22.75

                     
--  --  --  --  --  --       નાનોદરા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શળાનું બાંધકામ
5  Construction, of new Government 

Secondary School building at Nanodara
-- 

--  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે નવાં સરકારી ક×યા 
છાĦાલયનું બંધકામ

6  Construction, of new Government girls 
hostel building at Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       ક×યા છĦાલય, જુનાગઢ માટъ નવા 
મકાનનુ બાંધકામ

12  Construction of new building for Girls 
hostel Junagadh

45.50

--  --  --  --  68.25  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. 
બારડીની સરકારી માÖયમીક શાળાં 
નુ બાંધકામ

15  (R. and B) Division,Bhavnagar. 
Construction of Government Secondery 
School, Bardi

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમદાવાદ.
પીપલી તા. ધધુકા ખાતે સાગર ખેડુ 
યોજના અ×વએ શાળાનુ બાંધકામ

18  (R. and B) Division, Ahmedabad. 
Construction of Government secondery 
school under Saagar khedu Yojana at 
Pipali Ta. Dhandhuka

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર . 
આપર પટъàકા, તા. કàયાણપુર ખાતે 
સાગરખેડુ યોજના અ×વયે સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ. 

23  (R. And B.) Division Jamnagar. 
Constructions of Government Secondary 
School under Sagarkhedu Yojana at 
Chapar Pattelka Ta. Kalyanpur

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. જામનગર. 
હરીપર, તા.કàયાણપુર ખાતે સાગર 
ખેડુ યોજના અ×વએ સરકારી 
માÖયમીક શાળાનુ બાંધકામ

24  (R. and B) Division, Jamnagar. 
Construction of Government Secondery 
School under saagar khedu Yojana at 
Haripar Ta. Kalyanpur

-- 
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમરъલી. ચાંચ 

બંદર, તા.રાજુલા ખાતે સાગર ખેડુ યોજના 
અ×વએ સરકારી માÖયમીક શાળાનુ 
બાંધકામ

28  (R. and B) Division, Amreli. Construction 
of Government secondery school under 
Sagar khedu Yojana at Chanchbandar 
Ta.Rajula

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. તરъદ, 
તા. મહુવા ખાતે સાગર ખેડુ યોજના 
અ×વએ સરકારી માÖયમીક શાળાનુ 
બાંધકામ

29  (R. and B) Division, Bhavnagar. 
Construction of Government Secondery 
School under saagar khedu Yojana at Tared 
Ta.Mahuva

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. 
કોિળયાદ, તા. મહુવા ખાતે સાગર ખેડુ 
યોજના અ×વએ સરકારી માÖયમીક 
શાળાનુ બાંધકામ

30  (R. and B) Division, Bhavnagar. 
Construction of Government secondery 
school under Sagar khedu Yojana at 
Koliyad Ta.Mahuva

18.20

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. પાડવા, 
તા. ઘોઘા ખાતે સાગર ખેડુ યોજના 
અ×વએ સરકારી માÖયમીક શાળાનુ 
બાંધકામ

31  (R. and B) Division, Bhavnagar. 
Construction of Government secondery 
school under Sagar khedu Yojana at Padva 
ta.Ghogha

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. 
તળાજા, તા. તળાજા ખાતે સાગર ખેડુ 
યોજના અ×વએ સરકારી માÖયમીક 
શાળાનુ બાંધકામ

32  (R. and B) Division, Bhavnagar. 
Construction of Government secondery 
school under Sagar khedu Yojana at Talaja 
Ta.Talaja

-- 

--  --  --  --  68.25  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. પોરબંદર. 
બાગવદર ખાતે સાગર ખેડુ યોજના 
અ×વએ સરકારી માÖયમીક શાળાનુ 
બાંધકામ

51  (R. and B) Division, Porbandar. 
Construction of Government secondery 
school under Sagar khedu Yojana at 
Bagvadar

62.11

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભιચ. હાસોટ, તા. 
હાસોટ ખાતે સાગર ખેડુ યોજના અ×વએ 
સરકારી માÖયમીક શાળાનુ બાંધકામ

52  (R. and B) Division, Bharuch. Construction 
of Government secondery school under 
Sagar khedu Yojana at Hansot Ta. Hansot

-- 

--  --  --  --  68.25  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભιચ. વાગરા, તા. 
વાગરા ખાતે સાગર ખેડુ યોજના અ×વએ 
સરકારી માÖયમીક શાળાનુ બાંધકામ

53  (R. and B) Division, Bharuch. Construction 
of Government secondery school under 
Sagar khedu Yojana at Vagra Ta. Vagra

4.55

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  68.25  --       મોરચંદ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળા નું બાધકાંમ
56  Construction of new Government Secondary 

School at Morchand
4.55
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--  --  --  --  68.25  --       અંબાલા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળા નું બાધકાંમ
57  Construction of new Government Secondary 

School at Ambala
4.55

--  --  --  --  --  --       ચોગઠ,સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ

58  (R. and B) Division, Jamnagar. Construction 
of Government secondery school under Sagar 
khedu Yojana at Kalyanpur Ta. Kalyanpur

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
--  --  --  --  68.25  --       તલસાણા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળા નું બાધકાંમ
59  Construction of new Government Secondary 

School at Talsana
4.55

--  --  --  --  --  --       સૂરъલ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

60  Construction of new Government Secondary 
School at Surel

4.55

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  68.25  --       ઉગમણાબારા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ
61  Construction of new Government Secondary 

School at Ugamnabara
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ . 

સોઢી ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

63  (R. And B.) Division Ahmedabad . 
Construction of new Government secondary 
school at Sodhi

-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
--  --  --  --  54.60  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પોરબંદર . 

િબલેΐર ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

64  (R. And B.) Division Porbandar . Construction 
of new Government Secondary School at 
Bileswar

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે સ′દરડા 

ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

68  Construction of new Government higher 
secondary school at sendarada under 
Sagarkhedu Yojana

-- 

--  --  --  --  68.25  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે દાઠા ખાતે 
નવી સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળા 
નું બાધકાંમ

69  Construction of new Government higher 
secondary school at Datha Under Sagarkhedu 
Yojana

45.50

--  --  --  --  68.25  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે હાથબ 
ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

70  Construction of new Government higher 
secondary school at hathab under Sagarkhedu 
Yojana

91.00

--  --  --  --  --  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે લાતીપર 
ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

71  Construction of new Government higher 
secondary school at Latipar under Sagarkhedu 
Yojana

-- 

--  --  --  --  --  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે પીપરતોડા 
ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર માÖયિમક 
શાળા નું બાધકાંમ

72  Construction of new Government higher 
secondary school at Pipartoda

-- 
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                 જુનાગઢ   Junagadh  
--  --  --  --  68.25  --       સાગર ખેડૂ યોજના અ×વયે સીમર 

ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ

79  Construction of new Government higher 
secondary school at seemar under 
Sagarkhedu Yojana

4.55

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
--  --  --  --  68.25  --       સેકટર – ૭, ગાંધીનગર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું 
બાધકાંમ

81  Construction of new Government higher 
secondary school at sec.-7 Gandhinagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       બાવિલયારી ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ
83  Construction of new Government higher 

secondary school at Bavaliyari
-- 

--  --  --  --  68.25  --       િશયાલ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ

84  Construction of new Government higher 
secondary school at Shiyal

-- 

--  --  --  --  --  --       માંડલ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાધકાંમ

85  Construction of new Government higher 
secondary school at Mandal

-- 

--  --  --  --  68.25  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર . 
સનેશ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળાનું 

94  (R. And B.) Division Bhavnagar . 
Construction of new government higher 
secondary school. at Sanesh.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  68.25  --       ગઢડા çવામીના ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
95  Construction of new government higher 

secondary school at Gadhada swamina
-- 

--  --  --  --  68.25  --       તળાજા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

96  Construction of new government higher 
secondary school at Talaja

18.20

--  --  --  --  --  --       વઘારા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

98  Construction of new government higher 
secondary school at Vaghara

91.00

--  --  --  --  54.60  --       હાંસોટ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

99  Construction of new government higher 
secondary school at Hasot

45.50

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
--  --  --  --  54.60  --       દહъગામ,ગાંધીનગર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું 
બાંધકામ

100  Construction Of New Government 
Higher Secondary School At Dahegam

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       સમાણા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
101  Construction of new government higher 

secondary school at Samana
36.40
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--  --  --  --  --  --       ભાંગોર ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
102  Construction of new government higher 

secondary school at Bhanghor
-- 

--  --  --  --  --  --       હЧરયાવાડ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

103  Construction of new government higher 
secondary school at Hariyavad

-- 

--  --  --  --  318.50  --       લાંબા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

104  Construction of new government higher 
secondary school at Lamba

136.50

--  --  --  --  --  --       નારાયણ સરોવર ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

113  Construction of new government higher 
secondary school at Narayan Sarovar

-- 

--  --  --  --  54.60  --       કોઠરા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

118  Construction of new government higher 
secondary school at Kothara

4.55

                 ખેડા   Kheda  
--  --  --  --  54.60  --       િલંબાસી ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
120  Construction of new government higher 

secondary school at Limbasi
-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
--  --  --  --  54.60  --       ગારъજ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
121  Construction of new government higher 

secondary school at Garej
-- 

--  --  --  --  --  --       કЮિતયાણા ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

122  Construction of new government higher 
secondary school at Kutiyana

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  68.25  --       જાંબુઘોડા ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
123  Construction of new government higher 

secondary school at Jambugoda
-- 

--  --  --  --  --  --       મોરવાહડફ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

124  Construction of new Government Higher 
Secondary School, at Morvahadaf

-- 

--  --  --  --  68.25  --       બાકોર પાંદોરવાડા ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું 
બાંધકામ

125  Construction of new government higher 
secondary school at Bakor pandorvada

-- 

--  --  --  --  --  --       સમી ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

128  Construction of new government higher 
secondary school at Sami

-- 

--  --  --  --  54.60  --       રયાડી ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

129  Construction of new government higher 
secondary school at Rayadi

0.91

--  --  --  --  104.65  --       વાગા વિણયા ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

130  Construction of new government higher 
secondary school at Vagavaniya

-- 
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--  --  --  --  --  --       લીલાપુર ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
132  Construction of new government higher 

secondary school at Lilapur
-- 

--  --  --  --  --  --       માલપુર ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

133  Construction of new government higher 
secondary school at Malpur

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
--  --  --  --  --  --       ટીકર ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
134  Construction of new government higher 

secondary school at Tikar
-- 

--  --  --  --  104.65  --       બલોલ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

135  Construction of new government higher 
secondary school at Balol

-- 

--  --  --  --  --  --       પાણસીલા ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

136  Construction of new government higher 
secondary school at Panasila

-- 

--  --  --  --  --  --       ખોડુ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

137  Construction of new government higher 
secondary school at Khodu

-- 

--  --  --  --  --  --       વાસડવા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

138  Construction of new government higher 
secondary school at Vasadava

-- 

--  --  --  --  --  --       રનમલપૂર ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

139  Construction of new government higher 
secondary school at Ranamalpur

-- 

--  --  --  --  68.25  --       રણગઢ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

140  Construction of new government higher 
secondary school at Ranagadh

-- 

--  --  --  --  68.25  --       પાટડી ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

141  Construction of new government higher 
secondary school at Patadi

-- 

--  --  --  --  68.25  --       મૂળી ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

142  Construction of new government higher 
secondary school at Mudi

-- 

--  --  --  --  54.60  --       ચૂડા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ

143  Construction of new government higher 
secondary school at Chuda

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
--  --  --  --  --  --       વાઘોડીયા ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળા નું બાંધકામ
144  Construction of new government higher 

secondary school at Vaghodiya.
-- 

--  --  --  --  --  --       ગુજરાત રાËયમાં આવેલી સરકારી 
માÖયિમક અને ઉŵતર માÖયિમક 
શાળાઓની ખાસ મરામત

145  Special repairing of Government 
Secondary and Higher Secondary 
School of the State.

4.55

                     
175.00  --  --  --  --  --       કЧડયાણી, જી. અમરъલી ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનુ બાંધકામ
146  Construction of New Government 

Secondary School at Kadiyani, Dist. 
Amreli

-- 
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175.00  --  --  --  --  --       કાનાિચકારી, જી. જામનગર ખાતે 
નવી સરકારી માÖયિમક શાળાનુ 
બાંધકામ

152  Construction of New Government 
Secondary School at Kanachikari, Dist. 
Jamnagar

-- 

175.00  --  --  --  68.25  --       મોવાણ, જી. જામનગર ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનુ બાંધકામ

157  Construction of New Government 
Secondary School at Movan, Dist. 
Jamnagar

-- 

                   Junagadh, R&B Division  
155.00  --  --  --  182.00  --       જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી સંçકжત 

પાઠશાળાનુ બાંધકામ
160  Construction Of New Government 

Sanskrit Pathashala At Junagadh
18.20

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
55.00  --  --  --  273.00  --       િવિવધ િજ·ાઓમાં સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
162  Construction of New Government Higher 

Secondary School at various District.
39.13

                 અમરъલી   Amreli  
200.00  --  --  --  104.65  --       િશયાલબેટ, (િજ.અમરъલી) ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
163  Construction of new Government 

Secondary School at Shiyalbet, Dist.
Amareli.

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, 
ભૂજ

  R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  

200.00  --  --  --  68.25  --       બરѕડા (િજ.ભુજ) ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

166  Construction of new Government 
Secondary School at Baranda Dist Bhuj

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       પાડમપુર (િજ.ભુજ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

167  Construction of new Government 
Secondary School at Padampur Dist Bhuj

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       જંગી (િજ.ભુજ) ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

168  Construction of new Government 
Secondary School at Jangi Dist Bhuj

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       જવાહરનગર (િજ.ભુજ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

172  Construction of new Government 
Secondary School at Jawaharnagar Dist 
Bhuj

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       વાંગ (િજ.ભુજ) ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

173  Construction of new Government 
Secondary School at Vang, (Dist. Bhuj).

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
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200.00  --  --  --  68.25  --       ગડસાઈ (િજ.પાટણ) ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
176  Construction of new Government 

Secondary School at Gadsai Dist Patan.
-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       બામરોલી (િજ.પાટણ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

177  Construction of new Government 
Secondary School at Bamroli Dist Patan.

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       બાબરા (િજ.પાટણ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

178  Construction of new Government 
Secondary School at Babara, (Dist. 
Patan).

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       ગરમાડી (િજ.પાટણ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

179  Construction of new Government 
Secondary School at Garamadi, (Dist. 
Patan).

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       પારસુંદ (િજ.પાટણ) ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

180  Construction of new Government 
Secondary School at Parsund, (Dist. 
Patan)

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
200.00  --  --  --  68.25  --       વેળાવદર (િજ.ભાવનગર) ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
181  Construction of new Government 

Secondary School at Velavadar, (Dist. 
Bhavnagar).

-- 

200.00  --  --  --  68.25  --       કЮіભારવાડા (િજ.ભાવનગર) ખાતે 
નવી સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ

182  Construction of new Government 
Secondary School at Kumbharvada, 
(Dist. Bhavnagar).

63.70

                 જામનગર   Jamnagar  
510.40  --  --  --  91.00  --       બાલાછડી, જામનગર ખાતે સૈિનક 

શાળાના મકાનનું બાંધકામ
183  Construction work of Sainik School at 

Balachhadi, Jamnagar
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
60.00  --  --  --  54.60  --       પીસાવદા ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
184  Construction of new Government 

secondary School, at Pisavada
4.55

60.00  --  --  --  54.60  --       ગોરજ ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 
શાળાનું બાંધકામ.

185  Construction of new Government 
secondary School, at Goraj

39.13

60.00  --  --  --  54.60  --       રામપરા ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ

186  Construction of new Government 
secondary School, at Rampara

56.42

                 અમરъલી   Amreli  
60.00  --  --  --  68.25  --       લોર ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 

શાળાનું બાંધકામ.
187  Construction of new Government 

secondary School, at Lor
0.91

60.00  --  --  --  54.60  --       કЮіડલનાની ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

188  Construction of new Government 
secondary School, at Kundal Nani

0.91
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60.00  --  --  --  54.60  --       મિચયાલા નાના ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ
189  Construction of new Government 

secondary School, at Machiyala Nana 
Construction of new Government 
secondary School, at Kundal Nani

0.91

60.00  --  --  --  54.60  --       પીપલાવ ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

190  Construction of new Government 
secondary School, at Pipalava

0.91

                 આણંદ   Anand  
60.00  --  --  --  54.60  --       ભવાનીપુરા ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
191  Construction of new Government 

secondary School, at Bhavanipura
81.68

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
60.00  --  --  --  54.60  --       નોખા ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 

શાળાનું બાંધકામ.
192  Construction of new Government 

secondary School, at Nokha
91.00

60.00  --  --  --  54.60  --       દэયપ ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 
શાળાનું બાંધકામ.

193  Construction of new Government 
secondary School, at Daiyap

91.00

60.00  --  --  --  54.60  --       ડ′ડાવા ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 
શાળાનું બાંધકામ.

194  Construction of new Government 
secondary School, at Dendava

91.00

60.00  --  --  --  54.60  --       વાવડી ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 
શાળાનું બાંધકામ

195  Construction of new Government 
secondary School, at Vavadi

91.00

60.00  --  --  --  54.60  --       વાસણા(વા) ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

196  Construction of new Government 
secondary School, at Vasana

91.00

60.00  --  --  --  104.65  --       િવιના ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

197  Construction of new Government 
secondary School, at Viruna

91.00

60.00  --  --  --  54.60  --       ભાટીબ ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ. 

198  Construction of new Government 
secondary School, at Bhatib 

91.00

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
60.00  --  --  --  68.25  --       કાનપરડી ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ. 
199  Construction of new Government 

secondary School, at Kanpardi 
0.91

                 જુનાગઢ   Junagadh  
60.00  --  --  --  68.25  --       રѕગપુર ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
200  Construction of new Government 

secondary School, at Rangpur
18.20

                 ખેડા   Kheda  
60.00  --  --  --  81.90  --       જાિખદ ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ. 
201  Construction of new Government 

secondary School, at Jakhid 
27.30

                 કÉછ   Kachchh  
115.00  --  --  --  --  --       ખાવડા ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
202  Construction of new Government 

secondary School, at Jakhid
-- 

115.00  --  --  --  --  --       દયાપર ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

203  Construction of new Government 
secondary School, at Dayapar

-- 
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60.00  --  --  --  68.25  --       મુડાના ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

204  Construction of new Government 
secondary School, at Mudana

-- 

60.00  --  --  --  68.25  --       પીપરાળા Ĭમાર ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

205  Construction of new Government 
secondary School, at Piparala Pramar

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પોરબંદર   R & B Divisions, Porbandar  
60.00  --  --  --  68.25  --       કોટડા ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 

શાળાનું બાંધકામ.
206  Construction of new Government 

secondary School, at Kotada
-- 

60.00  --  --  --  68.25  --       કોલીખાડા ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

207  Construction of new Government 
secondary School, at Kolikhada

-- 

                   City Divisions, Rajkot  
60.00  --  --  --  54.60  --       મોટાવાડા ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
208  Construction of new Government 

secondary School, at Mota vada
54.60

60.00  --  --  --  68.25  --       કનેસારાસીમ ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

209  Construction of new Government 
secondary School, at Kanesarasim

54.60

60.00  --  --  --  68.25  --       કાઢъવાલીયા ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

210  Construction of new Government 
secondary School, at Kandhevaliya

54.60

60.00  --  --  --  --  --       રાતાિવરડા ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

211  Construction of new Government 
secondary School, at Ratavirda

-- 

                   I.P.Dn , Modasa  
60.00  --  --  --  54.60  --       કઉ ખાતે નવી સરકારી માû યિમક 

શાળાનું બાંધકામ.
212  Construction of new Government 

secondary School, at Kau
9.10

60.00  --  --  --  68.25  --       Чદગસર ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ. 

213  Construction of new Government 
secondary School, at Digsar 

9.10

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરъ×ĩનગર   (R And B) Division, Surendranagar  
60.00  --  --  --  54.60  --       મંડસર ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
214  Construction of new Government 

secondary School, at Mandasar
-- 

60.00  --  --  --  68.25  --       ભવાનીગઢ ખાતે નવી સરકારી 
માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.

215  Construction of new Government 
secondary School, at Bhavanigadh

9.10

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,િહѕમતનગર   R & B Division, Himatnagar  
115.00  --  --  --  54.60  --       વાĦકગઢ ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
216  Construction of new Government 

secondary School, at Vatrakgadh
0.91

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   R & B Division, Palanpur  
115.00  --  --  --  54.60  --       િવજલાસણ ખાતે નવી સરકારી 

માû યિમક શાળાનું બાંધકામ.
217  Construction of new Government 

secondary School, at Vijalasan
0.91
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                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

673.00  --  --  --  --  --       રાિ∆ય માÖયિમક િશΤા અિભયાન - 
આર.એમ.એસ.એ. ના નવા ભવનનું 
બાંધકામ બાબત

218  Construction of new building of 
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 
- RMSA

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
341.00  --  --  --  104.65  --       વીરપોર ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
219  Construction of New Government 

Secondary School at Virpor
4.55

341.00  --  --  --  104.65  --       સỲધરъજ ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

220  Construction of New Government 
Secondary School at Sindhrej

4.55

341.00  --  --  --  104.65  --       ખોરજ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ

221  Construction of New Government 
Secondary School at Khoraj.

4.55

                 પાÎ÷   Patan  
341.00  --  --  --  54.60  --       ગોલીવાડા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
222  Construction of New Government 

Secondary School at Golivada
91.00

                 જામનગર   Jamnagar  
341.00  --  --  --  104.65  --       દરъડ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળાનું બાંધકામ
223  Construction of New Government 

Secondary School at Dared
91.00

341.00  --  --  --  104.65  --       ઘુડસỲયા ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

224  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Ghudasiya.

91.00

                 પાલનપુર   Palanpur  
341.00  --  --  --  104.65  --       ડાભી ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળાનું બાંધકામ
225  Construction of New Government 

Secondary School at Dabhi
45.50

                 પોરબંદર   Porbandar  
341.00  --  --  --  54.60  --       કાંટъલા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળાનું બાંધકામ
226  Construction of New Government 

Secondary School at Kantela
91.00

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
341.00  --  --  --  54.60  --       ગૌતમગઢ ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
227  Construction of New Government 

Secondary School at Gautamgadh
91.00

341.00  --  --  --  104.65  --       કЮіતલપુર ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

228  Construction of New Government 
Secondary School at Kuntalpur

91.00

341.00  --  --  --  104.65  --       સરલા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ

229  Construction of New Government 
Secondary School at Sarla

9.10

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
345.00  --  --  --  104.65  --       ડેરા, તા. Чદયોદર ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
230  Construction of New Government 

Secondary School, Dera Ta.Diyodar.
95.55
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345.00  --  --  --  104.65  --       િલÜબાવ, તા. Чદયોદર ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
231  Construction of New Government 

Secondary School, Limbav Ta.Diyodar
95.55

345.00  --  --  --  104.65  --       નાગલા, તા. થરાદ ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

232  Construction of New Government 
Secondary School, Nagala Ta.Tharad

95.55

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
345.00  --  --  --  0.91  --       નવી સરકારી માÖયિમક શાળાનું 

બાંધકામ
233  Construction of new government 

secondary school
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   R & B Division, Palanpur  
345.00  --  --  --  104.65  --       ડાભી, તા. Чદયોદર ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
234  Construction of New Government 

Secondary School, Dabhi Ta.Diyodar
45.50

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
345.00  --  --  --  104.65  --       બોર, તા. Чદયોદર ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ
235  Construction of New Government 

Secondary School, Bor Ta.Diyodar
91.00

                 જામનગર   Jamnagar  
345.00  --  --  --  1.05  --       લાલપુર, જામનગર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

236  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Lalpur, 
Jamnagar (Science Stream)

91.00

                 જુનાગઢ   Junagadh  
345.00  --  --  --  1.05  --       જૂનાગઢ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ (િવΦાન 
Ĭવાહ)

237  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Junagadh 
(Science Stream)

36.40

345.00  --  --  --  1.05  --       માિલયાહાટીના, જુનાગઢ ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

238  Construction of New Government 
Higher Secondary School at 
Maliahatina, Junagadh (Science Stream)

0.91

345.00  --  --  --  1.05  --       વંથલી, જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

239  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Vanthali, 
Junagadh (Science Stream)

36.40

                 કÉછ   Kachchh  
345.00  --  --  --  1.05  --       ભચાઉ, કÉછ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

240  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Bhachau, 
Kachchh (Science Stream)

9.10

                 ખેડા   Kheda  
345.00  --  --  --  1.05  --       કઠલાલ, ખેડા ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

241  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Kathlal, 
Kheda (Science Stream)

9.10
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345.00  --  --  --  1.05  --       હળવદ, મોરબી ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

242  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Halvad, 
Morbi (Science Stream)

9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
345.00  --  --  --  1.05  --       ટѕકારા, મોરબી ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

243  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Tankara, 
Morbi (Science Stream)

9.10

                 પોરબંદર   Porbandar  
345.00  --  --  --  1.05  --       રાણાવાવ,પોરબંદર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

244  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Ranavav, 
Porbandar (Science Stream)

9.10

                 રાજકોટ   Rajkot  
345.00  --  --  --  1.05  --       જામકіડોરણા, રાજકોટ ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

245  Construction of New Government 
Higher Secondary School at 
Jamkandorna, Rajkot (Science Stream)

9.10

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
345.00  --  --  --  1.05  --       શહъરા, પંચમહાલ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

246  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Shahera, 
Panchmahals (Science Stream)

9.10

                 રાજકોટ   Rajkot  
345.00  --  --  --  1.05  --       લોિધકા, રાજકોટ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

247  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Lodhika, 
Rajkot (Science Stream)

136.50

345.00  --  --  --  1.05  --       રાજકોટ ખાતે નવી સરકારી ઉŵતર 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ (િવΦાન 
Ĭવાહ)

248  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Rajkot 
(Science Stream)

-- 

345.00  --  --  --  1.05  --       િવછỲયા, રાજકોટ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

249  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Vinchhiya, 
Rajkot (Science Stream)

9.10

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
345.00  --  --  --  1.05  --       િલંબડી, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

250  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Limbdi, 
Surendrangar (Science Stream)

9.10

345.00  --  --  --  1.05  --       સાયલા, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

251  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Sayla, 
Surendranagar (Science Stream)

9.10
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                 વડોદરા   Vadodara  

345.00  --  --  --  1.05  --       િશનોર, વડોદરા ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

252  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Shinor, Vadodara 
(Science Stream)

9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
345.00  --  --  --  1.05  --       ધોલેરા, અમદાવાદ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

253  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Dholera, 
Ahmedabad (Science Stream)

91.00

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
345.00  --  --  --  1.05  --       લાખાબની, બનાસકાંઠા ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

254  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Lakhbani, 
Banaskantha (Science Stream)

91.00

345.00  --  --  --  1.05  --       સૂઇગામ, બનાસકાંઠા ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

255  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Suigam, 
Banaskantha (Science Stream)

91.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
345.00  --  --  --  1.05  --       ગીર-સોમનાથ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

256  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Gir Somnath 
(Science Stream)

36.40

                 જામનગર   Jamnagar  
345.00  --  --  --  1.05  --       જોЧડયા, જામનગર ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

257  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Jodiya, Jamnagar 
(Science Stream)

9.10

                 કÉછ   Kachchh  
345.00  --  --  --  1.05  --       લખપત, કÉછ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

258  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Lakhpat, Kachchh 
(Science Stream)

91.00

                 પાÎ÷   Patan  
345.00  --  --  --  1.05  --       સાંતલપુર, પાટણ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

259  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Santalpur, Patan 
(Science Stream)

9.10

345.00  --  --  --  1.05  --       સરçવતી, પાટણ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

260  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Saraswati, Patan 
(Science Stream)

9.10

345.00  --  --  --  1.05  --       શંખેΐર, પાટણ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

261  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Sankheshwar, Patan 
(Science Stream)

9.10
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                 રાજકોટ   Rajkot  

345.00  --  --  --  1.05  --       કોટડાસાંગાણી, રાજકોટ ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

262  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Kotdasangani, Rajkot 
(Science Stream)

9.10

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
345.00  --  --  --  1.05  --       લખતર, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

263  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Lakhtar, 
Surendranagar (Science Stream)

9.10

345.00  --  --  --  1.05  --       થાનગઢ, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

264  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Thangadh, 
Surendranagar (Science Stream)

9.10

                 વડોદરા   Vadodara  
345.00  --  --  --  1.05  --       દъસર, વડોદરા ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

265  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Desar, Vadodara 
(Science Stream)

9.10

                 અમરъલી   Amreli  
345.00  --  --  --  1.05  --       બાબરા, અમરъલી ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

266  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Babara, Amreli 
(Science Stream)

9.10

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
345.00  --  --  --  1.05  --       જેસર, ભાવનગર ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

267  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Jesar, Bhavnagar 
(Science Stream)

9.10

345.00  --  --  --  1.05  --       ઉમરાળા, ભાવનગર ખાતે નવી 
સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

268  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Umarala, Bhavnagar 
(Science Stream)

9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
345.00  --  --  --  1.05  --       બરવાળા, બોટાદ ખાતે નવી સરકારી 

ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

269  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Barvala, Botad 
(Science Stream)

91.00

345.00  --  --  --  1.05  --       રાણપુર, બોટાદ ખાતે નવી સરકારી 
ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ 
(િવΦાન Ĭવાહ)

270  Construction of New Government Higher 
Secondary School at Ranpur, Botad 
(Science Stream)

91.00
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345.00  --  --  --  1.05  --       ભાણવડ, દъવભુમી ˛ારકા ખાતે નવી 

સરકારી ઉŵતર માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ (િવΦાન Ĭવાહ)

271  Construction of New Government 
Higher Secondary School at Bhanvad, 
Devbhumi Dwarka (Science Stream)

9.10

                 નવા કામ   New Work  
                 ભાવનગર   Bhavnagar  

341.00  --  --  --  --  --       સાથરા, મહુવા ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

272  Construction of new Government 
Secondary School, Sathra, Mahuva

104.65

                 અમરъલી   Amreli  
341.00  --  --  --  --  --       વધેરા, જાફરાબાદ ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
273  Construction of new Government 

Secondary School, Vadhera, Jafrabad.
104.65

341.00  --  --  --  --  --       સુખાપુર, અમરъલી ખાતે નવી 
સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

274  Construction of new Government 
Secondary School, Sukhapur, Amreli.

104.65

                   Junagadh, R&B Division  
341.00  --  --  --  --  --       હરીપુર, મ′દરડા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
275  Construction of new Government 

Secondary School, Haripur, Mendarda.
104.65

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
341.00  --  --  --  --  --       સામથેરવા, વાંકાનેર ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
276  Construction of new Government 

Secondary School, Samtherva, 
Vankaner.

104.65

                 રાજકોટ   Rajkot  
341.00  --  --  --  --  --       ગોદલાધર, જસદણ ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
277  Construction of new Government 

Secondary School, Godaladhar, Jasdan.
104.65

341.00  --  --  --  --  --       ફЮલઝરા, વીછીયા ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.

278  Construction of new Government 
Secondary School, Fulzara, Vichhiya.

104.65

                 કÉછ   Kachchh  
341.00  --  --  --  --  --       ગોધરા, માંડવી ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
279  Construction of new Government 

Secondary School, Godhra, Mandvi.
104.65

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
341.00  --  --  --  --  --       હરીપર, ગઢડા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
280  Construction of new Government 

Secondary School, Haripar, Gadhada.
104.65

                 કÉછ   Kachchh  
341.00  --  --  --  --  --       દъશળપર-કіઠી, કÉÊની સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
281  Construction of new building for 

Government Secondary School, 
Deshalpar-kanthi, Kutch.

104.65

 
28429.40  --  --  --  7418.81  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 5009.56
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--  --  --  --  776.68  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 

કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

385.35

--  --  --  --  221.91  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Tools and Plant at 2 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

110.10

 
28429.40  --  4133.99  --  8417.40  --  5214.71  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 5505.01
 
28429.40  --  4133.99  --  8417.40  --  5214.71  --   એકіદર સરવાળો, માÖયિમક િશΤણ 202  Gross Total, Secondary 

Education 
5505.01

 



181

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               યુિનવિસ↓ટી અને ઉŵતર િશΤણ 203  University and Higher Education  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-29 મકાનો

117028
42  EDN-29 Buildings

4202 01 203 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 

અમદાવાદ ખાતે સરકારી વાિણËય 
કોલેજના નવા મકાનનું બાંધકામ.

1  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction of new building for 
government commerce college at 
Ahmedabad.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સરકારી વાિણજય 

કોલેજના નવા મકાનનું બાંધકામ.
2  Construction of new building for 

Government Commerce College at 
Gandhinagar.

-- 

                     
--  --  --  --  205.66  --       પાટનગર યોજના Ĭભાગ-

૨ ગાંધીનગર િવΦાન કોલેજ 
ગાંધીનગર ખાતે Ĭયોગશાળા અને 
કોÜયુનીટી હોલનું બાંધકામ

3  Capital Project Division Gandhinagar. 
Construction Of New Laboratory And 
Community Hall At Science College, 
Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       સરકારી આટ↓સ કોલેજ, ગાંધીનગર 
ખાતે નવી Ĭયોગ શાળા વાંચન ખંડ 
સાવ↓જિનક સભાખંડ અને કોÜØયુટર 
λમનું બાંધકામ.

4  Construction of New laboratory, reading 
room conmmuntity hall and computer 
room at government arts college 
Gandhinagar.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ. 

બહાઉદીન આટ↓સ કોલેજ જુનાગઢ 
ખાતે નવા પુçતકાલયનુ બાંધકામ

5  (R. and B.) Division, Junagadh. 
Construction of new library building at 
bahauddin arts college Junagadh,

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 

ગુજરાત આટસ↓ કોમસ↓ કોલેજ, 
અમદાવાદના નવા કોલેજ મકાનનું 
બાંધકામ

6  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction Of New College Building 
Of Gujarat Arts, Commerce College 
Ahmedabad.

-- 
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભુજ. ભુજ 

ખાતે વહીવટી મકાન Ġંથાલય 
સભાગુહ છાĦાલયનુ મકાન 
અિતિથગૃહ અને કÉછ યુિનવિસ↓ટી 
જુદા જુદા વીભાગો માટъ મકાનો નુ 
બાધકામ

7  (R. And B.) Division, Bhuj. 
Construction Of Administrative 
Building Library, Auditorium, Hostel 
Buildings For Various Dipartment Of 
Kutch Universivy At Bhuj.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 

મણીનગર અમદાવાદ ખાતે 
મણીનગર સરકારી કોલેજના 
મકાનનું બાંધકામ

8  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction of Maninagar 
government college building at 
Maninagar Ahmeddebad.

-- 

--  --  --  --  --  --       ગુજરાત આટ↓સ અને સાયં×સ કોલેજ 
અમદાવાદ ખાતે પુન બાંધકામ અને 
રъĺોફЫટỲગનાં કામો

9  Re Construction And Retro-Fitting 
Work At Gujarat Arts And Science 
College Ahmedebad.

-- 

--  --  --  --  --  --       છારોડી (તા. દસĝોઇ) ખાતે ડો. 
બાબાસાહъબ આબ′ડકર ઓપન યુિન. 
માટъ નવા મકાન નું બાંધકામ

10  Construction of new building for Dr. 
Babasaheb Ambedkar open university 
at Chharodi (Taluka- Duskroi)

-- 

--  --  --  --  --  --       સરકારી ક×યા છાĦાલય, અમદાવાદ 
ખાતે કіÜપાઉડ વોલ અને પાЧક↕ગ શેડ 
અને િસÄયોરીટી λમ નુ બાંધકામ

11  Construction of compound wall, 
parking shade and security room at 
government girls hostel Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       પાટનગર યોજના Ĭભાગ. 
ગાંધીનગર ખાતે ફાળવવામા જમીન 
પર અકાદમી ભવનનું બાંધકામ

12  Capital Project Division Gandhinagar. 
Construction of Acadami Bhavan on 
alloted land at Gandhinagar (SYCAD)

-- 

--  --  --  --  --  --       સરકારી આટ↓સ કોલેજ સેÄટર ૧૫ 
ગાંધીનગર ખાતે કіÜપાઉડ વોલનુ 
બાંધકામ

13  Construction of compound wall at 
government arts college sector 15 
Gandhinagar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા 
એમ એન કોલેજ િવસનગર ખાતે 
નવા કોÜયુિનટી હોલ નું બાંધકામ

15  (R. and B.) Division, Mahesana 
Construction of new community hall 
at M. N. college, Visnagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       ગુજરાત આટ↓ અને સાયં×સ કોલેજ 
અમદાવાદ નું નવીનીકરણ

16  Renovation Of Gujarat Arts And 
Science College, Ahmedabad

-- 
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--  --  --  --  --  --       સરકારી કોલેજ મણીનગર અમદાવાદ ખાતે 

સુરΤા જાળી અપરĠીલ,વેધર શેડ એàયુિમિનયમ 
પાટЪ↓શન પુλ પાડવુ અને કіÜપાઉѕડ વોલ અને 
મàટીપપ↓ઝ હોલ નું બાંધકામ

17  Providing Safty Greel, Upper Greel, Weather Shade, 
Aluminium Partition And Construction Of Compound 
Wall And Multipurpose Hall At Government College, 
Maninagar, Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે ની સરકારી સાયં×સ કોલેજ ને 
લોખંડી દરવાજા,લોખંડી જાળી પૂરી પાÐવી અને 
મુÅય દરવાજા સાથે કіÜપાઉѕડ વોલ ને લંબાવવી

18  Providing Iron Gate, Iron Grill, And Lengthening Of 
Compound Wall With Main Gate At Government 
Science College, Gandhinagar.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા સરકારી આÎસ↓ 

કોલેજ, શહъરા, જી·ો: પંચમહાલ ખાતે નવી 
કોલેજ નું બાંધકામ કરવા બાબત

22  (R. and B) Division, Godhara Construction of new 
college building government arts college, Shahera, 
dist. Panchmahal

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર સરકારી આÎસ↓ 
કોલેજ, તળાજા, જી·ો: ભાવનગર ખાતે નવી 
કોલેજ નું બાંધકામ કરવા બાબત

23  (R. and B) Division, Bhavnagar Construction of new 
college building government arts college, Talaja, dist. 
Bhavnagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ સરકારી કોમસ↓ 

કોલેજ, કЮબેરનગર, નરોડા, અમદાવાદ ખાતે નવી 
કોલેજ નું બાંધકામ કરવા બાબત

25  (R. and B) Division, Ahmedabad Construction of 
new college building government commerce college, 
Kubernagar, Naroda, Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ આર. સી. 
કોમસ↓ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે નવી કોલેજ 
મકાનનું બાંધકામ કરવા બાબત

31  (R. and B) Division, Ahmedabad Construction of new 
college building R.C. commerce college, Ahmedabad

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       સરકારી કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ 

ખાતે Ħીજા માળનું િવçતરણ (Úલોક એ 
,બી,સી,ડી,ઇ,એફ,અને જી )

32  Construction of third floor On block A,B,D,E,F and 
G Of government college,K.Ka. shashtri college, 
Maninagar, Ahmedabad

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર સાય×સ કોલેજ, ગાંધીનગર વાહન 

પાક–ગ અને લોખંડની જાળી નું બાંધકામ કરવા 
બાબત

34  Construction of Parking shad and providing Iron gril 
at Government Science college, Gandhinagar

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       સાત Üયુનીસીપાલીટીના િવçતારમાં અનુસુિચત 

જાિત ના િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ હોçટъલનું મકાન નું 
બાંધકામ કરવા બાબત.

35  Construction of hostels for S.C. students.Ahmedabad,
Surat,Rajkot,Bhavnagar,Jamanagr, and Junagadh

-- 
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330.87  --  --  --  --  --       કોટક િવΦાન કોલેજ, રાજકોટ ખાતે નવા 

વગ↓ખંડોનુ બાંધકામ
37  New Class room in Kotak Science College, 

Rajkot
-- 

73.20  --  --  --  --  --       સરકારી વાિણજય કોલેજ, સેકટર ૧પ 
ગાંધીનગર ખાતે સુધારા વધારાનુ કામ.

46  Addition and alterations are needed 
at Government college, Sector-15, 
Gandhinagar,

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ જુનાગઢ   R & B Division, Junagadh  
126.96  --  --  --  --  --       બહાઉદીન િવΦાન કોલેજ, જુનાગઢ ખાતે 

મુÅય મકાનમાં નવા ╞ાસ λમ, નવો 
બોર, વાયર ફ‹સỲગનું કામ.

47  To Construct class room, new tubewell 
wire fancing on compound wall and its 
related work at Bahaudin College at 
Junagadh.

19.11

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
26.00  --  --  --  --  --       િવ˜ાિથ↓નીઓ માટъની સરકારી હોçટъલની 

કÜપાઉ×ડ વોલની ઉѕચાઈ વધારવાનું કામ.
48  Increase the height of Compound wall at 

Government Girls Hostel, Ahmedabad
-- 

50.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત આટ↓સ અને સાય×સ કોલેજ, 
અમદાવાદ ખાતે ઓવરહъડ પાણીની 
ટાંકЫનું બાંધકામ

49  Construction work of overhead water 
tank at Gujarat Arts and Science College, 
Ahmedabad

-- 

320.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત આટ↓સ અને સાય×સ કોલેજ, 
અમદાવાદ ખાતે ĝЫકыટનુ મેદાન અને 
પેવેિલયનનું બાંધકામ

51  Construction of cricket ground and pavilion 
at Gujarat Arts and Science College, 
Ahmedabad

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
812.88  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, ભાણવડ (િજ. 

જામનગર) ના નવા મકાન બાંધકામ 
બાબત

52  Construction of new building for 
Government Arts college at Bhanvad, Dist. 
Jamnagar

-- 

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
812.88  --  --  --  182.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, બાયડ (િજ. 

સાબરકાંઠા) ના નવા મકાન બાંધકામ 
બાબત

53  Construction of new building for 
Government Arts college at Bayad, Dist. 
Sabarkantha

-- 

                 ખેડા   Kheda  
993.71  --  --  --  --  --       સરકારી િવિનયન અને વાિણËય કોલેજ, 

કઠલાલ (િજ. ખેડા) ના નવા મકાન 
બાંધકામ બાબત

54  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce College 
at Kathlal, Dist. Kheda

-- 

                   Junagadh, R&B Division  
812.88  --  --  --  --  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, ભેસાણ (િજ. 

જુનાગઢ) ના નવા મકાન બાંધકામ 
બાબત

55  Construction of new building for 
Government Arts college at Bhesan, Dist. 
Junagadh

-- 
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                 પોરબંદર   Porbandar  

812.88  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, રાણાવાવ 
(િજ. પોરબંદર) ના નવા મકાન 
બાંધકામ બાબત

56  Construction of new building for 
Government Arts college at Ranavav, Dist. 
Porbandar

273.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
1625.76  --  --  --  546.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, કોટડા 

સાંગાણી, પડધરી (િજ. રાજકોટ) ના 
નવા મકાન બાંધકામ બાબત

57  Construction of new building for 
Government Arts college at Kotda 
Sangani, Paddhari, Dist. Rajkot

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
812.88  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, ચોટીલા 

(િજ. સુરъ×ĩનગર) ના નવા મકાન 
બાંધકામ બાબત

58  Construction of new building for 
Government Arts college at Chotila, Dist. 
Surendranagar

273.00

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
812.88  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવિનયન કોલેજ, વાવ 

(િજ. બનાસકાંઠા) ના નવા મકાન 
બાંધકામ બાબત

59  Construction of new building for 
Government Arts college at Vav, Dist. 
Banaskantha

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
1806.59  --  --  --  546.00  --       સરકારી િવિનયન અને વાિણËય 

કોલેજ, ગઢડા તથા સરકારી િવિનયન 
કોલેજ, વ·ભીપુર (િજ. ભાવનગર) 
ના નવા મકાન બાંધકામ બાબત

60  Construction of new buildings for 
Government Arts and Commerce College 
at Gadhada and Government Arts College 
at Vallabhipur, Dist. Bhavnagar

273.00

                 અમરъલી   Amreli  
993.71  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવિનયન અને વાિણËય 

કોલેજ, જાફરાબાદ (િજ. અમરъલી) 
ના નવા મકાન બાંધકામ બાબત

61  Construction of new building for 
Government Arts college and Commerce 
College at Jafrabad, Dist. Amreli

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
74.42  --  --  --  --  --       સરકારી લેડીઝ હોçટъલ, અમદાવાદ 

ખાતે એàયુિમનીયમ બારી તથા 
આર.સી.સી. રોડનું કામ

62  Aluminum windows, RCC road in 
Government Ladies Hostel, Ahmedabad

-- 

103.25  --  --  --  --  --       સરકારી લેડીઝ હોçટъલ, અમદાવાદ 
ખાતે એàયુિમનીયમ બારી તથા 
આર.સી.સી. રોડનું કામ

63  Aluminum windows, RCC road in 
Government Ladies Hostel, Ahmedabad

-- 

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
58.00  --  --  --  --  --       સરકારી કોમસ↓ કોલેજ, વડાલી ખાતે 

કÜપાઉ×ડ વોલ, Ĭોટъકશન વોલ, 
મીટર λમ, શેડ િવગેરъ કામ

64  Compound wall, protection wall, meter 
room, ground leveling, shed in Government 
Commerce College, Vadali

36.40

 

H-2058-47
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                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  

315.00  --  --  --  --  --       સરકારી આટ↓સ એ×ડ કોમસ↓ 
કોલેજ, થરાદ ખાતે ઓડીટોЧરયમ, 
ટ્યુબવેલનું કામ

65  Construction of auditorium, tube-well 
in Government Arts and Commerce 
College, Tharad

-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
350.00  --  --  --  364.00  --       સરકારી સાય×સ કોલેજ, વડનગરના 

નવા ભવનનું બાંધકામ
66  Construction of new building of 

Government Science College, Vadnagar
364.00

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
107.25  --  --  --  --  --       સરકારી આટ↓સ કોલેજ, ગાંધીનગર 

ખાતે વેઈટỲગ λમ, ઓડીટોЧરયમ, 
લેબોરъટરી િવગેરъ કામ

67  Waiting room, Auditorium, Laboratory 
etc. work at Government Arts College, 
Gandhinagar

-- 

250.00  --  --  --  --  --       સરકારી િવΦાન કોલેજ, ગાંધીનગર 
ખાતે નવી Ĭયોગશાળા અને જુના 
ભવનનું િવçતરણ

68  New laboratory and expansion of 
old building at Government Science 
College, Gandhinagar

205.66

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
100.00  --  --  --  --  --       સરકારી િવΦાન કોલેજ, ઈડર, 

િજ.સાબરકાંઠા ખાતે ઓЧડટોЧરયમનું 
કામ.

69  Construction of auditorium at 
Government Science College, Idar, 
Di.Sabarkatha

-- 

                   Junagadh, R&B Division  
100.00  --  --  --  --  --       બહાઉˆીન િવΦાન કોલેજ, જુનાગઢ 

ખાતે ઓЧડટોЧરયમનું કામ.
70  Construction of auditorium at 

Bahauddin Government Science 
College, Junagadh

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
800.00  --  --  --  --  --       કÉછ યુિનવિસ↓ટી, ભુજ ખાતે કыમીકલ 

સાય×સ અને ટъકનોલોજી િવભાગમા 
સે×ટર ફોર એΤલ×સના બાંધકામ 
માટъ

71  Construction of building of Centre for 
Excellence in Chemical Science and 
Technology Department at Kutchchh 
University, Bhuj.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
700.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત આટ↓સ અને સાય×સ કોલેજ 

બપોર, અમદાવાદ કોલેજ રીનોવેશન 
તથા હોçટъલના નવા કામ માટъ

72  Renovation of existing building and 
construction of new hostel building 
work of Gujarat Arts and Science 
college-Noon, Ahmedabad

-- 

493.73  --  --  --  --  --       ગુજરાત કોમસ↓ કોલેજ સવાર, 
અમદાવાદ ખાતે બીજ માળનું 
એΤટъ×શન તથા આર.ઓ. Øલા×ટ.

73  Extension on second Floor and for RO 
plant at Gujarat Commerce College 
Morning, Ahmedabad

-- 
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                 ખેડા   Kheda  

100.00  --  --  --  --  --       સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજ, કઠલાલ, િજ.ખેડા ખાતે 
રમતગમત સંકЮલ અને અ×ય 
બાંધકામ માટъ

74  Miscellaneous construction and sports 
ground at Government Arts and 
Commerce college, Kathlal, Di. Kheda

18.20

                 જામનગર   Jamnagar  
250.00  --  --  --  --  --       સરકારી િવનયન કોલેજ, કàયાણપુર, 

િજ.જામનગર ખાતે પાક―ગ, ફЮટપાથ, 
બગીચો તથા રમતનું મેદાન માટъ

75  Parking, foot-path, Gardening and play 
ground at Government Arts College, 
Kalyanpur, Di. Jamnagar

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
2000.00  --  --  --  2730.00  --       રાËયમાં ૧૦-નવી સરકારી કોલેજો 

શι કરવા માટъની બાબત
76  Construction of 10-Government colleges 

in the state.
2474.29

1835.00  --  --  --  1669.85  --       ગુજરાત આટ↓સ અને સાય×સ કોલેજ, 
અમદાવાદ ખાતે નવા ભવન માટъ

77  New building for Gujarat Arts and 
Science College, Ahmedabad

455.00

300.00  --  --  --  273.00  --       સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજ, થરાદ ખાતે ઓડીટોЧરયમ, 
િસÄયોરીટી λમ, ભવન રીપેરỲગ

78  Auditorium, Security room, repairing 
at Government Arts and Commerce 
College, Tharad

91.00

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, 
ભૂજ

  R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  

50.00  --  --  --  45.50  --       આર.આર.લાલન કોલેજ, ભુજ ખાતે 
નવા મકનનું બાંધકામ

79  New building for R.R. Lalan College, 
Bhuj

-- 

                 રાજકોટ   Rajkot  
100.00  --  --  --  91.00  --       ધમ›×ĩિસંહજી આÎસ↓ કોલેજ, 

રાજોકોટ ખાતે િબàડỲગ રીપેરỲગ માટъ
80  Building repairing for Dharmendrasinhji 

Arts College, Rajkot
45.50

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
15.00  --  --  --  13.65  --       એમ.પી.શાહ આટ↓સ અને સાય×સ 

કોલેજ, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવા 
વગ↓ખંડો બનાવવા માટъ

81  New classrooms for M.P. Shah Arts and 
Science College, Surendranagar

-- 

                 નવા કામ   New Work  
                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  

900.00  --  --  --  --  --       ભેસાણ, જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

82  Construction of new building for 
Government Arts College, Bhesan, 
Junagadh.

273.00

2000.00  --  --  --  --  --       બાવળા, અમદાવાદ ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન અને િવΦાન 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

83  Construction of new building for 
Government Arts and Science College, 
Bavla, Ahmedabad.

364.00
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900.00  --  --  --  --  --       બાબરા, અમરъલી ખાતે નવી સરકારી 

િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

84  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Babara, Amreli.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       ઘોઘા, ભાવનગર ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

85  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Ghogha, Bhavnagar.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       ઓખામંડળ, દъવ.˛ારકા ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

86  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Okhamandal, Dev.Dwarka.

273.00

2000.00  --  --  --  --  --       વેરાવળ, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી 
સરકારી િવΦાન કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

87  Construction of new building for 
Government Science College, Veraval, 
Gir Somnath.

364.00

900.00  --  --  --  --  --       લાલપુર, જામનગર ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

88  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Lalpur, Jamnagar.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       લખપત, કÉછ ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

89  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Lakhpat, Kutchchh.

273.00

2000.00  --  --  --  --  --       દહъજ, ભιચ ખાતે નવી સરકારી વાિણËય 
અને િવΦાન કોલેજના ભવનનું બાંધકામ

90  Construction of new building for 
Government Commerce and Science 
College, Dahej, Bharuch

364.00

2000.00  --  --  --  --  --       હારીજ, પાટણ, ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને િવΦાન કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

91  Construction of new building for 
Government Arts and Science College, 
Harij, Patan.

364.00

900.00  --  --  --  --  --       સોજીĦા, આણંદ ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

92  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Sojitra, Anand.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       તાલાલા, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન અને વાિણËય કોલેજના 
ભવનનું બાંધકામ.

93  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Talala, Gir Somnath.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       વંથલી, જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

94  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Vanthali, Junagadh.

273.00

900.00  --  --  --  --  --       મુળી, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

95  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce 
College, Muli, Surendranagar.

273.00
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2000.00  --  --  --  --  --       થરાદ, બનાસકાંઠા ખાતે નવી સરકારી 

િવΦાન કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.
96  Construction of new building for 

Government Science College, Tharad, 
Banaskantha.

364.00

900.00  --  --  --  --  --       ગાંભોઈ, સાબરકાંઠા ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

97  Construction of new building for 
Government Arts and Commerce College, 
Gambhoi, Sabarkantha.

273.00

 
39225.73  --  --  --  8031.66  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 9351.16

--  --  --  --  617.82  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ 
અંગેનો ૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Establishment 
at 7 percent transferred from Major head “ 
2059-Public Works”

719.32

--  --  --  --  176.52  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને 
Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and Plant 
at 2 percent transferred from Major head “ 
2059-Public Works”

205.52

 
39225.73  --  4860.76  --  8826.00  --  1777.19  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 10276.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN - 102 એનસીસીના મકાનોનું 

બાંધકામ
113404

43  EDN - 102 Construction of NCC buildings
4202 01 203 43

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  45.50  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજપીપળા 

રાજપીપળા ખાતે ૩ ગુજરાત ઇ×ડેપ કોય 
એનસીસી નવી કચેરી ઇમારતનુ બાંધકામ 
(િશΤણ િવભાગ)

1  (R. And B.) Division, Rajpipla 
Construction Of New Office Building 
For 3 Gujarat Indep Coy Ncc At Rajpipla 
(Education Department)

22.75

--  --  --  --  291.20  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમદાવાદ. લો 
ગાડ↓ન, અમદાવાદ નજીક એનસીસી 
કÜપાઉડ એફ. એફ. અને એસ. એફ. 
ક×યા અને કЮમાર છાĦાલયનું િવçતરણ 
અને ડાઇનીગ હોલ અને સભાગૃહનુ 
બાંધકામ

2  (R.And B.) Division, Ahmedabad. 
Constructing Extension Of F.F And 
S.F. Ladies, Boys Hostel And Const. 
Dinning Hall And Auditorium Hall In 
Ncc Compound , Near Law Garden, 
Ahmedabad.

291.20

 

H-2058-48
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--  --  --  --  9.10  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા વડોદરા 

ખાતે ના સીપોર ટીÜબી તળાવ ખાતે ના 
બોટ અને એના આનુષંિગક ભાગો માટъ 
નેવલ એન સી સી કыડેટ ના મકાનો નું 
બાંધકામ

3  (R. and B.) Division, Vadodara 
Construction of building for boat and 
their accessories at Shipore timbi lake 
Vadodara for Naval N. C. C. Cadets.

9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
13.00  --  --  --  11.83  --       એન.સી.સી. અમદાવાદ ખાતે ઓફЫસસ↓ 

મેસના રીનોવેશન માટъ
4  Renovation work of Officers mess at 

NCC Ahmedabad
-- 

7531.80  --  --  --  13.65  --       એન.સી.સી. Ġુપ હъડŭાટ↓ર રાજકોટ 
ખાતે ઈ×ĭાçĺકચર માટъ

5  Infrastructure for NCC academy at 
NCC Group Head quarter at Rajkot

18.20

                 નવા કામ   New Work  
99.00  --  --  --  --  --       કાંકЧરયા, અમદાવાદ ખાતે બોટ હાઉસ 

ના રીનોવેશનનું કામ.
6  Renovation of Boat House at 

Kakariya, Ahmedabad.
90.09

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
75.00  --  --  --  --  --       એન.સી.સી. લીડરશીપ એકыડમી 

જીતનગર, રાજિપપળા ખાતે ગેçટλમનું 
બાંધકામ.

7  Construction of Guestroom at N.C.C. 
leadership Academy, Jitnagar, 
Rajpipla.

68.25

10.00  --  --  --  --  --       એન.સી.સી. લીડરશીપ એકыડમી 
જીતનગર રાજિપપળા ખાતે સેવેજ 
િસçટમ નું બાંધકામ.

8  Construction of Sewage System at 
N.C.C. leadership Academy, Jitnagar, 
Rajpipla.

9.10

 
7728.80  --  --  --  371.28  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 508.69

--  --  --  --  28.56  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ 
અંગેનો ૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

39.13

--  --  --  --  8.16  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને 
Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

11.18

 
7728.80  --  --  --  408.00  --  132.67  --   એકіદર સરવાળો 43  Gross Total 559.00

 
46954.53  --  4860.76  --  9234.00  --  1909.86  --   એકіદર સરવાળો, યુિનવિસ↓ટી અને 

ઉŵતર િશΤણ
203  Gross Total, University and Higher 

Education
10835.00

 
82548.25  --  9481.88  --  19031.15  --  8393.33  --   એકіદર સરવાળો, સામા×ય િશΤણ 01  Gross Total, General Education 17819.81
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--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               તકિનકЫ િશΤણ 02  Technical Education  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               તકિનકЫ શાળાઓ 103  Technical School  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               TED-21મકાનો

117120
42  TED-21 Buildings

4202 02 103 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,નડીયાદ   R & B Division, Nadiad  

84.00  --  --  --  75.53  --       પી એન ટъકિનકલ હાઈçકЮલ, કપડવંજ 
ખાતે રીનોવેશન અને રીપેરỲગ કામ

2  Repairing and renovation work at P N 
Technical High School, Kapadvanj

10.38

                 નવા કામ   New Work  
                 રાજકોટ   Rajkot  

1.80  --  --  --  --  --       સરકારી ટъકિનકલ સંçથા Ĭભાસ પાટણ 
ખાતે સÜપ તથા પાણી λમનો çલેબ તોડી 
નવો çલેબ ભરવાનુ કામ

3  Construction work of water sump and 
new slab for water room at Government 
Technical institute, Prabhas Patan

1.64

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
0.40  --  --  --  --  --       દъસાઇ કы.જે. ટъકનીકલ હાઇçકЮલ 

િવરમગામ ખાતે પાણીની ઓવર હъડ ટાંકЫ 
બનાવવાનુ કામ

4  Construction of overhead water tank 
at Desai K.J Technical high school, 
Viramgam

0.36

                 અમરъલી   Amreli  
12.80  --  --  --  --  --       કы.કы.પારъખ ટъક.ઇ×çટી. અમરъલી ખાતે 

પાણી પુરવઠા ãયવçથા તેમજ હયાત 
બોરના સબમશЪ↓બલ પÜપ બદલવાનું કામ

5  Construction work of bor with 
submercible pump at K.K Parekh 
Technical Institute, Amreli

11.65

 
99.00  --  --  --  75.53  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 24.03

--  --  --  --  5.81  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો 
૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Establishment 
at 7 percent transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

1.85

--  --  --  --  1.66  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from Major 
head “ 2059-Public Works”

0.53

 
99.00  --  --  --  83.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 26.41

 
99.00  --  --  --  83.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો, તકિનકЫ શાળાઓ 103  Gross Total, Technical School 26.41
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               પોિલટъકિનક 104  Polytechnics  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               TED-22 મકાનો

117121
42  TED-22 Buildings

4202 02 104 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       સરકારી પોલીટъકનીક, રાજકોટ ખાતે 

નવા િસિવલ અને કોÜØયુટર ઇજનેરી 
માકાનનું બાધકામ.

2  Construction of new building 
class room computer room etc. at 
government Polytechnjic, Rajkot.

-- 

--  --  --  --  91.00  --       ગાંધીનગર ખાતે જીવરાજ મહъતા 
ભવનમાં તકિનકЫ િશΤણ િનયામકની 
કચેરીનું નવીકરણ.

4  Renovation work of office of the 
Director of Technical Education at 
Jivraj Mehata Bhavan Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) િવ˜ુત Ĭભાગ, 
ગાંધીનગર ગાંધીનગર ખાતે 
જીવરાજ મહъતા ભવનમાં તકિનકЫ 
િશΤણ િનયામકની ખચેરી માં પુ:ન 
વાયЧરѕગનું કામ .

5  (R. and B.) Electric Division, 
Gandhinagar Rewiring work of office 
of the director of technical education at 
Jivaraj Mehata Bhavan Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી ડો. 
જીવરાજ મહъતા ભવન , સરકારી 
પોલીટъકિનક, અમરъલી ખાતે જુદા 
જુદા મકાનના પરચૂરણ મરામત કામ

7  (R. and B.) Division, Amreli 
miscellanious reparing work to various 
building at Dr. J. N. Mehta Bhavan 
govt polytechnic, Amreli

-- 

--  --  --  --  1.82  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ નવી 
શλ કરાયેલ સરકારી પોલીટъકિનક 
જુનાગઢ માટъ જુદા જુદા મકાનનું 
બાંધકામ

11  (R. and B.) Division, Junagadh 
Construction work of various building 
for newly started government 
polytechnic, Junagadh

-- 

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ. 
િવિવધ જી.આઇ.ડી.સી ખાતે 
પોલેટъકનીક ન િવçતરણ ના કы×ĩોના 
મકાનનુ બાંધકામ

14  Various (R. And B.) Division. Building 
Construction Work Of 45,87,16 
Extension Centes Polytechnic At 
Various G.I.D.C (TED-22)

-- 
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--  --  --  --  --  --       પાટનગર યોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર. જીવરાજ 

મહъતા ભવન, ગાંધીનગર ખાતે તકિનકЫ િશΤણ 
બોડ↓ ની કચેરીનું નવીકરણનુ કાય↓.

15  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Renovation work of office of the Director of 
Technical Exmanation Board at Jivraj Mehata 
Bhavan Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી સાગરખેડુ 
યોજના હъઠળ રાજુલા ખાતે સૂિચત પોલીટъકનીક 
માટъ જમીનનુ સંપાદન

16  (R. and B.) Division, Amreli Acquisition of 
land for proposed polytechnics at rajula under 
Sagar Khedu Yojana

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ સાગરખેડુ 
યોજના હъઠળ વેરાવળ ખાતે સુિચત પોલીટъકિનક 
માટъ જમીનનુ સંપાદન.

17  (R. And B.) Division. Junagadh. Acquisition of 
land for proposed plytechnics at Veraval under 
Sagar Khedu Yojana.

-- 

--  --  --  --  --  --       સાગરખેડુ યોજના હъઠળ ખંભાત ખાતે સુિચત 
પોલીટъકિનક માટъ જમીનનુ સંપાદન.

20  Acquisition of land for proposed polytechnics 
at Khambhat under Sagar Khedu Yojana.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર સાગરખેડુ 
યોજના હъઠળ ˛ારકા ખાતે સુિચત પોલીટъકિનક 
માટъ જમીનનુ સંપાદન.

21  (R. And B.) Division. Jamnagar Acquisition of 
land for proposed polytechnics at Dwarka under 
Sagar Khedu Yojana.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ સાગરખેડુ યોજના 
હъઠળ વાગરા ખાતે સુિચત પોલીટъકિનક માટъ 
જમીનનુ સંપાદન.

22  (R. And B.) Division. Bharuch Acquisition of 
land for proposed polytechnics at Vagara under 
Sagar Khedu Yojana.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી સાગરખેડુ 
યોજના હъઠળ ગણદъવી ખાતે સુિચત પોલીટъકિનક 
માટъ જમીનનુ સંપાદન.

23  (R. And B.) Division. Navsari Acquisition of 
land for proposed polytechnics at Gandevi 
under Sagar Khedu Yojana.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાટણ પાટણ કы. ડી. 

પોિલટъકનીક કыÜપસ ખાતે çĺીટ લાઇટ પુરી 
પાડવી.

24  (R. And B.) Division. Patan providing street 
light at K.D polytechnic campus, patan.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ સરકારી 
મિહલા પોલીટъકનીક અમદાવાદ ખાતે 
સીવીલ કોÜØયુટર એંજીનીયરỲગ અને માિહિત 
ટъકનોલોજીના નવા મકાન નું બાંધકામ

29  (R. And B.) Division. Ahmedabad Construction 
of new building for civil, computer engineering 
and information and technology at govrnment 
girls polytechnic, Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર સી યુ શાહ 
સરકારી પોલીટъકનીક ખાતે નવા કોÜØયુટર 
િબàડỲગ,╞ાસλમ લેબોરટરી çટોર λમ બાથλમ 
ભોયતળીયું અને પહъલા મજલા નું બાંધકામ

31  (R. and B.) Division. Surendranagar 
Construction of new computer building with 
class room,laboratary,store room,toilet,and R. 
C. C.frame structure (ground floor and first 
floor) at C.U. Shah govrnment polytechnic, 
Surendranagar.

-- 

 

H-2058-49
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત ડો 

એસ અને એસ એસ ગાંધી સરકારી 
કોલેજ સુરત ખાતે ના મુÅય મકાન 
લેબોરъટરી િબàડỲગ એલ આર યુ સી 
િબàડીગ હોçટъલ Úલોક બી માં પુન 
વાયરỲગ નુ કામકાજ

32  (R. And B.) Division. Surat Rewiring 
work of main build- Ing, laboratory 
building L. R. U.C building and hostel 
block B. at Dr. S. & S. S. gandhi 
government college Surat.

-- 

--  --  --  --  910.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા કы×ĩીય 
સહાય યોજના અંતગ↓ત ખેડા ખાતે 
નવી સૂિચત સરકારી પોલીટъકનીક 
માટъ જમીન સંપાદન અને જુદા-જુદા 
મકાનો નું બાંધકામ Τમતા ઘડતર

36  (R. and B.) Division. Kheda Acquisition 
of land and construction of vartious 
building for newly proposed government 
polytechnic at Kheda under central 
assistance scheme ( skill Development)

1635.74

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ 
મોરબી ખાતેની પોલીટъકનીક માટъ 
અલાયદુ મકાન પૂλ પાડવા જમીન 
સંપાદન કરવી

39  (R. And B.) Division. Rajkot Acquisition 
of Land for separate building of 
polytechnic at Morbi.

-- 

                 નવસારી   Navsari  
--  --  --  --  910.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી 

સરકારી પોલીટъકનીક, નવસારી ખાતે 
જમીન સંપાંદન અને કÜપાઉ×ડ નું 
બાંધકામ કરવા બાબત.

42  (R. And B.) Division. Navsari Acquisition 
of land and construction of compound 
wall building for newly proposed 
government polytechnic, Navsari 
(centrally sponsered scheme)

1365.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

સરકારી પોલીટъકનીક, અમદાવાદ 
ખાતે નવા વગ↓/Úલોક માટъ વધારાનું 
બાંધકામ કરવા બાબત.

44  (R. And B.) Division. Ahmedabad 
Construction of new block and extension 
of existing block for auto department at 
govt. polytechnic, Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       સરકારી ક×યા પોલીટъકનીક, 
અમદાવાદ ખાતે બીજા Ħીજા અને 
ચોથા માળъ વગ↓ ખંડનું નવું બાંધકામ 
કરવા બાબત.

45  Construction work for Second floor, third 
floor and fourth floor above new building 
at Govt. Girls Polytechnic, Ahmedabad.

-- 
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                   R & B Division-2, Surat  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત ડો. એસ. 

એસ. ગાંધી કોલેજ, સુરત ખાતે વહીવટી, 
આઇ. ટી., ડી.ટી.પી. ના કЮમાર અને 
ક×યાઓમાટъ હોçટъલ િબàડીગ નું બાંધકામ 
કરવા બાબત.

50  (R. And B.) Division. Surat Construction 
Work Of Administrative, I.T. D.T.P. 
& Boys & Girls Hostel At Dr.S. And 
S.S.Gandhi College, Surat

-- 

                 પાલનપુર   Palanpur  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર સરકારી 

પોલીટъકનીક, પાલનપૂર ખાતે મુÅય 
િબàડીગ ઉપર Ĭથમ અને બીજા માળъ વગ↓ 
ખંડનું બાંધકામ કરવા બાબત.

52  (R. And B.) Division. Palanpur 
Construction of first floor, & Second 
floor class room above ground floor 
on main building at Govt. Polytechnic, 
Palanpur

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  45.50  --       વલસાડ ખાતે પોલીટъકિનકના છાĦાલયોના 

૧૫ મકાનો ડૉ. એસ.એ×ડ.એસ.એસ. ગાંધી 
કોલેજ, સુરત. સરકારી ū્યા પોલીટъકિનક, 
સુરત, પાટણ, પાલનપુર, િહѕમતનગર, 
ભાવનગર, અમરъલી, પોરબંદર, સરકારી 
પોલીટъકિનક રાજેકોટ, એ.વી.પી.ટી.
આઇ. રાજકોટ ,જામનગર, સુરъ×ĩનગર, 
ગાંધીનગર અને ભλચ

57  Various Division. of R & B Renovation 
Work Of Hostel Building 15 Poly. At 
Valsad, Dr. S.and S.S. Gandhi College 
Surat, Govt. Girls Poly. Surat, Patan, 
Palanpur, Himatnagar, Bhavnagar, 
Amareli, Porbandar, Govt. Poly. 
Rajkot, A.V.P.T.I. Rajkot, Jamnagar, 
Surendranagar,Gandhinagar, and Bharuch

9.10

--  --  --  --  --  --       તકનીકЫ િશΤણ િનયામકની કચેરી હъઠળની 
સરકારી સંçથાઓમાં વરસાદી પાણીના 
સંĠહ માટъની ãયવçથા 

58  Arrangement for rain water harvesting 
system in govt. institutions under in 
director of technical educations.

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
600.00  --  --  --  91.00  --       સરકારી પોિલટъકિનક, ગાંધીનગરના નવા 

શૈΤિણક મકાનનું બાંધકામ
61  Construction of New Building for 

Government Polytechnic, Gandhinagar
-- 

                     
600.00  --  --  --  --  --       ડો. જે.એન.મેèતા પોલીટъકિનક, અમરъલીના 

નવા શૈΤિણક મકાનનું બાંધકામ
62  Construction Of New Building For Dr. 

J.N. Mehta Polytechnic, Amreli
-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
1337.00  --  --  --  687.05  --       સરકારી પોિલટъકિનક, મોરબી ખાતે િવિવધ 

શૈΤિણક મકાનોનું બાંધકામ
63  Construction of Various Buildings for 

Government Polytechnic, Morbi
195.65
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10.00  --  --  --  --  --       ડો. જે.એન. મેહતા પોિલટъકિનક, અમરъલી 
ખાતે çĺીટ લાઈÎસનું કામ

64  Providing Street Lights in Dr. JN Mehta 
Polytechnic, Amreli

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
450.00  --  --  --  --  --       સરકારી પોિલટъકિનક, મોરબી ખાતે 

છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટъના 
છાĦાલયનું બાંધકામ

65  Construction of Boys and Girls hostel at 
Government Polytechnic, Morbi

-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
450.00  --  --  --  91.00  --       સરકારી પોિલટъકિનક, પોરબંદર ખાતે 

કЮમાર અને ક×યાઓ માટъના છાĦાલયનું 
બાંધકામ

67  Construction Of Boys And Girls Hostel At 
Government Polytechnic, Porbandar

-- 

                     
450.00  --  --  --  91.00  --       ડો. જે.એન.મહъતા પોિલટъકિનક, અમરъલી 

ખાતે કЮમાર અને ક×યાઓ માટъના 
છાĦાલયનું બાંધકામ

69  Construction Of Boys And Girls Hostel At 
Dr.J.N. Mehta Polytechnic, Amreli

77.46

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
540.26  --  --  --  9.10  --       સરકારી પોલીટъકિનક, જુનાગઢ ખાતે 

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ હોçટъલનું બાંધકામ
73  To construct of Boys Hostel at 

Government Polytechnic, Junagadh
-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, ભૂજ   R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  
450.00  --  --  --  9.10  --       સરકારી પોલીટъકિનક, ભુજ ખાતે 

િવ˜ાથЪ↓નીઓ માટъ હોçટъલનું બાંધકામ
74  To onstruct of Girls Hostel for 

Government Polytechnic, Bhuj district 
Kutchchh

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
54.00  --  --  --  --  --       સર બીપીટીઆઈ પોિલટъકિનક, ભાવનગર 

ખાતે ઈલેકĺીક વાયરોની મરામત અને 
કыÜપસ લાઈટỲગનું કામ

77  Electrification work of existing wiring 
and campus lighting work at Sir BPTI 
Polytechnic, Bhavnagar

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
60.00  --  --  --  27.30  --       સી યુ શાહ પોિલટъકિનક, સુરъ×ĩનગર 

ખાતે પાણીની ટાંકЫ અને પાઈપ-લાઈન 
નું બાંધકામ

78  Construction work of overhead water tank 
and pipeline at CU Shah Polytechnic, 
Surendranagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
12.48  --  --  --  4.55  --       સરકારી પોિલટъકિનક, ગાંધીનગર ખાતે 

િવિવધ મકાનોની અ×ડરĠાઉ×ડ વોટર 
ડીçĺીÚયુશન લાઈન અને ગટર-લાઈનનું 
મરામત કામ

79  Renovation work of under-ground water 
distribution pipeline and drainage-line of 
various buildings at Govt. Polytechnic, 
Gandhinagar

4.55
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5.00  --  --  --  --  --       આરસીટીઆઈ પોિલટъકિનક, અમદાવાદ 

ખાતે પાણીની પાઈપ-લાઈનનું કામ
81  Construction work of water pipe-lines at 

RCTI Polytechnic, Ahmedabad
-- 

                 સુરત   Surat  
41.00  --  --  --  --  --       ડો. એસ એસ ગાંધી પોિલટъકિનક, સુરત 

ખાતે વરસાદના પાણીના િનકાલ માટъ 
નવી પાઈપ-લાઈનનું કામ

82  Construction work of rain water pipe-lines 
at Dr. SS Gandhy Polytechnic, Surat

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
344.25  --  --  --  45.50  --       એવીપીટીઆઈ પોિલટъકિનક, રાજકોટ 

ખાતે ઈલેકĺીકલ િવભાગના શૈΤિણક 
ભવનનું બાંધકામ

83  Construction work of Academic block 
for Electrical Department at AVPTI 
Polytechnic, Rajkot

-- 

389.54  --  --  --  45.50  --       એવીપીટીઆઈ પોિલટъકિનક, રાજકોટ 
ખાતે જιરી ફિન↓ચર સાથેના કોÜØયુટર 
સે×ટરનું બાંધકામ

84  Construction work of Computer Centre 
with furniture at AVPTI Polytechnic, 
Rajkot

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
532.00  --  --  --  91.00  --       સર બીપીટીઆઈ પોિલટъકિનક, ભાવનગર 

ખાતે િવિવધ િવભાગોના શૈΤિણક 
ભવનના બાંધકામ

85  Construction work of Academic block 
for various departments at Sir BPTI 
Polytechnic, Bhavnagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
50.00  --  --  --  1.82  --       સરકારી પોિલટъકિનક, અમદાવાદ માટъ 

જમીન સંપાદન
86  Land acquisition for Government 

Polytechnic, Ahmedabad
-- 

                 કÉછ   Kachchh  
958.00  --  --  --  45.50  --       સરકારી પોિલટъકિનક, ભુજ ખાતે 

િવ˜ાથЪ↓ઓની નવી હોçટъલનું બાંધકામ
87  Construction work of Boys hostel at 

Government Polytechnic, Bhuj
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
88.40  --  --  --  --  --       આરસીટીઆઈ પોિલટъકિનક, અમદાવાદ 

ખાતે કÜપાઉ×ડ વોલની ઉѕચાઈ વધારવાનું 
કામ

88  Construction work of existing compound 
wall to increase its height at RCTI 
Polytechnic, Ahmedabad

-- 

50.00  --  --  --  18.20  --       આરસીટીઆઈ પોિલટъકિનક, અમદાવાદ 
ખાતે હયાત ગેçટહાઉસના મરામતનું કામ

89  Construction work of guest house 
renovation at RCTI Polytechnic, 
Ahmedabad

-- 

30.00  --  --  --  9.10  --       આરસીટીઆઈ પોિલટъકિનક, અમદાવાદ 
ખાતે હયાત હોçટъલ મકાનના મરામતનું 
કામ

90  Construction work of hostel building 
renovation at RCTI Polytechnic, 
Ahmedabad

-- 

                   Junagadh, R&B Division  
462.42  --  --  --  9.10  --       સરકારી પોિલટъકિનક, જુનાગઢ ખાતે 

િવ˜ાથЪ↓નીઓ હોçટъલનું બાંધકામ
91  Construction work of Girls hostel at 

Government Polytechnic, Junagadh
-- 

 

H-2058-50



198

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  

462.42  --  --  --  91.00  --       એવીપીટીઆઈ, રાજકોટ પોિલટъકિનક 
ખાતે િવ˜ાથЪ↓નીઓ માટъ હોçટъલનું 
બાંધકામ

92  Construction work of Girls hostel at AVPTI 
Polytechnic, Rajkot

-- 

462.42  --  --  --  9.10  --       સરકારી પોિલટъકિનક, રાજકોટ ખાતે ગàસ↓ 
હોçટъલનં બાંધકામ

93  Construction work of Girls hostel at 
Government Polytechnic, Rajkot

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
462.42  --  --  --  91.00  --       સર બીપીટીઆઈ, ભાવનગર પોિલટъકિનક 

ખાતે િવ˜ાથЪ↓નીઓ માટъ હોçટъલનું 
બાંધકામ

94  Construction work of Girls hostel at Sir 
BPTI Polytechnic, Bhavnagar

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
462.42  --  --  --  45.50  --       ક×યાઓ માટъની સરકારી પોિલટъકિનક, 

અમદાવાદ ખાતે ગàસ↓ હોçટъલનું બાંધકામ
95  Construction work of Girls hostel at 

Government Girls Polytechnic, Ahmedabad
-- 

462.42  --  --  --  45.50  --       સરકારી પોિલટъકિનક, અમદાવાદ ખાતે 
ગàસ↓ હોçટъલનું બાંધકામ

96  Construction work of Girls hostel at 
Government Polytechnic, Ahmedabad

-- 

462.42  --  --  --  91.00  --       આરસીટીઆઈ પોિલટъકિનક, અમદાવાદ 
ખાતે ગàસ↓ હોçટъલનું બાંધકામ

97  Construction work of Girls hostel at RCTI 
Polytechnic, Ahmedabad

18.20

                 સુરત   Surat  
377.43  --  --  --  1.82  --       ક×યાઓ માટъની સરકારી પોિલટъકિનક, 

સુરત ખાતેની હયાત ગàસ↓ હોçટъલ ઉપર 
વધારાના માળનું બાંધકામ

98  Construction work of additional work in 
existing Girls hostel at Government Girls 
Polytechnic, Surat

-- 

                 પાલનપુર   Palanpur  
1041.46  --  --  --  364.00  --       સરકારી પોિલટъકિનક, પાલનપુર ખાતે 

ફિન↓ચર સાથે એકыડેિમક Úલોકનું બાંધકામ
99  Construction of Academic block with 

furniture at Government Polytechnic, 
Palanpur

91.00

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
1166.87  --  --  --  91.00  --       સરકારી પોિલટъકિનક, િહમતનગર ખાતે 

એØલાઈડ િમકыનીÄસ િવભાગના Úલોકમાં 
વધારાનું બાંધકામ

100  Extension of applied mechanics building at 
Government Polytechnic, Himatnagar

91.00

                   City Divisions, Rajkot  
498.64  --  --  --  136.50  --       બી.કы.મોદી, ફામ↓સી કોલેજ, રાજકોટ ખાતે 

૧૦ નવી Ĭયોગશાળાનું બાંધકામ
101  Construction of 10 new laboratories at B.K. 

Mody Pharmacy College, Rajkot
236.60

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
200.00  --  --  --  91.00  --       આર.સી. ટъકનીકલ ઈ×çટીટ્યુટ, અમદાવાદ 

ખાતે ૭૦ તાલીમાથЪ↓ઓ (૩૫ પુιષ 
તથા ૩૫ çĦી તાલીમાથЪ↓ઓ માટъ) માટъ 
ગેçટહાઉસનું બાંધકામ

102  Construction of Guest house with capacity 
of 70 - 35 for ladies wing, 35 for gents 
wing, at campus of R.C.Technical Institute, 
Gandhinagar

9.10
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                 ભλચ   Bharuch  

44.00  --  --  --  27.30  --       કы.જે.પોિલટъકિનક, ભιચ ખાતે િવિવધ 
Ĭયોગશાળાઓમાં રી-વાયરỲગનું કામ 
કરવા બાબત

103  Re-wiring work of various laboratories 
and civil and computer department at 
K.J. Polytechnic, Bharuch

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
95.00  --  --  --  29.12  --       આરસી ટીઆઇ અમદાવાદના િબàડỲઇગનું 

રીનોવેશન વક↕
104  Renovation work at RCTI, Ahmedabad -- 

74.00  --  --  --  27.30  --       આરસીટીઆઇ અમદાવાદની ગàસ↓ 
હોçટъdલ માટъ ફિન↓ચર પૂλ પાડવું

105  Provide furniture for Girls Hostel at 
RCTI, Ahmedabad.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
507.91  --  --  --  154.70  --       સરકારી પોલીટъકનીક,રાજકોટ કыમીકલ 

અને મીકыનીકલ લેબોરъટરીનું બાંધકામ
106  Construction of Chemical and 

Mechanical Laboratory at Government 
Polytechnic, Rajkot

109.20

60.00  --  --  --  27.30  --       સરકારી પોલીટъકનીક,રાજકોટ ખાતે બોયઝ 
અને ગàસ↓ માટъ çવેતંĦ ટોયલેટનું બાંધકામ

107  Construction of separate toilets for girls 
and boys at Government Polytechnic, 
Rajkot

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   R & B Divisions, Valsad  
30.00  --  --  --  18.20  --       સરકારી પોલીટъકનીક વલસાડ ખાતે ļેનેજ 

લાઇન બદલવા અંગે
108  Replacement of Drainage line at 

Govenrment Polytechnic, Valsad.
9.10

411.60  --  --  --  123.76  --       સરકારી પોલીટъકનીક વલસાડ ખાતે 
એકડેિમક િબàડỲગનું બાંધકામ

109  Construction of Academic building at 
Govenrment Polytechnic, Valsad

45.50

                   R & B Division-2, Surat  
36.00  --  --  --  18.20  --       ગàસ↓ સરકારી પોલીટъકનીક સુરત ખાતેની 

િબàડỲગ િવçતરણનું કામ.
110  Extension work at Government Girls 

Polytechnic, Surat
9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
595.99  --  --  --  182.00  --       એવી.પી.ટી.આઇ રાજકોટ ખાતે ઇલેકĺીકલ 

િબàડỲગ બાંધકામ.
111  Construction of Electrical Building at 

AVPTI, Rajkot.
63.70

45.98  --  --  --  40.95  --       એ.વી.પી.ટી.આઇ રાજકોટ ખાતે ઓવરહъડ 
ટાંકЫ તથા આર.સી.સી.ટъ×કЫ વીથ વોટર 
સØલાયનું કામ.

112  Construction of overhead water tank and 
RCC tank with water supply at AVPTI, 
Rajkot.

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, ભૂજ   R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  
77.36  --  --  --  --  --       સરકારી પોલીટъકનીક ભુજ ખાતેની ગàસ↓ 

હોçટъેલની ફરતે કіપાઉ×ડ વોલનું કામ.
113  Construction of compound wall 

surrounding Government Polytechnic, 
Bhuj.

-- 
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                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,િહѕમતનગર   R & B Division, Himatnagar  

38.85  --  --  --  22.75  --       સરકારી પોલીટъકનીક 
િહѕમતનગરખાતે રીવાયરỲગનું કામ.

114  Re-electrifying work at Government 
Polytechnic, Himatnagar.

17.15

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
80.00  --  --  --  72.80  --       સી.યુ.શાહ સરકારી પોલીટъકનીક 

કોલેજનું ઇલેકĺીકનું કામ.
115  Electrical work at C U Shah Government 

Polytechnic.
4.55

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
36.75  --  --  --  32.76  --       સરકારી પોલીટъકનીક ગાંધીનગર 

કોલેજનું રીનોવેશન કામ
116  Renovation work at Government 

Polytechnic, Gandhinagar.
9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
400.00  --  --  --  182.00  --       સરકારી પોલીટъકનીક અમદાવાદ 

િવિવધ વધારાનું બાંધકામ.
117  Miscellaneous construction work at 

Government Polytechnic, Ahmedabad
27.30

                 પાÎ÷   Patan  
555.69  --  --  --  182.00  --       કы.ડી.પોલીટъકનીક પટણ ખાતે નવી 

લેબોરъટરીનું બાંધકામ.
118  Construction of new Laboratory at K D 

Polytechnic, Patan.
182.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
950.00  --  --  --  432.25  --       જુદી જુદી ૧૯ સરકારી પોિલટъકિનક 

ખાતે સમારકામ અને સારસંભાળ.
119  Major repairing work in 19 Govt. 

Polytechnics.
432.25

                 ભλચ   Bharuch  
20.00  --  --  --  11.83  --       કы. જે. પોિલટъકિનક ભλચ ખાતે 

કЮમાર અને ક×યાઓ માટъ ટોઇલેટ 
બનાવવા બાબત.

120  Construction of boys and girls toilet at K 
J Polytechnic, Bharuch.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
18.00  --  --  --  10.92  --       સરકારી પોિલટъકિનક વડનગર ખાતે 

નવો ટ્યુબવેલ બનાવવા બાબત.
121  Construction of new tubewell at 

Government Polytechnic, Vadnagar.
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   R & B Divisions, Valsad  
18.00  --  --  --  16.38  --       સરકારી પોિલટъકિનક વલસાડ ખાતે 

હોçટъલ તથા ŭાટ↓ર માટъ પાણીની 
લાઇન બદલવા બાબત.

122  Replacemant of water supply line in 
Hostel and Quarters at Govt. Polytechnic, 
Valsad.

0.91

                   R & B Division-2, Surat  
5.00  --  --  --  4.55  --       સરકારી ક×યા પોિલટъકિનક, સુરત 

ખાતે ક×યા હોçટъલ માટъ પાણીની 
લાઇન બદલવા બાબત.

123  Replacemant of water supply line 
in Govt.Girls Hostel at Govt. Girls 
Polytechnic, Surat.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   R & B Division, Palanpur  
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7.00  --  --  --  6.37  --       સરકારી પોિલટъકિનક, પાલનપુર ખાતે હોçટъલ 

Úલોક એ બી સે માટъ વાયરỲગ બદલવા 
બાબત.

124  Re-wiring work of hostel blok A B C at 
Govt. Polytechnic, Palanpur.

0.91

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
15.00  --  --  --  13.65  --       સરકારી પોિલટъકિનક, ગાંધીનગર ખાતે 

હોçટъલનું નવીનીકરણ.
125  Renovation of main hostel building at 

Govt. Polytechnic, Gandhinagar.
4.55

                 રાજકોટ   Rajkot  
152.76  --  --  --  45.50  --       બી કы મોદી સરકારી ફામ↓સી કોલેજ, 

રાજકોટમાં ગàસ↓ હોçટъલનું બાંધકામ બાબત.
126  Construction work of Girls hostel at B 

K Mody Government Pharmacy College, 
Rajkot

109.20

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
379.00  --  --  --  113.75  --       આર.સી.ટી.આઇ. અમદાવાદ ખાતે ટъકનોલોજી 

ભવનમા વગ↓ખંડોનું બાંધકામ
127  Construction work of classroom at 

Technology Bhavan in RCTI, Ahmedabad
136.50

                 ભλચ   Bharuch  
497.64  --  --  --  150.15  --       કы.જે.પોલીટъકનીક ભλચ ખાતે વહીવટી 

મકાનનું બાંધકામ
128  Construction of Administration building 

at K J Polytechnic, Bharuch
136.50

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
45.00  --  --  --  40.95  --       સરકારી પોલીટъકનીક ભુજ ખાતે ઓડીટોરીયમ 

હોલમાં સુધારા વધારાની કામગીરી
129  Renovation work of Auditorium hall at 

Government Polytechnic, Bhuj
27.30

30.00  --  --  --  27.30  --       સરકારી પોલીટъકનીક ભુજ ખાતે ઓડીટોરીયમ 
હોલમાં ફનЪ↓ચર સુિવધાની કામગીરી

130  Providing furniture facilities at 
auditorium hall at Government 
Polytechnic, Bhuj

40.95

742.21  --  --  --  200.20  --       કы.ડી. પોલીટъકનીક પાટણ ખાતે વક↕શોપ અને 
િમકыનીકલ િવભાગના મકાનનુ બાંધકામ

131  Construction work of Workshop and 
Mechanical department building at K.D. 
Polytechnic, Patan

273.00

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
945.42  --  --  --  286.65  --       સરકારી પોલીટъકિનક ગાંધીનગર ખાતે નવુ 

કыમીકલ િવભાગ માટъ એકыડેમીક િબàડીગનું 
બાંધકામ

132  Construction work of academic building 
for new Chemical department at 
Government Polytechnic, Gandhinagar

455.00

 

H-2058-51
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                 નવા કામ   New Work  
                 વડોદરા   Vadodara  

661.27  --  --  --  --  --       કы.જે. પોિલટъકિનક, ભιચ ખાતે 
મીકыનીકલ િવભાગના નવા મકાન નું 
બાંધકામ.

