
      યોજનાવાર પર્ગિત અહવેાલ(વષર્ ર૦૧ર-ર૦૧૩ના કામો) 
અ.ન.ં િજ  લો તાલકુો યોજના ર  તાનુ ંનામ મજંુર 

થયલે 
લબંાઈ 

તાિંતર્ક 
મજંુરીની 
રકમ 

ટેન્ ડર 
મજંુરીની 
રકમ 

વકર્ઓડર્ર
ની તારીખ 

કામની  
સમય  
મયાર્દા 

(માસમા)ં 

કામની 
છે  લી 
૫િરિ  થિત 

નાણાકંીય  
(ખચર્) 

(૪/૦૭/૧૩) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 પાટણ સમી 

બ.ઉ.જો. 

લોલાડા-િસપરુ-કુંવર રોડ(એસ.સી.એસ.પી.) 9.240 229.58 

754.15 31_8_12 11 

પણુર્ 

544.59 

2 પાટણ સમી શખંે ર-કુંવારદ રોડ 8.660 225.61 પણુર્ 

3 પાટણ સમી બા  પા-ભદર્ાડા-વેડ રોડ 20.600 442.90 પર્ગિતમા ં

4 પાટણ હારીજ નવરંગપરુા એપર્ોચ રોડ 1.500 23.33 પણુર્ 

5 પાટણ હારીજ હારીજ માકેર્ટ યાડર્ રોડ 0.850 15.69 પણુર્ 

6 પાટણ િસઘ્ ધપરુ 

બ.ઉ.જો. 

ક  યાણા-વરશીલા-સેવાલણી રોડ(એસ.સી.એસ.પી.) 5.400 183.84 

322.68 29_8_12 9 ફાઈનલ 340.42 7 પાટણ િસઘ્ ધપરુ વનાસણ એપર્ોચ રોડ 1.660 25.00 

8 પાટણ િસઘ્ ધપરુ લાલપરુ-બીલીયા-મિુકતધામ સધુી રોડ 3.300 49.99 

9 પાટણ િસઘ્ ધપરુ િસઘ્ ધપરુ-ગણશેપરુા-ઠાકરાસણ-નાદંોતર્ી રોડ 3.300 130.21 

10 પાટણ સાતંલપરુ 

બ.ઉ.જો. 

દહીંસર-ગાજીસર રોડ 5.000 105.54 

440.95 6_9_12 9 પણુર્ 428.91 

11 પાટણ સાતંલપરુ બો ડા-ચારણકા-એસ.એચ. રોડ 8.440 183.76 

12 પાટણ સાતંલપરુ વારાહી-કોરડા રોડ 4.300 100.36 

13 પાટણ સાતંલપરુ વણ સરી એપર્ોચ રોડ 0.700 15.04 

14 પાટણ સાતંલપરુ ઝઝામ એપર્ોચ રોડ 0.400 8.43 

15 પાટણ સાતંલપરુ એન.એચ.થી ઉંદરગઢા-નવાગામ-વાઢંીયા રોડ 4.100 86.81 

16 પાટણ સાતંલપરુ કેશરગઢ એપર્ોચ રોડ 1.000 21.61 

17 પાટણ ચાણ  મા બ.ઉ.જો. ચાણ  મા-સેંધા-સેવાળા રોડ 6.500 186.29 400.63 6_3_12 11 પણુર્ 334.28 



18 પાટણ ચાણ  મા ઝીલીયા-રણાસણ-ચવેલી રોડ(એસ.સી.એસ.પી.) 4.600 127.23 

19 પાટણ પાટણ ચં મુાણા એપર્ોચ રોડ(એસ.સી.એસ.૫◌ી.) 4.000 85.07 

20 પાટણ પાટણ લાખડ૫ એપર્ોચ રોડ 2.500 49.90 

21 પાટણ પાટણ ચડાસણા  એપર્ોચ રોડ 2.000 41.40 

22 પાટણ સમી બ.ઉ.જો. 
ગાજદીનપરુા એપર્ોચ રોડ ૫ર  લબે ડર્ેઈન 
બનાવવાનુ ંકામ 

1.200 109.49 91.96 24_9_12 9 ફાઈનલ 86.84 

23 પાટણ પાટણ 
બ.ઉ.જો. 