133  Construction of New 
Building for Mechanical 
Engineering Department at 
K..J. Polytechnic, Bharuch.

196.56

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
24.00  --  --  --  --  --       સરકારી પોિલટъકિનક, િહમતનગર 

ખાતે પાણીની ઓવરહъટ ટાંકЫ નું 
બાંધકામ

134  Construction of Overhead 
Water Tank at Government 
Polytechnic, Himatnagar.

21.84

 
21622.70  --  --  --  6793.15  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 6045.57
 

--  --  --  --  569.22  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

465.05

--  --  --  --  162.63  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Tools and Plant at 2 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

132.87

 
21622.70  --  5223.15  --  7525.00  --  5255.23  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 6643.49
 
21622.70  --  5223.15  --  7525.00  --  5255.23  --   એકіદર સરવાળો, પોિલટъકિનક 104  Gross Total, Polytechnics 6643.49
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               ઈજનેરી તકિનકЫ કોલેજો અને સંçથાઓ 105  Engineering Technical Colleges and 

Institutes.
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               TED-23 મકાનો

117122
42  TED-23 Buildings

4202 02 105 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાú. 

વૈિવÖયીકжત નૂતન Ĭૌ˜ોિગકЫ અંગેના 
અÛયાસĝમો માટъ નવા ઇજનેરી કોલેજ 
çથાપવા માટъ જમીનનુ સંપાદન અને 
મકાનનું બાંધકામ. (Ted-5)

1  (R & B) Division, Ahmedabad. 
Acquisition of land and construction 
of buildings for estanlishing one new 
engineering college for offering courses 
in divercified emerging technology.(TED-
5)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
એલ.ડી.એЩ×જિનયરỲગ કોલેજ, અમદાવાદ 
ખાતે િમિનિથયેટર સાથે ૧૦૦૦ બેઠકની 
Τમતાવાળુ નવુ સભાગૃહનું બાંધકામ

4  (R&B) Division, Ahmedabad. 
Construction of new auditorium for 1000 
seats capicity with mini theatre at L.D. 
engineering college, Ahmadabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે નવી શλ કરъલી ઇજનેરી 
કોલેજોનાં જુદાં જુદાં મકાનોનાં બાંધકામ.

5  Construction Work of various building for 
newly started Degree Engeering College 
at Gandhinagr.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વલસાડ. વલસાડ 
ખાતે નવી શλ કરъલ ઇજનેરી કોલેજોનાં 
જુદાં જુદાં મકાનોનું બાંધકામ.

8  (R&B) Division, Valsad. Construction 
works of various bildings for newly 
started Degree Engineering College at 
Valsad.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત. સુરત ખાતે 
નવી શλ કરъલ ઇજનેરી કોલેજોનાં જુદાં 
જુદાં મકાનોનું બાંધકામ.

10  (R&B) Division, Surat. Construction 
works of various buildings for newly 
started Degree Engineering College at 
Surat.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
એલ.ડી.એ×જી. કોલેજ અમદાવાદના કΤા 
૪ ŭાટ↓સ↓ માટъ ૪.૬*૩ મી. માપના એક 
વધારાના ઓરડાનું બાંધકામ કાય↓.

19  (R&B) Division, Ahmedabad Construction 
work of one additional room magering 
4.6 mtg × 3 mg For 16 IV quaters at L.D 
engg college Ahmedabad

-- 
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. જામનગર. 

જામનગર ખાતે નવી સુિચત સરકારી 
ઇજનેરી કોલેજ માટъ જમીન સંપાદન, 
કіપાઉѕડ વોલ નુ અને મકાન નુ બાંધકામ

21  (R. & B.) Division, Jamnagar. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Jamanag ar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. પોરબંદર. પોરબંદર 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કÜપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

22  (R. & B.) Division, Porbandar. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Porbandar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. સુરъ×ĩનગર. 
સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી સુિચત સરકારી 
ઇજનેરી કોલેજ માટъ જમીન સંપાદન, 
કÜપાઉѕડ વોલ નુ અને મકાન નુ બાંધકામ

23  (R. & B.) Division, Surendranagar. 
Acquisition of land and construction of 
compound wall, building for newly proposed 
Govt. Engineering College at Surendranagar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. મહъસાણા. મેહસાણા 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કіપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

25  (R. & B.) Division, Mehsana. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Mehsana

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમરъલી. અમરъલી 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કіપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

26  (R. & B.) Division, Amreli. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Amreli

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ખેડા. કપડવંજ 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કіપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

27  (R. & B.) Division, Kheda. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Kapadavanj

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. આણંદ. ખંભાત 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કÜપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

28  (R. & B.) Division, Anand. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Khambath

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. વડોદરા. પાદરા 
ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કÜપાઉѕડ વોલ નુ અને 
મકાન નુ બાંધકામ

29  (R. & B.) Division, Vadodara. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Padara

-- 
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ નવસારી. નવસારી 

ખાતે નવી સુિચત સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
માટъ જમીન સંપાદન, કÜપાઉѕડ વોલ નુ 
અને મકાન નુ બાંધકામ

30  (R. & B.) Division, Navsari. Acquisition 
of land and construction of compound 
wall, building for newly proposed Govt. 
Engineering College at Navasari

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમદાવાદ. 
નવી શι કરъલ ગુજરાત ટъકનોલોજીકલ 
યુિનવિસ↓ટી, અમદાવાદ માટъ િવિવધ 
મકાનનુ બાંધકામ

31  (R. & B.) Division, Ahmedabad. 
Construction work of various building 
for newly started Gujarat Technological 
University,Ahmedabad. TED-23

-- 

--  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
ચાંદખેડા ખાતે વધારો અને સુધારો 
કામગીરી

33  Addition And Alteration Work At 
Visvakarma Govermentt Engineering 
College At Chandkheda

-- 

--  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
ચાંદખેડા ખાતે છોકરા અને છોકરીઓ 
માટъ હોçટъલનુ બાંધકામ

34  Construction Of Boys And Girls Hostel 
At Visvakarma Goverment Engineering 
College Chand-Kheda

-- 

--  --  --  --  --  --       વીΐકમા↓ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
ચાંદખેડા ખાતે નવી શι થયેલ ગુજરાત 
ટъકનોલોજી યુની.ના િવિવધ મકાનોનુ 
બાંધકામ

35  Construction of various building 
for newly startal gujarat technology 
university chandkheda

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
એલ.ડી. એં×જી કોલેજ અમદાવાદ ખાતે 
વગ↓-૪ ના ŭાટસ↓ માટъ વધારાની λમ 
અને સુધારાનુ બાધંકામ

36  (R&B) Division, Ahmedabad 
Construction of additional rooms 
and renovation of class-IV quarter at 
L.D.Engg. college Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે 
છોકરા અને છોકરીઓ માટъ છાĦાલય નું 
બાંધકામ કરવું

38  Construction of Boys and Girls Hostel 
at Government Engineering College, 
Gandhinagar

-- 

--  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
ચાંદખેડા િજ-ગાંધીનગર માં મીકыનીકલ 
િવભાગ માટъ નવા મકાન નું બાંધકામ 
કરવું

39  Construction of New Building for 
shop and Mechanical Department at 
Vishwakarma Government Engineering 
College, Chandkheda, Dist. Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ 
ચાંદખેડા િજ-ગાંધીનગર માં સીવીલ 
એંજીનીયરỲગ િવભાગ માટъ નવા મકાન 
નું બાંધકામ

40  Construction Of New Building For 
Civil Engineering Department At 
Vishwakarma Government Engineering 
College, Chandkheda, Dist. Gandhinagar.

-- 

 

H-2058-52
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--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વલસાડ સરકારી 

ઇજનેરી કોલેજ વલસાડ ખાતે કЮમાર અને 
ક×યાઓ માટъ છાĦાલયનું બાંધકામ મા અને 
મકાન ભૂજ

43  (R & B) Division, Valsad Construction 
Of Boys And Girls Hostel At Government 
Engineering College, Valsad

-- 

--  --  --  --  --  --       ઇજનેરી કોલેજ ભૂજ ખાતે કыમીકલ 
એંજીનીયરỲગ િવભાગ નું બાંધકામ

45  Construction of New Build- ing for 
Chemical Engineering Department at 
Government Engineering College, Bhuj

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  --  --  45.50  --       સરકારી એ×જી. કોલેજ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, 

સુરત અને પાટણ ખાતે ના મકાન માં 
ઓડીટોરીયમ નું બાંધકામ કરવા બાબત

48  Construction of Auditorium hall for 
govrnment engineering college at 
Gandhinagar, Rajkot, Surat and Patan

18.20

--  --  --  --  --  --       સરકારી એ×જી. કોલેજ, મોરબી, મોડાસા, 
ભાવનગર અને અમદાવાદ ખાતે ના હોçટъલ 
િબàડીગ નું રીનોવેશન કરવા બાબત

49  Renovation of Hostel building of 
Government Engineering Colleges at Morbi, 
Modasa, Bhavnagar and Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       એલ. ડી. એ×જી. કોલેજ ના એનેΤી-૧ 
ના મકાન માં વગ↓ ખંડ અને લેબોરъટરીનું 
બાંધકામ.

50  Construction work of anexy-1 building 
of class room and laboratory at 
L.D.Engineering college Ahmedabad.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       એલ. ડી. એ×જી. કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે ના 

છોકરીઓ માટъ હોçટъલ િબàડીગ નું બાંધકામ 
કરવા બાબત

51  Construction of Girls Hostel at 
L.D.Engineering College, Ahmedabad

-- 

--  --  --  --  --  --       એલ. ડી. એ×જી. કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે 
અનુ ાતક િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ હોçટъલ િબàડીગ 
નું બાંધકામ કરવા બાબત

52  Construction of boys hostels for P.G. 
students at L.D.Engineering college, 
Ahmedabad

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
600.00  --  --  --  4.55  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, વલસાડ ખાતે બીજા 

માળનુ બાંધકામ
58  Construction of Second floor in existing 

blocks at Government Engineering College, 
Valsad

-- 

300.00  --  --  --  --  --       એલ.ડી. ઈજનેરી કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે 
બીજા માળનુ બાંધકામ

59  Construction of Second floor in existing 
block at L.D. College of Engineering, 
Ahmedabad

-- 

1300.00  --  --  --  273.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, પાલનપુર ખાતે 
છોકરાઓ તથા છોકરીઓ માટъ હોçટъલનું 
બાંધકામ

60  Construction of Boys and Girls hostel at 
Government Engineering College, Palanpur

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
6100.84  --  --  --  9.10  --       પુિવ↓ય અમદાવાદ ખાતે નવી સરકારી 

ઈજનેરી કોલેજનુ બાંધકામ
61  Construction of New Government 

Engineering College at East Ahmedabad
-- 
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267.00  --  --  --  9.10  --       કы.કા. શાçĦી સરકારી કોલેજ, મણીનગર, 

અમદાવાદ માટъ Ħીજા માળનું બાંધકામ
73  To construction of Third floor for 

K.K.Shastri Government College, 
Maninagar, Ahmedabad

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
2608.00  --  --  --  1820.00  --       ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત 

ટъકનોલોજીકલ યુિનવસЪ↓ટીના અનુ ાતક 
અÛયાસĝમના ભવનોનું બાંધકામ.

82  Construction of Post Graduate buildings 
for Gujarat Techanological University at 
Chandkheda, Ahmedabad

1365.00

1366.00  --  --  --  1001.00  --       ગુજરાત ટъકનોલોજીકલ યુિનવસЪ↓ટી 
ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે લેબોરъટરી તથા 
વગђ↓નું બાંધકામ

83  Construction of Laboratories and 
Classrooms for Gujarat Techanological 
University at Chandkheda, Ahmedabad

1001.00

103.00  --  --  --  91.00  --       ગુજરાત ટъકનોલોજીકલ યુિનવસЪ↓ટી 
ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે લિન↨ગ રીસોસ↓ 
સે×ટરનું બાંધકામ

84  Construction of Learning Resource 
Centre for Gujarat Technological 
University.at Chandkheda ,Ahmedabad.at 
Chandkheda, Ahmedabad

455.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
1200.00  --  --  --  91.00  --       એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી િજ·ો 

રાજકોટ ખાતે કыમીકલ તથા ઈલેÄĺીકલ 
અÛયાસĝમોના વહીવટી ભવનનું બાંધકામ

85  To construct of new 
Administration,building for Chemical and 
Electrical Department at L.E. College, 
Morbi District Rajkot.

-- 

160.00  --  --  --  --  --       એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે થમ↓લ 
ઈજનેરી િવભાગમાં વધારાનું બાંધકામ

86  To construct for extension of newly 
constructed Thermal Engineering 
building at LE College, Morbi District 
Rajkot.

-- 

161.00  --  --  --  --  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા ખાતે 
એકыડેિમક ભવન (પહъલા માળનું બાંધકામ)

87  To construct for extension of Academic 
block, of first floor at Government 
Eengineering college Modasa, District 
Himatnagar.

-- 

2500.00  --  --  --  91.00  --       મણીનગર, અમદાવાદ ખાતેની નવી 
સરકારી ઈજનેરી કોલેજ માટъ િવ˜ાથЪ↓ઓ 
અને િવ˜ાથЪ↓નીઓ માટъ હોçટъલનું 
બાંધકામ

89  To construct of Hostel for boys and 
girls for new Engineering Institute at 
Maninagar, Ahmedabad.

91.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
1105.00  --  --  --  0.91  --       સરકારી એમ.સી.એ. કોલેજ, મણીનગર 

(પૂવ↓) ખાતે િવિવધ ભવનોના બાંધકામ
102  Construction work of various buildings 

for Government MCA College at 
Maninagar, East, Ahmedabad.

-- 
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                 ભાવનગર   Bhavnagar  

900.24  --  --  --  91.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભાવનગર 
ખાતે િવ˜ાથЪ↓ઓ અને િવ˜ાથЪ↓નીઓ 
માટъ હોçટъલનું બાંધકામ

107  Construction work of Boys and Girls 
hostel at Government Engineering 
College, Bhavnagar

9.10

                 કÉછ   Kachchh  
2227.70  --  --  --  455.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભુજ ખાતે 

નવા શૈΤિણક ઈલેÄĺોિનÄસ એ×ડ 
કોÜયુિનકыશન મકાનનું બાંધકામ

108  Construction work of new Electronics 
and Communication academic building at 
Government Engineering College, Bhuj

45.50

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
1300.00  --  --  --  38.22  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા 

ખાતે નવા શૈΤિણક મકાનનું 
બાંધકામ

109  Construction work of new academic 
building at Government Engineering 
College, Modasa

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
3296.00  --  --  --  455.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, વલસાડ 

ખાતે નવા શૈΤિણક મકાનનું 
બાંધકામ

110  Construction work of new academic 
building at Government Engineering 
College, Valsad

9.10

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
46.47  --  --  --  36.40  --       એસ એસ ઈજનેરી કોલેજ, 

ભાવનગર ખાતે હોçટъલની કÜપાઉ×ડ 
વોલનું બાંધકામ

111  Construction work of compound wall 
of hostel building at S S Engineering 
College, Bhavnagar

45.50

3114.35  --  --  --  91.00  --       એસએસ ઈજનેરી કોલેજ ભાવનગર 
ખાતે ઈલેકĺીકલ, િમકыનીકલ, ઈસી 
અને આઈટી ના શૈΤિણક મકાનનું 
બાંધકામ

112  Construction work of new academic 
buildings for Mechanical, Electrical, 
EC and IT at SS Engineering College, 
Bhavnagar

9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
1000.00  --  --  --  455.00  --       ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત 

ટъકનોલોજીકલ યુિનવિસ↓ટી ખાતે 
િવ˜ાથЪ↓ઓ અને િવ˜ાથЪ↓નીઓ માટъ 
હોçટъલનું બાંધકામ

113  Construction work of Boys and 
Girls hostel at Gujarat Technological 
University, Chandkheda Ahmedabad.

455.00

1000.00  --  --  --  --  --       ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત 
ટъકનોલોજીકલ યુિનવિસ↓ટી ખાતે 
ઓЧડટોЧરયમનું બાંધકામ

114  Construction work of auditorium at 
Gujarat Technological University, 
Chandkheda, Ahmadabad,

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
10500.00  --  --  --  1820.00  --       આઈ.આઈ.આઈ.ટી., વડોદરા ખાતે 

િવિવધ ભવનોના બાંધકામ
115  Construction of various buildings at IIIT, 

Vadodara
1820.00
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                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

1600.00  --  --  --  273.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર 
ખાતે છોકરા તથા છોકરીઓની 
હોçટъલ, વગ↓ખંડો તથા Ĭયોગશાળાનું 
બાંધકામ

116  Construction of extension of boys and 
girls hostel, classrooms, laboratories 
at Government Engineering College, 
Gandhinagar

364.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
35.00  --  --  --  31.85  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસાના 

કыÜપસ ખાતે çĺીટલાઈટનું કામ
117  Street light of the campus at Government 

Engineering College, Modasa
9.10

                 સુરત   Surat  
10500.00  --  --  --  455.00  --       ઈ×ડીયન ઈ×çટીટ્યુટ ઓફ 

ઈ×ફોરમેશન ટъકનોલોજી, સુરતના 
િવિવધ ભવનોના બાંધકામ

118  Construction of various buildings 
for Indian Institute of Information 
Technology, Surat

910.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
2525.25  --  --  --  --  --       λસા અંતગ↓ત સરકારી ઈજનેરી 

કોલેજ, ધોળકા ખાતે િવિવધ 
ભવનોના બાંધકામ

119  Construction of various buildings of 
proposed for Government Engineering 
College, Dholka under RUSA

-- 

203.50  --  --  --  --  --       એલ.ડી. ઈજનેરી કોલેજ, અમદાવાદ 
ખાતે િસવીલ, ઈલેકĺીકલ કામ, લેન 
કનેЩÄટવીટી

120  Civil and Electric work, furniture, 
LAN connection at L.D. College of 
Engineering, Ahmedabad

-- 

                 સુરત   Surat  
116.50  --  --  --  --  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, સુરત 

ખાતે િસવીલ, ઈલેકĺીકલ કામ, લેન 
કનેЩÄટવીટી

121  Civil and Electric work, furniture, LAN 
connection at Government Engineering 
College, Surat

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
265.00  --  --  --  1.82  --       ગુજરાત ટъકનોલોજીકલ યુિનવિસ↓ટી, 

ચાંદખેડા કыÜપસ ખાતે ગટર ãયવçથા, 
પાણી પુરવઠો, રીચાજ↓ વેલ, çટાફ 
ŭાટસ↓નું કામ

122  External drainage, water supply, recharge 
well, compound wall, staff quarters 
etc works for Gujarat Technological 
University, Chandkheda Campus

9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
784.56  --  --  --  273.00  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, રાજકોટ 

ખાતે િસિવલ િવભાગના Úલોકનું 
બાંધકામ

125  Construcation of Block for civil faculy at 
Govt.Enng. Collrge Rajkot

364.00

129.00  --  --  --  39.13  --       એલ.ઇ. કોલેજ,મોરબી. ખાતેના 
ટъકનો-સટુડીયોના ઓડીટોરીયનું 
બાંધકામ

126  Construcation of Techno- Studio 
Auditoriuam at L.E.College Morabi

91.00

 

H-2058-53
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65.00  --  --  --  20.02  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, મોડાસા મુÅય 

િબàડỲગ ખાતે ઇલેકĺીકનુ કામ
127  Electrification work in main Building at 

govt. Engg. College Modasa
39.13

40.00  --  --  --  12.74  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, મોડાસાના 
વક↕સોપ િબàડỲગનું ઇલેકĺીકનું કામ.

128  Electrification work of workshop building at 
Government Engineering Collage, Modasa

23.66

30.00  --  --  --  12.74  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, મોડાસા િવિવધ 
િબàડỲગમાં નવીનીકરણનું કામ..

129  Renovation work of various building at 
Government Engineering Collage, Modasa.

9.10

306.00  --  --  --  100.10  --       િવΐકમા↓ ઇજનેરી કોલેજ, ચાંદખેડા ખાતે 
િવિવધ ભવનોનું બાંધકામ.

130  Construction of various buildings at 
Vishvakarma Engineering Collage, 
Chandkheda.

27.30

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   R & B Divisions, Valsad  
800.00  --  --  --  273.00  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, વલસાડ ખાતે 

ફનЪ↓ચરનું કામ,
131  Furniture work at Government Engineering 

Collage, Valsad
36.40

42.00  --  --  --  38.22  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ વલસાડના 
િબàડỲગમા પાણીની લાઇન નાંખવાનું 
કામ.

132  Water supply line work at Government 
Engineering Collage, Valsad

9.10

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
125.00  --  --  --  364.00  --       એલ.ડી.એ×જીuનીયરỲગ કોલેજ ખાતે 

િવિવધ ભવનોનું રીનોવેશનનું કામ
133  Renovation of various buildings at L D 

Engineering Collage,
364.00

125.00  --  --  --  38.22  --       એલ.ડી.એ×જીnનીયરỲગ 
કોલેજ ખાતે િવિવધ ભવનોનું 
ઇલેકĺીફЫકыશનનુંરીનોવેશનનું કામ

134  Renovation of Electrification of various 
buildings at L D Engineering Collage,

45.50

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
500.00  --  --  --  455.00  --       િવિવધ સરકારી ઇજનેરી કોલેજોનું 

જાળવણી અને રીપેરỲગનું કામ.
135  Maintenance and repairing work of Various 

Renovation of various Engineering Colleges
191.10

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, 
ભૂજ

  R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  

15.90  --  --  --  --  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ભુજ ખાતે 
કЮમાર અને ક×યા હોçટъલનું રીપેરỲગનું 
કામ.

136  Maintenance and repairing work of boys and 
girls hostel at Govt. Engineering College, 
Bhuj.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
700.00  --  --  --  273.00  --       એલ.ઈ.કોલેજ, મોરબી ખાતે હોçટъલ 

Úલોકનું બાંધકામ બાબત
137  Construction of hostel block at L.E. College, 

Morbi
273.00

240.38  --  --  --  72.80  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભιચ ખાતે 
િવિવધ ભવનોના સમારકામ

147  Renovation work of various buildings at 
Government Engineering College, Bharuch

91.00
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803.12  --  --  --  245.70  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, રાજકોટ ખાતે 

એનેΤી િબàડỲગનું બાંધકામ
148  Construction work of annexe building 

at Government Engineering College, 
Rajkot

182.00

3032.50  --  --  --  910.00  --       એલ.ડી. ઈજનેરી કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે 
બોÝઝ હોçટъલનું બાંધકામ

149  Construction work of boys hostel at 
L.D. Engineering college, Ahmedabad

455.00

100.00  --  --  --  91.00  --       એલ.ડી. ઇજનેરી કોલેજ અમદાવાદ ખાતે 
૫ લાખ િલટર કыપેસીટીની ૨૫ મીટર 
ઉѕચાઈના સવЪ↓સ રીઝવ↓રનું બાંધકામ

150  Construction work of 5 Lac Litre 
capacity reservoir at L.D. Engineering 
college, Ahmedabad

45.50

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,િહѕમતનગર   R & B Division, Himatnagar  
2596.00  --  --  --  780.78  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ મોડાસા ખાતે 

હોçટъલ Úલોકનું બાંધકામ
151  Construction work of hostel blocks 

at Government Engineering college, 
Modasa

364.00

                   R & B Division-2, Surat  
595.85  --  --  --  161.98  --       સરકારી ઇજનેરી કોલેજ સુરત ખાતે 

િસિવલ તથા એંવાયરમે×ટ એ×જીનીયરỲગ 
િવભાગના ભવનોમાં બીજા માળનું 
બાંધકામ

152  Construction work of Buildings of 
Civil and Environment department at 
Government Engineering college, Surat

136.50

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
91.00  --  --  --  82.81  --       એલ.ઈ. ઇજનેરી કોલેજ મોરબી ખાતે 

કыÜપસમાં રçતાનું કામ
153  Construction of flexible bituminous road 

at campus of L.E. college, Morbi
9.10

14.00  --  --  --  12.74  --       એલ.ઈ. ઇજનેરી કોલેજ મોરબી ખાતે 
હાઈ વોàટъજ લેબોરъટરીનું બાંધકામ

154  Construction work of high voltage 
laboratory at L.E. college, Morbi

4.55

15.00  --  --  --  13.65  --       ગુજરાત ટъકનોલોજીકલ યુિનવિસ↓ટી માટъ 
વધારાનો ૨૫૦ િમ.િમ. ડાયાનો બોર 
વીથ પંપીગ મશીનની કામ

155  Work of 50 mm dia bore with pumping 
machine at GTU, Ahmedabad campus

12.42

                 નવા કામ   New Work  
                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

10.00  --  --  --  --  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા 
ખાતે હયાત પાણીની લાઈનો ના 
નવીનીકરણનું કામ

156  Construction work for renovation 
of existing water supply lines at 
Government Engineering College, 
Modasa

9.10

23.00  --  --  --  --  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, પાલનપુર ખાતે 
સÜપ તથા બોરનું બાંધકામ

157  Construction work of sump and bor 
at Government Engineering College, 
Palanpur

20.93

                 રાજકોટ   Rajkot  
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45.00  --  --  --  --  --       એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે ૫૦૦૦ 

લીટરની વોટર ટ″ક તથા જλરી 
પાઈપલાઈનનું બાંધકામ

158  Construction of 5000-litre water tank 
and necessary pipelines at L.E. College 
of Morbi

40.95

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
23.00  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, 

ચાંદખેડા ખાતે ટ્યુબવેલનું બાંધકામ
159  Construction of tubewell at 

Vishvakarma Government Engineering 
College, Chandkheda

20.93

24.43  --  --  --  --  --       િવΐકમા↓ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, 
ચાંદખેડા ખાતે ૧-લાખ Τમતા ધરાવતા 
અ×ડર-Ġાઉ×ડ સÜપનું બાંધકામ

160  Construction of underground 1-Lac 
sump at Vishvakarma Government 
Engineering College, Chandkheda

22.23

                 રાજકોટ   Rajkot  
400.00  --  --  --  --  --       એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે ļોઈєગ 

હોલ, ĺા×સપોટ↓ લેબ, જીઓ લેબના 
ભવનોના બાંધકામ

161  Construction of new buildings for 
Drawing hall, Transport Laboratory, 
Geo Laboratory at L.E. College of 
Morbi

134.29

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
5000.00  --  --  --  --  --       સરકારી વોકыશનલ કોલેજ, ધોળકા ખાતે 

િવિવધ ભવનોનું બાંધકામ
162  Construction work of various buildings 

at Government Vocational College, 
Dholka

1547.00

 
73076.59  --  --  --  11910.08  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 11184.49

--  --  --  --  924.72  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ 
અંગેનો ૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public Works”

860.35

--  --  --  --  264.20  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને 
Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

245.81

 
73076.59  --  5531.20  --  13099.00  --  5134.33  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 12290.65
 
73076.59  --  5531.20  --  13099.00  --  5134.33  --   એકіદર સરવાળો, ઈજનેરી તકિનકЫ 

કોલેજો અને સંçથાઓ
105  Gross Total, Engineering Technical 

Colleges and Institutes.
12290.65

 
94798.29  --  10754.35  --  20707.00  --  10389.56  --   એકіદર સરવાળો, તકિનકЫ િશΤણ 02  Gross Total, Technical Education 18960.55
 



213

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               ખેલકЮદ અને યુવક સેવા ખેલકЮદ 

અÛયાસ.
03  Sport and Youth Service Sports studies  

--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               null :   null :  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-102 મકાનો

118102
42  EDN-102 Buildings

4202 03 800 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  9092.00  --  260.56  --       સરદાર પટъલ રમત સંકЮલ યોજના 

હъઠળ રાËયના જુદા જુદા çથળોએ 
આપેલ િવિવધ çટъડીયમ તથા રમત 
સંકЮલોમા સુધારા વધારા તથા 
પુનઃનિમા↓ણની કામગીરી.

1  Additional alteration and renovation of 
stadium and sports complex at various 
places of Gujarat under Sardar patel 
Ramat Sankul Yojana.

273.00

--  --  2519.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર 
લીમડી ખાતે çપોટ↓સ હોçટъલનો 
જીણђ↓ધાર

8  R and B) Division, Surendranagar 
Renovation of Sports Hostel building at 
Limbdi.

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 

માઉ×ટ આબુ ખાતે સાધના ભવનના 
મકાનની કіપાઉ×ડ Чદવાલનું બાંધકામ 
çથળ નો વીકાસ

9  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Construction of compund wall for 
sadhana bhavan Building at Mt. Abu. 

-- 

                   C.P.Division No.3 , Gandhinagar  
--  --  --  --  --  --       સેÄટર 17 ગાંધીનગર ખાતેના 

ડોમમા ઇંડોર રમત સુવીધા ઉભી 
કરવા બાબત

13  To create Indoor Games, Sports Facility 
at Dome, Sector 17 Gandhinagar

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division Ahmedabad  

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
રમતગમત સંકЮલના િવકાસ માટъ 
નરોડા,અમદાવાદ ખાતે કÜપાઉѕડવોલ 
તથા પાણીની સુવીધા ઉભી કરવી

14  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Construction of compound wall and 
water facility at Naroda, Ahmedabad for 
developing sports complex.

-- 

 

H-2058-54
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--  --  1782.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. અમદાવાદ. લો 

ગાડ↓ન, અમદાવાદ નજીક એનસીસી 
કÜપાઉડ એફ. એફ. અને એસ. એફ. 
ક×યા અને કЮમાર છાĦાલયનું િવçતરણ 
અને ડાઇનીગ હોલ અને સભાગૃહનુ 
બાંધકામ

21  (R.And B.) Division, Ahmedabad. 
Constructing Extension Of F.F And 
S.F. Ladies, Boys Hostel And Const. 
Dinning Hall And Auditorium Hall In 
Ncc Compound , Near Law Garden, 
Ahmedabad.

-- 

--  --  --  --  --  --       જુદાજુદા િજ·ા ના ખેલકвદ કыÜપસ ને 
માટъ ફાળવાયેલ કы ફાળવવામાં આવનાર 
જમીન માટъ કÜપાઉѕડ વોલ સલામતી 
કыબીન બાંધકામ પાણી પુરવઠો અને 
મેદાન ને સમતલ બનાવવું . પાટનગર 
પЧરયોજના Ĭભાગ ગાંધીનગર

22  Leveling of land, water supply Construction 
of security cabin, compound wall at 
availabe or likely to be allotted land for 
Sports complex in various districts of the 
State.

-- 

--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે ખેલ-કвદ સંકвલ નુ 
બાંધકામ

23  Construction of Sports Complex at 
Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર 
માઉѕટ આબું ખાતે ના çવાિમ િવવેકાનંદ 
પવ↓તારોહણ સંçથાની કΤા ઉѕચી લાવવી

24  (R. and B.) Division, Palanpur Upgradation 
of Swami- Vivekanand mountaineering 
institute, Sadhana Bhavan, Mount Abu.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા વડોદરા 
ખાતે ના સીપોર ટીÜબી તળાવ ખાતે ના 
બોટ અને એના આનુષંિગક ભાગો માટъ 
નેવલ એન સી સી કыડેટ ના મકાનો નું 
બાંધકામ

25  (R. and B.) Division, Vadodara 
Construction of building for boat and their 
accessories at Shipore timbi lake Vadodara 
for Naval N. C. C. Cadets.

-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, ભૂજ   R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  
10.00  --  2099.00  --  --  --       ટીÜબી લેક ખાતે બોટ શેડનું બાંધકામ 26  Construction of Boat shed at Timbi lake -- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , Gandhinagar  
5000.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે રાજય કΤાના રમત 

સંકЮલનું બાંધકામ
35  Construction of State Sports Complex at 

Gandhinagar
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પોરબંદર   R & B Divisions, Porbandar  
130.00  --  --  --  0.76  --       પોરબંદર ખાતે રમત સંકЮલનું બાંધકામ 37  Construction of Sports Complex at 

Porbandar
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,આણંદ   R & B Divisions, Anand  
130.00  --  --  --  --  --       આણંદ ખાતે રમત સંકЮલનું બાંધકામ 40  Construction of Sports Complex at Anand -- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
151.55  --  --  --  --  --       ભાવનગર ખાતેના હયાત રમત સંકЮલના 

નવીનીકરણ અને રીપેરỲગનું કામ.
61  To renovation and Repairing of Existing 

District Sports Complex, Bhavnagar.
-- 

 



215

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ભλચ   Bharuch  

50.00  --  --  --  --  --       ભλચ ખાતે િજ·ા રમત સંકЮલનું 
િનમા↓ણ..

62  To construct of New Sports Complex at 
Bharuch.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
50.00  --  --  --  --  --       િજ·ા રમત સંકЮલ વડોદરાના 

િનમા↓ણ.
63  To construct of Sports Complex at 

Vadodara.
-- 

                 સુરત   Surat  
50.00  --  --  --  --  --       િજ·ા રમત સંકЮલ સુરતના િનમા↓ણ 

અંગે.
65  To construct of Sports Complex at Surat. -- 

                 તાપી   Tapi  
50.00  --  --  --  --  --       િજ·ા રમત સંકЮલ, ãયારા, િજ·ો 

તાપી િનમા↓ણ અંગે.
66  To construct of Sports Complex at Vyara 

District Tapi.
-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
806.72  --  --  --  --  --       નડીયાદ ખાતે નવી çપોટ↓સ હોçટъલ 

મકાનનું બાંધકામ
69  Construction of New Sports Hostel 

Building at Nadiad.
-- 

1000.00  --  --  --  --  --       çપોeટ↓સ યુિનવિસ↓ટીના મુÅયa 
મથકનો િવકાસ અને સંરચના

70  Development and Counstruction of 
infrastructure of Head Quarter of Sports 
University

-- 

400.00  --  --  --  --  --       શહъર મથકોની નજીકના ĠાÜય 
િવçતારમાં (રબ↓ન) રમત સંકЮલોના 
િનમા↓ણ અંગે.

72  Construction of Sports Complex Rural 
Area Near to The Urban Area - Rurban 
Area

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,ભાવનગર   R & B Divisions, Bhavanagar  
630.64  --  --  --  273.00  --       ભાવનગર ખાતે િસ×થેટીક સરફыસનો 

એÔલેટીÄસ ĺેક બનાવવાનું કામ.
73  Construct Synthetic Surface Track for 

Athletics at Bhavnagar.
0.91

                 નવા કામ   New Work  
200.00  --  --  --  --  --       ગàસ↓ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, 

પàમબỲગ અને સેનેટરી સિવ↓સ તથા 
ઇલેકĺીકàસ કામગીરી.

74  Construction of Girls Hostel Block Civil 
works, Plumbing and Sanitary services, 
Electrical Work.

182.00

200.00  --  --  --  --  --       બોયઝ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, 
પÜબલỲગ અને સેનેટરી સિવ↓સ તથા 
ઇલેકĺીકàસ કામગીરી.

75  Construction of Boys hostel block civil 
worls, plumbing and sanitary services, 
Electrical Work.

182.00

 
8858.91  --  15492.00  --  534.32  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 637.91
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--  --  --  --  41.11  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 

કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

49.07

--  --  --  --  11.74  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Tools and Plant at 2 percent 
transferred from Major head 
“ 2059-Public Works”

14.02

 
8858.91  --  267.88  --  587.17  --  605.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 701.00
 
8858.91  --  267.88  --  587.17  --  605.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other 

Expenditure
701.00

 
8858.91  --  267.88  --  587.17  --  605.00  --   એકіદર સરવાળો, ખેલકЮદ અને 

યુવક સેવા ખેલકЮદ અÛયાસ.
03  Gross Total, Sport and 

Youth Service Sports 
studies

701.00
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--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               કલા અને સંçકжિત 04  Art and Culture  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અિભલેખાગાર 104  Archives  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-103 મકાનો

115751
42  EDN-103 Buildings

4202 04 104 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર 

ભાવનગરના અિભલેખાગાર મકાનનુ 
બાંધકામ અને મરામત પાટનગર 
યોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર

1  (R. and B.) Division, Bhavnagar 
Construction And Repairing Of 
Archive For Building Of Bhavanagar 
Capital Project Division Gandhinagar

-- 

--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતેની સંçકжિત ભવનનુ 
બાંધકામ

2  Creation of Sancrutibhavan at 
Gandhinagar

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
--  --  113.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતેની િનયામકĴી, 

પુરાતÓવની કચેરીના મકાનની 
મરામત અને નિવનીકરણ.

3  Repairing And Renovation Of 
Gandhinagar Office Building Director 
Of Archives

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
1000.00  --  --  --  364.00  --       જામનગર જી·ા અિભલેખાગાર 

ભવનના બાંધકામ માટъ
4  Construction of New Jamnagar 

Archival Building.
1288.82

 
1000.00  --  113.00  --  364.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1288.82

--  --  --  --  28.00  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public Works”

99.14

--  --  --  --  8.00  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

28.33

 
1000.00  --  --  --  400.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 1416.29
 
1000.00  --  --  --  400.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો, અિભલેખાગાર 104  Gross Total, Archives 1416.29
 

H-2058-55



218

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               જાહъર Ġંથાલયો 105  Public library  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-104 મકાનો

115813
42  EDN-104 Buildings

4202 04 105 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-

૧,ગાંધીનગર
  Executive Engineer Capital Project, 

Division No.1, Gandhinagar
 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર 
ભાવનગર ખાતે િજ·ા 
પુçતકાલયના મકાનનું િવçતરણ.

1  (R. and B.) Division, Bhavnagar 
extension of building of district library 
at Bhavanagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાટનગર 
પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર 
સરકારી પુçતકાલય ગાંધીનગર 
માટъના મકાનનુ િવçતરણ

2  (R. and B.) Division Capital Project, 
Divison, Gandhinagar Extension of 
building for Govt. District Library 
Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, 
ગાંધીનગર ગાંધીનગર ખાતે મÖયçથ 
Ġંથાલયનું નવીનીકરણ અને 
ફરસંબંધી બદલવી

7  Capital Project Division, Gandhinagar 
Renovation and change the flooring of 
state central library at Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       રાËય મÖયçથ Ġંથાલય ગાંધીનગર 
ખાતે િલÙટ પૂરી પાÐવી

8  Provision of lifts for State Central 
Library, Gandhinagar.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,ગોધરા   R & B Division, Godhra  
25.90  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુĊ તકાલય, ગોઘરા 

માટъ નવા ભવનનું િનમા↓ણ
11  To Construct new Library building of 

Government District Library, Godhra
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   R & B Division, Palanpur  
70.00  --  --  --  --  --       સરકારી િજĄ લા પુĊ તકાલય, 

પાલનપુર, િજ·ો બનાસકાંઠાનું 
નવીનીકરણ.

12  Renovation of Government District 
Library, Palanpur

-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
455.00  --  --  --  273.00  --       સરકારી િજĄ લા પુĊ તકાલય, 

નડીયાદ, િજ·ો ખેડાનું બાંધકામ.
13  To construct new building for 

Government District Library, Nadiyad 
District Kheda.

45.50
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

48.15  --  1640.00  --  --  --       રાજય મû યĊ થ Ġંથાલય, ગાંધીનગરના 
ભવનનું નવીની કરણ.

14  Renovation of State Central Library 
building, Gandhinagar

-- 

                 આણંદ   Anand  
202.80  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા૨ પુçતકાલય, આણંદ 

માટъ નવા ભવનનું િનમા↓ણ
16  To construct new Library building for 

Government District Library, Anand
-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
86.00  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુçતbકાલય, 

મહъસાણાના ભવનમાં રીનોવેશન બાબત.
17  To construct new Library building for 

Government District Library, Mehasana
-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
7.75  --  --  --  --  --       મÖવસયતЪ↓ પુçત.કાલય, વડોદરાના 

ભવનમાં પાણીનો બોર અને સંપ 
બનાવવા બાબત.

18  To construct new Library building for 
Government District Library, Vadodara

-- 

                   City Divisions, Rajkot  
91.00  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુçતવકાલય, રાજકોટના 

ભવનમાં વાંચનકΤ બનાવવા બાબત
19  To construct new Library building for 

Government District Library, Rajkot
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
205.71  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુçતકાલય, પાલનપુર 

ભવન િનમા↓ણ માટъ
20  Construction of Government District 

Library,Palanpur
-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
286.97  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુçતકાલય, મહъસાણા 

અ˜તન કΤ સાથે બહુહъતુક હોલના 
િનમા↓ણ

21  Construction of Government District 
Library,Mehsana

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
162.00  --  --  --  53.27  --       સરકારી િજ·ા પુçતકાલય, જુનાગઢ 

અ˜તન કΤ સાથે બહુહъતુક હોલના 
િનમા↓ણ

22  Construction of Government District 
Library,Junagadh

0.91

                 વડોદરા   Vadodara  
149.25  --  --  --  --  --       સરકારી િજ·ા પુçતકાલય, વડોદરા 

અ˜તન કΤ સાથે બહુહъતુક હોલના 
િનમા↓ણ

23  Construction of Government District 
Library, Vadodara

-- 

100.00  --  --  --  91.00  --       િવજાપુર િજ.મહъસાણા ખાતે સરકારી 
તાલુકા પુĊ તકાલયના નવા ભવન 
િનમા↓ણ અંગે

26  Construction of new building at 
Government District Taluka Library, 
Vijapur

42.87
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                 પાલનપુર   Palanpur  

92.88  --  --  --  84.52  --       પાલનપુર િજ.બનાસકાંઠા ખાતે 
સરકારી િજĄ લા પુĊ તકાલયના નવા 
ભવન િનમા↓ણ.

27  Construction of New building 
at Government District Library 
Palanpur.

42.21

                 વડોદરા   Vadodara  
160.50  --  --  --  146.05  --       મû યવતЪ↓ પુĊ તકાલય વડોદરા ખાતે 

બહુિવધ ઉપયોગ અને િવધાથЪ↓ઓ 
માટъ વાંચનકΤ હોલ બાંધકામ.

28  Extention of Building at Central 
Library Vadodra.

126.84

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
17.67  --  --  --  16.08  --       સરકારી િજĄ લા Ġંથાલય 

િહѕમતનગર ખાતે વાંચનકΤ હોલ 
બાંધકામ બાબત.

29  Costruction of Govt.District Library 
At. Himmatnagar

16.09

                 નવા કામ   New Work  
                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  

40.82  --  --  --  --  --       ડીસા, િજ.બનાસકાંઠા ખાતે સરકારી 
પુçતકાલયના ભવન િનમા↓ણ બાબત.

30  Construction of New Government 
Library Building At. Disa Dist. 
Banaskantha.

37.15

                     
42.77  --  --  --  --  --       દાંતા, િજ.બનાસકાંઠા ખાતે સરકારી 

તાલુકા પુçતકાલયના નવા ભવન 
િનમા↓ણ બાબત.

31  Consruction of New Building of 
Government Taluka Library At. 
Data, Dist.Banaskantha

38.92

 
2245.17  --  1640.00  --  663.92  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 350.49

--  --  --  --  51.08  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent 
transferred from Major head “ 
2059-Public Works”

26.95

--  --  --  --  14.59  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

7.70

 
2245.17  --  243.20  --  729.59  --  27.30  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 385.14
 
2245.17  --  243.20  --  729.59  --  27.30  --   એકіદર સરવાળો, જાહъર Ġંથાલયો 105  Gross Total, Public library 385.14
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               સંĠહાલય 106  Museums  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-105 મકાનો

115816
42  EDN-105 Buildings

4202 04 106 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  613.00  --  0.91  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર. 

ĩારકા ખાતે નવા સંĠહાલયના 
મકાનનું બાંધકામ. (િજ·ો 
જામનગર.)

1  (R&B) Division, Jamnagar. 
Construction of new museum building 
at Dwarka. (District Jamnagar).

13.65

--  --  75.00  --  273.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા 
વડનગર ખાતે નવા સંĠહાલયનુ 
બાંધકામ

4  (R&B) Division, Mahesana 
Construction of new museum at 
Vadanagar

273.00

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. વડોદરા. 
વડોદરા સંĠાહલય માટъ નવો બોર 
વેલ બનાવો

7  (R.and B.) Division, Vadodara. 
Providing new bore well for Vadodra 
mesume

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાટણ 
િસÖધપુર માં નવા Üયુિઝયમ નું 
બાંધકામ

8  (R.And B.) Division, Patan 
Constration of new building for 
museum at Siddhpur.

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
--  --  --  --  9.10  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ 

Ĭભાસ પાટણ ખાતે Üયુઝીયમ માટъ 
નવા મકાનનું બાંધકામ.

10  (R&B) Division, Junaghdh 
Construction of new museum building 
at Prabhas Patan

9.10

                 મા. અને મ. િવભાગ પાટણ   R & B Division, Patan  
182.00  --  --  --  --  --       પાટણ સંĠહાલયના ફыસ-૨ના 

બાંધકામ બાબત
11  To built phase-II building at Patan 

Museum.
-- 

                     
8.00  --  --  --  --  --       સાપુતારા ખાતે સંĠહાલયની 

કіÜપાઉ×ડ વોલ બનાવવા બાબત.
12  Construction of Compound Wall At 

Saputara
-- 

2.20  --  --  --  --  --       શામળાજી સંĠહાલય પЧરસરમાં 
ટોયલેટ ÿ લોક બનાવવા બાબત.

14  Construction of New Toilet block at 
Shamlaji Museum Campus.

-- 

13.00  --  --  --  10.46  --       સાપુતારા સંĠહાલય પЧરસર ખાતે 
ટોયલેટ ÿ લોક બનાવવા બાબત

15  Construcation of New Toilet block at 
Saputara Museum Campus

-- 
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11.00  --  --  --  9.10  --       સાપુતારા સંĠહાલયના મકાનને 

વોટર ĬોЧફіગ કરાવવા બાબત.
16  Providing Terrace Water Proffing at 

Museum Building at Saputara Museum
-- 

7.00  --  --  --  5.73  --       સાપુતારા સંĠહાલયના Ĭવેશ ˇારના 
પЧરસરમાં પેવર ÿ લોક બેસાડવા 
બાબત

17  Pevor block at Saputara Museum -- 

33.00  --  --  --  27.30  --       સાપુતારા સંĠહાલયના પЧરસરમાં 
િસકયુરીટી λમ અને અિધકારી માટъ 
આવાસ બનાવવા બાબત

18  Security room and housing facility at 
Saputara Museum

-- 

5.00  --  --  --  4.09  --       સંĠહાલયની જમીનમાં બગીચો 
િવકસાવવા બાબત

19  Develop Garden and Museum -- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   R & B Divisions, Valsad  
50.00  --  --  --  39.13  --       લેડી િવĄ સન ā યુિઝયમ ધરમપુર 

િબĄ ડỲગ િવકાસના કામો માટъની 
બાબત

20  Development of Lady Wilson 
Museums Building at Dharampur

100.10

25.00  --  --  --  22.75  --       શામળાજી સંĠહાલય રીપેરỲગ તથા 
રીનોવેશનની કામગીરી બાબત.

21  Repairing and Renovation At Samlaji 
Museum.

45.50

50.00  --  --  --  45.50  --       તાજ મંિઝલ સરદારબાગ, જુનાગઢ 
સંĠહાલય ખાતે Чરસેý સન ÿ લોક, 
ગાડ↓ λમ, ટોયલેટ ÿ લોક, કіપાઉü ડ 
વોલ બનાવવા બાબત.

22  Taj Manzil in Sardar baug canpus at 
Junagadh. for reception block, Guard 
Room, Toilet Block, Compound Wall 
etc work.

45.50

20.45  --  --  --  18.61  --       સાપુતારા સંĠહાલય ખાતે 
િવજળીકરણની કામગીરી.

23  Electrification work at Saputara 
Museum.

18.20

 
406.65  --  688.00  --  465.68  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 505.05

--  --  --  --  35.83  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ 
કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

38.85

--  --  --  --  10.24  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર 
કામો “ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો 
અને Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે 
સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

11.10

 
406.65  --  217.72  --  511.75  --  234.86  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 555.00

 
406.65  --  217.72  --  511.75  --  234.86  --   એકіદર સરવાળો, સંĠહાલય 106  Gross Total, Museums 555.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. 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  
--  --               અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centrally Sponsored Scheme 

:
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EDN-106 મકાનો

115817
42  EDN-106 Buildings

4202 04 800 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

40.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર. 
કЮકЧડયા(તા.ઇડર) ખાતે લધુ રѕગ 
મંચનું બાંધકામ. 

1  (R&B) Division, Himatnagr. 
Construction of mini-theatre at 
Kukadia (taluka - idar). Ahmedabad.

-- 

160.00  --  --  --  --  --       શહъર (મા. અને મ.) Ĭભાગ, 
અમદાવાદ. અમદાવાદ ખાતે 
જયશંકર સુંદરી હોલનું નવીનીકરણ. 

2  (R&B) Division, Ahmedabad 
Renovation of Jayshankar sundri hall 
at Ahmedabad. 

-- 

20.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા તાલુકા 
કΤાએ નવાં ઓપન એર િથયેટરોનું 
બાંધકામ (ધમ↓જ પેટલાદ અને અ×ય 
çથળો)

3  (R&B) Division, Kheda Construction 
Of New Open Air Theatre At Taluka 
Level (Dharmaj, Petlad And Other 
Place) 

-- 

153.25  --  543.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
જયશંકર સુંદરી નાટ્યગૃહ, 
અમદાવાદમાં એરક×ડીશ×ડ Øલા×ટ 
અને અ×ય િસિવલ અને િવજળી કામ 

4  (R&B) Division, Ahmedabad Providig 
Air Conditined Plant And Other Civil 
And Electrical Works In Jayshankar 
Sundary Natya Gruh, Ahmedabad

-- 

500.00  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, 
ગાંધીનગર. સંçકжિતકЮіજ, ગાંધીનગર 
ખાતે બહુલΤી સાંçકжિતક સંકЮલનું 
બાધંકામ

6  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Construction of multi purpose 
cultural complex at sanskruti Kunj, 
Gandhinagar 

-- 

75.84  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
અમદાવાદ ખાતે રિવશંકર રાવળ 
કલાભવનનુ નવીનીકરણ અને 
અપĠેડેશન

7  (R&B) Division, Ahmedabad 
Renovation and upgradation of 
Ravishankar Raval Kala Bhavan at 
Ahmedabad

-- 

100.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા 
વડોદરા ખાતે બહુહъતુક સંçકжિત સંકвલ 
કыટ-૨ નુ બાંધકામ

8  (R&B) Division, Vadodara 
Construction of multi purpose cultural 
complex cat-Ii at Vadodara

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
2.50  --  250.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર 

યશવંતરાય નાટ્યĠુહ, ભાવનગર ખાતે 
એ.પી.એફ.સી. પેનલની çથાપના 

9  (R&B) Division, Bhavnagar Installation 
of A.P.F.C. panel at yashwantary 
Natyagruh Bhavanagar

-- 

219.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા 
િવસનગરના નાટ્ય-ગૃહ મકાનમાં સુધારા-
વધારા કરવા.

10  (R&B) Division, Mahesana Renovation 
of Visnagar natya gruh building

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,ભાવનગર   R & B Divisions, Bhavanagar  
160.55  --  --  --  --  --       ભાવનગર યશવંતરાય નાટયગૃહની 

મરામત
11  For Renovation of Yashwantrai 

Natyagruh at Bhavnagar
-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
119.27  --  4495.00  --  --  --       રિવશંકર રાવળ કલા ભવનનુ બીજા 

તબŨાનુ રીનોવેશન એં×ડ અપĠેડેશન
12  Second Stage Renovation and up 

gradation of Ravishankar Raval Kala 
bhavan, Ahmadabad

-- 

13.76  --  --  --  --  --       રિવશંકર રાવળ કલા ભવન અમદાવાદ 
ખાતે નવી િલÙટ નાખવા

13  Erection of New Lift at Ravishankara 
raval Kala bhavan, Ahmedabad

-- 

1000.00  --  --  --  --  --       તાલુકા મથકો ખાતે બહુહъતુક સાંçકжિતક 
સંકЮલ ઉભુ કરવાનું કામ.

14  To Establish MPCC at Taluka Places -- 

100.00  --  --  --  --  --       કિમ. ઓફЫસ મરામત અને નવીકરણ 16  Reparing And Renovation Government 
Natyagruh.

-- 

1000.00  --  --  --  0.01  --       બહુહъતુક સાંçકжિતક સંકЮલ 18  Multi Purpose Cultural Center 0.01
150.00  --  --  --  --  --       સોમનાથ ખાતે િવવેકાનંદની Ĭિતમા 

Ċ થાપવા બાબત.
19  To create Vivekanand Statue at. 

Somnath
-- 

100.00  --  --  --  91.00  --       રિવશંકર રાવલ કલાભવન અ˜તન કરવા 
બાબત.

20  Renovation and upgradation of 
Ravishankar Raval Kala Bhavan.

229.32

 
3914.17  --  5288.00  --  91.01  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 229.33

--  --  --  --  7.00  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ 
અંગેનો ૭ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public Works”

17.64

--  --  --  --  2.00  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો 
“ માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને 
Øલા×ટ અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

5.04

 
--  --  27.97  --  100.01  --  44.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 252.01
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૦૨:િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4202:Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 

 
--  --  27.97  --  100.01  --  44.00  --   ચોÅખો સરવાળો 42  Net Total 252.01

 
--  --  27.97  --  100.01  --  44.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other 

Expenditure
252.01

 
3651.82  --  488.89  --  1741.35  --  306.16  --   એકіદર સરવાળો, કલા અને 

સંçકжિત
04  Gross Total, Art and 

Culture
2608.44

 
189857.27  --  20993.00  --  42066.67  --  19694.05  --   એકіદર સરવાળો, િશΤણ,ખેલકЮદ, 

કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ

4202  Gross Total, Capital Outlay 
on Education, Sports, Art 
and Culture

40089.80

 
--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  --  --  --  --       તહъવાર પેશગી 7057  Festival Advance -- 

 
--  --  20993.00  --  42066.67  --  19694.05  --   ચોÅખો સરવાળો, િશΤણ,ખેલકЮદ, 

કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ

4202  Net Total, Capital Outlay 
on Education, Sports, Art 
and Culture

40089.80

 

H-2058-57
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૫ Demand No. : 85

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ગ) પાણી પુરવઠો, çવÉછતા, આવાસન અને શહъરી િવકાસ Sub Sector : (c) Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development

મુÅય સદર : ૪૨૧૬ : આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4216 : Capital outlay on Housing
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 30270.94 -- 30270.94
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 30270.94 -- 30270.94

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સરકારી રહъણાંકના મકાનો 01  Government Residential 

Buildings
 

--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  13645.48  --  22903.85  --  18482.22     સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 106  General Pool 

Accommodation 
27417.94

--  --  2063.19  --  3240.62  234.98  1802.41  30.00   અ×ય આવાસન 700  Other Housing 2853.00
 

--  --  15708.67  --  26144.47  234.98  20284.63  30.00   એકіદર સરવાળો, સરકારી 
રહъણાંકના મકાનો 

01  Gross Total, Government 
Residential Buildings

30270.94

 
--  --  15708.67  --  26144.47  234.98  20284.63  30.00   એકіદર સરવાળો, આવાસન અંગે 

મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
4216  Gross Total, Capital outlay 

on Housing
30270.94

 
--  --  15708.67  --  26144.47  234.98  20284.63  30.00   ચોÅખો સરવાળો, આવાસન અંગે 

મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
4216  Net Total, Capital outlay 

on Housing
30270.94
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માંગણી નં. .:૮૫ Demand No.:85
મુÅય સદર :૪૨૧૬:આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4216:Capital outlay on Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સરકારી રહъણાંકના મકાનો 01  Government Residential Buildings  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 106  General Pool Accommodation  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               માગ↓ અને મકાન િવભાગ માટъ સરકારી 

રહъણાંકના મકાનો
117296

02  Construction of Residential Building for 
R And B Department
4216 01 106 02

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Executive Engineer Capital Project, 

Division No.1, Gandhinagar
 

45.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર. 
જામનગર િજ·ા કΤા-૨ના ૫ એકમો

1  (R. and B.) Division, Jamnagar. 
Category-II 5 Unit In Jamnagar District.

-- 

180.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા. વડોદરા 
ખાતે રહъણાંકના િનવાસોનું બાંધકામ. 
Ĭકાર ઘ-૬ એકમ.

3  (R. and B.) Division, Vadodara. 
Construction of recidential quater at 
Vadodara Type-D 6 Units.

-- 

48.00  --  7.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર. 
હળવદ ખાતે રહъણાંકના િનવાસોનું 
બાંધકામ Ĭકાર-ક-૬ એકમ. Ĭકાર-ખ-૪ 
એકમ. Ĭકાર-ગ-૨ એકમ.

4  (R. and B.) Division, Surendranagar. 
Construction of residential quater at 
Halvad type A-6 unit. B-4 unit. C-2 
unit.

-- 

48.00  --  --  --  --  --       મુળી ખાતે રહъણાંકના િનવાસોનું 
બાંધકામ. Ĭકાર ક-૬ એકમ Ĭકાર ગ-૨ 
એકમ

5  Construction of recidential quater at 
Muli Type A-6 Units. C-2 Units.

-- 

10.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત. સુરત 
િજ·ામાં ãયારા ખાતે કыટъગરી-ખ ના ૬ 
એકમના િનવાસોનું બાંધકામ.

6  (R. and B.) Division, Surat. 
Construction of residential quaters 
category B-6 units at Vyara, district 
Surat.

-- 

105.00  --  --  --  --  --       સુરત િજ·ાના ચોયા↓સી ખાતે કыટъગરી-ક 
ના ૧૨ એકમો, ખ ના ૧૨ એકમો, 
ખ-૧ ના ૧૨ એકમોનું બાંધકામ.

7  Construction of Recidential quaters 
category A-12 units, category B-12 
units and B (1) 12 units at Choryasi 
District Surat.

-- 
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645.00  --  3180.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો. નવા 

તાલુકા મથકો ખાતે કમ↓ચારીઓ માટъ 
િવિવધ કΤાના ૨૧૫ રહъણાંકના મકાનો 
નું બાંધકામ

8  Various (R. and B.) Division, 
Construction of various categories of 215 
staff quaters at new taluka places.

-- 

540.00  --  --  --  9.10  --       નવા છ િજ·ા મથકો ખાતે િવિવધ કΤાના 
રહъણાંકના ૧૮૦ મકાનોનું બાંધકામ.

9  Construction of various categories of 180 
staff quarters at six new district Places.

-- 

300.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ. જુદી જુદી 
કΤાઓના કમ↓ચારી વગ↓ના વધારાના ૬૦ 
િનવાસોનું બાંધકામ.

10  (R. and B.) Division Rajkot, Construction 
of additional 60 staff quaters of various 
categories.

-- 

840.00  --  --  --  --  --       નવા તાલુકા çથળોએ જુદી જુદી કΤાઓના 
કમ↓ચારીવગ↓ના વધારાના ૨૪૦ િનવાસોનુ 
બાધકામ.

11  New District places construction of 
additional 240 staff quaters of various 
categories at New Taluka Places.

-- 

42.00  --  --  --  38.22  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભુજ. ભુજ ખાતે 
કΤા-બી-૧ ૧૨ એકમોના કમ↓ચારી વગ↓ના 
િનવાસોનું બાંધકામ.

12  (R. and B.) Division, Bhuj. Construction 
of staff quaters at Bhuj categories B-1 
units 12 Nos.

-- 

90.00  --  --  --  91.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા. નડીયાદ ખાતે 
કΤા-એ-૧-૧૨ એકમો અને કΤા-બી ના 
૧૨ એકમો, કમ↓ચારીવગ↓ના િનવાસોનુ 
બાંધકામ.

13  (R. and B.) Division, Kheda. Construction 
of staff quaters at Nadiad categories A-12 
Nos and B-12 Nos.

91.00

54.00  --  4.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા. મહъસાણા 
ખાતે સી-૧૨ યુિનટ કΤાના સરકારી 
િનવાસી મકાનોનું બાંધકામ.

14  (R. and B.) Division, Mahesana. 
Construction of residential quaters 
category C-12 units at Mahesana.

-- 

54.00  --  --  --  49.14  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભુજ. ભુજ ખાતે 
સી-૧૨ યુિનટ કΤાના સરકારી િનવાસી 
મકાનોનું બાંધકામ.

15  (R. and B.) Division, Bhuj. Construction 
of residential quaters category C-12 units 
at Bhuj.

18.20

50.00  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાËયમાં 
જુદા જુદા નગરો અને શહъરોમાં રહъણાંકના 
મકાનો માટъ જમીન સંપાદન કરવાની 
કામગીરી

17  Various (R. and B.) Division. Work of 
land acquisition for residential buildings 
in various cities and town in the state.

-- 

75.48  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
બોડકદъવ સરકારી કોલોની ફરતે પુરતા 
Чદવાલનું બાંધકામ.

18  (R. and B.) Division, Ahmedabad, 
Construction of retaining wall ground 
Bodakdev Government Colony.

-- 

100.00  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે (૧) સુંદરમ Ùલેટસ (૨) 
સમપ↓ણ Ùલેટસ (૩) સÓયમ Ùલેટસ ખાતે 
િસિનયર અિધકારીઓના િનવાસ માટъ 
સવ↓×ટ ŭાટ↓સનું બાધકામ

19  Construction of Servant Quaters for 
Residence of senior level Offecers at 
(a) Sundram flats (b) Samarpan flats (c) 
Satyam flats at Ahmedabad.

-- 
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300.00  --  18518.00  48.86  91.00  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો. 

વડોદરા, ભλચ, સુરત, ભાવનગર, 
િહѕમતનગર, મહъસાણા, જુનાગઢ, 
ગોધરા અને પોરબંદર ખાતેના રહъણાક 
આવાસોને મજબુત બનાવવા

20  Various (R. and B.) Division. Strengthening 
to Residential quater at Various District 
Place In Vadodara, Bharuch, Valsad, Surat, 
Bhavnagar, Himatnagar, Mehsana, Junagadh, 
Godhra and Porbandar.

455.00

16.48  --  --  --  --  --       રાËય ના િવિવધ તાલુકા çથળો ખાતે 
રહъણાંક આવાસોને મજબુત બનાવવા.

21  Strenghthening to Residential quarter at 
Various Taluka Place in State.

-- 

14.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
વçĦાપુર સરકારી વસાહત, વçĦાપુર 
ખાતેના િનવાસીઓ માટъ ઓપન એર 
થીયટરનું બાંધકામ.

22  (R. and B.) Division, Ahmedabad Costruction 
of Open air Theater for resident of Vastrapur 
Govt. Colony Vastrapur, Ahmedabad.

-- 

60.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત ભવન, નવી Чદàહી ખાતે 
કમ↓ચારી િનવાસોનુ બાંધકામ.

23  Construction Residential Unit for 
Government Satff at Gujarat Bhavan, New 
Delhi.

-- 

150.00  --  --  --  --  --       શાહીબાગ, અમદાવાદ ખાતે ઈ-૨ 
ટાઈપના ૪ ŭાટ↓સનુ બાંધકામ.

24  Consrtuction of E2 type 4 quartes at 
shahibaug, Ahmedabad.

-- 

150.00  --  276.00  --  --  --       શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે આવેલ 
રાજભવન એનેΤી બંગલાને સંગીન અને 
મજબુત બનાવવુ.

25  Strengthening and retrofiting treatment of 
Rajbhavan Anuexe Banglow at Shahibaug, 
Ahmedabad.

-- 

736.00  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો. હાલના 
િબન-રહъણાંકના મકાનોમાં વરસાદી જળ 
સંચય ãયવçથા પુરી પાડવી.

26  Various (R. and B.) Division Providing rain 
water Harvesting arrangments in existing non 
residential buildings.

-- 

46.47  --  --  --  --  --       અમદાવાદ ખાતે રાËય સરકારના વЧરΗ 
અિધકારીઓના િનવાસી બંગલાઓનું 
બાધકામ શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે 
બંગલા નં ૫-૬ વŵેની ખુ·ી જÆયા 
ઉપર બંગલાનું બાંધકામ.

28  Construction of residential bunglows 
for senior officer of state government at 
Ahmedabad. (Constrcution of bunglow on 
open land between No.5 and 6 at Shahibaug, 
Ahmedabad.

-- 

555.00  --  16777.00  --  --  --       અમદાવાદ શહъરમાં જુદી જુદી સરકારી 
કોલોનીના મકાનોને સંગીન બનાવવા 
અને તેની સુધારણા.

29  Strengthening & Improvement of Various 
Govt. colony in Ahmedabad city.

-- 

1140.00  --  14672.00  --  --  --       વçĦાપુર સરકારી કોલોની કыÜપસ 
અમદાવાદમા ડી ટાઇપના રહъણાંકના 
ટાવરનું બાંધકામ.

30  Construction of D Type Residential tower in 
Vastrapur Govt. colony campus Ahmedabad.

-- 

 

H-2058-58
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1200.00  --  158484.00  --  --  --       ઉŵ અિધકારીઓ માટъ અમદાવાદના 

સમપ↓ણ Ùલેટ કыÜપસમા સરકારી વસાહત 
ટાવરનુ બાંધકામ

31  Construction of Govt. residential tower in 
Samarpan flats campus, at Ahmedabad for 
Higher Officer

-- 

1353.00  --  77550.00  49.81  182.00  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ 
રાËયમા િજ·ા çથળોએ રહъણાંકના 
મકાનોમા સુધારા-વધારા, મજબુત 
બનાવવા જમીન સમતલ બનાવવી અને 
સુંદર ઓપ આપી આધુનીકરણ

32  Various (R. and B.) Division Addition 
of alteration upgradation strengthening 
land scaping and Moderation With 
Beutification of Residental Building & 
Campus at district place of the state

182.00

600.00  --  533.00  --  --  --       સરકારી રહъણાંકના મકાનોમા અશકત 
ãયિŪઓને સુિવધાઓ પૂરી પાડવી

33  Providing facility for disable person in 
Govt. Residential Building 

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
100.00  --  --  --  546.00  --       શહъર (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 

શાહીબાગ, અમદાવાદ ખાતે બંગલા 
નં ૮ અને ૯ ને પાડી દઈને તેનું પુન: 
બાંધકામ કરવું

34  City (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Demolition and reconstruction of 
Bunglow No. 8 and 9 at Shahibag, 
Ahmedabad.

273.00

200.00  --  36905.00  --  --  --       જુના રાજભવન Ùલેટની બાજુમાં હાલના 
વગ↓-૩ અને વગ↓-૪ના ŭાટ↓સને પાડી 
દઇ ને તેનું પુન: બાંધકામ કરવું

35  Demolition of existing old class-III and 
class-IV quaters near old Raj Bhavan flat 
and construction of new quaters.

-- 

1500.00  --  6767.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
હçતકના શહъરમાં આવેલા અલગ અલગ 
Ĭકારના સરકારી મકાનોની મજબૂતાઇ 
વધારવી

36  Strengthening of Various category 
Government residential buildings under 
city

-- 

800.00  --  71749.00  --  --  --       અમદાવાદ શહъરમાં `ઇ` Ĭકારના 
રહъઠાણ મકાનોનું બાંધકામ

37  Construction of ‘E’ type residential tower 
at Ahmedabad.

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navrangpura R&B Division Ahmedabad  

2000.00  --  --  --  --  --       અમદાવાદમાં સુંદરમ Ùલેટ સંકЮલમાં 
હયાત જુના Ùલેટની જÆયાએ નવા ઇ-૧ 
અને ઇ-૨ કΤાના બહુમાળી Ùલેટનું 
બાંધકામ

38  Construction of New E1 and E2 Category 
Multistoried flat instead of existing old 
flat in Sundram residential complex at 
L.D.C.E, Ahmedabad

-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

1300.00  --  136333.00  193.57  --  --       વçĦાપુર સરકારી વસાહત અમદાવાદ 
ખાતે નવા ડી-૧ કΤાનાં બહુમાળી 
Ùલેટોનું બાંધકામ

39  Construction of New D-1 Category 
multistoried tower at Vastrapur Govt. 
colony, Ahmedabad.

-- 
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                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  

20000.00  --  --  1451.47  6825.00  --       નવ રિચત િજ·ા તથા તાલુકા મથકોએ 
િવિવધ કΤાનાં અિધકારી અને કમ↓ચારી 
આવાસોનું બાંધકામ.

40  For the construction of the officer and 
staff quarter.

4095.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
1800.00  --  26573.00  --  45.50  --       શાહીબાગ, અમદાવાદ ખાતે આવેલ 

બંગલા નં:૩૩ માં ઇ કыટъગરીનાં બહુમાળી 
Ùલેટનું બાંધકામ ૪૦ યુિનટ

41  Construction of Multistoried tower of 
E- Category Unit 40 at Bunglow No. 33, 
Shahibag, Ahmedabad.

273.00

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navrangpura R&B Division Ahmedabad  

1000.00  --  97210.00  115.32  45.50  --       વçĦાપુર સરકારી વસાહત અમદાવાદ 
ખાતે નવા સી કΤાનાં બહુમાળી Ùલેટોનું 
બાંધકામ

42  Construction of New C Category 
multistoried tower at Vastrapur Govt. 
colony, Ahmedabad.

9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
1800.00  --  56539.00  --  136.50  --       બી કોલોની, અમદાવાદ ખાતેના “એ” 

ટાઇપનાં ક,ખ, અને ગ Úલોકોની જÆયાએ 
દશ મજલાનું બહુમાળી મકાનનું બાંધકામ.

43  Construction of Category A type quarters 
at Govt.B Colony Ahmedabad. Highrise 
building ground floor to Ten floors

36.40

                   City Divisions, Rajkot  
710.24  --  91856.00  29.84  --  --       રાજકોટ ખાતે કΤા ડી નાં ૩૬ આવાસોનું 

બાંધકામ ૬ Úલોક
44  Construction of Cat D Type 6 Blocks 36 

units for common pool at Rajkot
-- 

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

2050.00  --  100495.00  884.74  --  --       ગુલબાઇ ટъકરા અમદાવાદ ખાતે સમપ↓ણ 
સરકારી વસાહત ખાતે નવા ઇ-૧ કΤાના 
૪૦ યુિનટના બહુમાળી રહъણાંક ભવનનું 
બાંધકામ.

45  Construction of Residential E-1 type 
Tower- 40 Unit Samarpan Flats, gulbai 
Tekra, at Ahmedabad.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
3503.00  --  --  609.87  364.00  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 

ખાતે નવા ડી કΤા ના બે બહુમાળી ટાવર 
નુ બાંધકામ બાબત

46  Construction of New D Category 
multistoried 2 Nos of Towers at 
Vastrapur government colony Ahmedabad

273.00

1100.00  --  8055.00  80.55  45.50  --       શાહીબાગ, અમદાવાદ ખાતે બંગલા 
નં.૧૬ ને તોડી તેની જÆયાએ સી ટાઇપ 
ના રહъણાંક ના મકાનો બનાવવા બાબત.

47  Construction of New C Category 
Residential Quarters GF and 3 floor at 
Dafnala, Shahibag, Ahmedabad

45.50

1250.00  --  12979.00  660.54  0.91  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર ખાતે નવું સી 
કΤાનુ બહુમાળી ટાવરનુ બાંધકામ કરવા 
બાબત

48  Construction of New C Category 
multistoried Tower at Vastrapur 
government colony Ahmedabad

18.20
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1550.00  --  --  --  45.50  --       કыટъગરી, બી ટાઇપના çટાફ ŭાટ↓સ↓, સોલા, 

અમદાવાદ ના બાંધકામ બાબત
49  Construction of New B Category 

staff quarters 8 Nos of Blocks 
at Sola Government Colony 
Ahmedabad

227.50

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

1600.00  --  139.00  1.39  182.00  --       ડફનાળા શાહીબાગ અમદાવાદ. ખાતે ઇ-૨ 
Ĭકારના Ġાઉ×ડ Ùલોર અને ચાર માળના 
મકાનના બાંધકામ બાબત.

50  Construction of E 2 Type Quarters 
at Dufnala, Shahibag Ahmedabad.

773.50

2105.00  --  --  246.06  364.00  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 
ખાતે નવા બી કΤાના બે બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

51  Construction of two New B 
Category multistoried Towers at 
Vastrapur Government Colony 
Ahmedabad.

773.50

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

1340.00  --  --  0.56  227.50  --       સરકારી વસાહત મેમનગર અમદાવાદ 
ખાતે નવા સી કΤાના બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

53  Construction of New C Category 
multistoried Towers at Memnagar 
Government Colony Ahmedabad.

455.00

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navrangpura R&B Division 
Ahmedabad

 

2500.00  --  --  5.45  547.82  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 
ખાતે નવા સી કΤાના બે બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

54  Construction of New C Category 
multistoried twoTowers at Vastrapur 
Government Colony Ahmedabad.

864.50

                   National Highway 
Division,Gandhidham

 

2211.00  --  --  1.49  364.00  --       ક×çĺકશન ઓફ રъસીડે×સીયલ કыટъગરી 
ઇ ટાઇપ ૨૦ ફલેટ એ×ડ ડી ટાઇપ ૨૦ 
ફલેટ ફોર ડીપાટ↓મે×ટ કલાસ-૧ એ×ડ ૨ 
ઓЧફસસ↓ એટ ફાઇવ બંગલો ગવ↓. કોલોની 
એટ ગુલબાઇ ટъકરા આંબાવાડી અમદાવાદ.

55  Construction of Residential 
Category E Type 20 Flats and D 
Type,at Gulbai Tekra Ambawadi, 
Ahmedabad.

771.68
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                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,અમદાવાદ
  Navargpura R&B Division 

Ahmedabad
 

3385.00  --  --  268.81  577.85  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 
ખાતે નવા ડી કΤાના બે બહુમાળી 
ટાવરનું બાંધકામ

56  Construction of New D Category 
multistoried 2 Nos. of Towers at 
Vastrapur Government Colony 
Ahmedabad.

500.50

1570.00  --  --  --  477.75  --       સરકારી વસાહત મેમનગર અમદાવાદ 
ખાતે સી કΤા ના બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ.

57  Construction of C Category 
multistoried Tower at Memnagar 
Government Colony Ahmedabad.

728.00

2940.00  --  --  --  891.80  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 
ખાતે સી કΤાના બે બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

58  Construction of C Category 
multistoried 2 Nos of Towers at 
Vastrapur Government Colony 
Ahmedabad.

500.50

2445.00  --  --  --  741.65  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર અમદાવાદ 
ખાતે બી કΤાના બે બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

59  Construction of Two B Category 
multistoried Tower at Vastrapur 
Government Colony Ahmedabad.

273.00

                   City (R&B) Division Ahmedabad  
150.00  --  --  --  45.50  --       ગવ↓મે×ટ ‘જી’ કોલોની અમદાવાદ ખાતે 

પાંચ લાખ લીટરની કыપેસીટીવાળી 
એલીવેટъડ çટોરъજ રીઝ↓રવોયરનું 
બાંધકામ.

60  Construction of Elevated Storage 
Reservoir of capacity Five Lacs 
Liters at Government ‘G’ Colony 
Ahmedabad.

9.10

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
13200.00  --  --  --  637.00  --       જુદા જુદા િજ·ા તાલુકા મથકોએ જૂના 

િબનવપરાશ લાયક આવાસો ને ઉતારી 
લઇ તે જÆયાએ િવિવધ કΤાના કોમન 
પુલના આવાસો નું બાંધકામ. આЧદજાતી 
િવçતાર િસવાય.

61  Construction of New Residential 
Quarter in place of old dilapidated 
quarter after demolishing it for 
officers and staff at various District 
Taluka head Quarters. Excluding 
Tribal Areas.

1092.00

27000.00  --  --  --  273.00  --       જુદા જુદા િજ·ા તાલુકા મથકોએ 
અિધકારી કમ↓ચારીĴીઓ માટъ નવા 
િવિવધ કΤાના કોમન પુલના આવાસો 
નું બાંધકામ. આЧદજાતી િવçતાર િસવાય.

62  Construction of Residential Quarters 
for officers and staff at various 
District Taluka head Quarters. 
Excluding Tribal Areas.

182.00

 

H-2058-59
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                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,અમદાવાદ
  Navargpura R&B Division 

Ahmedabad
 

1570.00  --  --  --  477.75  --       સરકારી વસાહત બોડકદъવ અમદાવાદ 
ખાતે સી કΤા ના બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ

63  Construction of C Category 
Multistoried Tower at Bodakdev 
Government Colony Ahmedabad.

455.00

                 નવા કામ   New Work  
2445.00  --  --  --  --  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર ,અમદાવાદ 

ખાતે ‘ બી ‘ કΤાના બે બહુમાળી 
ટાવરનું બાંધકામ. (૨૦૧૭-૧૮)

64  Construction of Two ‘ B ‘ Category 
multistoried Towers at Vastrapur 
Government Colony, Ahmedabad. 
(2017-18)

741.65

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navarangpura R & B Division, 
Ahmedabad

 

1570.00  --  --  --  --  --       સરકારી વસાહત બોડકદъવ ,અમદાવાદ 
ખાતે ’સી’ કΤાના બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ (૨૦૧૭-૧૮)

65  Construction of ’C’ Category 
multistoried Tower at Bodkadev 
Government Colony Ahmedabad.
(2017-18)

477.75

                 નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

  Navargpura R&B Division 
Ahmedabad

 

1570.00  --  --  --  --  --       સરકારી વસાહત દસ બંગલા અમદાવાદ 
ખાતે ’સી’ કΤાનું બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ (૨૦૧૭-૧૮)

66  Construction of ’C’ Category 
multistoried tower at Ten Block 
Government Officers Colony Gulbai 
Tekra ,Ahmedabad (2017-18)

477.75

1570.00  --  --  --  --  --       સરકારી વસાહત મેમનગર ,અમદાવાદ 
ખાતે ‘સી’ કΤાના બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ. (૨૦૧૭-૧૮)

67  Construction of ‘C’ Category 
multistoried Tower at Memnagar 
Government Colony, Ahmedabad. 
(2017-18)

477.75

4000.00  --  --  --  --  --       સરકારી વસાહત વçĦાપુર ,અમદાવાદ 
ખાતે ‘ડી૧’ કΤાના બે બહુમાળી ટાવરનું 
બાંધકામ (૨૦૧૭-૧૮)

68  Construction of ‘D-1’ Category 
multistoried two towers at Vastrapur 
Government Colony, Ahmedabad. 
(2017-18)

1214.85

 
123381.67  --  935601.00  4648.33  14322.49  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 16764.93

--  --  --  --  1416.51  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 1658.07
 
123381.67  --  7786.67  --  15739.00  --  15136.28  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 18423.00
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--  --               અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centerally 
Sponcered Scheme :

 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  

--  --               કાયદા િવભાગ માટъ સરકારી 
રહъણાંકના મકાનો 
117296

05  Construction of Residential 
Building for Legal 
Department
4216 01 106 05

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  

--  --               હъતુ સદર   Object Head  

--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

--  --  116997.00  967.26  1110.88  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો 
જુદા જુદા çથળોએ ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ િનવાસોનુ 
બાંધકામ (૨૫:૭૫ ટકા કы×ĩ 
પુરçકжત યોજના )

1  Various (R. and B.) Division 
Construction of residential 
quaters for the officers of 
Judiciary at various places. 
(25:75% Centrally Sponsored 
Scheme)

809.90

--  --  3889.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ 
બોડકદъવ ખાતે વગ↓-૩ અને ૪ના 
કમ↓ચારીઓ માટъ રહъણાંકના મકાનોનું 
બાંધકામ.

2  (R. and B.) Division, 
Ahmedabad. Construction of 
residential quaters to Class-
III and IV Employees at 
Bodakdev.

-- 
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--  --  12958.00  --  19.89  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ,અમદાવાદ 

બોડકદъવ અમદાવાદ ખાતે ૩૦ 
×યાયાિધશ બંગલાનું નવીનીકરણ 
(૨૫:૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના )

3  Various (R. and B.) Division Construction 
of residential quaters for the officers 
of Judiciary at various places. (25:75% 
Centrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  5789.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ,અમદાવાદ 
બોડકદъવ અમદાવાદ ખાતે ૩૦ 
×યાયાિધશ બંગલાનું નવીનીકરણ 
(૨૫:૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના )

4  (R. and B.) Division Ahmedabad 
Renovation of 30 judges bunglow at 
Bodakdev, Ahmedabad (25:75% Centrally 
Sponsored Scheme)

-- 

--  --  16020.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર 
જામનગર ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી 
માટъ રહъણાકના મકાનોનુ બાંધકામ. 
(૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

7  (R. and B.) Division, Jamnagar 
Construction of resedential quarter 
of judicial officers at Jamnagar (50% 
centrally sponsored scheme)

-- 

--  --  246.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ મોરબી 
ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી રહъઠાણમાં 
એક λમ વધારવો. િજ·ો. રાજકોટ 
(૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના )

12  (R. and B.) Division, Rajkot. Adding one 
room to residences of judicial officer 
at Morbi dist Rajkot. (50% centrally 
sponsored scheme)

-- 

--  --  15086.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. રાજકોટ. મોરબી 
ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારીઓ માટъ 
ઇ-૧ કΤાનાં Ħણ રહъણાંકના ŭાટ↓સનું 
બાંધકામ. (૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના) 

14  (R. and B.) Division, Rajkot. Construction 
of Cat. E-1 type 03 Units residential 
quaters for Judicial officers at Morbi. (50 
% Centrally Sponsored Scheme).

-- 

--  --  36.00  --  109.20  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. ભાવનગર. 
ભાવનગર ખાતે ઘ કΤા ના કવા↓ટરનું 
બાંધકામ. (૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

19  (R. and B.) Division, Bhavnagar. 
Construction of six D-type quaters at 
Bhavnagar. (50 % Centrally Sponsored 
Scheme).

136.50

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત. સુરત 
ખાતે િજ·ા જજ બંગલા માં સુધારા 
વધારા. (૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના).

23  (R. and B.) Division, Surat. Addition and 
alteration to district Judge bunglow at 
Surat. (50 % centrally sponsored scheme).

-- 

--  --  14.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા. 
જાંબુઘોડા િજ·ા-પંચમહાલ ખાતે 
Ëયુડીિશયલ અિધકારી માટъ રહъણાકના 
મકાનનુ બાધકામ. (૫૦ ટકા કы×ĩ 
પુરçકжત યોજના)

24  (R. and B.) Division, Godhra. Construction 
of residential quarter for Judicial officer 
at Jambughoda, Dist. Panchmahal. (50 % 
Centrally Sponsored Scheme).

-- 
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--  --  --  --  --  --       ઘોઘંબા િજ·ા-પંચમહાલ ખાતે 

Ëયુડીિશયલ અિધકારી માટъ રહъણાક 
મકાનનુ બાધકામ. (૫૦ ટકા કы×ĩ 
પુરçકжત યોજના).

25  Construction of residential quarter 
for Judicial Officer at Ghoghamba, 
Dist. Panchmahal. (50 % Centrally 
Sponsored Scheme).

-- 

--  --  --  --  --  --       પાટનગર યોજના Ĭભાગ. માણસા, 
િજ. ગાંધીનગર ખાતે ઘ-૧ કΤાના બે 
રહъણાકના મકાનનું બાધંકામ. (૫૦ 
ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

29  Capital Project Divisions, 
Gandhinagar. Construction of D-1 
type two residentail quarter at Mansa, 
Dist. Gandhinagar. (50 % Centrally 
Sponsored Scheme).

-- 

--  --  --  --  91.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર. 
જામખંભાળીયા, િજ. જામનગર 
ખાતે Ëયુડીિશયલ અિધકારીઓ માટъ 
ગ-કΤાના પાંચ રહъણાકના એકમો 
નુ બાધંકામ. (૫૦ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

30  (R. and B.) Division, Jamnagar. 
Construction of Category-E type 05 
Units residentail quaters for Judicial 
Officers at Jamkhambhalia, Dist. 
Jamnagar. (50 % Centrally Sponsored 
Scheme).

45.50

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ËયુЧડિશયલ 
અધીકારીઓ માટъ અલગ અલગ 
રહъણાંક એકમોનું બાંધકામ. (૫૦ 
ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

32  Various (R. and B.) Division. 
Construction of residential quaters for 
the officers of Judiciary at various 
places. (50% Centrally Sponsored 
Scheme)

-- 

                     
--  --  2604.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા. 

કડી ખાતે જયુડીિશયલ અિધકારીઓ 
માટъ રહъણાંકના મકાનોનું બાંધકામ

33  (R. and B.) Division, Mehsana. 
Constrction of two units of residential 
quaters of Judicial officer at Kadi.

-- 

--  --  --  --  4.55  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જુનાગઢ. 
કыશોદ ખાતે જયુડીિશયલ સટાફ માટъ 
રહъણાંક મકાનોનું બાંધકામ.

35  (R. and B.) Division, Junagadh. 
Construction of residential quarter for 
judicial staff at Keshod.

45.50

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
610.29  --  10846.00  386.97  364.00  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ રહъણાકના 

મકાન નુ બાંધકામ,અમદાવાદ(ĠાÜય)
36  Construction of earmarked residential 

quarter for Judicial Officers of 
Ahmedabad Rular at Ahmedabad

68.25

                 અમરъલી   Amreli  
7.14  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ રહъણાકના 

મકાનનું સમારકામ, લાઠી,અમરъલી
37  Repairs To Judge Quarter At Lathi 

District – Amreli
-- 

 

H-2058-60
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                 ભાવનગર   Bhavnagar  

16.80  --  --  --  4.55  --       રજીçĺાર માટъ રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, ભાવનગર

41  Construction of Residential Quarter 
for Registrar District Court, 
Bhavnagar

13.65

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
51.73  --  7497.00  --  --  --       રહъણાકના કыટગરી ડી-૧ ટાઇપના ૨ 

યુિનટ મકાનના બાંધકામ, માણસા
43  Construction of Category D1 Type 2 

Units Residential Quarter At Mansa
-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
17.75  --  --  --  68.25  --       સીવીલ Ź,કàયાણપુર રહъણાકના 

મકાનનું બાંધકામ,
44  Construction of Residential Quarter 

for Principal Civil Judge at Kalyanpur
-- 

                 કÉછ   Kachchh  
522.09  --  9538.00  --  250.25  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ રહъણાકના 

કыટગરી ઇ-૧ ટાઇપના ૧૨ યુિનટ 
મકાનના બાંધકામ,ગાંધીધામ, કÉછ

45  Construction of category E-1 type 
12 units residential quarters for 
Judicial Officers at Gandhidham, Dist. 
Kachchh

-- 

                 ખેડા   Kheda  
17.75  --  --  --  --  --       સીવીલ Ź અને જેએમએફસી 

માતર,ખેડા રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ

46  Construction of Residential Quarter 
for Principal Civil Judge and JMFC at 
Matar District Kheda

-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
63.02  --  1087.00  --  --  --       રહъણાકના કыટગરી ડી-૧ ટાઇપના ૨ 

યુિનટ મકાનના બાંધકામ, કડી
47  Construction of Residential Quarter 

Category D1 Type 02 Units and 
Residential Quarters for Judicial 
Officers at Kadi

-- 

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
31.87  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારીઅને çટાફ માટъ 

રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ,શહъરા
48  Construction of Residential Quarters 

for Judicial Officers and Staff 
Members at Shahera

27.30

                 પાÎ÷   Patan  
970.81  --  49294.00  --  22.75  --       ×યાયીક અિધકારીઅને çટાફ માટъ 

રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, પાટણ
49  Construction of Residential Quarters 

for Judicial Officers and Staff 
Members of Class-III and IV working 
at District Head Quarter at Patan

-- 
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                 પોરબંદર   Porbandar  

49.94  --  --  --  22.75  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના કыટગરી 
ડી-૧ મકાનના બાંધકામ, રાણાવાવ, 
પોરબંદર

50  Construction of Category D1 Quarter 
for Judicial Officer at Ranavav 
District Porbandar

18.20

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
18.00  --  --  --  4.55  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના કыટગરી 

ડી-૧ મકાનના બાંધકામ,તલોદ,સા.કા
51  Construction of Category D1 

Residential Quarter for Judicial 
Officers at Talod District Sabarkantha

54.60

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
73.01  --  --  --  113.75  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના 

કыટગરી ઇ ના ૩ મકાનના 
બાંધકામ,િલબડી,સુરъ×ĩનગર

53  Construction of Category E Type 
03 additional Residential Quarters at 
Limbadi, Dist Surendranagar

45.50

                 વડોદરા   Vadodara  
50.00  --  6610.00  --  0.18  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના 

કыટગરી ડી-૧ ના ૦૨ મકાનના 
બાંધકામ,વાઘોડીયા,વડોદરા

54  Construction of Category D-1 Type 
02 units Residential Quarters for 
Judicial officers at Waghodia,, Dist 
Vadodara.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
293.58  --  22957.00  --  --  --       ×યાયીક અિધકારીઅને çટાફ માટъ 

રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, 
કપરાડા,વલસાડ

55  Construction of Residential Quarters 
for Judicial officer and staff at 
Kaprada, Dist valsasd

-- 

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
308.82  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના çટાફ 

માટъ બાંધકામ, િશહોરી,બનાસકાંઠા
57  Construction Of Residential Quarters 

For Class 3 And 4 Servants At 
Shihori Dist.Banaskantha

136.50

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
133.02  --  --  --  47.77  --       ×યાયીક અિધકારીઅને çટાફ 

માટъ કыટъગરી ડી- ૧ ટાઇપ 
રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, 
મોરવા(હડફ),જી·ો-પંચમહાલ

61  Construction of Category D-1 Type 
one units Residential Quarters for 
Judicial officer at and staff members 
at Morva Hadaf,Dist.Panchmahal

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
55.00  --  2596.00  0.86  --  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના 

મકાનમાં બાંધકામ,હારીજ,પાટણ
62  Construction of residential quarter for 

Judicial officer at Harij,Dist Patan
-- 
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                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  

89.65  --  --  --  --  --       çટાફ રહъણાકના કыટગરી 
સી -૧ ના ૬ મકાનના 
બાંધકામ,તલોદ,સાબરકાંઠા

63  Construction of category C-1 type 
06 units residential quarters for staff 
members at Talod Dist.Sabarkantha

31.85

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
650.00  --  13101.00  --  --  --       ×યાયીક અિધકારીઅને çટાફ માટъ 

કыટъગરી રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, 
હળવદ,સુરъ×ĩનગર

65  Construction of Judge quarter and staff 
quarters at Halvad, Dist, Surendranagar

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
19.00  --  --  --  0.18  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, પાદરા,વડોદરા

66  Construction of category D- 1 type 
residential quarter at Padra, Dist.
Vadodara.

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
199.03  --  3246.00  --  3.64  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ (કыટъગરી 

ઇ -1 ટાઇપ 04 મકાનનું બાંધકામ, 
અંજાર,કÉછ

71  Construction of category E-1 type 04 
units residential quarters for Judicial 
Officers at Anjar, Dist. Kachchh.

-- 

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
19.04  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, સંતરામપુર,જી.પંચમહાલ

72  Construction of Category D-1 Type 
one units Residential Quarters for 
Judicial officers at Santrampur, Dist.
Panchmahal.

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
18.00  --  5700.00  7.86  --  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, િવજયનગર, સાબરકાંઠા

74  Construction of Category D-1 
Residential Quarters for Judicial 
officers at Vijaynagar, Dist.Sabarkantha

-- 

                 સુરત   Surat  
210.00  --  --  --  4.55  --       રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, મહુવા, 

સુરત
75  Construction of Residential Quarters at 

Mahuva, Dist.Surat
-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
2.99  --  268.00  --  --  --       ઇ – 7ના મકાનનું બાંધકામ રીપેર 

કરવા, સુરъ×ĩનગર
76  Reparation of E-7 quarter at 

Surendranagar.
-- 
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                 વડોદરા   Vadodara  

9.60  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના 
મકાનમાં સુધારાવધારા, 
સંખેડા,વડોદરા

77  Additions and Alterations to residential 
quarter of Judicial officer at Sankheda,Dist.
Vadodara

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
434.22  --  30552.00  --  --  --       çટાફ રહъણાકના કыટગરી એ ટાઇપના 

12 યુિનટ અને કыટગરી સી ટાઇપ 16 
મકાનના બાંધકામ, અંજાર,કÉછ.

80  Construction of category A type 12 units 
and category -C type 16 units residential 
quarters for staff at Anjar, Dist.Kachchh.

-- 

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
20.69  --  1559.00  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ ૧ યુિનટના રહъણાકના 
મકાનનું બાંધકામ,ધોધંબા,જી·ો-
પંચમહાલ

82  Construction of Category D-1 type one unit 
Residential Quarters for Judicial officers at 
Ghodhamba, Dist.Panchmahal

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
89.65  --  --  --  --  --       çટાફ માટъ કыટъગરી સી ૧ ટાઇપ 

૦૬ યુિનટના રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, િવજયનગર,સાબરકાંઠા

83  Construction of Category C-1 type 06 unit 
Residential Quarters for staff members at 
Vijaynagar,Dist.Sabarkantha

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
3.39  --  --  --  --  --       જી·ા જજના બંÆલામાં Ĭથમ 

માળъ ૧ λમના બાંધકામ 
બાબત,સુરъ×ĩનગર

85  Construction of one room on first floor in 
District Judge Bungalow at Surendranagar

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
8.00  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી રહъણાકના 

મકાનમાં સુધારાવધારા, દાહોદ 
વડોદરા

86  Additions and Alterations to residential 
quarter of Judicial officer at Dabhoi,Dist.
Vadodara

-- 

                 પંચમહાલ   Panchamahal  
30.96  --  --  --  45.50  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ ૧ યુિનટના રહъણાકના 
મકાનનું બાંધકામ,જÜબુ ઘોડા,જી·ો-
પંચમહાલ

88  Construction of Category D-1 type one unit 
Residential Quarters for Judicial officers at 
Jambughoda Dist.Panchmahal

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
18.00  --  --  0.68  45.50  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ કыટъગરી 

ડી- ૧ ટાઇપ રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, મેઘરજ,સાબરકાંઠા

89  Construction of Category D-1 Residential 
Quarters for Judicial Officers At Meghraj 
Dist.Sabarkantha

30.03

 

H-2058-61
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                 સુરત   Surat  

210.00  --  --  78.90  45.50  --       ×યાયીક અિધકારી માટъ 
કыટъગરી રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ,પલસાણા,સુરત

90  Construction of Residential Quarters for 
Judicial officers at Palsana Dist.Surat

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
89.65  --  --  1.07  30.94  --       çટાફ માટъ કыટъગરી સી ૧ ટાઇપ 

૦૬ યુિનટના રહъણાકના મકાનનું 
બાંધકામ, મેઘરજ,સાબરકાંઠા

92  Construction of Category C-1 type 
06 unit Residential Quarters for Staff 
member at Megharaj Dist.Sabarkantha

136.50

                 સુરત   Surat  
327.53  --  --  --  --  --       ×યાયીક અિધકારી અને çટાફના 

રહъણાકના મકાનનું બાંધકામ, 
સોનગઢ ,સુરત

93  Construction of Residential Quarters for 
Judicial officers and Staff at Songadh 
Dist.Surat

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
145.30  --  --  --  4.55  --       ૦૫ ફыિમલી કોટ↓ Źના રહъણાકના 

મકાનનું બાંધકામ,જુનાગઢ
96  Construction of Residential Quarters for 

05 Family Court Judges at Junagadh
60.06

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
247.95  --  --  --  --  --       િશહોરી િજ·ો બનાસકાંઠા ખાતે 

કોટ↓ના કમ↓ચારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનનું બાંધકામ.

97  To construct residential quarters for 
class III-IV employees at Shihori, 
District Banaskantha.

-- 

20.00  --  --  --  --  --       ડીસા, િજ·ો બનાસકાંઠા ખાતે ગેçટ 
હાઉસના ૨(બે) કરવા બે મકાનનું 
બાંધકામ.

98  To construct category E-1 type of 
additional two Guest House, at Deesa, 
District banaskantha.

-- 

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.3, Gandhinagar

 

135.00  --  --  --  --  --       કલોલ, િજ·ો ગાંધીનગર ખાતે ૬ 
(છ) રહъણાંકના મકાનનું બાંધકામ.

99  Construction of category D-1 type of 
six residential quarters at Kalol, District 
Gandhinagar.

-- 

                 ખેડા   Kheda  
29.65  --  290.00  --  --  --       મહુધા િજ·ો ખેડા ખાતે 

અિધકારીઓના રહъણાંકના મકાનનું 
કામ.

102  Construction of officers Quarters, at 
Mahudha, District Kheda.

-- 

                     
32.27  --  1802.00  29.93  --  --       સાગબારા િજ·ો નમ↓દા ખાતે 

રહъણાંકના મકાનનું કામ
104  To construct officers Quarer D-1 type at 

Sagbara, District Narmada.
-- 
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                 પાÎ÷   Patan  

970.81  --  --  --  364.00  --       પાટણ ખાતે રહъણાંકના મકાન ના 
બાંધકામનું આયોજન છъ. તેથી આ 
નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

105  Construction of residential quarters for 
Judicial Officers at PATAN

227.50

                   City Divisions, Rajkot  
74.14  --  5810.00  --  --  --       પડધરી િજ·ો રાજકોટ ખાતે 

અિધકારીઓ અને કમ↓ચરીઓના 
રહъણાંકના મકાનનું કામ.

106  To construct Residential Quarters 
for Civil Judge and JMFC and staff 
members at Paddhari,District Rajkot.

-- 

                 સાબરકાંઠા   Sabarkantha  
120.00  --  979.00  --  22.75  --       માલપુર િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 

રહъણાંકના મકાનનું કામ આયોજન 
છъ. તેથી આ નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

107  To construct category C-1 type 06 (Six) 
residential quarters for staff members at 
Malpur, District Sabarkantha,

-- 

25.00  --  8467.00  14.20  --  --       વડાલી િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
અિધકારીઓના રહъણાંકના મકાનનું 
કામ ના બાંધકામનું આયોજન છъ. 
તેથી આ નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

108  To construct category-D-1 residential 
quarter for Officer at Vadali, District 
Sabarkantha. .

-- 

25.00  --  1126.00  17.14  --  --       માલપુર િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
અિધકારીઓના રહъણાંકના મકાનનું 
બાંધકામનું કામ.

109  To cnstruct category-D-1 type 
residential quarter for officer at Malpur, 
District Sabarkantha.

-- 

230.00  --  17609.00  17.14  --  --       ઈડર િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનનું બાંધકામ.

110  Construction of 07 Residential 
quarters for officers at Idar, District 
Sabarkantha. ,

-- 

120.00  --  14797.00  --  --  --       ધનસુરા િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
રહъણાંકના ૬ (છ) મકાનનું બાંધકામ.

111  Construct of Category C-1 type, 
06 residential quarters for staff at 
Dhansura,District Sabarkantha.

-- 

120.00  --  --  --  --  --       વડાલી િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
રહъણાંકના ૬ (છ) મકાનનું 
બાંધકામનું આયોજન છъ. તેથી આ 
નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

112  Construction of category C-1 type 06 
units of residential quarters for staff 
members at Vadali,District Sabarkantha.

-- 

25.00  --  --  --  --  --       ધનસુરા િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
રહъણાંકના મકાનનું બાંધકામ

113  Construction of category D-1 type 
residential quarter for Judicial Officers 
at Dhansura, District Sabarkantha.

-- 

8.88  --  3479.00  30.78  --  --       િહѕમતનગર િજ·ો સાબરકાંઠા ખાતે 
અિધકારીઓના રહъણાંકના મકાનનું 
બાંધકામ

114  Construction of Judicial quarter at 
Himatnagar, District Sabarkantha.

-- 
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                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  

7.00  --  --  --  --  --       સાયલા ખાતે રહъણાંકના મકાન સુધારા 
વધારાનું બાંધકામ.

115  Additional work of construction of residential 
buildings at Sayla..,

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
2.00  --  --  --  --  --       છોટા ઉદъપુર િજ·ો વડોદરા ખાતે 

અિધકારીના રહъણાંકના મકાનમાં સુધારા 
વધારાનું કામ

119  Addition and alteration work in officers 
residential quarters of Chhotaudepur, District 
Vadodara.

-- 

29.00  --  --  36.22  0.91  --       નસવાડી િજ·ો વડોદરા ખાતે 
અિધકારીના રહъણાંકના મકાનનું બાંધકામ.

121  Construction of one D-1 type officers 
residential quarter at Nasvadi, District 
Vadodara.

-- 

29.00  --  --  --  0.91  --       જેતપુર-પાવી િજ·ો વલસાડ ખાતે 
અિધકારીના રહъણાંકના મકાનનું બાંધકામ

122  Construction of one D-1 type officers 
residential quarter at Jetpur-Pavi, District 
Valasad.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
10.00  --  --  --  --  --       પારડી િજ·ો વલસાડ ખાતે રહъણાંકના 

મકાનનું બાંધકામ.
123  To construct staff quarters at Pardi , District 

Valsad.
-- 

215.00  --  6200.00  75.89  --  --       વલસાડ ખાતે અિધકારીના રહъણાંકના 
મકાનનું ના બાંધકામનું આયોજન છъ. તેથી 
આ નવું કામ રજૂ કરъલ છъ

124  To construct officers Quarters Category-D-1/6 
units at Valsad

-- 

10.00  --  --  73.12  36.40  --       ધરમપુર િજ·ો વલસાદ ખાતે રહъણાંકના 
મકાનનું બાંધકામ.

125  To construct staff quarters at Dharampur, 
District Valsad.

-- 

400.00  --  39834.00  68.58  --  --       પારડી, િજ·ો વલસાડ ખાતે અિધકારી 
અને કમ↓ચારીના રહъણાંકના મકાનનું 
બાંધકામ

127  Construction of officers and staff quarters at 
Pardi,District Valsad.

-- 

90.63  --  --  --  4.55  --       વાપી ખાતે વગ↓-૪ ના કમ↓ચારીઓ માટъ 
એ Ĭકારના ૫ આવાસોનુ બાંધકામ

129  Category A type 5 units residential quarters 
for class-IV employees at Vapi, Dist. Valsad

-- 

464.80  --  --  --  4.55  --       વાપી ખાતે વગ↓-૩ ના કમ↓ચારીઓ માટъ 
સી Ĭકારના ૨૪ આવાસોનુ બાંધકામ

130  Category C type 24 units residential quarters 
for class-III employees at Vapi, Dist. Valsad

-- 

31.64  --  --  --  --  --       કરજણ ખાતે એડીશનલ સીવીલ જજ માટъ 
ડી.૧ Ĭકારના આવાસનુ બાંધકામ

131  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for Addl. Civil Judge at 
Karjan.

-- 

31.64  --  --  13.73  --  --       ભાણવડ ખાતે ĬỲસીપાલ સીવીલ જજના 
મકાનનુ બાંધકામ

133  Construction of Residential Quarter of 
Principal Civil Judge, Bhanvad, Dist. 
Jamnagar

-- 
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31.64  --  --  --  0.91  --       છોટાઉદъપુર ખાતે સેકіડ એડીસનલ સીવીલ 

જજ માટъ ડી.૧ Ĭકારના મકાનનુ બાંધકામ
134  Construction of category D-1 type 01 unit 

Residential Quarter for 2nd Addl. Civil 
Judge at Chhotaudepur.

-- 

273.15  --  --  --  4.55  --       વલસાડ ખાતે વગ↓-૧ના અિધકારીઓ માટъ 
૪ રહъણાંક આવાસોનુ બાંધકામ

135  Construction of 4 Units Class-I Officers 
Residential Quarters at Valsad

-- 

186.30  --  --  78.21  36.40  --       વાપી ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓ માટъ 
ડી.૧ Ĭકારના ૪ રહъણાંક આવાસોનુ 
બાંધકામ

136  Construction of D-1 type 4 units 
Residential Quarters for Judicial Officer at 
Vapi, Dist. Valsad

-- 

75.47  --  2675.00  17.09  --  --       વલસાડ ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓ માટъ 
ઇ૧ Ĭકારના રહъણાંક આવાસનુ બાંધકામ

137  Construction of Category E-1 type single 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Valsad

-- 

44.09  --  --  --  45.50  --       ઉમરાળા ખાતે જજના મકાનનુ બાંધકામ 138  Construction of Judge Bungalow at 
Umrala, Dist. Bhavnagar

-- 

--  --  --  --  45.50  --       કરજણ ખાતે એડીશનલ સીવીલ જજ માટъ 
ડી.૧ Ĭકારના આવાસનુ બાંધકામ

139  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for Addl. Civil Judge 
at Karjan.

-- 

--  --  --  --  --  --       ભાણવડ ખાતે ĬỲસીપાલ સીવીલ જજના 
મકાનનુ બાંધકામ

141  Construction of Residential Quarter of 
Principal Civil Judge, Bhanvad, Dist. 
Jamnagar

-- 

--  --  --  --  --  --       છોટાઉદъપુર ખાતે સેકіડ એડીસનલ સીવીલ 
જજ માટъ ડી.૧ Ĭકારના મકાનનુ બાંધકામ

142  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for 2nd Addl. Civil 
Judge at Chhotaudepur.

-- 

--  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે વગ↓-૧ના અિધકારીઓ માટъ 
૪ રહъણાંક આવાસોનુ બાંધકામ

143  Construction of 4 Units Class-I Officers 
Residential Quarters at Valsad

-- 

--  --  --  --  --  --       વાપી ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓ માટъ 
ડી.૧ Ĭકારના ૪ રહъણાંક આવાસોનુ 
બાંધકામ

144  Construction of D-1 type 4 units 
Residential Quarters for Judicial Officer at 
Vapi, Dist. Valsad

-- 

--  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓ માટъ 
ઇ૧ Ĭકારના રહъણાંક આવાસનુ બાંધકામ

145  Construction of Category E-1 type single 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Valsad

-- 

--  --  --  --  --  --       ઉમરાળા ખાતે જજના મકાનનુ બાંધકામ 146  Construction of Judge Bungalow at 
Umrala, Dist. Bhavnagar

-- 

                 પોરબંદર   Porbandar  
895.25  --  --  --  455.00  --       રાણાવાવ, િજ.પોરબંદર ખાતે વગ↓-૩ ના 

કમ↓ચારીઓ માટъ કыટъગરી “સી” ટાઈપના 
તથા વગ↓-૪ના કમ↓ચારીઓ માટъ કыટъગરી 
“એ” ટાઈપના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત.

147  Construction of category C type 
Residential Quarter for Class-III employees 
and A type Quarters for Class-IV 
employees at Ranavav, Dist. Porbandar.

72.80

 

H-2058-62
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માંગણી નં. .:૮૫ Demand No.:85
મુÅય સદર :૪૨૧૬:આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4216:Capital outlay on Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  

3631.96  --  --  --  4.55  --       વલસાડ ખાતે વગ↓-૩ અને વગ↓-૪ 
ના કમ↓ચારીઓ માટъ એ ટાઈપના 
૩૨ યુિનટ ,બી ટાઈપના ૧૬ યુિનટ 
અને સી ટાઈપના ૧૧૨ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

148  Constuction of A type 32 units, B 
type 16 units and C type 112 units 
residential Qurt. For class-III and IV 
staff member at Valsad, Dist.Valsad

-- 

                   Various Piu Division  
200.00  --  --  --  --  --       જુદા જુદા çથળોએ çટાફ મેÜબસ↓ માટъ 

ના રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

149  Construction of Residential Quarter for 
Staff at various places in the State.

-- 

200.00  --  --  --  --  --       જુદા જુદા çથળોએ çટાફ મેÜબસ↓ માટъ 
ના રહъણાંકના આવાસોના સુધારા-
વધારાના કામ બાબત

150  Addition and alteration work at 
Residential Quarter for Staff at various 
places in the State.

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
162.20  --  --  --  45.50  --       બાબરા, િજ.અમરъલી ખાતે çટાફ 

મેÜબર માટъ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

151  Construction of new Residential 
Quarters for staff members at Babra, 
Dist. Amreli.

136.50

                 નЧડયાદ   Nadiad  
200.00  --  --  --  91.00  --       Чડçĺીકટ કોટ↓ કÜપાઉ×ડ નЧડયાદ, 

િજ.ખેડા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ માટъ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

152  Construction of new Judicial Quarters 
for staff in the District Court 
compound at Nadiad, Dist. Kheda

72.80

                 પાÎ÷   Patan  
425.00  --  --  --  4.55  --       સાંતલપુર, વારાહી, િજ. પાટણ ખાતે 

વગ↓-૩ અને વગ↓-૪ના કમ↓ચારીઓ 
માટъ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

153  Construction of Residential Quarter 
for Class-III and IV employees at 
Santalpur at Varahi, Dist. Patan.

318.50

                 પોરબંદર   Porbandar  
200.00  --  --  --  --  --       કЮિતયાણા, િજ.પોરબંદર ખાતે વગ↓-

૩ના તથા વગ↓-૪ના કમ↓ચારીઓ 
માટъ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત.

154  Construction of Residential Quarter for 
staff -Class-III and IV at Porbandar 
Headquarter and Kutiyana.

182.00

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

 
6970.02  --  --  --  19.04  --       સીટી િસિવલ કોટ↓, અમદાવાદ ખાતે વગ↓-

૧, ર, ૩ તથા વગ↓-૪ ના çટાફ મેÜબસ↓ 
માટъ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

155  Construction of Residential Quarters for 
Class-I, II, III and IV staff members of 
City Civil Court, Ahmedabad.

-- 

                 સુરત   Surat  
13.73  --  --  --  --  --       કઠોર, િજ.સુરતના ×યાિયક 

અિધકારીઓના બંગલા ખાતે કіપાઉ×ડ 
વોલ અને મેઈન ગેટના બાંધકામ બાબત

156  Construction of Compound wall and 
Main Gate of Judje Bungalow at Kathor, 
Dist. Surat

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
1.87  --  --  --  --  --       જજીસ કોલોની, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવો 

ટ્યુબવેલ બનાવવા અને સબમસЪ↓બલ પંપ 
પૂરો પાડવા બાબત

157  Constuction of new bore and providing 
submersible pump at Judges Colony at 
Surendranagar

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
2.00  --  --  --  0.07  --       એડીશનલ સીવીલ જજ, સાવલી, 

િજ.વડોદરા ખાતે રહъઠાણ આવાસોના 
સુધારા-વધારા (સેનીટъશન,ઈલેકĺીક 
વાયરỲગ અને પરચુરણ કામ) કરવા 
બાબત

158  Addition and alteration -i.e. sanitation, 
Electric wiring and miscellaneous 
work- to the Residential Quarters for 
the Additional Civil Judge at Savli, Dist. 
Vadodara.

-- 

3.00  --  --  --  --  --       િĬ.સીવીલ જજ, પાદરા, િજ.વડોદરા 
ખાતે રહъઠાણ આવાસોના સુધારા-વધારા 
(એ×ટી ટરમીટ ĺીટમે×ટ, દરવાજા-બારીના 
રીપેરỲગ, કલરકામ અને પરચુરણ કામ) 
કરવા બાબત.

159  Addition and alteration -i.e. Anti termite 
treatment, repairing of door-window, 
color work and miscellaneous work- to 
the Residential Quarters of the Principal 
Civil Judge at Padra, Dist. Vadodara.

-- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
300.00  --  --  15.92  6.37  --       જુદા જુદા çથળોએ ×યાિયક અિધકારીઓ 

માટъ િનવાસોનું બાંધકામ બાબત
160  Construction of Residential Quarter for 

Judicial officer at various places in the 
State.

36.40

300.00  --  --  --  9.10  --       જુદા જુદા çથળોએ ×યાિયક અિધકારીઓ 
માટъ િનવાસોના સુધારા-વધારાના કામ 
બાબત

161  Addition and alteration work at 
Residential Quarter for Judicial officer at 
various places in the State.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
48.53  --  --  --  0.36  --       ડભોઈ,િજ.વડોદરા ખાતે એડીશનલ 

િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

162  construction of category D-1 type 
01 more Residential Quarter for 2nd 
Additional Civil Judge at Dabhoi, Dist. 
Vadodara.

-- 
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83.21  --  --  --  0.36  --       સંખેડા,િજ.વડોદરા ખાતેસેક×ડ અને 

થડ↓ એડીશનલ િસિવલ જજ માટъ 
ડી-૧ ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

163  Construction of category D-1 type 
Residential Quarter for 2nd and 3rd 
Additional Civil Judge at Sankheda, 
Dist. Vadodara

-- 

51.71  --  --  --  --  --       ડભોઈ,િજ.વડોદરા ખાતે િસિનયર િસિવલ 
જજના ઈ ટાઈપના રહъણાંકના આવસના 
બાંધકામ બાબત.

164  Construction of category E type 
Residential Quarter for the Senior Civil 
Judge at Dabhoi, Dist. Vadodara.

9.10

79.89  --  --  --  --  --       વાઘોЧડયા,િજ.વડોદરા ખાતે એડીશનલ 
િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૨ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

165  Construction of category D-1 type 02 
more Residential Quarters for 2nd and 
3rd Additional Civil Judge at Waghodia, 
Dist. Vadodara.

-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
155.57  --  --  --  4.55  --       વંથલી િજ.જૂનાગઢ ખાતે ડી-૧ ટાઈપના 

૨ યુિનટ ×યાિયક અિધકારીઓના 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

166  Construction of category D-1 type 
02 units Judicial officers Residential 
Quarters at Vanthali, Dist. Junagadh

-- 

50.00  --  --  --  1.82  --       િવસાવદર િજ. જૂનાગઢ ખાતે 
ડી-૧ ટાઈપના ૧ યુિનટ ×યાિયક 
અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

167  Construction of category D-1 type 01 
unit Residential Quarter at Visavadar, 
Dist. Junagadh.

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
80.00  --  --  --  1.82  --       સાંતલપુર, વારાહી, િજ. પાટણ ખાતે 

×યાિયક અિધકારીઓ માટъ “ઈ-
૧” ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત.

168  Construction of Category E-1 type 01 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Santalpur at Varahi, Patan.

25.48

                 નЧડયાદ   Nadiad  
1585.00  --  --  0.26  91.00  --       િજ·ા કોટ↓ કÜપાઉ×ડ નЧડયાદ, િજ.ખેડા 

ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓના રહъણાંકના 
નવા આવાસોના બાંધકામ બાબત

169  Construction of new Judicial Quarters 
for Judicial Officers in the District Court 
compound at Nadiad, Dist. Kheda

364.00

                 ગોધરા   Godhara  
100.00  --  --  --  22.75  --       શહъરા, િજ.પંચમહાલ ખાતે ડી-૧ ટાઈપના 

૦૧ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

170  Construction of category D-1 type 1 
Residential Quarter for Judicial Officer 
at Sahera, Dist. Panchmahal.

18.20

                 સુરત   Surat  
65.72  --  --  --  21.12  --       કઠોર, િજ.સુરત ખાતે ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 

યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

171  Construction of category D-1 type 
Residential Quarter for Judicial Officer 
at Kathor, Dist. Surat

-- 
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128.70  --  70.00  --  9.10  --       ફыમીલી કોટ↓, સુરત ખાતે િĬ×સીપાલ જજ 

ના રહъણાંક ના બંગલાના બાંધકામ બાબત
172  Construction of Residential Bungalow of 

Principal Judge, Family Court, Surat
21.84

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
3401.28  --  --  --  1.82  --       સીટી િસિવલ કોટ↓, અમદાવાદ ખાતે 

×યાિયક અિધકારીઓના ૫૦ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

177  Construction of 50 Residential Quarters 
for Judicial Officers of City Civil Court of 
Ahmedabad.

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
162.20  --  --  --  --  --       બાબરા, િજ.અમરъલી ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

178  Construction of new Residential Quarters 
for Judicial Officers at Babra, Dist. Amreli.

9.10

                 આણંદ   Anand  
116.87  --  --  --  3.64  --       આંણદ ખાતે ઈ ટાઈપના ૦૬ યુિનટ 

રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત
179  Construction of category E type 06 units 

Residential Quarters at Anand.
-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
125.76  --  --  --  45.50  --       પĦકાર કોલોની જામનગર ખાતે ઈ 

ટાઈપના ૬ યુિનટ ×યાિયક અિધકારીઓના 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

180  Construction of Category E type 06 units 
Residential Quarters for Judicial Officers 
in Judicial campus at Patrakar Colony at 
Jamnagar.

36.40

                 સુરત   Surat  
13.73  --  --  --  --  --       કઠોર, િજ.સુરતના ×યાિયક અિધકારીઓના 

બંગલા ખાતે કіપાઉ×ડ વોલ અને મેઈન 
ગેટના બાંધકામ બાબત

181  Construction of Compound wall and Main 
Gate of Judje Bungalow at Kathor, Dist. 
Surat

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
1.87  --  --  --  --  --       જજીસ કોલોની, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવો 

ટ્યુબવેલ બનાવવા અને સબમસЪ↓બલ પંપ 
પૂરો પાડવા બાબત

182  Construction of new bore and providing 
submersible pump at Judges Colony at 
Surendranagar

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
2.00  --  --  --  0.11  --       એડીશનલ સીવીલ જજ, સાવલી, 

િજ.વડોદરા ખાતે રહъઠાણ આવાસોના 
સુધારા-વધારા (સેનીટъશન,ઈલેકĺીક 
વાયરỲગ અને પરચુરણ કામ) કરવા બાબત

183  Addition and alteration -i.e. sanitation, 
Electric wiring and miscellaneous work- to 
the Residential Quarters for the Additional 
Civil Judge at Savli, Dist. Vadodara.

-- 

3.00  --  --  --  --  --       િĬ.સીવીલ જજ, પાદરા, િજ.વડોદરા ખાતે 
રહъઠાણ આવાસોના સુધારા-વધારા (એ×ટી 
ટરમીટ ĺીટમે×ટ, દરવાજા-બારીના રીપેરỲગ, 
કલરકામ અને પરચુરણ કામ) કરવા 
બાબત.

184  Addition and alteration -i.e. Anti termite 
treatment, repairing of door-window, color 
work and miscellaneous work- to the 
Residential Quarters of the Principal Civil 
Judge at Padra, Dist. Vadodara.

-- 

 

H-2058-63
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                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

3401.28  --  --  --  2.73  --       સીટી િસિવલ કોટ↓, અમદાવાદ ખાતે 
×યાિયક અિધકારીઓના ૫૦ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

185  Construction of 50 Residential Quarters 
for Judicial Officers of City Civil Court 
of Ahmedabad.

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
162.20  --  --  --  --  --       બાબરા, િજ.અમરъલી ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

186  Construction of new Residential 
Quarters for Judicial Officers at Babra, 
Dist. Amreli.

13.65

                 આણંદ   Anand  
116.87  --  --  29.99  5.46  --       આંણદ ખાતે ઈ ટાઈપના ૦૬ યુિનટ 

રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત
187  Construction of category E type 06 

units Residential Quarters at Anand.
-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
125.76  --  --  --  68.25  --       પĦકાર કોલોની જામનગર ખાતે 

ઈ ટાઈપના ૬ યુિનટ ×યાિયક 
અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

188  Construction of Category E type 06 
units Residential Quarters for Judicial 
Officers in Judicial campus at Patrakar 
Colony at Jamnagar.

54.60

                 જુનાગઢ   Junagadh  
155.57  --  --  --  6.82  --       વંથલી િજ.જૂનાગઢ ખાતે ડી-૧ 

ટાઈપના ૨ યુિનટ ×યાિયક 
અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

189  Construction of category D1 type 
02 units Judicial officers Residential 
Quarters at Vanthali, Dist. Junagadh

-- 

50.00  --  --  --  2.73  --       િવસાવદર િજ. જૂનાગઢ ખાતે 
ડી-૧ ટાઈપના ૧ યુિનટ ×યાિયક 
અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

190  Construction of category D-1 type 01 
unit Residential Quarter at Visavadar 
Dist. Junagadh.

-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
1585.00  --  --  --  136.50  --       િજ·ા કોટ↓ કÜપાઉ×ડ નЧડયાદ, 

િજ.ખેડા ખાતે ×યાિયક અિધકારીઓના 
રહъણાંકના નવા આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

191  Construction of new Judicial Quarters 
for Judicial Officers in the District 
Court compound at Nadiad, Dist. 
Kheda

546.00

                 પાÎ÷   Patan  
80.00  --  --  --  2.73  --       સાંતલપુર, વારાહી, િજ. પાટણ ખાતે 

×યાિયક અિધકારીઓ માટъ “ઈ-૧” 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત.

192  Construction of Category E-1 type 01 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Santalpur at Varahi, Patan.

38.22
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                 ગોધરા   Godhara  

100.00  --  --  --  34.12  --       શહъરા, િજ.પંચમહાલ ખાતે ડી-૧ 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

193  Construction of category D-1 type 
1 Residential Quarter for Judicial 
Officer at Sahera, Dist. Panchmahal.

27.30

                 સુરત   Surat  
65.72  --  --  --  31.66  --       કઠોર, િજ.સુરત ખાતે ડી-૧ ટાઈપના 

૦૧ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

194  Construction of category D-1 type 
Residential Quarter for Judicial 
Officer at Kathor, Dist. Surat

-- 

128.70  --  --  --  13.65  --       ફыમીલી કોટ↓, સુરત ખાતે િĬ×સીપાલ 
જજ ના રહъણાંક ના બંગલાના બાંધકામ 
બાબત

195  Construction of Residential Bungalow 
of Principal Judge, Family Court, 
Surat

32.76

                 વડોદરા   Vadodara  
51.71  --  --  --  --  --       ડભોઈ,િજ.વડોદરા ખાતે િસિનયર 

િસિવલ જજના ઈ ટાઈપના રહъણાંકના 
આવસના બાંધકામ બાબત.

196  Construction of category E type 
Residential Quarter for the Senior 
Civil Judge at Dabhoi, Dist. Vadodara.

13.65

79.89  --  --  --  --  --       વાઘોЧડયા,િજ.વડોદરા ખાતે એડીશનલ 
િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૨ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

197  Construction of category D-1 type 
02 more Residential Quarters for 2nd 
and 3rd Additional Civil Judge at 
Waghodia, Dist. Vadodara.

-- 

48.53  --  --  --  0.55  --       ડભોઈ,િજ.વડોદરા ખાતે એડીશનલ 
િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત

198  construction of category D-1 type 
01 more Residential Quarter for 2nd 
Additional Civil Judge at Dabhoi, 
Dist. Vadodara.

-- 

83.21  --  --  --  0.55  --       સંખેડા,િજ.વડોદરા ખાતે સેક×ડ અને 
થડ↓ એડીશનલ િસિવલ જજ માટъ 
ડી-૧ ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

199  Construction of category D-1 type 
Residential Quarter for 2nd and 3rd 
Additional Civil Judge at Sankheda, 
Dist. Vadodara.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
300.00  --  --  75.00  9.55  --       જુદા જુદા çથળોએ ×યાિયક અિધકારીઓ 

માટъ િનવાસોનું બાંધકામ બાબત
200  Construction of Residential Quarter 

for Judicial officer at various places 
in the State.

54.60
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300.00  --  37.00  239.02  13.65  --       જુદા જુદા çથળોએ ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ િનવાસોના સુધારા-
વધારાના કામ બાબત

201  Addition and alteration work at 
Residential Quarter for Judicial 
officer at various places in the State.

-- 

                 આણંદ   Anand  
150.00  --  --  --  1.82  --       બોરસદ, જી. આણંદ ખાતે ડી ટાઈપના 

૦૩ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

202  Construction of category D type 3 
units Residential Quarters at Borsad, 
Dist. Anand

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
130.00  --  --  --  40.49  --       ભચાઉ, જી.કÉછ ખાતે ઈ-૧ ટાઈપના 

૦૨ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

203  Construction of category E-1 type 02 
units Residential Quarters at Bhachau, 
Dist. Kachchh

54.60

                 વડોદરા   Vadodara  
1000.00  --  --  --  --  --       રાËપીપળા, જી.નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસો 
અને çટાફ કવાટ↓રના બાંધકામ બાબત

204  Construction of new Residential 
Quarters for the Judicial Officers 
and staff members of District Court, 
Narmada at Rajpipla

-- 

                 આણંદ   Anand  
200.00  --  --  --  1.82  --       આંકલાવ જી.આંણદ ખાતે ડી ટાઈપના 

૦૪ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

205  Construction of category D type 4 
units Residential Quarters at Anklav, 
Dist. Anand

36.40

                 જુનાગઢ   Junagadh  
85.00  --  --  --  14.10  --       ગીર ગઢડા, જી. જૂનાગઢ ખાતે ડી-૧ 

ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

206  Construction of category D-1 type 
02 units Residential Quarter at Gir 
Gadhada, Dist. Junagadh

18.20

                 કÉછ   Kachchh  
130.00  --  --  --  27.30  --       નખĦાણા, જી. કÉછ ખાતે ઈ-૧ 

ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

207  Construction of category E-1 type 
02 units Residential Quarters at 
Nakhatrana, Dist. Kachchh.

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
80.00  --  --  --  29.12  --       શંખેΐર, જી.પાટણ ખાતે ઈ-૧ ટાઈપના 

૦૨ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

208  Construction of Category E-1 type 01 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Shankheswar, Dist. Patan

-- 

                 આણંદ   Anand  
50.00  --  --  --  1.82  --       સોજીĦા, જી. આણંદ ખાતે ડી ટાઈપના 

૦૧ યુિનટ રહъણાંકના આવાસના 
બાંધકામ બાબત

209  Construction of category D type 1 
unit Residential Quarters at Sojitra, 
Dist. Anand

18.20
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                 પાÎ÷   Patan  

80.00  --  --  --  29.12  --       સરçવતી, જી. પાટણ ખાતે ઈ-૧ 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસના બાંધકામ બાબત.

210  Construction of Category E-1 type 01 
unit Residential Quarter for Judicial 
Officer at Saraswati, Dist. Patan.

25.48

                 વડોદરા   Vadodara  
53.61  --  --  --  --  --       પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે ડી-૧ 

ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસના બાંધકામ બાબત.

211  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for 2nd Additional 
Civil Judge at Padra, Dist. Vadodara

1.82

                 આણંદ   Anand  
200.00  --  --  --  10.92  --       પેટલાદ, જી.આંણદ ખાતે ડી ટાઈપના 

૦૪ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત.

212  Construction of category D type 4 units 
Residential Quarters at Petlad, Dist. 
Anand.

72.80

                 વડોદરા   Vadodara  
3.00  --  --  --  0.11  --       ડભોઈ, જી.વડોદરા ખાતે જજĴીના 

કવાટ↓રમાં સુધારા-વધારા - કાર 
પાક–ગ માટъ ગેરъજ ના બાંધકામ 
બાબત

213  Addition and alteration to the Judge 
Quarter -Providing Garage for car 
parking at Dabhoi, Dist. Vadodara.

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
425.00  --  --  --  182.00  --       શંખેΐર, જી.પાટણ ખાતે વગ↓-૩ 

અને વગ↓-૪ ના કમ↓ચારીઓ માટъ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત.

214  Construction of Residential Quarters 
for Class-III and IV employees at 
Shankheswar, Dist. Patan

-- 

                 આણંદ   Anand  
360.00  --  --  --  4.55  --       આંકલાવ, જી.આંણદ ખાતે સી 

ટાઈપના ૧૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

215  Construction of category C type 12 units 
Residential Quarters at Anklav, Dist. 
Anand.

91.00

                 પાÎ÷   Patan  
425.00  --  --  --  182.00  --       સરçવતી , જી.પાટણ ખાતે વગ↓-૩ 

અને વગ↓-૪ ના કમ↓ચારીઓ માટъ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત.

216  Construction of Residential Quarters for 
Class-III and IV employees at Saraswati, 
Dist. Patan.

273.00

                 જુનાગઢ   Junagadh  
50.00  --  --  --  9.10  --       ગીર ગઢડા, જી.જૂનાગઢ ખાતે 

×યાિયક çટાફના કવાટ↓સના બાંધકામ 
બાબત.

217  Construction of Judicial Staff Quarters at 
Gir Gadhada, Dist. Junagadh

45.50

 

H-2058-64
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                 આણંદ   Anand  

150.00  --  --  --  2.73  --       બોરસદ, જી. આણંદ ખાતે ડી 
ટાઈપના ૦૩ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

218  Construction of category D type 3 units 
Residential Quarters at Borsad, Dist. 
Anand.

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
130.00  --  --  --  60.74  --       ભચાઉ, જી.કÉછ ખાતે ઈ-૧ ટાઈપના 

૦૨ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

219  Construction of category E-1 type 02 
units Residential Quarters at Bhachau, 
Dist. Kachchh

81.90

                 વડોદરા   Vadodara  
1000.00  --  --  --  --  --       રાËપીપળા, જી.નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓના રહъણાંકના આવાસો 
અને çટાફ કવાટ↓રના બાંધકામ 
બાબત

220  Construction of new Residential 
Quarters for the Judicial Officers 
and staff members of District Court, 
Narmada at Rajpipla

-- 

                 આણંદ   Anand  
200.00  --  --  --  2.73  --       આંકલાવ જી.આંણદ ખાતે ડી 

ટાઈપના ૦૪ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

221  Construction of category D type 4 units 
Residential Quarters at Anklav, Dist. 
Anand

54.60

                 જુનાગઢ   Junagadh  
85.00  --  --  --  21.15  --       ગીર ગઢડા, જી. જૂનાગઢ ખાતે ડી-૧ 

ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

222  Construction of category D-1 type 
02 units Residential Quarter at Gir 
Gadhada, Dist. Junagadh

27.30

                 કÉછ   Kachchh  
130.00  --  --  --  40.95  --       નખĦાણા, જી. કÉછ ખાતે ઈ-૧ 

ટાઈપના ૦૨ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

223  Construction of category E-1 type 
02 units Residential Quarters at 
Nakhatrana, Dist. Kachchh .

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
80.00  --  --  --  43.68  --       શંખેΐર, જી.પાટણ ખાતે ઈ-૧ 

ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

224  Construction of category E-1 type 
01 units Residential Quarter at 
Shankheswar, Dist. Patan

-- 

                 આણંદ   Anand  
50.00  --  --  --  2.73  --       સોજીĦા, જી. આણંદ ખાતે ડી 

ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસના બાંધકામ બાબત

225  Construction of category D type 1 unit 
Residential Quarters at Sojitra, Dist. 
Anand

27.30

                 પાÎ÷   Patan  
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80.00  --  --  --  43.68  --       સરçવતી, જી. પાટણ ખાતે ઈ-૧ ટાઈપના 

૦૧ યુિનટ રહъણાંકના આવાસના 
બાંધકામ બાબત

226  Construction of Category E-1 type 01 unit 
Residential Quarter for Judicial Officer at 
Saraswati, Dist. Patan

38.22

                 વડોદરા   Vadodara  
53.61  --  --  --  --  --       પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે ડી-૧ ટાઈપના 

૦૧ યુિનટ રહъણાંકના આવાસના 
બાંધકામ બાબત

227  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for 2nd Additional 
Civil Judge at Padra, Dist. Vadodara

2.73

                 આણંદ   Anand  
200.00  --  --  --  16.38  --       પેટલાદ, જી.આંણદ ખાતે ડી ટાઈપના 

૦૪ યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

228  Construction of category D type 4 units 
Residential Quarters at Petlad, Dist. 
Anand.

109.20

                 વડોદરા   Vadodara  
3.00  --  --  --  0.17  --       ડભોઈ, જી.વડોદરા ખાતે જજĴીના 

કવાટ↓રમાં સુધારા-વધારા- કાર પાક–ગ 
માટъ ગેરъજ ના બાંધકામ બાબત

229  Addition and alteration to the Judge 
Quarter- providing Garage for car parking 
at Dabhoi, Dist. Vadodara.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
248.40  --  --  --  30.14  --       બાવળા, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે 

×યાિયક અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના 
૦૬ યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

230  Construction of category D-1 type 06 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officer at Bavla, Dist. Ahmedabad Rural.

30.14

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
1085.37  --  --  --  131.70  --       ડીસા જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

231  Construction of Residential Quarters 
for the Judicial Officers at Deesa, Dist. 
Banaskantha.

91.00

                 જામનગર   Jamnagar  
259.40  --  --  --  31.48  --       ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ ઈ ટાઈપના ૦૫ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

232  Construction of category E type 05 units 
Residential Quarters for Judicial Officers 
at Khambhalia, Dist. Jamnagar.

36.40

                   Junagadh, R&B Division  
334.40  --  --  --  40.58  --       કોડીનાર, જી. જુનાગઢ ખાતે કыટъગરી 

ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ યુિનટ, સી ટાઈપ 
૧૨ યુિનટ અને બી ટાઈપના ૦૪ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

233  Construction of category D-1 type 01 
unit, C type 12 units and B type 04 units 
Residential Quarters at Kodinar, Dist. 
Junagadh.

18.20

                 મહъસાણા   Mahesana  
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357.44  --  --  --  43.37  --       િવસનગર, જી. મહъસાણા ખાતે કыટъગરી 

ઈ-૧ ટાઈપના ૦૪ યુિનટ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

234  Construction of category E-1 type 04 units 
Residential Quarters at Visnagar, Dist. 
Mahesana.

43.37

                 રાજપીપળા   Rajpipla  
139.46  --  --  --  16.93  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ ઈ-૧ ટાઈપના ૦૨ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

235  Construction of category E1 type 02 units 
Residential Quarters for the Judicial Officers 
of District Court, Narmada at Rajpipla.

16.92

340.93  --  --  --  41.37  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ઈ ટાઈપના ૦૫ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

236  Construction of category E type 05 units 
Residential Quarters for the Judicial Officers 
of District Court, Narmada at Rajpipla.

41.37

159.55  --  --  --  19.35  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૫ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

237  Construction of category D1 type 05 units 
Residential Quarters for the Judicial Officers 
of District Court, Narmada at Rajpipla.

19.36

414.67  --  --  --  50.31  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ડી ટાઈપના ૧૪ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

238  Construction of category D type 14 units 
Residential Quarters for the Judicial Officers 
of District Court, Narmada at Rajpipla.

50.31

                 સુરત   Surat  
373.99  --  --  --  45.37  --       જજીસ કોલોની, નાનપુરા, સુરત ખાતે 

Ġાઉ×ડ + ૦૩ હયાત મકાન ઉપર ઈ-૧ 
ટાઈપના ૦૬ યુિનટ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

239  Construction of category E-1 type 06 units 
above the existing Ground plus 03 Quarters 
at Judges Colony, Nanpura, Surat.

54.60

                 તાપી   Tapi  
144.04  --  --  --  17.48  --       સોનગઢ, જી. તાપી-ãયારા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૩ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

240  Construction of category D-1 type 03 units 
Residential quarters for the Judicial Officer 
at Songadh, Dist. Tapi at Vyara.

49.14

                 અમરъલી   Amreli  
271.94  --  --  --  9.10  --       ખાંભા, જી.અમરъલી ખાતે એ ટાઈપના 

૦૪, બી ટાઈપના ૦૪ અને સી ટાઈપના 
çટાફ માટъના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત.

258  Construction of A type 04 units, B type 
04 units and C type 04 units Residential 
Quarters for staff at khambha, Dist.Amreli.

136.50

                 રાજપીપળા   Rajpipla  
305.56  --  --  --  9.10  --       રાજપીપળા ખાતેની જી·ા કોટ↓, નમ↓દાના 

çટાફ મેÜબસ↓ માટъ એ ટાઈપના ૨૦ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

259  Construction of A type 20 units Residential 
Quarters for the staff members of District 
court, Narmada at Rajpipla.

72.80
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878.63  --  --  --  9.10  --       રાજપીપળા ખાતેની જી·ા કોટ↓, નમ↓દાના 

çટાફ મેÜબસ↓ માટъ બી ટાઈપના ૫૦ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

260  Construction of B type 50 units 
Residential Quarters for the staff 
members of District court, Narmada at 
Rajpipla.

136.50

260.22  --  --  --  9.10  --       રાજપીપળા ખાતેની જી·ા કોટ↓, નમ↓દાના 
çટાફ મેÜબસ↓ માટъ બી-૧ ટાઈપના ૧૨ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ

261  Construction of B-1 type 12 units 
Residential Quarters for the staff 
members of District court, Narmada at 
Rajpipla.

63.70

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
128.92  --  --  107.19  9.10  --       બાયડ, જી. સાબરકાંઠા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ 

માટъ કыટъગરી સી ટાઈપના ૦૪ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

262  Construction of category C type 04 
units Residential Quarters for the staff 
members at Bayad, Dist.Sabarkantha.

27.30

                 વડોદરા   Vadodara  
140.89  --  --  --  9.10  --       સાવલી, જી.વડોદરા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ 

માટъ કыટъગરી સી ટાઈપના ૦૬ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

263  Construction of category C type 06 
units Residential Quarters for the staff 
members at Savli, Dist.Vadodara.

9.10

202.72  --  --  --  9.10  --       સાવલી, જી.વડોદરા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ 
માટъ કыટъગરી બી-૧ ટાઈપના ૧૦ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

264  Construction of category B-1 type 10 
units Residential Quarters for the staff 
members at Savli, Dist.Vadodara.

9.10

101.22  --  --  --  9.10  --       સાવલી, જી.વડોદરા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ 
માટъ કыટъગરી એ ટાઈપના ૦૬ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

265  Construction of category A type 06 
units Residential Quarters for the staff 
members at Savli, Dist.Vadodara.

9.10

102.36  --  --  --  9.10  --       દъસર, જી.વડોદરા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ માટъ 
કыટъગરી સી ટાઈપના ૦૪ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસોના બાંધકામ બાબત

266  Construction of category C type 04 
units Residential Quarters for the staff 
members at Desar, Dist.Vadodara.

27.30

91.51  --  --  --  9.10  --       દъસર, જી.વડોદરા ખાતે çટાફ મેÜબસ↓ 
માટъ કыટъગરી બી-૧ ટાઈપના ૦૪ યુિનટ 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

267  Construction of category B-1 type 04 
units Residential Quarters for the staff 
members at Desar, Dist.Vadodara.

22.75

                 પોરબંદર   Porbandar  
 

H-2058-65
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90.69  --  --  --  9.10  --       પોરબંદર ખાતે જી·ા કોટ↓ના રજીçĺાર અને 

એડીશનલ રજીçĺાર માટъ ડી ટાઈપના ૦૨ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

268  Construction of category D type 02 units 
Residential Quarters for Registrar and 
Additional Registrar of District Court, 
Porbandar.

27.30

                 વડોદરા   Vadodara  
47.78  --  --  --  5.79  --       દъસર, જી. વડોદરા ખાતે િĬЩ×સપાલ િસિવલ 

જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

269  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for Principal Civil 
Judge at Desar, Dist. Vadodara.

5.46

                 ખેડા   Kheda  
36.00  --  --  --  4.36  --       ડાકોર, જી. ખેડા ખાતે એડીશનલ િસિવલ 

જજ અને જે.એમ.એફ.સી માટъ ડી-૧ 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

270  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarters for Additional Civil 
Judge and JMFC at Dakor, Dist. Kheda.

11.68

                 સુરત   Surat  
36.71  --  --  --  4.46  --       માંગરોળ, જી. સુરત ખાતે એડીશનલ 

િસિવલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી. માટъ 
ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

271  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for Additional Civil 
Judge and JMFC, at Mangrol, Dist. Surat.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
73.32  --  --  --  8.90  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે એડીશનલ 

ЧડЩçĺકટ જજ માટъ ઈ-૧ ટાઈપના 
રહъણાંકના આવાસના બાંધકામ બાબત

272  Construction of category E-1 type 
Residential Quarters for Additional 
District Judge at Savli, Dist. Vadodara.

8.90

47.78  --  --  --  5.79  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે સેક×ડ એડીશનલ 
િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટ રહъણાંકના આવાસના બાંધકામ 
બાબત

273  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarter for 2nd Additional 
Civil Judge at Savli, Dist. Vadodara.

5.80

8.00  --  --  --  2.92  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતે એડીશનલ િસિવલ 
જજ અને સેક×ડ એડીશનલ િસિવલ જજ 
માટъના રહъણાંકના આવાસોમાં ÙલોરỲગ, 
ļેનેજ, Øલાçટર, પેવર Úલોક અને અ×ય 
પરચુરણ કામના સુધારા-વધારા બાબત

274  Addition and alteration of flooring, 
drainage, plaster, paver block and 
Misc. work to the Residential Quarters 
of Additional Civil Judge and 2nd 
Additional Civil Judge at Dabhoi, Dist. 
Vadodara.

2.91

                 ખેડા   Kheda  
36.00  --  --  --  6.56  --       ડાકોર, જી. ખેડા ખાતે એડીશનલ િસિવલ 

જજ અને જે.એમ.એફ.સી માટъ ડી-૧ 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

281  Construction of category D-1 type 01 unit 
Residential Quarters for Additional Civil 
Judge and JMFC at Dakor, Dist. Kheda.

17.52
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                 સુરત   Surat  

36.71  --  --  --  6.68  --       માંગરોળ, જી. સુરત ખાતે એડીશનલ 
િસિવલ જજ અને જે.એમ.એફ.સી. માટъ 
ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

282  Construction of category D-1 type 01 
unit Residential Quarter for Additional 
Civil Judge and JMFC, at Mangrol, Dist. 
Surat.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
73.32  --  --  --  13.34  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે એડીશનલ 

ЧડЩçĺકટ જજ માટъ ઈ-૧ ટાઈપના 
રહъણાંકના આવાસના બાંધકામ બાબત

283  Construction of category E-1 type 
Residential Quarters for Additional 
District Judge at Savli, Dist. Vadodara.

13.34

47.78  --  --  --  8.70  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે સેક×ડ 
એડીશનલ િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ 
ટાઈપના ૦૧ યુિનટ રહъણાંકના 
આવાસના બાંધકામ બાબત

284  Construction of category D-1 type 
01 unit Residential Quarter for 2nd 
Additional Civil Judge at Savli, Dist. 
Vadodara.

8.70

8.00  --  --  --  4.36  --       ડભોઈ, જી. વડોદરા ખાતે એડીશનલ 
િસિવલ જજ અને સેક×ડ એડીશનલ 
િસિવલ જજ માટъના રહъણાંકના 
આવાસોમાં ÙલોરỲગ, ļેનેજ, Øલાçટર, 
પેવર Úલોક અને અ×ય પરચુરણ કામના 
સુધારા-વધારા બાબત

285  Addition and alteration of flooring, 
drainage, plaster, paver block and 
Misc. work to the Residential Quarters 
of Additional Civil Judge and 2nd 
Additional Civil Judge at Dabhoi, Dist. 
Vadodara.

4.37

47.78  --  --  --  8.70  --       દъસર, જી. વડોદરા ખાતે િĬЩ×સપાલ 
િસિવલ જજ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

286  Construction of category D-1 type 01 
unit Residential Quarter for Principal 
Civil Judge at Desar, Dist. Vadodara.

8.19

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
868.13  --  --  --  136.50  --       બોટાદ, જી. ભાવનગર ખાતે કыટъગરી ઈ૧ 

ટાઈપના ૦૩ યુિનટ અને ડી૧ ટાઈપના 
૦૪ યુિનટ Ëયુડીસીયલ ઓફЫસર માટъના 
રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ બાબત

287  Construction of category E1 type 03 
units and D1 type 04 units Residential 
Quarters for the Judicial Officers at 
Botad, Dist. Bhavnagar

273.00

                 જામનગર   Jamnagar  
25.00  --  --  --  13.65  --       ઓખા, જી. જામનગર ખાતે ડી૧ 

ટાઈપના ૦૧ યુિનટ Ëયુડીસીયલ 
ઓફЫસર માટъના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

288  Construction of D1 type 01 unit 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers at Okha, Dist. Jamnaga r.

27.30
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                 ભાવનગર   Bhavnagar  

868.13  --  --  --  91.00  --       બોટાદ, જી. ભાવનગર ખાતે કыટъગરી ઈ૧ 
ટાઈપના ૦૩ યુિનટ અને ડી૧ ટાઈપના 
૦૪ યુિનટ Ëયુડીસીયલ ઓફЫસર 
માટъના રહъણાંકના આવાસોના બાંધકામ 
બાબત.

289  Construction of category E1 type 03 units 
and D1 type 04 units Residential Quarters 
for the Judicial Officers at Botad, Dist. 
Bhavnagar .

182.00

                 જામનગર   Jamnagar  
25.00  --  --  --  9.10  --       ઓખા, જી. જામનગર ખાતે ડી૧ 

ટાઈપના ૦૧ યુિનટ Ëયુડીસીયલ 
ઓફЫસર માટъના રહъણાંકના આવાસોના 
બાંધકામ બાબત

290  Construction of D1 type 01 unit 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers at Okha, Dist. Jamnagar.

18.20

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
248.40  --  --  --  45.21  --       બાવળા, જી.અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે 

×યાિયક અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ 
ટાઈપના ૦૬ યુિનટ રહъણાંકના મકાન 
ના બાંધકામ બાબત

291  Construction of category D-1 type 06 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officer at Bavla, Dist. Ahmedabad Rural.

45.21

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
1085.37  --  --  --  197.54  --       ડીસા જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

292  Construction of Residential Quarters 
for the Judicial Officers at Deesa, Dist. 
Banaskantha.

136.50

                 જામનગર   Jamnagar  
259.40  --  --  --  47.21  --       ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ ઈ ટાઈપના ૦૫ 
યુિનટ રહъણાંકના મકાન ના બાંધકામ 
બાબત

293  Construction of category E type 05 units 
Residential Quarters for Judicial Officers 
at Khambhalia, Dist. Jamnagar.

54.60

                   Junagadh, R&B Division  
334.40  --  --  --  60.86  --       કોડીનાર, જી. જુનાગઢ ખાતે કыટъગરી 

ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ યુિનટ, સી ટાઈપ 
૧૨ યુિનટ અને બી ટાઈપના ૦૪ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાન ના બાંધકામ બાબત

294  Construction of category D-1 type 01 
unit, C type 12 units and B type 04 units 
Residential Quarters at Kodinar, Dist. 
Junagadh.

27.30

                 મહъસાણા   Mahesana  
357.44  --  --  --  65.06  --       િવસનગર, જી. મહъસાણા ખાતે કыટъગરી 

ઈ-૧ ટાઈપના ૦૪ યુિનટ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

295  Construction of category E-1 type 04 
units Residential Quarters at Visnagar, 
Dist. Mahesana.

65.06
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                 રાજપીપળા   Rajpipla  

139.46  --  --  --  25.38  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ઈ-૧ ટાઈપના ૦૨ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાન ના બાંધકામ બાબત

296  Construction of category E1 type 02 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officers of District Court, Narmada at 
Rajpipla.

25.38

340.93  --  --  --  62.05  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ઈ ટાઈપના ૦૫ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

297  Construction of category E type 05 units 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers of District Court, Narmada at 
Rajpipla.

62.05

159.55  --  --  --  29.04  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૫ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

298  Construction of category D1 type 05 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officers of District Court, Narmada at 
Rajpipla.

29.04

414.67  --  --  --  75.46  --       રાજપીપળા, જી. નમ↓દા ખાતે ×યાિયક 
અિધકારીઓ માટъ ડી ટાઈપના ૧૪ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

299  Construction of category D type 14 units 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers of District Court, Narmada at 
Rajpipla.

75.47

                 સુરત   Surat  
373.99  --  --  --  68.06  --       જજીસ કોલોની, નાનપુરા, સુરત ખાતે 

Ġાઉ×ડ વǼા ૦૩ હયાત મકાન ઉપર ઈ-૧ 
ટાઈપના ૦૬ યુિનટ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

300  Construction of category E-1 type 06 
units above the existing Ground plus 
03 Quarters at Judges Colony, Nanpura, 
Surat.

81.90

                 તાપી   Tapi  
144.04  --  --  --  26.21  --       સોનગઢ, જી. તાપી-ãયારા ખાતે ×યાિયક 

અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના ૦૩ યુિનટ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

301  Construction of category D-1 type 03 
units Residential quarters for the Judicial 
Officer at Songadh, Dist. Tapi at Vyara.

73.71

                 નવા કામ   New Work  
                 દાહોદ   Dahod  

50.00  --  --  --  --  --       સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

302  Construction of category D1 type 01 unit 
Residential Quarters for Judicial Officer at 
Sanjeli, Dist. Dahod.

14.56

                 ગોધરા   Godhara  
44.00  --  --  --  --  --       મોરવા હડફ, જી. પંચમહાલ ખાતે 

Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ 
ટાઈપના રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત 

303  Construction of category D-1 type 
residential quarter for Judicial Officer at 
Morva Hadaf, dist. Panchmahals

14.56

 

H-2058-66
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64.77  --  --  --  --  --       ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ 
ડી-૧ ટાઈપના ૦૨ યુિનટના રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત 

304  Construction of D-1 type 02 units, 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers of Labour and Industrial Court, 
Godhra

18.20

                 ખેડા   Kheda  
100.00  --  --  --  --  --       નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

305  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Nadiad

18.20

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
100.00  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

306  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Valsad

18.20

                 વડોદરા   Vadodara  
6.00  --  --  --  --  --       સંખેડા, જી. વડોદરા ખાતે જજના રહъણાંકના 

મકાનમાં çટъર કыસ, એ×ĺેસ çલેબ, બારી 
બારણા બદલવા, વોટર Ĭુફỳગ, પેવર Úલોક 
વગેરъ સુધારા વધારાના કામ બાબત 

307  Addition and alteration i.e. stair case, 
entrance slab, replacing of doors and 
windows, water proofing, paver block 
etc. to Judge Quarter at Sankheda, Dist. 
Vadodara

2.18

6.00  --  --  --  --  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે જજના રહъણાંકના 
મકાનમાં સી.સી રોડ, વોટર Ĭુફỳગ, કіપાઉ×ડ 
વોલ ઉѕચી કરવી તેમજ અ×ય પરચુરણ 
સુધારા વધારાના કામ બાબત 

308  Addition and alteration i.e. C.C. Road, 
water proofing, raising compound wall 
and other misc. work to Judge Quarters 
at Savli, Dist. Vadodara

2.18

5.00  --  --  --  --  --       પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે જજના રહъણાંકના 
મકાનમાં છત મરામત, બારી-બારણા, 
Øલાçટર, ફોàસ િસલỲગ, વેધર શેડ, 
ઈલેÄĺીફЫકыશન વગેરъ સુધારા વધારાના કામ 
બાબત 

309  Addition and alteration i.e. repairing 
of roof, doors-windows, plaster, false 
ceiling, weather shed, electrification 
etc. to Judge Quarter at Padra, Dist. 
Vadodara

1.82

                 દાહોદ   Dahod  
429.10  --  --  --  --  --       સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે çટાફ માટъ કыટъગરી 

સી ટાઈપના ૦૨ યુિનટ, બી ટાઈપના ૧૩ 
યુિનટ અને એ ટાઈપના ૦૩ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત

310  Construction of category C type 02 
units, B type 13 units and A type 03 
units Residential Quarters for staff at 
Sanjeli, Dist. Dahod.

72.80

                 જામનગર   Jamnagar  
252.09  --  --  --  --  --       ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે Ëયુડીશીયલ 

અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી ટાઈપના ૦૬ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

311  Construction of category D type 06 
units Residential quarters for the 
Judicial Officers at Khambhalia, District 
Jamnagar

72.80
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603.34  --  --  --  --  --       ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે çટાફ 

માટъ કыટъગરી સી ટાઈપના ૧૨ યુિનટ, 
બી ટાઈપના ૧૨ યુિનટના રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

312  Construction of category C type 12 units 
and B type 12 units Residential quarters 
for staff members at Khambhalia, District 
Jamnagar

72.80

                 ગોધરા   Godhara  
462.92  --  --  --  --  --       ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના Ëયુડીશીયલ અિધકારી 
અને çટાફ માટъ કыટъગરી ડી ટાઈપના 
૦૨ યુિનટ, સી ટાઈપના ૧૨ યુિનટ, 
એ ટાઈપના ૦૬ યુિનટના રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

313  Construction of D type 02 units, C type 
12 units and A type 06 units Residential 
Quarters for the Judicial Officers and 
staff members of Labour and Industrial 
Court, Godhra

72.80

                 ખેડા   Kheda  
200.00  --  --  --  --  --       નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના çટાફ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

314  Construction of Residential Quarters for 
staff of Industrial and Labour Court, 
Nadiad

45.50

                 સુરત   Surat  
300.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના çટાફ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

315  Construction of Residential Quarters for 
staff of Industrial and Labour Court, Surat

45.50

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
200.00  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના çટાફ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

316  Construction of Residential Quarters for 
staff of Industrial and Labour Court, 
Valsad

45.50

                 સુરત   Surat  
1283.36  --  --  --  --  --       સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર ખાતે 

Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ કыટъગરી 
ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ યુિનટના રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

317  Construction of category D1 type 32 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officers at District Headquarter, Surat.

103.74

200.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 
અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ 
માટъ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત

318  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Surat

27.30

1283.36  --  --  --  --  --       સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર ખાતે 
Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ કыટъગરી 
ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ યુિનટના રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

319  Construction of category D1 type 32 
units Residential Quarters for the Judicial 
Officers at District Headquarter, Surat.

155.61
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200.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

320  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Surat

40.95

                 દાહોદ   Dahod  

50.00  --  --  --  --  --       સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

321  Construction of category D1 type 01 unit 
Residential Quarters for Judicial Officer at 
Sanjeli, Dist. Dahod.

21.84

                 ગોધરા   Godhara  

44.00  --  --  --  --  --       મોરવા હડફ, જી. પંચમહાલ ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

322  Construction of category D-1 type 
residential quarter for Judicial Officer at 
Morva Hadaf, dist. Panchmahals

21.84

64.77  --  --  --  --  --       ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના 
૦૨ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 
બાબત 

323  Construction of D-1 type 02 units, 
Residential Quarters for the Judicial 
Officers of Labour and Industrial Court, 
Godhra

27.30

                 ખેડા   Kheda  

100.00  --  --  --  --  --       નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 
અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

324  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Nadiad

27.30

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  

100.00  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 
અદાલતના Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ બાબત 

325  Construction of Residential Quarters for 
Judicial Officer of Industrial and Labour 
Court, Valsad

27.30

 



265

માંગણી નં. .:૮૫ Demand No.:85
મુÅય સદર :૪૨૧૬:આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4216:Capital outlay on Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 વડોદરા   Vadodara  

6.00  --  --  --  --  --       સંખેડા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં çટъર કыસ, 
એ×ĺેસ çલેબ, બારી બારણા બદલવા, 
વોટર Ĭુફỳગ, પેવર Úલોક વગેરъ 
સુધારા વધારાના કામ બાબત 

326  Addition and alteration i.e. 
stair case, entrance slab, 
replacing of doors and 
windows, water proofing, 
paver block etc. to Judge 
Quarter at Sankheda, Dist. 
Vadodara

3.28

6.00  --  --  --  --  --       સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં સી.સી રોડ, 
વોટર Ĭુફỳગ, કіપાઉ×ડ વોલ ઉѕચી 
કરવી તેમજ અ×ય પરચુરણ સુધારા 
વધારાના કામ બાબત 

327  Addition and alteration i.e. 
C.C. Road, water proofing, 
raising compound wall and 
other misc. work to Judge 
Quarters at Savli, Dist. 
Vadodara

3.28

5.00  --  --  --  --  --       પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં છત મરામત, 
બારી-બારણા, Øલાçટર, ફોàસ 
િસલỲગ, વેધર શેડ, ઈલેÄĺીફЫકыશન 
વગેરъ સુધારા વધારાના કામ બાબત 

328  Addition and alteration i.e. 
repairing of roof, doors-
windows, plaster, false 
ceiling, weather shed, 
electrification etc. to Judge 
Quarter at Padra, Dist. 
Vadodara

2.73

 
60919.22  --  441665.00  2383.01  6519.97  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 8185.41

--  --  --  --  644.88  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage 
charges

809.53

 
60919.22  --  5858.81  --  7164.85  --  3345.94  --   એકіદર સરવાળો 05  Gross Total 8994.94

 
184300.89  --  13645.48  --  22903.85  --  18482.22  --   એકіદર સરવાળો, સામા×ય 

િનવાસન સમુÉયય 
106  Gross Total, General Pool 

Accommodation 
27417.94

 

H-2058-67
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય આવાસન 700  Other Housing  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               િશΤણ િવભાગ માટъ િશΤણ 

મકાનોનું બાંધકામ 
117214

21  Construction of Education Building for 
Education Department
4216 01 700 21

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  273.00  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, મહъસાણા. 

વડનગર ખાતે પોલીટъકનીક સરકારી 
કમ↓ચારીઓ માટъ (૧)કΤા ક-૬, (૨) 
કΤા ગ-૮, (૩) કΤા ઘ-૧૨, (૪) 
કΤા ચ-૧-૧ ના રહъણાંક મકાનો નું 
બાંધકામ

2  (R. and B.) Division, Mehsana. 
Constructions of staff quarter (i) 
category A-6 unit, (ii) category C-8 
unit, (iii) category D-12 unit, (iv) 
category E-1-1 unit, at Government 
Polytechnic, Vadnagar.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
319.00  --  --  --  95.55  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, પાલનપુર 

ખાતે çટાફ ŭાટ↓સ↓નું બાંધકામ
3  Construction work of Staff quarters 

at Government Engineering College, 
Palanpur

259.35

 
319.00  --  --  --  368.55  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 259.35

--  --  --  --  36.45  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 25.65
 

319.00  --  199.92  --  405.00  --  275.00  --   એકіદર સરવાળો 21  Gross Total 285.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               કжિષ િવભાગ માટъ મÓçય-ઉ˜ોગ 

મકાનોનું બાંધકામ 
117214

24  Construction of Fisheries Building for 
Agriculture Department
4216 01 700 24

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ. 

મÓçયો˜ોગ િવભાગના કચેરીના 
મકાનો અને કમા↓ચારી િનવાસોમાં 
સુધારા અને ફыરફાર 

1  Various (R. and B.) Division. Addition 
and Alteration of office Buildings and 
staff quarters of Fisheries Department.

-- 
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                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

163.41  --  3718.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે મÓçયો˜ોગ 
કિમ રĴી ની કચેરીનું નવીનીકરણ 
.

19  Renovation of of office building of 
fisheries commissioner at Gandhinarat

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
8.86  --  806.00  --  --  --       ગોધરા ખાતે મÓçયો˜ોગ 

અિધΤકĴીની કચેરી હçતકના çટાફ 
ŭાÎસ↓ નું નવીની કરણ.

21  Renovation Of Staff Quarters Building 
of fisheries office at Godhara.

-- 

                 ગોધરા   Godhara  
9.89  --  637.00  --  --  --       વડોદરા ખાતેની મદદનીશ 

મÓçયો˜ોગની હъઠળના çટાફ ŭાÎસ↓ 
ના નું નવીનીકરણ.

22  Renovation Of Staff Quarters of 
fisheries buildings at Vadodara.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
57.00  --  3505.00  --  --  --       છોટાઉદъપુર ખાતે તાલીમ કы×ĩનું 

બાંધકામ.
24  Construction of Training Centre at 

ChhotaUdepur
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
73.56  --  --  --  --  --       ઉમરગામ તાલીમĝыü ̄ ી કચેરીના 

રીપેરỲગ માટъ ન
27  Renovation Office Building of 

Umargram training center at umargam
-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
90.50  --  --  --  82.35  --       દાંતીવાડા કચેરી િબàડỲગના 

રીનાવેશન માટъ
28  Renovation of Fisheries Office Building 

at Dantiwada
18.20

                   City Divisions, Rajkot  
77.55  --  --  --  70.57  --       રાજકોટ ખાતેના çટાફ કવાટ↓સના 

રીનોવેશન માટъ.
29  Renovation of Fisheries staff Quarters 

at Rajkot.
45.50

                 વડોદરા   Vadodara  
13.77  --  --  --  12.53  --       કЮબેરભવન, Úલોકનં.૧, નવમો માળ 

ખાતે આવેલ વડોદરા કચેરીના 
રીનાવેશ માટъ

30  Renovation of Fisheries Office, 9th 
Floor.Blpck-1, Kuberbhavan, vadodara

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
153.80  --  --  --  139.95  --       ઉમરગામ તાલીમ કы×ĩના હોçટъલ 

બીàડỲગના રીનાવેશન માટъ
32  Renovation of fisheries Complex 

Building at Umergam Hostel Building
45.50

 
648.34  --  8666.00  --  305.40  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 109.20

--  --  --  --  30.22  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 10.80
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648.34  --  61.92  --  335.62  --  37.99  --   એકіદર સરવાળો 24  Gross Total 120.00

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ટъકનીકલ િશΤણનાં મકાનોનું 

બાંધકામ.
117214

25  Construction Of Building For 
Technical Education
4216 01 700 25

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

100.00  --  --  --  --  --       કЮલપિત િનવાસçથાનનું બાંધકામ 1  Construction of Vice 
Chancellor Bunglow

273.00

1597.00  --  --  --  273.00  --       ચાંદખેડા, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત 
ટъકનોલોજીકલ યુિનવસЪ↓ટીના 
કમ↓ચારીઓ માટъ ŭાટસ↓નું બાંધકામ

2  Construction of buildings 
for staff accommodation 
at Gujarat Technological 
University at Chandkheda, 
District Ahmedabad

9.10

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
3000.00  --  --  --  91.00  --       મણીનગર, અમદાવાદ ખાતેની નવી 

ઈજનેરી કોલેજના çટાફને રહъવા માટъ 
બહુમાળી ભવનનું બાંધકામ

3  To construction of 2 blocks 
of multistoryed building for 
accommodation of staff of 
New Engineering College at 
Maninagar, Ahmedabad

273.00

                 કÉછ   Kachchh  
481.24  --  --  --  91.00  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભુજ ખાતે 

çટાફ ŭાટ↓સ↓ના િવિવધ Úલોકનું 
બાંધકામ

4  Construction work of staff 
quarter blocks at Government 
Engineering College, Bhuj

9.10

                 નવા કામ   New Work  
                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

27.00  --  --  --  --  --       સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા 
ખાતે çટાફ ŭાટ↓રનું બાંધકામ.

5  Construction work of staff 
quarter for Government 
Engineering College, Modasa.

24.57

 
5205.24  --  --  --  455.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 588.77

 



269

માંગણી નં. .:૮૫ Demand No.:85
મુÅય સદર :૪૨૧૬:આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4216:Capital outlay on Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  45.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage 

charges
58.23

 
5205.24  --  669.50  --  500.00  --  89.42  --   એકіદર સરવાળો 25  Gross Total 647.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               કલેકટર, Ĭાંત અિધકારી તથા 

મામલતદારના રહъઠાણના મકાન 
માટъ બાંધકામની જોગવાઈ બાબત
114637

26  Provision for Construction 
of residential quaters for 
Collector, Prant Officer and 
Mamlatdar
4216 01 700 26

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  

3000.00  --  5820.00  1862.84  1820.00  --       કલેકટર, Ĭાંત અિધકારી તથા 
મામલતદારના રહъઠાણના મકાન 
માટъ બાંધકામ..

1  Construction of Residential 
Quaters for Collector, Prant 
Officer and Mamlatdar.

1638.00

 
3000.00  --  5820.00  1862.84  1820.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1638.00

--  --  --  --  180.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage 
charges

162.00

 
3000.00  --  1131.85  --  2000.00  --  1400.00  --   એકіદર સરવાળો 26  Gross Total 1800.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               વાિણЩËયકવેરા ખાતાના કમ↓ચારીઓ 

માટъ રહъણાક ŭાટ↓સ↓નું બાંધકામ
27  Construction of Residential 

Quarters for Staff of 
Commercial Tax Department
4216 01 700 27

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  

705.02  --  --  --  --  213.83       વાિણЩËયકવેરા ખાતાના કમ↓ચારીઓ 
માટъ રહъણાક ŭાટ↓સ↓નું બાંધકામ

1  Construction of Residential 
Quarters for staff of 
Commercial Tax Department

0.91

 

H-2058-68



270

માંગણી નં. .:૮૫ Demand No.:85
મુÅય સદર :૪૨૧૬:આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4216:Capital outlay on Housing (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
705.02  --  --  --  --  213.83       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 0.91

--  --  --  --  --  21.15       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.09
 

705.02  --  --  --  --  234.98  --  30.00   એકіદર સરવાળો 27  Gross Total 1.00
 

9877.60  --  2063.19  --  3240.62  234.98  1802.41  30.00   એકіદર સરવાળો, અ×ય આવાસન 700  Gross Total, Other Housing 2853.00
 
194178.49  --  15708.67  --  26144.47  234.98  20284.63  30.00   એકіદર સરવાળો, સરકારી રહъણાંકના 

મકાનો 
01  Gross Total, Government 

Residential Buildings
30270.94

 
194178.49  --  15708.67  --  26144.47  234.98  20284.63  30.00   એકіદર સરવાળો, આવાસન અંગે મૂડી-

ખચ↓ જોગવાઈ
4216  Gross Total, Capital outlay on 

Housing
30270.94
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૭ Demand No. : 87

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ગ) પાણી પુરવઠો, çવÉછતા, આવાસન અને શહъરી િવકાસ Sub Sector : (c) Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development

મુÅય સદર : ૪૨૧૭ : શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4217 : Capital outlay on Urban Development
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 21791.00 9.00 21800.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 21791.00 9.00 21800.00

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય પાટનગર િવકાસ 01  State Capital Development  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  12152.66  --  17816.00  --  15450.00     બાંધકામ 051  Construction 20241.00
--  --  32.99  --  9.00  --  9.00     અ×ય ખચ↓ (િબન-મતપાĦ) 800  Other Expenditure (Charged) 9.00
--  --  997.65  --  1975.00  --  160.00     (મતપાĦ)   (Voted) 1550.00

 
--  --  32.99  --  9.00  --  9.00     એકіદર સરવાળો, રાËય પાટનગર િવકાસ 

(િબન-મતપાĦ) 
01  Gross Total, State Capital 

Development (Charged) 
9.00

--  --  13150.31  --  19791.00  --  15610.00     (મતપાĦ)   (Voted) 21791.00
 

--  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   એકіદર સરવાળો, શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી 
ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 

4217  Gross Total, Capital outlay on 
Urban Development (Charged) 

9.00

--  --  13150.31  --  19791.00  --  15610.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 21791.00
 

--  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   ચોÅખો સરવાળો, શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી 
ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 

4217  Net Total, Capital outlay on Urban 
Development (Charged) 9.00

--  --  13150.31  --  19791.00  --  15610.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 21791.00
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માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૪૨૧૭:શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4217:Capital outlay on Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય પાટનગર િવકાસ 01  State Capital Development  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               બાંધકામ 051  Construction  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               UDP-26 રહъણાંકના મકાનો

117336
01  UDP-26 Residential Buildings

4217 01 051 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

4000.00  --  261189.00  527.15  100.00  --       ગાંધીનગર ટાઉનશીપમાં હાલના જુદા જુદા 
મકાનો સંગીન બનાવવા.

1  Strengthening existing Various 
buildings in Gandhinagar Town Ship.

141.00

1445.00  --  18.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહત ખાતે ખ, ગ, ગ-૧, 
કΤાના અનુĝમે ૧૦, ૨૫, ૪૦ નવા 
િનવાસોનું બાંધકામ.

2  Constructin of KH,G, G-1type 10, 25, 
and 40 new bunglows respectipely at 
Gandhinagar.

-- 

1400.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમાં જુદા જુદા સેકટરો 
ખાતે રહъણાંકના મકાનોની જુદી જુદી કΤા 
ખાતે સÜપવેલ, ઓવેરહъડ પાણીની ટાંકЫઓ 
અને પાઇપલાઇન નું બાધંકામ

3  Construction of sumpwells, over head 
water tanks and pipeline at different 
category of residential quarters 
at various sector in Gandhinagar 
Township.

-- 

5000.00  --  128294.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાં જુદા જુદા 
સેÄટરોમાં સરકારી િનવાસી મકાનો સુધારવા 
અને સંગીન બનાવવા પાટનગર પЧરયોજના 
Ĭ નં-૨-ગાંધીનગર

4  Improvement and strengthaning to 
residental quarters in various sectors 
in Gandhinagar township capital 
project division no.2, Gandhinagar

-- 

2000.00  --  74432.00  329.00  150.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાં અને “ખ” 
Ĭકારના બંગલાની સુધારણા અને મજબુતી 
કરણ અથવા જુના બંગલાની જગાએ નવા 
બંગલાનું બાંધકામ 

5  Improvement and strenthning of K 
and kh type banglows or construction 
of new bunglows inplace of old 
bunglows in Gandhinagar township.

150.00

1600.00  --  136160.00  --  100.00  --       મંĦીĴીના મકાનમાં સુધારા વધારા કરવા 
બાબત.

6  Addition Alteration To Minister 
Bunglow.

50.00

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.1, Gandhinagar

 

200.00  --  63496.00  0.90  100.00  --       સÕçય િનવાસ, સેÄટર-૨૧ ગાંધીનગર ખાતે 
સુધારા વધારા.પાટનગર પЧરયોજના Ĭ નં-
૧-ગાંધીનગર

7  Additiona, alternation to MLA 
quarters at sector-21, Gandhinagar 
capital project division no.1, 
Gandhinagar

100.00

 



273

માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૪૨૧૭:શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4217:Capital outlay on Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
1000.00  --  70000.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહત ખાતે સરકારી 

રહъણાંક ના મકાનો ને પાઇપ લાઇન ˛ારા 
ગેસ પૂરો પાડવો પાટનગર પЧરયોજના Ĭ 
નં-૪-ગાંધીનગર

8  Providing gas connection by pipe line 
in government residential quarters In 
Gandhinagar township. capital project 
division no.4, Gandhinagar

-- 

5200.00  --  566089.00  951.48  250.00  --       ગાંધીનગર વસાહત માં (૧) ગ-૬૦ 
એકમ(૨) ખ-૩૦ એકમ અને (૩) ક-૨૦ 
બંગલાઓનું બાંધકામ

9  Construction of (1) “ G ” type 60 
units (2) ‘KH’ type 30 units and (3) 
‘ K ’ type 20 units in Gandhinagar 
Township.

100.00

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , 
Gandhinagar

 

3000.00  --  152560.00  99.50  200.00  --       ગાંધીનગરમાં કΤા ગ અને ગ-૧ ના 
મકાનોનું નવીનીકણનું કામ

10  Refurnishing of Category –G and G-1 
type residential quarters in GTS

300.00

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

8710.00  --  --  705.35  3000.00  --       ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી 
’’બી’ ટાઇપના ૫૦૦ કવાટ↓સ બનાવવા

11  Construction of B Category 500 
Quarters in various Sectors at 
Gandhinagar.

1000.00

6300.00  --  --  702.00  2000.00  --       ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી 
’’સી’ ટાઇપના ૩૦૦ કવાટ↓સ બનાવવા.

12  Construction of C Category 300 
Quarters in various Sectors at 
Gandhinagar.

1000.00

8600.00  --  --  --  2900.00  --       ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી 
બી ટાઇપના ૩૩૬ ŭાટસђ↓ નું બાંધકામ.

13  Construction of B Category 336 
Quarters in various Sectors, at 
Gandhinagar.

1000.00

                 નવા કામ   New Work  
7810.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી 

સી ટાઇપના ŭાટસђ↓ના ૧૦ ટાવરો (૨૮૦ 
ŭાટસ↓) નું બાંધકામ.(2017-18)

14  Construction of 10 Tower for C 
Category 280 Quarters in various 
Sectors at Gandhinagar.(2017-18)

2500.00

7170.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી 
બી ટાઇપના ŭાટસђ↓ના ૧૦ ટાવરો (૨૮૦ 
ŭાટસ↓) નું બાંધકામ. (૨૦૧૭-૧૮)

15  Construction of 10 Tower for B 
Category 280 Quarters in various 
Sectors at Gandhinagar. (2017-18)

2300.00

 
63435.00  --  2988.86  --  8800.00  --  7500.00  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 8641.00
 

H-2058-69
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--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               UDP-27 િબનરહъણાંકના મકાનો.

117337
02  UDP-27 Non Residential Buildings

4217 01 051 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

108.00  --  6466.00  --  --  --       િવકસાવાનાં નવાં સેકટર ન. ૬, ૭, ૮ 
અને ૧૩ માં દવાખાનું, પૂછપરછ કચેરી 
પોલીસચોકЫ, Ĭાથિમક શાળા, બાલમંЧદર, 
ખરીદ કы×ĩ અને રѕગમંચની જોગવાઇ કરવી.

1  Providing dispensaries inquiry 
office, police chowki, primary 
school, Balmandir, shopping centre 
and rangmunch in new sector to be 
developed sector No 6, 7, 8 and 13.

-- 

135.00  --  419.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે જુદાં જુદાં સેકટરોમાં ચીપ 
ટાઇપ દુકાનોનું બાંધકામ.

2  Construction of cheap type shpos 
invarious sectors at Gandhinagar.

-- 

300.00  --  15064.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાં સેકટર ૧ ૨ 
૩ ૪ અને ૫ મા દવાખાનું પૂછપરછ કચેરી, 
પોલીસચોકЫ, Ĭાથિમક શાળા, બાલમંદીર 
અને રѕગમંચની જોગવાઇ.

3  Providing Despensaries Inquiry 
Office Police Chowki Primary School 
Balmandir Shopping Centre and 
Rangmunch in Setor 1 2 3 4 and 5 in 
Gandhinagar towns hip.

-- 

418.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગરની (મા. અને મ.) કચેરીઓ માટъ 
વહીવટી ઘટકનું બાંધકામ.

4  Construction of Administrative Block 
for R and B offices at Gandhinagar

100.00

160.00  --  15599.00  --  --  --       ગાંધીનગરમાં સેકટર ૧૯ ના જીમખાનામાં 
વધારાની સવલત પૂરીપાડવી.

5  Providing additional facility in Secter 
- 19 Gymkhana.

-- 

190.00  --  --  --  --  --       િવધાનસભાના પોЧડયમ અને બહાЧર 
સંકЮલની સુધારણા.

6  Improvement of podium and 
outer perphery of Vidhansabha. 
Gandhinagar

-- 

243.00  --  --  --  --  --       સિચવાલયના Úલોક નં. ૧ થી ૧૪ ની 
(Úલોક નં. ૧૨ િસવાય ) સુધારણા.

7  Improvement in Sachivalay Block No. 
1 To 14 (Except block No 12)

-- 

250.00  --  22138.00  --  --  --       ગાંધીનગર સેકટર - ૧૫માં ઉǼર ગુજરાત 
Ĭાદъશીક Ĭયોગ શાળાના મકાનનું િવçતરણ.

8  Extenstion of Bulding of North 
Gujarat Regional Laboratory in Secter 
-15, Gandhinagar

-- 

107.20  --  1377.00  --  --  --       િવધાનસભા મકાન અને સરદાર ભવન, 
ગાંધીનગરમાં મÖયçથ એ . સી. Øલા×ટમાં 
સુધારા-વધારા .

9  Addition and alteration in 
existing central A.C. Plant for 
Assembly building and Sardar 
Bhavan,Gandhinagar.

-- 

10.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર નવા સિચવાલય સંકЮલમાં Úલોક 
નં ૧૨ િસવાય Úલોક નં ૧ થી ૧૪ માં 
હાલના લીફટ મશીન λમમાં સુધારા વધારા

10  Addition and alteration in existing 
lift machine room for block No 1 
to 14 (except block No 12) in new 
Sachivalaya Complex Gandhinagar.

-- 
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798.05  --  95983.00  10.05  --  --       ડો. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર 

ખાતે Úલોક નં. ૧૭ થી ૨૦ (૪ Úલોક ) 
બાંધકામ.

11  Constructing of additional Block No 17 
To 20 (4 blocks ) at Dr. Jivraj Mehta 
Bhavan, Gandhinagar

-- 

145.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે અિતિથĠૃહ અને એનેÄસી 
િબàડỲગ સુસŹ કરવા.

12  Furnishing of circuit House and Annexy 
building at Gandhinagar

125.00

800.00  --  7176.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાં સમાિવΓ જુદી 
જુદી ઝુંપડપžીઓ અને આસપાસના ગામોને 
પાયાની સવલતો પૂરી પાડવી

13  Providing Infrastructure facilities 
to various slum vasahat plots and 
surrounding villages included in 
Gandhinagar Township.

-- 

80.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર નગરવસાહતમાં તમામ 
બહુમાળી મકાન℮માં અગ્નિશામક ãયવçથા 
પૂરી પાડવી.

14  Providing Fire fighting arrangement to 
all multy storied building in Gandhinagar 
Township

-- 

3000.00  --  319899.00  --  400.00  --       સિચવાલય કыÜપસ, ગાંધીનગરને જુદી જુદી 
સુિવધાઓ પૂરી પાડવી .

15  Providing various amenities to the 
Sachivalaya campus, Gandhinagar.

400.00

10.00  --  --  --  --  --       નવા સિચવલય સંકЮલ, ગાધીનગર ખાતે 
હાલની çĺીટ લાઇટમાં સુધારા વધારા 
પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ નં. ૧, 
ગાંધીનગર

16  Addition, Alteration in existing street 
light at New Sachivalaya Complex 
Gandhinagar Capital project Division No 
1 Gandhinagar.

-- 

100.00  --  7019.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહત ખરીદી કы×ĩો, 
શાકમાક⎯ટ, રѕગમંચ, સાવ↓જિનક સભાખંડ 
વગેરъ જેવા જુદા જુદા જાહъર મકાનોમાં 
સુધારા વધારા.

17  Addition alteration in various public 
building i.e. Shopping Center, Vegetable 
markets Rang manch, Community Halls 
etc. in gandhinagar Township.

100.00

100.00  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ નં. ૨, 
ગાંધીનગર ડો.જીવરાજ મહъતા ભવન, 
ગાંધીનગરના તમામ Úલોક અને બહારની 
બાજુએ શૌચાલયની સુધારણા અને 
નવીનીકરણ

18  Capital Project Division No 2 
Gandhinagar. Improvement And 
Renovation Of All Toilet Blocks 
And Outer Site Of Dr. J.M.Bhavan, 
Gandhinagar.

100.00

45.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સરકારી મકાનમાં ઉજા↓ 
બચતના ઉપકરણો પૂરા પાડવા .

19  Providng Energy savings Appliences in 
Govt. Bldg. at Gandhinagar.

35.00

21.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે વી.વી.આઇ.પી.અિતિથĠુહ 
અને વી.આઇ.પી. સરકારી મકાન વગેરъ 
ખાતે ફાયર ડીટъકશન િસçટમ પુરી પાડવી 
અને ગોઠવવી

20  Providing and erecting Fire detection 
system for safety purpose at VVIP Guest 
House and VIP Government Building etc. 
at Gandhinagar.

15.00

60.00  --  12354.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમાં જુદા જુદા સેકટરોમાં 
જુદી જુદી જÆયાએ કЫઓçક (ફЮડ કોટ↓ ) નું 
બાંધકામ .

21  Construction of Kiosks (Food-Court) 
at different place in various Sector in 
gandhinagar Township.

-- 
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75.00  --  --  --  --  --       ડો. જીવરાજ મહъતા ભવન , ગાંધીનગરના 

સબ çટъશનમાં સુધારા વધારા
22  Addition And Alteration To Sub 

Station Of Dr. J. M. Bhavan, 
Gandhoinagar.

-- 

20.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સરદાર ભવન સિચવાલય, 
સેÄટર ૧૦ માટъ ગેસ ફાયડ↓ જનરъટỲગ 
સીçટમ અને એ.સી. Øલાંટ માટъ પરામશ↓ની 
સેવાઓ પૂરી પાડવી.

23  Providing consultancy service 
for GAS fired generating station 
and A.C. plant for Saradar 
Bhavan,(Sachivalaya) in sector no 10 
at Gandhinagar

-- 

5000.00  --  133360.00  --  300.00  --       સચિવાલય સકЮіલમા સુધારણા અને 
આધુિનકЫકરણ નુ કામ.