વીડપરુાથી લોધી રોડ 3.000 144.13 
176.00 6_9_12 6 

પણુર્ 
148.50 

24 પાટણ ચાણ  મા ખારાધરવા બાયપાસ રોડ 1.200 75.97 

25 પાટણ રાધનપરુ 
બ.ઉ.જો. 

એમ.ડી.આર.થી. સાથંલી રોડ 3.200 68.47 
70.35 29_9_12 6 

પણુર્ 
69.91 

26 પાટણ રાધનપરુ શબ્ દલપરુા એપર્ોચ રોડ 0.670 16.36 

27 પાટણ પાટણ બ.ઉ.જો. 
સડંરે ગામમા ંજવાના ર  તા ૫ર બોકસ કલવટર્ તથા 
સી.સી. રોડનુ ંકામ 

- 49.88 37.54 3_10_12 6 
પણુર્ 

36.38 

28 પાટણ પાટણ બ.ઉ.જો. મેસરથી ખોડાણા રોડ 6.000         
નકશા અંદાજો 
તાતર્ીક મજંુરી  

હઠેળ 

 

29 પાટણ પાટણ બ.ઉ.જો. કાનોસણથી એંદલા રોડ 3.000 296.62 216.16 1_6_13 11 પર્ગિતમા ં  

30 પાટણ સમી બ.ઉ.જો. કુંવારદ-દાતંીસણા રોડ 5.500         
ટેન્ ડર 

પર્િકર્યામા ં
 

      કુલઃ- 121.82 3098.51 2510.42      1989.83 

1 પાટણ પાટણ 

એફ.ડી.
પી.આર. 

રવીયાણા-હૈદરપરુ-મેસર રોડ ૫ર બ-ેગાળાનુ ંબોકસ 
કલવટર્ બનાવવાનુ ંકામ 

       - 10.52 

57.55 1409012 6 પણુર્ 52.34 2 પાટણ પટણ 
પાટણ-કતપરુ રોડ ૫ર તલાવડીનો ભાગ હોઈ ૧૫૦ 
મીટર લબંાઈમા ંબન્ ન ેબાજુમા ંપર્ોટેકશન વોલ તથા 
પીલ સેકશનનુ ંકામ 

       - 25.01 

3 પાટણ પાટણ 
દુધારામપરુા-વારેડા રોડ  ર૦૦ મીટરમા ંરોડ 
રેઈઝીંગનુ ંકામ 

       - 9.80 



4 પાટણ પાટણ 
પાટણ-રામનગર-બોરસણ-નોરતા-આંબાપરુા  રોડ  
૯૦૦ મીમી ડાયાનુ ં તર્ણ રોનુ ંના  તથા ૫૦ મીટર 
લબંાઈમા ંપર્ોટેકશન વોલનુ ંકામ 

       - 12.02 

5 પાટણ પાટણ 
સડંરે-બાલસીણા રોડ,૧૫૦ મીટર લબંાઈમા ંરોડ 
રેઈઝીંગ તથા ગટરનુ ંકામ 

       - 14.71 

6 પાટણ ચાણ  મા 

એફ.ડી.
પી.આર. 