24  Improvement and Modernisation in 
Sachivalaya complex

300.00

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.2, Gandhinagar

 

300.00  --  20099.00  --  200.00  --       સરકЫટ હાઉસ ગાંધીનગર ખાતે સુધારા 
વધારાનુ કામ

25  Addition and alteration work of Circit 
House at Gandhinagar.

100.00

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , 
Gandhinagar

 

700.00  --  18576.00  --  --  --       પાટનગર યોજના ભવન ગાંધીનગરમાં 
સુધારા વધારાનુ કામ

26  Addition and alteration work 
in Patnagar Yojna Bhavan at 
Gandhinagar

50.00

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.2, Gandhinagar

 

600.00  --  21369.00  --  --  --       સરદાર ભવન સંકЮલ, ગાંધીનગરના 
ભોયરામાં કોÜપેÄટર મુકવાનુ કામ.

27  Providing compactor in basement of 
sardar Bhavan complex, Gandhinagar

-- 

700.00  --  236.00  --  4500.00  --       િવધાનસભા િબàડỲગમાં સુધારા વધારાનુ 
કામ.

28  Addition and alteration in 
Vidhansabha building at Gandhinagar

5000.00

150.00  --  6536.00  --  --  --       મંĦી િનવાસ çથાન, ગાંધીનગર ખાતે 
વધારાની સલવતો પુરી પાડવી.

29  Providing additional facilities in 
minister enclave at Gandhinagar

100.00

2000.00  --  25320.00  --  100.00  --       સિચવાલય સંકЮલ િવ˜ુત Ĭભાગ, સિચવાલય 
સંકЮલ કЮલ ઇલેÄĺીકલ Ĭભાગ, ગાંધીનગર 
નવા સિચવાલય સંકЮલ નં 10 ગાધીનગર 
ખાતે લીÙટ બદલવી

30  Sachivalaya complex electrical 
division, Gandhinagar. replacement of 
lifts new Sachivalay complex sector 
No 10. at Gandhinagar.

300.00

20.00  --  13.00  --  30.00  --       ડૉ. જે. એમ. ભવન સેÄટર 10 બી 
ગાંધીનગર ખાતે લીÙટની સુવીધા પુરી 
પાડવી.

31  Providing and erecting lifts in Dr. 
J. M. Bhavan in sector No. 10B at 
Gandhinagar.

500.00

1037.00  --  150868.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સિચવાલયના જીમખાનાનુ 
નિવનીકરણ(સામા×ય વિહવટ િવભાગ)

32  Renovation of Sachivalaya 
Gymkhanas Gandhinagar(GAD)

-- 
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1000.00  --  5117.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહત ના િબન રહъણાક નાં 

િવçતાર માં ભૂગભ↓ જળ ના પુન: Ĭભરણ 
માટъ કвવા નું બાંધકામ

33  Construction of well for recharging of 
ground water in Non residential areas 
of Gandhinagar Town ship.

-- 

1500.00  --  30072.00  --  200.00  --       ગાંધીનગર ખાતે ના ડો જીવરાજ મહъતા 
ભવન ના Úલોક ૧ થી ૧૮ ને પૂન:સŹ 
કરવું

34  Refurbishment of Dr. Jivraj Mehta 
Bhavan Block No. 1 to 18 at 
Gandhinagar.

300.00

                     
5500.00  --  6042.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે પંચા ત વનનો િવકાસ 35  Development of Panchamrut Van at 

Gandhinagar
-- 

600.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે િવધાનસભા હાઉસમાં 
નવી સાઉ×ડ િસçટમઅને કોÜØયુટરાઇઝેશન 
કરવાનું કામ

36  Replacement of existing sound system 
arrangement for Vidhansabha house 
with Hi-fi technology to new sound 
system arrangement

-- 

750.00  --  52454.00  --  600.00  --       ગાંધીનગર ખાતે નવા સિચવાલય અને 
િવધાનસભામાં નવો સે×ĺલ એ.સી Øલાંટ 
નાખવાનું કામ

37  Revamping of Central A.C. Plant at 
Vidhansabha for Sardar Bhavan and 
Vidhansabha at New Sachivalaya. 
Gandhinagar

-- 

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

2500.00  --  215606.00  125.41  10.00  --       ગાંધીનગર ખાતે િજ·ા કΤાની કચેરીઓ 
માટъ બહુમાળી મકાનોનું બાંધકામ

38  Construction of Multistoried 
Building for District level offices at 
Gandhinagar

25.00

                   C.P.Division No.2 , Gandhinagar  
9300.00  --  2262724.00  --  --  --       સિચવાલય સંકЮલ ખાતે િવધાનસભા અને 

સિચવાલય Úલોકની વŵે બે વધારાના Úલોક 
બનાવવાનું કામ

39  Construction of New Secretariat 
two additional block for Minister in 
Sachivalaya complex, Gandhinagar

-- 

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

6000.00  --  770905.00  179.01  400.00  --       ગાંધીનગર ખાતે રાËય કΤાની અને 
બંધારણીય કચેરીઓ માટъ બહુમાળી મકાનો 
બાંધવાનું કામ

40  Construction of Multistoried Building 
for State Level and Constitutional 
Offices at Gandhinagar

1500.00

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
25000.00  --  2585883.00  8068.78  1376.00  --       મહાÓમા મંЧદર, ગાંધીનગર ખાતે ફыઝ ૨ નું 

બાંધકામ.
41  To Construct of Mahatma Mandir 

Phase II at Gandhinagar.
700.00

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

 

H-2058-70
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6000.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે મહાÓમા મંЧદર ĬોજેÄટના 

ગાંધી ગાડ↓નમાં જુદા જુદા આટ↓ ઇ×çટોલેશન 
મુકવા તથા સંલગ્ન કામગીરી બાબત.

42  Providing various art installations 
and related works in Gandhi Garden 
of Mahatma Mandir project at 
Gandhinagar

100.00

1490.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે મàટી પપ↓ઝ હોલ 
’પી.ઇ.બી. િબàડỲગ અને એ×ફ થીયેટરના 
રીનોવેશનું કામ.

43  Construction of Multipurpose Hall 
PEB Building and renovation of 
Amphi Theatre at Gandhinagar.

-- 

                 નવા કામ   New Work  
                   C.P.Division No.2 , Gandhinagar  

800.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સેકટર ૧૭, ટાઉનહોલની 
સુધારણાનું કામની દરખાçત છъ..

44  It is proposed for Renovation of Town 
Hall at Sector No.17, Gandhinagar.

400.00

                   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.4, Gandhinagar

 

800.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર જીમખાના, સેકટર-૧૯, 
ગાંધીનગરનો પુન↓િવકાસ કરવાનું કામ.

45  Redevelopment of Gandhinagar 
Gymkhana, Sector-19, Gandhinagar.

800.00

 
78922.25  --  8972.60  --  8116.00  --  7500.00  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 11050.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               UDP-28 માગ↓ અને પુલ

117338
03  UDP-28 Roads and Bridges

4217 01 051 03
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

400.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતના આસપાસના ગામોમાં 
િવિવધ સુખ-સગવડો (માગђ↓) ની જોગવાઇ.

1  Providing Vrious amanities (Roads) 
to Surrounding village in Gandhinagar 
Township.

-- 

56.00  --  124.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે સિચવાલય સંકЮલમાં સેકટર 
નં. ૧૦-કમાં માગ↓નું બાંધકામ.

2  Construction of roads in Sector 
N.10-A in Schivalaya Complex at 
Gandhinagar.

-- 

520.00  --  45277.00  --  300.00  --       ગાંધીનગરમાં જુદાં જુદા સેકટરોમાં ખાનગી 
Øલોટો માટъ માગ↓નું બાંધકામ.

3  Construction road for private plots in 
various sectors in Gandhinagar.

50.00

625.00  --  63698.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમાં સેકટર નં.૧, ૨, 
૩, ૪, ૫માં ખનગી Øલોટો માટъ માગ↓નું 
બાંધકામ.

4  Construction of roads for private plots 
in Sector 1, 2, 3, 4, 5 in Gandhinagar 
Township.

-- 

145.00  --  79.00  --  --  --       ĺાЧફક િસગ્નલ સિહત ગાંધીનગરમાં જુદાં 
જુદાં જંકશનની સુધારણા.

5  Improvement of various Junction in 
Gandhinagar Township including 
Traffic Signale.

-- 
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505.00  --  33832.00  --  --  --       માગ↓ નં. ધ, ચ, ૪-ખ અને પ ને માટъ 

ફЮટપાથ અને પગથી બનાવવો.
6  Providing kerbing and Footpath to 

GH, CH, 4-B and 5 Nos. road.
-- 

215.00  --  --  --  --  --       હાલના ĩીમાગЪ↓ ખ માગ↓ને પહોળો કરી 
ચારમાગЪ↓ બનાવવો

7  Widening KH road from existing two 
lane to four lane road

-- 

2500.00  --  237815.00  --  300.00  --       ગાંધીનગર ટાઉનશીપના જુદા જુદા માગђ↓ 
સંગીન બનાવવા, પહોળા કરવાં અને ઉચા 
કરવા.

8  Strengthening and widending and 
raising various roads in Gandhinagar 
Township.

300.00

400.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર તરફ જતાં માગђ↓ સંગીન 
બનાવવા.

9  Strengthening arterial roads leading to 
Gandhinagar.

-- 

500.00  --  53580.00  --  50.00  --       ગાંધીનગરમાં યોÆય çથળъ જાહъર પાЧક∂ગની 
સુિવધા પુરી પાડવી.

10  Providing public parking and 
amenitiesat suitable location to 
Gandhinagar Township.

10.00

1100.00  --  106073.00  --  --  --       ગાંધીનગરમા ઘ અને ચ માગ↓નુ ૪ લેનમાથી 
૬ લેનમા λપાંતર

11  Widening “GH” and “CH” road 
from 4 lane to 6 lane in Gandhinagar 
Twonship

-- 

95.00  --  7277.00  --  50.00  --       ગાંધીનગર વસાહતના ચાર માગЪ↓ય માગ↓ 
પર મÖયçથ વજ↓ ડીવાઇડર પુરા પાડવા.

12  Providing Central verge divedes 
on four lane roads of Ganghinagar 
Township.

10.00

130.00  --  4131.00  --  --  --       શાહપુર અને રાયસણ ગામની સરકારી 
જમીનમાં િવકાસ માટъ જુદી જુદી 
સંçથાઓના Øલોટોમાં Ĭવેશ માટъ સીધો માગ↓ 
પુરો પાડવો.

13  Providing direct approach Road to 
enter in plots of different Sansthas for 
development of Shapur and Raisan 
Village Govt. Land.

-- 

650.00  --  48477.00  --  200.00  --       ગાંધીનગર વસાહતમં જુદા જુદા માગђ↓ 
પહોળા કરવા અને સંગીન બનાવવા.

14  Widening of various service roads in 
Gandhinagar in township

180.00

650.00  --  23978.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમાં મુÅય માગђ↓ને 
સમાંતર સેવા-માગђ↓ બાંધવા. 

15  Construction of service and road 
paralal to main road in Gandhinagar 
Township

-- 

 
8491.00  --  191.20  --  900.00  --  450.00  --   એકіદર સરવાળો 03  Gross Total 550.00

 
150848.25  --  12152.66  --  17816.00  --  15450.00  --   એકіદર સરવાળો, બાંધકામ 051  Gross Total, Construction 20241.00
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               UDP-31 માગ↓ અને મકાન િવભાગ 

117341
01  UDP-31 Roads and Building 

Department
4217 01 800 01

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ (િબન-મતપાĦ) 5300  Major Works (Charged)  
                     

7.00  --  --  --  --  --       જમીન સંપાદન - કલમ-૨૮-એ હъઠળના 
એવોડ↓ સામે નામદાર કોટ↓ ના આદъશથી 
ખાતેદારોને વળતર ચુકવવા માટъ

45  For payment of decretal amount 
against Clause-28-A for Land 
Acquisition.

-- 

--  --               (મતપાĦ)   (Voted)  
900.00  --  --  --  --  --       પાટનગરના çથળъ જમીન સંપાદન 1  Land Acquistion of Capital Site -- 
400.00  --  27120.00  --  --  --       પરચૂરણ નાનાં કામ 2  Miscellaneous Minor Works -- 
170.00  --  584.00  --  --  --       ગાંધીનગરમાં રા∆ીય નેતાઓના બાવલા 

ઉભા કરવા.
3  Erection of Statue of National leaders 

in Gandhingar.
-- 

600.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગરના જમીનના ટુકડાનું સપાદન 
કરવું.

4  Acquisition of land sagment sin 
Gandhinagar township.

-- 

130.00  --  --  --  --  --       ગાધીનગરમા મÖયçથ ĩäય િવçતારનો 
િવકાસ.

5  Developing of Central Vistar Area in 
Gandhingagar.

-- 

700.00  --  31919.00  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરમારહъણાંક િવçતારમાં 
Ĭભરણ કЮવાનું બાંધકામ કરીને ભૂગભ↓ 
પાણીનું પુન:Ĭભરણ

6  Recharging of ground water by 
constructing recharging well in 
residentiang areas of Gandhinagar 
Township.

-- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , 
Gandhinagar

 

1500.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગરના મÖયભાગના િવçતારમાં 
Ĭદશ↓ન કы×ĩનું બાંધકામ.

7  Constructing exhibition Centre in 
Central vistar area at Gandhinagar

-- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.1, Gandhinagar

 

600.00  --  72428.00  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરના “ગ” માગ↓ને ચાર 
માગЪ↓ય બનાવવાનુ કામ.

8  Widening of “G” road to four lane in 
Gandhinagar.

-- 
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1461.00  --  83378.00  --  --  --       ગાંધીનગર શહъર વસાહતના Ч˛માગЪ↓ય માગ↓ 

નં. ૧,૨,૩, અને ૪ ને પહોળો બનાવવો 
9  Widening of two lane Road No. 1, 2 

and 3 in Gandhinagar Township.
-- 

 
7.00  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 01  Gross Total, (Charged) 9.00

6461.00  --  --  --  --  --  --  --   (મતપાĦ)   (Voted) -- 
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               UPD-31 શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ 

િનમા↓ણ િવભાગ
117364

02  UPD-31 Urban Development and 
Urban Housing Department
4217 01 800 02

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

400.00  --  --  --  --  --       વીજળી પુરવઠો અને શેરીની બǼીઓ 1  Electric supply and street lighting. -- 
80.00  --  --  --  --  --       ખાનગી Øલોટોમા શેરી દીવાબતીની 

જોગવાઇ
2  Providing street light in private plots. -- 

173.00  --  --  --  100.00  --       નવા િવકસીત સેÄટરમાં દીવાબǼી 
ãયવçથાની જોગવાઇ 

3  Providing street light arrangements in 
newly developed sectors.

-- 

1980.00  --  --  --  200.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા વરસાદનુ 
પાણી વહી જવા માટъની નીકની જોગવાઇ 
કરવી તેમજ નીક નાંખવી

4  Providing and laying storm water 
drain in Gandhinagar Township.

100.00

35.20  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાના 
આજુબાજુના ગામોમા િવિવધ સુખ 
સગવડો(શેરીમા વીજળીના દીવાબતી) ની 
જોગવાઇ કરવી

5  Providing various amenities 
(Eeectricity street light ) to 
surrounding village in Gandhinagar 
township

-- 

1300.00  --  66102.00  --  300.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમાના ગામોમા 
િવિવધ સુખસગવડો ની જોગવાઇ

6  Providing various ameniteis (Water 
Supply and Drainage) facilities in 
Gandhinagar Township.

200.00

40.00  --  --  --  25.00  --       નવા સેÄટરોમા બગીચાની જોગવાઇ કરવી 7  Providing garden in New Sectors. 50.00
75.00  --  --  --  50.00  --       ગાંધીનગર મા જુદા જુદા સેÄટરમા Τ 

વાવેતર
8  Tree Plantation In Various Sector In 

Gandhinagar.
50.00

590.00  --  5342.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા જુદા જુદા 
િવકસીત સેÄટરોમા બાકЫના ભાગ માટъ 
સરકારી જાહъર મકાનો અને ખાનગી Ùલેટો 
પાણી પુરવઠો અને ગટર ĬકЫણ↓ કામો 

9  Miscellaneous Work Of Water Supply 
And Drainage For Government Public 
Buildings And Private Flats For 
Remain Proportion In Various Sectors 
Developed In Gandhinagar Township.

-- 

 

H-2058-71
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900.00  --  147.00  --  --  --       જાસપુર ખાતે બીજા તબŨા નો પાણી 

િનકાલ Øલાંટ
10  Second stage sewerage treatment plant 

at Jaspur.
-- 

175.00  --  --  --  --  --       જાસપુર અને સરજણ (જી.ટી.એસ) ખાતે 
પાણી-િનકાલ ĬકЫયા Øલા×ટ માટъ જુના 
પÜપỲગ મોટર અને Øલા×ટ સાધન સામĠી 
બદલવા

11  Replacement of old pumping motor 
and plant equipment for sewerage 
treatment at Jaspur and Sarjan for 
Gandhinagar Township.

250.00

75.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગરના ૧ થી ૫ સેÄટરમા બાગાયત 
કામ, બાળકોના રમતગમતના સાધનો, પાણી 
જોડાણ ઉ˜ાન સાધનો સિહત બગીચાનો 
િવકાસ

12  Developing Garden incl. Horticultural 
work, children play equipment, water 
connection and Garden toools, etc.in 
each of sector No. 1, 2, 3, 4, and 5 in 
Gandhingagar.

-- 

425.00  --  209.00  --  --  --       સરીતા ઉધાન ખાતે ૮.૨૫ લાખ ગેલન 
Τમતા ધરાવતા Ħણ ભુગભ↓ જળાશયોનુ 
બાંધકામ

13  Constructing of 3 U. G. R. 8.25 lakhs 
gallon capacity at Sarita Udhayan.

-- 

735.00  --  --  --  --  --       સરગાસણ અને જાસપુર ખાતે ગંદા પાણી 
િનકાલ પંપીગ મથકનુ બાંધકામ

14  Constrtucting sewerage pumping 
station at Sargasan and Jaspur.

-- 

541.00  --  --  --  --  --       સરગાસણથી જાસપુર સુધી ગંદા પાણી 
િનકાલ લાઇન નાંખવાની જોગવાઇ

15  Providing and laying Sewerage line 
from Sargasan to Jaspur.

-- 

700.00  --  1949.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતની બીજા 
તબŨાની ગટર યોજના માટъ મુÅય માગђ↓ 
પર પાણી િનકાલ માટъની લાઇનો નાંખવી

16  Providing and laying drainage lines on 
main foads for second stage drainage 
scheme of Gandhinagar Township.

-- 

250.00  --  1580.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતના િવિવધ 
િવકિસત સેÄટરોમાં હાલની પાણી પુરવઠા 
લાઇનોને સંગીન બનાવવી.

17  Strengthening existing water supply 
lines in varous developed sectors of 
Gandhinagar Township.

-- 

750.00  --  5342.00  --  100.00  --       ગાંધીનગર પંપỲગ મશીન અને પÜપ હાઉસ 
સિહત ૩૦૦*૨૦૦ મી.મી. ના ૪ ટ્યુબ-
વેલ પૂરા પાડવા અને તેનું શારકામ 

18  Providing and Drilling 4 nos 300 
x 200 m.m tube-wells including 
pumping machine ries and pumphouse 
in Gandhinagar Township.

100.00

150.00  --  --  --  200.00  --       ગાંધીનગરમાં હાલની પાણી પુરવઠા 
યોજનામાં જુની પંપỲગ સાધન સામĠી 
બદલવી 

19  Replacement of old pumping 
machinary at existing water supply 
scheme of Gandhinagar Township.

100.00

100.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરનો ફЮલોની નગરી તરીકы 
િવકાસ. રાËય પાટનગર વીજળી Чડિવઝન 
ગાંધીનગર

20  Development of Gandhingagar as a 
city of flowers.state capital electrical 
division Ganghinagar

-- 

 



283

માંગણી નં. .:૮૭ Demand No.:87
મુÅય સદર :૪૨૧૭:શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4217:Capital outlay on Urban Development (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
24.90  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર “ઘ” અને “ચ” અને માગ↓ નં-૫ 

૫૨ ૨૫૦ સોЧડયમ ЧફЧટѕગ માટъ આમĮેકыટ 
ઉભા કરવા.

21  Providing and erecting to armbracket with 250 
W. Sodium fitting complete on GH and CH 
road and Road No. 5 at Gandhinagar.

-- 

75.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર સેÄટર ૧ થી ૩૦ માં ડી. સી. 
ЧફટỲગને çથાને ૭૦ વોટ સોЧડયમ, સાઇકલ 
ĺેક જÆયા ઉભા કરવા. 

22  Providing and erecting 70 W. Sodium fitting 
(replacement of D. C. fittings) in cycle track 
and distribution of road in Sector No 1 to 30 
at Gandhinagar.

-- 

56.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર સેÄટર ૧ થી ૩૦ માં અંદરના 
માગђ↓ પર ડી.સી. ફЫટỲગ પુરાં પાડવાં.

23  Providing C F L fittings in place of D. C. 
fittings in Internal road of Sector No1 to 30 at 
Gandhinagar.

-- 

60.00  --  --  --  --  --       માગ↓ નં ૬,૭ અને “છ” માગђ↓ પર çĺીટ 
લાઇટ સંગીન બનાવવી. 

24  Strangthening at street lights on road No 6,7 
and CHH at Gandhingagar.

-- 

50.00  --  --  --  --  --       પાણીની ટાંકЫ ઉપર જેટỲગ મશીન સાથેની 
હાઇ વેÄયુમ ઉભી કરતી પંપની ખરીદી 
કરવી

25  Purchase of high vaccume created pump with 
Jetting machine mounted on water tanker.

-- 

140.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતના રહъણાંક િવçતારોમાં 
પાણી પુરવઠાની હાલની લાઇન બદલવી

26  Replacement of existing pipeline of water 
supply in residential areas of Gandhingar 
Township.

-- 

2004.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર શહъર માટъ નમ↓દા આધાЧરત 
પાણી પુરવઠા યોજનાની ãયવçથા કરવી. 

27  Arrangement for water supply scheme based 
on Narmada Canal for Gandhinagar Township

-- 

45.00  --  20114.00  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે શેરી લાઇટમાં ઉજા↓ 
બચતનાં ઉપકરણો પૂરાં પાડવાં 

28  Providing Energy Savings appliances in street 
light at Gandhinagar

-- 

600.00  --  19540.00  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરમાં સેÄટરના જુથ માટъ 
ઓવરહъડ ટાંકЫ (ઇ અને આર) અને પંપીગ 
મિશનરી સાથેના સંપનું બાંધકામ 

29  Constructing over head tank (E & R) and 
sump including pumping machinary and 
pump room for group pf sector in Gandhingar 
Township.

-- 

1300.00  --  31142.00  --  --  --       સુએજ ĺીટમે×ટ Øલા×ટ તાજપુરા માથી શુÖધ 
કરъલા ગંદા પાણીનો િનકાલ ગાંધીનગર 
વસાહત માટъ હાજીપુર ગામ નજીક કરવા 
માટъ ભુગભ↓ પાઇપ લાઇન નુ બાંધકામ

30  Constructing under ground Pipe line for 
disposal of treated effluent from sewage 
treatment plant, Jaspur to drain near village 
Hajjipur for Gandhinagar Township.

-- 

500.00  --  9140.00  --  300.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા સેÄટર ૧ મા 
ખુ·ા Øલોટમા તળાવનુ બાંધકામ

31  Construction Of Lake In Open Plot In Sector 
No. 1 In Gandhinagar Township.

-- 

300.00  --  13256.00  --  100.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા જુદા જુદા 
çથળોએ પાક–ગ ãયવçથા પુરી પાડવી

32  Gandhinagar contericating and parking 
facilities at various places in Gandhinagar 
Township

100.00
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300.00  --  --  --  100.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા જુદા જુદા 

çથળોએ ફЮટપાથો બાંધવી
33  Constructing footpath at various 

places in Gandhinagar Township.
100.00

300.00  --  5618.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા જુદા જુદા 
સેÄટરોમા રહъણાંક અને બીન રહъણાક 
મકાનોમા માગ↓, પાણી, ગટર સુિવધાઓ 
પુરી પાડવી

34  Providing Road, Water And Dranage 
Facilities Resi. And Non Resi. In 
Various Places In Gandhinagar 
Township

-- 

450.00  --  18070.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમા માળખાકЫય 
સુવીધાઓ પુરી પાડવી

35  Providing Infrastructure Facilities In 
Gandhinagar Township

-- 

300.00  --  2464.00  --  --  --       ગાંધીનગર વસાહતમા સેÄટરોની આસપાસ 
કіપાઉ×ડ દીવાલ બાંધવી

36  Constructing Compound wall around 
sectors in gandhinagar Township

100.00

4000.00  --  367852.00  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરમા રъàવે çટъશન સુધી(ઘ ૪ 
થી ખ ૪ સુધી) સ′×ĺલ િવçટા બનાવવી

37  Developement of central vistar to 
Railway station (GH-4 to KH-4) in 
Gandhinagar City.

-- 

300.00  --  1240.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર િવçતારમા પાણી 
પુરવઠાની લાઇનમા પાણી પુરવઠા મીટરો 
ગોઠવવા

38  Capital Project Division No 3. 
Gandhinagar providing and fixing 
water supply meters in W/S lines of 
Gandhinagar Township

-- 

800.00  --  580.00  --  --  --       સરગાસણના ઓΤીડેસન તળાવની વૈકàપીક 
ãયãçથા પુરી પાડવી

39  Providing Alternative Arrangement Of 
Oxidation Ponds Of Saragasan.

-- 

4000.00  --  59092.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતના જુદા જુદા 
સેÄટરમા આંતરીક વરસાદી પાણી ગટર 
ãયવçથા પુરી પાડવી અને નાખવી

40  Providing and laying internal strom 
water drain in various sector of 
Gandhinagar Township.

-- 

500.00  --  15843.00  --  --  --       ચરъડી પÜપીગ çટъશન ગાંધીનગર ખાતે 
પÜપỲગ પેટા સામĠી પુરી પાડવી અને 
ગોઠવવી

41  Supplaying and installing pumping 
machinery at charedi pumping station 
Gandhinagar

-- 

300.00  --  5048.00  --  200.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહતમા વધારાની ગટર 
લાઇન નાખવી અને જુની ગટર લાઇન 
બદલવી

42  Providing And Laying Additional/
Replacement Of Old Drainage Line In 
Gandhinagar Township.

200.00

100.00  --  --  --  --  --       સાબરમતી નદી પર Чરવર ĭ×ટ કામ માટъ 
પરામશ↓ક સેવા પુરી પાડવી

43  Providing consultancy service for 
river front work on Sabarmati River.

-- 

2590.00  --  274978.00  --  200.00  --       ગાંધીનગરમા ગટરનુ પાણી શુÖધ કરી 
બગીચાઓને આપવુ

44  Providing sewage water to gardens 
after treatment in Gandhinagar.

100.00

4000.00  --  182676.00  --  --  --       ગાંધીનગર નગર વસાહત ના પાણી પુરવઠા 
પÖધિતનું નવીનીકરણ કરવું

45  Upgradation of existing water supply 
system in Gandhinagar Township.

-- 
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1000.00  --  50175.00  --  100.00  --       ગાંધીનગર ટાઉનશીપમાં આંતЧરક માગђ↓ પર 
જુદા જુદા çથળોએ ફвટપાથનું બાંધકામ

46  Construction of foothpath at 
various places on internal roads in 
Gandhinagar township

100.00

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Executive Engineer Capital Project, 
Division No.1, Gandhinagar

 

2000.00  --  734933.00  --  --  --       ગાંધીનગરમાં નŨી કરъલ િનિત મુજબના 
ઝુંપડાવાસીઓના પુન: çથાપનની 
કામગીરીનું કામ

47  Slum rehabilitation in Gandhinagar as 
per decided Policy.

-- 

                 પાટનગર યોજનાં િવભાગ-૧,ગાંધીનગર   Capital Project Division No.1 , 
Gandhinagar

 

7500.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર શહъરના સે×ટૃલ િવçટામાં ચ૪, 
ઘ૪ અને ગ4 જંકશન પાસે અંડરપાસ 
બનાવવાનું કામ

48  Construction of underpass at Junction 
CH4,GH4, G4 of Central Vista at 
Gandhinagar.

-- 

 
43069.10  --  997.65  --  1975.00  --  160.00  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total 1550.00

 
7.00  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ (િબન-

મતપાĦ)
800  Gross Total, Other Expenditure 

(Charged)
9.00

49530.10  --  997.65  --  1975.00  --  160.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 1550.00
 

7.00  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   એકіદર સરવાળો, રાËય પાટનગર િવકાસ 
(િબન-મતપાĦ)

01  Gross Total, State Capital 
Development (Charged)

9.00

200378.35  --  13150.31  --  19791.00  --  15610.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 21791.00
 

7.00  --  32.99  --  9.00  --  9.00  --   એકіદર સરવાળો, શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી 
ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 

4217  Gross Total, Capital outlay on 
Urban Development (Charged) 

9.00

200378.35  --  13150.31  --  19791.00  --  15610.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 21791.00
 

H-2058-72
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ઘ) માિહતી અને Ĭસારણ Sub Sector : (d) Information and Broadcasting

મુÅય સદર : ૪૨૨૦ : માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ MAJOR HEAD : 4220 : Capital Outlay on Information and Publicity
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total -- -- -- 
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total -- -- -- 

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય 60  Others  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  100.56  --  --  --       મકાનો 101  Buildings -- 

 
--  --  100.56  --  --  --       એકіદર સરવાળો, અ×ય 60  Gross Total, Others -- 

 
--  --  100.56  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, માિહતી અને Ĭચાર 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ
4220  Gross Total, Capital Outlay on 

Information and Publicity
-- 

 
--  --  100.56  --  --  --  --  --   ચોÅખો સરવાળો, માિહતી અને Ĭચાર 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ
4220  Net Total, Capital Outlay on 

Information and Publicity
-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૦:માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ MAJOR HEAD:4220:Capital Outlay on Information and Publicity (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય 60  Others  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               મકાનો 101  Buildings  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               PUB-3 મકાનો

117382
42  PUB-3 Buildings

4220 60 101 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાજકોટ વીરપુર ખાતે 

િમЧડયા સે×ટરના નવાં મકાનું બાંધકામ.
2  (R. And B) Division, Rajkot 

Construction Of Building For Media 
Center At Virpur

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ પોરબંદર પોરબંદર 
ખાતે િમЧડયા સે×ટરના નવા મકાનનુ 
બાંધકામ

4  (R. And B) Division, Porbandar 
Construction of building for media 
center at Porbandar

-- 

                   Junagadh, R&B Division  
--  --  4965.00  14.31  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ જુનાગઢ જુનાગઢ 

ખાતે માિહતી ભવનનું બાંધકામ
5  (R and B) Division, Junagdh 

Construction of building for 
information bhavan at Junagadh.

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
200.00  --  16700.00  --  --  --       ઇલેકĺોિનક િમડીયા સેü ટરની Ċ થાપના 

સેકટર-૧૬,ગાધીનગર ખાતે નવુ મકાનનું 
બાધકામ.

6  To construct new building for 
electronic media at Sector-16 
Gandhinagar. .

-- 

                   Superintending Engineer, Capital 
Project Circle (R&B),Gandhinagar

 

150.00  --  --  --  --  --       ઇલેકટોનીક મીડીયા સેü ટરની Ċ થાપના 
સેકટર- ૧૬ ગાંધનગર ખાતે નવા મકાનના 
બાંધકામ બાબત

9  To construct new building for 
Electronic Media at Sector 16 
Gandhinagar

-- 

                 સુરત   Surat  
148.00  --  --  --  --  --       સુરત ખાતે જીĄ લા માિહતી કચેરીનું નવા 

મકાનના બાંધકામ બાબત
10  To construct new building for District 

Informaton Office at Surat
-- 

 
498.00  --  21665.00  14.31  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૦:માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ MAJOR HEAD:4220:Capital Outlay on Information and Publicity (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 

માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

-- 

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

-- 

 
498.00  --  100.56  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total -- 

 
498.00  --  100.56  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, મકાનો 101  Gross Total, Buildings -- 

 
200876.35  --  100.56  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય 60  Gross Total, Others -- 
 
200876.35  --  100.56  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, માિહતી અને Ĭચાર 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ
4220  Gross Total, Capital Outlay on 

Information and Publicity
-- 
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ચ) અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓નું કàયાણ Sub Sector : (e) Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes

મુÅય સદર : ૪૨૨૫ : અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે 
મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 

MAJOR HEAD : 4225 : Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes.
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 2932.00 -- 2932.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 2932.00 -- 2932.00

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               પછાત વગђ↓નું કàયાણ 03  Welfare of Backward Classes  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45     િશΤણ 277  Education 2932.00

 
--  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45     એકіદર સરવાળો, પછાત વગђ↓નું કàયાણ 03  Gross Total, Welfare of Backward 

Classes
2932.00

 
--  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   એકіદર સરવાળો, અનુસૂિચત જાિતઓ, 

અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત 
વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 

4225  Gross Total, Capital Outlay on Welfare 
of Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and other Backward Classes.

2932.00

 
--  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   ચોÅખો સરવાળો, અનુસૂિચત જાિતઓ, 

અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત 
વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 

4225  Net Total, Capital Outlay on Welfare of 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
other Backward Classes.

2932.00

 

H-2058-73
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૫:અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ 
MAJOR HEAD:4225:Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               પછાત વગђ↓નું કàયાણ 03  Welfare of Backward Classes  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               િશΤણ 277  Education  
--  --               કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Centrally Sponsered Scheme :  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મકાનો

137942
42  Buildings

4225 03 277 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  45.50  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ. રાËયમાં 

અ×ય પછાત વગђ↓ માટъના સરકારી 
મકાનોની પુન:સજાવટ

11  Various (R. and B.) Division, 
Refurnishing of Govt. buildings for 
other backward class in the state.

45.50

--  --  --  --  81.90  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમરъલી. રાજુલા 
ખાતે િનવાસી શાળાના મકાનનું બાંધકામ.

25  (R. and B.) Division, Amreli. 
Construction of residential school 
building at Rajula.

-- 

                     
--  --  --  --  222.95  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ. રાજકોટ 

ખાતે િનવાસી શાળાના મકાનનું બાંધકામ
37  (R. and B.) Division, Rajkot. 

Construction of residential school 
building at Rajkot.

222.95

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
4248.00  --  --  --  591.50  --       િવસનગર,ધંધુકા, રાજુલા, મોરબી,ઇડર 

બરોડા,વઢવાણ અને પોરબંદર ખાતે 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટъના સરકારી 
છĦાલયો અને િનવાસી શાળાઓનું 
બાંધકામ.

46  Construcation of buildings for Govt. 
Hostels and Residential schools 
at Visnagar, Dhandhuka, Rajula, 
Morbi, Idar, Vadodara,Wadhvan and 
Porbandar.

109.20

4248.00  --  --  --  673.40  --       િવસનગર,ધંધુકા, રાજુલા, મોરબી,ઇડર 
બરોડા,વઢવાણ અને પોરબંદર ખાતે 
છોકરાઓ અને છોકરીઓ માટъના સરકારી 
છĦાલયો અને િનવાસી શાળાઓનું 
બાંધકામ.

47  Construcation of buildings for Govt. 
Hostels and Residential schools 
at Visnagar, Dhandhuka, Rajula, 
Morbi, Idar, Vadodara,Wadhvan and 
Porbandar.

382.20

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
200.00  --  --  --  --  --       વલસાડ ખાતે કЮમાર સરકારી છાĦાલયનુ 

બાંધકામ
68  To construct building for govt. boys 

hostel at Valsad.
-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૫:અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ 
MAJOR HEAD:4225:Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ભાવનગર   Bhavnagar  

200.00  --  --  --  136.50  --       મહુવા, ભાવનગર ખાતે કЮમાર સરકારી 
છĦાલય નુ બાંધકામ

69  To construct building for govt. 
boys hostel at Mahuva, District 
Bhavanagar.

136.50

                 દાહોદ   Dahod  
200.00  --  --  --  --  --       દાહોદ ખાતે કЮમાર સરકારી છાĦાલયનું 

કામ.
70  To construct building for govt. boys 

hostel at Dahod
-- 

                 સુરત   Surat  
200.00  --  --  --  63.70  --       સુરત ખાતે કЮમાર સરકારી છાĦાલયનું કામ 71  Construction building for govt. boys 

hostel at Surat,
-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
200.00  --  --  --  50.05  --       વડોદરા ખાતે કЮમાર સરકારી છĦાલયનુ 

બાંધકામ
72  To construct building for govt. boys 

hostel at Vadodara,
-- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
200.00  --  --  --  --  --       ઉના, િજ·ો જુનાગઢ ખાતે કЮમાર સરકારી 

છાĦાલયનું કામ.
73  To construct building for govt. boys 

hostel at Una, District Junagadh.
-- 

                 કÉછ   Kachchh  
200.00  --  --  --  --  --       ભુજ, િજ·ો કÉછ ખાતે કЮમાર સરકારી 

છાĦાલયનું કામ
74  To construct building for govt. boys 

hostel at Bhuj, District Kutchh. 
therefore this new work is presented.

1.82

                 ખેડા   Kheda  
200.00  --  --  --  --  --       નડીઆદ, િજ·ો ખેડા ખાતે કЮમાર સરકારી 

છાĦાલયનું કામ
75  To construct building for govt. boys 

hostel at Nadiad,District Kheda. 
therefore this new work is presented.

-- 

                 કÉછ   Kachchh  
--  --  --  --  9.10  --       ગાંધીધામ, િજ·ો ભુજ ખાતે કЮમાર સરકારી 

છાĦાલયનું બાધકામ.
87  Construction of building for govt. 

boys hostel,at Gandhidham,District 
Bhuj.

4.56

                 વડોદરા   Vadodara  
712.00  --  --  --  --  --       સાવલી િજ·ો વડોદરા ખાતે આદશ↓ 

િનવાસી શાળાનું (િવકસિત જાતી) બાંધકામ.
97  Construction of Building for 

residential school,at Savli, Vadodara
-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૫:અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ 
MAJOR HEAD:4225:Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ભાવનગર   Bhavnagar  
--  --  --  --  273.00  --       સરકારી કЮમાર છાĦાલય િવ.જા. બાંધકામ 100  Govt. Boys Hostel -DCW New 

building Construction
273.00

                 આણંદ   Anand  
--  --  --  --  81.90  --       સરકારી કЮમાર છાĦાલય િવ.જા. બાંધકામ 

ખંભાત
101  Govt. Boys Hostel -DCW New 

building Construction Khambhat
81.90

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,વલસાડ   Valsad, R&B Division  
--  --  --  --  445.90  --       સરકારી ક×યા છાĦાલય િવ.જા. બાંધકામ 102  Govt. Girls Hostel -DCW New 

building Construction
91.00

                 આણંદ   Anand  
--  --  --  --  --  --       સરકારી ક×યા છાĦાલય િવ.જા. બાંધકામ 

વ·ભ િવÖયાનગર
103  Govt. Girls Hostel -DCW New 

building Construction Vallabha 
Vidhya Nagar

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
900.00  --  --  --  191.10  --       ખંભાિળયા ખાતે આદશ↓ િનવાસી શાળા 

બાંધકામ.
104  Ideal Residential School at 

Khambhaliyaa Dist Jamnagar New 
buildiing Construction

-- 

                 આણંદ   Anand  
900.00  --  --  --  273.00  --       ખંભાત ખાતે આદશ↓ િનવાસી શાળા 

બાંધકામ બાબત ખંભાø
105  Ideal Residential School New 

buildiing Construction Khambhat
273.00

                 અમરъલી   Amreli  
908.22  --  --  --  273.00  --       આદશ↓ િનવાસી શાળાના નવ મકાનના 

બાંધકામ બાબત
106  Construction of new buildiing for 

Ideal Residential School
273.00

                 નવા કામ   New Work  
                 નવસારી   Navsari  

1526.00  --  --  --  --  --       િચખલી િજ. નવસારી ખાતે સામાિજક અને 
શૈΤિણક રીતે પછાત વગ↓ (િવ.જા.)ની આદશ↓ 
િનવાસી શાળા ક×યા માટъના નવા બાંધકામ 
બાબત.

107  Construction of New Building of Ideal 
Residential School of Socially and 
Economically Backward Class (DC) 
for Girls at Chikhali, Dis. Navsari.

455.00

 
15042.22  --  --  --  3412.50  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 2349.63

--  --  --  --  262.50  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

180.73
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૨૫:અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી 

ખચ↓ જોગવાઈ 
MAJOR HEAD:4225:Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  75.00  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 

માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

51.64

 
--  --               મોટા કામો 5300  Major Works  
                 નવા કામ   New Work  
                 પંચમહાલ   Panchamahal  

350.00  --  --  --  --  --       હાલોલ, િજ. નવસારી ખાતે સામાિજક અને 
શૈΤિણક રીતે પછાત વગ↓ (િવ.જા.)ની આદશ↓ 
િનવાસી શાળા કЮમાર માટъના નવા બાંધકામ 
બાબત.

1  Construction of New Building of Ideal 
Residential School of Socially and 
Economically Backward Class (DC) 
for Girls at Halol, Dis. Panchmahal.

318.50

 
350.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 318.50

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

24.50

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

7.00

 
15392.22  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 2932.00
 
15392.22  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   એકіદર સરવાળો, િશΤણ 277  Gross Total, Education 2932.00
 
15392.22  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   એકіદર સરવાળો, પછાત વગђ↓નું કàયાણ 03  Gross Total, Welfare of Backward 

Classes
2932.00

 
15392.22  --  2861.47  --  3750.00  --  680.45  --   એકіદર સરવાળો, અનુસૂિચત જાિતઓ, 

અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય 
પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ 
જોગવાઈ 

4225  Gross Total, Capital Outlay on 
Welfare of Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other 
Backward Classes.

2932.00

 

H-2058-74
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (જ) સમાજ કàયાણ અને પોષણ Sub Sector : (g) Social Welfare and Nutrition

મુÅય સદર : ૪૨૩૫ : સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4235 : Capital Outlay on Social Security and Welfare
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 1101.21 -- 1101.21
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 1101.21 -- 1101.21

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               પુન:çથાપન 01  Rehabilitation  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  277.50  --  1405.84  --  350.00     અ×ય પુન: çથાપન યોજના 201  Other Rehabilitation Scheme 1101.21

 
--  --  277.50  --  1405.84  --  350.00     એકіદર સરવાળો, પુન:çથાપન 01  Gross Total, Rehabilitation 1101.21

 
--  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   એકіદર સરવાળો, સમાજ સુરΤા અને 

કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
4235  Gross Total, Capital Outlay on 

Social Security and Welfare
1101.21

 
--  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   ચોÅખો સરવાળો, સમાજ સુરΤા અને 

કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
4235  Net Total, Capital Outlay on Social 

Security and Welfare
1101.21
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૩૫:સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4235:Capital Outlay on Social Security and Welfare (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               પુન:çથાપન 01  Rehabilitation  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય પુન: çથાપન યોજના 201  Other Rehabilitation Scheme  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મકાનો

137943
42  Buildings

4235 01 201 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               નાના કામ 2700  Minor Works  
                 ભાવનગર   Bhavnagar  

9.07  --  --  --  8.26  --       િજĄ લા સમાજ સુરΤા કચેરી, ભાવનગરને 
રીનોવેટ કરવા બાબત

1  Renovation of District Social Defence 
office at Bhavanagar

-- 

 
9.07  --  --  --  8.26  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  0.63  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

-- 

--  --  --  --  0.18  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

-- 

 
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  108.00  --  67.85  --       સામાજીક સુરΤા ΤેĦ હъઠળ જુનાં મકાનોને 

પુન સુસŹ બનાવવાં
1  Refurnishing of old buildings under 

the social defence sectors
182.00

--  --  --  --  --  --       પાટનગર યોજના Ĭભાગ. માટъ સુરΤા 
િવભાગ, ગાંધીનગર ખાતે નિવનીકરણનું 
કામ.

5  Capital Project Division,Gandhinagar. 
Renovation work of social defence 
department at Gandhinagar.

-- 

                   Various District Of State  
547.52  --  --  --  --  --       વડોદરા,સુરત,રાજકોટ,અમદાવાદ ખાતે 

સમાજ સુરΤા સંકЮલની રચના.
8  Construction of the Building 0f Social 

Defence at Camplex of Baroda , 
Surat, Rajkot, Ahmedabad.

91.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૩૫:સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4235:Capital Outlay on Social Security and Welfare (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,ભાવનગર   R & B Divisions, Bhavanagar  

209.20  --  --  --  9.10  --       ભાવનગર ખાતેના ઓÿ ઝવ›શન હોમના 
નવા મકાનનું બાંધકામ

12  Construction of observation home 
Building in Bhavanagar Dist.
Bhavnagar.

18.20

                     
52.00  --  --  --  --  --       િજĄ લા સમાજ સુરΤા કચેરી અમદાવાદ, 

વડોદરા, િહÜમતનગર અને સુરત ને રીનોવેટ 
કરવા બાબત

13  Renovation of District Social Defence 
office at Ahemdabad, Himmat Nagar, 
Vadodara and Surat

9.10

                 મહъસાણા   Mahesana  
105.00  --  --  --  39.05  --       ઓÿ ઝ વેશન હોમ,મહъસાણાના નવા 

બાંધકામ બાબત
14  Building Construction of Observation 

Home-Mehsana
-- 

                 મા. અને મ. િવભાગ પાટણ   R & B Division, Patan  
355.84  --  --  --  136.50  --       પાટણ ખાતે િચĄ ļન હોમ સહ ઓÿ ઝેવેશન 

હોમ મકાનના બાંધકામ બાબત
15  Construction of Observation and 

Children Home for Boys at Jaleshwar 
Patan

45.50

                 વડોદરા   Vadodara  
291.65  --  --  --  265.40  --       વડોદરા ખાતે છોકરાઓ માટъ િચàļન 

હોમના નવા બાંધકામ બાબત
16  Construction of New Building 

observation Home for Boyss at 
Vadodara

18.20

35.16  --  --  --  32.00  --       વારસીયા િજ·ો- વડોદરા ખાતે િભΤુક 
çવીકર કы×ĩના નવા બાંધકામ બાબત

17  Construction of New Building of 
Bagger Home at Varasiya Dis. 
Vadodara

18.20

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
71.94  --  --  --  65.46  --       ડભોડા િજ·ો- ગાંધીનગર ખાતે મિહલા 

િભΤુક ગૃહના નવા બાંધકામ બાબત
18  Construction of New Building of 

wome ns bagger Home at Dabhoda 
Dist.Gandhigagar

91.00

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
216.61  --  --  --  197.12  --       સુરъ×ĩનગર ખાતે કЮમાર િચàļન હોમના નવા 

બાંધકામ બાબત
19  Construction of New Building for 

Children Home at Surendranagar
18.20

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
153.51  --  --  --  139.69  --       ગાંધીનગર ખાતે િચàļન હોમના રીનોવેટ 

બાબત
20  Renovation of Children Home at 

Ghandhinagar
18.20

                 અમરъલી   Amreli  
1061.92  --  --  --  318.89  --       અમરъલી ખાતે કЮમાર િચàļન હોમના નવા 

બાંધકામ બાબત
21  Construction of New Building 

Children Home for boys at Amreli
290.19
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૩૫:સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4235:Capital Outlay on Social Security and Welfare (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 નવા કામ   New Work  
                 પોરબંદર   Porbandar  

488.00  --  --  --  --  --       પોરબંદર ખાતે કЮમાર િચàļન હોમના નવા 
બાંધકામ બાબત.

22  Construction of New Building of 
Children Home for Boys at Porbander.

146.51

                   City (R&B) Division Ahmedabad  
185.81  --  --  --  --  --       િશશુĠુહ, અમદાવાદની સંçથાના નવા 

મકાન બાંધકામ માટъ.
23  Construction of New Building Works 

of Shisugruh at Ahmedabad.
55.80

 
3774.16  --  108.00  --  1271.06  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1002.10

--  --  --  --  97.77  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

77.09

--  --  --  --  27.94  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

22.02

 
3783.23  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 1101.21
 
3783.23  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય પુન: çથાપન 

યોજના
201  Gross Total, Other Rehabilitation 

Scheme
1101.21

 
3783.23  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   એકіદર સરવાળો, પુન:çથાપન 01  Gross Total, Rehabilitation 1101.21
 
3783.23  --  277.50  --  1405.84  --  350.00  --   એકіદર સરવાળો, સમાજ સુરΤા અને 

કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
4235  Gross Total, Capital Outlay on 

Social Security and Welfare
1101.21
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ख-સામાિજક સમૂહ સેવાઓના મૂડી િહસાબ (ચાલુ) Sector B-Capital Account of Social and Community Services
પેટા સેÄટર : (ઝ) અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ Sub Sector : (h) Capital outlay on Other Social Services

મુÅય સદર : ૪૨૫૦ : અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD : 4250 : Capital Outlay on Other Social Services
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 24512.85 -- 24512.85
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 24512.85 -- 24512.85

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00     રોજગાર 203  Employment 24512.85

 
--  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય સામાિજક 

સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ.
4250  Gross Total, Capital Outlay on 

Other Social Services
24512.85

 
--  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00  --   ચોÅખો સરવાળો, અ×ય સામાિજક 

સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ.
4250  Net Total, Capital Outlay on Other 

Social Services
24512.85
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               રોજગાર 203  Employment  
--  --               અંશત કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Partly Centrally Sponsered Scheme 

:
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               EMP-1 મકાનો

117891
42  EMP-1 Buildings

4250 00 203 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  --       કચેરી ખચ↓ 1300  Office Expenses -- 
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  350.00  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭાભાગ, ગાંધીનગર. 

ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા, ચાંદખેડા માટъ 
વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાનું બાંધકામ.

2  Captial Project Division, Gandhinagar. 
Construction of administrative block 
and workshop building for industrial 
training institute, Chandkheda

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા થલતેજ માટъ 
વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાનું બાંધકામ.

5  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction of administrative block 
and workshop building for industrial 
training institute, Thaltej.

-- 

--  --  --  --  --  --       ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા, જામનગર ખાતે 
સરકારી મકાનનાં બાંધકામો.. (૭૫ ટકા કы×ĩ 
પુરçકжત યોજના)

7  Civil works to Government building 
at indstrial institute training, 
Jamnagar. (75 % Centrally Sponsored 
Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વલસાડ. ઔ˜ોિગક 
તાલીમ સંçથા પારડી ખાતે સરકારી 
મકાનનાં બાંધકામો (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

12  (R. and B.) Division, Valsad. Civil 
Works to Government building at 
Industrial Training Institute at Pardi. 
(75 % Centrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  4.97  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા. ઔ˜ોિગક 
તાલીમ સંçથા ગોધરા ખાતે સરકારી 
મકાનનાં બાંધકામો (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

16  (R. and B.) Division, Godhra. civil 
works to Government building at 
industrial training institute, Godhra. 
(75 % Centrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર. પાલનપુર 
ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ 
કાય↓શાળા થીયરી λમનું બાંધકામ અને 
સુધારા-વધારા. (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

18  (R. and B.) Division, Palanpur. 
addition, alteration and construction 
of workshop and theory rooms for 
industrial training institute at Palanpur 
(75 % Cetrally Sponsored Scheme)

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ. ગ℮ડલ ખાતે 

ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ કાય↓શાળા 
થીયરી λમનું બાંધકામ અને સુધારા-વધારા. 
(૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

19  (R. and B.) Division, Rajkot. 
Addition, alteration and construction 
of workshop and theory rooms for 
industrial training institute at Gondal 
(75 % Cetrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. સરખેજ 
ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ 
કાય↓શાળા થીયરી λમનું બાંધકામ અને 
સુધારા-વધારા. (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

20  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Addition, alteration and construction 
of workshop and theory rooms for 
industrial training institute at Sarkhej 
(75 % Cetrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  4.55  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા. દશરથ ખાતે 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ કાય↓શાળા 
થીયરી λમનું બાંધકામ અને સુધારા-વધારા. 
(૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

21  (R. and B.) Division,Vadodra. 
Addition, alteration and construction 
of workshop and theory rooms 
for industrial training institute at 
Dasharatha (75 % Cetrally Sponsored 
Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       (માં અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ પાલનપુર, 
અંકલેΐર, ગ℮ડલ અને ગોધરા સરસપુર, 
પાલનપુર, અંકલેΐર, ગ℮ડલ અને ગોધરા 
ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાઓ માટъ 
૩૫૦૦ બેઠકોનો સમાવેશ કરવા હાલના 
મકાનનું િવçતરણ (ઇએમપી-૧) 

22  (R. and B.) Division, Ahmedabad 
Palanpur, Ankleshwar, Gondal and 
Godhara Expansion of existing 
buildings to accomodate add industrial 
training instituitional seats from 3500 
seats For industrial training institues 
at Saraspur, Palanpur, Ankleshwar, 
Gondal and Godhara. (EMP-1)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર, વડોદરા, 
િહѕમતનગર અને પાટનગર પરીયોજના 
Ĭભાગ ગાંધીનગર. સુરъ×ĩનગર, વડોદરા, 
િહѕમતનગર અને દъહગામ ખાતે ઔ˜ોિગક 
તાલીમ સંçથાઓમાં મરામત અને સુધારા-
વધારા.

23  (R. and B.) Division, Surendranagar, 
Vadodara, Himatnagar and capital 
project division Gandhinagar. 
repairing and additions, alteration 
of industrial training institution at 
Surendranagar, Vadodra, Himatnagar 
and Dahegam.

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર, 

િહѕમતનગર, જામનગર. પાલનપુર, 
મોડાસા અને જામનગરની ઔ˜ોિગક 
તાિલમ સંçથાઓમાં છાĦાલયના મકાનની 
મરામત(ઈએમપી-૧)

24  (R. and B.) Division, Palanpur, 
Himatnagar and Palanpur. repairing of 
hostel building at industrial training 
institute at Palanpur, Modasa and 
Jamnagar (EMP-1)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા, કЮબેરનગર 
ખાતે એરલાઈ×સ તાલીમ કы×ĩના મકાનનું 
બાંધકામ (ઈએમપી-૧) 

26  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction of air lines training 
center building at industrial training 
institute, Kubernagar (EMP-1)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, જામનગર, 
જુનાગઢ, સુરત, અમદાવાદ અને અંકલેΐર. 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા, જામનગર, 
જુનાગઢ, સુરત, સરસપુર અને અંકલેΐર 
માટъ મોટર ļાઇવỲગ çકЮલના મકાનનું 
બાંધકામ (ઈએમપી-૧) 

27  (R. and B.) Division, Jamnagar, 
Junagadh, Surat, Ahmedabad and 
Ankleshwar. Construction motor 
driving school building for industrial 
training institute, Jamnagar, Junagadh, 
Surat, Saraspur and Ankleshwar 
(EMP-1)

-- 

--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ સે×ટર 
ઓફ એકસેલ×સ અ×વયે પસંદ કરાયેલી 
૨૩ ઓ˜ોિગક તાલીમ સંçથાઓ ખાતે નવી 
લેÆવ′જ લેબનું બાંધકામ (ઇએમપી-૧) 

28  Various (R.and B.) Division 
Construction of new language lab at 
23 industrial training institute which 
are selected under center of excellence 
emp-I

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા. હાલોલ ખાતે 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ, કાય↓શાળા 
અને િથયરી λમનું બાંધકામ અને સુધારા-
વધારા (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

29  (R. and B.) Division, Godhra. 
Addition, alteration and construction 
of workshop and theory room for 
industrial training institute at Halol 
(75 % Centrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા. વાસદ ખાતે 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ, કાય↓શાળા 
અને થીયરી λમનુ બાંધકામ અને સુધારા-
વધારા (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

30  (R. and B.) Division, Vadodara. 
Addition, alteration and construction 
of workshop and theory room for 
industrial training institute at Vasad 
(75 % Centrally Sponsored Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       પાટણ ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ, 
કાય↓શાળા અને િથયરી λમનું બાંધકામ 
અને સુધારા-વધારા (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

32  Addition, alteration and construction 
of workshop and theory room for 
industrial training institute at Patan 
(75 % Centrally Sponsored Scheme)

-- 

 

H-2058-76
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા. ઉǼરસંડા ખાતે 

ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ, કાય↓શાળા 
અને િથયરી λમનું બાંધકામ અને સુધારા-
વધારા (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના) 

36  (R. and B.) Division, Kheda. Addition, alteration 
and construction of workshop and theory room 
for industrial training institute at Uttarsanda (75 
% Centrally Sponsored Scheme)

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 

મણીનગર ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા 
માટъ વક↕શોપ મકાન તથા થીયરી વગ↓ખંડનું 
બાંધકામ.

37  (R. and B.) Division, Ahmedabad. Construction 
of theory class room at workshop building for 
industrial training institute at Maninagar.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા. વાઘોડીયા 

ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ વક↕શોપ 
મકાન તથા થીયરી વગ↓ખંડનું બાંધકામ

41  (R. and B.) Division, Vadodara. Construction 
of theory class room and workshop building for 
industrial training institute at Vaghodiya.

-- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
--  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ. બારવડા, 

પડધરી, તળાજા, હાંસોટ, ભચાઉ, બગસરા, 
જાફરાબાદ, માિળયા, સુરત (આઇ. ટી. 
આઇ. મહીલા પાંખ), લાલપુર ખાતે નવા 
ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથામાં કіપાઉ×ડ વોલનું 
બાંધકામ.

42  Various (R. and B.) Division. Construction 
of compound wall at workshop building 
for industrial training institute at Barvede, 
Padadhari, Talaja, Hansot, Bhachu, Bagasara, 
Jafarabad, Maliya, Surat (ITI Mahila wing), 
Jodiya, Gorva (ITI Mahila wing), Lalpur

-- 

--  --  --  --  --  --       ૨૦ જીઆઇડીસી વીçતારો ખાતે સેટъલાઇટ 
ઓ˜ોિગક તાલીમ સંçથા માટъ જી.આઇ.
ડી.સી વીçતારમા કіÜપાઉડ વોલનું બાંધકામ 
તથા અ×ય િસિવલ કામો

43  Construction Of Compound wall and other 
civil works in GIDC area for satellite industrial 
training institute at 20 GIDC areas.

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
--  --  --  --  --  --       પાટનગર પરીયોજના, Ĭભાગ ગાંધીનગર. 

રોજગાર અને તાલીમ િનયામકની કચેરી, 
ગાંધીનગરને સંગીન બનાવવી.

44  Capital Project Division, Gandhinagar. to 
strengthen office the director of employment 
and training at Gandhinagar. (EMP-1)

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરъ×ĩનગર. 

ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા, ધાંગĪા ખાતે 
ઉÓકжΗ કы×ĩ યોજના અ×વયે વક↕શોપ મકાન 
અને િથયરી વગ↓ખંડમાં સુધારા-વધારા અને 
બાંધકામ (૭૫ % કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

45  (R. and B.) Division, Surendranagar Addition, 
alternation and constitution of work shop 
building and theory rooms under centre Of 
excellance scheme at industrial training institute, 
Dhangdhara (75 % Centrally Sponsorred 
Scheme)

-- 
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                 નવસારી   Navsari  
--  --  --  --  --  --       પાટનગર પરીયોજના, Ĭભાગ ગાંધીનગર. 

ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથા કલોલ ખાતે 
ઉÓકжΗ કы×ĩ યોજના અ×વયે વક↕શોપ મકાન 
અને િથયરી વગ↓ખંડમાં સુધારા-વધારા અને 
બાંધકામ (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

46  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Addition, alternation and constitution 
of workshop building and theory 
rooms under centre of excellance 
Scheme at industrial training institute, 
Kalol (75 % Centrally Sponsored 
Scheme)

-- 

                 ખેડા   Kheda  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા. ઔ˜ોિગક 

તાલીમ સંçથા, માતર ખાતે ઉÓકжΗ કы×ĩ 
યોજના અ×વયે વક↕શોપ મકાન અને િથયરી 
વગ↓ખંડમાં સુધારા-વધારા અને બાંધકામ 
(૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

50  (R. and B.) Division, Kheda. Addition, 
alternation and construction of 
workshop building and theory rooms 
under centre of excellance scheme at 
industrial training institute, Matar (75 
% Centrally Sponsored Scheme)

-- 

                 પાલનપુર   Palanpur  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાલનપુર. ઔ˜ોિગક 

તાલીમ સંçથા, ડીસા ખાતે ઉÓકжΗ કы×ĩ 
યોજના અ×વયે વક↕શોપ મકાન અને િથયરી 
વગ↓ખંડમાં સુધારા-વધારા અને બાંધકામ 
(૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત યોજના)

51  (R. and B.) Division, Palanpur. 
Addition, alternation and construction 
of workshop building and theory 
rooms under centre of excellance 
scheme at industrial training institute, 
Deesa (75 % Centrally Sponsored 
Scheme)

-- 

--  --  --  --  --  --       િભલાડ ખાતે ઔ˜ોગીક તાિલમ સંçથા માટъ, 
કાય↓શાળા અને થીયરી λમ નું બાંધકામ 
અને સુધારા-વધારા. (૭૫ ટકા કы×ĩ પુરçકжત 
યોજના)

54  Addition, alteration and construction 
of workshop and theory room for 
industrial training at Bhilad. (75 % 
Centrally Sponsored Scheme)

-- 

                     
--  --  369.00  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ જુદી જુદી 

ઔ˜ોિગક તાિલમ સંçથાઓનું મુળભુત 
સવલતો સાથે આધુિનЧકકરણ સુધારણા

57  Various (R.and B.) Division 
Modernisation and improving basic 
facilities at different industrial training 
institutes

-- 
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--  --  --  --  --  --       ઔ˜ોિગક સંçથાઓ ખાતે ૫૦ કЮЧટર 

મંદીરનું બાંધકામ.
58  Construction of 50 KUTIR MANDIR 

at industrial training institution.
-- 

--  --  --  --  --  --       ઔ˜ોિગક તાિલમ સંçથાઓ ખાતે ૧૦૦ 
ગુજરાત ઔ˜ોિગક કૌશàય િવકાસ કы×ĩોનું 
બાંધકામ

59  Construction of Gujarat industrial 100 
skill development centre at industrial 
training institutes.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ. 
ઔ˜ોિગક તાિલમ સંçથા, ધોરાજી ખાતે 
િથયરી વગ↓ખંડો અને વક↕શોપનું બાંધકામ.

60  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction of theory class room 
and workshop buildings at industrial 
training institute at Dhoraji.

-- 

--  --  15279.00  --  --  --       ઔ˜ોિગક તાિલમ સંçથા, હાЧરજ ખાતે 
િથયરી વગ↓ખંડ અને વક↕શોપના મકાનનું 
બાંધકામ.

61  Construction of theory class room 
and workshop buildings at industrial 
training institute, Harij.

-- 

--  --  103.00  --  --  --       ઔ˜ોિગક તાિલમ સંçથા, સાંતલપુર ખાતે 
િથયરી વગ↓ખંડ અને વક↕શોપના મકાનનું 
બાંધકામ

65  Construction of theory class room 
and workshop buildings at industrial 
training institute, Santalpur.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
88.00  --  --  --  --  --       દશરથ ખાતે આઇટીઆઇના બાંધકામ 

બાબત
68  Construction of Instructor Training 

Wing, at I.T.I Dashrath
-- 

                 અમરъલી   Amreli  
300.00  --  87.00  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા વડીયા ખાતે 

વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

69  Construction of theory class room, 
Adm.block and work shop buildings 
at Industrial Training Institute, 
VADIA.

-- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
300.00  --  --  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા ચોટીલા ખાતે 

વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

70  Construction of theory class room, 
Adm.block and work shop buildings 
at Industrial Training Institute,Chotila

-- 

                 ગોધરા   Godhara  
300.00  --  --  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા શહъરા ખાતે 

વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

76  Construction of theory class room, 
Adm.block and work shop buildings 
at Industrial Training Institute, 
SHAHERA.

-- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
300.00  --  20428.00  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા ઘોઘા ખાતે 

વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

78  Construction of theory class room, 
Adm.block and work shop buildings 
at Industrial Training Institute, 
GHOGHA.

-- 
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                   City Divisions, Rajkot  

300.00  --  4269.00  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા વાંકાનેર ખાતે 
વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

79  Construction of theory class room, 
Adm.block and work shop buildings 
at Industrial Training Institute, 
VANKANER.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
100.12  --  2299.00  --  --  --       કЮબેરનગર, પાલનપુર, મોડાસા, ખેડĮહમા, 

તરસાલી, ગોધરા, બીલીમોરા, સુરત, 
રાજકોટ અને અમરъલી ૧૦ આઇ.ટી.આઇ 
હોçટъલ મકાન ના સમારકામ માટъ

82  Reparing And Renovation Of 10 
Hostel building at exesting I.T.I. 
Kubernagar, Palanpur, Modasa, 
Khedbrahma, Tarsali, Godhra, 
Bilimora, Surat, Rajkot and Amreli

-- 

300.00  --  11679.00  --  --  --       રાËયની સરકારી આઇ.ટી.આઇ ના 
મકાનોમા સુધારા વધારા તથા રીપેЧરѕગ 
કામો બાબત

83  Additional and alteration for 
upgradation of facilities of workshop, 
theory room and Adm. building.

-- 

1080.00  --  --  --  --  --       ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથા કыવીકы ખાતે 
વહીવટી Úલોક અને કાય↓શાળાના બાંધકામ 
બાબત

85  Construction of Work shop and theory 
class room at KVK Centre

-- 

                   Various District Of State  
100.00  --  --  --  --  --       આઇટીઆઇ માટъના 3 કાય↓શાળા અને 3 

વગ↓ખંડોનું બાંધકામ
216  Constioction of 3 work shop and 3 

class rooms.for ITI.
-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
600.00  --  --  --  --  --       રાËયની જુદી જુદી આઇટીઆઇ તથા 

આઇટીસી તરસાલી ખાતેના મકાનોમાં 
નવીનીકરણના કામો.

217  Reparing and renovation work at 
differnt ITI and ITC Tarsali.

-- 

500.00  --  15787.00  --  --  --       રાધનપુર ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું 
બાંધકામ

218  Construction of Industrial Training 
institute at Radhanpur.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       ગોરવા-િજ·ો વડોદરા ખાતે મિહલા 
ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના બાંધકામ બાબત

219  Construction of Industrial Training 
institute at Gorwa-Mahila District 
Vadodara.

-- 

500.00  --  6176.00  --  --  --       મોરબી ખાતે ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

222  Construction of Industrial Training 
institute at Morbi

-- 

500.00  --  45464.00  --  --  --       વલસાડ-ખાતે મિહલા ઔ˜ોગીક તાલીમ 
સંçથાનું બાંધકામ.

225  Construction of Industrial Training 
institute( Mahila) at Valsad.

-- 

 

H-2058-77
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500.00  --  --  --  --  --       કાલોલ -ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ. 235  Construction of Industrial Training 

institute at Kalol
-- 

500.00  --  --  --  --  --       ગોધરા-ખાતે મિહલા ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું 
બાંધકામ.

237  Construction of Industrial Training 
Institute (Mahila) at Godhra.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       સિચન--ખાતે મિહલા ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું 
બાંધકામ.

244  Construction of Industrial Training 
Institute( Mahila) at Sachin

-- 

500.00  --  --  --  --  --       જાફરાબાદ ખાતે ઔ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના બાંધકામ 
બાબત

246  Construction of Industrial Training 
Institute at Jafrabaad.

-- 

500.00  --  8975.00  --  --  --       પડધરી-ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ. 248  Construction of Industrial Training 
Institute at Paddhari

-- 

500.00  --  --  --  --  --       બગાસરા ખાતે મિહલાઓ માટъ ઔ˜ોિગક તાલીમ 
સંçથાનું બાંધકામ.

249  Construction of Industrial Training 
Institute for Women at Bagasara.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       હજીરા -ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ. 251  Construction of Industrial Training 
institute at Hajira

-- 

500.00  --  117.00  --  --  --       ધારી -ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ. 256  Construction of Industrial Training 
Institute at Dhari.

-- 

500.00  --  14.00  --  --  --       લાઠી ખાતે ઔ˜ોિગક તાલીમ સંçથાનું બાંધકામ. 257  Construction of Industrial Training 
Institute at Lathi.

-- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
1717.00  --  9997.00  --  51.87  --       રાËયની િવિવધ આઇ.ટી.આઇ.નું સમારકામ. 260  Repair and Renovation of ITI -- 

                     
545.00  --  --  --  1954.68  --       આઇટીઆઇ કЮબેરનગર, અમદાવાદ ખાતે મàટી çટોરી 

બીàડỲગનું બાંધકામ કરવા બાબત
261  Construction of Multi story Bulding at 

ITI Kuberanagar
910.00

545.00  --  --  --  --  --       આઇટીઆઇ ગોરવા - વડોદરા, અમદાવાદ ખાતે મàટી 
çટોરી બીàડỲગનું બાંધકામ કરવા બાબત

262  Construction of Multi story Bulding at 
ITI Gorva-Vadodara

-- 

545.00  --  --  --  728.00  --       સુરત ખાતે મàટી çટોરી બીàડỲગનું બાંધકામ કરવા 
બાબત

263  Construction of Multi story Bulding 
at ITI Surat

273.00

545.00  --  --  --  45.50  --       સુરъ×ĩનગર ખાતે મàટી çટોરી બીàડỲગનું બાંધકામ 
કરવા બાબત

264  Construction of Multi story Bulding at 
ITI Surendranagar

1092.00

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
218.00  --  23964.00  --  --  --       આઇટીઆઇ માંડલા ખાતે આઇટીઆઇનું બાંધકામ 

કરવા બાબત
265  Construction of ITI Mandal -- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
218.00  --  --  --  --  --       આઇટીઆઇ કડી ખાતે આઇટીઆઇનું બાંધકામ કરવા 

બાબત
266  Construction of ITI Kadi -- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
218.00  --  36645.00  --  --  --       આઇટીઆઇ બાવળા ખાતે આઇટીઆઇનું બાંધકામ 

કરવા બાબત
267  Construction of ITI Bavla -- 

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
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218.00  --  --  --  0.91  --       આઇટીઆઇ સુરъ×ĩનગર- મિહલા ખાતે 

આઇટીઆઇનું બાંધકામ કરવા બાબત
268  Construction of Women ITI 

Surendranagar -
-- 

                 કÉછ   Kachchh  
218.00  --  32762.00  --  --  --       આઇટીઆઇ નખĦણા ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
269  Construction of ITI Nakhatrana -- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
218.00  --  --  --  --  --       આઇટીઆઇ ધોળકા ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
270  Construction of ITI Dholka -- 

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
218.00  --  31375.00  --  --  --       આઇટીઆઇ ધાનેરા ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
271  Construction of ITI Dhanera -- 

218.00  --  48177.00  --  --  --       આઇટીઆઇ દાંતીવડા ખાતે આઇટીઆઇનું 
બાંધકામ કરવા બાબત

272  Construction of ITI Dantivada -- 

                 ખેડા   Kheda  
218.00  --  38419.00  --  0.45  --       આઇટીઆઇ ઉમરъઠ ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
273  Construction of ITI Umareth -- 

218.00  --  74274.00  --  0.45  --       આઇટીઆઇ પેÎલાદ ખાતે આઇટીઆઇનું 
બાંધકામ કરવા બાબત

274  Construction of ITI Petlad -- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
218.00  --  65947.00  --  0.91  --       આઇટીઆઇ બેચરાજી ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
275  Construction of ITI Bechraji -- 

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
218.00  --  14643.00  --  45.50  --       આઇટીઆઇ િશહોર ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
277  Construction of ITI Sihor -- 

                 જામનગર   Jamnagar  
218.00  --  39273.00  --  --  --       આઇટીઆઇ જોડીયા ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
278  Construction of ITI Jodia -- 

                 કÉછ   Kachchh  
218.00  --  49718.00  --  22.75  --       આઇટીઆઇ અંજાર ખાતે આઇટીઆઇનું 

બાંધકામ કરવા બાબત
279  Construction of ITI Anjar -- 

                 જુદા çથળો   Various Places  
1962.00  --  198874.00  --  792.97  --       રાËયની જુદી જુદી આઇટીઆઇમાં ૭૫ 

વક↕શોપ અને ૭૫ વગ↓ખંડો ના બાંધકામ
280  Construction of new 75 Additional 

workshop and 75 theoty room at 
differnet ITI of the State

172.81
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                 ભλચ   Bharuch  

1800.00  --  --  --  227.50  --       અંકલેΐર ખાતે Üàટીçટોરી ઓ˜ોગીક 
તાલીમ સંçથાના બાંધકામ બાબત

281  Construction of Multistory Building at 
ITI Ankleshwar

227.50

                 વડોદરા   Vadodara  
1800.00  --  --  --  227.50  --       તસાલી ખાતે Üàટીçટોરી ઓ˜ોગીક તાલીમ 

સંçથાના બાંધકામ બાબત
282  Construction of Multistory Building at 

ITI Tarsali.
455.00

                 મહъસાણા   Mahesana  
1800.00  --  --  --  1365.00  --       િવસનગર ખાતે Üàટીçટોરી ઓ˜ોગીક 

તાલીમ સંçથાના બાંધકામ બાબત
283  Construction of Multistory Building at 

ITI Visnagar.
910.00

                 જામનગર   Jamnagar  
1800.00  --  --  --  1092.00  --       જામનગર ખાતે Üàટીçટોરી ઓ˜ોગીક 

તાલીમ સંçથાના બાંધકામ બાબત
284  Construction of Multistory Building at 

ITI Jamnagar.
455.00

                 પાલનપુર   Palanpur  
1800.00  --  --  --  910.00  --       પાલનપુર ખાતે Üàટીçટોરી ઓ˜ોગીક 

તાલીમ સંçથાના બાંધકામ બાબત
285  Construction of Multistory Building at 

ITI Palanpur.
1710.80

                 જુદા çથળો   Various Places  
400.00  --  --  --  4.55  --       રાËયની જુદી જુદી આઇટીઆઇઓને મળъલ 

સરકારી જમીન ફરતે કіÜપાઉ×ડવોલના 
બાંધકામ બાબત

286  Construction of compound wall on the 
periphery of land acquired for I.T.I. 
Building at various I.T.I.

22.30

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
1013.04  --  --  --  9.10  --       રાËયની જુદી જુદી આઇટીઆઇ ખાતે 

સુધારા વધારા અને મરામત ના િસિવલ 
કામો બાબત

287  Reparing and Renovation work at 
diffrent ITI of the state.

9.10

                 મહъસાણા   Mahesana  
800.00  --  --  --  409.50  --       ઊંઝા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
288  Construction of ITI Building at Unja 637.00

                 આણંદ   Anand  
800.00  --  --  --  409.50  --       બોરસદ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
289  Construction of ITI Building at 

Borsad.
22.75

                 વડોદરા   Vadodara  
800.00  --  --  --  409.50  --       કરજણ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
290  Construction of ITI Building at 

Karjan.
227.50

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       લખતર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
291  Construction of ITI Building at 

Lakhtar.
318.50
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                 કÉછ   Kachchh  

800.00  --  --  --  409.50  --       ભચાઉ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

292  Construction of ITI Building at 
Bhachau.

91.00

                   City Divisions, Rajkot  
800.00  --  --  --  455.00  --       કોટડાસાંગાણી ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ 

સંçથાના બાંધકામ બાબત
293  Construction of ITI Building at 

Kotdasangani.
347.36

800.00  --  --  --  455.00  --       લોિધકા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

294  Construction of ITI Building at 
Lodhika.

407.38

800.00  --  --  --  455.00  --       ટѕકારા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

295  Construction of ITI Building at 
Tankara.

632.45

800.00  --  --  --  455.00  --       જામકіડોરણા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ 
સંçથાના બાંધકામ બાબત

296  Construction of ITI Building at 
Jamkandorna

389.83

800.00  --  --  --  455.00  --       જસદણ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

297  Construction of ITI Building at Jasdan 392.43

                 મહъસાણા   Mahesana  
800.00  --  --  --  409.50  --       ખેરાલુ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
298  Construction of ITI Building at 

Kheralu.
637.00

                 પાÎ÷   Patan  
800.00  --  --  --  409.50  --       સમી ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
299  Construction of ITI Building at Sami. 273.00

                 આણંદ   Anand  
800.00  --  --  --  409.50  --       આણંદ(મિહલા) ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ 

સંçથાના બાંધકામ બાબત
300  Construction of new Building of ITI 

for women at Anand.
22.75

                 ખેડા   Kheda  
800.00  --  --  --  409.50  --       િસનોર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
301  Construction of ITI Building at Shinor 227.50

                 આણંદ   Anand  
800.00  --  --  --  409.50  --       આંકલાવ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
302  Construction of ITI Building at 

Anklav.
22.75

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       પાટડી ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
303  Construction of ITI Building at Patdi. 432.25

                 આણંદ   Anand  
800.00  --  --  --  409.50  --       ખંભાત ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
304  Construction of ITI Building at 

Khambhat.
181.66
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                 ખેડા   Kheda  

800.00  --  --  --  409.50  --       ખેડા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

305  Construction of ITI Building at 
Kheda.

445.90

                 જુદા çથળો   Various Places  
800.00  --  --  --  409.50  --       વીરપુર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
306  Construction of ITI Building at 

Virpur.
455.00

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       રાણપુર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
307  Construction of ITI Building at 

Ranpur.
250.25

                 આણંદ   Anand  
800.00  --  --  --  409.50  --       સોજીĦા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
308  Construction of ITI Building at 

Sojitra.
67.79

                 પાલનપુર   Palanpur  
800.00  --  --  --  409.50  --       ભાભર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
309  Construction of ITI Building at 

Bhabhar.
91.00

800.00  --  --  --  409.50  --       કાંકરъજ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

310  Construction of ITI Building at 
Kankarej.

364.00

                 ખેડા   Kheda  
800.00  --  --  --  409.50  --       ઠાસરા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
311  Construction of ITI Building at 

Thasara.
459.19

                   City Divisions, Rajkot  
800.00  --  --  --  409.50  --       જેતપુર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
312  Construction of ITI Building at Jetpur. 391.95

                 અમરъલી   Amreli  
800.00  --  --  --  409.50  --       ખાંભા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
313  Construction of ITI Building at 

Khambha.
702.61

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       લીમડી ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
314  Construction of ITI Building at Limdi. 409.50

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       Ĭાંિતજ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
315  Construction of ITI Building at Prantij 429.81

                 મહъસાણા   Mahesana  
800.00  --  --  --  409.50  --       સતલાસણા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ 

સંçથાના બાંધકામ બાબત
316  Construction of ITI Building at 

Satlasana.
637.00

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
800.00  --  --  --  409.50  --       તલોદ(મિહલા) ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ 

સંçથાના બાંધકામ બાબત
317  Construction ofnew building of ITI 

for women at Talod.
330.89
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ખેડા   Kheda  

800.00  --  --  --  409.50  --       મહъમદાબાદ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 
બાંધકામ બાબત

318  Construction of ITI Building at 
Mahemdabad.

302.71

                 દાહોદ   Dahod  
800.00  --  --  --  637.00  --       જેસવડા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
319  Construction of ITI Building at Jesavada. 113.75

                 વડોદરા   Vadodara  
800.00  --  --  --  637.00  --       છોટા ઉદъપુર ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
320  Construction of ITI Building at Chhota 

Udepur.
9.10

                 અમરъલી   Amreli  
800.00  --  --  --  638.82  --       બાબરા ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
321  Construction of ITI Building at Babra. 293.80

                 ખેડા   Kheda  
800.00  --  --  --  --  --       કઠલાલ ખાતે ઓ˜ોગીક તાલીમ સંçથાના 

બાંધકામ બાબત
322  Construction of ITI Building at Kathlal. -- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
80.00  --  --  --  91.00  --       રાËયની આઇટીઆઇ ખાતે ખુટતા 323  Construction of theryroom and workshop 

at various iti of State.
288.47

394.23  --  --  --  36.40  --       રાËયની કЮબેરનગર, વડૅગામ, 
પાટણ,માતર,લુણાવાડા, િલમખેડા, ગોરવા, 
વડોદરા,રણધીકપુર, આઇટીસી વડોદરા, 
પાલનપુર,ભાવનગર,સુરત, ઝંખવવ, 
ãયારા,વાલોડ, િબિલમોરા,ગણદъવા,વાંસદ, સાગ
બારા,સાણંદ,બાલીસણા,પોરબંદર,ધારી, ખાતેની 
ઓ˜ોગીક તાલીમા સંçથાઓ ખાતે ટોઇલેટ 
Úલોક, પાણીની ટાંકЫ, અને બોરવેલ બના

324  Construction work of Toilet Block , 
Water Tank and Borewell at various ITIs

4.22

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
90.00  --  --  --  0.91  --       િવરમગામ આઇટીઆઇ ખાતે સુધારા 

વધારાના મરામતના કામો બાબત.
325  Civil work of Repair and Renovation at 

Viramgam I.T.I.
36.40

63.00  --  --  --  0.91  --       સાણંદ આઇટીઆઇ ખાતે સુધારા વધારાના 
મરામતના કામો બાબત.

326  Civil work of Repair and Renovation at 
Sanad I.T.I.

36.40

                   Various District Of State  
3393.12  --  --  --  1274.00  --       રાજયની જુદી જુદી આઇ.ટી.આઇ ખાતે 

ખુટતા ૫૦ વગ↓ ખંડો અને ૨૦ કાય↓શાળાના 
બાધકામ બાબત.

327  Construction of deficit 50 class room and 
20 work shop at various I.T.I.

323.05
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 વડોદરા   Vadodara  

226.50  --  --  --  103.05  --       દશરથ આઇ.ટી.આઇને મોડલ આઇટીઆઇમાં 
ιપાંતર કરવા બાબત

328  To convert ITI Dashrath into model ITI. -- 

226.50  --  --  --  103.51  --       દશરથ આઇટીઆઇને મોડલ આઇટીઆઇ 
તરીકы ιપાંતર કરવા બાબત

329  To Convert ITI Dashrath into model ITI -- 

                 ખેડા   Kheda  
700.00  --  --  --  212.03  --       મહુધા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 

બાંધકામ બાબત
331  Construction of ITI Building at Mahudha 182.00

                 વડોદરા   Vadodara  
700.00  --  --  --  212.03  --       ડેસર ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના બાંધકામ 

બાબત
332  Construction of ITI Building at Desar 182.00

700.00  --  --  --  212.03  --       ગોĦી - વડોદરા ખાતે આઇટીઆઇના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

333  Construction of ITI Building at Gotri 209.30

                 ભλચ   Bharuch  
700.00  --  --  --  212.03  --       નેĦંગ -મિહલા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 

બાંધકામ બાબત
334  Construction of ITI Building at Netrang-

Woman
209.30
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  

700.00  --  --  --  212.03  --       સાયલા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

335  Construction of ITI Building at Sayla 182.00

                 રાજકોટ   Rajkot  
700.00  --  --  --  212.03  --       રાજકોટ-મોબરી રોડ ખાતે આઇટીઆઇના 

મકાનના બાંધકામ બાબત
336  Construction of ITI Building at 

Rajkot- Morbi Road
182.00

700.00  --  --  --  212.03  --       રાજકોટ ડીસેબલ ખાતે આઇટીઆઇના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

337  Construction of ITI Building at Rajkot 
- disable -P.H.

364.00

700.00  --  --  --  212.03  --       ઉપલેટા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 
બાંધકામ બાબત

338  Construction of ITI Building at Upleta 192.95

                 ભાવનગર   Bhavnagar  
700.00  --  --  --  212.03  --       જેસર ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 

બાંધકામ બાબત
339  Construction of ITI Building at Jesar 182.00

                 અમરъલી   Amreli  
700.00  --  --  --  212.03  --       લીલીયા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 

બાંધકામ બાબત
340  Construction of ITI Building at Liliya 182.00

                 પાÎ÷   Patan  
700.00  --  --  --  212.03  --       ચાણçમા ખાતે આઇટીઆઇના મકાનના 

બાંધકામ બાબત
341  Construction of ITI Building at 

Chansma
263.90

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
4000.00  --  --  --  364.00  --       રાજયમાં çપેäયલાઇઝ મàટી çકЫલ ĺેિનંગ 

તેમજ સટЪ↓Чફકыશન સે×ટર ઉભા કરવા બાબત
342  To Establish 04 Multi Skilling 

Training cum Certification Centre in 
the state.

0.91

                 નવા કામ   New Work  
                 અમદાવાદ   Ahmedabad  

860.00  --  --  --  --  --       શીલજ, ઘાટલોડીયા ખાતે મહાÓમા ગાંધી 
ઇ×çટીટયુટ ફોર çકЫલ ડેવàપમ′ટ અને 
આંĦĬીનીયોરશીપના બાંધકામ બાબત.

343  To Construct Mahatma Gandhi 
National Institute for Skill 
Development and Entrepreneurship at 
Sjhilaj , Ghatlodiya Ahmedabad.

455.00

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
800.00  --  --  --  --  --       રતનાલ ખાતે નવી આઇ. ટી. આઇ ના 

બાંધકામ માટъની દરખાçત છъ.
344  Construction of New ITI at Ratnal 

District- Kutchh.
212.03

                 આણંદ   Anand  
105.00  --  --  --  --  --       આંણદ ખાતે વધારાના વક↕શોપ અને 

વગ↓ખંડો ના બાંધકામ.
345  Construction of additional Workshop 

and theory room at Anand.
95.55

 

H-2058-79



314

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૨૫૦:અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4250:Capital Outlay on Other Social Services (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

864.30  --  --  --  --  --       માણસા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના 
મકાનનું બાંધકામ.

346  Construction of New ITI Building at 
Mansa.

242.61

                 સુરъ×ĩનગર   Surendranagar  
675.00  --  --  --  --  --       ચુડા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 

બાંધકામ.
347  Construction of New ITI Building at 

Chuda.
204.75

                 જામનગર   Jamnagar  
665.95  --  --  --  --  --       જામ જોધપુર ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના 

મકાનનું બાંધકામ.
348  Construction of New ITI Building at 

Jam Jodhpur.
242.61

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
842.00  --  --  --  --  --       માિળયા-િમયાણા ખાતે નવી આઈ.ટી.

આઈ.ના મકાનનું બાંધકામ.
349  Construction of New ITI Building at 

Maliya-Miyana.
242.61

                 પાÎ÷   Patan  
762.00  --  --  --  --  --       શંખેĴવર-મહીલા ખાતે નવી આઈ.ટી.

આઈ.ના મકાનનું બાંધકામ
350  Construction of New ITI Building at 

Sankheshwer-Women.
242.61

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
102.40  --  --  --  --  --       અમરъલી, પાલનપુર, અને રાજકોટ આઈ.ટી.

આઈ માં સમારકામ અને નવીનીકરણ.
351  Repairing and Renovation at ITI 

Amreli,Palanpur, Rajkot.
93.18

 
79442.16  --  795464.00  --  26630.09  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 22306.72

--  --  --  --  2048.49  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

1715.88

--  --  --  --  585.28  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

490.25

 
79442.16  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 24512.85
 
79442.16  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00  --   એકіદર સરવાળો, રોજગાર 203  Gross Total, Employment 24512.85
 

--  --  3541.65  --  29263.86  --  7251.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય સામાિજક 
સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ.

4250  Gross Total, Capital Outlay on 
Other Social Services

24512.85
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (ક) કжિષ અને સંલગ્ન Ĭ િǼઓના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (a) Capital Account of Agriculture and Allied Services

મુÅય સદર : ૪૪૦૧ : પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ. MAJOR HEAD : 4401 : Capital Outlay on Crop Husbandry
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 979.10 -- 979.10
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 979.10 -- 979.10

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  224.97  --  622.54  --  482.90     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 979.10

 
--  --  224.97  --  622.54  --  482.90  --   એકіદર સરવાળો, પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે 

મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ.
4401  Gross Total, Capital Outlay on 

Crop Husbandry
979.10

 
--  --  224.97  --  622.54  --  482.90  --   ચોÅખો સરવાળો, પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે 

મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ.
4401  Net Total, Capital Outlay on Crop 

Husbandry
979.10
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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 :  
--  --               COP-31 મકાનો

110045
42  COP-31 Buildings

4401 00 800 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment  
                   Executive Engineer Capital Project, 

Division No.4, Gandhinagar
 

43.00  --  --  --  --  --       કжિષભવન ગાંધીનગરની િબàડỲગમાં નવી 
લીÙÎની સુવીધા ઉભી કરવી

1  Installation of new Lift at Krushi 
bhavan, Gandhinagar

-- 

 
43.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

-- 

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

-- 

 
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર. 

કжિષ ભવન, ગાંધીનગર ખાતે ચેÜબર અને 
પાટЪ↓શન Чદવાલનું બાંધકામ (બાગાયત)

1  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Constuction of chambers and partition 
walls at Krishi Bhavan Gandinagar 
(Horiculture)

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાજયમાં 

જુદા જુદા çથળોએ કચેરી મકાન ગોડાઉન 
ĺેકટર ગેરъજ અને રçતાનું બાંધકામ

2  (Various (R and B) Division) 
Construction of office building 
godown tractor garage and road at 
various places of the state

-- 

                   Superintending Engineer, Capital 
Project Circle (R&B),Gandhinagar
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251.03  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર ખાતે ખેતી િનયામકની કચેરી 

કжિષભવનમાં બેસે છъ.કжિષ ખાતાની વડી 
કચેરી હોઇ કжિષભવન ના Ħીજા અને ચોથા 
માળનું રીનોવેશન

2  renovation of third and fourth floor at 
krishibhavan,Gandhinagar

-- 

                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત અખતરા સહ 

- િનદશૅન ફામૅ, બારડોલી ખાતે કÜપાઉѕ×ડ 
વોલનું બાંધકામ

3  (R And B) Division, Surat. 
Construcion of compound wall at trial 
cum demostration farm, Bardoli.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ,સુરત અખતરા -સહ 
- િનદશૅન ફામૅ બારડોલી ખાતે કÜપાઉѕ×ડ 
વોલનું બાંધકામ

5  (R And B) Division, Surat. 
Construcion of compound wall at trial 
cum demostration farm Bardoli

-- 

                   Superintending Engineer, Capital 
Project Circle (R&B),Gandhinagar

 

--  --  --  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ-૨ ગાંધીનગર. 
કЮિષ ભવન ગાંધીનગર ખાતે પાટЪ↓શન અને 
વધારાની સવલતો પЧરષદ હોલમા પુરી 
પાડવી.

7  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Providing partitions and additional 
facilities in conference hall at Krishi 
Bhavan, Gandhinagar.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત 
ઓલપાડ,બારડોલી,વાલોડ અને સોનગઢ 
ખાતે પેટા Ĭભાગીય કચેરીના મકાનના 
મરામતનું કામ 

8  (R and B) Division, Surat. Renovation 
of sub division office building at 
Olpad, Bardoli, Valod and Songadh.

-- 

--  --  538.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા વડોદરા 
ડભોઇ અને જબુગામ ખાતે પેટા Ĭભાગીય 
કચેરીના મકાનના મરામતનું કામ 

9  (R and B) Division, Vadodara. 
Renovation of sub division office 
building at Vadodara,Dabhoi and 
Jabugam.

-- 

--  --  1067.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ,આણંદ 
આણંદ,બોરસદ અને ખંભાત ખાતે પેટા- 
Ĭભાગીય કચેરીના મકાનના મરામતનું કામ 

10  (R and B) Division, Anand. 
Renovation of sub division office 
building at Anand, Borsad and 
Khambhat

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, અમદાવાદ વçĦાપુર 
અને ધોળકા ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના 
મકાનના મરામતનું કામ

12  (R and B) Division, Ahmedabad. 
Renovation of sub division office 
building at Vastrapur And Dholka.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ગોધરા ગોધરા અને 
લુણાવાડા ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના 
મકાનના મરામતનું કામ

14  (R and B) Division, Godhara. 
Renovation of sub division office 
building at Godhara and Lunavada

-- 

 

H-2058-80



318

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૧:પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4401:Capital Outlay on Crop Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભાવનગર ભાવનગર 

અને તળાજા ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના 
મકાનના મરામતનું કામ

18  (R and B) Division, Bhavnagar. Renovation of 
sub division office building at Bhavnagar and 
Talaja.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, પાટણ પાટણ અને 
રાધનપુર ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના 
મકાનના મરામતનું કામ

20  (R and B) Division, Patan. Renovation of sub 
division office building at Patan and Radhanpur.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, િહѕમતનગર મોડાસા 
અને ઇડર ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના 
મકાનના મરામતનું કામ

21  (R and B) Division, Himatnagar. Renovation of 
sub division office building at Modasa and Idar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી ચીખલી અને 
વાંસદા ખાતે પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના મકાનના 
મરામતનું કામ

24  (R and B) Division, Navsari. Renovation of sub 
division office building at Chikhali and Vansada

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ભλચ અંકલેΐર ખાતે 
પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના મકાનના મરામતનું 
કામ

28  (R and B) Division, Bharuch. Renovation of sub 
division office building at Ankaleshwar

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નમ↓દા રાજપીપળા ખાતે 
પેટા- Ĭભાગીય કચેરીના મકાનના મરામતનું 
કામ

29  (R and B) Division, Narmada. Renovation of 
sub division office building at Rajpipala

-- 

--  --  190381.00  --  --  --       ફામ↓ ĺેિનંગ સે×ટર માટъ ગાંધીનગર,આંણદ, પો
રબંદર,પાટણ,વલસાડ,સુરત,ભλચ,ગોધરા અને 
આહવા (ડાંગ) નવ િજ·ા કચેરીના મકાનોનું 
બાંધકામ.

30  Construction Of New Office Building For 
Farm Training Centres At Gandhinagar, Anand 
Porbandar, Patan, Valsad, Surat, Bharuch, 
Godhara And Ahwa (Dang) Nine Districts.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, સુરત બારડોલી ખાતેના 
Ĭયોગ-સહ-Ĭદશ↓ન ફામ↓માં, પÜપ λમ અને 
પાણીની ટાંકЫનું નવીનીકરણ ગોડાઉન અને 
પંપ λમનું ફરસ-સંબંધી કામ,બારી-બારણાનું 
રીપેરỲગ અને કіપા ઉ×ડ વોલ ઇ.કામો

32  (R and B) Division, Surat. Renovation of pump 
roomand water tank, flooring of pump room 
and godown,replacement of door and window of 
pump room, repairing of compound wall etc. at 
trial cum demonstration farm, Bardoli

-- 

--  --  91.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, રાજકોટ પીપળીયા 
ખાતેના Ĭયોગ-સહĬદશ↓ન ફામ↓ની કચેરી ખાતે 
ફરસબદલવી, ઈલે.ફЫટỲગ અને લોખંડી સરકતા 
દરવાજાનું કામ.

35  (R and B) Division, Rajkot. Replacement of 
office flooring, light fitting and sliding iron gate 
at trial cum demonstration farm, Pipalia

-- 

--  --  1078.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, ખેડા ઠાસરા ખાતે 
Ĭયોગ-સહ-Ĭદશ↓ન ફામ↓ની િસંચાઈ 
પાઈપલાઈન પૂરી પાડવી, ગટર ãયવçથા, 
ગોદામના બારી-બારણા બદલવા ફામ↓યાડ↓ અને 
બળદના શેડનો çલેબના કામો પૂરા પાડવા.

36  (R and B) Division, Kheda. Providing irrigation 
pipe line, sewage well and replacement of 
godown door and window, repairing of farm 
yard and bullock shade slab at trial cum 
demonstration Farm, Thasara

-- 
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--  --  6524.00  --  --  --       પાટનગર પЧરયોજના Ĭભાગ, ગાંધીનગર. 

ગાંધીનગર ખાતે બાગાયત િનયામકની 
કચેરીને આંતર માળખાકЫય સવલતો પુરી 
પાડવી.

38  Capital Project Division, Gandhinagar. 
Providing infrasturcture facilities 
to the office of the director of 
horticulture at Gandhinagar.

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
50.00  --  --  --  --  --       બાગાયત િનયામક ગાંધીનગરની કચેરીમાં 

માળાખાગત સુિવધા માટъ
40  Scheme For Strengthen Infrastructure 

Facility In Offfice Of The Director Of 
Horticulture Gandhinagar

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
57.12  --  --  --  --  --       તાલીમ મુલાકાત યોજના, સબ ડીવીજન 

કચેરી રાધનપુર, ખાતેની કચેરીનું બાંધકામ
54  To construct of building for Training 

and Visit, Sub Division office of 
Agriculture at Radhanpur,

-- 

                 નЧડયાદ   Nadiad  
51.00  --  2422.00  --  --  --       તાલીમ મુલાકાત યોજના, સબ ડીવીજન 

કચેરી Äપડવંજ, િજ·ો ખેડા ખાતેની 
કચેરીનું બાંધકામ

55  To construct of building for Training 
and Visit, Sub Division office of 
Agriculture at Kapadavanj , District 
Kheda,

-- 

                 આણંદ   Anand  
57.44  --  --  --  44.11  --       તાલીમ મુલાકાત યોજના, સબ ડીવીજન 

કચેરી બોરસદ, િજ·ો આણંદ ખાતેની 
કચેરીનું બાંધકામ

56  To construct of building for Training 
and Visit, Sub Division office of 
Agriculture at Borasad , District 
Anand,

32.71

                 વડોદરા   Vadodara  
27.00  --  --  --  --  --       સયુકત ખેતી િનયામક િવçતરણની કચેરી 

વડોદરાનું નવીનીકરણ.
57  To renovation of The office of Joint 

Director - Extension, at Baroda.
-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
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41.50  --  3498.00  --  --  --       સંયુકત ખેતી િનયામક િવçતરણ મહъસાણાની 

કચેરીના નવીનીકરણનું કામ.
58  To renovation Of Office Of Joint 

Agriculture Director - Extension at 
Mehsana.

-- 

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
55.00  --  2688.00  --  --  --       સંયુŪ ખેતી િનયામક િવçતરણ 

અમદાવાદની કચેરીના મકાનમાં સુધારા 
વધારા કરવા બાબત

59  Renovation Of The Office Of Joint 
Director Of Agriculture Ext Ahmedabad At 
Sabarmati Campus

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
100.00  --  5374.00  --  --  --       મદદનીશ ખેતી િનયામક િવçતરણ પેટા 

િવભાગ પાટણ મકાનનું બાંધકામ
60  Construction Of Office Building Of 

Assistant Director Agriculture EXT Patan
-- 

                 નવસારી   Navsari  
117.67  --  --  --  214.16  --       મદદનીશ ખેતી િનયામક (િવçતરણ), 

વાંસદા, ચીખલી પેટા િવભાગ કચેરીના જુના 
મકાનની જÆયાએ નવુ બાંધકામ કરવા માટъ

61  to construct new building in place of 
old Office Building of Asst. Director of 
Agriculture (Ext.), Chikhali sub division 
office

88.52

                   Superintending Engineer, Capital Project 
Circle (R&B),Gandhinagar

 

54.23  --  --  --  --  --       કжિષભવન, ગાંધીનગર ખાતે નવી લીફટ 
મુકવા બાબત

62  New lift allotment at Krishibhavan, 
Gandhinagar

-- 

                   Various District Of State  
329.49  --  --  --  0.01  --       çટъ×ગધનỲગ ઓફ ટી.સી.ડી. ફામ↓ ઓફ 

ગુજરાત çટъટ
63  Strengthening of TCD farm of Gujarat State -- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
13.03  --  --  --  --  --       માળખાકЫય સુિવધા ઉભી કરવાના 

કાય↓ĝમની યોજના
64  The Scheme for Strenghten Infrastructure -- 

                 સુરત   Surat  
24.27  --  --  --  22.08  --       નાયબ બાગાયત િનયામકĴીની કચેરીના 

િબàડỲગ અને િવ˜ુત ઉપકરણોના 
રીનોવેશન/મેઇનટъન×સ.

65  Renovation/Maintenance of office building 
and Electrical Accessories at Office building 
of Deputy Director of Horticulture,

4.55

                   Executive Engineer Capital Project, Division 
No.3, Gandhinagar

 

60.23  --  --  --  54.81  --       “કжિષ ભવન, ગાંધીનગર ખાતે એ.સી. 
મીટỲગ હોલની સુિવધા ઉભી કરવા બાબત.

67  To provide AC system in meeting hall of 
Krishi Bhavan, Gandhinagar.

-- 

                 વડોદરા   Vadodara  
100.00  --  --  --  91.00  --       જંતુનાશક Ĭયોગશાળા, વડોદરાની કચેરીના 

બાંધકામ બાબત
68  Construction of new office building of 

pesticides laboratory at vadodara
45.50
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૧:પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ. MAJOR HEAD:4401:Capital Outlay on Crop Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 સુરત   Surat  

100.00  --  --  --  91.00  --       ફાયટોસેનેટરી સટЪ↓ફЫકыટ ઇçયુઇગ ઓથોરીટી 
સુરત / નવસારીની નવી કચેરી માટъ મકાન.

69  Construction of new office of 
phytosanitary certificate station 
Authority at Surat/Navsari .

91.00

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
54.22  --  --  --  49.34  --       કжિષભવન ગાંધીનગર ખાતે લીÙટ મુકવા 

બાબત.
71  Installation of new lifts at Krishi 

Bhavan Gandhinagar .
-- 

                 નવા કામ   New Work  
112.00  --  --  --  --  --       કжિષ ભવન, ગાંધીનગરના ટોઇલેટ Úલોūા 

રીનોવેશન અંગે
72  Renovation of Toilet Block at krishi 

Bhavan, Gandhinagar
101.92

                 અમદાવાદ   Ahmedabad  
429.93  --  --  --  --  --       ખેડુત તાલીમ ક‹ĩ અમદાવાદ ના નવા 

મકાનના / /હોçટъલ ના બાંધકામ અંગે.
73  Construction of New Building of 

Office / Hostel of Farmer Training 
Center, Ahmedabad

391.24

                 સુરત   Surat  
48.96  --  --  --  --  --       બારડોલી ખાતે ખાતર ચકાસણી 

Ĭયોગશાળાનું મકાનના મરામતની 
કામગીરી.

74  Renovation of Fertilizer Testing 
Laboratory, Bardoli.

44.55

 
2134.12  --  213661.00  --  566.51  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 799.99

--  --  --  --  43.58  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

61.53

--  --  --  --  12.45  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

17.58

 
2177.12  --  224.97  --  622.54  --  482.90  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 979.10
 
2177.12  --  224.97  --  622.54  --  482.90  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 979.10
 

--  --  224.97  --  622.54  --  482.90  --   એકіદર સરવાળો, પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે 
મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ.

4401  Gross Total, Capital Outlay on 
Crop Husbandry

979.10

 

H-2058-81
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (ક) કжિષ અને સંલગ્ન Ĭ િǼઓના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (a) Capital Account of Agriculture and Allied Services
મુÅય સદર : ૪૪૦૩ : પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4403 : Capital Outlay on Animal Husbandry

મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 5733.98 -- 5733.98
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 5733.98 -- 5733.98

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  234.57  --  716.41  --  527.00     પશુ િચЧકÓસા સેવાઓ અને પશુ આરોÆય 101  Veterinary Services and Animal 

Health.
435.65

--  --  343.97  --  5188.32  --  1182.00     પશુ અને ભ′સ િવકાસ 102  Cattle and Buffalo Development 4334.85
--  --  40.47  --  27.00  --  50.00     મરઘા િવકાસ કы×ĩ 103  Poultry Development 253.23
--  --  46.41  --  886.00  --  100.00     અ×ય પશુધન િવકાસ 106  Other Live stock Development 710.25

 
--  --  665.42  --  6817.73  --  1859.00  --   એકіદર સરવાળો, પશુપાલન અંગે મૂડી 

ખચ↓- જોગવાઈ
4403  Gross Total, Capital Outlay on 

Animal Husbandry
5733.98

 
--  --  665.42  --  6817.73  --  1859.00  --   ચોÅખો સરવાળો, પશુપાલન અંગે મૂડી 

ખચ↓- જોગવાઈ
4403  Net Total, Capital Outlay on 

Animal Husbandry
5733.98
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૩:પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4403:Capital Outlay on Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               પશુ િચЧકÓસા સેવાઓ અને પશુ આરોÆય 101  Veterinary Services and Animal Health.  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ANH-16 મકાનો

110266
42  ANH-16 Buildings

4403 00 101 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  73428.00  --  127.40  --       રાËયોમા જુદા જુદા çથળોએ પશુ રોગ િચЧકÓસા 

માટъના દવાખાના (પોિલЧકલિનÄસ ) નું બાંધકામ.
3  Construction Of Veterinary Polyclinic At 

Various Places In The State
-- 

                 નવસારી   Navsari  
140.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય સુધારણા 

હъઠળ રાËયમાં ગાંધીનગર અને નવસારી ખાતે 
પશુ િચЧકÓસા માટъના દવાખાના (પોલી╞ીનીકસ) 
બાંઘકામની યોજના

5  Construction of Veterinary Polyclinics at 
Navsari ANH -2

-- 

                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  
200.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય સુધારણા 

હъઠળ રાËયમાં ગાંધીનગર અને નવસારી ખાતે 
પશુ િચЧકÓસા માટъના દવાખાના (પોલી╞ીનીકસ) 
બાંઘકામની યોજના

6  Construction of Veterinary Polyclinics at 
Gandhinagar ANH -2

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
14.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય સુધારણા 

હъઠળ રાËયમાં જામનગર અમરъલી પાટણ 
દાહોદ ખાતે પશુ િચЧકÓસા માટъના દવાખાના 
(પોલી╞ીનીકસ)ના નવીન બાંઘકામ અથ › ફનЪ↓ચર 
ઉપલÚધની યોજના

7  Furniture for the newly constructed 
buildings of Veterinary Polyclinic at 
Jamnagar.

-- 

                 અમરъલી   Amreli  
15.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય સુધારણા 

હъઠળ રાËયમાં જામનગર અમરъલી પાટણ 
દાહોદ ખાતે પશુ િચЧકÓસા માટъના દવાખાના 
(પોલી╞ીનીકસ)ના નવીન બાંઘકામ અથ › ફનЪ↓ચર 
ઉપલÚધની યોજના

8  Furniture for the newly constructed 
buildings of Veterinary Polyclinic at 
Amreli.

-- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૩:પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4403:Capital Outlay on Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 દાહોદ   Dahod  

25.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય 
સુધારણા હъઠળ રાËયમાં જામનગર અમરъલી 
પાટણ દાહોદ ખાતે પશુ િચЧકÓસા માટъના 
દવાખાના (પોલી╞ીનીકસ)ના નવીન 
બાંઘકામ અથ› ફનЪ↓ચર ઉપલÚધની યોજના

9  Furniture for the newly constructed 
buildings of Veterinary Polyclinic at 
Dahod.

-- 

                 પાÎ÷   Patan  
45.00  --  --  --  --  --       ( એ.એન.એચ- ૨) પશુ િચЧકÓસા સહાય 

સુધારણા હъઠળ રાËયમાં જામનગર અમરъલી 
પાટણ દાહોદ ખાતે પશુ િચЧકÓસા માટъના 
દવાખાના (પોલી╞ીનીકસ)ના નવીન 
બાંઘકામ અથ› ફનЪ↓ચર ઉપલÚધની યોજના

10  Furniture for the newly constructed 
buildings of Veterinary Polyclinic at 
Patan.

-- 

                 આણંદ   Anand  
26.41  --  --  --  24.03  --       આણંદ અને ભλચ વેટરીનરી 

પોલીЩ╞િનકને ફિન↓ચર પુરા પાડવા બાબત.
11  To provide furniture at Veterinary 

Polyclinic, Anand and Bharuch matter
-- 

                   Various District Of State  
550.00  --  --  --  500.50  --       વેટરનરી પોલી╞ીનીÄસના મકાનનું 

બાંધકામ.
12  Construction of building of Veterinary 

Polyclinics.
364.00

                 નવા કામ   New Work  
                 પોરબંદર   Porbandar  

7.76  --  --  --  --  --       પોરબંદર ખાતેવેટરનરી પોલી╞ીનીક માટъ 
ફિન↓ચરની યોજના.

13  Furniture of veterinary policlinic at 
Porbandar

7.06

                 નવસારી   Navsari  
27.89  --  --  --  --  --       પોરબંદર અને નવસારી ખાતેવેટરનરી 

પોલી╞ીનીકમાટъ ફિન↓ચરની યોજના.
14  Furniture of veterinary policlinic at 

Porbandar and Navsari.
25.38

 
1051.06  --  73428.00  --  651.93  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 396.44

--  --  --  --  50.15  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

30.50

--  --  --  --  14.33  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

8.71

 
1051.06  --  234.57  --  716.41  --  527.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 435.65
 
1051.06  --  234.57  --  716.41  --  527.00  --   એકіદર સરવાળો, પશુ િચЧકÓસા સેવાઓ 

અને પશુ આરોÆય
101  Gross Total, Veterinary Services 

and Animal Health.
435.65
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૩:પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4403:Capital Outlay on Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               પશુ અને ભ′સ િવકાસ 102  Cattle and Buffalo Development  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               બાંધકામ

110285
42  Buildings

4403 00 102 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  7949.00  --  --  --       આ.ઇ.સી.ડી.પી. Úલોક પાટણ માટъ નવા મકાનનું 

બાંધકામ અને આ.ઇ.સી.ડી.પી. Úલોક, મહъસાણા માટъ 
મુÅય દરવાજા અને કÜપાઉ×ડ Чદવાલનું બાંધકામ 

1  Construction of new building for 
ICDP block, Patan and construction 
of main gate and compound wall for 
ICDP block Mahesana.

-- 

263.00  --  21378.00  --  272.09  --       ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોźા હъઠળની કચેરી અને 
રહъણાકના મકાનોનું નવીનીકરણ અને સમારકામ.

2  To Addition and alterations of of 
offices and quarter at Intensive Cattle 
Development Projects.

31.85

                 પાÎ÷   Patan  
31.10  --  2499.00  --  --  --       સઘન ૫શુ િવકાસ કાય↓ĝમ હъઠળ ધિનΗ ૫શુ સુધારણા 

યોજના ધટક પાટણ ખાતે કચેરીના નવીન મકાન માટъ 
ફનЪ↓ચર ખરીદીની બાબત

3  NEW ITEM PLAN - Purchase of 
furniture for I.C.D.P .- Patan

-- 

                 મહъસાણા   Mahesana  
79.51  --  --  --  12.96  --       ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક મહъસાણા ખાતે 

કચેરીનું મરામત કરવાની નવી યોજના.
4  To Renovation of Intensive Cattle 

Development Project Mahesa Office.
-- 

                 પાÎ÷   Patan  
63.00  --  --  --  --  --       ઘાસચારો યોÆય રીતે સંĠહ માટъ ગોડાઉન 5  New Godown of Frozen Semen 

Station at Patan.
-- 

740.00  --  --  --  455.00  --       çટъટ ĭોઝન િસમેન Ĭોડકશન અને ĺેિનંગ ઇ×çટીટ્યુટ 6  Construction of four New Bull Shed 
at State Frozen Semen Station and 
Training Institute, Patan

400.40

                 કÉછ   Kachchh  
1000.00  --  --  --  905.45  --       પશુ ઉછъર ક‹ĩ, ભુજ ખાતેના ભુકіપĠçત અને 

જોખમકારક માળખાની સામે નવીન શેડ,ગોડાઉન,બોર, 
ટાંકЫ,કચેરી,ŭાટ↓ર ના નવીન બાંધકામ તથા બાંધકામ 
સમયે કચેરી તથા પશુઓના િનભાવ માટъ આવäયક 
એવી તમામ હѕગામી ãયવçથા ઉભી કરવા

7  Construction of new infrastructure to 
replace risky and severely damaged 
infrastructure at Animal Breeding 
Centre, Bhuj.

805.76

650.00  --  --  --  586.95  --       રાËયમાં બ³−³ી બફыલો ×યુЩ╞યસ çટોક ĮીડỲગ ફામ↓ 
યોજના અંતગ↓ત પશુ ઉછъર કы×ĩ, ભુજના એરોļામ 
ફામ↓ ખાતે બુલ મધર ફામ↓નું નવીન બાંધકામ કરવાની 
યોજના

8  Establishment of Banni Buffalo 
Nucleus Stock Breeding Farm (Bull 
Mother Farm) at Animal Breeding 
Centre, Aerodram Farm, Jamnagar.

637.00

 

H-2058-82
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  

22.73  --  --  --  --  --       પશુ ઉછъર કы×ĩ, થરા ખાતે નવીન ટ્યુબવેલ 
બનાવવાની યોજના

9  Construction of New Tubewell at 
Animal Breeding Centre, Thara.

-- 

                 સુરત   Surat  
211.00  --  --  --  9.10  --       ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક સુરત 

ખાતે કચેરીના નવીન બાંધકામ કરવાની 
યોજના

10  Construction of New Office building 
of Intensive Cattle Development 
Project, Surat.

91.00

                 જામનગર   Jamnagar  
89.07  --  --  --  81.06  --       ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક, 

જામનગરના મકાનનું બાંધકામ.
11  Construction of building of Intensive 

Cattle Development Programme Block 
Jamnagar.

68.25

                 જુદા çથળો   Various Places  
1018.00  --  --  --  926.38  --       રાજયના સૌરા∆ િવçતારમાં નવા ĭોઝન 

સીમેન çટъશનની çથાપના
12  Setting up of new Frozen Semen 

Station in Saurastra Region of the 
State

455.00

                 મહъસાણા   Mahesana  
600.00  --  --  --  546.00  --       મહъસાણા ખાતે કવોરનટાઈન çટъશનની 

çથાપના
13  Setting up ofQuarantine Stationat 

Mehsana
455.00

                 સુરત   Surat  
1018.00  --  --  --  926.38  --       માંડવી, જી.સુરતમાં નવા ĭોઝન સીમેન 

çટъશનની çથાપના.
14  Setting up of new Frozen Semen 

Station in Mandavi, Dist. Surat.
917.28

                 નવા કામ   New Work  
                 મહъસાણા   Mahesana  

91.40  --  --  --  --  --       ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોજના, મહъસાણાની 
કચેરીના નવા મકાનનું બાંધકામ.

15  Construction of New Office Building 
fora office of of the Integrated Cattle 
Development Programme(ICDP), 
Mehsana.

83.17

 
5876.81  --  31826.00  --  4721.37  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 3944.71

--  --  --  --  363.18  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

303.44
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --  --  --  103.77  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 

માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

86.70

 
5876.81  --  343.97  --  5188.32  --  1182.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 4334.85
 
5876.81  --  343.97  --  5188.32  --  1182.00  --   એકіદર સરવાળો, પશુ અને ભ′સ િવકાસ 102  Gross Total, Cattle and Buffalo 

Development
4334.85
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               મરઘા િવકાસ કы×ĩ 103  Poultry Development  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મકાનો

110269
42  Buildings

4403 00 103 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ. સુરત. સુરત ખાતે 

ના મરઘા િવકાસ કы×ĩ નું પુન:çથાપન અને 
બાંધકામ કરવું.

1  (R. and B. ) Division, Surat. Re-
establishment and construction of 
new building of intensive poultry 
development block, Surat.

-- 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
--  --  27878.00  --  --  --       પશુપાલન કચેરીના મકાનોની મરામત અને 

નવીનીકરણ 
2  Renovation and repairing of animal 

husbandary buildings in the state
-- 

74.57  --  2883.00  --  --  --       િબન-આЧદજાતી િવçતારમાં ધિનΗ મરધા 
િવકાસ ધટકના મકાનનું સમારકામ

3  Repairing Of Ipdp In Non Tribal Area -- 

                 સુરત   Surat  
187.10  --  --  --  24.57  --       ઘિનΗ મરઘા િવકાસ ઘટક સુરત તથા 

િજ·ા મરઘાં િવçતરણ કы×ĩ, ભૂજ-કÉછ અને 
પાલનપુર હçતકના મકાનોનુ રીનોવેશન 
અને િવçતરણની યોજના બાબત

5  Renovation and extension of existing 
buildings of Intensive Poultry 
Development Project, Surat District 
Poultry Extension Centers, Bhuj-
kachchh Palanpur

230.44

                 મા. અને મ. િવભાગ સુરત, વડોદરા, ભૂજ   R & B Division,Surat,Vadodara,Bhuj  
162.86  --  --  --  --  --       ઘિનΗ મરઘા િવકાસ ઘટક સુરત તથા 

િજ·ા મરઘાં િવçતરણ કы×ĩ, ભૂજ-કÉછ અને 
પાલનપુર હçતકના મકાનોનુ રીનોવેશન 
અને િવçતરણની યોજના

6  Renovation and extension of existing 
buildings of Intensive Poultry 
Development Project, Surat District 
Poultry Extension Centers, Bhuj-
kachchh Palanpur

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   R & B Division, Palanpur  
10.17  --  --  --  --  --       ઘિનΗ મરઘા િવકાસ ઘટક સુરત તથા 

િજ·ા મરઘાં િવçતરણ કы×ĩ, ભૂજ-કÉછ અને 
પાલનપુર હçતકના મકાનોનુ રીનોવેશન 
અને િવçતરણની યોજના

7  Renovation and extension of existing 
buildings of Intensive Poultry 
Development Project, Surat District 
Poultry Extension Centers, Bhuj-
kachchh Palanpur

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

 
7.00  --  --  --  --  --       ઘિનΗ મરઘા િવકાસ ઘટક સુરત તથા 

િજ·ા મરઘાં િવçતરણ કы×ĩ, ભૂજ-કÉછ અને 
પાલનપુર હçતકના મકાનોનુ રીનોવેશન 
અને િવçતરણની યોજના

8  Renovation and extension of existing 
buildings of Intensive Poultry 
Development Project, Surat District 
Poultry Extension Centers, Bhuj-
kachchh Palanpur

-- 

22.00  --  --  --  --  --       ઘિનΗ મરઘા િવકાસ ઘટક સુરત તથા 
િજ·ા મરઘાં િવçતરણ કы×ĩ, ભૂજ-કÉછ અને 
પાલનપુર હçતકના મકાનોનુ રીનોવેશન 
અને િવçતરણની યોજના

9  Renovation and extension of existing 
buildings of Intensive Poultry 
Development Project, Surat District 
Poultry Extension Centers, Bhuj-
kachchh Palanpur

-- 

 
463.70  --  30761.00  --  24.57  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 230.44

--  --  --  --  1.89  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

17.73

--  --  --  --  0.54  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

5.06

 
463.70  --  40.47  --  27.00  --  50.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 253.23

 
463.70  --  40.47  --  27.00  --  50.00  --   એકіદર સરવાળો, મરઘા િવકાસ કы×ĩ 103  Gross Total, Poultry Development 253.23

 

H-2058-83
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય પશુધન િવકાસ 106  Other Live stock Development  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               મકાનો

110280
42  Building

4403 00 106 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 પાÎ÷   Patan  

679.00  --  74700.00  --  --  --       અΐ ગદ↓ભ સવ↓ધન ફામ↓ ચાણçમાં િજ·ો 
પાટણ ખાતે કચેરીનું મકાન, પશુઓના 
çટъબàસ અને કમ↓ચારીઓના રહъનાકનું 
બાંધકામ

3  To construct of new office Building at 
Horse-Donkey Breeding Farm, Stables, and 
employee’s quarter at Chansama, District 
Patan,

-- 

                 માગ↓ અને મકાન,Ĭભાગ   R And B Division  
162.59  --  --  --  --  --       ધેટાં સંવધ↓ન ફામ↓ મોરબી િજ.રાજકોટ ખાતે 

કіÜપાઉѕડ વોલ બાંધકામ.
4  Construction Of Compound Wall At Sheep 

Breeding Farm Morbi Distrcit Rajkot
-- 

571.52  --  --  --  455.00  --       અΐ સંવધ↓ન ફામ↓ િહѕગોળગઢ તા.જસદણ 
િજ. રાËકોટ ખાતે િવિવધ બાંધકામ ની 
યોźા

5  Construction Of Different Structures At 
Horse Breeding Farm Hingolgadh Jasdan 
District Rajkot

549.87

                 વડોદરા   Vadodara  
57.86  --  --  --  115.57  --       ઘિનΓ ઘ′ટા બકરા િવકાસ ઘટક ,વડોદરા ( 

માંજલપુર ) ખાતે નવીન કચેરીના બાંધકામ 
બાબત

6  construction works Vadodara at Manjalpur 1.82

                 દાહોદ   Dahod  
46.55  --  --  --  40.95  --       ઘિનΓ ઘ′ટા બકરાિવકાસ ઘટક ,દાહોદ ( 

નગરાળા) ખાતે નવીન કચેરીના બાંધકામ 
બાબત

7  construction works Dahod at Nagaarala 40.95

                 બનાસકાંઠા   Banaskantha  
29.37  --  --  --  18.20  --       બકરા સંવધ↓ન ફામ↓ , મોટાજામપુરા, 

તા,કાંકરъજ, િજ·ો.બનાસકાંઠા ખાતે િવિવધ 
બાંધકામ બાબત

8  construction works Banaskantha at 
Motajampura

-- 

                   City Divisions, Rajkot  
14.78  --  --  --  --  --       બકરા સંવધ↓ન ફામ↓ , મોરબી તા. િજ·ો. 

મોરબી(રાજકોટ) ખાતે િવિવધ બાંધકામ 
બાબત

9  construction works Rajkot at Morabi -- 

                 જુનાગઢ   Junagadh  
65.48  --  --  --  --  --       અΐ સંવધ↓ન ફામ↓ , ઇણાજતા.વેરાવળ 

િજ·ો. જુનાગઢ ખાતે િવિવધ બાંધકામ 
બાબત

10  construction works Junagadh at Veraval 52.78

 



331

માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૪૦૩:પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:4403:Capital Outlay on Animal Husbandry (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 ગાંધીનગર   Gandhinagar  

1500.00  --  --  --  0.91  --       અંબોડ અΐમેળા સોસાયટી ˛ારા અંબોડ 
ખાતે અΐશોના આયોજનની યોજના

11  Develop various permanent equine 
infrastructure facilities to organize 
Horse Show at Ambod, Gandhinagar.

0.91

 
3127.15  --  74700.00  --  630.63  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 646.33

--  --  --  --  198.62  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

49.72

--  --  --  --  56.75  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

14.20

 
3127.15  --  46.41  --  886.00  --  100.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 710.25
 
3127.15  --  46.41  --  886.00  --  100.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય પશુધન િવકાસ 106  Gross Total, Other Live stock 

Development
710.25

 
--  --  665.42  --  6817.73  --  1859.00  --   એકіદર સરવાળો, પશુપાલન અંગે મૂડી 

ખચ↓- જોગવાઈ
4403  Gross Total, Capital Outlay on 

Animal Husbandry
5733.98
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (છ) ઉ˜ોગ અને ખિનજના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (f) Capital Account of Industry and Minerals

મુÅય સદર : ૪૮૫૧ : Ġામ અને લધુ ઉઘોગો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 4851 : Capital Outlay on Village and Small Industries
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 2.00 -- 2.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 2.00 -- 2.00

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  259.61  --  510.00  --  130.00     નાના પાયાના ઉ˜ોગો 102  Small Scale Industries 2.00

 
--  --  259.61  --  510.00  --  130.00  --   એકіદર સરવાળો, Ġામ અને લધુ ઉઘોગો 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
4851  Gross Total, Capital Outlay on 

Village and Small Industries
2.00

 
 

--  --  259.61  --  510.00  --  130.00  --   ચોÅખો સરવાળો, Ġામ અને લધુ ઉઘોગો 
અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ

4851  Net Total, Capital Outlay on 
Village and Small Industries

2.00
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૮૫૧:Ġામ અને લધુ ઉઘોગો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:4851:Capital Outlay on Village and Small Industries (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               નાના પાયાના ઉ˜ોગો 102  Small Scale Industries  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               IND-29 મકાનો

163528
42  IND-29 Buildings

4851 00 102 42
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                     
--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, વડોદરા. વડોદરા 

ખાતે ડાયમંડ જયુિબલી કોટъજ ઇં×ડĺીયલ 
કÜપાઉ×ડમાં મકાનનું બાંધકામ

1  (R and B.) Division, Vadodara. 
Construction of building in the 
compoud of diamond jubilee cottage 
industrial at Vadodara

-- 

--  --  --  --  368.55  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગ રાËયમા 
કЮЧટર ઉ˜ોગ તાલીમ કы×ĩોનુ બાધકામ અને 
મરામત

2  Various R. and B.) Divisions 
Constructiong and repairing work of 
cottage industries training centres in 
the state.

-- 

                 દાહોદ   Dahod  
352.60  --  --  259.61  95.55  --       દાહોદ િજ·ા ઉ˜ોગ કы×ĩ ખાતે મકાન 

બાંધકામ.
3  Construction of Building at Dahod, 

District Industries Centre
1.82

 
352.60  --  --  259.61  464.10  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1.82

--  --  --  --  35.70  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

0.14

--  --  --  --  10.20  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

0.04

 
352.60  --  259.61  --  510.00  --  130.00  --   એકіદર સરવાળો 42  Gross Total 2.00

 
352.60  --  259.61  --  510.00  --  130.00  --   એકіદર સરવાળો, નાના પાયાના ઉ˜ોગો 102  Gross Total, Small Scale Industries 2.00

 
--  --  259.61  --  510.00  --  130.00  --   એકіદર સરવાળો, Ġામ અને લધુ ઉઘોગો 

અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
4851  Gross Total, Capital Outlay on 

Village and Small Industries
2.00

 

H-2058-84
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૪ Demand No. : 84

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (છ) ઉ˜ોગ અને ખિનજના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (f) Capital Account of Industry and Minerals

મુÅય સદર : ૪૮૫૩ : િબન લોહ ખન અને ધાતુ ઉ˜ોગો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ MAJOR HEAD : 4853 : Capital Outlay on Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total -- -- -- 
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total -- -- -- 

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               િબન લોહ ધાતુ 02  Non-Ferrous Metals  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  --  --  --       અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure -- 
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માંગણી નં. .:૮૪ Demand No.:84
મુÅય સદર :૪૮૫૩:િબન લોહ ખન અને ધાતુ ઉ˜ોગો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ MAJOR HEAD:4853:Capital Outlay on Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               િબન લોહ ધાતુ 02  Non-Ferrous Metals  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               IND-43 કિમશનર ભૂçતર િવΦાન અને 

ખિનજ
113707

01  IND-43 Commissioner of Geology 
and Mining
4853 02 800 01

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       રાજકોટ ગોડાઉનનુ બાધકામ 1  Construction of godown Rajkot -- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 

માથી તબદીલ કરъલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેનો ૭ 
ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for 
Establishment at 7 percent transferred 
from Major head “ 2059-Public 
Works”

-- 

--  --  --  --  --  --       વતા મુÅય સદર “ ૨૦૫૯ જાહъર કામો “ 
માથી તબદીલ કરъલ ઓજારો અને Øલા×ટ 
અંગેનો ૨ ટકા લેખે સેકіડે ખચ↓

  Add - Cantage charges for Tools and 
Plant at 2 percent transferred from 
Major head “ 2059-Public Works”

-- 

 
92490.60  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો, િબન લોહ ધાતુ 02  Gross Total, Non-Ferrous Metals -- 
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૮ Demand No. : 88

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (જ) પЧરવહનના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (g) Capital Account of Transport

મુÅય સદર : ૫૦૫૩ : મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD : 5053 : Capital Outlay on Civil Aviation
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 500.00 -- 500.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 500.00 -- 500.00

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               હવાઇ અÐડા 02  Air port  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  --  --  10.00  --       એરોļામ 102  Aerodrames 10.00

 
--  --  --  --  10.00  --       એકіદર સરવાળો, હવાઇ અÐડા 02  Gross Total, Air port 10.00

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય િવમાની સેવાઓ 60  Other Aeronautical Services.  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  147.53  --  340.00  --  183.00     હવાઈ પžી 101  Communication Air strip 340.00

 
--  --  147.53  --  340.00  --  183.00     એકіદર સરવાળો, અ×ય િવમાની સેવાઓ 60  Gross Total, Other Aeronautical 

Services.
340.00
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૫૦૫૩:મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:5053:Capital Outlay on Civil Aviation (`. 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  
--  --  205.26  --  150.00  --  10.00     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 150.00

 
--  --  205.26  --  150.00  --  10.00     એકіદર સરવાળો, સામા×ય 80  Gross Total, General 150.00

 
--  --  352.79  --  500.00  --  193.00  --   એકіદર સરવાળો, મુલકЫ િવમાન અંગે 

મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
5053  Gross Total, Capital Outlay on 

Civil Aviation
500.00

 
--  --  352.79  --  500.00  --  193.00  --   ચોÅખો સરવાળો, મુલકЫ િવમાન અંગે 

મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
5053  Net Total, Capital Outlay on Civil 

Aviation
500.00

 

H-2058-85
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૫૦૫૩:મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:5053:Capital Outlay on Civil Aviation (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               હવાઇ અÐડા 02  Air port  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               એરોļામ 102  Aerodrames  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               હવાઇ અÐડાનુ િવçતરણ

114004
01  Development of Airport

5053 02 102 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  646.00  --  10.00  --       અમદાવાદ એરપોટ↓નો િવકાસ આંતરા∆ીય 

હવાઇ સેવા માટъ રન-વેનું િવçતરણ
1  Development of Ahmedabad airport 

extension of runway for international 
air services

10.00

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

 
--  --  --  --  10.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો, એરોļામ 102  Gross Total, Aerodrames 10.00

 
92490.60  --  --  --  10.00  --  --  --   એકіદર સરવાળો, હવાઇ અÐડા 02  Gross Total, Air port 10.00
 



339

માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૫૦૫૩:મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:5053:Capital Outlay on Civil Aviation (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               અ×ય િવમાની સેવાઓ 60  Other Aeronautical Services.  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               હવાઈ પžી 101  Communication Air strip  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               હવાઇ પžીનુ િવçતરણ

114005
01  Development of Air Strip

5053 60 101 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

934.00  --  --  --  28.00  --       (મા.અને મ ) Ĭભગ, ભλચ ભλચ િજ·ો 
અં╞ેΐર ખાતે હવાઇ પžી નું બાંધકામ

1  (R. and B.) Division, Bharuch. 
Construction of air line air strip at 
Ankleshwer destrict.

28.00

95.94  --  36209.00  --  33.00  --       (મા.અને મ ) Ĭભાગ, અમરъલી અમરъલી 
ખાતે હવાઇ પžી સંગીન બનાવવી અને 
તેનો િવકાસ.

2  (R. and B.) Division Amrel. 
Strengthening and development of air 
strip at Amreli.

33.00

100.00  --  7272.00  --  33.00  --       (મા.અને મ ) Ĭભાગ, મહъસાણા મહъસાણા 
ખાતે હવાઇ પžીઓનું સુધારણા કરીને તેમને 
સંગીન બનાવવા.

3  (R. and B.) Division Mahesana. 
Improvement and strengthening of air 
strip at Mahesana.

33.00

--  --  --  --  1.00  --       કÉછ િજ·ાના ધોળાવીરા ખાતે ઉતરાણ 
મથકનું બાંધકામ.

4  (R. and B.) Division Kutchch. 
Construction of landing at Dholavira 
dist. Kutchch.

1.00

98.80  --  --  --  50.00  --       કÉછ િજ·ાના માંડવી ખાતે ઉતરાણ મથકનું 
બાંધકામ 

5  Construction of landing strip at 
Mandvi dist. Kutchch.

50.00

163.75  --  --  --  25.00  --       (મા.અને મ ) Ĭભાગ,સુરત સુરત ખાતે 
હવાઇ પžી માટъ જમીન સંપાદન.

6  (R. and B.) Division Surat. Land 
acquisition for air strip at Surat.

25.00

532.30  --  48784.00  --  170.00  --       સુરત હવાઇ પžીનું િવçતરણ તેને સંગીન 
બનાવવી. અને તેની કΤા ઉѕચી લાવવી.

7  Extension Strengthening And 
Upgradation Of Surat Air Strip.

170.00

 
1924.79  --  147.53  --  340.00  --  183.00  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 340.00
 
1924.79  --  147.53  --  340.00  --  183.00  --   એકіદર સરવાળો, હવાઈ પžી 101  Gross Total, Communication Air 

strip
340.00

 
1924.79  --  147.53  --  340.00  --  183.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય િવમાની સેવાઓ 60  Gross Total, Other Aeronautical 

Services.
340.00
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૫૦૫૩:મુલકЫ િવમાન અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ MAJOR HEAD:5053:Capital Outlay on Civil Aviation (`. 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 :  
--  --               હъલી પેડનુ િવçતરણ

114006
01  Development of Helipad

5053 80 800 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

1000.00  --  --  --  --  --       જુદા જુદા (મા. અને મ.) Ĭભાગો, જુદા જુદા 
િજ·ો અને તાલુકા çથળોએ હъિલકોØટર 
માટъની સવલતો પુરી પાડવા હъિલપેડનું 
બાંધકામ 

1  Construction Of Helipad For 
Helicoptar At Various District And 
Taluka Places.

100.00

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
1632.61  --  240581.00  205.26  150.00  --       અમદાવાદ એરપોટ↓ ખાતે હ″ગરનુ બાંધકામ 2  Construction of hangar at Ahmedabad 

airport
50.00

--  --  --  --  --  --       િજ·ા, તાલુકાનાં çથળોએ હъિલપેડનું 
બાંધકામ તથા હъિલપેડ/એરપોટ↓ના çથળોએ 
જλરી સુિવધાઓ 

3  Construction of helipad for district 
taluka places and other nesessary 
facility at helipad/airport

-- 

 
2632.61  --  205.26  --  150.00  --  10.00  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 150.00

 
2632.61  --  205.26  --  150.00  --  10.00  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 150.00

 
2632.61  --  205.26  --  150.00  --  10.00  --   એકіદર સરવાળો, સામા×ય 80  Gross Total, General 150.00

 
97048.00  --  352.79  --  500.00  --  193.00  --   એકіદર સરવાળો, મુલકЫ િવમાન અંગે 

મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
5053  Gross Total, Capital Outlay on 

Civil Aviation
500.00
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૬ Demand No. : 86

સેÄટર : ग-આિથ↓ક સેવાઓના મૂડી િહસાબ Sector C-Capital Account of Economic Services
પેટા સેÄટર : (જ) પЧરવહનના મૂડી િહસાબ Sub Sector : (g) Capital Account of Transport

મુÅય સદર : ૫૦૫૪ : માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD : 5054 : Capital Outlay on Roads and Bridges
મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 252938.73 400.00 253338.73
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries 5926.00 -- 5926.00

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 247012.73 400.00 247412.73

 
(`. 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 

સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

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

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રા∆ીયધોરી માગ↓ 01  National Highway  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  37.50  --  250.00  --  95.00     માગ↓ કામો (િબન-મતપાĦ) 337  Roads Works (Charged) 200.00
--  --  3442.25  --  6250.00  --  505.04     (મતપાĦ)   (Voted) 5187.00

 
--  --  37.50  --  250.00  --  95.00     એકіદર સરવાળો, રા∆ીયધોરી માગ↓ 

(િબન-મતપાĦ) 
01  Gross Total, National Highway 

(Charged) 
200.00

--  --  3442.25  --  6250.00  --  505.04     (મતપાĦ)   (Voted) 5187.00
 

H-2058-86
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on 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 :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  10610.85  --  16838.00  --  10000.00     પુલો 101  Bridges 19630.00
--  --  189.21  --  200.00  --  400.00     માગ↓ કામો (િબન-મતપાĦ) 337  Road works (Charged) 200.00
--  --  165934.20  --  192383.28  --  182656.58     (મતપાĦ)   (Voted) 222982.44

 
--  --  189.21  --  200.00  --  400.00     એકіદર સરવાળો, રાËય ધોરી માગ↓ 

(િબન-મતપાĦ) 
03  Gross Total, State Highway 

(Charged) 
200.00

--  --  176545.05  --  209221.28  --  192656.58     (મતપાĦ)   (Voted) 242612.44
 

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  District and Other Roads  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  3233.53  --  5000.00  --  6451.65     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 5000.00

 
--  --  3233.53  --  5000.00  --  6451.65     એકіદર સરવાળો, િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  Gross Total, District and Other 

Roads
5000.00

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               સામા×ય 80  General.  
--  --               ગૌણ સદર   Minor Head  
--  --  673.96  --  213.06  --  213.00     યંĦ સામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments -- 
--  --  87.15  --  132.63  --  117.09     અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure 139.29

 
--  --  761.11  --  345.69  --  330.09     એકіદર સરવાળો, સામા×ય 80  Gross Total, General. 139.29

 
--  --  226.71  --  450.00  --  495.00  --   એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને પુલ અંગે 

મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 
5054  Gross Total, Capital Outlay on 

Roads and Bridges (Charged) 
400.00

--  --  183981.94  --  220816.97  --  199943.36  --   (મતપાĦ)   (Voted) 252938.73
 

--  --               બાદ -   Deduct -  
--  --  5330.18  --  13984.65  --  13984.65    (૧) થાપણ િહસાબ “૮૪૪૯ - થાપણ ક×ĩીય 

માગ↓િનિધ સહાયકЫમાંથી મળъલ રકમ.
(1)  Amount from thr deposite Account 

“8449 - Other deposite sub-vantion 
from Central Road fund.

5926.00

 
--  --  226.71  --  450.00  --  495.00  --   ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને પુલ અંગે 

મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 
5054  Net Total, Capital Outlay on Roads 

and Bridges (Charged) 
400.00

--  --  178651.76  --  206832.32  --  185958.71  --   (મતપાĦ)   (Voted) 247012.73
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on 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 :  
--  --               રા∆ીયધોરી માગ↓ 01  National Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Roads Works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               RBD-1 મૂળ કામો

114000
11  RBD-1 Original works

5054 01 337 11
 

--  --  --  96.27  --  --       રાજકોટ   Rajkot 3685.50
200000.00  --  --  --  4550.00  --       રાજકોટ   Rajkot -- 

--  --  --  --  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 
20.00  --  --  --  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

200020.00  --  --  96.27  4550.00  --       સરવાળો   Total 3685.50
--  --  --  --  350.00  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage 

Charges transferred from Revenue 
Major Head :

283.50

--  --  --  --  100.00  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી 
સદરથી તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage 
Charges transferred from Revenue 
Major Head :

81.00

 
200020.00  --  --  96.27  5000.00  --  --  --   સરવાળો ,૧૧   Total ,11 4050.00
 

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રા∆ીયધોરી માગ↓ 01  National Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Roads Works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               11  

5054 01 337
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  37.50  --  250.00  --       મોટા કામ (િબન-મતપાĦ) 5300  Major Works (Charged) 200.00
--  --               (મતપાĦ)   (Voted)  
                 રાજકોટ   Rajkot  
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (1) રાજકોટ   (1) Rajkot  

200000.00  --  --  96.27  4550.00  --       અમદાવાદ - બામણબોર સેકશન 
એન.એચ.-૪૭ અને બામણબોર - રાજકોટ 
સેકશન એન.એચ.-૨૭.ના સીÄસ લેિનંગ 
કરવા બાબત.

4  To take up the work of Six-laning 
of Ahmedabad Bamanbor Section 
N.H.47 and Bamanbor-Rajkot Section 
of N.H.27.

3685.50

 
200000.00  --  --  96.27  4550.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 3685.50

--  --  --  --  455.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 368.55
 
200000.00  --  --  96.27  5005.00  --       એકіદર સરવાળો : (1) રાજકોટ   Gross Total : (1) Rajkot 4054.05
 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
                 (2) જુદાજુદા િજ·ા   (2) Various District  

20.00  --  --  --  --  --       મહъસુલ િવભાગ ના જમીન સંપાદન - 
કલમ-૨૮-એ હъઠળના એવોડ↓ સામે નામદાર 
કોટ↓ ના આદъશથી ખાતેદારોને વળતર 
ચુકવવા માટъની બાબત

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

-- 

 
20.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

20.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (2) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (2) Various District -- 
 
75000.00  --  1012882.00  138.65  1137.50  --       બગોદરા-રાજકોટ ટોલ રçતાની ઓપરъશન 

અને મરામતની કામગીરી
1  Operation And Maintenanc Of 

Bagodara-Rajkot Toll Road
1034.67

 
--  --  37.50  --  250.00  --  95.00  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 11  Gross Total, (Charged) 200.00

200020.00  --  1542.25  --  6250.00  --  405.04  --   (મતપાĦ)   (Voted) 5187.00
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--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રા∆ીયધોરી માગ↓ 01  National Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Roads Works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નેશનલ હъЧરટъજ માગ↓નો િવકાસ

314121
12  Development of National Heritage 

Path
5054 01 337 12

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  1900.00  --  --  --       મોટા કામ 5300  Major Works -- 

 
--  --  1900.00  --  --  --  100.00  --   એકіદર સરવાળો 12  Gross Total -- 

 
--  --  37.50  --  250.00  --  95.00  --   એકіદર સરવાળો, માગ↓ કામો (િબન-

મતપાĦ)
337  Gross Total, Roads Works 

(Charged)
200.00

200020.00  --  3442.25  --  6250.00  --  505.04  --   (મતપાĦ)   (Voted) 5187.00
 

--  --  37.50  --  250.00  --  95.00  --   એકіદર સરવાળો, રા∆ીયધોરી માગ↓ 
(િબન-મતપાĦ)

01  Gross Total, National Highway 
(Charged)

200.00

200020.00  --  3442.25  --  6250.00  --  505.04  --   (મતપાĦ)   (Voted) 5187.00
 

H-2058-87
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--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               પુલો 101  Bridges  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               RBD 2(b) મૂળ કામો

114016
11  RBD 2(b) Original works

5054 03 101 11
 

--  --  --  153.00  --  --       અમદાવાદ   Ahmedabad 0.91
672.80  --  62924.00  --  18.20  --       અમદાવાદ   Ahmedabad -- 

--  --  --  9.45  --  --       અમરъલી   Amreli -- 
6147.95  --  417219.00  --  --  --       અમરъલી   Amreli -- 

--  --  --  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha -- 
650.80  --  1448.00  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha -- 

--  --  --  --  --  --       ભλચ   Bharuch -- 
750.00  --  38183.00  --  --  --       ભλચ   Bharuch -- 

--  --  --  --  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar -- 
575.00  --  293744.00  --  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar -- 

--  --  --  3169.00  --  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar 5.46
24083.00  --  975505.00  --  919.10  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar -- 

--  --  --  168.23  --  --       જામનગર   Jamnagar 182.91
35846.91  --  198125.00  --  1028.30  --       જામનગર   Jamnagar -- 

--  --  --  --  --  --       જુનાગઢ   Junagadh 40.95
820.00  --  90141.00  --  40.95  --       જુનાગઢ   Junagadh -- 

--  --  --  --  --  --       કÉછ   Kachchh 345.80
530.00  --  11092.00  --  --  --       કÉછ   Kachchh -- 

--  --  --  --  --  --       ખેડા   Kheda 0.91
5195.00  --  439162.00  --  0.91  --       ખેડા   Kheda -- 

--  --  --  --  --  --       મહъસાણા   Mehsana -- 
100.00  --  11092.00  --  --  --       મહъસાણા   Mehsana -- 

--  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari -- 
515.00  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari -- 

--  --  --  --  --  --       પંચમહાલ   Panchmahal -- 
5620.00  --  118170.00  --  --  --       પંચમહાલ   Panchmahal -- 

--  --  --  --  --  --       પાટણ   Patan -- 
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750.00  --  51911.00  --  --  --       પાટણ   Patan -- 

--  --  --  --  --  --       પોરબંદર   Porbandar -- 
1443.09  --  166742.00  --  --  --       પોરબંદર   Porbandar -- 

--  --  --  --  --  --       રાજકોટ   Rajkot -- 
420.00  --  173006.00  --  --  --       રાજકોટ   Rajkot -- 

--  --  --  --  --  --       સાબરકાઠા   Sabarkantha -- 
1028.49  --  76419.00  --  --  --       સાબરકાઠા   Sabarkantha -- 

--  --  --  7199.10  --  --       સુરત   Surat 4.55
200.00  --  10493.00  --  1365.00  --       સુરત   Surat -- 

--  --  --  --  --  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar 146.51
2418.30  --  532663.00  --  120.12  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar -- 

--  --  --  240.22  --  --       વડોદરા   Vadodara 7371.00
42790.00  --  328079.00  --  9100.00  --       વડોદરા   Vadodara -- 

--  --  --  249.02  --  --       વલસાડ   Valsad -- 
4061.00  --  405985.00  --  --  --       વલસાડ   Valsad -- 

50423.40  --  --  1601.25  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 9764.30
20000.00  --  464375.00  --  2730.00  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

205040.74  --  4866478.00  12789.27  15322.58  --       સરવાળો   Total 17863.30
--  --  --  --  1178.66  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage 

Charges transferred from Revenue 
Major Head :

1374.10

--  --  --  --  336.76  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી 
સદરથી તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage 
Charges transferred from Revenue 
Major Head :

392.60

 
205040.74  --  4866478.00  12789.27  16838.00  --  --  --   સરવાળો ,૧૧   Total ,11 19630.00
 

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               પુલો 101  Bridges  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               11  5054 03 101  
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--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 (1) અમદાવાદ   (1) Ahmedabad  

222.80  --  --  --  --  --       ધારીસાગણ - હલીસ માગ↓ પર ખારી નદી 
પર પુલનું બાંધકામ

1  Construction of bridge on river khari 
On Dharisana Halisa road.

-- 

450.00  --  62924.00  153.00  18.20  --       દહъગામ રાËય ધોરી માગ↓ પર નાંદોલ ગામ 
પાસે ખારી નદી પર હાલના બેઠા પુલનું 
બાંધકામ (નવા કામ)

2  Construction of bridge in place of 
exisiting causeway A/C river khari 
near village Nandol on Dahegam sh.

0.91

 
672.80  --  62924.00  153.00  18.20  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 0.91

--  --  --  --  1.82  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.09
 

672.80  --  62924.00  153.00  20.02  --       એકіદર સરવાળો : (1) અમદાવાદ   Gross Total : (1) Ahmedabad 1.00
 

                 (2) અમરъલી   (2) Amreli  
250.00  --  102372.00  --  --  --       અમરъલી કЮડલા માગૅ પર Ĭવેશ માગૌ સહીત 

૧૮/૦ થી ૧૯/૦ કЫમી વŵે શેલ નદી પર 
ઢોળાવને પુલનું બાંધકામ

1  Construction of bridges in place of 
dip on river shel between km 18/0 to 
19/0 including approaches on Amreli 
Kundla road

-- 

675.95  --  52585.00  9.45  --  --       બગસરા ચલાલા સાવરકЮડલા િવભાગના 
ચલાલાથી સાવરકЮіડલા ઉપરના નાળાઓને 
çથાને પુલનું બાંધકામ

2  Construction of bridges in place 
of dips on chalala to Savarkundala 
section of Bagasara Chalala 
Savarkundala road

-- 

525.00  --  65928.00  --  --  --       સાવરકЮડલા રѕધોળા માગૅ ઉપરના શેઢાવદર 
લીલીયા િવભાગમાં બે નાના પુલોનું 
બાંધકામ

3  Construction of two minor bredges 
Shedhavadar to Lilia sectlon of 
Savarkundala Ranghola road

-- 

70.00  --  970.00  --  --  --       રાજુલા વીજપડી માગૅના કЫમી ૧/૦ થી ૨ 
વŵે ધાણા નદી ઉપરના પુલનું બાંધકામ

4  Construction of a bridge across river 
Ghana between km 1/0 to 2/0 of 
Rajula Vijapadi road

-- 

63.00  --  15630.00  --  --  --       સાવરકЮіડલા રѕધોળા માગ↓ પર ઢોળાવને બદલે 
ચાર નાના પુલોનું બાંધકામ

5  Construction of four minor bridges 
in place of deeps on Savarkundala 
Ranghola road

-- 

75.00  --  460.00  --  --  --       કЮભારીયાગામ નજીક રાજલા ડુંગર માગૅ પર 
ઝોલાપુરી નદી પર મોટા પુલનું બાંધકામ

6  Construction of minor bridge accross 
river Zolapuri in Rajula Dungar road 
near village Kumbaria

-- 
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150.00  --  5308.00  --  --  --       સાવરકЮіડલા શહъર વŵેથી પસાર થતા રાજય 

ધોરી માગ↓ના ભાગ પર નાવલી નદી પર 
Ĭવેશમાગૅ સાથેના પુલનું બાંધકામ

7  Construction of bridge with approacdes across 
river Navli on road portion of state high way 
passing through Savarkundala city

-- 

200.00  --  53798.00  --  --  --       ગાЧરયાધાર િસિલયા માગૅ પરના હાલના 
આડબંધ પર પુલનું બાધકામ

8  Construction of bridges on existing causeway 
on Gariadhar Lilia road

-- 

300.00  --  --  --  --  --       ચલાલા ખાંભા નાગેિĴ માગૅ પરના આડબંધ 
પર ખુટતા પુલનું બાંધકામ

9  Construction of missing bridge on causeway on 
Chalala Khambha Nageshri road

-- 

1573.00  --  59000.00  --  --  --       Ĭગતીપથ ના ધોરણ મુજબ ચાવંડ લાઠી 
અમરъલી રોડ પર બેઠા પુલને બદલે ઉચી 
કΤાનું પુલનું પુન:બાંધકામ ĭыજ વાઇસ 
(પЧરયોજના તૈયારી/બાંધકામ પુવ↓ ને 
કામગીરી તથા બાંધકામ)

10  Restruction of high level bridge as Per 
Standrad of pragatipath on Chavand Lathi 
Amreli road in place of low level cause 
way,phase wise (project prepa ration / pre 
construction activity & construction)

-- 

800.00  --  --  --  --  --       અમરъલી કЮકવાવ રોડ પર વાડી અને થેબી 
નદી પર બે ઉŵ કΤાના પુલનું બાંધકામ 
ફыજ વાઇજ (પЧરયોજના તૈયારી/બાંધકામ 
પુવ↓ ને કામગીરી તથા બાંધકામ)

11  Construction of high level 2 bridge across river 
Vadi thebi on Amreli Kukarvav road phase 
wise (project prepration pre-constructio activity 
& Construction)

-- 

1466.00  --  61168.00  --  --  --       અમરъલી ચલાલા ધારી મગ↓ પર શેĦુંજી 
નદી પર ઉŵ કΤાના પુલનું બાંધકામ ફыજ 
વાઇજ (પЧરયોજના તૈયારી/બાંધકામ પુવ↓ ને 
કામગીરી તથા બાંધકામ)

12  Reconstrucion of high level bridge across river 
Shetrunji on Amreli Chalala-dhari road phase 
wise (project prepration pre-constructio activity 
& construction)

-- 

 
6147.95  --  417219.00  9.45  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
6147.95  --  417219.00  9.45  --  --       એકіદર સરવાળો : (2) અમરъલી   Gross Total : (2) Amreli -- 

 
                 (3) બનાસકાઠા   (3) Banaskantha  
--  --  --  --  --  --       દાંતીવાડા ડાયવજ↓ન Ĭવેશ- માગ↓ સિહત 

પુલનું બાંધકામ
1  Construction Of Bridge With Approaches On 

Dantiwada Diversion.
-- 

650.80  --  1448.00  --  --  --       દાંતીવાડા માગા↨તર પર Ĭવેશ- માગ↓ સિહત 
પુલનું બાંધકામ

2  Construction of bridge with approaches on 
Dantiwada diversion.

-- 

 
650.80  --  1448.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

650.80  --  1448.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (3) બનાસકાઠા   Gross Total : (3) Banaskantha -- 
 

H-2058-88
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (4) ભλચ   (4) Bharuch  

200.00  --  --  --  --  --       આમોદ વાગરા માગ↓ ઉપર ભીર ગામ 
પાસેના હાલના સાંકડા અને નબળા બેઠા 
પુલને çથાને પુલનું બાંધકામ

1  Construction of bridge in place of 
exisiting weak and narrow causeway 
on Amod- Vagra road near village 
Bhir.

-- 

550.00  --  38183.00  --  --  --       કરજણ કરъણા પેરા સમી દહъજ માગ↓ પર 
વાલમ ખાડી પર પુલનું બાંધકામ(સાગરખેડુ 
સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

2  Construction of bridge a/c 20000 
Valam Khadi on Karjan- Karena Pera 
Sammi Dahej road. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

-- 

 
750.00  --  38183.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

750.00  --  38183.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (4) ભλચ   Gross Total : (4) Bharuch -- 
 

                 (5) ભાવનગર   (5) Bhavnagar  
120.00  --  179895.00  --  --  --       નોધાવદર સાણોસરા ધોધા માગૅ પર રѕધોલી 

નદી પર પુલનું બાંધકામ
1  Construction of a bridge on Rangholi 

river on Noghavadar Sansore Ghoga 
road

-- 

100.00  --  916.00  --  --  --       રતનપુર િનગાળા બોટાદ માગૅ ઉપર કыરી 
નદી ઉપર પુલનું બાંધકામ

2  Construction of a bridge across river 
kario Ratanpur Ningala Botad road

-- 

55.00  --  25385.00  --  --  --       જેસર અસાહા માગૅ પર કЫમી ૪/૦ થી ૫/૦ 
સુધી સુરવ·ા નદી પર Ĭવેશ માગђ↓ સહીત 
પુલનું બાંધકામ(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

3  Construction of a bridge with 
approaches across river survalla on 
Jeshar aasaha road between km 4\0 
to 5\0 (work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

-- 

300.00  --  87548.00  --  --  --       ભાવનગર વ·ભીપુર બરવાળા ધંધુકા 
અમદાવાદ માગૅ પર સાંકડા/નબળા પુલો 
પહોળા કરવા/ પુન બાંધવા

4  Widening reconstruction on narrow\
weak bridges on Bhavnagar 
Vallabhipur Barwala Dhandhuka 
Ahmedabad road

-- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
575.00  --  293744.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

575.00  --  293744.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (5) ભાવનગર   Gross Total : (5) Bhavnagar -- 
 

                 (6) ગાંધીનગર   (6) Gandhinagar  
2083.00  --  --  --  --  --       ઇ×ĩોડા નજીક સાબરમતી નદી પર પુલનું 

બાંધકામ
1  Construction of a bridge on river Sabarmati 

near Indroda
-- 

                   C.P.Division No.3 , Gandhinagar  
4500.00  --  396862.00  --  9.10  --       ગાંધીનગર અને કોબા એરોļામ રçતા 

પરના હાંસોલ Įીજ ને છ માગЪ↓ય કરવા 
બાબત

2  Construction of Hansol bridge on 
Gandhinagar-Koba – Aerodram service road

0.91

17500.00  --  578643.00  3169.00  910.00  --       ગીÙટ સીટીને જોડતો રાયસણ ઇ×çટીટ્યુટ 
ઝોન બાજુના કыબલ çટъઇડ સાથેના 
સીગ્નેચર Įીજ બાંધકામ ક×સàટ×સી 
સિહતનું કામ

3  Construction of Signature bridge with cable 
stayed joining to GIFT CITY from Institute 
Zone of Raysan including consultancy 
work.

4.55

 
24083.00  --  975505.00  3169.00  919.10  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 5.46

--  --  --  --  91.91  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.55
 
24083.00  --  975505.00  3169.00  1011.01  --       એકіદર સરવાળો : (6) ગાંધીનગર   Gross Total : (6) Gandhinagar 6.01
 

                 (7) જામનગર   (7) Jamnagar  
80.00  --  468.00  --  --  --       જામનગર - સમણા જામજોધપુર માગૅ 

[રાજય ધોરી માગ ] પર ૧૨\૦ થી 
૧૩\૦ Чક ;મી વŵે બેઢા પુલને બદલે 
પુલનું બાંધકામ

1  Construction of bridge in place of causeway 
between km 12\0 to 13\0 on Jamnagar 
Samana Jamjodhpur road [state highway ]

-- 

250.00  --  154344.00  --  --  --       કાલાવાડ -ખટીયા મોટા ખોડાબા લાલપુર 
ખંભાલીયા માગૅના િવભાગ મોટા 
ખોડાબા લાલપુરમાં આવતી ιપાવટી 
ઝઝરી અને સાસોઇ નદી પર ખુટતા 
પુલનું બાંધકામ(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના હъઠળ)

2  Construction of missing bridges across 
river Rupavati, Zanzri and Sasoi on Mota 
Khadba Lalpur section of Kalawad Khatia 
Mota Khadba Lalpur Khambhalia ro ad 
(work under Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

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

 
345.00  --  626.00  139.23  118.30  --       રાજકોટ જામનગર માગૅ પર ૮૦\૦ થી 

૮૧\૦ Чક મી વŵે સી ડી નં ૮૧\૧ અને 
૮૧\૨ પર જુના સાંકડા અને નબળા પુલના 
çથાને નવો પુલ બાંધવો

3  Construction on new bridge in place of old 
narrow and weak bridges C.D. no 81/1 and 
81/2 between km. 80/0 to 81/0 on Rajkot 
Jamnagar road

0.91

171.91  --  42687.00  --  --  --       િસŨા પાટીયાથી િસŨા ગામ સુધીના 
રાજય ધોરી માગૅ પર ૦\૦ થી ૧\૦ Чક 
મી વŵે હાલના બેઢા પુલના çથાને પુલ 
બાંધવો(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

4  Construction of bridge in place of existing 
cause way between Km 0/0 to 1/0 on Sikka 
Patiya to Sikkea village state highway 
(work including Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

-- 

                 જામનગર   Jamnagar  
35000.00  --  --  29.00  910.00  --       બેટ ˛ારકાને જમીન માગ› જોડવા પુલ બાબતે 

જλરી સવ› હાઈļોલીક સવ›, ફЫઝીબીલીટી 
Ċ ટડી, ડીપીઆર બનાવી પુલના બાંધકામની 
કામગીરી હાથ ધરવી.

16  Construction of bridge connecting to Bet 
Dhwarka by land route including survey, 
Hydraulic survey, Feasibility Study, DPR 
and constrution activity.

182.00

 
35846.91  --  198125.00  168.23  1028.30  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 182.91

--  --  --  --  102.83  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 18.29
 
35846.91  --  198125.00  168.23  1131.13  --       એકіદર સરવાળો : (7) જામનગર   Gross Total : (7) Jamnagar 201.20
 

                 (8) જુનાગઢ   (8) Junagadh  
170.00  --  37532.00  --  --  --       જુનાગાઢ મ′દરડા માગૅ ઉપર ગુદાજળી નદી 

પર હાલનો સાંકડો મોટો પુલ પહોળો કરવો 
અને સંગીન બનાવવો

1  Widening and strengthening the existing 
narrow major bridge river gudas is on 
Junagad Mendarda road

-- 

250.00  --  31426.00  --  --  --       વીસાવદર સતાધાર સાંસણ માગૅ પર Ĭવેશ 
માગ↓ સાથેના ઉŵ કΤાના પુલનું બાંધકામ

2  Construction of high lavel bridge with 
approaches on Visavadar Satadhar Sasan 
road

-- 

400.00  --  21183.00  --  40.95  --       કыશોદ મ′દરડા રાજય ધોરી માગૅ પર બે 
ખુટતા પુલો સાથે Ĭવેશ માગૅનુ બાંધકામ

3  Construction of two missing bridge with 
approach Keshod Mendarda state highway

40.95

 
820.00  --  90141.00  --  40.95  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 40.95

--  --  --  --  4.10  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 4.10
 

820.00  --  90141.00  --  45.05  --       એકіદર સરવાળો : (8) જુનાગઢ   Gross Total : (8) Junagadh 45.05
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (9) કÉછ   (9) Kachchh  
--  --  --  --  --  --       ભુજ-લખપત માગ↓ પર પુરъΐર ગામ નજીક 

હાલના ઢાળને બદલે મોટા પુલનું બાંધકામ
1  Constructing Major Bridge In Place 

Of Existing Dip Near Pureshwar 
Village On Bhuj Lakhapat Road.

-- 

130.00  --  --  --  --  --       રાપર ફતેગઢ માગ↓ પર Чક.મી. ૧૬/૦ થી 
૧૭/૦ અને ૧૮/૦ ને થી ૪/૦ પર Ĭવેશ 
માગђ↓ સિહત બે પુલનું બાંધકામ

2  Construction of two bridges with 
approaches between km. 16/0 to 
17/0 and km. 18/0 to 4/0 on Rapar- 
Fatehgadh road.

91.00

400.00  --  11092.00  --  --  --       નાિલયા- નારાયણ સરોવર માગ↓ પર ખારી 
અને મીઠી નદી પર પુલનું બાંધકામ .

3  Constructing of bridge on river khari 
and Mithi on Nalia- Narayan Sarovar 
road.

254.80

 
530.00  --  11092.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 345.80

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 34.58
 

530.00  --  11092.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (9) કÉછ   Gross Total : (9) Kachchh 380.38
 

                 (10) ખેડા   (10) Kheda  
475.00  --  --  --  --  --       સરસવણી - હલદરવાસ માગ↓ પર વાĦક નદી 

પર પુલનું બાંધકામ
1  Construction of bridge on river 

Watrak On Sarawani Haldharwas 
road.

-- 

4000.00  --  433827.00  --  0.91  --       ધોળકા સિહજ વૌઠા પ·ા માગ↓પર સાબરમતી 
નદી પર પુલનું બાંધકામ

2  Construction of bridge A/C river 
sabarmati on Dholka sahij vautha 
Palla road.

0.91

500.00  --  3962.00  --  --  --       પાલી બાલાિસનોર વીરપુર ગુંધારી માગ↓ પર 
વીરપુર ગામ પાસે બેઠા પુલને બદલે પુલનું 
બાંધકામ

3  Construction of bridge in place of 
causeway near village Virpur on pali 
Balasinor Gundhari road.

-- 

220.00  --  1373.00  --  --  --       કપડવંજ - ઉÓકіઠъΐર માગ↓ પર વારાણસી નદી 
પર પુલનું બાંધકામ

4  Construction of bridge on 
river Varanashi on Kapadwanj 
Utkanteshwar road.

-- 

 
5195.00  --  439162.00  --  0.91  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 0.91

--  --  --  --  0.09  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.09
 
5195.00  --  439162.00  --  1.00  --       એકіદર સરવાળો : (10) ખેડા   Gross Total : (10) Kheda 1.00

 

H-2058-89
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (11) મહъસાણા   (11) Mehsana  

100.00  --  11092.00  --  --  --       વીસનગર - ઉમતા - સુંЧઢયા-ખેરાલુ માગ↓ 
પર હસનપુર ગામ નજીક ૨૫/૦ થી ૨૬/૨ 
Чક.મી. વŵે પુલ બાંધવો .

1  Constructing Bridge On Visnagar Umta 
Sundhiya Kheralu Road Near Village 
Hasanpur Between Km. 25/0 To 26/2.

-- 

 
100.00  --  11092.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

100.00  --  11092.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (11) મહъસાણા   Gross Total : (11) Mehsana -- 
 

                 (12) નવસારી   (12) Navsari  
210.00  --  --  --  --  --       ચીખલી - ખેરગામ માગ↓ પર કાવેરી નદી પર 

મોટા પુલનું બાંધકામ
1  Constructing major bridge Kaveri river 

on Chikhli- Khergam road.
-- 

105.00  --  --  --  --  --       એર -ઓજલ માગ↓ (કЮણાલ -ખાડી ) પર જુના 
નબળા પુલને બદલે નવા પુલનું બાંધકામ

2  Constructing a new bridge in place of 
old weak bridge on at river on eru-onjal 
road ( Kanal creek ).

-- 

200.00  --  --  --  --  --       ચીખલી - તલાવચોરા- આધઝરી આટગમ 
માગ↓ પર કાવેરી નદી પર પુલનું બાંધકામ

3  Constructing a bridge across river Kaveri 
on Chikhli Talavchora- Aaghzari-Atgam 
road.

-- 

 
515.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

515.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (12) નવસારી   Gross Total : (12) Navsari -- 
 

                 (13) પંચમહાલ   (13) Panchmahal  
5000.00  --  93564.00  --  --  --       પાદરડી- ધામનોડ-લỲબોદરા માગ↓ પરની 

પાનમ નદી પર પુલનું બાંધકામ
1  Constructing of a bridge on Panam river 

on Padardi Dhamnod- Limbodara road.
-- 

400.00  --  15079.00  --  --  --       ધાનીĦા- કરસન-સામલી માગ↓ પર મોટા 
પુલનું બાંધકામ

2  Constructing minor bridge on Dhanitra 
Karsana Samli road.

-- 

220.00  --  9527.00  --  --  --       શહъરા- ભેરાલ- વાડગીપુરા માગ↓ પર હાલના 
ઢાળના çથાને નવાં પુલનું બાંધકામ.

3  Constructing new bridge on existing dips 
on Shahera Bheral Vadgipura road.

-- 

 
5620.00  --  118170.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
5620.00  --  118170.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (13) પંચમહાલ   Gross Total : (13) Panchmahal -- 

 



355

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (14) પાટણ   (14) Patan  

600.00  --  --  --  --  --       િસÖધપુર ખાતે િબંદુ સરોવરથી સરçવતી 
નદીના બેઠા પુલને જોડતી અમદાવાદ - 
Чદàહી રъલવે લાઈન પર એલસી નં ૧૯૦ 
ની જÆયાએ પુલ પર માગ↓ પુરો પાડવો.

1  Providing a road over bridge in 
lieu of I.C. no. 190 on Ahmedabad- 
Delhi railway line on link road form 
Bindu Sarover to Sarswati river 
cause way at Sidhapur.

-- 

150.00  --  51911.00  --  --  --       λપેણ નદી પર મોટપ ગામની નજીક 
કવાલણ- ભાંડુ - ગોરાત , મોટપ-મીઠા 
-જોટાણા- સુરત- કડી માગ↓ પર ખુટતો પુલ 
બાંધવો.

2  Constructing missing bridge on 
Valan bhadu gorat Motap-Mitha, 
Jotap, Surat, Kadi road near village 
motap on river Rupen.

-- 

 
750.00  --  51911.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

750.00  --  51911.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (14) પાટણ   Gross Total : (14) Patan -- 
 

                 (15) પોરબંદર   (15) Porbandar  
1443.09  --  166742.00  --  --  --       પોરબંદર િમયાણી માગૅ પર હાલના સાંકડા 

અને નબળા જયુબીલી પુલના çથાને Ĭવેશ 
માગૅ સાથેના પુલ બાંધકામ

1  Construction of a bridge with 
approaches in place of existing 
weak and narrow Jubilee bridge on 
Porbandar Miyani road

-- 

 
1443.09  --  166742.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1443.09  --  166742.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (15) પોરબંદર   Gross Total : (15) Porbandar -- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (16) રાજકોટ   (16) Rajkot  

250.00  --  107975.00  --  --  --       વેજલપુર ધંટીલા માગૅ પર ધંટીલા ગામ 
નજીક મોટા પુલનું બાધકામ

1  Construction a major bridge near 
village Ghantila on Vejalpur Ghantila

-- 

90.00  --  47332.00  --  --  --       િવંછીયા ઓરી હદમિતયા માગૅ પર 
સુખભાદર નદી પર પુંલનું બાંધકામ

2  Constrction of a major bridge across 
river Sukhbhadar on Vinchhaga ori 
Hadmatiya road

-- 

80.00  --  17699.00  --  --  --       મોરબી ધાટીલા માગૅ પર બે ગૌણ પુલોનું 
બાધકામ

3  Construction Of Two Minor Bridge On 
Morbi Ghatila Road

-- 

 
420.00  --  173006.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

420.00  --  173006.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (16) રાજકોટ   Gross Total : (16) Rajkot -- 
 

                 (17) સાબરકાઠા   (17) Sabarkantha  
60.00  --  --  --  --  --       મોડાસા- કાલાવાડ- ભેλસણ માગ↓ પર હાલના 

çથાને મોટો પુલ બાંધવો.
1  Constructing minor bridge in place 

of existing dip on Modasa Kalavad-
Bherusana road

-- 

198.49  --  --  --  --  --       ĮΜપુરી-િચĦોડા માગ↓ પર ભેçકો નદી પર 
પુલનું બાંધકામ

2  Construction of bridge on Bheska river 
on Bhrahmpuri Chitroda road.

-- 

70.00  --  --  --  --  --       કપડવંજ - બાયડ ધનસુરા માગ↓ પર બાયડ 
નજીક આવેલા નીચાણવાળા çથળъ પુલનું 
બાંધકામ

3  Construction of bridge on existing dip 
near Bayad on Kapadwanj- Bayad - 
Dhansura road

-- 

                 િહѕમતનગર   Himatanagar  
700.00  --  76419.00  --  --  --       વાપી – ધરમપુર – મોડાસા – શામળાજી 

રાËય ધોરી માગ↓ નં - ૫ પર માઝુમ નદી 
પરનો પુલ પહોળો કરવો ( ૪૭૪/૮ થી 
૪૭૫/૦)

4  Widening of major bridges across river 
Mazum on Vapi- Dharampur-Modasa-
Shamlaji state highway no. 5 Km. 474/8 
To 475/0

-- 

 
1028.49  --  76419.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1028.49  --  76419.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (17) સાબરકાઠા   Gross Total : (17) Sabarkantha -- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (18) સુરત   (18) Surat  

200.00  --  5493.00  --  --  --       સુરત- દાંડી માગ↓ પર બે çલેબ ļેઇન નું 
બાંધકામ

1  Constructing two slab drain on Surat- 
Dandi road

-- 

--  --  5000.00  7199.10  1365.00  --       ઓલપાડ અને ચોયા↓સી તાલુકાને જોડતી 
ખાડી ઉપર પુલ અને િમસỲગ લỲકનું 
બાંધકામ અને હયાત રçતાનું અપĠેડેશન

2  Construction bridge with missing link on 
Khadi joining Olpad and Choryasi taluka 
and upgradation of existing road

4.55

 
200.00  --  10493.00  7199.10  1365.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 4.55

--  --  --  --  136.50  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.46
 

200.00  --  10493.00  7199.10  1501.50  --       એકіદર સરવાળો : (18) સુરત   Gross Total : (18) Surat 5.00
 

                 (19) સુરъ×ĩનગર   (19) Surendranagar  
161.00  --  28182.00  --  --  --       અડુ ખારાધોડા પાટડી ફЮલકЫ માગૅ [રાજય 

ધોરી માગૅ ] ના ૨૩/ ૨-૬ કЫમી ãŵે 
ઢોળાવને બદલે મોટા પુલનું બાધકામ

1  Construction of major bridge in place 
of dip between k m 23/2-6 of odu 
Kharaghoda Patadi fulkiroad [state 
highway ]

-- 

700.00  --  20355.00  --  120.12  --       મુળી -વાગડીયા થાન-લાખમાચી -વાંકાનેર 
માગૅ [રાજય ધોરી માગૅ ] ૩૦/૦ થી ૩૨/૦ 
અને ૩૩/૦ થી ૩૪/૦ કЫમી વŵે ઢોળાવ 
બેઠા પુલને બદલે ડુબાઉ પુલનું બાંધકામ

2  Construction of submersible bridges in 
place dip causeways between km 30\0 to 
32\0 and 33\0 to 34\0 of muli-Wagadia 
than-Lakhamachi Wankaner road [State 
highway]

0.91

300.00  --  55017.00  --  --  --       મુલી સારા માગૅ પર હાલના બેઢા પુલને 
બદલે [Ĭવેશ માગૅ સહીત મોટા પુલનું 
બાંધકામ

3  Construction of a major bridge with 
approaches in place of existing caueways 
on muli sara road

145.60

155.80  --  1787.00  --  --  --       લỲબડી િસયાણી લખતર માગૅ ઉપર રાજય 
ધોરી માગૅ નં ૩૮ ખાતે કЫમી ૧૦.૦૦ થી 
૧૧.૦૦ પર િસયાણી ગામ નજીક હાલના 
બેઠા પુલની જÆયાએ મોટા પુલનુ બાંધકામ

4  Construction of major bridge in place 
of existing causeway near village siyani 
on Limbdi Siyani-Lakhtar road S. H. 38 
between km 10.00 to 11.00

-- 

300.00  --  219690.00  --  --  --       વઢવાણા વçતારી માગૅના ૧૪\૦ ૧૫\૦ 
કЫમી વŵે Ĭવેશ માગૅ સાથેના પુલનું 
બાંધકામ

5  Construction of a bridge with approaches 
between km. 14/0 to 15/0 of Wadhawan 
Vastadi road

-- 

500.00  --  63380.00  --  --  --       ચોટીલા ધાન તરણેતર સસા માગ↓ના ૪૧\૦ 
થી ૪૫\૦ કЫમી વŵે રાણીપુર ગામ નજીક 
હાલના બેઠા પુલના çથાને Ĭવેશમાગђ↓ 
સાથેના પુલનું બાંધકામ

6  Construction of a bridge with existing 
approaches in place of existing causeway 
near village Ranipur between km 41\0 to 
45\0 on Chotila than Tarnetar sasa road

-- 

 

H-2058-90
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
301.50  --  144252.00  --  --  --       વીરમગામ માલવણ ĪાંગĪા હળવદ માળીયા 

[રાજય ધોરીમાગૅ] વŵે કЫમી ૧૨૩\૦૨ 
ઉપર નવા મોટા પુલનું બાધકામ

7  Construction of new major bridge 
n Viramgam Malvan Dhrangadhra 
Halvad maliya [S H ] road between 
km 123\02

-- 

 
2418.30  --  532663.00  --  120.12  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 146.51

--  --  --  --  12.01  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 14.65
 
2418.30  --  532663.00  --  132.13  --       એકіદર સરવાળો : (19) સુરъ×ĩનગર   Gross Total : (19) Surendranagar 161.16

 
                 (20) વડોદરા   (20) Vadodara  

3890.00  --  --  --  --  --       ચાંદોદ-પોઇચા માગ↓ પર નમ↓દા નદી પર 
પુલ બાધવો.

1  Constructing bridge across river 
narmada on Chandod Poicha road.

-- 

500.00  --  29987.00  --  --  --       જરોદ રાવલ વાઘોЧડયા માગ↓માં આવતી 
જબુગામ અને સુયા↓ નદીઓ ઉપર પુલોનું 
બાંધકામ.

2  Constructing a bridge across river 
Jabugam and Surya on Jarod Raval 
Waghodia road.

-- 

2000.00  --  124718.00  --  --  --       કરજણ ઉમજ મહુવા માગ↓ પર ઢાઢર નદી 
પર પુલનું બાંધકામ

3  Construction of a Bridgeon river 
Dhadhar on Karjan Umaj Mahuva 
road.

-- 

500.00  --  32231.00  --  --  --       જરોદ સમલાયા સાવલી માગ↓ પર ૧૦/૨ 
Чકમી ના çથળъ િવΐાિમĦી નદી પર Ĭવેશ 
માગђ↓ સાથે ઉŵ કΤાના પુલો બાંધવા.

4  Constructing highlevel bridges with 
approaches on Visvamitri river at km 
10/2 of Jaroa Samlaya Savli road

-- 

900.00  --  127627.00  --  --  --       Ĭવેશ મગђ↓ સહીત વડોદરા સાવલી માગ↓ 
પરના રъàવે ઓવરĮીજ (ચાર લેન) નું 
બાંધકામ.

5  Construction of railway overbridge 
(Fourlane) with approaches on 
Vadodra - Savli road

-- 

                 ભλચ   Bharuch  
35000.00  --  13516.00  240.22  9100.00  --       જુના રા∆ીય ધોરી માગ↓ નં. ૮ Чક.મી. 

૧૯૩/૮ થી ૧૯૫/૨ માં ગોàડન Įીજ 
નજીક ૪ માગЪ↓ય પૂલ તથા એĬોચ બનાવવા 
નુ કામ.

13  Construction of 4 lane bridge with 
approaches near Golden bridge on old 
N.H.No.8 Km 193/8 to 195/2

7371.00

 
42790.00  --  328079.00  240.22  9100.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 7371.00

--  --  --  --  910.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 737.10
 
42790.00  --  328079.00  240.22  10010.00  --       એકіદર સરવાળો : (20) વડોદરા   Gross Total : (20) Vadodara 8108.10
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (21) વલસાડ   (21) Valsad  

3461.00  --  317876.00  249.02  --  --       દЧરયાકાંઠાના ધોરી માગ↓ પર નારગોળ 
ખાડી પર પુલનું બાંધકામ(સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

1  Constructing of a bridge across 
Nargol creek on coastal highway 
(work including Sagarkhedu Sarvangi 
Vikas Yojna)

-- 

600.00  --  88109.00  --  --  --       ઉમરસાડીથી કોલક નદી સુધી રા∆ીય 
ધોરીમાગ↓ અનુભાગ-૨ સહીત દમનચલાથી 
વલસાડ સુધી સીએસએચ પર કોઠાર ખાડી 
પર પુલનું બાંધકામ

2  Constructing a major bridge on 
Kotharkhadi on C S H form 
Demanchalla to Valsad along nh 
section -Ii from Umarsadi to Kolak 
river.