ગોરીયાવીર એપર્ોચ રોડ ઉ૫ર ધોવાઈ ગયેલા પાઇપ ્
ડર્ેઈનની જગ્ યાએ  લબેડે્રઈન એપર્ોચ રોડનુ ંકામ 

       - 38.37 

62.20 6_9_12 6 

પણુર્ 

8.34 
7 પાટણ ચાણ  મા 

ટાકોદી એપર્ોચ રોડ ઉ૫ર નવીન ડી૫ બનાવવાનુ ં
કામ 

       - 32.85 પર્ગિતમા ં

8 પાટણ ચાણ  મા 
ઇ  લામ૫◌રુ-વસઈ રોડ ઉ૫ર વરસાદી ૫◌ાણીના 
િનકાલ  અંગે પાઇપ૫લાઈન તથા સરંક્ષણ િદવાલ 
બનાવવાનુ ંકામ 

       - 16.02 પણુર્ 

9 પાટણ સમી 

એફ.ડી.
પી.આર 

પાલીપરુ-લોટે ર રોડ૧૦૦ મીટર પર્ોટેકશન વોલ,તર્ણ 
રોનુ ં૯૦૦ મીમી ડાયાનુ ંપાઇપ ્કલવટર્નુ ંકામ 

       - 15.06 

38.59 18_9_12 3 ફાઈનલ 36.25 

10 પાટણ સમી 
કુંવારદ-ટુવડ  રોડ૧૦૦ મીટર પર્ોટેકશન વોલ તથા 
માટીકામ ,મેટલકામ 

       - 12.11 

11 પાટણ સમી 
બીલીયા-મનવરપરુા  રોડ,બ-ેરોનુ ં૯૦૦ મીમી ડાયાનુ ં
૫◌ાઈ૫ કલવટર્નુ ંકામ 

       - 2.00 

12 પાટણ સમી 
લોલાડા- સડા-લોટે ર રોડ,બ-ે રોનુ ં૯૦૦ મીમી 
ડાયાનુ ંપાઇપ કલવટર્ તથા ૫૦ મીટર પર્ો.વોલ તથા 
માટીકામ,મેટલકામ 

       - 8.28 

13 પાટણ હારીજ 
જુના કલાણા-પીલવુાડા રોડ,૧૦૦ મીટર પર્ો.વોલ 
તથા માટીકામ 

       - 12.70 

14 પાટણ રાધનપરુ એફ.ડી.
પી.આર. 

બાદરપરુા-કમાલપરુ રોડ તર્ણ રોના નાળા નગં-
ર,બોકસ કલવટર્૧ 

       - 41.75 

46.20 6_9_12 6 પણુર્ 43.69 

15 પાટણ સાતંલપરુ 
પી૫રાળા એપર્ોચ રોડ, સરંક્ષણ િદવાલ, તથા ૯૦૦ 
મી.મી.ડાયાના નાળા નગં-૧ બનાવવાનુ ંકામ 

       - 16.42 



     કુલઃ-   267.62 204.54      140.62 

1 પાટણ પાટણ 

ખાસ 
મરામત 

કોઈટા-રવીયાણા રોડ 2.000 43.88 
56.67 18_9_12 3 

પણુર્ 
53.77 

2 પાટણ પાટણ રવીયાણા-હૈદરપરુા-મેસર રોડ 1.500 27.25 પણુર્ 

3 પાટણ િસઘ્ ધપરુ નીદર્ોડા એપર્ોચ રોડ 1.000 37.82 
43.38 24_9_12 6 ફાઈનલ 39.37 

4 પાટણ િસઘ્ ધપરુ લખુાસણ-સડંેસરી રોડ 2.000 16.49 

5 પાટણ સમી 
નાગણેચી માતા મિંદર એપર્ોચ રોડ જોઈનીંગ ટુ. 
લોલાડા-ફતેગજં રોડ 

2.300 98.07 77.11 18_9_12 6 ફાઈનલ 27.46 

6 પાટણ સાતંલપરુ વાવડી એપર્ોચ રોડ 1.300 53.43 44.04 29_9_12 6 પણુર્ 48.16 

7 પાટણ ચાણ  મા જીતોડા એપર્ોચ રોડ 0.800 54.80 39.00 7_3_12 3 પણુર્ 33.40 

52     કુલઃ- 10.900 331.740 260.200      202.160 

 