-- 

 
4061.00  --  405985.00  249.02  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

4061.00  --  405985.00  249.02  --  --       એકіદર સરવાળો : (21) વલસાડ   Gross Total : (21) Valsad -- 
 

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
                 (22) જુદાજુદા િજ·ા   (22) Various District  

20000.00  --  464375.00  1601.25  2730.00  --       જુદા જુદા જી·ામાં બેઠા પુલો તેમજ ડુબમાં 
જતા પુલોને çથાને મોટા પુલોનું બાંધકામ

1  Construction Major Bridges On 
Various River In Place Of Cause Way 
And Submerged Bridge In Various 
Districts

2821.00

                 નવા કામ   New Work  
50423.40  --  --  --  --  --       રાજયમાં નવા પુલોનું બાંધકામ. 17  Construction of New Bridges in the 

State.
6943.30

 
70423.40  --  464375.00  1601.25  2730.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 9764.30

--  --  --  --  273.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 976.43
 
70423.40  --  464375.00  1601.25  3003.00  --       એકіદર સરવાળો : (22) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (22) Various District 10740.73

 
 
205040.74  --  10610.85  --  16838.00  --  10000.00  --   એકіદર સરવાળો 11  Gross Total 19630.00
 
205040.74  --  10610.85  --  16838.00  --  10000.00  --   એકіદર સરવાળો, પુલો 101  Gross Total, Bridges 19630.00
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--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Road works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               RBD-2(a) મૂળ કામો

114001
11  RBD-2(a) Original Works

5054 03 337 11
 

--  --  --  --  --  --       અમદાવાદ   Ahmedabad -- 
3172.77  --  30390.00  --  --  --       અમદાવાદ   Ahmedabad -- 

--  --  --  --  --  --       અમરъલી   Amreli -- 
1270.00  --  648920.00  --  9.10  --       અમરъલી   Amreli -- 

--  --  --  --  --  --       આણંદ   Anand -- 
--  --  --  --  --  --       આણંદ   Anand -- 
--  --  --  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha -- 

1397.00  --  19386.00  --  --  --       બનાસકાઠા   Banaskantha -- 
--  --  --  --  --  --       ભλચ   Bharuch -- 

1180.00  --  --  --  --  --       ભλચ   Bharuch -- 
--  --  --  788.38  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar -- 

1765.35  --  231550.00  --  --  --       ભાવનગર   Bhavnagar -- 
--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ સામા×ય ;અનામત   Central Road Fund Ordinary [Resarve 

]
-- 

--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ સામા×ય ;અનામત   Central Road Fund Ordinary [Resarve 
]

-- 

--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ આિથક મહÓવ માગૉ   Central Road Fund Road Of 
Economic Importance 

-- 

--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ આિથક મહÓવ માગૉ   Central Road Fund Road Of 
Economic Importance 

-- 

--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   Central Road Fund [Allocation ] -- 
--  --  224783.00  --  82.81  --       કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   Central Road Fund [Allocation ] -- 
--  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar 1001.00

22460.00  --  783467.00  --  1729.00  --       ગાંધીનગર   Gandhinagar -- 
--  --  --  718.60  --  --       જામનગર   Jamnagar 714.35

880.92  --  325924.00  --  728.00  --       જામનગર   Jamnagar -- 
--  --  --  54.45  --  --       જુનાગઢ   Junagadh 136.50

2240.00  6683.00  420220.00  --  40.95  --       જુનાગઢ   Junagadh -- 
--  --  --  --  --  --       કÉછ   Kachchh -- 
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4688.00  --  27627.00  --  --  --       કÉછ   Kachchh -- 

--  --  --  --  --  --       ખેડા   Kheda -- 
932.00  --  325104.00  --  --  --       ખેડા   Kheda -- 

--  --  --  3061.55  --  --       મહъસાણા   Mehsana 91.00
12600.00  --  1446682.00  --  2730.00  --       મહъસાણા   Mehsana -- 

--  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari -- 
150.00  --  --  --  --  --       નવસારી   Navsari -- 

--  --  --  --  --  --       પંચમહાલ   Panchmahal -- 
4800.00  --  358030.00  --  --  --       પંચમહાલ   Panchmahal -- 

--  --  --  --  --  --       પાટણ   Patan 63.70
795.00  --  --  --  --  --       પાટણ   Patan -- 

--  --  --  --  --  --       પોરબંદર   Porbandar -- 
450.00  --  --  --  --  --       પોરબંદર   Porbandar -- 

--  --  --  --  --  --       પЧરયોજના સંકલન પરામશૅ સેવા   Project Co-Ordinates Consultancy Service 455.00
--  --  24805.00  --  637.00  --       પЧરયોજના સંકલન પરામશૅ સેવા   Project Co-Ordinates Consultancy Service -- 
--  --  --  488.45  --  --       રાજકોટ   Rajkot 54.60

1340.00  --  166687.00  --  82.81  --       રાજકોટ   Rajkot -- 
--  --  --  --  --  --       સાબરકાઠા   Sabarkantha -- 

660.00  --  --  --  --  --       સાબરકાઠા   Sabarkantha -- 
--  --  --  --  --  --       સુરત   Surat -- 

5650.00  --  --  --  --  --       સુરત   Surat -- 
--  --  --  --  --  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar -- 

1646.00  --  161402.00  --  --  --       સુરъ×ĩનગર   Surendranagar -- 
--  --  --  --  --  --       વડોદરા   Vadodara -- 

1250.00  --  --  --  --  --       વડોદરા   Vadodara -- 
--  --  --  --  --  --       વલસાડ   Valsad -- 

450.00  --  357592.00  --  --  --       વલસાડ   Valsad -- 
212020.02  --  --  77491.87  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 142037.78

1067735.16  --  47304836.00  --  114288.07  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 
--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

1349532.22  6683.00  52857405.00  82603.30  120327.74  --       સરવાળો   Total 144553.93
--  --  --  --  9255.98  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage Charges 

transferred from Revenue Major Head :
11119.53

 
--  --  --  --  2644.57  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી 

સદરથી તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage Charges 
transferred from Revenue Major Head :

3177.01

 
1349532.22  6683.00  52857405.00  82603.30  132228.29  --  --  --   સરવાળો ,૧૧   Total ,11 158850.47

 

H-2058-91
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--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Road works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               11  

5054 03 337
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  189.21  --  200.00  --       મોટા કામ (િબન-મતપાĦ) 5300  Major Works (Charged) 200.00
--  --               (મતપાĦ)   (Voted)  
                 (1) અમદાવાદ   (1) Ahmedabad  

250.00  --  --  --  --  --       બાવળા માંકોલ મખીયાર ઝોલાપુર 
કારકાથલ િવરમગામ માગ↓ની ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ અને સંગીન બનાવવો.

1  Constructing missing link and 
strengthening Bavla Mankol Makhiar 
Zolapur Karkathal Viramgam road.

-- 

200.00  --  --  --  --  --       દહъગામ શહъર બાΝ માગ↓ રાËય ધોરી 
માગ↓ની સુધારણા.

2  Improvement of Dehgam city by pass 
road of state highway.

-- 

593.35  --  10385.00  --  --  --       બાવળા ιપાલ બેગવા કોઠ અરણેજ ધુંડી 
માગ↓ નો ૦/૦ થી ૩૬/૪ Чક. મી. વŵે નો 
માગ↓ સંગીન બનાવવો.

3  Strengthening and widening of Bavla 
Ropla Begva Koth Arnej Gundi road 
km. 0/0 to 36/4

-- 

442.10  --  648.00  --  --  --       વીરમગામ સીતાપુર બેચરાજી માગ↓ સંગીન 
બનાવવો.

4  Strengthening Viramgam Sitapur 
Bechraji road.

-- 

1687.32  --  19357.00  --  --  --       ઔ˜ોિગક કы×ĩને જોડતા સરખેજ ધોળકા 
માગ↓ની સુધારણા/ કΤા ઉѕચી લાવવી.

5  Improvement / upgradation of Sarkhej/
Dholka road connecting industrial 
Candra.

-- 

 
3172.77  --  30390.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

3172.77  --  30390.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (1) અમદાવાદ   Gross Total : (1) Ahmedabad -- 
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                 (2) અમરъલી   (2) Amreli  

300.00  --  131106.00  --  --  --       અમરъલી (મા. અને મ. ) Ĭભાગ બગસરા 
નગર બહાર માગા↨તરનું બાંધકામ.

1  Construction of diversion outside 
Bagasara town .

-- 

300.00  --  --  --  --  --       ધારીનગર બહાર માગા↓ ×તર નું બાંધકામ. 2  Construction of diversion outside 
Dhari town.

-- 

110.00  --  18549.00  --  --  --       અમરъલી બાબરા અને અમરъલી લાઠી માગ↓ને 
જોડતા આડમાગ↓નું બાંધકામ.

3  Construction byepass joining Amreli 
Babra and Amreli Lathi road.

-- 

180.00  --  18053.00  --  --  --       ગોડલ દъરડી બગસરા ધારી તુલસીäયામ 
ઉના દъલવાડા રાËય ધોરી માગ↓ ૧૦ ના 
ધારી તુલસીäયામ અનુભાગ પર Чક.મી. 
૯૧/૦ થી ૧૩૨/૦ સુધી મÖયવતЪ↓ લેન 
પોહળી કરવી.

4  Widening to intermediate lane 
between km. 91/0 to 132/0 on Dhari 
Tulsishyam section of Gondal Derdi 
Bagasara Dhari Tulsishyam Una 
Delwada state highway 10

-- 

300.00  --  465506.00  --  --  --       આવરકЮіડલા રѕધોલા માગ↓ પહોળો અને 
સંગીન બનાવવો.

5  Widening and strengthening of 
Savarkundla Ranghola road

-- 

80.00  --  15706.00  --  9.10  --       ધારી િવસાવદર જુનાગઢ માગ↓ ૦/૦ થી 
૮/૦ સુધી પહોળો અને સંગીન બનાવવો .

6  Widening and strengthening between 
km. 0/0 to 8/0 of Dhari Visavadar 
Junagadh road.

-- 

 
1270.00  --  648920.00  --  9.10  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  0.91  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1270.00  --  648920.00  --  10.01  --       એકіદર સરવાળો : (2) અમરъલી   Gross Total : (2) Amreli -- 

 
                 (3) આણંદ   (3) Anand  
--  --  --  --  --  --       ખંભાત માગ↓ પસંદગીની લંબાઇ મા સંગીન 

બનાવવો.
1  Strengthening Khambhat Road In 

Selected Length.
-- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (3) આણંદ   Gross Total : (3) Anand -- 

 
                 (4) બનાસકાઠા   (4) Banaskantha  

97.00  --  19386.00  --  --  --       ૦/૦ થી ૨૪/૭૫૫ Чક. મી. ના જુના ડીસા 
કણોદર માગ↓ની સુધારણા.

1  Improvement Juna Deesa Kanoda road 
km. 0/0 to 24/755

-- 
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100.00  --  --  --  --  --       દાંતીવાડા કЮચાવાડા માગ↓ ૦/૦ થી Чક. મી. 

થી ૫૪/૫ Чક. મી. વŵે પહોળો કરી સંગીન 
બનાવવો.

2  Widening and strengthening 
Dantiwada Kuchawada road in km. 
0/0 to Km. 54/5.

-- 

                 (મા. અને મ.) Ĭભાગ,પાલનપુર   Palanpur,R&B Division  
1200.00  --  --  --  --  --       બાયપાસ (આડ માગ↓) નુ બાંધકામ (અંબાજી 

ટાઉનશીપની આસપાસ જમીન સંપાદન)
3  Construction of by pass (including 

land acquisition around Ambaji 
township.

-- 

 
1397.00  --  19386.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1397.00  --  19386.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (4) બનાસકાઠા   Gross Total : (4) Banaskantha -- 

 
                 (5) ભλચ   (5) Bharuch  

400.00  --  --  --  --  --       ભλચ (મા. અને મ. ) Ĭભાગ કરજણ 
સમણી વાગરા દહъજ માગ↓ની સુધારણા.

1  Bharuch (R. And B.) Dvision, 
improvement of Karjan damni wagra 
Dahej road.

-- 

350.00  --  --  --  --  --       જંબુસર દъવલા ટѕકારીયા માગ↓ને મÖયવતЪ↓ 
લેઇનને પહોળી બનાવવી(૫૫ મીટર).

2  Widening into intermediate lane of 
Jambusar Devla Tankariya road (55 
mtrs).

-- 

200.00  --  --  --  --  --       વાગરા પખાજણ જોિલયા માગ↓ પહોળો અને 
સંગીન બનાવવો.

3  Widening and strengthening vagra 
Pakhajan Jolvia road km. 14/0 to 26/8.

-- 

230.00  --  --  --  --  --       જંબુસર જંĦાલ િછતાણ માગ↓ પહોળો 
બનાવવો.

4  Widening Jambusar Jantral chhitan 
road.

-- 

 
1180.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1180.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (5) ભλચ   Gross Total : (5) Bharuch -- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (6) ભાવનગર   (6) Bhavnagar  

5.00  --  494.00  --  --  --       રતનપુર િસયાનગર િનગાર િપપિળયા 
બોટાદ માગ↓ને ખુટતીકડી નું બાંધકામ (ફકત 
જમીન સંપાદન).

1  Missing link of Ratanpura Siyanagara Nigara 
Piplia road to Botad (land acquistition only 
).

-- 

250.00  --  13130.00  --  --  --       પાિલતાણા નગર આસપાસના માગા↨તરનું 
બાંધકામ.

2  Construction of diversion around Palitana 
town

-- 

40.00  --  61709.00  --  --  --       મÖયવતા↓ પથ રાણાપુર બોટાદ માગ↓ પહોળો 
કરવો.

3  Widening To Intermediate Lane Ranpur 
Botad Road

-- 

150.00  --  4638.00  --  --  --       વ·ભીપુર િનંગાળા બોટાદ માગ↓ પર ખુટતી 
કડીનું બાંધકામ.

4  Construction of missing link on Vallabhipur 
Ningala Botad road.

-- 

245.35  --  35086.00  --  --  --       વાવેરા ગЧરયાધાર સાસરણ ના માગ↓ ની 
ખુટતી કડીનું બાંધકામ.

5  Construction of missing link from Vavera 
Gariadhar Sasarana road.

-- 

150.00  --  41578.00  --  --  --       વલભીપુર ઉમરાલા રѕġાલા માગ↓ (રાËય 
ધોરી માગ↓ ) પર ઢોલાની આસપાસ ઉપ 
માગ↓નું બાંધકામ.

6  Construction Of By Pass Around Dhaola On 
Vallabhipur Umarala Rangharala Road (State 
Highway).

-- 

50.00  --  2494.00  788.38  --  --       સાવરકЮіડલા સંપાદન આડ માગ↓ 7  Land acquisition for Savarkunadala bye-pass. -- 
25.00  --  --  --  --  --       ઉમરડા ગામ નજીક સાવરકЮіડલા રѕધોલા 

માગ↓ અને ઉઅમરડા આડમાગ↓ની ખુટતી 
કડીનું બાંધકામ.

8  Costruction Of Missing Link Of Near 
Village Umarada And Umarada By Pass.

-- 

850.00  --  72421.00  --  --  --       ઔધોિગક કы×ĩો ને લગતા ઘોઘા હાથળ 
સોસીયો માગ↓ની સુધારણા / કΤા ઊંચી 
લાવવી.(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

9  Important / upgradation of roads connecting 
industrial centers of Ghogha Hathal Sosiyao 
road. (work including Sagarkhedu Sarvangi 
Vikas Yojna)

-- 

 
1765.35  --  231550.00  788.38  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1765.35  --  231550.00  788.38  --  --       એકіદર સરવાળો : (6) ભાવનગર   Gross Total : (6) Bhavnagar -- 

 

H-2058-92
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (7) કы×ĩીય માગૅ િનિધ સામા×ય ;અનામત   (7) Central Road Fund Ordinary [Resarve ]  
--  --  --  --  --  --       દસ çથળોએ ચકાસણી Ĭયોગ શાળાનું 

બાંધકામ.
1  Construction of testing laboratories at ten 

places.
-- 

--  --  --  --  --  --       પસંદ કરъલા ભારъ અવરજવર વાળા ૧૦ 
માગ↓ િવçતારોમા યાતાયાતનું Ĭમાણ. 
અકçમાત શકયતા પાЧક↕ગ અને થોભવાના 
çથાનને અનુલΤીને યાતાયાત અÛયાસ તથા 
સલામતી સલવત અને ધોરી માગ↓ની Τમતા 
સુધારવા માટъની ભલામણો

2  Traffic studies relating to traffic volume, 
accident prone areas, parking stoping loction 
and recommendation for improving safety 
and capacity of high ways in 10 selected 
heavily travelled routes.

-- 

--  --  --  --  --  --       જુદાજુદા çથળોએ રાËય ધોરી માગ↓ પર 
વાહનો ઉભા રાખવાની ËÆયા અને િવĴામ 
çથળો િવકસાવવા.

3  Providing tyring lanes and devloping rest 
areas on state highways at various places.

-- 

 

--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (7) કы×ĩીય માગૅ િનિધ 

સામા×ય ;અનામત 
  Gross Total : (7) Central Road Fund 

Ordinary [Resarve ]
-- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (8) કы×ĩીય માગૅ િનિધ આિથક મહÓવ માગૉ   (8) Central Road Fund Road Of 

Economic Importance 
 

--  --  --  --  --  --       ભારત સરકાર ĩારા મÖયçથ માગ↓ નીિત 
હъઠળ આથЪ↓ક રીતે મહÓવ ધરાવતા કામો.

1  Economic improtance work 
approved under central road fund by 
government of India

-- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (8) કы×ĩીય માગૅ િનિધ 

આિથક મહÓવ માગૉ 
  Gross Total : (8) Central Road Fund 

Road Of Economic Importance 
-- 

 
                 (9) કы×ĩીય માગૅ િનિધ [ફાળવણી ]   (9) Central Road Fund [Allocation ]  
--  --  --  --  --  --       ડામરના (Bitumen) ફરસબધી ટકાઉપણું 

વધારવા ĬĝЫયા કરъલ ડામરનો ઉપયોગ.
1  Use of actives in Bitumen to improve 

durability strenght of Bitumen 
payment.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ. ) Ĭભાગ વડોદરા વડોદરા 
ડભોઇ બોડેલી છોટાઉદъપુરને એકЫ સાથે બે 
વાહનો જઇ શકы તેટલો પહોળો કરવો

2  (R. and B.) Division, Vadodara. 
Widening to two lane Vadodara 
Dabhoi Bodeli Chhota Udepur.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ. ) Ĭભાગ પંચમહાલ સુખી 
નદી પર પુલ સિહત અમદાવાદ સંતરામપુર 
ઝાલેદ માગ↓ રાËય ધોરીમાગ↓ ન ૨ ખુટતી 
કડી બાંધકામ (સંતરામપુર નગર બાજુએ ૨ 
Чક.મી. બહ ાર માગા↓ટѕર)

3  (R. and B.) Division,Panchmahal. 
Constructing missing link road 
of Ahmedabad Santrampur Zalod 
road state highway no. 2 (diversion 
out side Santrma pur town 2 km ) 
including bridge across river Shkhi.

-- 

--  --  --  --  --  --       (મા. અને મ. ) Ĭભાગ અમદાવાદ 
અમદાવાદ ભાવનગર અનુભાગ ધોળકા 
વટામણ Чક. મી. ૪૦/૦ થી ૭૦/૦ માગ↓ને 
બે વાહન જઇ શકы તેવો બનાવવો.

4  (R. and B.) Division, Ahmedabad. 
Construction Of Two Lane Road 
Ahmedabad Bhavanagar Road Section 
Dholka Vataman Km. 40/0 To 70/0.

-- 

--  --  --  --  --  --       અંકલેΐ╗ર ખાતેના ગુ. ઔ. િવ. િનગમ 
જંકશન પર Ĭવેશમાગ↓ સિહત ઓવરĮીજ 
પર માગ↓નું બાંધકામ.

5  Constructio of road over bridge with 
approache on G. I.D. C. junction at 
Ankleshwar.

-- 

--  --  --  --  --  --       અંકલેΐ╗ર ખાતેની ગુ. ઔ. િવ. િનગમની 
ઔધોગીક વસાહત વાળા રા∆ીય ધોરી માગ↓ 
નં. ૮ અડીને સાયકલ માગ↓નુ બાંધકામ.

6  Construction of cycle track adjoining 
the national highway no. 8 passing 
through G. I. D. C. industrial estate at 
Ankleshwar (km.205/4 to 208/00.)

-- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       રા∆ીય ધોરી માગ↓ ૮ સી ખાતે Чક. મી 

૩૦/૬૪૦ થી ૩૩/૪૩૦ તથા Чક. મી. 
૩૯/૯૮૦ થી ૩૬/૨૧૫ બપો સમાંતર 
સેવા માગ↓

7  Parallel service road km 30/640 to 33/430 
km 34/980 to 36/215 on national highway 
8/C. (Gota Thaltej)

-- 

--  --  --  --  --  --       િવસનગર ઉમટા સુંદરીયા ખેરાલુ માગ↓ 
૨૧/૨ થી ૪૧/૨ Чક. મી. વŵેની લંબાઇમા 
સુધારીને સંગીન બનાવવો.

8  Improving and strenghtening of Visnagar 
Umta Sundhiya Kheralu road km 21/0 
to 41/2

-- 

--  --  --  --  --  --       કરજણ કાયવરોહણ ડભોઇ માગ↓ (રાËય 
ધોરી માગ↓ કાયા વરોહણથી ડભોઇ સુધી 
ઉŵ કΤાનો બનાવવો.

9  Karjan Kayavarohan Dabhoi road (state 
highway upgrqaded Kayavarohan to 
Dabhoi (13/425 to 31/6

-- 

--  --  --  --  82.81  --       ડીસા ઝેરડા પાંથવાડા જુંડેરી માગ↓ ૧૪૭/૦ 
થી ૧૭/૬૦ Чક. મી. વŵે પહોળો બનાવવો.

10  Improvemento Deesa Zerda Panthwada 
Gunderi road km. 147/0 to 1/50.

-- 

--  --  --  --  --  --       સંસોધન અને તાલીમ સિહત રાËય Ĭભગને 
લગતું કы×ĩીય માગ↓ િનિધનું કામ.

11  Work Of C.R.F. Pertaining To State 
Division Including Research &Plannning

-- 

--  --  7052.00  --  --  --       કы×ĩીય માગ↓ િનિધના કામો 12  Work of central road fund -- 
--  --  141364.00  --  --  --       કы×ĩીય માગ↓ િનિધના ગેરી સિહત રાËય 

Ĭભાગ ના કામો
13  Works Of Central Road Fund Of State 

Division Including Geri (02-03)
-- 

--  --  --  --  --  --       રા∆ીય ધોરીમાગ↓ Ĭભાગને લગતા કы×ĩીય 
માગ↓ િનિધનાં કામ

14  Works Of Central Road Fund Pertaining 
To National Highway Divesion (2002-
2003)

-- 

--  --  61775.00  --  --  --       ગુજરાત ઇજનેરી સંશોધન સંçથા અને 
રા∆ીય ધોરી માગ↓ના કામો માટъ રા∆ીય 
ધોરી માગ↓ના કામો

15  Works of central road fund of state 
division including gujarat engineering 
research institute and national highway

-- 

--  --  14592.00  --  --  --       કы×ĩીય માગ↓ િનિધ અ×વયે રાËય Ĭભાગ 
હъઠળનાં ગેરી તથા રા∆ીય ધોરી માગ↓ 
અંગેના કામો

16  Work Of Central Road Rund Of State 
Division Including Geri And National 
Highway Works.

-- 

 
--  --  224783.00  --  82.81  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  8.28  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  224783.00  --  91.09  --       એકіદર સરવાળો : (9) કы×ĩીય માગૅ િનિધ 

[ફાળવણી ]
  Gross Total : (9) Central Road Fund 

[Allocation ]
-- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (10) ગાંધીનગર   (10) Gandhinagar  

1500.00  --  71718.00  --  --  --       ગાંધીનગર તરફ જતા માગђ↓ને પહોળા કરવા 
તથા સુધારવા.

1  Widening and improvement to roads 
leading Gandhinagar township.

-- 

10.00  --  325.00  --  --  --       છાલા િગયોડ હીસીસા નરોડા દહъગામ માગђ↓ 
પર છાલીથી િગયોડ સુધી ખુટતાં કડી પુરી 
પાડવી.

2  Providing missing link from Chhala 
to Giyod on Chhala Giyod Halisa 
Naroda Dehgam road.

-- 

50.00  --  --  --  --  --       ગાંધીનગર િજ·ા માં રાયપુર થી રા∆ીય 
ધોરી માગ↓ નં. ૮ ને જોડતા રોડનું બાંધકામ

3  Constructing Link Road Joining 
Raipur To National Highway No. 8 In 
Gandhinagar District.

-- 

2000.00  --  36923.00  --  --  --       ગાંધીનગર કોબા સાબરમતી એરોļેમ માગ↓ 
માટъ ૬ માગЪ↓ય

4  Six Laning of Gandhinagar Koba 
Sabarmati road Koba Aerodram road

-- 

5000.00  --  352974.00  --  637.00  --       ગાંધીનગર નગર વસાહત માથી પસાર 
થતા રા∆ીય ધોરીમાગ↓ ૮-ક માટъ વૈકàપીક 
ઉપમાગ↓ બનાવવા પાલજ બાસણ શાહપુર 
ધોળાકЮવા સરગાસણ રા.ધો. ૮-ક ને ચાર 
માગЪ↓ય માગ↓ પહોળો કરવો અને સંગીન 
બનાવવો.

5  Widening To Four Lane And 
Strengthening N.H. 8-C To Palaj-
Basan-Shahpur-Dholakuva-Sarghasan 
To Create Alternative Bypass Of N.H. 
8 C Passing Through Gandhinagar 
Township

-- 

                   C.P.Division No.3 , Gandhinagar  
7500.00  --  59605.00  --  --  --       ગાંધીનગર-કોબા-હાંસોલ એકસĬેસ 

વે કોરીડોરનું બાંધકામ Чકમી.૩/૦ થી 
૧૪/૬૦૦

6  Gandhinagar Koba Hansol 
Expressway corridor Km 3.0 to 14.600

-- 

6400.00  --  261922.00  --  1092.00  --       ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ઇ×ટરનેશનલ 
ફાયના×સ ટъક સીટીના િવકાસ માટъ હયાત 
રçતાને અપĠેડેશન તેમજ નવો માગ↓ 
બાંધવાનું જમીન સંપાદન સિહતનું કામ

57  Up gradation of the existing road 
and construction of new roads 
for Development of Gujarat 
International Finance Tech (GIFT) 
city at Gandhinagar including Land 
Acquisition.

1001.00

 
22460.00  --  783467.00  --  1729.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 1001.00

--  --  --  --  172.90  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 100.10
 
22460.00  --  783467.00  --  1901.90  --       એકіદર સરવાળો : (10) ગાંધીનગર   Gross Total : (10) Gandhinagar 1101.10

 

H-2058-93
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
                 (11) જામનગર   (11) Jamnagar  

25.92  --  650.00  --  --  --       કાલાવાડ ખંભાળીયા માગ↓ (રાËય ધોરી 
માગ↓) બાંધકામ િવભાગ મોટા ખબાડાથી 
લાલપુર (જમીન સંપાદન અને માટી કામ 
નાળા પરના ચણતર કામ)

1  Jamnagar (R. And B.) Division. 
Construction Of Kalawad Khambhalia 
Road (S.H) Section Mota Khabada To 
Lalpur (L.A.E.W. And C.D Works.)

-- 

530.00  --  271656.00  718.60  728.00  --       કાલાવાડ ખંભાળъયા માગ↓નું બાંધકામ.
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

2  Construction of Kalawad Khambhalia 
road.

714.35

25.00  --  10.00  --  --  --       નાના પંÉદъવડાથી દъવЧડયા સમાણા માગ↓ 
બાંધવો.

3  Constructing Nana Panch Devda to 
Dal Devdia Samana road.

-- 

300.00  --  53608.00  --  --  --       કાલાવાદા માછલીવાડ માગ↓ની ખÐતી કડીનું 
બાંધકામ.

4  Construction of missing link of 
Kalawad Machhaliwad road.

-- 

 
880.92  --  325924.00  718.60  728.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 714.35

--  --  --  --  72.80  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 71.44
 

880.92  --  325924.00  718.60  800.80  --       એકіદર સરવાળો : (11) જામનગર   Gross Total : (11) Jamnagar 785.79
 

                 (12) જુનાગઢ   (12) Junagadh  
100.00  --  25438.00  --  --  --       માણેકવાડા અગતરાઇ આખા Чટકર 

કોઠારીઆ, માણાવદર માગ↓ બીજો તબŨો.
1  Manekwad, Agatrai, Akha Tikar, 

Kotharia, Manavadar road second 
stage.

-- 

30.00  --  47685.00  54.45  --  --       કыશોદ એરમોટ↓થી જુનાગઢ વેરાવળ માગ↓ને 
જોÐતી ખુટતી કડીનું બાંધકામ.

2  Construction of missing link joining 
Keshod airport to Junagadh Veraval 
road.

-- 

200.00  --  2206.00  --  --  --       વેરાવળ સુĦાપાડા ધામલેજ કોЧડનાર માગ↓ 
પર Чક. મી. ૧૦/૫ થી ૪૨/૦ Чક, મી. 
વŵેના ભાગની સુધારણા.

3  Improvement of Veraval Sutrapada 
Dhamlej Kodinar road between km 
10/5 to 42/0.

-- 

180.00  --  1067.00  --  40.95  --       માગરોળ કામનાથ માિળયાજી માગ↓ પર 
કામનાથથી ગડોદર સુધીની ખુટતી કડીનું 
કામ.

4  Construction of missing link from 
Kamnath to Gadodar on Mangrol 
Kamnth Malia road.

54.60
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150.00  --  --  --  --  --       ભ′સાણ વાવડી ધોળિવયા વાિલયા અમરъલી 

માગ↓ની ખુટતી કડીનું કામ.
5  Constructrion Of Missing Link Of Bhesan 

Vavdi Dhovia Valaia Amreli Road.
-- 

200.00  --  --  --  --  --       જુનાગઢ િવસાવદર સાંસણ માગ↓ પર 
િવસાવદર આડમાગ↓ નું બાંધકામ.

6  Construction Of Visavadar By Pass On 
Junagadh Visavadar Sasan Road.

9.10

150.00  6683.00  55255.00  --  --  --       િવસાવદર સાંસણ માગ↓ ૫૭/૫ થી ૭૨/૦, 
સુધી સુધારવો બનાવવો.

7  Improvement of Visavadar Sasan road 
between km 57/5 to 72/0.

45.50

80.00  --  --  --  --  --       ઉનાગઢ વંથલી માણવદર માગ↓ પર વંથલી 
આડમાગ↓ અને માણવદર આડમાગ↓નું બાંધકામ.

8  Construction of Vanthali by pass and 
Mauavadar by pass on Junagadh Vanthali 
Manavadar road.

27.30

100.00  --  --  --  --  --       કыશોદ માગા↨તરનું બાધકામ બીજો તબŨો. 9  Construction of Keshod dive sion second 
stage work.

-- 

250.00  --  133590.00  --  --  --       તલાલ ગીર જામવાલા ગીરગઢડા માગ↓ પહોળો 
કરી સંગીન બનાવવો.(સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

10  Widening and improving Talala Gir 
Jamvala Gir Gadhada road.

-- 

800.00  --  154979.00  --  --  --       ઔધોગીક કы×ĩને જોડતા સુĦાપાડા ધામલેજ 
માગ↓ની સુધારણા/કΤા ઉѕચી લાવવી(સાગરખેડુ 
સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

11  Improvement-Upgradation Of Roads 
Conecting Industrial Centers Of 
Sutarapada-Dhamlej Road.

-- 

 
2240.00  6683.00  420220.00  54.45  40.95  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 136.50

--  --  --  --  4.10  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 13.65
 
2240.00  6683.00  420220.00  54.45  45.05  --       એકіદર સરવાળો : (12) જુનાગઢ   Gross Total : (12) Junagadh 150.15

 
                 (13) કÉછ   (13) Kachchh  

350.00  --  --  --  --  --       મા. અને મ. ) Ĭભાગ, ભુજ ઘડુલી સાંતલપુર 
માગ↓નું બાંધકામ.

1  (R. and B. ) Division, Bhuj Construction 
of Ghaduli Santalpur road

-- 

316.00  --  12961.00  --  --  --       કોટડા િબžા માગ↓ની સુધારણા અને રાËય 
ધોરી માગ↓ની સમકΤ બનાવવો. ૦/૦ થી 
૨૪/૦ Чક.મી

2  (New Road Works) Improve And 
Bringing To State Highway Standard 
Kotada Bitta Road Km. 0/0 To 24/0.

-- 

100.00  --  659.00  --  --  --       ગાંધીધામ ઉપમાગ↓નું બાંધકામ 3  Construction Of Gandhidham By Pass 
Road.

-- 

330.00  --  --  --  --  --       ઘડુલી સાંતલપુર માગ↓ના કનારીઆ ધોલાવીરા 
િવભાગના માગ↓નું બાંધકામ.

4  Construction of Kunaria Dholavira road 
section of Ghaduli Santalpur road.

-- 

2945.00  --  14007.00  --  --  --       રાપર લોĩાણી ધોળાિવરા માગ↓ પર પુરાતÓવની 
ĩЩΓએ મહÓવનું કы×ĩ ધોળા િવçતારની 
આસપાસના માગ↓ સુધારવા અને ˛ીમાગЪ↓ 
બનાવવા

5  Widening to two lane and improvement 
to roads around Dholavira. a place for 
development of centre of aracheological 
importance Rapar Lodrani Dholavira road.

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

 
30.00  --  --  --  --  --       25/૦ થી 38/૦ Чક. મી. વŵેનો રામાવાવ 

રાપર માગ↓ સુધારવો (૨૫ મી. મી. ની જાડી 
એçડીસી પુરી પાડવી)

6  Improvement of Ramavav Rapar road 
between km. 25/0 to 38/0 ( providing 
25 mm thick sdc. )

-- 

40.00  --  --  --  --  --       બી. એસ. એફ. હોડીઓ લાંગરવાના 
Ċ થાનને જોડતો નારાયણ સરોવર ગામથી 
ચપલેΐર થઇને ગુવરકыક સુધીનો મેટલનો 
રçતો

7  Mettalled Road From Narayan 
Sarovar Village Main Road To Guvar 
Creck Via Chapleshwar Linking Bsf 
Boat Mooring Place (Phase)

-- 

577.00  --  --  --  --  --       ભુજ માંડવી માગ↓ પસંદ કરъલી લંબાઇમાં 
સંગીન બનાવવો.(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

8  Strengthening Bhju Mandvi road 
on selected length. (work including 
Sagarkhedu Sarvangi Vikas Yojna)

-- 

 
4688.00  --  27627.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
4688.00  --  27627.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (13) કÉછ   Gross Total : (13) Kachchh -- 

 
                 (14) ખેડા   (14) Kheda  

657.00  --  325094.00  --  --  --       નડીયાદ મહુધા ( કથલાલ કપડવંજ મોડાસા 
(બીપીપુરા સુધી ) માગ↓ (૦૦/૦૦ થી 
૬૨/૬ ) ના હાલના પЧરવહન માગ↓ના 
૭/00 એમ. સુધી પોહળા બનાવવા.

1  Widening Upto 7.00 M Of Existing 
Carriage Way Of Nadiad Mahudha 
Kathalal Kapadwanj Modasa (Upto 
Bipipura ) Road (0000 To 62/6)

-- 

125.00  --  --  --  --  --       આતરસુÜબા ખડાલ િછપડી માગ↓ની ખુટતી 
કડીનું બાંધકામ અને નાળા પરના ચણતર 
કામ.

2  Constructing missing link of 
attarsumba Khadal Chhipdi road and 
C.D works.

-- 

150.00  --  10.00  --  --  --       નડીયાદ મહъમદાવાદ નડીયાદ કપડવંજ 
નડીયાદ ડાકોર માગ↓ને જોડતા નડીયાદ 
નડીયાદ શહъર બહાર માગા↨તર નું બાંધકામ

3  Constructing diversion out side 
the Nadiad city joning Nadiad 
Mahemdabad Nadiad Kapadwanj 
Nadiad Dakor road.

-- 

 
932.00  --  325104.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

932.00  --  325104.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (14) ખેડા   Gross Total : (14) Kheda -- 
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                 (15) મહъસાણા   (15) Mehsana  

600.00  --  123490.00  --  --  --       લાકોડીયા ગળતેΐર માગ↓ પર સાબરમતી 
નદી પર બે પુલનું બાંધકામ.

1  Constructing Causeway On River 
Sabarmati On Road In Lakroda To 
Galteshwar.

-- 

12000.00  --  1323192.00  3061.55  2730.00  --       મહъસાણા શહъર ફરતાં માગ↓ પરનું બાંધકામ. 2  Construction Of By Pass Around 
Mehsana City.

91.00

 
12600.00  --  1446682.00  3061.55  2730.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 91.00

--  --  --  --  273.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 9.10
 
12600.00  --  1446682.00  3061.55  3003.00  --       એકіદર સરવાળો : (15) મહъસાણા   Gross Total : (15) Mehsana 100.10
 

                 (16) નવસારી   (16) Navsari  
150.00  --  --  --  --  --       બીલીમોરા - ચીખલી માગ↓ને પહોળો કરી 

ચારવાહન જઇ શકы તેટલો બનાવવો Чક. મી. 
૦/૦ થી ૩૦./૦

1  Widening fourl lane billimora 
Chikhali road km. 0/0 to 3/0.

-- 

 
150.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

150.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (16) નવસારી   Gross Total : (16) Navsari -- 
 

                 (17) પંચમહાલ   (17) Panchmahal  
800.00  --  91174.00  --  --  --       ગોધરા શહъરને ફરતા બાΝ માગ↓નું 

બાંધકામ.
1  Constructing Of By Pass Road 

Around Godhra Town.
-- 

4000.00  --  266856.00  --  --  --       પંચમહાલ િજ·ામાં ચાંપાનેર પાસેના 
બાયપાસ રોડનું બાંધકામ અને સુધારણા.

2  Construction And Improving By Pass 
Around Champaner In Panchmahal 
District.

-- 

 
4800.00  --  358030.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
4800.00  --  358030.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (17) પંચમહાલ   Gross Total : (17) Panchmahal -- 

 

H-2058-94



374

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (18) પાટણ   (18) Patan  

90.00  --  --  --  --  --       ઊઝા નગર વસાહત ફરતા માગા↓ની 
સુધારણા.

1  (R. and B. ) Division Mehasana. 
department of roads around Unja 
township.

-- 

255.00  --  --  --  --  --       િસÖધપુર ખેરાલુ માગ↓ ૦/૦ થી ૨૫/૦ Чક. 
મી. ને બે વાહનો સાથે જઇ શકы એટલો 
પહોળો બનાવવો.

2  Widening two lane Sidhpur Kheralu 
road km. 0/0 to 25/0.

-- 

200.00  --  --  --  --  --       વાલલ ભાંડુ મોટપ કડી રાËય ધોરી માગ↓ 
પર દાવડાથી ગોરાડ વŵે ખુટતી કડીનું 
બાંધકામ.

3  Construction of missing link between 
Dawada to gorad on state highway 
Valam Bhandu Motap Kadi road.

63.70

250.00  --  --  --  --  --       પાટણ િસÖધપુર માગ↓ પહોળો કરી ચારમાગЪ↓ 
બનાવવો. ૦/૦ થી ૨૪/૨ Чક. મી.

4  Widening into four lane Patan 
Siddhpur road km. 0/0 to 24/2.

-- 

 
795.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 63.70

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 6.37
 

795.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (18) પાટણ   Gross Total : (18) Patan 70.07
 

                 (19) પોરબંદર   (19) Porbandar  
300.00  --  --  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ જુનાગઢ કЮિતયાણા 

નેિહયરી માગ↓ પર ડુબાઉ અનુભાગ પુરો 
પાડવો ખુટતી કડીનું બાંધ

1  (R. and B.) Division, Junagadh. 
providing submerssible section on 
Kutiyana Nahiyari road.

-- 

150.00  --  --  --  --  --       માંગરોળ પોરબંદર અડવણા માગ↓ પહોળો 
કરી સંગીન બનાવવો.

2  Widening and strengthening Mangrol 
Porbandar advana road.

-- 

 
450.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

450.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (19) પોરબંદર   Gross Total : (19) Porbandar -- 
 



375

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (20) પЧરયોજના સંકલન પરામશૅ સેવા   (20) Project Co-Ordinates Consultancy 

Service
 

--  --  --  --  --  --       િવΐબ′ક સહાિયત ગુજરાત રાજય માગૅ 
પЧરયોજના માટъ પЧરયોજના સંકલન 
પરામશ↓ સેવાઓ

1  Poject Co - Ordinates Consultancy 
Services Of World Bank Alied 
Gujarat State Road Project

-- 

--  --  --  --  --  --       એન ડી લે ઇં×ટરનેશનલ િલ ને ચુકવણી 2  Payment to N D Lea international ltd -- 
--  --  --  --  --  --       Ĭાદъશીક કચેરી ભોપાલ ખાતેથી પયા↓વરણ 

તથા વનિનમા↓ણ અંગેની મંજૂરી બાબત
3  To obtained environment and forestry 

cleanus from the original offices
-- 

--  --  --  --  --  --       માગ↓ અને મકાન િવભાગમાં સંçથાગત 
સંગીનીકરણનો અમલ અને તકિનЧક સહાય 
તાલીમ સાધનો

4  Implementation of institutional 
strengthening technical assistance 
traing & equipment in roads & 
buildings department

-- 

--  --  --  --  --  --       ફોલોઓન પЧરયોજના માટъ મૂડી રોકાણ 
પુવ↓નો અÛયાસ

5  Pte investment study for follow on 
project

-- 

--  --  --  --  --  --       સેàફ· ઓફ ĬોજેÄટની તૈયારી માટъ પરામશ↓ 6  Consultancy for preparing self project 455.00
--  --  24805.00  --  637.00  --       રાËય ધોરીમાગ↓ પર સલામતી ચકાચણી 

વધારવા પરામશ↓
7  Consultancy For Conduction Road 

Safaly Auduion State Heavey
-- 

 
--  --  24805.00  --  637.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 455.00
--  --  --  --  63.70  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 45.50

 
--  --  24805.00  --  700.70  --       એકіદર સરવાળો : (20) પЧરયોજના સંકલન 

પરામશૅ સેવા 
  Gross Total : (20) Project Co-

Ordinates Consultancy Service
500.50

 
                 (21) રાજકોટ   (21) Rajkot  

465.00  --  67441.00  488.45  --  --       વેજલપુર ઘંટીલા ટીકા માગ↓ સુધારવો. 1  Improvement of Vejalpur Ghantila 
Tika road.

-- 

160.00  --  --  --  82.81  --       સાંકળી ફરъણી ધોરાજી માગ↓ સુધારવો. 2  Improvement of Sankali Fareni 
Dhoraji road.

45.50

595.00  --  99230.00  --  --  --       જેતપુર મોવાસા માગ↓ ૦/૦ થી ૨૧/૦ Чક. 
મી. વŵે મÖયમ માગ↓ સુધી પહોળો કરવો.

3  Widening to termediates land Jetpur 
movasa road in km. 0/0 to 21/0.

-- 

120.00  --  16.00  --  --  --       િવછીયા ઉપમાગ↓નું બાંધકામ. 4  Construc Vinchhiya By Pass Road. 9.10
 
1340.00  --  166687.00  488.45  82.81  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 54.60

--  --  --  --  8.28  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 5.46
 
1340.00  --  166687.00  488.45  91.09  --       એકіદર સરવાળો : (21) રાજકોટ   Gross Total : (21) Rajkot 60.06

 



376

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (22) સાબરકાઠા   (22) Sabarkantha  

200.00  --  --  --  --  --       રાËય ધોરી માગ↓ નં ૫ ને જોડતા ઉભરાણ 
તુંડાર સંભોડા હલોદર સાગોડી માગ↓ નું 
બાંધકામ.

1  Constructing ubhran tundar Rambhoda 
Halodar Sagodi road joining state 
highway no 5.

-- 

460.00  --  --  --  --  --       ઉÖયોગીક િવçતારને જોડતા ધમાસના બાયડ 
સાઠѕબા માગ↓ની સુધારણા / કΤા ઉѕચી લાવવી

2  Improvement / upgradation of road 
connecting industrial area Dhamasara-
Bayad Sathamba area.

-- 

 
660.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

660.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (22) સાબરકાઠા   Gross Total : (22) Sabarkantha -- 
 

                 (23) સુરત   (23) Surat  
150.00  --  --  --  --  --       સુરત ઓલપાડ માગ↓ પર ઓલપાડ ઉપમાગ↓ 

નું બાંધકામ.
1  Construction Of Olpad By Pass Road 

On Surat Olpad Road.
-- 

5500.00  --  --  --  --  --       એçકыપ λટનુ બાંધકામ. હજીરા ઔ˜ોગીક 
િવçતાર માટъ િજ.સુરત(સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

2  Construction of escap route for 
Hajira industrial area dist Surat (work 
including Sagarkhedu Sarvangi Vikas 
Yojna)

-- 

 
5650.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
5650.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (23) સુરત   Gross Total : (23) Surat -- 

 



377

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (24) સુરъ×ĩનગર   (24) Surendranagar  

270.00  --  77623.00  --  --  --       સુરъ×ĩનગર દુધરъજ વણા બજાણા પાટડી 
બહъચરાજી માગ↓ને બે વાહન સાથે જઇ શકы 
તટલે પહોળો બનાવવો (બાકЫની લંબાઇ)

1  Widening to two lane Surendranagar 
Dudhrej Vana Bajana Patde Dasada 
Bechraji road highway (remaining 
length).

-- 

240.00  --  13638.00  --  --  --       લીમડી ભાલગામડા Чદયણી તાવી લજરર 
માગ↓ પરના ૦/૦ થી ૩૫/૦ Чક. મી. ના 
વચાગાળા ના માગ↓ને પહોળો બનાવવો.

2  Widening to intermediate lane Limbdi 
Bhalgamd Siyane Tavi Lakhatar road 
km. 0/0 to 35/0.

-- 

60.00  --  --  --  --  --       ડોЧકયા સુરъ×ĩનગર અને ĪાંગĪાને જોડતા 
આડ માગ↓નુ બાંધકામ.

3  Construction of by pass road 
connecting Doliyas Dharangadhra 
Surendranagar road.

-- 

50.00  --  435.00  --  --  --       મુળીસરા માગ↓ પર જુળીની આસપાસ આડ 
માગ↓નુ બાંધકામ.

4  Construction of by pass around mule 
town on Mulisara road.

-- 

200.00  --  38802.00  --  --  --       હળવદ સારામોલી માગ↓ ૦/૦ થી ૩૫/૦ 
સુધીપહોળો અને સંગીન બનાવવો.

5  Widening and strengthening of Halvad 
sara moli road between kms. 0/0 to 
35/0.

-- 

576.00  --  --  --  --  --       લỲબડી શહъરને ફરતે રાËય ધોરી માગ↓ પર 
આડ માગ↓નું બાધકામ.

6  Construction of by pass road around 
Limbadi city on state highway.

-- 

250.00  --  30904.00  --  --  --       સુરъ×ĩનગર દુધરъજ વાણચા માલવાણ પાટડી 
બેચરાજી રાËય ધોરી માગ↓ સંગીન બનાવવો.

7  Strengthening Surendranagar Dhudhrej 
Vanacha Malvan Patdi Becharaji State 
Highway.

-- 

 
1646.00  --  161402.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1646.00  --  161402.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (24) સુરъ×ĩનગર   Gross Total : (24) Surendranagar -- 

 

H-2058-95



378

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (25) વડોદરા   (25) Vadodara  

450.00  --  --  --  --  --       શỲઘરોટ શેરખી કોયલી માગ↓ (કોયલી સુધી 
Ĭવેશ માગ↓) નું બાંધકામ

1  Construction of Singhort Sherkhi 
Koyali road (approach road upto 
Koyali)

-- 

120.00  --  --  --  --  --       હાલનો ડભોઇ િસનોર માલસર માગ↓ ૫.૫૦ 
મી. સુધી પહોળો બનાવવો પЧરવહન માગ↓ 
(૧૦.૦૦ Чક. મી.)

2  Widening to exisiting Dabhoi Sinor 
Malsar road to 5.50 M. carriage way 
(10,00 km. )

-- 

200.00  --  --  --  --  --       હъરણ અને ઓરસંગ પુલ વŵે ખુટતી કડી 
નું બાંધકામ, કાથોલીથી કારનેટ િવભાગ.

3  Constructing missing link between 
Heran and Orsang bridge, section 
Katholi to Karnet.

-- 

180.00  --  --  --  --  --       Ðભોઇ િશનોર માગ↓ Чક. મી. ૧૪/૦ થી 
૨૭/૦ ને પહોળો કરવો

4  Widening Dabhoi sinor road km. 14/0 
to 27/0.

-- 

200.00  --  --  --  --  --       જરોદ સમલાયા સાવલી માગ↓ ને પહોળો 
કરવો અને સંગીન બનાવવો.

5  Widening and strengthening of Jarod 
Samlaya Savli road km 8/0 to 26/0.

-- 

100.00  --  --  --  --  --       પાદરા ઉપમાગ↓નું બાંધકામ. 6  Construction Padra By Pass Road. -- 
 
1250.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
1250.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (25) વડોદરા   Gross Total : (25) Vadodara -- 

 
                 (26) વલસાડ   (26) Valsad  

250.00  --  6083.00  --  --  --       (મા. અને મ.) Ĭભાગ, નવસારી િબિલમોરા 
થી વલસાડ દЧરયા કાંઠા ધોરી માગ↓ િવભાગ.
(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

1  Narsari (R. And B. ) Division. section 
of costal highway from Billimora to 
Valsad. (work including Sagarkhedu 
Sarvangi Vikas Yojna)

-- 

200.00  --  351509.00  --  --  --       રા∆ીય ધોરી માગ↓ ૮ પર ૩૨૭/૮ થી 
૩૪૩/૦ Чક. મી. સુધીની લંબાઇના કાઢી 
નાખવામાં આવેલા માગ↓ને સુધારીને સંગીન 
બનાવવો.

2  Improvement and strengthening the 
discarded length between km 327/8 to 
km. 343/0 of nh. 8

-- 

 
450.00  --  357592.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

450.00  --  357592.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (26) વલસાડ   Gross Total : (26) Valsad -- 
 



379

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
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                 (27) જુદાજુદા િજ·ા   (27) Various District  

200.00  --  1501.00  --  83.26  --       રાËય ધોરીમાગ↓ના માગ↓ જંકશનની 
સુધારણા માટъ ઉŵક જોગવાઇ.

1  Lump sum provision for improvement 
of road junctions on state highway.

910.00

50.00  --  --  --  82.81  --       રાËયના માગђ↓ પરના વતુ↓ળોની સુધારણા 
અને ધોરણસારના િનશાન બોડ↓ મુકવા.

2  Improvement of circles on roads on 
the state and fixing standard sign 
boards

910.00

10000.00  --  16835.00  1076.19  165.62  --       રાËયમાં શહъરો અને નગરો ફરતે બાહરથી 
પસાર થતા માગ↓નું બાંધકમ માટъ જમીન 
સંપાદન.

3  Land Acquisition For Constructing Of 
By Passes Around Cities And Towns 
In The State.

182.00

54.12  --  287.00  --  165.62  --       રાËયધોરી માગ↓ માટъ જમીન સંપાદન. 4  Land acquisition for state highways 182.00
--  --  --  --  --  --       માગ↓ માટъ મોજણી અને નવી 

પЧરયોજનાઓની તૈયારી.
5  Survey and preparation of new project 

for roads.
-- 

5000.00  --  18615.00  75.09  82.81  --       રાËયધોરી માગ↓ પરના વળાંકો ની સુધારણા. 6  Improvement of curves state highway. 910.00
10000.00  --  3509883.00  9580.15  22345.96  --       મહાનગરોની આસપાસના માગ↓ને પહોળો 

બનાવીને તેની સુધારણા કરવી (અમદાવાદ, 
ગાંધીનગર, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, 
ભાવનગર અને જામનગર)

7  Widening and improvement of 
road arournd metropolitan cities 
(Ahmedabad, Gandhinagar, Vadodara, 
Surat, Rajkot, Bhavnagar and 
Jamnagar)

20930.00

100.00  --  --  --  --  --       અગÓયના રાËયધોરી માગ↓ પર પાЧક↕ગ 
જÆયાઓ પુરી પાડવી.

8  Providing parking places on important 
state highways.

182.00

30.00  --  --  --  --  --       અગÓયના રાËયધોરી માગ↓ પર ĺાફЫક 
સહાયક ચોકЫઓ પુરી પાડવી.

9  Providing traffic aid post on important 
state highways.

-- 

1000.00  --  994.00  --  82.81  --       રાજયધોરી માગ↓ પર Ĭાવત↓ક િનશાની બોડђ↓ 
પુરા પાડવા.

10  Providng reflexition sign boards on 
state highways.

182.00

3500.00  --  103093.00  1910.75  82.81  --       હુમ પાઇપ વાળીપાણી િનકાલની અપયા↓Ά 
ãÝવçથાને બદલે çલેબ પાણી િનકાલ 
ãયવçથાનું બાંધકામ

11  Constructing slab drains in place of 
inadequate a hume pipe drains.

364.00

10000.00  --  211007.00  1795.06  4550.00  --       રાËયમાં çથપાતા જતા નવા મોટા ઉધોગો 
સુધીના માગђ↓નું બાંધકામ કરવુ તેની 
સુધારણા કરી તેને સંગીન બનાવવા જેવી 
પુવ↓ જιરી સલવતો પુરી પાડવી.

12  Providing infrastructure facilites such 
as construction improvement and 
strengthening of road leading to the 
new mega industries coming up in 
the state .

3185.00
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10000.00  --  780093.00  1396.49  1365.00  --       રાËયના ઔધોિગક િવçતારોને જોડતા 

માગ↓ની સુધારણા કરી તેની કΤા ઉѕચી 
લાવવી.

13  Improvement / upgradation of roads 
connecting industrial centres in the 
state.

2730.00

2400.00  --  16447.00  --  --  --       યાĦાના çથળોને જોડતા રાËય ધોરી માગ↓ને 
પહોળા કરી ચાર માગЪ↓ય બનાવી સુધારણા 
કરવી.

14  Improvement and widening to 4 lanes 
of state highway joining Pillagraim 
centre.

-- 

10000.00  --  542850.00  145.53  182.00  --       રાËય માગ↓ પર નબળા અને સાંકડા 
ગરનાળાં નાના પુલોને પહોળા બનાવવો 
તેનું પુન: બાંધકામ.

15  Widening / reconstruction of weak 
and narrow culvert minor bridges on 
state roads.

364.00

7500.00  --  58436.00  --  455.00  --       રાËય માગ↓ હાલના ઢોળાવોની જÆયાએ 
ગરનાળા / નાના પુલોનું બાંધકામ.

16  Construction of culverts minor bridges 
in place of existing dips on state road

455.00

8000.00  --  396510.00  16.22  546.00  --       રાËય ધોરી માગ↓ પર ખુટતી કડીનું બાધંકામ 17  Construction of missing linkion state 
roads.

455.00

851.00  --  4125.00  --  --  --       હુડકો લોન સહાયં થી મહÓવના રાËય ધોરી 
માગђ↓ સુધારવા પહોળા કરવા અને સંગીન 
બનાવવા બોદરા વટમણા તારાપુર બોરસદ 
વાસદ માગ↓ તથા બોરસદ વાસદ માગ↓

18  Improvement widening strengthening 
of imporatnt staff highways with loan 
assistant of Hudco Bagodara Watmna 
Tarapur Borsad Vasad road and 
Borsad Padra road

-- 

300.00  --  35803.00  --  --  --       રાËય ધોરી માગ↓ મહÓવનાં çÔળોએ પહોળો 
કરવો.

19  Widening state high way at important 
places.

-- 

500.00  --  125691.00  317.10  2730.00  --       રાËયમાંન નબળા પુલો સંગીન બનાવવા. 20  Strengthening weak bridges in the 
state.

1820.00

20000.00  --  --  --  --  --       ૨૦૦૦/૩૦૦૦ થી વધારъ વસતી ધરાવતા 
ગામોના Ĭવેશમાગ↓ સુધારવા (માગ↓ 
આયોËયન ) Чકસાન પથ યોજના સગીન 
બનાવવો

21  Improvement of village approach 
road having poulation more then 2000 
/3000 (plan road) Kisan Path Yojana

-- 

20000.00  --  2255580.00  582.08  1365.00  --       માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળ શહъરી 
માગђ↓ને સુધારવા (પહોળા કરવા સિહત ) 
અને સંગીન બનવવા.(સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના હъઠળ)

22  Improvement (including widening) 
strengthening of Urban roads under R. 
and B. department Urban development 
year (Vikash Path)

455.00

812.04  --  123700.00  --  --  --       કોર નેટવક↕ માં સમાવી લેવામાં આવેલ 
રાËય ધોરી માગђ↓ને સુધારીની સંગીન 
બનાવવા

23  Improvement and strengthening of 
state highways included in core 
network.

-- 
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90000.00  --  10363274.00  10893.83  10465.00  --       તાલુકા મથકોને તાલુકા મથકો સાથે જોડતાં તેમજ 

તાલુકા મથકોને િજ·ા મથકો સાથે જોડતાં માગђ↓ 
સુધારવા અને સંગીન બનાવવા(સાગરખેડુ સવા↨ગી 
િવકાસ યોજના સિહત )

24  Improvement and strengthening of roads 
joning to taluka to taluka and taluka to 
district Head quattter.

9100.00

450.00  --  --  --  --  --       મહÓવનાં રાËય ધોરી માગ↓ ઉપર િવĴામધામોનુ 
બાંધકામ

25  Construction of rest areas on important 
state highway.

-- 

300.00  --  --  --  --  --       રાËય ધોરીમાગ↓ ઉપરનાં ĝોિસંગ માટъ જમીન 
સંપાદન

26  Land acquisition for crossing on state 
highway.

-- 

15000.00  --  189596.00  188.87  1274.00  --       જુનાગઢ અને પોરબંદરના ઘેડ િવçતારમાં માગђ↓ની 
સુધારણા.

27  Improvement of road in Ghed area of 
Jungadh and Porbandar district.

1274.00

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
3000.00  --  --  --  --  --       ઓડીટ રીપોટ↓ અ×વયે રોડ સલામતી ઉપાય અને 

રાËય ધોરી માગ↓ પરના સલામતી ઉપાયનો અમલ
28  Implemenatation of road safety major 

as per audit report and works related to 
road safety measures on state highways.

455.00

500.00  --  --  --  --  --       પરફђ↓મ×સ આધારીત કો×ĺાÄટ 29  Perfomance base contract. -- 
800.00  --  135532.00  --  --  --       ગુજરાત રોડ મેનેજમે×ટ સીçટમ નુ નુકસાન 30  Operation of Gujarat road management 

system
182.00

20000.00  --  145471.00  8029.74  182.00  --       રોડ Ĭોજેકટ હъઠળ Ĭાથમીક િવçતરણ અને િવકાસ 
તથા ઉપયોગીતાનુ çથળાંતર Τ છъદન એલએÄયુ 
સાથે.

31  Preliminaries For Widening/
Development Of Road Projects 
(Including Shdp) Involving Laq Utility 
Shifting And Forest Clearance

182.00

4888.00  --  811086.00  139.21  182.00  --       રાËય ધોરીમાગ↓ના ખુટતી કડી ના પુલો 32  Missing link with bridges of state 
highway

455.00

20000.00  --  2207373.00  1397.56  2275.00  --       પૂર તથા ભારъ વધારъ વરસાદને કારણે નુકસાન 
પામેલ પૂલો(નાના પૂલો) નુ પુન: બાંધકામ.સંગીન 
બનાવવા

33  Strengtheing/reconstruction of bridges/
minor bridges damaged the to flood/
heavy rain

2730.00

15000.00  --  2318238.00  1829.02  1638.00  --       રъàવે ઓવર Įીજ/અ×ડર Įીજને હાલના લેવલ 
ĝોસỲગની જÆયાએ રъàવેના Чકમંતના ફાળાના 
આધારъ એકલાખ કરતા વધારъ

34  Connecting railway over bridge/under 
bridge in place of existing level crossing 
having more than one lacTVW on cost 
sharing basis with railways.

1638.00

25000.00  --  1217509.00  325.30  1365.00  --       પુલો સહીત ના જે રાËય ધોરી માગђ↓ ભારъ 
વરસાદના સમયે તુટી જાય છъ તે તમામને દરъક 
હવામાનમા ઉપયોગમા લઇ શકાય તે મુજબ 
કΤાના બનાવવા(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ 
યોજના સિહત )

35  Upgradation of state highway section 
including bridges which are overtopped 
during heavy rains to make them all 
wather road.

1365.00

 

H-2058-96
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40000.00  --  7356640.00  14106.20  10010.00  --       અવરજવરની જιરીયાતના આધારъ િનયત ધોરણ 

મુજબ Ч˛ માગЪ↓ય પોહળાઇમા રાËય ધોરી માગ↓ 
Ĭભાગ હъઠળ રçતા પોહળા કરવા અને સંગીન 
બનાવવા(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના સિહત )

36  Widening and strengthning of statt 
highway sections in to standard 2 lane 
width based on traffic requirement. 
(phasewise).

9100.00

3000.00  --  47996.00  --  --  --       િનમ↓ળ ગુજરાત યોજના હъઠળ મા અને મ િવભાગ 
હçતકના હાલના રાËય ધોરી માગђ↓ને સુ×દર બનાવવા

37  Beautification of existing state highways 
under R. and B. department under Nirmal 
Gujarat scheme

-- 

50000.00  --  4269341.00  1673.01  2275.00  --       બંદરોને રા∆ીય ધોરીમાગђ↓ અથવા રાËય ધોરીમાગђ↓ 
સાથે જોડતા રçતાઓ પહોળા કરવા અને તેની 
સુધારણા કરવી(સાગરખેડુ સવા↨ગી િવકાસ યોજના 
સિહત )

38  Widening and improvment of port 
road connecting the ports with national 
highway or state highway.

2275.00

60000.00  --  6350205.00  7976.77  14105.00  --       જુદા જુદા જી·ા મુÅય મથકો વŵે 10 મીટર રોડનુ 
જોડાણ પુι પાડવુ

39  Providing 10 meter road connectivity 
between various district head quarters

14105.00

15000.00  --  1103189.00  748.35  910.00  --       નગરપાલીકા ન હોય તેવા તાલુકા મુÅય મથકોને 
િવકાસપથ જેવી સુિવધા પુરી પાડવી

40  Providing facility of Vikaspath to Taluka 
headquarter which have no Nagarpalika

500.75

                 જુદા çથળો   Various Places  
20000.00  --  53257.00  134.05  2553.27  --       જુદા જુદા િજ·ાઓમાં જλરીઆત મુજબ શહъરોની 

ફરતે રાËય ધોરીમાગ↓ પર બાયપાસ બાંધવાનું કામ
42  Construction of new bypass around cities 2275.00

                   Various District Of State  
20000.00  --  338551.00  --  500.50  --       જુદા જુદા િજ·ાઓમાં રાËય ધોરીમાગ↓ પર 

સલામતીના પગલા λપે Úલેક çપોટ(અકçમાત çથળો)
ની સુધારણાનું કામ

44  Improvement of black spot for road safety 
on State Highway for all district.

910.00

62800.00  --  187940.00  7635.13  11375.00  --       એ×યુઇટી\બીઓટી ધોરણે રાËય ધોરીમાગ↓ િવકસાવવા 
માટъ જુદાજુદા કіસેસનરી એ×યુઇટીનું પેમે×ટ બાબત

46  Payment of Annuity amount to the 
various concessionaires for the works of 
State Highway Development project to be 
taken upon Annuity BOT basis.

12922.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
13300.00  --  259628.00  81.85  91.00  --       રાËયની રાËય માગђ↓ કы જેનું પાંચ વષ↓થી ફરીથી 

સમતલ બનાવેલ નથી તેવા નગરપાિલકા િવçતારમાંથી 
પસાર થતા િવકાસપથને ફરીથી સમતલ બનાવવાનું 
કામ.

54  Resurfacing of Vikas Path, roads passing 
through Municipal areas, which have not 
been resurfaced for more than Five years

182.00

                   Various District Of State  
24000.00  --  1459663.00  1684.64  2730.00  --       જે માગђ↓ સાત વષ↓થી ફરીથી સમતલ કરવામાં આવેલ 

નથી તેવા મુÅય િજ·ા માગђ↓ / અ×ય િજ·ા માગђ↓નેનુ 
ફરીથી સમતલ કરવાનું કામ.

55  Resurfacing of Main District Roads and 
Other District Roads which have not been 
resurfaced for more than seven years

3640.00
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  

16000.00  --  92628.00  --  227.50  --       રાËય ધોરીમાગ↓ યોજના અંતગ↓ત હાથ 
ધરવાનાં થતાં કામો માટъ રોકવામાં આવનાર 
çવતંĦ ઇજનેરની ક×સલટѕસી ફЫની ચુકવણી.

59  To pay fees for consultancy services 
as an independent engineer for the 
works of State Highway Development 
Project on Public Private Partnership 
Mode Basis.

364.00

52500.00  --  33295.00  1829.02  1638.00  --       પÚલીક Ĭાઇવેટપાટ↓નશીપ ધોરણે જુદા જુદા 
િજ·ાઓમાં રъàવે ઓવરĮીજનું બાંધકામ 
અને િનભાવણી.

60  Constructing and Maintenance of 
Railway Over Bridge under Project 
on Public Private Partnership Mode 
Basis.

1638.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
10000.00  --  101620.00  1016.02  --  --       રાËય િવભાગ હçતકનાં રçતાઓ પહોળા 

કરાવા માટъ વળતર વનીકરણ માટъ લે×ડ 
બે×ક ઉભી કરવી.

61  To create a Land Bank for 
compensation of forest land required 
for widening of state roads.

91.00

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
54600.00  --  61354.00  855.29  3640.00  --       ઔધોગીક િવçતારો/બંદરો/ડેડીકыટъડ ĭыઇટ 

કોરીડોર/ડી.એમ.આઇ.સી./એસ.આઇ.આર./
એસ.ઇ.ઝેડ ને જોડતા તેમજ અ×ય રçતાઓનું 
જλરીયાત મુજબ ચાર માગЪ↓યકરણ કરવા 
બાબત

62  Four lanning of roads connecting to 
industrial area/Ports/Dedicated freight/
D.M.I.C./S.I.R./Sez and other roads 
based on need.

2730.00

46800.00  --  --  53.35  6197.10  --       રા∆ીય ધોરીમાગ↓ નં ૮ અને çટъટ્યુ 
ઓફ યુનીટી કыવડીયા કોલોની ને જોડતા 
રçતાઓનું ચાર માગЪ↓યકરણ

63  Construction of four lane road 
connecting NH No 8 and Statue of 
unity, Kevadiya colony

5915.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
250000.00  --  --  --  3640.00  --       ડી.એફ.સી.સી. λટ ઉપર રъàવે સાથે 

સહભાગીદારી ધોરણે રъàવે ઓવરĮીજનું 
બાંધકામ

65  Construction of Railway Over Bridge 
on lavel crossing under cost sharing 
with Railway on DFCC Route.

3640.00

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
12500.00  --  --  --  2275.00  --       અમદાવાદ મુંબઇ માટъના હાઇ çપીડ રъલવે 

પЧરયોજના અ×વયે ના એસ.પી.વી માં 
ઇŭીટી ફાળાની જોગવાઇ

66  Provision for Equity contribution in 
SPV for Ahmedabad Mumbai High 
Speed Rail

2275.00

2000.00  --  --  --  455.00  --       રાËયમાં પી.પી.પી.ધોરણે ૨૦ રъલવે 
çટъશનોનો િવકાસ માટъ સહાય/ અનુષંિગક 
કામગીરી.

67  Assistance and Related activity for 
Development of 20 Railway Station 
on P.P.P. basis in the State.

455.00

 



384

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 નવા કામ   New Work  

17129.35  --  --  --  --  --       તાલુકા મથકોએથી પસાર થતા િવકાસપથનું 
િવçતરણ (િવકાસપથ િવçતરણ) અંગેની 
દરખાçત છъ.

69  It is proposed for Extension of Vikaspath 
passing through Taluka Head quarter 
(Vikaspath Extension)

5157.88

7226.70  --  --  --  --  --       નવરિચત તાલુકા મથકોએ પસર થતા 
માગђ↓ને પહોળા કરી ફЮટપાથ ગટર િવગેરъ 
સુિવધાઓ પુરી પાડવી નવ રિચત તાલુકા 
મથકોએ િવકાસપથ અંગેની દરખાçત છъ.

70  It is proposed for Widening of roads, 
providing drainage, foothpath etc. passing 
through newly declared Taluka Head 
Quarter, Vikaspath for head quarters of 
newly Declared Taluka

2172.26

187663.97  --  --  --  --  --       Ĭગિતપથનું ૪ માગЪ↓કરણ. 71  4 Lanning of Pragatipath. 20092.89
 
1279755.18  --  47304836.00  77491.87  114288.07  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 142037.78

--  --  --  --  11428.81  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 14203.78
 
1279755.18  --  47304836.00  77491.87  125716.88  --       એકіદર સરવાળો : (27) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (27) Various District 156241.56
 

--  --  189.21  --  200.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, (િબન-મતપાĦ) 11  Gross Total, (Charged) 200.00
1349532.22  6683.00  117764.10  --  132228.30  --  137340.00  --   (મતપાĦ)   (Voted) 158850.47
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

114105
12  NABARD

5054 03 337 12
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

15000.00  --  249038.00  --  --  --       બહારની સહાયથી રાËયમાં ખુટતા પુલો 
બાંધવા અને રાËયમાં ધોરીમાગђ↓ પહોળા 
કરી સંગીન બનાવવા. (નાબાડ↓)

1  Constructing missing bridges and 
widening and strengthening of state 
highways with the external aids

-- 

20000.00  --  85699.00  --  --  --       િવΐ બે×ક યોજના અને િસંસાઇ િવçતાર 
યોજના હъઠળ Ġામીણ િવકાસ યોજના હъઠળ 
Ġામીણ માગђ↓ને સંગીન બનાવવા 

2  Strengtheing/resurfacing of rural 
roads under workd bank scheme and 
command area development scheme.

-- 

--  --  286877.00  --  --  --       નાબા↓ડ/િવΐ બ′ક સહાય યોજના અને 
િસંચાઇ િવકાસ યોજના હъઠળ બાકЫ રહъલી 
લંબાઇનુ કામ વાળા ĠાÜય માગђ↓ સંગીન 
બનાવા અને સપાટી સમતલ બનાવવી.

3  Strengthening / resurfacing of rural 
roads in remaning length under 
Narbad/world bank assisted scheme 
and irrigation development sechme 
in state.

-- 

 
35000.00  --  621614.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
35000.00  --  --  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 12  Gross Total -- 
 

--  --               કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Centrally Sponsered Scheme :  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               સરહદ િવçતાર િવકાસ કાય↓ĝમ

364106
13  Border Area Development Programe

5054 03 337 13
 

--  --  --  --  --  --       કÉછ   Kachchh -- 
--  --  5000.00  --  --  --       કÉછ   Kachchh -- 
--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  5000.00  --  --  --       સરવાળો   Total -- 
--  --  --  --  --  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage 

Charges transferred from Revenue 
Major Head :

-- 

--  --  --  --  --  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી 
સદરથી તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage 
Charges transferred from Revenue 
Major Head :

-- 

 
--  --  5000.00  --  --  --  --  --   સરવાળો ,૧૩   Total ,13 -- 

 

H-2058-97
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Road works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               13  

5054 03 337
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 કÉછ   Kachchh  
                 (1) કÉછ   (1) Kachchh  
--  --  5000.00  --  --  --       ઘડુલી સાંતલપુર રçતાની સુધારણા 1  Improvement of Ghaduli Santalpur 

road.
-- 

 
--  --  5000.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  5000.00  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (1) કÉછ   Gross Total : (1) Kachchh -- 

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               િવΐ બ′ક

114107
14  World Bank

5054 03 337 14
 

--  --  --  22701.02  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 18219.99
127600.00  --  --  --  23391.53  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

127600.00  --  --  22701.02  23391.53  --       સરવાળો   Total 18219.99
--  --  --  --  1799.35  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage 

Charges transferred from Revenue 
Major Head :

1401.54

--  --  --  --  514.10  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી 
સદરથી તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે 
ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage 
Charges transferred from Revenue 
Major Head :

400.44

 
127600.00  --  --  22701.02  25704.98  --  --  --   સરવાળો ,૧૪   Total ,14 20021.97
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               રાËય ધોરી માગ↓ 03  State Highway  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               માગ↓ કામો 337  Road works  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               14  5054 03 337  
--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 જુદા çથળો   Various Places  
                 (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District  

19600.00  --  --  606.07  13.80  --       ગુજરાત રાËય ધોરીમાગ↓ યોજના-૨,તબŨા-૧ 
અંતગ↓ત ધોરીમાગ↓ નવીનીકરણનું કામ.

1  Rehabilitation of state Highway under 
gujarat state Highway project-2,phase-1

1309.99

                 જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)Ĭભાગ   Various R&B Divisions  
10000.00  --  --  116.56  100.00  --       િવΐબ′ક સહાયીત ગુજરાત રાËય ધોરીમાગ↓ 

યોજના-૨ અંતગ↓ત હાથ ધરવાના કામો 
માટъ ખાનગી જમીન સંપાદન,યુટીલીટી 
િસÙટỲગ,ફોરъçટ Щ╞યરѕસ અને પુનવ↓સવાટની 
કામગીરી સિહતની િવિવધ કામગીરી

2  Land acquisition Utility shifting Forest 
clearance and cost of other ancillary 
activities including R and R for the 
works to be taken up under World Bank 
aided Gujarat State Highway project 
GSHP II

100.00

                 જુદા çથળો   Various Places  
90000.00  --  --  20204.47  19107.73  --       ગુજરાત રાËય માગ↓ યોજના-૨ હъઠળ જુદા 

જુદા રાËય માગђ↓ને પહોળા અને સંગીન 
બનાવવા.

27  Widening and Strengthening of various 
roads under Gujarat State Highway 
Project-II

8610.00

2000.00  --  --  --  400.00  --       િવΐબ′ક સહાિયત માગ↓ સુરΤાને લગતા કામો 28  World Bank aided Road Safety works 4800.00
6000.00  --  --  1773.92  3770.00  --       ગુજરાત રાËય માગ↓ યોજના-II હъઠળ જુદા 

જુદા િવશેષΦોની સેવાઓ જેવી કы ĬોજેÄટ 
કોડЪ↓નેશન માટъ , બાંધકામની દъખરъખ માટъ, 
ગુણવǼાની ખાતરી તથા તાંિĦક અ×વેષણ માટъ, 
માગ↓ સુરΤા અંગેની ãયુહાÓમક કાય↓વાહીની 
λપરъખા તૈયાર કરવા માટъ અને સંçથાગત 
સધુારણા.

29  Various Consultancy Services for 
GSHP-II including Consultancy services 
for Project coordination, Construction, 
Quality Assurance and Technical Audit 
. Road Safety Strategy Action Plan and 
Institutional Reforms.

3400.00

 
127600.00  --  --  22701.02  23391.53  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 18219.99

--  --  --  --  2339.15  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 1801.98
 
127600.00  --  --  22701.02  25730.68  --       એકіદર સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (1) Various District 20021.97
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10000.00  --  --  --  --  --       મહъસાણા પાલનપુર રાËય ધોરી મગ↓ના ૬૫ 

Чક, મી. નો માગ↓ પહોળો કરવો અને સંગીન 
બનાવવો.

1  Widening and strenghtening of 65 ks 
of Mehsana Palanpur state highway.

-- 

8000.00  --  --  --  --  --       સરખેજ િવરમગામ રાËય ધોરી માગ↓ના 
૭૭ Чક. મી. નો માગ↓ પહોળો કરવો અને 
સંગીન બનાવવો.

2  Widening and strengthening of 77 
kms of Sarkhej Viramagam state 
highway.

-- 

8000.00  --  --  --  --  --       જામનગર વંથલીને જોડતો રાËય ધોરી 
માગ↓ને ૬૦ Чક. મી નો માગ↓ પહોળો કરવો 
અને સગીન બનાવવો.

3  Widening and strengthening of 60 
kms. of Jamnagar link to Vanthali 
state highway.

-- 

5200.00  --  --  --  --  --       કડોદરા બાજીપુરા રાËય ધોરી માગ↓ને 
૩૫.૫ Чક, મી. નો માગ↓ પહોળો કરી સંગીન 
બનાવવો.

4  Widening and strengthening of 35.5 
kms. of Kadodara Bajipura state 
highway.

-- 

5600.00  --  --  --  --  --       હાલોલ ગોધરા રાËય ધોરી માગ↓નો ૩૮ Чક. 
મી નો માગ↓ પહોળો કરી સંગીન બનાવવો.

5  Widening and strengthening of 38 
kms of Halol Godhara state highway.

-- 

8800.00  --  --  --  --  --       રાËય ધોરી માગ↓ને ૨૮૦ Чક, મી. ને માગ↓ 
સંગીન બનાવવો.

6  Strengthening of 280 kms state 
highway.

-- 

20000.00  --  --  --  --  --       શામળાજી રાËય ધોરી માગ↓ પર ગોધરાનો 
૧૨૧.૫ Чક. મી. માગ↓ પહોળો અને સંગીન 
બનાવવો.

7  Widening and strengthening 121.5 km 
of Godhra at Shamlaji state highway

-- 

10000.00  --  --  --  --  --       લાડવેલ ડાકોર ગોધરા રાËય ધોરી માગ↓ 
પહોળો અને સંગીન બનાવવો.

8  Widening and strengthening Ladvel 
Dakor Godhra state highway.

-- 

10000.00  --  --  --  --  --       મહъસણા પાલનપુર રાËય ધોરી માગ↓ને ચાર 
માગЪ↓ બનાવવો.

9  Four laning of Mehsana Palanpur 
state highway.

-- 

9000.00  --  --  --  --  --       િĩતીય દъખરъખ કાય↓ĝમમાં સમાિવΓ ૩૦૦ 
Чક. મી. લંઇન ના રાËય ધોરી માગђ↓ સંગીન 
બનાવવા

10  Strengthening 300 kms. of state 
highway including in second 
maintainace Programme.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત રાËય ધોરી માગ↓ પЧરયોજનાના 
પЧરયોજના માગђ↓ માટъ જમીન સંપાદન.

11  Land acquisition of the project roads 
of Gujarat state highway project.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત રાËય ધોરી માગ↓ પЧરયોજના માટъ 
ઉપયોગી çથળાતંર.

12  Utilty shifting for the project roads of 
Gujarat state highway project.

-- 

500.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત રાËય ધોરી માગ↓ પЧરયોજનાના 
પЧરયોજના માગђ↓ માટъ ĳુΤછъદન અને 
વળતλપ વનીકરણ.

13  Tree cuting and compersatory a 
forestation for the project roads of 
Gujarat state highway project.

-- 

5000.00  --  --  --  --  --       ગુજરાત રાËય ધોરી માગ↓ પЧરયોજના માટъ 
સુપરવીઝન ક×સàટ×સી નુ બાંધકામ.

14  Construction of supervision 
consultancy for the project roads of 
Gujarat state highway project.

-- 
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12526.00  --  --  --  --  --       ભλચ દહъજ રાËય ધોરી માગ↓ ૦૬ (Чક. મી. 

૯/૨૪૦ થી ૦/૫૫૫ અને ૩૯/૦ થી ૦/૦૦૦ 
) તેમજ વડોદરા પાદરા જંબુસર (Чક.મી ૭/૦૩૫ 
થી ૫૨/૫૭૫) ને પોહળો કરવો અને સંગીન 
બના વવો.

15  Widening & strengthening of state highwy 
06 Bharuch Dahej (km 9/240 to km. 0/555 
& km 39/0 to km 0/00 ) and Vadodara 
Padra Jambusar (km 7/035 to km 52/585)

-- 

10114.00  --  --  --  --  --       રાજકોટ મોરબી રાËય ધોરી માગ↓ ૨૪ 9Чક. મી. 
૧/૮૨૫ થી ૭૦/૧૮૫ ) ને સંગીન બનાવવો 
અને પહોળો કરવો.

16  Widening & strengthening of state highway 
24 Rajkot Morvi (km 1/825 to km. 70/185 )

-- 

10114.00  --  --  --  --  --       ફા·ા જામનગર રાËય ધોરી માગ↓ ૨૫ 
(૬૩/૯૭૦ થી ૭૦/૧૮૫ )_તથા જામનગર 
ખંભાળીયા 9૯૪/૦૦ થી ૧૪૪/૯૬૫ Чક. મી.) 
ને પહોળો કરવો અને. સંગીન બનાવવો

17  Widening & strengthening of state highway 
25 Falla Jam Nagar (63/970 to km 70/185 ) 
and Jamnagar Khambhalia (km 94/00 to km 
144/965 )

-- 

12049.00  --  --  --  --  --       િવરમગામ ĪંગĪા રાËય ધોરી માગ↓ ૭ 
(૫૮/૮૬૫ થી ૧૦૪/૯૬૫ Чક. મી.) અને 
ĪાંગĪા હળવદ (૧૨૬/૦૦ થી ૧૫૧/૫૨૦ 
Чક.મી.) ને પહોળો કરવો અને. સંગીન બનાવવો

18  Widening & strengthening of state highway 
07 Viramgam Dhrangadhra (km 58/865 to 
km 104/965 ) and Dhrangadhra Halvad (km 
126/00 to km 151/520.

-- 

7865.00  --  --  --  --  --       બાગોદરા ધોળકા (૦/૦૦ થી ૨૨૯/૮૫ ) રાËય 
ધોરી માગ↓ ૧૬ અને વટામણ પીપરી (૬૯/૬૦૦ 
થી ૯૩/૯૮૫ ) રાËય ધોરી માગ↓ ૬ ને પોહળો 
કરવો અને સંગીન બનાવવો.

19  Widening & strengthening of state highway 
16 Bagodara Dholka (km 0/00 to km 22/985 
) and state highway 06 Wataman Pipari 
(km 69/600 to 93/985)

-- 

6340.00  --  --  --  --  --       સુરત ઓલપાડ રાËય ધોરી માગ↓ ૬ (૮/૨૬૦ થી 
૧૯/૧૯૦ Чક. મી.) તથા મગદ· નવસારી રાËય 
ધોરી માગ↓ ૧૬૮ (૧૨/૧ ૧૯૦ થી ૨૫/૬૧૦ 
કЫ.િમ)ને પોહળો કરવો અને સંગીન બનાવવો

20  Widening & strengthening of state highway 
06 Surat Olpad (km 8/260 tomkm 19/190 ) 
and state highway 168 Magdalla Navsari 
(km 12/190 to km 25/610)

-- 

9367.00  --  --  --  --  --       Ħુિતય વષ↓ નેભાવ કાય↓ĝમમાં સમાિવΓ ૨૮૪ Чક. 
મી. ના રાËય ધોરી માગ↓ને સંગીન બનાવવા.

21  Strengthening of 284 kms of state highway 
included in third year maintenance 
programme

-- 

1000.00  --  --  --  --  --       સંçથાЧકય સગીનતા માટъ પરામશ↓ક સેવાઓ. 22  Consulting Service For Institutional 
Strengthening

-- 

7500.00  --  --  --  --  --       ચતુથ↓ વષ↓ માગ↓ િનભાવ કાય↓ ĝમમાં સમાિવΓ 
આશરъ ૨૪૦ Чક. મી. ના માગ↓ નું સમયાંતરъ 
નવીનીકરણ

23  Periodic is renewal of about 240 km of 
roads included in 4th year road maintenace 
programme.

-- 

 
127600.00  --  24744.11  --  25704.98  --  14500.00  --   એકіદર સરવાળો 14  Gross Total 20021.97
 

H-2058-98
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1(a)* 1(b)* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

--  --               કы×ĩ પુરçકжત યોજના :   Centrally Sponsored Scheme :  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               કы×ĩીય માગ↓ િનિધ

114108
15  Central Road Fund

5054 03 337 15
 

--  --               કы×ĩીય માગ↓ િનિધ ફાળવણી િનયામક 
ગુજરાત ઇજનેરી સંશોધી સંçથા, વડોદરા. : 

01  Central Road Fund Allocation 
Director, G.E.R.I. Vadodara : 

 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  149094.00  5330.20  6370.00  --       કы×ĩીય માગ↓ િનિધ અ×વયે રાËય Ĭભાગ 

હъઠળનાં ગેરી તથા રા∆ીય ધોરી માગ↓ અંગેના 
કામો

14  Work of central road fund of state 
division including GERI and national 
highway works.

5915.00

 

--  --  149094.00  5330.20  6370.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 5915.00
--  --  --  --  630.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 585.00

 

--  --  5330.20  --  7000.00  --  5000.00  --   એકіદર સરવાળો 15(01)  Gross Total 6500.00
 

--  --               કы×ĩીય માગ↓ િનિધ આિથ↓ક મહÓવના માગђ↓ 
: 

02  Central Road Fund- Road Of 
Economic Importance : 

 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       ભારત સરકાર ĩારા મÖયçથ માગ↓ નીિત હъઠળ 

આથЪ↓ક રીતે મહÓવ ધરાવતા કામો.
1  Economic improtance work 

approved under central road fund by 
government of India.

-- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --               કы×ĩીય માગ↓ િનિધ આંતરરાËય 

જોડાણવાળો માગ↓ : 
03  Central Road Fund- Road Of Inter 

State Connectivity : 
 

--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  --  --  --  --       કы×ĩીય માગ↓નેિધ હъઠળ ભારત સરકાર ĩારા 

પુરçકжત આંતર રાËય અગÓય ના માગ↓ કામો.
1  Inter state important road work 

approved under central road fund by 
government of India

-- 

 
--  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 
--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 

 
--  --  5330.20  --  7000.00  --  5000.00  --   એકіદર સરવાળો 15  Gross Total 6500.00
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--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               માગђ↓ અને પુલોનુ ખાનગીકરણ

114109
16  Privatisation of Road and Bridge

5054 03 337 16
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 જુદા çથળો   Various Places  
                 (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District  

280000.00  --  1188.00  79.19  455.00  --       અમદાવાદ – ધોલેરા – ભાવનગર છ 
માગЪ↓ય એÄસĬેસ વે çટъટ (એસ.ઇ. ૧)નું 
બાંધકામ

8  Construction of Ahmedabad - 
Dholera -Bhavnagar Six lane State 
Exepressway -1 (SE-1 )

9.10

 
280000.00  --  1188.00  79.19  455.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 9.10

--  --  --  --  45.50  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 0.91
 
280000.00  --  1188.00  79.19  500.50  --       એકіદર સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (1) Various District 10.01
 

25.00  --  22633.00  68.23  182.00  --       બાંધકામ, સંચાલન અને તબદીલ માટъ 
યોજનાને અહъવલ તૈયાર કરાવા માટъ. 
(ખાનગીકરણ)

1  Preparation of project report etc 
for built operate and transfer (bot) 
projects

0.91

3300.00  --  --  --  1.82  --       ખાનગી સાહસો ĩારા હાથ ધરાનાર માગђ↓ના 
કામો માટъ જમીન સંપાદન કરવી.

2  Land acquisition for road works 
which are to be taken up on hand 
under private sation (privatisation)

0.91

2675.00  --  1629027.00  3276.63  4231.50  --       ગુજરાત રાËય િવકાસ િનગમે હાથ ધરવાનાં 
કામો સિહત ખાનગી ΤેĦ ĩારા હાથ 
ધરવાનાં માગ↓ કામો માટъ જમીન સંપાદન 
અને અ×ય આનુષાગીક Ĭĳુિત અંગે નુ ખચ↓. 
(ખાનગીકરણ)

3  Land acquistion and cost of 
other ancillary activities for road 
works which are to be taken upon 
privatization including works to 
be taken by Gujarat state road 
development corporation (pivatisation)

4550.00

 



392

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
3107.88  --  --  --  --  --       ભιચ દહъજ માગ↓નો વધારાનો ˛ીમાગЪ↓ય 

રçતાના બાંધકામ માટъ ગુજરાત રાËય 
િવકાસ િનગમને રાËય સરકારનો ફાળો

4  Construction of the state government 
to GSRDC for construction of 
additional two lane of Bharuch-Dahej 
road

-- 

8000.00  --  13522.00  --  455.00  --       અમદાવાદ - ભાવનગર ( વાયા સરખેજ - 
પીપળી-ધોલેરા) એΣĬેસ માગ↓ માટъ જમીન 
સંપાદન તથા આનુસાંિગક કામગીરી.

5  Land acquisition and ancillary 
activities for the work of expressway 
from Ahmedabad to Bhavnagar via 
Sarkhej-Pipli-Dholera

455.00

20000.00  --  855521.00  318.01  91.00  --       અમદાવાદ - ભાવનગર ( વાયા સરખેજ - 
પીપળી-ધોલેરા) એΣĬેસ માગ↓નું બાંધકામ

6  Construction of expressway from 
Ahmedabad to Bhavnagar via Sarkhej- 
Pipli- Dholera

455.00

20000.00  --  1695612.00  487.40  91.00  --       ભιચ - દહъજ રાËય ધોરીમાગ↓ને છ માગЪ↓ય 
બનાવવાનું કામ.

7  Six lanning of Bharuch Dahej state 
highway road

182.00

 
280000.00  --  5555.59  --  6052.00  --  1918.58  --   એકіદર સરવાળો 16  Gross Total 6212.00
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               Ĭવાસી પથ

114110
17  Pravashi Patha

5054 03 337 17
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

4020.00  --  14184891.00  7063.41  18200.00  --       Ĭવાસી પથ હъઠળ મહÓવનાં Ĭવાસ કы×ĩોને 
જોડતા માગ↓ની સુધરાણા

1  Improvement of road connecting 
important troutist distenation under 
Pravasi path.

18200.00

 
4020.00  --  14184891.00  7063.41  18200.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 18200.00

--  --  --  --  1800.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 1800.00
 

4020.00  --  12014.80  --  20000.00  --  16000.00  --   એકіદર સરવાળો 17  Gross Total 20000.00
 



393

માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               Ĭગિત પથ

114111
18  Pragati Patha

5054 03 337 18
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  

20000.00  --  3974124.00  186.95  --  --       Ĭગિત પથ યોજના હъથળ રાËયના અંિતમ 
છъડે આવેલા çથળો વŵે ના લાંબા અંતરને 
જોડતાં માગђ↓ ની કΤા ઉѕચી લઇ જઇ તેમને 
હાઇ Щçપડ હાઇવે માં ફыરવવા.

1  Upgrading Long Distance Corridors 
Connnecting Extreames Of The State 
To High Speed Highwys Under 
Pragati Path Yojana

-- 

 
20000.00  --  3974124.00  186.95  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 
20000.00  --  203.30  --  --  --  --  --   એકіદર સરવાળો 18  Gross Total -- 
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ગુજરાત રાËય માગ↓ િવકાસ િનગમ િલ.

114122
19  Gujarat State Road Development 

Corporation Ltd
5054 03 337 19

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  322.10  --  1398.00  --       મોટા કામ 5300  Major Works 1398.00

 
--  --  322.10  --  1398.00  --  1398.00  --   એકіદર સરવાળો 19  Gross Total 1398.00

 

H-2058-99
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               ટોલ ટъΤ મુЧકત અંગેની ક×સેસનરને 

ચુકવણી
20  Payment to concessioner in 

lieu of Toll Tax
5054 03 337 20

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --  --  --  --  --       મોટા કામ 5300  Major Works 10000.00

 
--  --  --  --  --  --  6500.00  --   એકіદર સરવાળો 20  Gross Total 10000.00

 
--  --  189.21  --  200.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, માગ↓ કામો 

(િબન-મતપાĦ)
337  Gross Total, Road works 

(Charged)
200.00

1816152.22  6683.00  165934.20  --  192383.28  --  182656.58  --   (મતપાĦ)   (Voted) 222982.44
 

--  --  189.21  --  200.00  --  400.00  --   એકіદર સરવાળો, રાËય ધોરી માગ↓ 
(િબન-મતપાĦ)

03  Gross Total, State Highway 
(Charged)

200.00

2221212.96  6683.00  176545.05  --  209221.28  --  192656.58  --   (મતપાĦ)   (Voted) 242612.44
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on 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 Other Roads  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               RBD-102 Ġામીણ માગђ↓

414103
06  RBD-102 Rural roads

5054 04 800 06
 

--  --  --  2850.17  --  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District 4550.00
14500.00  --  1349912.00  --  4550.00  --       જુદાજુદા િજ·ા   Various District -- 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  

14500.00  --  1349912.00  2850.17  4550.00  --       સરવાળો   Total 4550.00
--  --  --  --  350.00  --       વતા-મહъકમ “મહъસૂલી મુÅય સદર” માંથી 

તબદીલ કરъલ ૭ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ
  Add.-Establishment 7 percent Centage Charges 

transferred from Revenue Major Head :
350.00

--  --  --  --  100.00  --       વતા-ઓજારો અને Øલા×ટ- એ મહъસૂલી સદરથી 
તબદીલ કરъલ ૨ ટકા લેખે સ′કડે ખચઁ

  Add.-Tools and Plants 2 percentage Charges 
transferred from Revenue Major Head :

100.00

 
14500.00  --  1349912.00  2850.17  5000.00  --  --  --   સરવાળો ,૦૬   Total ,06 5000.00
 

--  --               પેટા મુÅય સદર :   Sub Major Head :  
--  --               િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  District and Other Roads  
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અ×ય ખચ↓ 800  Other Expenditure  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               06  5054 04 800  
--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
                 જુદા çથળો   Various Places  
                 (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District  

14500.00  --  1349912.00  2850.17  4550.00  --       જે માગђ↓ને સાત વષ↓થી ફરીથી સમતલ કરવામાં 
આવેલ નથી તેવા ĠાÜય માગђ↓નું ફરીથી 
સમતલ કરવાનું કામ.

7  Resurfacing of Rural roads which have not 
been resurfaced for more than Seven years.

4550.00

 
14500.00  --  1349912.00  2850.17  4550.00  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 4550.00

--  --  --  --  455.00  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 450.00
 
14500.00  --  1349912.00  2850.17  5005.00  --       એકіદર સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (1) Various District 5000.00
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --  --  --  --  --       Ġામ માગђ↓ના પЧરયોજના અÛયાસ મોજણી 

અને શોધ-તપાસ કામ. 
1  Project /studies of rural roads survey 

and investigation work
-- 

1647.45  --  --  --  --  --       િજ·ા પંચાયતોએ વૈકЩàપક અનુભાગ તરીકы 
પુરાં કરъલા ૧૦૩ માગ↓ કામોને બદલે િવΐ 
બ′કы સહાિયત કાય↓ĝમ હъઠળના ૧૦૩ નવાં 
Ġામીણ માગ↓ કામોનું બાંધકામ.

2  Construction of 103 new rural 
road works under world bank 
aided programme in places of 103 
road works completed by district 
Panchayats at alternative section

-- 

900.00  --  52507.00  --  --  --       િવΐ બ′ક સહાયીત Ġામીણ િજ·ાઓમા 
વડોદરા, પંચમહાલ , ભιચ , ખેડા, 
સુરъ×ĩનગર, કÉછમાના Ġામીણ કાયђ↓નુ 
બાંધકામ

3  Construction of rural district Vadodara 
Panchamahal Bharuch Etc

-- 

5000.00  --  --  --  --  --       િવΐ બ′ક સહાય કાય↓ĝમ હъઠળ ૧૩ નવા 
િજ·ાઓમા ૫૬૪ નવા Ġામીણ માગђ↓નુ 
બાંધકામ

4  Construction of 564 new rural road 
work of 13 district under word bank 
aided programme.

-- 

3764.28  --  41036.00  --  --  --       ૧૯૮૮ થી ૯૫ દરિમયાન િવΐ બ′ક 
સહાિયત યોજના અ×વયે બંધાયેલ માગ↓નુ 
રીસરફыસỲગ કરી તેને સંગીન બનાવવા

5  Resurfacing and strenghthaning 
the rural road the word bank aided 
scheme during

-- 

 
14500.00  --  3233.53  --  5000.00  --  6451.65  --   એકіદર સરવાળો 06  Gross Total 5000.00

 
14500.00  --  3233.53  --  5000.00  --  6451.65  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 5000.00

 
2235712.96  6683.00  3233.53  --  5000.00  --  6451.65  --   એકіદર સરવાળો, િજ·ા અને અ×ય માગђ↓ 04  Gross Total, District and Other 

Roads
5000.00
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on 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 :  
--  --               યંĦ સામĠી અને સાધનસામĠી 052  Machinery and equipments  
--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               નવો પુરવઠો 

114119
02  New Supplies 

5054 80 052 02
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટર વાહનો 5100  Motor Vehicles  
                   Mechanical R&B Division, 

Ahmedabad
 

                 (1) જુદાજુદા િજ·ા   (1) Various District  
88.00  --  --  --  --  --       ૧૬ નવા વાહનોની ખરીદી કરવા બાબત. 1  Purchase of New 16 Vehicle -- 

 
88.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

88.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (1) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (1) Various District -- 
 

--  --               યંĦ સામĠી અને સાધન સામĠી 5200  Machinery and Equipment  
                   Mechanical R&B Division, 

Ahmedabad
 

                 (1) અમદાવાદ   (1) Ahmedabad  
731.00  --  --  --  --  --       નવી મશીનરી ની ખરીદી 2  Purchase and install new machinery 

for divisional offices and plants.
-- 

 
731.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

731.00  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (1) અમદાવાદ   Gross Total : (1) Ahmedabad -- 
 

H-2058-100
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
                 (2) જુદાજુદા િજ·ા   (2) Various District  

755.66  --  --  --  --  --       નવી મશીનરીની ખરીદી સે×સર પેવર-૪-
નંગ, ડÜપર ૧૬ મે.ટ. ૧૦-નંગ, ડÜપર ૧૦ 
મે.ટ. ૫- નંગ, એçકыવટર કમ લોડર-૨-નંગ, 
ļીલỲગ-૨ નંગ, ડીજી સેટ-૧ નંગ.

1  Purchase of New Machinaries is 
necessary as the machineries with the 
Division lis very old.

-- 

 
755.66  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : -- 

--  --  --  --  --  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges -- 
 

755.66  --  --  --  --  --       એકіદર સરવાળો : (2) જુદાજુદા િજ·ા   Gross Total : (2) Various District -- 
 
1574.66  --  673.96  --  213.06  --  213.00  --   એકіદર સરવાળો 02  Gross Total -- 
 
1574.66  --  673.96  --  213.06  --  213.00  --   એકіદર સરવાળો, યંĦ સામĠી અને 

સાધનસામĠી
052  Gross Total, Machinery and 

equipments 
-- 
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on Roads and Bridges (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

 
--  --               ગૌણ સદર :   Minor Head :  
--  --               અનામત િનિધ/થાપણ િહસાબ ખાતે 

તબદીલી
797  Transfer to Reserve Fund/ Deposit 

Account.
 

--  --               પેટા સદર :   Sub Head :  
--  --               થાપણ િહસાબ ૮૪૪૯ થાપણ કы×ĩીય 

માગ↓િનિધ સહાયકЫમાથી મળъલ રકમ
01  Amount from the deposite Account 

“8449-Other deposite sub-vention 
from Central Road Fund”.
5054 80 797 01

 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
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માંગણી નં. .:૮૬ Demand No.:86
મુÅય સદર :૫૦૫૪:માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ MAJOR HEAD:5054:Capital Outlay on 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 :  
--  --               RBD-103 આયોજન અને સંશોધન

114104
01  RBD-103 Planning and Research

5054 80 800 01
 

--  --               િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
--  --               હъતુ સદર   Object Head  
--  --               મોટા કામ 5300  Major Works  
--  --  39803.00  87.14  120.70  --       રાËય માંમાગ↓ સંશોધન 1  Road Research In The State. 126.75

 
--  --  39803.00  87.14  120.70  --       એકіદર સરવાળો :   Gross Total : 126.75
--  --  --  --  11.93  --       વતા : ૯ ટકા લેખે સેકડે ખચ↓   Add : 9 percent centage charges 12.54

 
--  --  87.15  --  132.63  --  117.09  --   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 139.29

 
--  --  87.15  --  132.63  --  117.09  --   એકіદર સરવાળો, અ×ય ખચ↓ 800  Gross Total, Other Expenditure 139.29

 
1574.66  --  761.11  --  345.69  --  330.09  --   એકіદર સરવાળો, સામા×ય 80  Gross Total, General. 139.29

 
--  --  226.71  --  450.00  --  495.00  --   એકіદર સરવાળો, માગ↓ અને પુલ અંગે 

મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ) 
5054  Gross Total, Capital Outlay on 

Roads and Bridges (Charged) 
400.00

4658520.58  13366.00  183981.94  --  220816.97  --  199943.36  --   (મતપાĦ)   (Voted) 252938.73
 

--  --               બાદ:વસૂલાત 7000  Deduct:Recoveries  
--  --  5330.18  --  13984.65  --  13984.65     Ĭમાણ અનુસાર તબદીલી 6300  Prorata Transfer 5926.00

 
--  --  226.71  --  450.00  --  495.00  --   ચોÅખો સરવાળો, માગ↓ અને પુલ અંગે 

મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ (િબન-મતપાĦ)
5054  Net Total, Capital Outlay on Roads 

and Bridges (Charged)
400.00

--  --  178651.76  --  206832.32  --  185958.71  --   (મતપાĦ)   (Voted) 247012.73
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ Roads And Buildings Department
માંગણી નં. . : ૮૮ Demand No. : 88

સેÄટર : छ-લોન અને પેશગીઓ Sector F-Loans And Advances
મુÅય સદર : ૭૬૧૦ : સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ MAJOR HEAD : 7610 : Loans to Government Servants etc.

મતપાĦ િબન-મતપાĦ સરવાળો
Voted Charged Total

એકіદર સરવાળો - Gross Total 45.00 -- 45.00
બાદ:વસૂલાત - Deduct:Recoveries -- -- -- 

 
ચોÅખો સરવાળો - Net Total 45.00 -- 45.00

 
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

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

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

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

             પેટા મુÅય સદર : 00  Sub Major Head :  
             ગૌણ સદર   Minor Head  
--  39.42  --  60.00    20.00   મકાન બાંધકામ પેશગીઓ (યોજના નં HSG- 

10) 
201  House Building Advances (Scheme No. 

HSG-10)
40.00

--  1.20  --  8.00    4.00   મોટર વાહનની ખરીદી માટъ પેશગીઓ. 202  Advances for purchase of Motor 
Conveyances.

5.00

 
--  40.62  --  68.00  --  24.00   એકіદર સરવાળો, સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન 

વગેરъ 
7610  Gross Total, Loans to Government 

Servants etc.
45.00

 
--  40.62  --  68.00  --  24.00   ચોÅખો સરવાળો, સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન 

વગેરъ 
7610  Net Total, Loans to Government 

Servants etc.
45.00

 

H-2058-101
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૭૬૧૦:સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ MAJOR HEAD:7610:Loans to Government Servants etc. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             મકાન બાંધકામ પેશગીઓ (યોજના નં HSG- 10) 201  House Building Advances (Scheme No. 

HSG-10)
 

             પેટા સદર :   Sub Head :  
             મકાન બાંધકામ પેશગી 01  House Building Advances

7610 00 201 01
 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  39.42  --  60.00       લોન અને પેશગીઓ 5500  Loans and Advances 40.00

 
--  39.42  --  60.00  --  20.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 40.00

 
--  39.42  --  60.00  --  20.00   એકіદર સરવાળો, મકાન બાંધકામ પેશગીઓ 

(યોજના નં HSG- 10) 
201  Gross Total, House Building Advances 

(Scheme No. HSG-10)
40.00
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માંગણી નં. .:૮૮ Demand No.:88
મુÅય સદર :૭૬૧૦:સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ MAJOR HEAD:7610:Loans to Government Servants etc. (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
             ગૌણ સદર :   Minor Head :  
             મોટર વાહનની ખરીદી માટъ પેશગીઓ. 202  Advances for purchase of Motor 

Conveyances.
 

             પેટા સદર :   Sub Head :  
             મોટર વાહનની ખરીદી માટъ પેશગી 01  Advance for purchase of Motor 

Conveyances
7610 00 202 01

 

             િવગતવાર સદર : 00  Detailed Head :  
             હъતુ સદર   Object Head  
--  1.20  --  8.00       લોન અને પેશગીઓ 5500  Loans and Advances 5.00

 
--  1.20  --  8.00  --  4.00   એકіદર સરવાળો 01  Gross Total 5.00

 
--  1.20  --  8.00  --  4.00   એકіદર સરવાળો, મોટર વાહનની ખરીદી માટъ 

પેશગીઓ.
202  Gross Total, Advances for purchase of 

Motor Conveyances.
5.00

 
--  40.62  --  68.00  --  24.00   એકіદર સરવાળો, સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન 

વગેરъ 
7610  Gross Total, Loans to Government 

Servants etc.
45.00
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405

 

માગ↓ અને મકાન િવભાગ હъઠળનાં ખચ↓નાં સદરને લગતી સમજૂતી
ભાગ - ક

 
EXPLANATION PERTAINING TO EXPENDITURE HEADS UNDER

ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
PART - A

 

H-2058-102
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૩ Demand No. : 083

સેવા નુ નામ: માગ↓ અને મકાન િવભાગ Name of Service: Roads and Building Department
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના Η 
નંબર 

Accounts Budget Estimates  Revised Estimates     Budget Estimates  Page No. of 
Budget Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7
 

1513.30  1587.63  1835.55  ૩૪૫૧  સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ   3451  Secretariat-Economic Services   1747.77  85 
 

1513.30 1587.63 1835.55    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૩     Gross Total : Demand No.83   1747.77  
 

   
ખચ↓  EXPENDITURE

સિચવાલયના માગ↓ અને મકાન િવભાગ અને તેના આયોજન તંĦના કમ↓ચારી વગ↓ અંગેનું અને 

સિચવાલયના તમામ િવભાગોના ટъલીફોન અંગેનું ખચ↓ આ માંગણી હъઠળ ન℮ધવાનું થાય છъ. 
માગ↓ અને મકાન િવભાગ (સિચવાલય)ને લગતું ખચ↓, શλઆતમાં આ મુÅય સદર ખાતે ઉધારાય છъ અને તે પછી 
સિચવના જÔથાનું ખચ↓ બાદ કરીને તેના ૪૦ ટકા ``૨૦૫૯ -જાહъર કામ`` ખાતે તબદીલ કરવામાં આવે છъ. ૨૦૫૯ 

- જાહъર કામ ખાતે આવી રીતે તબદીલ કરъલી રકમ આ મુÅય સદર હъઠળ ``બાદ-વસૂલાત`` તરીકы દશા↓વાય છъ. 

મુÅય ઇજનેરો, અધીΤક ઇજનેરો (તપાસણી) નાયબ ઇજનેરો, જેવા તકિનકЫ અિધકારીઓ અને માગ↓ અને 

મકાન િવભાગ (ખુદ) માં કામ કરતી આલેખન શાખા માટъની જોગવાઇ આ મુÅય સદર હъઠળ કરવામાં આવે છъ. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના વત↓માન Ĭમાણ અનુસાર કરવામાં આવ ેછъ. 

 This Demand is intended to record expenditure on secretariat 
staff of Roads and Buildings Department and its Planning 
machinery and telephone charges of Departments of Secretariat. 
The Expenditure connected with the Roads and Buildings Department 
Secretariat is initially debited to this major head and thereafter at 40 per 
cent thereof after excludes the expenditure for the post of Secretary is 
transferred to `` 2059-Public Works``. The amount transferred to ``2059-Public 
Works`` is shown under this major head as `` Deduct Recoveries``. The 
provision for technical officers such as Chief Engineers, Superintending 
Engineers (Inspection) Deputy Engineer and Drawing Section working in 
the Roads and Building Department (proper) is made in this Major Head. 
Budget Estimates 2017-2018 are provided as per the current level of Expenditure.
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૪ Demand No. : 084

સેવા નુ નામ: િબન રહъણાંકના મકાનો Name of Service: Non-Residential Buildings
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

૨૦૧૮ના
િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના 

Η નંબર 
Accounts Budget Estimates  Revised 

Estimates  
   Budget Estimates  Page No. 

of Budget 
Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 
2018 

 

1 2 3 4 5 6 7
 

177.40  62.00  188.00  ૨૦૫૯  જાહъર કામો િબન-મતપાĦ  2059  Public Works Charged  62.00   10
52169.33  55341.88  51956.43    મતપાĦ     Voted  59981.55  
3642.07  1500.00  4223.00  ૨૦૭૫  પરચૂરણ અને સામા×ય સેવાઓ   2075  Miscellaneous and General Service   1500.00  31
2498.14  2550.00  2650.00  ૨૨૧૫  પાણી પુરવઠો અને çવÉછતા   2215  Water Supply and Sanitation   2650.00  33 
1324.52  1177.02  1177.02  ૨૪૦૩  પશુપાલન.   2403  Animal Husbandry   1503.68  50 
1368.13  1178.15  1154.86  ૨૪૦૬  વન િનમા↓ણ અને વ×ય Ĭાણી જીવન    2406  Forestry and Wild Life   1296.36  52 

49185.21  62009.81  28675.39  ૪૦૫૯  જાહъર કામો અંગે મડૂી ખચ↓ જોગવાઈ   4059  Capital Outlay on Public Works   57948.73  90 
20993.00  42066.67  19668.85  ૪૨૦૨  િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-

ખચ↓ જોગવાઈ 
  4202  Capital Outlay on Education, Sports, 

Art and Culture 
  40089.80  159 

100.56  --   --   ૪૨૨૦  માિહતી અને Ĭચાર અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઇ   4220  Capital Outlay on Information and 
Publicity 

  --   286 

2861.47  3750.00  510.89  ૪૨૨૫  અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ 
અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી 
ખચ↓ જોગવાઈ  

  4225  Capital Outlay on Welfare of Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and other 
Backward Classes. 

  2932.00  289 

277.50  1405.84  350.00  ૪૨૩૫  સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ 
જોગવાઈ 

  4235  Capital Outlay on Social Security and 
Welfare 

  1101.21  294 

3541.65  29263.86  7251.00  ૪૨૫૦  અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-
જોગવાઈ. 

  4250  Capital Outlay on Other Social Services   24512.85  298 

224.97  622.54  482.90  ૪૪૦૧  પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ.   4401  Capital Outlay on Crop Husbandry   979.10  315 
665.42  6817.73  1859.00  ૪૪૦૩  પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ   4403  Capital Outlay on Animal Husbandry   5733.98  322 
259.61  510.00  130.00  ૪૮૫૧  Ġામ અને લધુ ઉઘોગો અંગે મૂડી ખચ↓ 

જોગવાઈ 
  4851  Capital Outlay on Village and Small 

Industries 
  2.00  332 

 
177.40 62.00 188.00    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૪ િબન-મતપાĦ    Gross Total : Demand No.84 Charged  62.00  

 
139111.58 208193.50 120089.34    મતપાĦ    Voted  200231.26  
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ખચ↓  EXPENDITURE

મુÅય સદર : ૨૦૫૯, ૨૦૭૫, ૨૨૧૦, ૨૨૧૧, ૨૨૧૫, ૨૪૦૩, ૨૪૦૬, ૪૦૫૯, 
૪૨૦૨, ૪૨૧૦, ૪૨૨૦, ૪૨૨૫, ૪૨૩૫, ૪૨૫૦, ૪૪૦૧, ૪૪૦૩ અને ૪૮૫૧. 
સરકારી િબન-રહъણાંકના બાંધકામ, તેમાં સુધારા વધારા અને મરામત તથા નીચેની બાબતો અંગે ``િનદ‼શ અને વિહવટ`` 
અંગેના ખચ↓ની જોગવાઇ આ માગણી હъઠળ કરવામાં આવે છъ. (ક) ̀ `સામા×ય સેવાઓ`` હъઠળ આવતી કામગીરીઓ; અને 
(ખ) સામા×ય હъતુઓ માટъની તમામ કચેરીઓ અને વહીવટી મકાનો પછી, ભલે તે ̀ `સામા×ય સેવાઓ`` ̀ `સામાજીક અને 

સમૂહ સેવાઓ`` અથવા ̀ `આિથ↓ક સેવાઓ`` ને લગતી હોય કы ન હોય જો કы હોЩçપટલો, શાળાઓ, કોલેજો, વગેરъનાં બાંધકામ 

જેવી ̀ `સામાજીક અને સમૂહ સેવાઓ`` અને ̀ `આિથ↓ક સેવાઓ`` હъઠળ આવરી લેવાની કામગીરીને લગતા કાય↓લΤી હъતુ 
માટъના મકાનો અંગેનું ખચ↓ કыવળ માગ↓ અને મકાન િવભાગે કરવાની યોÆય, કામગીરીને લગતા ખચ↓ તરીકы ગણવામાં આવશે. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજમાંનો વધારો મુÅયÓવ,ે (૧) વધારાના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવાને કારણે. (૨) 

કામોની Ĭગિત વેગીલી બનવાને કારણે અને (૩) મ℮ઘવારી ભÔથાંના દરના સુધારાને લીધ ેખચ↓માં થયેલ વધારાને 

કારણે અને (૪) િબન-રહъણાંકના મકાનોના િનભાવ અને મરમત અંગેના ખચ↓માં થયેલા વધારાના કારણે છъ. 

મુÅય સદર ``૨૦૫૯`` હъઠળ કરવામાં આવેલી કЮલ જોગવાઇનો ૨૫ ટકા િહçસો ૧ 

: ૩ ના ભાગે પડતા Ĭમાણમાં ``૨૨૧૬`` અને ``૩૦૫૪`` માં તબદીલ કરъલ છъ. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના વત↓માન અનુસાર છъ.

 Major Heads: - 2059, 2075, 2210, 2211, 2215, 2403, 2406, 
4059, 4202, 4210, 4220, 4225, 4235, 4250, 4401, 4403 and 4851. 

These demands provides for expenditure on construction, 
additions and altcation and repairs of Government non-
residential buildings and Direction and Administration relating to 

(a) Function falling under ``General Services`` 
(b) All general purposes office and administrative buildings irrespective of 
order they relate to ``General Services, Social and Community services`` 
to Economic service. Expenditure Son buildings for functional purposes in 
respect of functions falling under ``Social and Community Services and 
Economic Services such as construction of Hospitals, Schools, Colleges, etc. 
will however be treated to as expenditure relating to the appropriate functions 
to be operate upon exclusively by the Roads and Building Department. 

The increase in the Budget Estimates 2017-2018 mainly due to (i) taking up 
additional building works (ii) accelated prepares of works and (iii) increase 
expenditure due to Revision of rates of Dearness Allowance (iv) increase 
in the expenditure of maintenance and repairs to Non-Residential buildings. 

The twenty five per cent of the total provision made under Major Head 
2059 is transferred on prorata to ``2216 and 3054`` as per ratio 1: 3 

Budget estimates, 2017-2018 are provided on the basis of current level and of 
expenditure.

 

H-2058-103
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૫ Demand No. : 085

સેવા નુ નામ: રહъણાંકના મકાનો Name of Service: Residential Buildings
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના Η 
નંબર 

Accounts Budget Estimates  Revised Estimates     Budget Estimates  Page No. of 
Budget Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7
 

--   --   0.65  ૨૨૧૬  આવાસન િબન-
મતપાĦ 

 2216  Housing Charged  --    36

14087.83  17210.79  19015.22    મતપાĦ     Voted  17524.95   
15708.67  26379.45  18968.69  ૪૨૧૬  આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ   4216  Capital outlay on Housing   30270.94  226 

 
--  --  0.65    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૫ િબન-

મતપાĦ 
   Gross Total : Demand No.85 Charged  --   

 
29796.50 43590.24 37983.91    મતપાĦ    Voted  47795.89  

 

   
ખચ↓  EXPENDITURE

માગણીના કરъલ મહъસૂલ િવભાગમાંની જોગવાઇ રહъણાંકના સરકારી મકાનોના બાંધકામ અંગે છъ. આમાં િનવાસન 

િનયંĦણની કચેરીમા ં િનમાયેલ કમ↓ચારીવગ↓ અંગેના ખચ↓નો અને રહъણાંકના સરકારી મકાનોના િનભાવ અને મરામત 

અંગેના ખચ↓નો પણ સમાવેશ થાય છъ. રહъણાંકના સરકારી મકાનો માટъના ભાડા પટા અંગેના ખચ↓નો પણ આ માગણીના હъઠળ 

થાય છъ. આ માગણીના મૂડી િવભાગમા ંરહъણાંકના સરકારી મકાનોના બંધકામ અંગેના મૂડી જોગવાઇનો સમાવેશ થાય છъ. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના હાલના Ĭમાણ અનુસાર છъ. 

 The Provisions in the Revenue section of the Demand is for construction 
of Government Residential Buildings. It also provides the expenditure on 
staff employed in office of the Controller of Accommodation expenditure 
in maintenance and repairs of Government Residential Buildings. The 
expenditure on lease charges of Government Residential Buildings is also 
included in this demamd. In the capital section the demand includes provision 
for the Capital Outlay on construction of Government Residential Buildings. 

Budget Estimates 2017-2018 is provided as per the current level of 
expenditure. 
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૬ Demand No. : 086

સેવા નુ નામ: માગ↓ અને પુલ Name of Service: Roads and Bridges
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના Η 
નંબર 

Accounts Budget Estimates  Revised Estimates     Budget Estimates  Page No. of Budget 
Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7
 

139.46  410.00  412.00  ૩૦૫૪  માગ↓ અને પુલ િબન-મતપાĦ  3054  Roads and Bridges Charged  410.50  55 
309184.70  333779.91  327035.64    મતપાĦ     Voted  326580.81  

226.71  450.00  495.00  ૫૦૫૪  માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- 
જોગવાઈ 

િબન-મતપાĦ  5054  Capital Outlay on Roads and 
Bridges 

Charged  400.00  341

183981.94  220816.97  199943.36    મતપાĦ     Voted  252938.73   
 

366.17 860.00 907.00    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૬ િબન-મતપાĦ    Gross Total : Demand No.86 Charged  810.50  
 

493166.64 554596.88 526979.00    મતપાĦ    Voted  579519.54  
 

ખચ↓  EXPENDITURE
માગણીના મહъસૂલ િવભાગમાંની જોગવાઇ અને માગ↓ અને મકાન િવભાગના િનયંĦણ હъઠળનાં માગ↓ બાંધવા સાથે 

સંબંધ ધરાવતા ંãયિŪગત રીતે λ! ૧,૦૦,૦૦૦ અને એથી ઓછા ખચ↓નાં મોટા કામ માટъ છъ. એમા ંિજ·ા પંચાયતોને 

અનુદાન સિહત માગ↓, પુલો, ફરી, બોગદા, બેઠઘાટ વગેરъનું બાંધકામ િનમા↓ણ અને તેની સુધારણાનો સમાવેશ થાય 

છъ. એમાં સામા×ય કમ↓ચારી વગ↓ અંગેના ખચ↓નો સમાવેશ પણ થાય છъ. મૂડી િવભાગના માગ↓ અને મકાન િવભાગના 
િનયંĦણો હъઠળનો પЧરવહન સાથે સંબંધ ધરાવતો ãયિŪગત રીતે λ! ૧,૦૦,૦૦૦ અન ેએથી વધુ ખચ↓નાં મોટાં કામ 

અંગેની મૂડી જોગવાઇનો સમાવેશ આ માગણીમાં થાય છъ. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના હાલના Ĭમાણ અનુસાર છъ.

 The Provision in the Revenue section of the Demand is for the Major Works 
individually costing Rs. 1,00,000 and less relating to communicans under the 
control of Roads and Buildings Department which including construction and 
improvement to roads, bridges, ferries, tunnels, causeway etc. including grant-in 
aid to District Panchayats. It also includes expenditure on general establishment. 
The expenditure on road line connecting neighboring states communications 
for unmanted level crossing common tools and plants required by roads and 
Buildings Department for executing Roads and Bridges works is also included in 
the demand. In the capital section the demand includes provision for the capital 
outlay on major works individually costing Rs. 1,00,000 and above, relating 
to communications, under the control of Roads and Buildings Departments. 
Budget estimates 2017-2018 is provided as per the current level of expenditure.
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૭ Demand No. : 087

સેવા નુ નામ: ગુજરાતના પાટનગર બાંધકામની યોજના Name of Service: Gujarat Capital Construction Scheme
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના Η 
નંબર 

Accounts Budget Estimates  Revised Estimates     Budget Estimates  Page No. of Budget 
Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7
 

1414.97  1564.78  1392.13  ૨૨૧૭  શહъરી િવકાસ   2217  Urban Development   1590.82  45 
32.99  9.00  9.00  ૪૨૧૭  શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- 

જોગવાઈ 
િબન-
મતપાĦ 

 4217  Capital outlay on Urban 
Development 

Charged  9.00   271

13150.31  19791.00  15610.00    મતપાĦ     Voted  21791.00   
 

32.99 9.00 9.00    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૭ િબન-
મતપાĦ 

   Gross Total : Demand No.87 Charged  9.00  

 
14565.28 21355.78 17002.13    મતપાĦ    Voted  23381.82  

 

   
ખચ↓  EXPENDITURE

ગાંધીનગર ખાતે પાટનગર પЧરયોજનાના બાંધકામ સાથે સંકળાયેલ મહъકમ તથા કામો અંગેનું ખચ↓ આ માંગણી હъઠળ 

ન℮ધવાની જોગવાઇ છъ. 
(૧) પાટનગર પЧરયોજનાના વત↓ળ, (૨) મુÅય નગર આયોજક અને (૩) çથાપÓય સલાહકાર, પાટનગર પЧરયોજના 
ગાંધીનગર અને રહъણાંક તેમજ િબન-રહъણાંકના મકાનોના બાંધકામ તથા ઓજારો અને Øલા×ટ અંગેનું ખચ↓ આ માગણી 

હъઠળ ન℮ધવામાં આવે છъ. 
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના વત↓માન Ĭમાણના આધારъ કરી છъ.

 This demand provides for recording expenditure on staff and works in 
connection with construction of Capital Project at Gandhinagar. 

The expenditure for (i) Capital Project Circle (ii) The chief town planner 
(iii)Architectural Advisor, Capital Project, Gandhinagar and Construction of 
residential and nonresidential Buildings and Tools and plants charges are 
recorded under this Demand. 

Budget estimates 2017-2018 are provided on the basis of current level.
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT
માગણી નં. : ૦૮૮ Demand No. : 088

સેવા નુ નામ: માગ↓ અને મકાન િવભાગને લગતું અ×ય ખચ↓ Name of Service: Other expenditures pertaining to Roads and Buildings Department
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

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

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ      અંદાજ  અંદાજપĦના Η 
નંબર 

Accounts Budget Estimates  Revised Estimates     Budget Estimates  Page No. of Budget 
Estimates 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 મુÅય સદર  Major Head 2017 - 2018 2017 - 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7
 

1872.35  1500.00  1800.00  ૨૦૪૯  ãયાજની ચુકવણી િબન-મતપાĦ  2049  Interest Payments Charged  1700.00  10
-12.03  --   --     મતપાĦ     Voted  --    

2072.30  3093.17  2440.04  ૨૦૭૦  અ×ય વહીવટી સેવાઓ   2070  Other Administrative Services   2802.51  28 
352.79  500.00  193.00  ૫૦૫૩  મુલકЫ િવમાન અગંે મૂડી ખચ↓ 

જોગવાઈ 
  5053  Capital Outlay on Civil Aviation   500.00  336 

40.62  68.00  24.00  ૭૬૧૦  સરકારી કમ↓ચારીઓને લોન વગેરъ    7610  Loans to Government Servants 
etc. 

  45.00  401 

 
1872.35 1500.00 1800.00    એકіદર સરવાળો : માગણી નં.૮૮ િબન-મતપાĦ    Gross Total : Demand No.88 Charged  1700.00  

 
2453.68 3661.17 2657.04    મતપાĦ    Voted  3347.51  

 

ખચ↓  EXPENDITURE
(૧) આ મુÅય સદર ``૨૦૭૦`` ખાતે રાËય અિતિથગૃિહ અંગેનું ખચ↓ ન℮ધવામાં આવશે. 
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના અંદાજમાંનો વધારો કચેરી ખચ↓ માલસામાન અને પુરવઠા વગેરъ અંગે થયેલ વધુ ખચ↓ અને દэિનક 

ભÔથામા ંથયેલ વધારાના કારણે છъ. 
(૨) મુÅય સદર ``૫૦૫૩`` હъઠળ રાËયમાં મુàકЫ િવમાન સુિવધાઓ પુરી પાડવા અંગેનું ખચ↓ ન℮ધવામાં આવે છъ. 
(૩) સરકારી કમ↓ચારીઓને તેમના મકાનોની ખરીદી તથા બાંધકામ માટъ મોટરવાહનોની ખરીદી માટъ આપવવામાં 

આવેલ લોન અને પેશગીઓ આ મુÅય સદર ``૭૬૧૦`` હъઠળ ન℮ધવામાં આવે છъ. સરકારી કમ↓ચારીઓને સાઇકલની 

અને પંખાની ખરીદી માટъ આપવામાં આવેલ લોનની ચુકવણીઓ અને તહъવાર અંગે આપેલી પેશગીઓ પણ તે હъઠળ 

ન℮ધવામાં આવે છъ. 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અંદાજની જોગવાઇ ખચ↓ના વત↓માન Ĭમાણના આધારъ કરી છъ.

 1.The ``2070`` Major Head will record the expenditure on State Guest House. 
Increase in Budget Estimates 2016-2017 is due to more expenditure towards 
office expenses, materials supplies, increase in Daily Allowances etc. 2. The 
Major Head ``5053`` records expenditure made on account of providing Civil 
Aviation facilities in the State. 
3. The Major Head ``7610`` records payments of loans and advances granted 
to Government servants for purchase and construction of their houses and 
also for purchase of motor conveyances. It also records payments of loans 
granted on account of Festival. 
Budget estimates 2017-2018 is provided as per the current level of 
expenditure.
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ
Roads And Buildings Department

અનુભાગ - ૨ ની નવી બાબતો Ĭથમવાર આવતી િવષય-સૂિચ
Contents of Section-II New Item (C. F. T.) 

પાંચમી ગુજરાત િવધાનસભાની અંદાજ સિમિતએ એના નવમાં અહъવાલમાં કરъલી અને સરકારъ çવીકાયા↓ Ĭમાણેની ભલામણો અનુસાર રાËય િવધાનસભા સમΤ રજૂ કરવાની બાબતો દશા↓વતુ પĦક
Statement Showing the items required to be reported to the State legislature in pursuance of their recommendation made by the estimates committee of Fifth Legislative Assembly in its Ninteen report 

as accepted by the Government

 
ĝમ નં.  મુÅય સદર બાબતની િવગત-વણ↓ન  જોગવાઈ કરવામાં આવેલ રકમ િહસાબનું મુÅય/ગૌણ/પેટાસદર

 
(`. લાખ માં)

(`. In Lakhs)
 
આવત↓ક અનાવત↓ક કЮલ

Recurrent Non-Recurrent Total
 

  ૨૦૫૯ - જાહъર કામો   
  2059 - Public Works   

(૧)  સીનીયર çથપિત ની નવી ૧ જગા ઉભી કરવા બાબત.   
(1)  To create 1 new post of Senior Architect.  9.45  --  9.45  2059(001)(03)
  ૨૦૭૦ - અ×ય વહીવટી સેવાઓ   
  2070 - Other Administrative Services   

(૨)  મેનેજર(Ġેડ-૧) વગ↓-૨ ની કЮલ-૩ અને મેનેજર(Ġેડ-૨) વગ↓-૩ની કЮલ-૯ નવી જગાઓ માગ↓ અને મકાન 
િવભાગ હçતક ના સરકЫટ હાઉસ / િવĴામ ગૃહ ખાતે ઉભી કરવા બાબત

  

(2)  To Create 3 new post of Manager(Grade-1) Class-2 and 9 new post of Manager(Grade-2) 
Class-3 in the Circuit House / Vishraam gruh under the Roads and Building Department.

 48.00  --  48.00  2070(115)(11)

  ૩૪૫૧ - સિચવાલય-આિથ↓ક સેવાઓ   
  3451 - Secretariat-Economic Services   

(૩)  માગ↓ અને મકાન િવભાગમાં ઓફЫસ આસીçટѕટ ની ૫ જÆયાઓ ઉભી કરવા બાબત.   
(3)  Creation of 5 post of Office Assistant in Roads and Buildings Department.  5.50  --  5.50  3451(090)(01)

 
  સરવાળો :         
  Total :  62.95  --  62.95   
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અનુભાગ - ૧ નવી બાબતો

SECTION - I NEW ITEMS
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ
Roads And Buildings Department

િવષયસૂિચ
CONTENTS

અનુભાગ - ૧ નવી બાબતો
SECTION - 1 NEW ITEMS

(`. લાખ માં)
(`. In Lakhs)

 
Sr.No બાબતનું મુÅય સદર સંિΤΆ િવગત-વણ↓ન Major Head and Description of Items in short આવત↓ક અનાવત↓ક કЮલ  

 Recurrent Non-
Recurrent

Total Page 
No.

 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
1 2 3 4 5 6 7

 
 ૨૦૫૯ - જાહъર કામો 2059 - Public Works  
(1) અધીΤક ઇજનેરĴી,િવÖયુત(મા.મ)વતુ↓ળ,ગાંધીનગર ખાતે ઇલેÄĺીશીયન ની નવી ૧૫ જગાઓ ઉભી 

કરવા બાબત
Creation of 15 post of Electrician at Suprentendent Engineer, (Electrical) 
(R.&B.) Circle.

55.66 -- 55.66 424

 
 સરવાળો :  
 Total : 55.66 -- 55.66  
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ  ROADS AND BUILDINGS DEPARTMENT 

મંĦી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ  MINISTER-IN-CHARGE : SHRI NITINBHAI PATEL

મુÅય સદર : ૨૦૫૯-જાહъર કામો  Major Head : 2059 - Public Works

પેટા મુÅય સદર : ૮૦-સામા×ય  Sub Major Head : 80-General
ગૌણ સદર : ૦૦૧ - િનદ‼શ અને વહીવટ  Minor Head : 001 - Direction and Administration
પેટા સદર : ૦૧ - RBD-99 િનદ‼શ  Sub Head : 01 - RBD-99 Direction
બાબત નંબર : (૧ )અધીΤક ઇજનેરĴી,િવÖયુત(મા.મ)વતુ↓ળ,ગાંધીનગર ખાતે ઇલેÄĺીશીયન ની નવી ૧૫ જગાઓ ઉભી 
કરવા બાબત

 Item No : (1 )Creation of 15 post of Electrician at Suprentendent Engineer, (Electrical) (R.&B.) Circle.

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

આવત↓ક રકમ : ૫૫.૬૬ અનાવત↓ક રકમ : શુ×ય  સરવાળો : ૫૫.૬૬ આખરી વાિષ↓ક આવત↓ક રકમ : ૬૧.૦૦
Recurrent Amount : 55.66 Non Recurrent Amount : Nil  Total : 55.66 Ultimate Annual Recurrent Amount : 61.00

િવશેષ ન℮ધ :-  Remarks :- 
અધીΤક ઇજનેરĴી,િવÖયુત(મા.મ)વતુ↓ળ,ગાંધીનગર ખાતે ઇલેÄĺીશીયન ની નવી ૧૫ જગાઓ ઉભી કરવા ની દરખાçત છъ. 
આ હъતું માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન ` ૬૧.૦૦ લાખની જλЧરયાત રહъશે. 
તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં ` ૬૧.૦૦ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ 
નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

 It is proposed for creation of 15 post of Electrician at Superintendent Engineer, (Electrical) (R.&B.) Circle. 
For this purpose, an amount of ` 61.00 lakhs would be required during the year 2017-18. Accordingly, it 
is proposed to provide an amount of ` 61.00 lakhs in the budget estimate of 2017-18 for which this New 
Item is presented. 
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Statement - I - 1 Statement - II - 2 (`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

Sr.No જÆયાનો હોˆો Designation of the Post. No. of Posts 
Pay-scale of the 
post (Rupees) 

Pay-
Grade 

 Sr. 
No

Details Of Head
Recurrent 

Amount for 
11months 

Non-
Recurrent 
Amount 

Ultimate Annual 
Recurrent 
Amount 

Budget 
Estimates 

1 ઇલેÄĺીશીયન વગ↓-૩ Electrician Class-3 15 29200-92300 -  1
અિધકારીઓનો પગાર-0101 - Pay of 
Officers

-- -- -- -- 

 સરવાળો Total 15    2
કમ↓ચારીવગ↓નો પગાર-0102 - Pay of 
Establishment

48.18 -- 53.00 48.18

 
3

મ℮ઘવારી ભÔથું-0103 - Dearness 
Allowance

1.98 -- 2.00 1.98

 
4 અ×ય ભÔથા-0104 - Other Allowances -- -- -- -- 

 
5

રજા Ĭવાસ રાહત-0105 - Leave Travel 
Concession

-- -- -- -- 

 
6

તબીબી ખચ↓ની ભરપાઇ-0106 - 
Reimbursement of Medical Charges

-- -- -- -- 

 
7

તબીબી ભÔથું-0107 - Medical 
Allowance

-- -- -- -- 

 
8 બોનસ-0108 - Bonus -- -- -- -- 

 
9

રજાનું રોકડમાં λપાંતર-0109 - Leave 
Encashment

-- -- -- -- 

 
10

ઘરભાડા ભÔથું-0110 - House Rent 
Allowance

5.50 -- 6.00 5.50

 
11

çથાિનક વળતર ભÔથું-0111 - 
Compensatory Local Allowance

-- -- -- -- 

 
12

પЧરવહન ભÔથું-0113 - Transport 
Allowance

-- -- -- -- 

Total 55.66 -- 61.00 55.66
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૪-કલા અને સંçકжિત
ગૌણ સદર : ૧૦૫, જાહъર Ġંથાલયો 
પેટા સદર : ૪૨-EDN-104 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ બનાસકાથા ડીસા, િજ.બનાસકાંઠા ખાતે 
સરકારી પુçતકાલયના ભવન 

િનમા↓ણ બાબત.

૪૦.૮૨ ૩૭.૧૫ -

૨ બનાસકાંઠા દાંતા, િજ.બનાસકાંઠા ખાતે 
સરકારી તાલુકા પુçતકાલયના 
નવા ભવન િનમા↓ણ બાબત.

૪૨.૭૭ ૩૮.૯૨ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૮.૦૦
________________

સરવાળો:- ૮૩.૫૯
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૪૦૩-પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૦- 
ગૌણ સદર : ૧૦૧, પશુ િચЧકÓસા સેવાઓ અને પશુ આરોÆય
પેટા સદર : ૪૨-ANH-16 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ પોરબંદર પોરબંદર પોરબંદર ખાતેવેટરનરી 
પોલી╞ીનીક માટъ ફિન↓ચરની 

યોજના.

૭.૭૬ ૭.૦૬ -.

૨ નવસારી પોરબંદર અને નવસારી 
ખાતેવેટરનરી પોલી╞ીનીકમાટъ 

ફિન↓ચરની યોજના.

૨૭.૮૯ ૨૫.૩૮ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૩.૦૦
________________

સરવાળો:- ૩૫.૬૫
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૫૧-કાયદા િવભાગ માટъ ×યાયતંĦનાં વિહવટના મકાનો 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અમદાવાદ રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત

૯૨૧.૪૧ ૧૦૯.૨૦ -રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી કોટ↓ 
િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય 

િહçસા હъઠળ ₹.૧૨૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹.૧૨૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ 

કરી છъ. 
૨ આંકલાવ આણંદ આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૭૫૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૩ િશહોરી (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 
િબàડỲગના બાંધકામ બાબત

૯૫૦.૦૦ ૧૦૯.૨૦ -િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 
બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા 

હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૪ સંજેલી દાહોદ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૬૦૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹. ૯૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 

૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. 
૯૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને 

માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૫ ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૩૮૦૦.૦૦ ૪૩૬.૮૦ -ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹.૪૮૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹.૪૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૬ વડોદરા બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ માટъ 
િબàડỲગના બાંધકામ બાબત

૯૭૧.૨૫ ૧૦૯.૨૦ -બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ માટъ 
િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય 

િહçસા હъઠળ ₹.૧૨૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ 

કરી છъ. 
૭ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૫૦૦.૦૦ ૫૪.૬૦ -ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ 

₹.૬૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 

૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. 
૬૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને 

માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૮ સુરત સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત 

માટъના નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૧૦૦૦.૦૦ ૧૦૯.૨૦ -સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત માટъના 

નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ 
માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત 
છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ 

કરી છъ. 
૯ ગોધરા ગોધરા ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ 

કыÜપસમાં નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ 
બાબત

૯૭૪.૫૭ ૧૦૯.૨૦ -ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ કыÜપસમાં 
નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ 
માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત 
છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹. ૧૨૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ 

કરી છъ. 
૧૦ િવરમગામ અમદાવાદ ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ િવરમગામ, જી. 

અમદાવાદ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ટોયલેટ Úલોક, સેનીટરી કામ, ÙલોરỲગ અને 

િસલỲગના કામ બાબત 

૨૦.૧૦ ૧૮.૨૯

૧૧ Locality-1_gu અમરъલી ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ અમરъલી ખાતે 
જી·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં ઈલેÄĺીફЫકыશન અને 

રીપેરỲગના કામ બાબત 

૪૯.૯૯ ૨૭.૩૦

૧૨ અમરъલી ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ સાવરકЮіડલા, જી. 
અમરъલી ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં રીપેરỲગના 

કામ બાબત 

૫૦.૦૦ ૪૫.૫૦

૧૩ લાઠી અમરъલી ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ લાઠી, જી. અમરъલી 
ખાતે કોટ↓ િબàડỲગમાં રીપેરỲગના કામ બાબત 

૪૪.૯૧ ૪૦.૮૭

૧૪ બોરસદ આણંદ ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ બોરસદ, જી. આણંદ 
ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં લેડીઝ λમ, 
ખુ·ી બેઠક ãયવçથા, çવાગત કΤ અને 
ક‹ટીનના બાંધકામ બાબત 

૫૭.૦૦ ૫૧.૮૭
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૧૫ ઉમરъઠ આણંદ ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ઉમરъઠ, જી. આણંદ 

ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં çવાગત કΤ, 
ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના બાંધકામ બાબત 

૫૫.૦૦ ૫૦.૦૫

૧૬ ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ મોડાસા, જી. 
અરવ·ી ખાતે જી·ા કોટ↓ િબàડỲગમાં 

ÙલોરỲગ, ફોàસ િસલỲગ, બારી-બારણા, કલર, 
Ġીલ, ફનЪ↓ચર, ટોયલેટ અને પાક―ગ શેડ 

સિહત રીનોવેશનના કામ બાબત 

૨૮.૮૮ ૨૬.૨૮

૧૭ પાલનપુર (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ પાલનપુર, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત જી·ા કોટ↓ 

િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને જાહъર સગવડતાના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

૪૯.૮૦ ૪૫.૩૨

૧૮ પાલનપુર (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ પાલનપુર, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત ફાçટ ĺેક કોટ↓ 

િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને જાહъર સગવડતાના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

૪૯.૫૦ ૪૫.૦૫

૧૯ થરાદ (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ થરાદ, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 

ટોયલેટ અને જાહъર સગવડતાના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

૨૪.૦૦ ૨૧.૮૪

૨૦ (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ દાંતા, જી. 
બનાસકાંઠા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગના 

રીનોવેશનના કામ બાબત 

૪૯.૩૦ ૪૪.૮૬

૨૧ કપડવંજ ખેડા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ કપડવંજ, જી. ખેડા 
ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં çવાગત કΤ, 
ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના બાંધકામ અને 
ટોયલેટ ÚલોÄસ અને સેનેટરી સીçટમના 

રીનોવેશનના કામ બાબત 

૫૦.૦૦ ૪૫.૫૦

૨૨ ડેડીયાપાડા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ડેડીયાપાડા, જી. 
નમ↓દા ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં çવાગત 
કΤ, ĬિતΤા કΤ અને ક‹ટીનના બાંધકામ 

અને ટોયલેટ ÚલોÄસ અને સેનેટરી સીçટમના 
રીનોવેશનના કામ બાબત 

૪૫.૧૬ ૪૧.૧૦
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૨૩ ગોધરા ગોધરા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ગોધરા જી. 

પંચમહાલ ખાતે હયાત જી·ા કોટ↓ કыÜપસમાં 
રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત

૧૩૦.૭૫ ૧૧૮.૯૮ -૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ગોધરા જી. પંચમહાલ ખાતે 
હયાત જી·ા કોટ↓ કыÜપસમાં રીડીઝાઈનỲગના કામની 
દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ 

₹.૧૩૦.૭૫ લાખની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ 

₹.૧૩૦.૭૫ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૨૪ ગોધરા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ હાલોલ, જી. 
પંચમહાલ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 

ટોયલેટ, વોટર Ĭુફỳગ અને ઈલેÄĺીફЫકыશનના 
રીનોવેશનના કામ બાબત

૧૦.૦૦ ૯.૧૦

૨૫ ગોધરા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ કાલોલ, જી. 
પંચમહાલ ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં 

ટોયલેટ અને વોટર Ĭુફỳગના રીનોવેશનના 
કામ બાબત

૭.૦૦ ૬.૩૭

૨૬ Ðભોઇ વડોદરા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ ડભોઈ, જી. વડોદરા 
ખાતે હયાત કોટ↓ િબàડỲગમાં કы×ટીન પૂરી 
પાડવા, ટોયલેટ અને સેનેટરી આઈટમના 

રીનોવેશનના કામ બાબત

૯.૦૦ ૮.૧૯

૨૭ છોટાઉદъપુર વડોદરા ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ છોટા ઉદъપુર, 
જી. વડોદરા ખાતે હયાત ફાçટ ĺેક કોટ↓ 

િબàડỲગમાં ટોયલેટ અને સેનેટરી આઈટમ 
અને અ×ય પરચુરણ કામના રીનોવેશનના 

કામ બાબત

૩.૦૦ ૨.૭૩

૨૮ ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ નમ↓દા જી·ાના 
રાજપીપળા, ડેડીયાપાડા, સાગબારા અને 
િતલકવાડા ખાતેના હયાત કોટ↓ કыÜપસમાં 

રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત 

૧૪.૭૬ ૧૩.૪૩
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૨૯ ૧ સાણંદ, અમદાવાદ ĠાÜય, ૨ ભλચ ૩ 

ગીર સોમનાથ અને ઉના ૪ કÉછ-ભૂજ ૫ 
પાટણ ૬ િહѕમતનગર ૭ સાયલા, સુર″ĩનગર 
અને ૮ પાલનપુર, આણંદ, દાહોદ ખાતેની 
લેબરકોટ↓ના રીડીઝાઈનỲગના કામ બાબત

૪૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ -૧ સાણંદ, અમદાવાદ ĠાÜય, ૨ ભλચ ૩ ગીર 
સોમનાથ અને ઉના ૪ કÉછ-ભૂજ ૫ પાટણ ૬ 

િહѕમતનગર ૭ સાયલા, સુર″ĩનગર અને ૮ પાલનપુર, 
આણંદ, દાહોદ ખાતેની લેબરકોટ↓ના રીડીઝાઈનỲગના 
કામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ 

₹.૩૦૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ૧૪મા નાણા પંચ હъઠળ 

₹.૩૦૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૩૦ અમદાવાદ અમદાવાદ ખાતે મેĺોપોિલટન મેજીçĺીટ 
કોટ↓ના કіÜપાઉ×ડમાં અમુલ પાલ↓ર પાસે 

લીટીગ×ટસ માટъ બેઠક ãયવçથા અને શેડના 
બાંધકામ બાબત.

૧૭.૭૬ ૬.૪૬ -

૩૧ પાલનપુર (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાય સંકЮલ 
િબàડỲગના Ħીજા માળъ બે ફыિમિલ કોટ↓ના 
સમાવેશ માટъ સુધારા વધારાના કામ બાબત

૧૭.૮૦ ૬.૪૮ -

૩૨ વડોદરા સંખેડા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
પેરવ Úલોક, Ġીલ અને પરચુરણ કામના 

સુધારા વધારા બાબત. 

૫.૦૦ ૧.૮૨

૩૩ Ðભોઇ વડોદરા ડભોઇ જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ÙલોЧરગ, કલરકામ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, કыટલ 
ગાડ↓, શેડ રીપેરỲગ અને અ×ય પરચુરણ 

સુધારા વધારાના કામ બાબત.

૩૦.૦૦ ૧૦.૯૨ -

૩૪ પાદરા વડોદરા પાદરા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
પાЧક∂ગ શેડ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, પેરવ Úલોક, 

ડાયસ, અને અ×ય પરચુરણ સુધારા વધારના 
બાબત.

૧૦.૦૦ ૩.૬૪ -

૩૫ સાવલી વડોદરા સાવલી જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
આર.સી.સી.રોડ, પાЧક∂ગ શેડ, Ġીલ અને 
પરચુરણ સુધારા વધારાના કામ બાબત.

૮.૦૦ ૨.૯૧ -

૩૬ (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,વલસાડ

વલસાડ ખાતે જી·ા સેવાસદન-૧, જુની 
╞ેકટર િબàડỲગના પેહъલા માળъ ફыમીલી 

કોટ↓ને સમાવવા સુધારા વધારાના કામ બાબત

૧૭.૮૨ ૬.૪૯ -
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૩૭ અમદાવાદ રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી 

કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ બાબત.
૯૨૧.૪૧ ૭૨.૮૦ રાણપુર, જી. અમદાવાદ ĠાÜય ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત. અંગેની દરખાçત છъ. 
તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં `૮૦.૦૦ 
લાખની રકમની જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ 

નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 
૩૮ આંકલાવ આણંદ આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
૭૫૦.૦૦ ૫૪.૬૦ આંકલાવ, જી. આણંદ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૬૦.૦૦ લાખ 
ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
૩૯ િશહોરી (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,પાલનપુર
િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
૯૫૦.૦૦ ૭૨.૮૦ િશહોરી, જી. બનાસકાંઠા ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદઅનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹. ૮૦.૦૦ 
લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ 

નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૪૦ સંજેલી દાહોદ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
૬૦૦.૦૦ ૫૪.૬૦ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદઅનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૬૦.૦૦ લાખ 
ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
૪૧ ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ
૩૮૦૦.૦૦ ૨૯૧.૨૦ ગીર સોમનાથ, જી. વેરાવળ ખાતે નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૩૨૦.૦૦ 
લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ 

નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૪૨ બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ માટъ 

િબàડỲગના બાંધકામ બાબત
૯૭૧.૨૫ ૭૨.૮૦ -બોડેલી, જી. વડોદરા ખાતે ૦૩ નવી કોટ↓ માટъ 

િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન રાËય 

િહçસા હъઠળ ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ 
અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં રાËય 

િહçસા હъઠળ ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૪૩ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ 

િબàડỲગના બાંધકામ.
૫૦૦.૦૦ ૩૬.૪૦ ગોધરા ખાતે લેબર કોટ↓ માટъ નવી કોટ↓ િબàડỲગના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદઅનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૪૦.૦૦ લાખ 
ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
૪૪ સુરત સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત 

માટъના નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ.
૧૦૦૦.૦૦ ૭૨.૮૦ સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલત માટъના 

નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. તદ 
અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં રાËય 

િહçસા હъઠળ ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૪૫ ગોધરા ગોધરા -ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ 
કыÜપસમાં નવી કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામ.

૯૭૪.૫૭ ૭૨.૮૦ ગોધરા, જી. પંચમહાલ ખાતે જી·ા કોટ↓ કыÜપસમાં નવી 
કોટ↓ િબàડỲગના બાંધકામની દરખાçત છъ. તદઅનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ 

₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૪૬ અમદાવાદ અમદાવાદ ખાતે મેĺોપોિલટન મેજીçĺીટ 
કોટ↓ના કіÜપાઉ×ડમાં અમુલ પાલ↓ર પાસે 

લીટીગ×ટસ માટъ બેઠક ãયવçથા અને શેડના 
બાંધકામ બાબત.

૧૭.૭૬ ૯.૭૦

૪૭ પાલનપુર (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,પાલનપુર

પાલનપુર જી. બનાસકાંઠા ખાતે ×યાય સંકЮલ 
િબàડỲગના Ħીજા માળъ બે ફыિમિલ કોટ↓ના 
સમાવેશ માટъ સુધારા વધારાના કામ બાબત

૧૭.૮૦ ૯.૭૨

૪૮ સંખેડા વડોદરા સંખેડા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
પેરવ Úલોક, Ġીલ અને પરચુરણ કામના 

સુધારા વધારા બાબત. 

૫.૦૦ ૨.૭૩

૪૯ Ðભોઇ વડોદરા ડભોઇ જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
ÙલોЧરગ, કલરકામ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, કыટલ 
ગાડ↓, શેડ રીપેરỲગ અને અ×ય પરચુરણ 

સુધારા વધારાના કામ બાબત. 

૩૦.૦૦ ૧૬.૩૮

૫૦ પાદરા વડોદરા પાદરા જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
પાЧક∂ગ શેડ, કіÜપાઉ×ડ વોલ, પેરવ Úલોક, 

ડાયસ, અને અ×ય પરચુરણ સુધારા વધારના 
બાબત. 

૧૦.૦૦ ૫.૪૬

૫૧ સાવલી વડોદરા સાવલી જી. વડોદરા ખાતેની કોટ↓ િબàડỲગમાં 
આર.સી.સી.રોડ, પાЧક∂ગ શેડ, Ġીલ અને 
પરચુરણ સુધારા વધારાના કામ બાબત. 

૮.૦૦ ૪.૩૭
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૫૨ (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,વલસાડ
વલસાડ ખાતે જી·ા સેવાસદન-૧, જુની 
╞ેકટર િબàડỲગના પેહъલા માળъ ફыમીલી 

કોટ↓ને સમાવવા સુધારા વધારાના કામ બાબત 

૧૭.૮૨ ૯.૭૩

૫૩ અમદાવાદ હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતેના ઓડીટોરીયમ 
માટъ બોર વેલ, આર.ઓ. સØલાય લાઈન, 
પરકોલેશન વેલ, ડક Ġીલ કામ, પાક―ગ કબ↓ 
લાઈન çલોપ અને પરચુરણ કામ બાબત

૧૨૦.૦૦ ૪૦.૯૫ -હાઈકોટ↓, અમદાવાદ ખાતેના ઓડીટોરીયમ માટъ બોર 
વેલ, આર.ઓ. સØલાય લાઈન, પરકોલેશન વેલ, ડક 
Ġીલ કામ, પાક―ગ કબ↓ લાઈન çલોપ અને પરચુરણ 
કામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹.૪૫.૦૦ લાખ 
ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં ₹.૪૫.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૫૪ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
નવા બાર કોટ↓ λમનું બાંધકામ

૫૦૦૦.૦૦ ૧૩૬૫.૦૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે નવા બાર 
કોટ↓ λમના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન 

₹.૧૫૦૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર 

વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ₹.૧૫૦૦.૦૦ 
લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ 

નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૫૫ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 

ડીઝાઈન, çØલાય, ઈનçટોલેશન, ફાયર 
Ĭોટъકશન સીçટમ અને હાઈ Ĭેશર વોટર 
િમçટ ગાડ↓ન ટъકનોલોજી શλ કરવા બાબત

૧૦૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત 
હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે ડીઝાઈન, çØલાય, 

ઈનçટોલેશન, ફાયર Ĭોટъકશન સીçટમ અને હાઈ Ĭેશર 
વોટર િમçટ ગાડ↓ન ટъકનોલોજી શλ કરવાની દરખાçત 
છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

વષ↓ દરÜયાન ₹.૩૦૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹.૩૦૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૫૬ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
ફЮવાળા, લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયુટીફЫકыશનના 

કામ બાબત

૫૦૦.૦૦ ૧૮૨.૦૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે ફЮવાળા, 
લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયટુીફЫકыશનના કામની દરખાçત 
છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

વષ↓ દરÜયાન ₹.૨૦૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹.૨૦૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૫૭ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 

ફЮવાળા, લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયુટીફЫકыશનના 
કામ બાબત

૨૦૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે ફЮવાળા, 
લે×ડ çકыિપંગ અને ÚયુટીફЫકыશનના કામની દરખાçત 
છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

વષ↓ દરÜયાન ₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૫૮ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતેની 
Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના મકાનમાં ફાયર 
ડીટъકશન અને Ĭોટъકશન સીçટમના કામ 

બાબત

૨૦૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતેની 
Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના મકાનમાં ફાયર ડીટъકશન 

અને Ĭોટъકશન સીçટમ પૂરી પાડવા અને ફЫΤ કરવાની 
દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ 

પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત 
છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૫૯ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતેની 
Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના ખુ·ા Øલોટ 

એરીયામાં લે×ડ çકыપỲગ અને ÚયુટીફЫકыશન 
તેમજ પરચુરણ કામ બાબત

૫૦૦.૦૦ ૧૮૨.૦૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતેની 
Ëયુડીશીયલ એકыડેમીના ખુ·ા Øલોટ એરીયામાં લે×ડ 
çકыપỲગ અને ÚયુટીફЫકыશન તેમજ પરચુરણ કામની 

દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ 

પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹.૨૦૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત 
છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹.૨૦૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 
જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૬૦ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
નવા ટ્યુબવેલના બાંધકામ અને જુની પાઈપ 
લાઈન બદલીને નવી વોટર પાઈપ લાઈન 

રીફЫટ કરવા બાબત

૧૦૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -

૬૧ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
લાયĮેરી, લેડીસ બાર, જ′×ટસ બાર અને 
બાર એસોસીએશનમાં એસી સીçટમના 

નિવનીકરણ બાબત

૮૦.૦૦ ૭૨.૮૦ -

૬૨ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
માનનીય જજીસની ચેÜબરના જુના çØલીટ 
એસીને બદલીને નવા ઈ×વટ↓ર ટાઈપ એસી 

મશીન પુરા પાડવા બાબત

૩૦.૦૦ ૨૭.૩૦ -
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૬૩ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 

જુની લાઈટỲગ સીçટમના બદલે નવી 
એલઈડી ફЫટỲÆસ પુરા પડવા બાબત

૨૦૦.૦૦ ૮૧.૯૦ -ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે જુની 
લાઈટỲગ સીçટમના બદલે નવી એલઈડી ફЫટỲÆસ પુરા 
પડવાની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹.૯૦,૦૦,૦૦૦/- ની 
જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં ₹.૯૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

૬૪ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓ કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ 
ખાતે એનજЪ↓ એફЫશીય×ટ મોટર પંપ બે ૫૨ 
એચપી અને પાંચ ૨૦ એચપી પુરા પાડવા 

બાબત

૬.૫૦ ૫.૯૨

૬૫ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓, સોલા, અમદાવાદ ખાતે 
માનનીય ચીફ જçટીસની ચેÜબરના ટાવર 
ટાઈપ બે એસી મશીનના સુધારા વધારા 

બાબત

૩.૦૦ ૨.૭૩

૬૬ અમદાવાદ ગુજરાત હાઈકોટ↓ કыÜપસ, સોલા, અમદાવાદ 
ખાતે હયાત છ ૭.૫ એચપી મડ પંપỲગ 

સીçટમના નિવનીકરણ બાબત

૭.૫૦ ૬.૮૩

૬૭ અમદાવાદ જજીસ બંગલો, અમદાવાદ ખાતે હયાત પાવર 
સØલાય çવીચગીયરનું ૩૫ મોડ્યુલર પેનલ 

પુરી પાડીને નિવનીકરણ બાબત

૧૭૫.૦૦ ૭૨.૮૦ -જજીસ બંગલો, અમદાવાદ ખાતે હયાત પાવર સØલાય 
çવીચગીયરનું ૩૫ મોડ્યુલર પેનલ પુરી પાડીને 

નિવનીકરણની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-

૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹.૮૦.૦૦ લાખ 
ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં ₹.૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની 
દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૫૫૩.૦૦
________________

સરવાળો:- ૬૧૪૬.૫૪
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૧૬-આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧- સરકારી રહъણાંકના મકાનો 
ગૌણ સદર : ૧૦૬, સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૦૨-માગ↓ અને મકાન િવભાગ માટъ સરકારી રહъણાંકના મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

સરકારી વસાહત વçĦાપુર 
,અમદાવાદ ખાતે ‘ બી ‘ કΤાના 
બે બહુમાળી ટાવરનું બાંધકામ. 

(૨૦૧૭-૧૮)

૨૪૪૫.૦૦ ૭૪૧.૬૫ સરકારી વસાહત વçĦાપુર ,અમદાવાદ ખાતે ’બી’ કΤાના બે 
બહુમાળી ટાવરના બાંધકામ ની દરખાçત છъ.તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ` ૮૧૫.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇની દરખાçત છъ.જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરъલ છъ.

૨ નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

સરકારી વસાહત બોડકદъવ 
,અમદાવાદ ખાતે ’સી’ કΤાના 
બહુમાળી ટાવરનું બાંધકામ 

(૨૦૧૭-૧૮)

૧૫૭૦.૦૦ ૪૭૭.૭૫ સરકારી વસાહત બોડકદъવ ,અમદાવાદ ખાતે ’સી’ કΤાના 
બહુમાળી ટાવરના બાંધકામ ની દરખાçત છъ.તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ` ૫૨૫.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇની દરખાçત છъ.જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરъલ છъ.

૩ નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,અમદાવાદ

સરકારી વસાહત મેમનગર 
,અમદાવાદ ખાતે ‘સી’ કΤાના 
બહુમાળી ટાવરનું બાંધકામ. 

(૨૦૧૭-૧૮)

૧૫૭૦.૦૦ ૪૭૭.૭૫ સરકારી વસાહત મેમનગર ,અમદાવાદ ખાતે ‘સી’ કΤાના 
બહુમાળી ટાવરના બાંધકામ ની દરખાçત છъ.તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં `૫૨૫.૦૦ લાખની રકમની 

જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરъલ છъ.
૪ નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,અમદાવાદ
સરકારી વસાહત દસ બંગલા 
અમદાવાદ ખાતે ’સી’ કΤાનું 
બહુમાળી ટાવરનું બાંધકામ 

(૨૦૧૭-૧૮)

૧૫૭૦.૦૦ ૪૭૭.૭૫ સરકારી વસાહત દસ બંગલા અમદાવાદ ખાતે ’સી’ કΤાના 
બહુમાળી ટાવરના બાંધકામ ની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ` ૫૨૫.૦૦ લાખની રકમની 

જોગવાઇની દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરъલ છъ.
૫ નવરѕગપુરા (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,અમદાવાદ
સરકારી વસાહત વçĦાપુર 

,અમદાવાદ ખાતે ‘ડી૧’ કΤાના 
બે બહુમાળી ટાવરનું બાંધકામ 

(૨૦૧૭-૧૮)

૪૦૦૦.૦૦ ૧૨૧૪.૮૫ સરકારી વસાહત વçĦાપુર, અમદાવાદ ખાતે ‘ડી૧’ કΤાના 
બે બહુમાળી ટાવરના બાંધકામ ની દરખાçત છъ.તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં `૧૩૩૫.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇની દરખાçત છъ.જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરъલ છъ.

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૩૩૫.૦૦
________________

સરવાળો:- ૩૭૨૫.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૧૬-આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧- સરકારી રહъણાંકના મકાનો 
ગૌણ સદર : ૭૦૦, અ×ય આવાસન
પેટા સદર : ૨૫-ટъકનીકલ િશΤણનાં મકાનોનું બાંધકામ.
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અમદાવાદ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા 
ખાતે çટાફ ŭાટ↓રનું બાંધકામ.

૨૭.૦૦ ૨૪.૫૭ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા ખાતે çટાફ 
ŭાટ↓રના બાંધકામ ની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૨૭.૦૦ લાખની 
જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ.
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૨.૦૦

________________
સરવાળો:- ૨૭.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૨૫-અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 
પેટા મુÅય સદર : ૦૩-પછાત વગђ↓નું કàયાણ
ગૌણ સદર : ૨૭૭, િશΤણ
પેટા સદર : ૪૨-મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ નવસારી િચખલી િજ. નવસારી ખાતે 
સામાિજક અને શૈΤિણક રીતે 
પછાત વગ↓ (િવ.જા.)ની આદશ↓ 
િનવાસી શાળા ક×યા માટъના નવા 

બાંધકામ બાબત.

૧૫૨૬.૦૦ ૪૫૫.૦૦ તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
λા.૫૦૦.૦૦ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 
દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૪૫.૦૦
________________

સરવાળો:- ૫૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૮-મહъસુલ િવભાગ માટъ શહъરી ચકાસણી કાયા↓લયનું મકાન 
હъત ુસદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

1 આર એ×ડ બી Чડિવઝન રાજય કΤાના ડેટા çટોરъજ સે×ટરનું 
બાંઘકામ.

૧૦૦.૦૦ ૯૧.૦૦ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૯.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૭-મહъસુલ િવભાગ માટъ મામલતદાર કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ આર એ×ડ બી Чડિવઝન મામલતદાર કચેરી, ભાભર, િજ.બનાસકાંઠા ખાતેના Ĭથમ 
માળъ મીટỲગ હોલ બાનાવવા બાબત.

૧૩૨.૭૦ ૬૦.૩૮ -

૨ આર એ×ડ બી Чડિવઝન મકરબા, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૩ આર એ×ડ બી Чડિવઝન ભાડજ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૪ આર એ×ડ બી Чડિવઝન વçĦાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૫ આર એ×ડ બી Чડિવઝન બોડકદъવ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનં બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૬ આર એ×ડ બી Чડિવઝન આંબલી, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૭ આર એ×ડ બી Чડિવઝન રાણીપ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૮ આર એ×ડ બી Чડિવઝન ચાંદખેડા, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૯ આર એ×ડ બી Чડિવઝન દરીયાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૧૦ આર એ×ડ બી Чડિવઝન મીઠાખળી, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૧૧ આર એ×ડ બી Чડિવઝન છદાવડ, િજ.અમદાવાદ ખાતે તલાટી કચેરીનું બાંધકામ ૨૦.૦૦ ૧૮.૨૦ -

૧૨ આર એ×ડ બી Чડિવઝન અસારવા, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા કચેરીનું બાંધકામ ૮૦.૨૬ ૭૩.૦૪ -

૧૩ આર એ×ડ બી Чડિવઝન દરીયાપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા કચેરીનું બાંધકામ ૮૦.૨૬ ૭૩.૦૪ -

૧૪ આર એ×ડ બી Чડિવઝન વેજલપુર, િજ.અમદાવાદ ખાતે ચોરા કચેરીનું બાંધકામ ૮૦.૨૬ ૭૩.૦૪ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૪૬.૦૦

________________

સરવાળો:- ૫૦૭.૧૩
  



444

માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૨-તકિનકЫ િશΤણ
ગૌણ સદર : ૧૦૫, ઈજનેરી તકિનકЫ કોલેજો અને સંçથાઓ
પેટા સદર : ૪૨-TED-23 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અમદાવાદ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા ખાતે હયાત 
પાણીની લાઈનો ના નવીનીકરણનું કામ

૧૦.૦૦ ૯.૧૦ -

૨ અમદાવાદ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, પાલનપુર ખાતે સÜપ 
તથા બોરનું બાંધકામ

૨૩.૦૦ ૨૦.૯૩ -

૩ મોરબી રાજકોટ એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે ૫૦૦૦ લીટરની 
વોટર ટ″ક તથા જλરી પાઈપલાઈનનું બાંધકામ

૪૫.૦૦ ૪૦.૯૫ -

૪ અમદાવાદ િવΐકમા↓ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ચાંદખેડા 
ખાતે ટ્યુબવેલનું બાંધકામ

૨૩.૦૦ ૨૦.૯૩ -

૫ અમદાવાદ િવΐકમા↓ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ચાંદખેડા 
ખાતે ૧-લાખ Τમતા ધરાવતા અ×ડર-Ġાઉ×ડ 

સÜપનું બાંધકામ

૨૪.૪૩ ૨૨.૨૩ તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૨૪.૪૩ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, 

જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૬ મોરબી રાજકોટ એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે ļોઈєગ હોલ, 

ĺા×સપોટ↓ લેબ, જીઓ લેબના ભવનોના 
બાંધકામ

૪૦૦.૦૦ ૧૩૪.૨૯ એલ.ઈ. કોલેજ, મોરબી ખાતે ļોઈєગ હોલ, ĺા×સપોટ↓ 
લેબ, જીઓ લેબના ભવનોના બાંધકામની દરખાçત 
છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૧૪૭.૫૭ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૭ ધોળકા અમદાવાદ સરકારી વોકыશનલ કોલેજ, ધોળકા ખાતે િવિવધ 

ભવનોનું બાંધકામ
૫૦૦૦.૦૦ ૧૫૪૭.૦૦ સરકારી વોકыશનલ કોલેજ, ધોળકા ખાતે િવિવધ 

ભવનોનું બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૭૦૦.૦૦ 

લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 
આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૭૮.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૯૭૩.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૨૪૦૩-પશુપાલન.
પેટા મુÅય સદર : ૦૦- 
ગૌણ સદર : ૧૦૧, પશુિચЧકÓસા સેવા અને પશુ આરોÆય
પેટા સદર : ૪૨-ANH-3 મકાનો
હъતુ સદર : ૩૧૩૨ પંચાયતોને અ×ય સંબંધી જનરલ સહાયક અનુદાન

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ જુદા çથળો જી·ા પંચાયત હçતકની િવિવધ 
પશુ સારવાર સંçથાઓના નવીન 
બાંધકામ તથા હયાત મકાનના 

મરામત અંગે.

૧૫૦૩.૬૮ ૧૫૦૩.૬૮ જી·ા પંચાયત હçતકની િવિવધ પશુ સારવાર 
સંçથાઓના નવીન બાંધકામ તથા હયાત મકાનના 

મરામત અંગેની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ 
વષ↓.૨૦૧૭.૧૮ના વષ↓ દરÜયાન `૧૫૦૩.૬૮ 

લાખની રકમ જλરી છъ. તદઅનુસાર ૨૦૧૭.૧૮ના 
વષ↓ના અંદાજપĦમાં `૧૫૦૩.૬૮ લાખ ની 

રકમની જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ. જે માટъ આ 
નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

________________
સરવાળો:- ૧૫૦૩.૬૮

  

H-2058-112
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૯-બંદરો અને વાહનãયવાર માટъ આર.ટી.ઓ. કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અંજાર, કÉછ (પૂવ↓) ખાતે સહાયક 
Ĭાદъશીક વાહનãયવહાર કચેરી નાં 

નવા મકાનનું બાંધકામ.

૬૦૦.૦૦ ૪૫.૫૦ -

૨ સોલા, અમદાવાદ ખાતે મદદનીશ 
Ĭાદъિશક વાહનãયવહાર કચેરી 
(ARTO)ના નવા મકાનનું 

બાંધકામ.

૩૪૭૧.૦૦ ૯૧.૦૦ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૪.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૫૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૩-ખેલકЮદ અને યુવક સેવા ખેલકЮદ અÛયાસ.
ગૌણ સદર : ૮૦૦, અ×ય ખચ↓
પેટા સદર : ૪૨-EDN-102 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ ગàસ↓ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, 
પàમબỲગ અને સેનેટરી સિવ↓સ 
તથા ઇલેકĺીકàસ કામગીરી.

૨૦૦.૦૦ ૧૮૨.૦૦ ગàસ↓ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, પàમબỲગ અને 
સેનેટરી સિવ↓સ તથા ઇલેકĺીકàસ કામગીરીની 
દરખાçત છъ. તદનુસાર, ૨૦૧૭-૧૮ વષ↓નાં 

અંદાજપĦમાં આ માટъ `૨૦૦.૦૦ લાખ/- રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ.જે માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરъલ છъ. 
૨ બોયઝ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, 

પÜબલỲગ અને સેનેટરી સિવ↓સ 
તથા ઇલેકĺીકàસ કામગીરી.

૨૦૦.૦૦ ૧૮૨.૦૦ બોયઝ હોçટъલ માટъ સીવીલ વક↕, પÜબલỲગ અને 
સેનટેરી સિવ↓સ તથા ઇલેકĺીકàસ કામગીરી ની 
દરખાçત છъ. તદનુસાર, ૨૦૧૭-૧૮ વષ↓નાં 

અંદાજપĦમાં આ માટъ `૨૦૦.૦૦ લાખ રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ.જે માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરъલ છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૩૬.૦૦

________________
સરવાળો:- ૪૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-સામા×ય િશΤણ 
ગૌણ સદર : ૨૦૧, Ĭારѕિભક િશΤણ 
પેટા સદર : ૪૨-EDN-69 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ પાટણ આર એ×ડ બી Чડિવઝન પાટણ ડાયટ કચેરી ખાતે કોÜØયુટર 
λમ, લેબોરъટરી તથા વગ↓ખંડ ના 

બાંધકામ.

૧૩૬.૮૦ ૧૨૪.૪૯ પાટણ ડાયટ કચેરી ખાતે કોÜØયુટર λમ, લેબોરъટરી 
તથા વગ↓ખંડ ના બાંધકામમાટъની દરખાçત છъ. 
તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 

`૧૩૬.૮૦ લાખની રકમની જોગવાઇની દરખાçત 
છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૨.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૩૬.૮૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૫-મહъસુલ િવભાગ માટъ કલેકટર કચેરીઓ. કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ પાટણ આર એ×ડ બી Чડિવઝન િજ·ા સેવા સદન પાટણ ખાતે 
નવીન મીટỲગ હોલ બનાવવા 

બાબત.

૨૦૨.૦૫ ૯૧.૯૩ િજ·ા સેવા સદન પાટણ ખાતે નવીન મીટỲગ હોલ 
બનાવવા બાબતની દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં `૧૦૧.૦૨ લાખની 
રકમની જોગવાઇની દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરъલ છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૯.૦૦

________________
સરવાળો:- ૧૦૧.૦૨

  

H-2058-113
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૪૦૧-પાક કжિષ -ãયવçથા અંગે મૂડી ખચ↓ -જોગવાઈ.
પેટા મુÅય સદર : ૦૦- 
ગૌણ સદર : ૮૦૦, અ×ય ખચ↓
પેટા સદર : ૪૨-COP-31 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ ગાંધીનગર કжિષ ભવન, ગાંધીનગરના ટોઇલેટ 
Úલોūા રીનોવેશન અંગે

૧૧૨.૦૦ ૧૦૧.૯૨ કжિષ ભવન, ગાંધીનગરના ટોઇલેટ Úલોūા 
રીનોવેશન ની દરખાçત છъ. આ હъતું માટъ વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન ` ૧૧૨.૦૦ લાખની 
જλЧરયાત રહъશે. તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના 
અંદાજપĦમાં `૧૧૨.૦૦ લાખની રકમની 

જોગવાઇની દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરъલ છъ. 

૨ અમદાવાદ ખેડુત તાલીમ ક‹ĩ અમદાવાદ 
ના નવા મકાનના / /હોçટъલ ના 

બાંધકામ અંગે.

૪૨૯.૯૩ ૩૯૧.૨૪ ખેડુત તાલીમ ક‹ĩ અમદાવાદ ના નવા મકાનના 
/ /હોçટъલ ના બાંધકામ અંગેની દરખાçત છъ.. 
તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 

`૪૨૯.૯૩ લાખની રકમની જોગવાઇની દરખાçત 
છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ.

૩ બારડોલી સુરત બારડોલી ખાતે ખાતર ચકાસણી 
Ĭયોગશાળાનું મકાનના મરામતની 

કામગીરી.

૪૮.૯૬ ૪૪.૫૫ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૫૩.૦૦
________________

સરવાળો:- ૫૯૦.૮૯
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૫૦-અ×ય સામાિજક સેવાઓ અંગે મૂડી ખચ↓-જોગવાઈ.
પેટા મુÅય સદર : ૦૦- 
ગૌણ સદર : ૨૦૩, રોજગાર
પેટા સદર : ૪૨-EMP-1 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અમદાવાદ શીલજ, ઘાટલોડીયા ખાતે 
મહાÓમા ગાંધી ઇ×çટીટયુટ 
ફોર çકЫલ ડેવàપમ′ટ અને 

આંĦĬીનીયોરશીપના બાંધકામ 
બાબત.

૮૬૦.૦૦ ૪૫૫.૦૦ શીલજ, ઘાટલોડીયા ખાતે મહાÓમા ગાંધી ઇ×çટીટયુટ 
ફોર çકЫલ ડેવàપમ′ટ અને આંĦĬીનીયોરશીપના 
બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ના અંદાજપĦમાં `૫૦૦.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત 

રજુ કરъલ છъ.
૨ ભુજ આર એ×ડ બી Чડિવઝન રતનાલ ખાતે નવી આઇ. ટી. 

આઇ ના બાંધકામ માટъની 
દરખાçત છъ.

૮૦૦.૦૦ ૨૧૨.૦૩ રતનાલ ખાતે નવી આઇ. ટી. આઇ ના બાંધકામ 
માટъની દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-

૧૮ના અંદાજપĦમાં `૨૩૩.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત 

રજુ કરъલ છъ.
૩ આણંદ આણંદ આંણદ ખાતે વધારાના વક↕શોપ 

અને વગ↓ખંડો ના બાંધકામ.
૧૦૫.૦૦ ૯૫.૫૫ આંણદ ખાતે વધારાના વક↕શોપ અને વગ↓ખંડો ના 

બાંધકામ ની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૧૦૫.૦૦ લાખ ની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ. 
૪ ગાંધીનગર માણસા ખાતે નવી આઈ.ટી.

આઈ.ના મકાનનું બાંધકામ.
૮૬૪.૩૦ ૨૪૨.૬૧ માણસા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૨૬૬.૬૦ લાખ ની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ. 
૫ સુરъ×ĩનગર ચુડા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના 

મકાનનું બાંધકામ.
૬૭૫.૦૦ ૨૦૪.૭૫ ચુડા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૨૨૫.૦૦ લાખ ની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ. 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  
૬ જામનગર જામનગર જામ જોધપુર ખાતે નવી આઈ.ટી.

આઈ.ના મકાનનું બાંધકામ.
૬૬૫.૯૫ ૨૪૨.૬૧ જામ જોધપુર ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 

બાંધકામ ની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૨૬૬.૬૦ લાખ ની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ. 
૭ મોરબી આર એ×ડ બી Чડિવઝન માિળયા-િમયાણા ખાતે નવી 

આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 
બાંધકામ.

૮૪૨.૦૦ ૨૪૨.૬૧ માિળયા-િમયાણા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના 
મકાનનું બાંધકામની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૨૬૬.૬૦ લાખ 

ની રકમની જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ 
આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

૮ પાટણ પાÎ÷ શંખેĴવર-મહીલા ખાતે નવી 
આઈ.ટી.આઈ.ના મકાનનું 

બાંધકામ

૭૬૨.૦૦ ૨૪૨.૬૧ શંખેĴવર-મહીલા ખાતે નવી આઈ.ટી.આઈ.ના 
મકાનનું બાંધકામની દરખાçત છъ. તˆનુસાર, વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં λા.૨૬૬.૬૦ લાખ 

ની રકમની જોગવાઇ કરવાની દરખાĊ ત છъ, જે માટъ 
આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

૯ આર એ×ડ બી Чડિવઝન અમરъલી, પાલનપુર, અને રાજકોટ 
આઈ.ટી.આઈ માં સમારકામ અને 

નવીનીકરણ.

૧૦૨.૪૦ ૯૩.૧૮ અમરъલી, પાલનપુર, અને રાજકોટ આઈ.ટી.આઈ 
માં સમારકામ અને નવીનીકરણની દરખાçત છъ. 
તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં λા. 
૧૦૨.૪૦ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 

દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૨૦૧.૦૦

________________
સરવાળો:- ૨૨૩૧.૮૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૧૭-શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-રાËય પાટનગર િવકાસ
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ
પેટા સદર : ૦૨-UDP-27 િબનરહъણાંકના મકાનો.
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ ગાંધીનગર ખાતે સેકટર ૧૭, 
ટાઉનહોલની સુધારણાનું કામની 

દરખાçત છъ..

૮૦૦.૦૦ ૪૦૦.૦૦ તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
λા.૪૦૦.૦૦ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 
દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

૨ ગાંધીનગર જીમખાના, સેકટર-૧૯, 
ગાંધીનગરનો પુન↓િવકાસ કરવાનું 

કામ.

૮૦૦.૦૦ ૮૦૦.૦૦ ગાંધીનગર જીમખાના, સેકટર-૧૯, ગાંધીનગરનો 
પુન↓િવકાસ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં `૮૦૦.૦૦ લાખની 
રકમની જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરъલ છъ
________________

સરવાળો:- ૧૨૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૩-નાણાં િવભાગ માટъ િતજોરીઓ અને િહસાબી કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ સામુિહક આરોÆય કы×ĩ પોજેÄટ ઇÜØલીમ′ટъશન યુિનટ સામુિહક આરોë ય કыü ĩોના નવા 
બાંધકામો અને સુધારા વધારા 

અને ટયુબવેલની સુિવધા આપવા 
બાબત

-- -- રાજયમાં જુદા જુદા સામુિહક આરોë ય કыü ĩોના 
નવા બાંધકામો અને સુધારા વધારા અને 

ટયુબવેલની સિવધા માટъ વષ↓ ર૦૧૦-૧૧ માં 
`ર૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/- ની જોગવાઇ કરવાની 

દરખાĊ ત છъ. 
૨ તળાજા ભાવનગર પેટા િતજોરી કચેરી, તળાજાના 

નવા મકાનનું બાંધકામ.
૧૧૫.૦૦ ૧૦૪.૬૫ ભાવનગર િજ·ામાં પેટા િતજોરી કચેરી, તળાજાના 

નવા મકાનનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. આ 
હъતુસર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાકЫય વષ↓ માટъ 
`૧૧૫.૦૦ લાખની જλરી છъ. તˆનુસાર, વષ↓ 

૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં, આ માટъ `૧૧૫.૦૦ 
લાખની રકમની જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ. જે 

માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ.
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૦.૦૦

________________
સરવાળો:- ૧૧૫.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૪-નાણાં િવભાગ માટъ વાિણЩËયક વેરા આયુŪ કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ સુરત વાિણЩËયક વેરા ભવન, સુરત 
ખાતે બે નવી િલÙટ çથાિપત 

કરવા બાબત

૬૯.૭૨ ૬૩.૪૫ વાિણЩËયક વેરા ભવન, સુરત ખાતે બે નવી િલÙટ 
çથાિપત કરવા બાબતની દરખાçત છъ. આ હъતુસર, 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાકЫય વષ↓ માટъ `૬૯.૭૨ 
લાખની જλરી છъ. તˆનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં, આ માટъ `૬૯.૭૨ લાખની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
૨ દાહોદ દાહોદ દાહોદ વાિણЩËયક વેરા કચેરીની 

િનભાવ અને મરામત.
૨૨.૫૦ ૨૦.૪૮ દાહોદ વાિણЩËયક વેરા કચેરીની િનભાવ અને 

મરામત કરવા બાબતની દરખાçત છъ. આ હъતુસર, 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાકЫય વષ↓ માટъ `૨૨.૫૦ 
લાખની જλરી છъ. તˆનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં, આ માટъ `૨૨.૫૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૮.૦૦

________________
સરવાળો:- ૯૨.૨૨
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-સામા×ય િશΤણ 
ગૌણ સદર : ૨૦૨, માÖયિમક િશΤણ
પેટા સદર : ૪૨-EDN-21 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ મહુવા ભાવનગર સાથરા, મહુવા ખાતે નવી સરકારી 
માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ સાથરા, મહુવા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ 

૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ લાખની 
જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ.
૨ Locality-1_gu અમરъલી વધેરા, જાફરાબાદ ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ.

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ વધેરા, જાફરાબાદ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ 

૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ લાખની 
જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરી છъ.
૩ Locality-1_gu અમરъલી સુખાપુર, અમરъલી ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ સુખાપુર, અમરъલી ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૪ જુનાગઢ હરીપુર, મ′દરડા ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ.

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ હરીપુર, મ′દરડા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૫ વંનકાનă આર એ×ડ બી Чડિવઝન સામથેરવા, વાંકાનેર ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ.

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ સામથેરવા, વાંકાનેર ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  
૬ રાજકોટ રાજકોટ ગોદલાધર, જસદણ ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ.

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ ગોદલાધર, જસદણ ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર, 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૭ િવંછીયા રાજકોટ ફЮલઝરા, વીછીયા ખાતે નવી 

સરકારી માÖયિમક શાળાનું 
બાંધકામ.

૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ ફЮલઝરા, વીછીયા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 
શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૮ ગોધરા કÉછ ગોધરા, માંડવી ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ ગોધરા, માંડવી ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર, 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૯ બોટાદ આર એ×ડ બી Чડિવઝન હરીપર, ગઢડા ખાતે નવી સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ હરીપર, ગઢડા ખાતે નવી સરકારી માÖયિમક 

શાળાનું બાંધકામ કરવાની દરખાçત છъ. તદનુસાર, 
વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ 
લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૧૦ કÉછ દъશળપર-કіઠી, કÉÊની સરકારી 

માÖયિમક શાળાનું બાંધકામ.
૩૪૧.૦૦ ૧૦૪.૬૫ દъશળપર-કіઠી, કÉÊની સરકારી માÖયિમક શાળાનું 

બાંધકામની દરખાçત છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ ના અંદાજપĦમાં ι.૧૧૫.૦૦ લાખની 

જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી 
બાબત રજુ કરી છъ.

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૦૪.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૧૫૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૪૦૩-પશુપાલન અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૦- 
ગૌણ સદર : ૧૦૨, પશુ અને ભ′સ િવકાસ
પેટા સદર : ૪૨-બાંધકામ
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ મહъસાણા મહъસાણા ઘિનΗ પશુ સુધારણા યોજના, 
મહъસાણાની કચેરીના નવા 

મકાનનું બાંધકામ.

૯૧.૪૦ ૮૩.૧૭ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૮.૦૦
________________

સરવાળો:- ૯૧.૪૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૫૦૫૪-માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૩-રાËય ધોરી માગ↓
ગૌણ સદર : ૧૦૧, પુલો
પેટા સદર : ૧૧-RBD 2(b) મૂળ કામો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)
Ĭભાગ

રાજયમાં નવા પુલોનું બાંધકામ. ૫૦૪૨૩.૪૦ ૬૯૪૩.૩૦ રાજયમાં નવા પુલોનું બાંધકામ અંગેની 
દરખાçત છъ. તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના 
અંદાજપĦમાં`૭૬૩૦.૦૦ લાખની રકમની 

જોગવાઇની દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરъલ છъ. 

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૬૮૭.૦૦
________________

સરવાળો:- ૭૬૩૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૪૬-મહъસુલ િવભાગ માટъ Ĭા×ત કાયા↓લયનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ આર એ×ડ બી Чડિવઝન Ĭાંત કચેરી મુ×ĩા, િજ. કÉછના 
આંતરીક રોડ બનાવવા બાબત.

૬.૯૯ ૬.૩૬ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧.૦૦
________________

સરવાળો:- ૬.૯૯
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૩૫-સમાજ સુરΤા અને કàયાણ અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-પુન:çથાપન
ગૌણ સદર : ૨૦૧, અ×ય પુન: çથાપન યોજના
પેટા સદર : ૪૨-મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ પોરબંદર પોરબંદર પોરબંદર ખાતે કЮમાર િચàļન 
હોમના નવા બાંધકામ બાબત.

૪૮૮.૦૦ ૧૪૬.૫૧ તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
λા.૧૮૪.૧૬ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 
દરખાĊ ત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ. 

૨ િશશુĠુહ, અમદાવાદની સંçથાના 
નવા મકાન બાંધકામ માટъ.

૧૮૫.૮૧ ૫૫.૮૦ િશશુĠુહ, અમદાવાદની સંçથાના નવા 
મકાન બાંધકામ માટъ ની દરખાçત છъ. 

તદનુસાર,૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં આ માટъ 
`૬૧.૩૨ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 

દરખાĊ ત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૨૦.૦૦

________________
સરવાળો:- ૨૨૨.૩૨
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૧૬-આવાસન અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧- સરકારી રહъણાંકના મકાનો 
ગૌણ સદર : ૧૦૬, સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૦૫-કાયદા િવભાગ માટъ સરકારી રહъણાંકના મકાનો 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ સંજેલી દાહોદ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે 
Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ 
કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત

૫૦.૦૦ ૧૪.૫૬ -

૨ મોરવા(હડફ) ગોધરા મોરવા હડફ, જી. પંચમહાલ 
ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ 
કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના રહъણાંકના 

મકાનના બાંધકામ બાબત 

૪૪.૦૦ ૧૪.૫૬

૩ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 

અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના 
૦૨ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત 

૬૪.૭૭ ૧૮.૨૦

૪ નЧડઆદ ખેડા નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત 

૧૦૦.૦૦ ૧૮.૨૦

૫ (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,વલસાડ

વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત 

૧૦૦.૦૦ ૧૮.૨૦
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  
૬ સંખેડા વડોદરા સંખેડા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 

રહъણાંકના મકાનમાં çટъર કыસ, 
એ×ĺેસ çલેબ, બારી બારણા 
બદલવા, વોટર Ĭુફỳગ, પેવર 

Úલોક વગેરъ સુધારા વધારાના કામ 
બાબત 

૬.૦૦ ૨.૧૮

૭ સાવલી વડોદરા સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં સી.સી રોડ, 
વોટર Ĭુફỳગ, કіપાઉ×ડ વોલ ઉѕચી 
કરવી તેમજ અ×ય પરચુરણ 
સુધારા વધારાના કામ બાબત 

૬.૦૦ ૨.૧૮

૮ પાદરા વડોદરા પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં છત મરામત, 
બારી-બારણા, Øલાçટર, ફોàસ 

િસલỲગ, વેધર શેડ, ઈલેÄĺીફЫકыશન 
વગેરъ સુધારા વધારાના કામ 

બાબત 

૫.૦૦ ૧.૮૨

૯ સંજેલી દાહોદ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે çટાફ 
માટъ કыટъગરી સી ટાઈપના ૦૨ 
યુિનટ, બી ટાઈપના ૧૩ યુિનટ 
અને એ ટાઈપના ૦૩ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 

બાબત

૪૨૯.૧૦ ૭૨.૮૦ -સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે çટાફ માટъ કыટъગરી સી 
ટાઈપના ૦૨ યુિનટ, બી ટાઈપના ૧૩ યુિનટ અને 
એ ટાઈપના ૦૩ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹. ૮૦.૦૦ 
લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-
૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની 

જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી 
બાબત રજૂ કરી છъ. 

૧૦ ખંભાિળયા જામનગર ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે 
Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ 

કыટъગરી ડી ટાઈપના ૦૬ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 

બાબત

૨૫૨.૦૯ ૭૨.૮૦ -ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી ટાઈપના ૦૬ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની દરખાçત છъ. 

આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 
વષ↓ દરÜયાન ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 
₹.૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  
૧૧ ખંભાિળયા જામનગર ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે 

çટાફ માટъ કыટъગરી સી ટાઈપના 
૧૨ યુિનટ, બી ટાઈપના ૧૨ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત

૬૦૩.૩૪ ૭૨.૮૦ -ખંભાળીયા, જી. જામનગર ખાતે çટાફ માટъ કыટъગરી 
સી ટાઈપના ૧૨ યુિનટ, બી ટાઈપના ૧૨ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ 
હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ 

દરÜયાન ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ 

અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ₹. 
૮૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. 

જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૧૨ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને 

મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી અને çટાફ માટъ કыટъગરી 
ડી ટાઈપના ૦૨ યુિનટ, સી 

ટાઈપના ૧૨ યુિનટ, એ ટાઈપના 
૦૬ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત

૪૬૨.૯૨ ૭૨.૮૦ -ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
Ëયુડીશીયલ અિધકારી અને çટાફ માટъ કыટъગરી 
ડી ટાઈપના ૦૨ યુિનટ, સી ટાઈપના ૧૨ યુિનટ, 
એ ટાઈપના ૦૬ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-

૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹. ૮૦.૦૦ 
લાખ ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-

૧૮ ના અંદાજ પĦમાં ₹. ૮૦.૦૦ લાખ ની 
જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી 

બાબત રજૂ કરી છъ. 
૧૩ નЧડઆદ ખેડા નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 

મજૂર અદાલતના çટાફ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 

બાબત

૨૦૦.૦૦ ૪૫.૫૦ -નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
çટાફ માટъ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની 

દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન ₹. ૫૦.૦૦ લાખ 
ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં ₹. ૫૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત 

રજૂ કરી છъ. 
૧૪ સુરત સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર 

અદાલતના çટાફ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

૩૦૦.૦૦ ૪૫.૫૦ -સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના çટાફ 
માટъ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની દરખાçત છъ. 
આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

વષ↓ દરÜયાન ₹. ૫૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

₹. ૫૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 
છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૧૫ (મા. અને મ.) 

Ĭભાગ,વલસાડ
વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના çટાફ માટъ 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામ 

બાબત

૨૦૦.૦૦ ૪૫.૫૦ -વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
çટાફ માટъ રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની 

દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમા ંવષ↓ દરÜયાન ₹. ૫૦.૦૦ લાખ ની 

જλરીયાત છъ. તદઅનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજ પĦમાં ₹. ૫૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત 

રજૂ કરી છъ. 
૧૬ સુરત સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર 

ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી 
માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત

૧૨૮૩.૩૬ ૧૦૩.૭૪ -સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ 
હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ 

દરÜયાન રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૧૧૪.૦૦ લાખ 
ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 

ના અંદાજ પĦમાં રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૧૧૪.૦૦ 
લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
૧૭ સુરત સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને 

મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

૨૦૦.૦૦ ૨૭.૩૦ -સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ 
૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ દરÜયાન રાËય 

િહçસા હъઠળ ₹.૩૦.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

રાËય િહçસા હъઠળ ₹.૩૦.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત 

રજૂ કરી છъ. 
૧૮ સુરત સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર 

ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી 
માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત

૧૨૮૩.૩૬ ૧૫૫.૬૧ -સુરત જી·ાના હъડ કવાટ↓ર ખાતે Ëયુડીશીયલ 
અિધકારી માટъ કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૩૨ યુિનટના 
રહъણાંકના મકાનના બાંધકામની દરખાçત છъ. આ 
હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં વષ↓ 

દરÜયાન કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹.૧૭૧.૦૦ લાખ 
ની જλરીયાત છъ. તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 

અંદાજ પĦમાં કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹.૧૭૧.૦૦ 
લાખ ની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ 

આ નવી બાબત રજૂ કરી છъ. 
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૧૯ સુરત સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને 

મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત

૨૦૦.૦૦ ૪૦.૯૫ -સુરત ખાતે ઔ˜ોિગક અને મજૂર અદાલતના 
Ëયુડીશીયર અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના મકાનના 
બાંધકામની દરખાçત છъ. આ હъતુ માટъ વષ↓ ૨૦૧૭-

૧૮ ના અંદાજ પĦમા ંવષ↓ દરÜયાન કы×ĩીય 

િહçસા હъઠળ ₹.૪૫.૦૦ લાખ ની જλરીયાત છъ. 
તદ અનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજ પĦમાં 

કы×ĩીય િહçસા હъઠળ ₹.૪૫.૦૦ લાખ ની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ. જેને માટъ આ નવી બાબત 

રજૂ કરી છъ. 
૨૦ સંજેલી દાહોદ સાંજેલી, જી. દાહોદ ખાતે 

Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ 
કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના ૦૧ 
યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત 

૫૦.૦૦ ૨૧.૮૪

૨૧ મોરવા(હડફ) ગોધરા મોરવા હડફ, જી. પંચમહાલ 
ખાતે Ëયુડીશીયલ અિધકારી માટъ 
કыટъગરી ડી-૧ ટાઈપના રહъણાંકના 

મકાનના બાંધકામ બાબત 

૪૪.૦૦ ૨૧.૮૪

૨૨ ગોધરા ગોધરા ગોધરા ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 

અિધકારીઓ માટъ ડી-૧ ટાઈપના 
૦૨ યુિનટના રહъણાંકના મકાનના 

બાંધકામ બાબત 

૬૪.૭૭ ૨૭.૩૦

૨૩ નЧડઆદ ખેડા નડીયાદ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત 

૧૦૦.૦૦ ૨૭.૩૦

૨૪ (મા. અને મ.) 
Ĭભાગ,વલસાડ

વલસાડ ખાતે ઔ˜ોિગક અને 
મજૂર અદાલતના Ëયુડીશીયર 
અિધકારીઓ માટъ રહъણાંકના 
મકાનના બાંધકામ બાબત 

૧૦૦.૦૦ ૨૭.૩૦

૨૫ સંખેડા વડોદરા સંખેડા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં çટъર કыસ, 
એ×ĺેસ çલેબ, બારી બારણા 
બદલવા, વોટર Ĭુફỳગ, પેવર 

Úલોક વગેરъ સુધારા વધારાના કામ 
બાબત 

૬.૦૦ ૩.૨૮
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૨૬ સાવલી વડોદરા સાવલી, જી. વડોદરા ખાતે જજના 

રહъણાંકના મકાનમાં સી.સી રોડ, 
વોટર Ĭુફỳગ, કіપાઉ×ડ વોલ ઉѕચી 
કરવી તેમજ અ×ય પરચુરણ 
સુધારા વધારાના કામ બાબત 

૬.૦૦ ૩.૨૮

૨૭ પાદરા વડોદરા પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે જજના 
રહъણાંકના મકાનમાં છત મરામત, 
બારી-બારણા, Øલાçટર, ફોàસ 

િસલỲગ, વેધર શેડ, ઈલેÄĺીફЫકыશન 
વગેરъ સુધારા વધારાના કામ 

બાબત 

૫.૦૦ ૨.૭૩

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૯૭.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૦૭૭.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૨-તકિનકЫ િશΤણ
ગૌણ સદર : ૧૦૪, પોિલટъકિનક
પેટા સદર : ૪૨-TED-22 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ ભλચ વડોદરા કы.જે. પોિલટъકિનક, ભιચ ખાતે 
મીકыનીકલ િવભાગના નવા મકાન 

નું બાંધકામ.

૬૬૧.૨૭ ૧૯૬.૫૬ કы.જે. પોિલટъકિનક, ભιચ ખાતે મીકыનીકલ 
િવભાગના નવા મકાન નું બાંધકામ ની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૨૧૬.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૨ અમદાવાદ સરકારી પોિલટъકિનક, િહમતનગર 

ખાતે પાણીની ઓવરહъટ ટાંકЫ નું 
બાંધકામ

૨૪.૦૦ ૨૧.૮૪ - 

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૨૨.૦૦
________________

સરવાળો:- ૨૪૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૦૫૯-જાહъર કામો અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-કચેરી મકાનો
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ-સામા×ય િનવાસન સમુÉયય 
પેટા સદર : ૫૦-બંદરો અને વાહનãયવાર માટъ ચેક પોçટ કચેરીનું મકાન 
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ કіડલા, હજીરા, પીપાવાવ અને 
મુ×ĩા ખાતે નવી ચેકપોçટ ઉભી 

કરવા બાબત.

૯૦૦.૦૦ ૯.૧૦ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૫૦૫૪-માગ↓ અને પુલ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૩-રાËય ધોરી માગ↓
ગૌણ સદર : ૩૩૭, માગ↓ કામો
પેટા સદર : ૧૧-RBD-2(a) મૂળ કામો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)
Ĭભાગ

તાલુકા મથકોએથી પસાર થતા 
િવકાસપથનું િવçતરણ (િવકાસપથ 
િવçતરણ) અંગેની દરખાçત છъ.

૧૭૧૨૯.૩૫ ૫૧૫૭.૮૮ તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
`૫૬૬૮.૦૦ લાખની રકમની જોગવાઇની 

દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 
૨ જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)

Ĭભાગ
નવરિચત તાલુકા મથકોએ પસર 
થતા માગђ↓ને પહોળા કરી ફЮટપાથ 
ગટર િવગેરъ સુિવધાઓ પુરી 

પાડવી નવ રિચત તાલુકા મથકોએ 
િવકાસપથ અંગેની દરખાçત છъ.

૭૨૨૬.૭૦ ૨૧૭૨.૨૬ તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
`૨૩૮૭.૧૦ લાખની રકમની જોગવાઇની 

દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 

૩ જુદા જુદા(માગ↓ અને મકાન)
Ĭભાગ

Ĭગિતપથનું ૪ માગЪ↓કરણ. ૧૮૭૬૬૩.૯૭ ૨૦૦૯૨.૮૯ Ĭગિતપથનું ૪ માગЪ↓કરણ કરવાની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં 
`૨૨૦૮૦.૧૦ લાખની રકમની જોગવાઇની 

દરખાçત છъ. જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 
વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૨૭૧૨.૦૦

________________
સરવાળો:- ૩૦૧૩૫.૨૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૨૫-અનુસૂિચત જાિતઓ, અનુસૂિચત આЧદજાિતઓ અને અ×ય પછાત વગђ↓ના કàયાણ અંગે મૂડી ખચ↓ જોગવાઈ 
પેટા મુÅય સદર : ૦૩-પછાત વગђ↓નું કàયાણ
ગૌણ સદર : ૨૭૭, િશΤણ
પેટા સદર : ૪૨-મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ પંચમહાલ હાલોલ, િજ. નવસારી ખાતે 
સામાિજક અને શૈΤિણક રીતે 
પછાત વગ↓ (િવ.જા.)ની આદશ↓ 

િનવાસી શાળા કЮમાર માટъના નવા 
બાંધકામ બાબત.

૩૫૦.૦૦ ૩૧૮.૫૦ તˆનુસાર, વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપĦમાં λા. 
૩૫૦.૦૦ લાખ ની રકમની જોગવાઇ કરવાની 

દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૩૨.૦૦
________________

સરવાળો:- ૩૫૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૧૭-શહъરી િવકાસ અંગે મૂડી ખચ↓- જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-રાËય પાટનગર િવકાસ
ગૌણ સદર : ૦૫૧, બાંધકામ
પેટા સદર : ૦૧-UDP-26 રહъણાંકના મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં 
કыટъગરી સી ટાઇપના ŭાટસђ↓ના 
૧૦ ટાવરો (૨૮૦ ŭાટસ↓) નું 

બાંધકામ.(2017-18)

૭૮૧૦.૦૦ ૨૫૦૦.૦૦ ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં નવા કыટъગરી 
સી ટાઇપના ŭાટસђ↓ના બાંધકામ ની દરખાçત છъ, 
તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦ માં ` 
૨૫૦૦ લાખની રકમની જોગવાઇની દરખાçત છъ 

જે માટъ આ નવી બાબત રજુ કરъલ છъ. 
૨ ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં 

કыટъગરી બી ટાઇપના ŭાટસђ↓ના 
૧૦ ટાવરો (૨૮૦ ŭાટસ↓) નું 
બાંધકામ. (૨૦૧૭-૧૮)

૭૧૭૦.૦૦ ૨૩૦૦.૦૦ ગાંધીનગર ખાતે િવિવધ સેકટરોમાં કыટъગરી બી 
ટાઇપના ŭાટસђ↓ના ૧૦ ટાવરો (૨૮૦ ŭાટસ↓) નું 
બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજપĦ માં ` ૨૩૦૦.૦૦ લાખની રકમની 
જોગવાઇ કરવાની દરખાçત છъ, જે માટъ આ નવી 

બાબત રજુ કરъલ છъ. 
________________

સરવાળો:- ૪૮૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-સામા×ય િશΤણ 
ગૌણ સદર : ૨૦૩, યુિનવિસ↓ટી અને ઉŵતર િશΤણ
પેટા સદર : ૪૨-EDN-29 મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ જુનાગઢ આર એ×ડ બી Чડિવઝન ભેસાણ, જુનાગઢ ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન કોલેજના 

ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ ભેસાણ, જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત છъ.. 
તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 

ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 
છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.

૨ આર એ×ડ બી Чડિવઝન બાવળા, અમદાવાદ ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન અને િવΦાન 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૨૦૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૦ બાવળા, અમદાવાદ ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
અને િવΦાન કોલેજના ભવનનું બાંધકામની 
દરખાçત છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 

કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરી છъ.

૩ Locality-1_gu આર એ×ડ બી Чડિવઝન બાબરા, અમરъલી ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ બાબરા, અમરъલી ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૪ ભાવનગર આર એ×ડ બી Чડિવઝન ઘોઘા, ભાવનગર ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ ઘોઘા, ભાવનગર ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
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૫ આર એ×ડ બી Чડિવઝન ઓખામંડળ, દъવ.˛ારકા ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ ઓખામંડળ, દъવ.˛ારકા ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની 
દરખાçત છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 

કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરી છъ.

૬ આર એ×ડ બી Чડિવઝન વેરાવળ, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી 
સરકારી િવΦાન કોલેજના ભવનનું 

બાંધકામ.

૨૦૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૦ વેરાવળ, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી સરકારી 
િવΦાન કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૪૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૭ જામનગર આર એ×ડ બી Чડિવઝન લાલપુર, જામનગર ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ લાલપુર, જામનગર ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની 
દરખાçત છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 

કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરી છъ.

૮ લખપત, કÉછ ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના 

ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ લખપત, કÉછ ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૯ ભλચ દહъજ, ભιચ ખાતે નવી સરકારી 

વાિણËય અને િવΦાન કોલેજના 
ભવનનું બાંધકામ

૨૦૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૦ તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૪૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૧૦ પાટણ હારીજ, પાટણ, ખાતે નવી સરકારી 

િવનયન અને િવΦાન કોલેજના 
ભવનનું બાંધકામ.

૨૦૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૦ હારીજ, પાટણ, ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
િવΦાન કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૪૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૧૧ આણંદ સોજીĦા, આણંદ ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ સોજીĦા, આણંદ ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
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૧૨ ગીર સોમનાથ તાલાલા, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ તાલાલા, ગીર સોમનાથ ખાતે નવી સરકારી 
િવનયન અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું 

બાંધકામની દરખાçત છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ 
ના અંદાજપĦમાં ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 
કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત 

રજુ કરી છъ.
૧૩ જુનાગઢ વંથલી, જુનાગઢ ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ વંથલી, જુનાગઢ ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૧૪ મુળી, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી 

સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ મુળી, સુરъ×ĩનગર ખાતે નવી સરકારી િવનયન અને 
વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત 
છъ. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 

છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૧૫ બનાસકાંઠા થરાદ, બનાસકાંઠા ખાતે નવી 

સરકારી િવΦાન કોલેજના ભવનનું 
બાંધકામ.

૨૦૦૦.૦૦ ૩૬૪.૦૦ થરાદ, બનાસકાંઠા ખાતે નવી સરકારી િવΦાન 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામની દરખાçત છъ.. 
તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 

ι.૪૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત 
છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.

૧૬ સાબરકાંઠા ગાંભોઈ, સાબરકાંઠા ખાતે નવી 
સરકારી િવનયન અને વાિણËય 
કોલેજના ભવનનું બાંધકામ.

૯૦૦.૦૦ ૨૭૩.૦૦ ગાંભોઈ, સાબરકાંઠા ખાતે નવી સરકારી િવનયન 
અને વાિણËય કોલેજના ભવનનું બાંધકામની 
દરખાçત છъ.. તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના 
અંદાજપĦમાં ι.૩૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ 

કરવાની દરખાçત છъ, જેને માટъ આ નવી બાબત 
રજુ કરી છъ.

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૪૭૭.૦૦
________________

સરવાળો:- ૫૩૦૦.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૧-સામા×ય િશΤણ 
ગૌણ સદર : ૨૦૩, યુિનવિસ↓ટી અને ઉŵતર િશΤણ
પેટા સદર : ૪૩-EDN - 102 એનસીસીના મકાનોનું બાંધકામ
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ અમદાવાદ કાંકЧરયા, અમદાવાદ ખાતે બોટ 
હાઉસ ના રીનોવેશનનું કામ.

૯૯.૦૦ ૯૦.૦૯ -

૨ આર એ×ડ બી Чડિવઝન એન.સી.સી. લીડરશીપ એકыડમી 
જીતનગર, રાજિપપળા ખાતે 

ગેçટλમનું બાંધકામ.

૭૫.૦૦ ૬૮.૨૫ તદનુસાર વષ↓ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપĦમાં 
ι.૭૫.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરવાની દરખાçત છъ, 

જેને માટъ આ નવી બાબત રજુ કરી છъ.
૩ આર એ×ડ બી Чડિવઝન એન.સી.સી. લીડરશીપ એકыડમી 

જીતનગર રાજિપપળા ખાતે સેવેજ 
િસçટમ નું બાંધકામ.

૧૦.૦૦ ૯.૧૦ .

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧૭.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૮૪.૦૦
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

મંĦીĴી : Ĵી નીિતનભાઇ પટъલ 
મુÅય સદર : ૪૨૦૨-િશΤણ,ખેલકЮદ, કલા અને સંçકжિત અંગે મૂડી-ખચ↓ જોગવાઈ
પેટા મુÅય સદર : ૦૨-તકિનકЫ િશΤણ
ગૌણ સદર : ૧૦૩, તકિનકЫ શાળાઓ
પેટા સદર : ૪૨-TED-21મકાનો
હъતુ સદર : ૫૩૦૦ મોટા કામ

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
બાબત Ĭાદъશીકતા કય↓પાલક Ĭભાગ યોજનાનુ નામ અંદાજી ખચ↓ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ િવશેષ ન℮ઘ 
નંબર ના અંદાજપĦ માટъ

ના અંદાજ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  

૧ રાજકોટ સરકારી ટъકિનકલ સંçથા Ĭભાસ 
પાટણ ખાતે સÜપ તથા પાણી 
λમનો çલેબ તોડી નવો çલેબ 

ભરવાનુ કામ

૧.૮૦ ૧.૬૪ -

૨ િવરમગામ અમદાવાદ દъસાઇ કы.જે. ટъકનીકલ હાઇçકЮલ 
િવરમગામ ખાતે પાણીની ઓવર 

હъડ ટાંકЫ બનાવવાનુ કામ

૦.૪૦ ૦.૩૬ -

૩ Locality-1_gu અમરъલી કы.કы.પારъખ ટъક.ઇ×çટી. અમરъલી 
ખાતે પાણી પુરવઠા ãયવçથા તેમજ 
હયાત બોરના સબમશЪ↓બલ પÜપ 

બદલવાનું કામ

૧૨.૮૦ ૧૧.૬૫ -

વતા:૯ ટકા લેખે સેકડે ખચઁ ૧.૦૦
________________

સરવાળો:- ૧૫.૦૦
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 04-Art and Culture
Minor Head : 105, Public library
Sub Head : 42- EDN-104 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Deesa Banaskantha Construction of New 
Government Library Building 
At. Disa Dist. Banaskantha.

40.82 37.15 -

2 Banaskantha Consruction of New Building 
of Government Taluka 
Library At. Data, Dist.

Banaskantha

42.77 38.92 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

8.00

________________
Total:- 83.59
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry
Sub Major Head : 00- 
Minor Head : 101, Veterinary Services and Animal Health.
Sub Head : 42-ANH-16 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Porbandar Porbandar Furniture of veterinary 
policlinic at Porbandar

7.76 7.06 -

2 Navasari Navsari Furniture of veterinary 
policlinic at Porbandar and 

Navsari.

27.89 25.38 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

3.00

________________
Total:- 35.65
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 51-Administration of Justice Buildings for Legal Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Ahmedabad Ahmedabad Construction of new Court 
Building at Ranpur, Dist. 

Ahmedabad Rural

921.41 109.20 -It is proposed to construct the new Court 
Building at Ranpur, Dist. Ahmedabad Rural. 

For this purpose, an amount of ₹ 120.00 
lakhs- is required under Central share during 
the year 2017-18. Accordingly, it proposed 

to provide an amount of ₹ 120.00 lakhs 
under Central share in the Budget Estimates 

of 2017-18 for which this New Work is 
presented. 

2 Anklav Anand Construction of new Court 
Building at Anklav, Dist, 

Anand

750.00 81.90 -It is proposed to construct the new Court 
Building at Anklav, Dist, Anand. For this 

purpose, an amount of ₹ 90.00 lakhs is 
required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 90.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
3 Shihori palanpur,R&B Division Construction of new Court 

Building at Shihori, Dist, B.K.
950.00 109.20 -It is proposed to construct the new Court 

Building at Shihori, Dist, B.K. For this 

purpose, an amount of ₹ 120.00 lakhs is 
required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 120.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
4 Sanjeli Dahod Construction of new Court 

Building at Sanjeli, Dist. 
Dahod

600.00 81.90 -It is proposed to construct the new Court 
Building at Sanjeli, Dist. Dahod For this 

purpose, an amount of ₹ 90.00 lakhs is 
required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 90.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
5 Gir-Somnath Junagadh, R&B Division Construction of new Court 

Building at Gir, Somnath at 
Verval

3800.00 436.80 -It is proposed to construct the new Court 
Building at Gir, Somnath at Verval For this 

purpose, an amount of ₹ 480.00 lakhs is 
required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 480.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
6 Vadodara Construction of new Court 

Building for housing 03 Court 
at Bodeli, Dist. Vadodara

971.25 109.20 -It is proposed to construct the new Court 
Building for housing 03 Court at Bodeli, 

Dist. Vadodara. For this purpose, an amount 

of ₹ 120.00 lakhs is required under Central 
share during the year 2017-18. Accordingly, 

it proposed to provide an amount of ₹ 
120.00 lakhs under Central share in the 

Budget Estimates of 2017-18 for which this 
New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
7 Godhara Godhara Construction of new Court 

Building for Labour Court at 
Godhra.

500.00 54.60 -It is proposed to construct the new Court 
Building for Labour Court at Godhra. For 

this purpose, an amount of ₹ 60,00,000/- is 
required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 60,00,000/- under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
8 Surat Surat Construction of new Court 

Building for Industrial and 
Labour Court Surat.

1000.00 109.20 -It is proposed to construct the new Court 
Building for Industrial and Labour Court 

Surat. For this purpose, an amount of ₹ 
120.00 lakhs is required under Central share 

during the year 2017-18. Accordingly, it 

proposed to provide an amount of ₹ 120.00 
lakhs under Central share in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
9 Godhara Godhara Vertical expansion on the new 

Court Building in District 
Court campus at Panchmahals 

at Godhra

974.57 109.20 -It is proposed to construct the new Court 
Building in District Court campus at 

Panchmahals at Godhra For this purpose, 

an amount of ₹ 120.00 lakhs is required 
under Central share during the year 2017-
18. Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 120.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
10 Viramgam Ahmedabad Construction of toilet block, 

sanitary work, flooring and 
replacing of existing fall 

ceiling in the existing Court 
building under 14th Finance 

Commission. 

20.10 18.29

11 Amreli Amreli Repairs and electrification in 
the District Court building at 
Amreli under 14th Finance 

Commission.

49.99 27.30
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1 2 3 4 5 6 7

  
12 Amreli Repairs in the Court 

building at savarkundla Dist. 
Amreli under 14th Finance 

Commission. 

50.00 45.50

13 Lathi Amreli Repairs in the Court building 
at Lathi Dist. Amreli under 
14th Finance Commission. 

44.91 40.87

14 Borsad Anand Construction of Ladies room, 
open sitting arrangement, 

reception room and canteen 
in the existing Court building 
at Borsad, Dist. Anand under 
14th Finance Commission. 

57.00 51.87

15 Umreth Anand Construction of reception, 
waiting area and canteen in 

the existing Court building at 
Umreth, Dist. Anand under 
14th Finance Commission. 

55.00 50.05

16 Modasa Renovation including 
flooring, false ceiling, doors, 

windows,colour, grill, furniture, 
toilet and parking shed in 

the District Court building at 
Modasa, Dist. Arvalli under 
14th Finance Commission. 

28.88 26.28

17 palanpur palanpur,R&B Division Renovation of toilet and public 
facility in the existing District 
Court building at Palanpur, 
Banaskantha under 14th 
Finance Commission. 

49.80 45.32

18 palanpur palanpur,R&B Division Renovation of toilet and 
public facility in the existing 
Fast track Court building at 
Palanpur, Banaskantha under 
14th Finance Commission. 

49.50 45.05
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1 2 3 4 5 6 7

  
19 Tharad palanpur,R&B Division Renovation of toilet and 

public facility in the existing 
Court building at Tharad, 

Dist. Banaskantha under 14th 
Finance Commission. 

24.00 21.84

20 palanpur,R&B Division Renovation of the existing 
Court building at Danta, 

Dist. Banaskantha under 14th 
Finance Commission. 

49.30 44.86

21 Kapadvanj Kheda Construction of reception 
area, waiting area, canteen , 

renovation of toilet blocks and 
sanitary system in the existing 
Court building at Kapadvanj, 

Dist Kheda under 14th Finance 
Commission. 

50.00 45.50

22 Dediapada Construction of reception 
area, waiting area, canteen , 

renovation of toilet blocks and 
sanitary system in the existing 
Court building at Dediapada 
Dist. Narmada under 14th 

Finance Commission. 

45.16 41.10

23 Godhara Godhara Redesigning in the existing 
District Court Campus at 
Godhra Dist. Panchmahal 

under 14th Finance 
Commission.

130.75 118.98 -It is proposed to redesign in the existing 
District Court Campus at Godhra Dist. 

Panchmahal under 14th Finance Commission 

For this purpose, an amount of ₹130.75 
lakhs is required under 14th FCduring the 
year 2017-18. Accordingly, it proposed to 

provide an amount of ₹ 130.75 lakhs under 
14th FCin the Budget Estimates of 2017-18 

for which this New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
24 HALOL Godhara Renovation of toilets, work 

of water proofing and 
electrifacation in the existing 

Court building at Halol, 
Dist. Panchmahal under 14th 

Finance Commission. 

10.00 9.10

25 Kalol Godhara Renovation of toilets and 
work of water proofing in the 
existing Court building Kalol, 
Dist. Panchmahal under 14th 

Finance Commission. 

7.00 6.37

26 Dabhoi Vadodara Providing canteen, renovation 
of toilets and sanitary items in 
the existing Court building at 
Dabhoi, Dist. Vadodara under 
14th Finance Commission. 

9.00 8.19

27 Chhotaudepur Vadodara Renovation of toilets and 
sanitary items and other 

miscellaneous work in the 
existing Fast Track Court 

building at Chhotaudepur, Dist. 
Vadodara under 14th Finance 

Commission. 

3.00 2.73

28 Redesigning in the existing 
Court Complex at Rajpipla, 

Dediapada, Sagbara and 
Tilakwada of District 

Narmada under 14th Finance 
Commission. 

14.76 13.43
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1 2 3 4 5 6 7

  
29 Redesigning in the existing 

Court Complex at 1 Sanand, 
Ahmedabad Rural, 2 Bharuch 
Headquarter, 3 Headquarter 

and Una, Gir Somnath 
at Veraval, 4 Kachchh at 

Bhuj, 5 Sami and Chansma, 
Patan, 6 Himatnagar 7 Sayla, 
Surendranagar and 8 Palanpur, 

Anand and

400.00 273.00 -It is proposed to redesign in the existing 
Court Complex at 1 Sanand, Ahmedabad 

Rural, 2 Bharuch Headquarter, 3 Headquarter 
and Una, Gir Somnath at Veraval, 4 

Kachchh at Bhuj, 5 Sami and Chansma, 
Patan, 6 Himatnagar 7 Sayla, Surendranagar 
and 8 Palanpur, Anand and Dahod Labour 
Court under 14th Finance Commission. For 

this purpose, an amount of ₹ 300.00 lakhs is 
required under 14th FCduring the year 2017-
18. Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 300.00 lakhs under 14th FCin 
the Budget Estimates of 2017-18 for which 

this New Work is presented. 
30 Ahmedabad Ahmedabad Construction of shed and 

sitting arrangement for the 
litigants besides the Amul 
Parlour in the compound of 

Metropolitan Magistrate Court, 
Ahmedabad.

17.76 6.46 -

31 palanpur palanpur,R&B Division Third floor in Nyay Sankul 
building at Palanpur wherein 
some addition and alteration 

work is required for 
accommodating 02 Family 

Courts, at Palanpur, Dist. B.K.

17.80 6.48 -

32 Vadodara Addition and Alteration 
i.e. Paver Block, grill and 

miscellaneous work to Court 
Building at Sankheda, Dist. 

Vadodara

5.00 1.82
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1 2 3 4 5 6 7

  
33 Dabhoi Vadodara Addition and Alteration to 

Court Building i.e. flooring, 
color work, compound wall, 

cattle guard, shed repairing and 
other miscellaneous work at 

Dabhoi, Dist. Vadodara

30.00 10.92 -

34 Padra Vadodara Addition and Alteration to 
Court Building i.e. Parking 
shed, compound wall, paver 

block, diass and other 
miscellaneous work at Padra, 

Dist. Vadodara

10.00 3.64 -

35 Savli Vadodara Addition and Alteration to 
Court Building i.e. RCC 

road, parking shed, grill and 
miscellaneous work at Savli, 

Dist. Vadodara

8.00 2.91 -

36 Valsad Valsad, R&B Division Addition and alteration on the 
1st floor in Jilla Seva Sadan-1, 
old Collector building, Valsad 
for accommodation of Family 

Courts at Valsad

17.82 6.49 -

37 Ahmedabad Ahmedabad Construction of new Court 
Building at Ranpur, Dist. 

Ahmedabad Rural.

921.41 72.80 It is proposed for construction of new Court 
Building at Ranpur, Dist. Ahmedabad Rural. 

Accordingly, It is proposed to provide 
an amount of `80.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented

38 Anklav Anand Construction of new Court 
Building at Anklav, Dist, 

Anand.

750.00 54.60 It is proposed for Construction of new 
Court Building at Anklav, Dist, Anand. 
Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 60.00 lakhs under State share 
in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
39 Shihori palanpur,R&B Division Construction of new Court 

Building at Shihori, Dist, 
Banaskantha.

950.00 72.80 It is proposed for Construction of new Court 
Building at Shihori, Dist, B.K. Accordingly, 

it proposed to provide an amount of ₹ 
80.00 lakh under State share in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
40 Sanjeli Dahod To construct the new Court 

Building at Sanjeli, Dist. 
Dahod.

600.00 54.60 It is proposed to construct the new 
Court Building at Sanjeli, Dist. Dahod. 
Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 60.00 lakh under State share in 
the Budget Estimates of 2017-18 for which 

this New Work is presented. 
41 Gir-Somnath Junagadh, R&B Division To construct the new Court 

Building at Gir, Somnath at 
Verval

3800.00 291.20 It is proposed to construct the new Court 
Building at Gir, Somnath at Verval. 

Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 320.00 lakh under State share 
in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
42 Construction of new Court 

Building for housing 03 Court 
at Bodeli, Dist. Vadodara

971.25 72.80 -It is proposed to construct the new Court 
Building for housing 03 Court at Bodeli, 

Dist. Vadodara. For this purpose, an amount 

of ₹ 80.00 Lakh is required under State 
share during the year 2017-18. Accordingly, 

it proposed to provide an amount of ₹ 
80.00 Lakh under State share in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
43 Godhara Godhara To construct the new Court 

Building for Labour Court at 
Godhra.

500.00 36.40 It is proposed to construct the new Court 
Building for Labour Court at Godhra. 
Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 40.00 lakh under State share in 
the Budget Estimates of 2017-18 for which 

this New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
44 Surat Surat To construct the new Court 

Building for Industrial and 
Labour Court Surat.

1000.00 72.80 -It is proposed to construct the new Court 
Building for Industrial and Labour Court 

Surat. Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹ 80.00 lakh under State share in 
the Budget Estimates of 2017-18 for which 

this New Work is presented. 
45 Godhara Godhara To construct the new Court 

Building in District Court 
campus at Panchmahals at 

Godhra.

974.57 72.80 It is proposed to construct the new Court 
Building in District Court campus at 
Panchmahals at Godhra. Accordingly, 

it proposed to provide an amount of ₹ 
80.00 lakh under State share in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
46 Ahmedabad Ahmedabad Construction of shed and 

sitting arrangement for the 
litigants besides the Amul 
Parlour in the compound of 

Metropolitan Magistrate Court, 
Ahmedabad. 

17.76 9.70

47 palanpur palanpur,R&B Division Third floor in Nyay Sankul 
building at Palanpur wherein 
some addition and alteration 

work is required for 
accommodating 02 Family 

Courts, at Palanpur, Dist. B.K.

17.80 9.72

48 Sankheda Vadodara Addition and Alteration 
i.e. Paver Block, grill and 

miscellaneous work to Court 
Building at Sankheda, Dist. 

Vadodara

5.00 2.73

49 Dabhoi Vadodara Addition and Alteration to 
Court Building i.e. flooring, 
color work, compound wall, 

cattle guard, shed repairing and 
other miscellaneous work at 

Dabhoi, Dist. Vadodara

30.00 16.38
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1 2 3 4 5 6 7

  
50 Padra Vadodara Addition and Alteration to 

Court Building i.e. Parking 
shed, compound wall, paver 

block, diass and other 
miscellaneous work at Padra, 

Dist. Vadodara

10.00 5.46

51 Savli Vadodara Addition and Alteration to 
Court Building i.e. RCC 

road, parking shed, grill and 
miscellaneous work at Savli, 

Dist. Vadodara

8.00 4.37

52 Valsad Valsad, R&B Division Addition and alteration on the 
1st floor in Jilla Seva Sadan-1, 
old Collector building, Valsad 
for accommodation of Family 

Courts at Valsad

17.82 9.73

53 Ahmedabad Ahmedabad Construction of Browell, R.O. 
water supply line, percolation 
well, duct grill work, parking 

kerb line slope and Misc. work 
for auditiorium at Gujarat High 

Court, Sola Ahmedabad.

120.00 40.95 -It is proposed to construct Browell, R.O. 
water supply line, percolation well, duct 
grill work, parking kerb line slope and 

Misc. work for auditiorium at Gujarat High 
Court, Sola Ahmedabad. For this purpose, an 

amount of ₹.45.00 lakhs is required during 
the year 2017-18. Accordingly, it proposed to 

provide an amount of ₹.45.00 lakhs in the 
Budget Estimates of 2017-18 for which this 

New Work is presented. 
54 Ahmedabad Ahmedabad Construction of New Twelve 

court at Gujarat High Court 
sola, Ahmedabad.

5000.00 1365.00 -It is proposed to construct New Twelve 
court at Gujarat High Court sola, 

Ahmedabad. For this purpose, an amount of 

₹.1500.00 lakhs is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹.1500.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
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55 Ahmedabad Ahmedabad Design, supply, installation, 

testing and commissioning 
of High pressure water mist 

Green Tenchnology Fire 
Protection Sysatem at Gujarat 
High Court, Sola, Ahmedabad.

1000.00 273.00 -It is proposed the work of Design, supply, 
installation, testing and commissioning of 

High pressure water mist Green Tenchnology 
Fire Protection Sysatem at Gujarat High 

Court, Sola, Ahmedabad. For this purpose, 

an amount of ₹.300.00 lakhs is required 
during the year 2017-18. Accordingly, it 

proposed to provide an amount of ₹.300.00 
lakhs in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
56 Ahmedabad Ahmedabad Providing Land scapping and 

Beautification, Fountain work 
at Gujarat High Court, Sola 

Ahmedabad

500.00 182.00 -It is proposed to providing Land scapping 
and Beautification, Fountain work at 
Gujarat High Court, Sola Ahmedabad. 

For this purpose, an amount of ₹.200.00 
lakh is required during the year 2017-18. 
Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹.200.00 lakh in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
57 Ahmedabad Ahmedabad Providing and fixing shed for 

Electric sub station, road and 
paver block flooring work at 
Judicial Academy Building 
at Gujarat High Court, Sola, 

Ahmedabad

200.00 81.90 -It is proposed to provide Land scapping 
and Beautification, Fountain work at 
Gujarat High Court, Sola Ahmedabad. 

For this purpose, an amount of ₹.90.00 
lakhs is required during the year 2017-18. 
Accordingly, it proposed to provide an 

amount of ₹.90.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
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58 Ahmedabad Ahmedabad Providing and fixing Fire 

Detection and protection 
system in Judicial Academy 
Building at Gujarat High 
Court, Sola Ahmedabad

200.00 81.90 -It is proposed to provide and fix Fire 
Detection and protection system in Judicial 
Academy Building at Gujarat High Court, 

Sola Ahmedabad For this purpose, an 

amount of ₹.90.00 lakhs is required during 
the year 2017-18. Accordingly, it proposed to 

provide an amount of ₹.90.00 lakhs in the 
Budget Estimates of 2017-18 for which this 

New Work is presented. 
59 Ahmedabad Ahmedabad Providing Land scapping and 

Beautification work for open 
plot area and other Misc. work 
in Judicial Academy building 
at Gujarat High Court, Sola, 

Ahmedabad.

500.00 182.00 -It is proposed to provide Land scapping 
and Beautification work for open plot area 
and other Misc. work in Judicial Academy 

building at Gujarat High Court, Sola, 
Ahmedabad. For this purpose, an amount of 

₹.200.00 lakhs is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹.200.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
60 Ahmedabad Ahmedabad Construction of New Tubewell 

and removing and refixing new 
water pipe line in Gujarat High 

Court, Sola, Ahmedabad.

100.00 81.90 -

61 Ahmedabad Ahmedabad Renovation of AC system in 
Library, Ladies Bar, Gents Bar 
and Bar Association in Gujarat 

High Court Campus, Sola, 
Ahmedabad

80.00 72.80 -

62 Ahmedabad Ahmedabad Renovation of old Split AC 
machines by new inverter 
type Ac machine in The 

Honourable Judges Chember in 
Gujarat High Court Campus, 

Sola, Ahmedabad

30.00 27.30 -
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63 Ahmedabad Ahmedabad Renovation of old lighting 

system by providing new LED 
fittings in High Court Building 
in Gujarat High Court Campus, 

Sola, Ahmedabad

200.00 81.90 -It is proposed for renovation of old lighting 
system by providing new LED fittings in 

High Court Building in Gujarat High Court 
Campus, Sola, Ahmedabad For this purpose, 

an amount of ₹.90.00 lakhs is required 
during the year 2017-18. Accordingly, it 

proposed to provide an amount of ₹. 90.00 
lakhs in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
64 Ahmedabad Ahmedabad Providing Energy efficient 

motor pump set two 52 HP 
and five 20 HP in Gujarat 
High Court Campus, Sola, 

Ahmedabad. 

6.50 5.92

65 Ahmedabad Ahmedabad Addition and Alteration to 
Tower type two AC machine 
in The Honourable The Chief 
Justice Chember in Gujarat 
High Court Campus, Sola, 

Ahmedabad 

3.00 2.73

66 Ahmedabad Ahmedabad Renovation to existing six 
7.5 HP mud pumping system 

installed in Gujarat High Court 
Campus, Sola, Ahmedabad 

7.50 6.83

67 Ahmedabad Ahmedabad Renovation of existing power 
supply switchgear by providing 

35 modular panel at Judges 
Bunglow, Ahmedabad.

175.00 72.80 -It is proposed for renovation of existing 
power supply switchgear by providing 
35 modular panel at Judges Bunglow, 

Ahmedabad For this purpose, an amount 

of ₹.80.00 lakh is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹.80.00 lakh in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New 

Work is presented. 
Add:Centage charge at 9 

percentage
553.00

________________
Total:- 6146.54
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4216-Capital outlay on Housing
Sub Major Head : 01-Government Residential Buildings
Minor Head : 106, General Pool Accommodation 
Sub Head : 02-Construction of Residential Building for R And B Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Ahmedabad Navargpura R&B 
Division Ahmedabad

Construction of Two ‘ B ‘ 
Category multistoried Towers 

at Vastrapur Government 
Colony, Ahmedabad. (2017-

18)

2445.00 741.65 It is proposed to Construct Two ’B’ 
Category multistoried Towers at Vastrapur 

Government Colony, Ahmedabad. 
Accordingly it is proposed to provide an 
amount of `815.00 Lakh in the Budget 

Estimates for the Year 2017-18. For which 
this new item is proposed.

2 Ahmedabad Navarangpura R & B 
Division, Ahmedabad

Construction of ’C’ Category 
multistoried Tower at 
Bodkadev Government 

Colony Ahmedabad.(2017-18)

1570.00 477.75 It is proposed to Construct ‘C’ Category 
multistoried Tower at Bodkadev Government 

Colony, Ahmedabad.Accordingly it is 
proposed to provide an amount of `525.00 

Lakh in the Budget Estimates for the 
Year 2017-18.For which this new item is 

proposed.
3 Ahmedabad Navargpura R&B 

Division Ahmedabad
Construction of ‘C’ Category 

multistoried Tower at 
Memnagar Government 

Colony, Ahmedabad. (2017-
18)

1570.00 477.75 It is proposed to Construct ‘C’ Category 
multistoried Tower at Memnagar 
Government Colony, Ahmedabad. 

Accordingly it is proposed to provide an 
amount of ` 525.00 Lakh in the Budget 

Estimates for the Year 2017-18.For which 
this new item is proposed.
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1 2 3 4 5 6 7

  
4 Ahmedabad Navargpura R&B 

Division Ahmedabad
Construction of ’C’ Category 

multistoried tower at Ten 
Block Government Officers 

Colony Gulbai Tekra 
,Ahmedabad (2017-18)

1570.00 477.75 It is proposed to Construct ‘C’ Category 
multistoried Tower at Ten Block 

Government Officers Colony Gulbai Tekra, 
Ahmedabad. Accordingly it is proposed to 
provide an amount of `525.00 Lakhs in the 
Budget Estimates for the Year 2017-18, for 

which this new item is proposed.
5 Ahmedabad Navargpura R&B 

Division Ahmedabad
Construction of ‘D-1’ 
Category multistoried 

two towers at Vastrapur 
Government Colony, 

Ahmedabad. (2017-18)

4000.00 1214.85 It is proposed to Construction of D1 
Category multistoried two towers at 

Vastrapur Government Colony, Ahmedabad.
Accordingly it is proposed to provide an 
amount of `1335.00 Lakh in the Budget 
Estimates for the Year 2017-18.For which 

this new item is proposed.
Add:Centage charge at 9 

percentage
335.00

________________
Total:- 3725.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4216-Capital outlay on Housing
Sub Major Head : 01-Government Residential Buildings
Minor Head : 700, Other Housing
Sub Head : 25-Construction Of Building For Technical Education
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Modasa Ahmedabad Construction work of staff 
quarter for Government 

Engineering College, Modasa.

27.00 24.57 It is proposed for Construction of staff 
quarter for Government Engineering College, 

Modasa. Accordingly, it is proposed to 
provide an amount of ` 27.00 lakhs in the 
budget estimates for the year 2017-18, for 

which this new item is presented. 
Add:Centage charge at 9 

percentage
2.00

________________
Total:- 27.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.
Sub Major Head : 03-Welfare of Backward Classes
Minor Head : 277, Education
Sub Head : 42-Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Navasari Navsari Construction of New Building 
of Ideal Residential School 

of Socially and Economically 
Backward Class (DC) for 

Girls at Chikhali, Dis. 
Navsari.

1526.00 455.00 Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of ` ૫૦૦.૦૦ lakhs in the budget 

estimate of 2017-18 for which this New Item 
is presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

45.00

________________
Total:- 500.00

  

H-2058-125
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 48-City Survey Office Buildings for Revenue Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Gandhinagar R and B Division Construction of state level 
data storage center

100.00 91.00 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

9.00

________________
Total:- 100.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 47-Mamlatdar Office Buildings for Revenue Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 R and B Division Construction of Meeting 
Room on First floor at 

Mamlatdar Office, Bhabhar, 
Dist.Banaskatha.

132.70 60.38 -

2 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Makarba, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

3 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Bhadaj, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

4 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Vastrapur, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

5 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Bodakdev, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

6 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Aambali, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

7 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Ranip, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

8 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati 
Office at Chandkheda, Dist.

Ahmedabad

20.00 18.20 .

9 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati Office 
at Dariyapur, Dist.Ahmedabad

20.00 18.20 -

10 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati 
Office at Mithakhali, Dist.

Ahmedabad

20.00 18.20 .
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1 2 3 4 5 6 7

  
11 Ahmedabad R and B Division Construction of Talati 

Office at Chhadavad, Dist.
Ahmedabad

20.00 18.20 -

12 Ahmedabad R and B Division Construction of Chora Office 
at Asarwa, Dist.Ahmedabad

80.26 73.04 -

13 Ahmedabad R and B Division Construction of Chora Office 
at Dariyapur, Dist.Ahmedabad

80.26 73.04 -

14 Ahmedabad R and B Division Construction of Chora Office 
at Vejalpur, Dist. Ahmedabad

80.26 73.04 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

46.00

________________
Total:- 507.13
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 02-Technical Education
Minor Head : 105, Engineering Technical Colleges and Institutes.
Sub Head : 42-TED-23 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Modasa Ahmedabad Construction work for 
renovation of existing water 
supply lines at Government 

Engineering College, Modasa

10.00 9.10 -

2 Ahmedabad Ahmedabad Construction work of sump 
and bor at Government 

Engineering College, Palanpur

23.00 20.93 -

3 Morbi Rajkot Construction of 5000-litre 
water tank and necessary 

pipelines at L.E. College of 
Morbi

45.00 40.95 -

4 Ahmedabad Ahmedabad Construction of tubewell at 
Vishvakarma Government 

Engineering College, 
Chandkheda

23.00 20.93 -

5 Ahmedabad Ahmedabad Construction of underground 
1-Lac sump at Vishvakarma 
Government Engineering 

College, Chandkheda

24.43 22.23 Accordingly, it is proposed to provide 
an amount of `24.43 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented.

  

H-2058-126
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1 2 3 4 5 6 7

  
6 Morbi Rajkot Construction of new buildings 

for Drawing hall, Transport 
Laboratory, Geo Laboratory 
at L.E. College of Morbi

400.00 134.29 It is proposed for Construction of new 
buildings for Drawing hall, Transport 

Laboratory, Geo Laboratory at L.E. College 
of Morbi. Accordingly, it is proposed to 

provide an amount of `147.57 lakhs in the 
budget estimates for the year 2017-18, for 

which this new item is presented.
7 DHOLAKA Ahmedabad Construction work of various 

buildings at Government 
Vocational College, Dholka

5000.00 1547.00 It is proposed for construction work of 
various buildings at Government Vocational 
College, Dholka. Accordingly, it is proposed 
to provide an amount of `1700.00 lakhs in 
the budget estimates for the year 2017-18, 

for which this new item is presented.
Add:Centage charge at 9 

percentage
178.00

________________
Total:- 1973.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 2403-Animal Husbandry
Sub Major Head : 00- 
Minor Head : 101, Veterinary Services and Animal Health
Sub Head : 42-ANH-3 Buildings
Object Head : 3132 Grants-in-Aid General to Panchayats pertaining to others

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Various Districts of 
Gujarat

Various Places Construction of New 
Building and Repairing of 

existing Buildings of various 
Veterinary Institutes under 

District Panchayats.

1503.68 1503.68 It is proposed for construction of New 
Building and Repairing of existing Buildings 
of various Veterinary Institutes under District 

Panchayats. For this purpose an amount 
of `1503.68 lakhs is required during the 

year 2017-18. Accordingly it is proposed of 
provide an amount of `1503.68 lakhs in the 
Budged Estimates of the year 2017.18 for 

which this new item is presented. 
________________

Total:- 1503.68
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 49-R.T.O. Buildings for Ports & Transport Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Construction of New Building 
of Assistant Regional 

Transport Office at Anjar, 
Kutch.(East)

600.00 45.50 -

2 Construction of New 
Assistant Regional Transport 
Office(ARTO) Building at 

Sola, Ahmedabad.

3471.00 91.00 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

14.00

________________
Total:- 150.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 03-Sport and Youth Service Sports studies
Minor Head : 800, Other Expenditure
Sub Head : 42-EDN-102 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Construction of Girls Hostel 
Block Civil works, Plumbing 

and Sanitary services, 
Electrical Work.

200.00 182.00 It is proposed for construction of Girls 
Hostel Block Civil works, Plumbing 

and Sanitary services, Electrical Work. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `200.00 Lakhs in the budget 

Estimate of the year 2017-18,for which this 
new item is proposed 

2 Construction of Boys hostel 
block civil worls, plumbing 

and sanitary services, 
Electrical Work.

200.00 182.00 It is proposed for construction of Boys hostel 
block civil works, plumbing and sanitary 

services, Electrical Work. Accordingly, it is 
proposed to provide an amount of `200.00 
lakhs in the budget Estimate of the year 

2017-18,for which this new item is proposed 
Add:Centage charge at 9 

percentage
36.00

________________
Total:- 400.00

  

H-2058-127
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 01-General Education
Minor Head : 201, Elementary Education
Sub Head : 42-EDN-69 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Patan R and B Division Construction of Computer 
Room, Laboratory and 
Classrooms at DIET, 

PATAN.

136.80 124.49 It is proposed for construction of Computer 
Room, Laboratory and Classrooms at office 
of the DIET, PATAN. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of `136.80 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

12.00

________________
Total:- 136.80
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 45-Collector Office Buildings for Revenue Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Patan R and B Division Construction of new Meeting 
hall in Jilla Seva Sadan at 

Patan.

202.05 91.93 It is proposed for construction of new 
Meeting hall in Jilla Seva Sadan at Patan. 
-Accordingly, It is proposed to provide 

an amount of `101.02 lakhs in the budget 
estimates for the year 2017-18, for which, 

this new item is presented 
Add:Centage charge at 9 

percentage
9.00

________________
Total:- 101.02
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4401-Capital Outlay on Crop Husbandry
Sub Major Head : 00- 
Minor Head : 800, Other Expenditure
Sub Head : 42-COP-31 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Gandhinagar Gandhinagar Renovation of Toilet Block at 
krishi Bhavan, Gandhinagar

112.00 101.92 It is proposed to renovate the Toilet Block 
at krishi Bhavan, Gandhinagar. For this 
purpose, an amount of `112.00 lakhs 

would be required during year 2017-18. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `112.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

2 Ahmedabad Ahmedabad Construction of New Building 
of Office / Hostel of Farmer 
Training Center, Ahmedabad

429.93 391.24 It is proposed for construction of New 
Building of Office / Hostel of Farmer 

Training Center, Ahmedabad Accordingly, it 
is proposed to provide an amount of.`429.93 

lakhs in the budget estimate 2017-18, for 
which this new item is presented.

3 Bardoli Surat Renovation of Fertilizer 
Testing Laboratory, Bardoli.

48.96 44.55 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

53.00

________________
Total:- 590.89
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4250-Capital Outlay on Other Social Services
Sub Major Head : 00- 
Minor Head : 203, Employment
Sub Head : 42-EMP-1 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Ahmedabad Ahmedabad To Construct Mahatma 
Gandhi National Institute 
for Skill Development and 
Entrepreneurship at Sjhilaj , 

Ghatlodiya Ahmedabad.

860.00 455.00 It is proposed for construction of Mahatma 
Gandhi National Institute for Skill 

Development and Entrepreneurship at Sjhilaj 
, Ghatlodiya Ahmedabad. Accordingly, it is 
proposed to provide an amount of ` 500.00 
lakhs in the budget estimate of 2017-18 for 

which this New Item is presented. 
2 Bhuj R and B Division Construction of New ITI at 

Ratnal District- Kutchh.
800.00 212.03 It is proposed for Construction of New ITI 

at Ratnal District- Kutchh. Accordingly, it is 
proposed to provide an amount of ` 233.00 
lakhs in the budget estimate of 2017-18 for 

which this New Item is presented. 
3 Anand Anand Construction of additional 

Workshop and theory room 
at Anand.

105.00 95.55 It is proposed for Construction of additional 
Workshop and theory room at Anand. 

Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of ` 105.00 lakhs in the budget 

estimate of 2017-18 for which this New Item 
is presented. 

4 Gandhinagar Gandhinagar Construction of New ITI 
Building at Mansa.

864.30 242.61 It is proposed for Construction of New 
ITI Building at Mansa. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of ` 266.60 
lakhs in the budget estimate of 2017-18 for 

which this New Item is presented. 
  

H-2058-128
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1 2 3 4 5 6 7

  
5 Surendranagar Surendranagar Construction of New ITI 

Building at Chuda.
675.00 204.75 It is proposed for construction of New 

ITI Building at Chuda. Accordingly, it is 
proposed to provide an amount of ` 225.00 
lakhs in the budget estimate of 2017-18 for 

which this New Item is presented. 
6 Jamnagar Jamnagar Construction of New ITI 

Building at Jam Jodhpur.
665.95 242.61 Construction of New ITI Building at Jam 

Jodhpur. Accordingly, it is proposed to 
provide an amount of ` 266.60 lakhs in the 
budget estimate of 2017-18 for which this 

New Item is presented. 
7 Morbi R and B Division Construction of New ITI 

Building at Maliya-Miyana.
842.00 242.61 It is proposed for construction of New ITI 

Building at Maliya-Miyana. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of ` 

266.60 lakhs in the budget estimate of 2017-
18 for which this New Item is presented. 

8 Patan Patan Construction of New ITI 
Building at Sankheshwer-

Women.

762.00 242.61 Construction of New ITI Building at 
Sankheshwer-Women. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of ` 266.60 
lakhs in the budget estimate of 2017-18 for 

which this New Item is presented. 
9 Various divisions R and B Division Repairing and Renovation at 

ITI Amreli,Palanpur, Rajkot.
102.40 93.18 It is proposed for repairing and renovation 

at ITI Amreli,Palanpur, Rajkot. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of ` 

102.40 lakhs in the budget estimate of 2017-
18 for which this New Item is presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

201.00

________________
Total:- 2231.80
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4217-Capital outlay on Urban Development
Sub Major Head : 01-State Capital Development
Minor Head : 051, Construction
Sub Head : 02-UDP-27 Non Residential Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Gandhinagar C.P.Division NO.2 , 
Gandhinagar

It is proposed for Renovation 
of Town Hall at Sector 
No.17, Gandhinagar.

800.00 400.00 Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of ` 400.00 lakhs in the budget 

estimate of 2017-18 for which this New Item 
is presented. 

2 Gandhinagar Executive Engineer 
Capital Project, DIvision 

No.4, Gandhinagar

Redevelopment of 
Gandhinagar Gymkhana, 
Sector-19, Gandhinagar.

800.00 800.00 It is proposed for redevelopment of 
Gandhinagar Gymkhana, Sector-19, 

Gandhinagar. Accordingly, It is proposed to 
provide an amount of `800.00 lakhs in the 
budget estimates for the year 2017-18, for 

which this new item is presented 
________________

Total:- 1200.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 43-Treasury & Account Office Buildings for Finance Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Talaja Bhavnagar Construction of new Building 
for Sub Treasury Office, 

Talaja.

115.00 104.65 It is proposed to construct new Building 
of Sub Treasury Office, Talaja, District – 

Bhavanagar. For this purpose, an amount of 
`115.00 lakh is required for the financial 

year 2017-18. Accordingly, it is proposed to 
provide an amount of `115.00 lakh in the 

Budget Estimate 2017-18, for which this new 
item is presented.

Add:Centage charge at 9 
percentage

10.00

________________
Total:- 115.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 44-Commercial Tax Office Buildings for Finance Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Surat Surat To install two new lifts at 
Commercial Tax Building, 

Surat

69.72 63.45 -

2 Dahod Dahod Maintenance and repairing of 
commercial tax office Dahod.

22.50 20.48 It is proposed for Maintenance and repairing 
of commercial tax office Dahod. For 

this purpose, an amount of `22.50 lakhs 
would be required during year 2017-18. 
It is proposed to provide an amount of 

`22.50 lakhs in the budget estimates for the 
year 2017-18, for which this new item is 

presented 
Add:Centage charge at 9 

percentage
8.00

________________
Total:- 92.22

  

H-2058-129
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 01-General Education
Minor Head : 202, Secondary Education 
Sub Head : 42-EDN-21 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Mahuva Bhavnagar Construction of new 
Government Secondary 
School, Sathra, Mahuva

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Sathra, Mahuva. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of `115.00 

lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 
for which this new item is presented.

2 Amreli Amreli Construction of new 
Government Secondary 

School, Vadhera, Jafrabad.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Vadhera, Jafrabad. Accordingly, 

it is proposed to provide an amount of `115.00 
lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 

for which this new item is presented. 
3 Amreli Amreli Construction of new 

Government Secondary 
School, Sukhapur, Amreli.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Sukhapur, Amreli. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of `115.00 

lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 
for which this new item is presented. 

4 Junagadh Junagadh, R&B Division Construction of new 
Government Secondary 

School, Haripur, Mendarda.

341.00 104.65 It is proposed for Construction of new 
Government Secondary School, Haripur, 

Mendarda. Accordingly, it is proposed to provide 
an amount of `115.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this new 
item is presented. 
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5 Vankaner R and B Division Construction of new 

Government Secondary 
School, Samtherva, Vankaner.

341.00 104.65 It is porposed for construction of new Government 
Secondary School, Samtherva, Vankaner. 

Accordingly, it is proposed to provide an amount 
of `115.00 lakhs in the budget estimates for 
the year 2017-18, for which this new item is 

presented. 
6 Rajkot Rajkot Construction of new 

Government Secondary 
School, Godaladhar, Jasdan.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new 
Government Secondary School, Godaladhar, 

Jasdan. Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `115.00 lakhs in the budget estimates 
for the year 2017-18, for which this new item is 

presented. 
7 Vinchhiya Rajkot Construction of new 

Government Secondary 
School, Fulzara, Vichhiya.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Fulzara, Vichhiya. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of `115.00 

lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 
for which this new item is presented. 

8 Godhara Kachchh Construction of new 
Government Secondary 
School, Godhra, Mandvi.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Godhra, Mandvi. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of `115.00 

lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 
for which this new item is presented. 

9 Botad R and B Division Construction of new 
Government Secondary 

School, Haripar, Gadhada.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new Government 
Secondary School, Haripar, Gadhada. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of `115.00 

lakhs in the budget estimates for the year 2017-18, 
for which this new item is presented. 

10 Kachchh Construction of new building 
for Government Secondary 
School, Deshalpar-kanthi, 

Kutch.

341.00 104.65 It is proposed for construction of new building for 
Government Secondary School, Deshalpar-kanthi, 
Kutch. Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `115.00 lakhs in the budget estimates 
for the year 2017-18, for which this new item is 

presented.
Add:Centage charge at 9 

percentage
104.00

________________
Total:- 1150.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry
Sub Major Head : 00- 
Minor Head : 102, Cattle and Buffalo Development
Sub Head : 42-Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Mehsana Mahesana Construction of New 
Office Building fora 

office of of the Integrated 
Cattle Development 

Programme(ICDP), Mehsana.

91.40 83.17 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

8.00

________________
Total:- 91.40
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges
Sub Major Head : 03-State Highway
Minor Head : 101, Bridges
Sub Head : 11-RBD 2(b) Original works
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Various Places Various R&B Divisions Construction of New Bridges 
in the State.

50423.40 6943.30 It is proposed for construction of New 
Bridges in the State. Accordingly, It is 

proposed to provide an amount of `7630.00 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

687.00

________________
Total:- 7630.00

  

H-2058-130
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 46-Prant Office Buildings for Revenue Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 R and B Division Construction of Internal road 
at Prant Office Mundra, Dist. 

Kutch.

6.99 6.36 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

1.00

________________
Total:- 6.99

  



519

Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare
Sub Major Head : 01-Rehabilitation
Minor Head : 201, Other Rehabilitation Scheme
Sub Head : 42-Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Porbandar Porbandar Construction of New Building 
of Children Home for Boys 

at Porbander.

488.00 146.51 Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of ` 161.00 lakhs in the budget 

estimate of 2017-18 for which this New Item 
is presented. 

2 Ahmedabad City (R&B) Division 
Ahmedabad

Construction of New Building 
Works of Shisugruh at 

Ahmedabad.

185.81 55.80 It is proposed for construction of New 
Building Works of Shisugruh at Ahmedabad 
. Accordingly, it is proposed an amount of 

Rs 61.32 Lakhs in the Budget Estimate 2017-
18 for which, this New Item is presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

20.00

________________
Total:- 222.32
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4216-Capital outlay on Housing
Sub Major Head : 01-Government Residential Buildings
Minor Head : 106, General Pool Accommodation 
Sub Head : 05-Construction of Residential Building for Legal Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Sanjeli Dahod Construction of category 
D1 type 01 unit Residential 
Quarters for Judicial Officer 

at Sanjeli, Dist. Dahod.

50.00 14.56 -

2 Morva(Hadaf) Godhara Construction of category D-1 
type residential quarter for 
Judicial Officer at Morva 
Hadaf, dist. Panchmahals

44.00 14.56

3 Godhara Godhara Construction of D-1 type 02 
units, Residential Quarters 
for the Judicial Officers of 
Labour and Industrial Court, 

Godhra

64.77 18.20

4 Nadiad Kheda Construction of Residential 
Quarters for Judicial Officer 

of Industrial and Labour 
Court, Nadiad

100.00 18.20

5 Valsad Valsad, R&B Division Construction of Residential 
Quarters for Judicial Officer 

of Industrial and Labour 
Court, Valsad

100.00 18.20
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1 2 3 4 5 6 7

  
6 Sankheda Vadodara Addition and alteration i.e. 

stair case, entrance slab, 
replacing of doors and 

windows, water proofing, 
paver block etc. to Judge 
Quarter at Sankheda, Dist. 

Vadodara

6.00 2.18

7 Savli Vadodara Addition and alteration i.e. 
C.C. Road, water proofing, 
raising compound wall and 
other misc. work to Judge 
Quarters at Savli, Dist. 

Vadodara

6.00 2.18

8 Padra Vadodara Addition and alteration i.e. 
repairing of roof, doors-
windows, plaster, false 
ceiling, weather shed, 

electrification etc. to Judge 
Quarter at Padra, Dist. 

Vadodara

5.00 1.82

9 Sanjeli Dahod Construction of category 
C type 02 units, B type 13 
units and A type 03 units 

Residential Quarters for staff 
at Sanjeli, Dist. Dahod.

429.10 72.80 -It is proposed to construct the category C type 
02 units, B type 13 units and A type 03 units 
Residential Quarters for staff at Sanjeli, Dist. 

Dahod. For this purpose, an amount of ₹ 80.00 
lakhs is required during the year 2017-18. 

Accordingly, it proposed to provide an amount 

of ₹ 80.00 lakhs in the Budget Estimates of 
2017-18 for which this New Work is presented. 

  

H-2058-131
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1 2 3 4 5 6 7

  
10 Khambhalia Jamnagar Construction of category D 

type 06 units Residential 
quarters for the Judicial 
Officers at Khambhalia, 

District Jamnagar

252.09 72.80 -It is proposed to construct the category D type 
06 units Residential quarters for the Judicial 

Officers at Khambhalia, District Jamnagar For 

this purpose, an amount of ₹ 80.00 lakh is 
required during the year 2017-18. Accordingly, 

it proposed to provide an amount of ₹ 80.00 
lakh in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
11 Khambhalia Jamnagar Construction of category C 

type 12 units and B type 12 
units Residential quarters for 
staff members at Khambhalia, 

District Jamnagar

603.34 72.80 -It is proposed to construct the category C 
type 12 units and B type 12 units Residential 
quarters for staff members at Khambhalia, 

District Jamnagar For this purpose, an amount 

of ₹ 80.00 lakh is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 80.00 lakh in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New Work 

is presented. 
12 Godhara Godhara Construction of D type 02 

units, C type 12 units and 
A type 06 units Residential 
Quarters for the Judicial 

Officers and staff members of 
Labour and Industrial Court, 

Godhra

462.92 72.80 -It is proposed to construct the D type 02 
units, C type 12 units and A type 06 units 

Residential Quarters for the Judicial Officers 
and staff members of Labour and Industrial 
Court, Godhra. For this purpose, an amount 

of ₹ 80.00 lakhs is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 80.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New Work 

is presented. 
13 Nadiad Kheda Construction of Residential 

Quarters for staff of Industrial 
and Labour Court, Nadiad

200.00 45.50 -It is proposed to construct the Residential 
Quarters for staff of Industrial and Labour 
Court, Nadiad. For this purpose, an amount 

of ₹ 50.00 lakhs is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 50.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New Work 

is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
14 Surat Surat Construction of Residential 

Quarters for staff of Industrial 
and Labour Court, Surat

300.00 45.50 -It is proposed to construct the Residential 
Quarters for staff of Industrial and Labour 

Court, Surat. For this purpose, an amount of ₹ 
50.00 lakhs is required during the year 2017-18. 
Accordingly, it proposed to provide an amount 

of ₹ 50.00 lakhs in the Budget Estimates of 
2017-18 for which this New Work is presented. 

15 Valsad Valsad, R&B Division Construction of Residential 
Quarters for staff of Industrial 

and Labour Court, Valsad

200.00 45.50 -It is proposed to construct the Residential 
Quarters for staff of Industrial and Labour 
Court, Valsad. For this purpose, an amount 

of ₹ 50.00 lakhs is required during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 50.00 lakhs in the Budget 
Estimates of 2017-18 for which this New Work 

is presented. 
16 Surat Surat Construction of category D1 

type 32 units Residential 
Quarters for the Judicial 

Officers at District 
Headquarter, Surat.

1283.36 103.74 -It is proposed to construct the category D1 
type 32 units Residential Quarters for the 

Judicial Officers at District Headquarter, Surat. 

For this purpose, an amount of ₹ 114.00 lakhs 
is required under State share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 114.00 lakhs under State share 
in the Budget Estimates of 2017-18 for which 

this New Work is presented. 
17 Surat Surat Construction of Residential 

Quarters for Judicial Officer 
of Industrial and Labour 

Court, Surat

200.00 27.30 -It is proposed to construct the Residential 
Quarters for Judicial Officer of Industrial 
and Labour Court, Surat. For this purpose, 

an amount of ₹ 30.00 lakhs is required 
under State share during the year 2017-18. 

Accordingly, it proposed to provide an amount 

of ₹ 30.00 lakhs under State share in the 
Budget Estimates of 2017-18 for which this 

New Work is presented. 
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1 2 3 4 5 6 7

  
18 Surat Surat Construction of category D1 

type 32 units Residential 
Quarters for the Judicial 

Officers at District 
Headquarter, Surat.

1283.36 155.61 -It is proposed to construct the category D1 
type 32 units Residential Quarters for the 

Judicial Officers at District Headquarter, Surat. 

For this purpose, an amount of ₹ 171.00 lakhs 
is required under Central share during the year 
2017-18. Accordingly, it proposed to provide 

an amount of ₹ 171.00 lakhs under Central 
share in the Budget Estimates of 2017-18 for 

which this New Work is presented. 
19 Surat Surat Construction of Residential 

Quarters for Judicial Officer 
of Industrial and Labour 

Court, Surat

200.00 40.95 -It is proposed to construct the Residential 
Quarters for Judicial Officer of Industrial 
and Labour Court, Surat. For this purpose, 

an amount of ₹ 45.00 lakhs is required 
under Central share during the year 2017-18. 

Accordingly, it proposed to provide an amount 

of ₹ 45.00 lakhs under Central share in the 
Budget Estimates of 2017-18 for which this 

New Work is presented. 
20 Sanjeli Dahod Construction of category 

D1 type 01 unit Residential 
Quarters for Judicial Officer 

at Sanjeli, Dist. Dahod.

50.00 21.84

21 Morva(Hadaf) Godhara Construction of category D-1 
type residential quarter for 
Judicial Officer at Morva 
Hadaf, dist. Panchmahals

44.00 21.84

22 Godhara Godhara Construction of D-1 type 02 
units, Residential Quarters 
for the Judicial Officers of 
Labour and Industrial Court, 

Godhra

64.77 27.30

23 Nadiad Kheda Construction of Residential 
Quarters for Judicial Officer 

of Industrial and Labour 
Court, Nadiad

100.00 27.30
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1 2 3 4 5 6 7

  
24 Valsad Valsad, R&B Division Construction of Residential 

Quarters for Judicial Officer 
of Industrial and Labour 

Court, Valsad

100.00 27.30

25 Sankheda Vadodara Addition and alteration i.e. 
stair case, entrance slab, 
replacing of doors and 

windows, water proofing, 
paver block etc. to Judge 
Quarter at Sankheda, Dist. 

Vadodara

6.00 3.28

26 Savli Vadodara Addition and alteration i.e. 
C.C. Road, water proofing, 
raising compound wall and 
other misc. work to Judge 
Quarters at Savli, Dist. 

Vadodara

6.00 3.28

27 Padra Vadodara Addition and alteration i.e. 
repairing of roof, doors-
windows, plaster, false 
ceiling, weather shed, 

electrification etc. to Judge 
Quarter at Padra, Dist. 

Vadodara

5.00 2.73

Add:Centage charge at 9 
percentage

97.00

________________
Total:- 1077.00

  

H-2058-132
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 02-Technical Education
Minor Head : 104, Polytechnics
Sub Head : 42-TED-22 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Bharuch Vadodara Construction of New Building 
for Mechanical Engineering 

Department at K..J. 
Polytechnic, Bharuch.

661.27 196.56 It is proposed for construction of New 
Building for Mechanical Engineering 

Department at K..J. Polytechnic, Bharuch. 
Accordingly,an amount of `216.00 lakhs 
would be required in the budget estimates 
for the year 2017-18, for which this new 

item is presented.
2 HIMMATNAGAR Ahmedabad Construction of Overhead 

Water Tank at Government 
Polytechnic, Himatnagar.

24.00 21.84 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

22.00

________________
Total:- 240.00

  



527

Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4059-Capital Outlay on Public Works
Sub Major Head : 01-Office Buildings.
Minor Head : 051, Constriction General Pool Accomodation.
Sub Head : 50-Check Post Buildings for Ports & Transport Department
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 To establish new check-posts 
at Kandla, Hajira, Pipavav 

and Mundra.

900.00 9.10 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

1.00

________________
Total:- 10.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges
Sub Major Head : 03-State Highway
Minor Head : 337, Road works
Sub Head : 11-RBD-2(a) Original Works
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Various Places Various R&B Divisions It is proposed for Extension 
of Vikaspath passing 

through Taluka Head quarter 
(Vikaspath Extension)

17129.35 5157.88 Accordingly, It is proposed to provide an 
amount of`5668.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented 

2 Various Places Various R&B Divisions It is proposed for Widening 
of roads, providing drainage, 
foothpath etc. passing through 
newly declared Taluka Head 
Quarter, Vikaspath for head 
quarters of newly Declared 

Taluka

7226.70 2172.26 It is proposed to provide an amount of ` 
2387.10 lakhs in the budget estimates for 

the year 2017-18, for which this new item is 
presented

3 Various Places Various R&B Divisions 4 Lanning of Pragatipath. 187663.97 20092.89 It is proposed for 4 Lanning of Pragatipath. 
Accordingly, It is proposed to provide an 
amount of `22080.10 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented 

Add:Centage charge at 9 
percentage

2712.00

________________
Total:- 30135.20
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.
Sub Major Head : 03-Welfare of Backward Classes
Minor Head : 277, Education
Sub Head : 42-Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 HALOL Panchamahal Construction of New Building 
of Ideal Residential School 

of Socially and Economically 
Backward Class (DC) 
for Girls at Halol, Dis. 

Panchmahal.

350.00 318.50 Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of ` 350.00 lakhs in the budget 

estimate of 2017-18 for which this New Item 
is presented. 

Add:Centage charge at 9 
percentage

32.00

________________
Total:- 350.00

  

H-2058-133
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4217-Capital outlay on Urban Development
Sub Major Head : 01-State Capital Development
Minor Head : 051, Construction
Sub Head : 01-UDP-26 Residential Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Gandhinagar Executive Engineer 
Capital Project, DIvision 

No.4, Gandhinagar

Construction of 10 Tower 
for C Category 280 Quarters 

in various Sectors at 
Gandhinagar.(2017-18)

7810.00 2500.00 It is proposed for Cnstruction of 10 Tower 
for C Category 280 Quarters in various 
sectors, at Gandhinagar. Accordingly, it 
is proposed to provide an amount of ` 

2500 lakh in the Budget Estimates for the 
year 2017-18, for which this new item is 

presented. 
2 Gandhinagar Executive Engineer 

Capital Project, DIvision 
No.4, Gandhinagar

Construction of 10 Tower 
for B Category 280 Quarters 

in various Sectors at 
Gandhinagar. (2017-18)

7170.00 2300.00 It is proposed for Construction of 10 Tower 
for B Category 280 Quarters in various 
sectors, at Gandhinagar. Accordingly, it 
is proposed to provide an amount of ` 

2300.00 lakh in the Budget Estimates for 
the year 2017-18, for which this new item is 

presented. 
________________

Total:- 4800.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 01-General Education
Minor Head : 203, University and Higher Education
Sub Head : 42-EDN-29 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Junagadh R and B Division Construction of new building 
for Government Arts College, 

Bhesan, Junagadh.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts College, 
Bhesan, Junagadh. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of `300.00 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented.

2 Ahmedabad R and B Division Construction of new building 
for Government Arts and 
Science College, Bavla, 

Ahmedabad.

2000.00 364.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and Science 
College, Bavla, Ahmedabad. Accordingly, 
it is proposed to provide an amount of 

`300.00 lakhs in the budget estimates for 
the year 2017-18, for which this new item is 

presented. 
3 Amreli R and B Division Construction of new building 

for Government Arts and 
Commerce College, Babara, 

Amreli.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Babara, Amreli. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented.
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4 Bhavnagar R and B Division Construction of new building 

for Government Arts and 
Commerce College, Ghogha, 

Bhavnagar.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Ghogha, Bhavnagar. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

5 Dwarka R and B Division Construction of new building 
for Government Arts 

and Commerce College, 
Okhamandal, Dev.Dwarka.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Okhamandal, Dev.
Dwarka. Accordingly, it is proposed to 

provide an amount of `300.00 lakhs in the 
budget estimates for the year 2017-18, for 

which this new item is presented. 
6 Gir-Somnath R and B Division Construction of new building 

for Government Science 
College, Veraval, Gir 

Somnath.

2000.00 364.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Science College, 
Veraval, Gir Somnath. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of `400.00 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented. 

7 Jamnagar R and B Division Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Lalpur, 
Jamnagar.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Lalpur, Jamnagar. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

8 Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Lakhpat, 
Kutchchh.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Lakhpat, Kutchchh. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 
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9 Bharuch Construction of new building 

for Government Commerce 
and Science College, Dahej, 

Bharuch

2000.00 364.00 Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `400.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

10 Patan Construction of new building 
for Government Arts and 

Science College, Harij, Patan.

2000.00 364.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and Science 
College, Harij, Patan. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of `400.00 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented. 

11 Anand Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Sojitra, 
Anand.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 
Commerce College, Sojitra, Anand. 

Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

12 Gir Somnath Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Talala, 
Gir Somnath.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Talala, Gir Somnath. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

13 Junagadh Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Vanthali, 
Junagadh.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Vanthali, Junagadh. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

  

H-2058-134
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14 Surendranagar Construction of new building 

for Government Arts and 
Commerce College, Muli, 

Surendranagar.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Muli, Surendranagar. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented. 

15 Banaskantha Construction of new building 
for Government Science 

College, Tharad, Banaskantha.

2000.00 364.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Science College, 
Tharad, Banaskantha. Accordingly, it is 

proposed to provide an amount of `400.00 
lakhs in the budget estimates for the 

year 2017-18, for which this new item is 
presented. 

16 Sabarkantha Construction of new building 
for Government Arts and 

Commerce College, Gambhoi, 
Sabarkantha.

900.00 273.00 It is proposed for construction of new 
building for Government Arts and 

Commerce College, Gambhoi, Sabarkantha. 
Accordingly, it is proposed to provide an 
amount of `300.00 lakhs in the budget 

estimates for the year 2017-18, for which this 
new item is presented.

Add:Centage charge at 9 
percentage

477.00

________________
Total:- 5300.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 01-General Education
Minor Head : 203, University and Higher Education
Sub Head : 43-EDN - 102 Construction of NCC buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Ahmedabad Ahmedabad Renovation of Boat House at 
Kakariya, Ahmedabad.

99.00 90.09 -

2 Rajpipla R and B Division Construction of Guestroom at 
N.C.C. leadership Academy, 

Jitnagar, Rajpipla.

75.00 68.25 -

3 Rajpipla R and B Division Construction of Sewage 
System at N.C.C. leadership 
Academy, Jitnagar, Rajpipla.

10.00 9.10 .

Add:Centage charge at 9 
percentage

17.00

________________
Total:- 184.00
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Roads And Buildings Department
Minister In Charge : SHRI NITINBHAI PATEL
Major Head : 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture
Sub Major Head : 02-Technical Education
Minor Head : 103, Technical School
Sub Head : 42-TED-21 Buildings
Object Head : 5300 Major Works

(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)
  
Item No. Locality Executive Division Name of the Work Amount of Provision Proposed for Explanation regarding necessity and urgency 

of worksSanctioned 2017 - 2018
Estimated

Item

1 2 3 4 5 6 7
  

1 Various Places Rajkot Construction work of water 
sump and new slab for 

water room at Government 
Technical institute, Prabhas 

Patan

1.80 1.64 -

2 Viramgam Ahmedabad Construction of overhead 
water tank at Desai K.J 
Technical high school, 

Viramgam

0.40 0.36 -

3 Amreli Amreli Construction work of bor 
with submercible pump 
at K.K Parekh Technical 

Institute, Amreli

12.80 11.65 -

Add:Centage charge at 9 
percentage

1.00

________________
Total:- 15.00
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પЧરિશΓ-૧  Appendix-1
Statement showing details of Scheme Wise provision made for Grant-in-Aid to Panchayats

પંચાયતોને સહાયક અનુદાન માટъની યોજનાવાર જોગવાઇઓની િવગતો દશા↓વતુ પĦક.
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો   ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો જોગવાઈ જેને લગતી

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ હોય તે િહસાબનું સદર
Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates Head of account for which 

2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018 Provisions is made
  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો  

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

--  4089.01  --  4428.39    4428.39  ૧  વહીવટ 1  Administration 4401.26  3054 (80) (001) (11)
--  --  --  90.00    80.00  ૨  માગђ↓ અને પુલ 2  Roads and Bridges 10.00  3054 (80) (800) (01)

79914.50  --  --  --      ૩  RBD-4 માગ↓ અને પુલો 3  RBD-4 Roads and Bridges --  3054 (04) (337) (11)
--  127.00  --  150.00    120.00  ૪  મરામત અને વાહનો 4  Repair and Carriage 140.00  3054 (80) (052) (01)
--  14967.16  --  39460.00    39570.50  ૫  નાણા પંચ 5  Finance Commission 39550.00  3054 (80) (800) (02)

1324.52  --  1177.02  --  1177.02    ૬  ANH-3 મકાનો 6  ANH-3 Buildings 1503.68  2403 (00) (101) (42)
--  107.09  --  160.00    160.00  ૭  રહъણાંકના મકાનોની િનભાવ અને મરામત 7  Maintenance and Repairs to 

Residential Buildings
160.00  2216 (80) (800) (01)

--  --  --  65.00    10.00  ૮  નાના મૂળ કામ 8  Minor Original Works 40.00  2059 (01) (051) (01)
2.00  --  2.00  --      ૯  સામા×ય સેવાઓ- મકાનો 9  General Service Building 2.00  2059 (01) (051) (05)

--  269.70  --  250.00    200.00  ૧૦  અ×ય િનભાવ ખચ↓ (માલ સામાન તથા અ×ય 
ખચ↓)(બીન રહъણાંકના મકાનોની મરામત)

10  Other maintenance expenditure 
(material and others) (repairs to non-
residential buildings)

350.00  2059 (01) (053) (02)

--  6011.16  --  6037.17    6037.17  ૧૧  વહીવટ 11  Administration 6855.04  2059 (80) (001) (02)
--  --  --  --      ૧૨  બાંધકામ 12  Construction 10.00  2216 (05) (053) (01)

 
              સરવાળો સહાયક અનુદાન     

81241.02  25571.12  1179.02  50640.56  1177.02  50606.06    Total Grant-in-Aid   53021.98  
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પЧરિશΓ-૨  Appendix-2
Statement showing details of Scheme Wise provision made for Centrally Sponsored/Central Plan Schemes.

કы×ĩ પુરçકжત/કы×ĩીય આયોજન યોજના માટъ કરъલી યોજનાવાર જોગવાઇઓની િવગતો દશા↓વતુ પĦક.
(`. લાખ માં)(`. In Lakhs)

 
૨૦૧૫-૨૦૧૬નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો ૨૦૧૬-૨૦૧૭નો   ૨૦૧૭-૨૦૧૮નો જોગવાઈ જેને લગતી

િહસાબ અંદાજ સુધારъલા અંદાજ અંદાજ હોય તે િહસાબનું સદર
Accounts Budget Estimates Revised Estimates Budget Estimates Head of account for 

which 
2015 - 2016 2016 - 2017 2016 - 2017 સારાંશ SUMMARY 2017 - 2018 Provisions is made

  
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
આયોજન આયોજન 

બહાર 
સરવાળો  

Plan Non Plan Plan Non Plan Plan Non Plan Total  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

--  --  --  --  800.00    ૧  RBD-4 માગ↓ અને પુલો 1  RBD-4 Roads and Bridges 500.00  3054 (04) (337) (11)
--  --  --  --  7000.00    ૨  ĠાÜય રçતાઓ 2  Rural Roads 3000.00  3054 (04) (338) (01)
--  --  --  --  5688.00    ૩  કાયદા િવભાગ માટъ ×યાયતંĦનાં વિહવટના 

મકાનો 
3  Administration of Justice Buildings 

for Legal Department
16454.29  4059 (01) (051) (51)

--  --  --  --  25.20    ૪  EDN-69 મકાનો 4  EDN-69 Buildings --  4202 (01) (201) (42)
--  --  --  --  2000.00    ૫  કાયદા િવભાગ માટъ સરકારી રહъણાંકના 

મકાનો 
5  Construction of Residential Building 

for Legal Department
3770.96  4216 (01) (106) (05)

--  --  --  --  169.56    ૬  મકાનો 6  Buildings 72.50  4225 (03) (277) (42)
--  --  --  --  100.00    ૭  નેશનલ હъЧરટъજ માગ↓નો િવકાસ 7  Development of National Heritage 

Path
--  5054 (01) (337) (12)

--  --  --  --  5000.00    ૮  કы×ĩીય માગ↓ િનિધ 8  Central Road Fund 6500.00  5054 (03) (337) (15)
 

              સરવાળો કы×ĩ પુરçĝвત યોજનાઓ     
--  --  --  --  20782.76  --    Total Central Sponsored Scheme   30297.75  

 

સરકારી મુĩણાલય, વડોદરા.
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