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ભહુસરૂી /મડૂી પયુ ાંત ફ કી 5687.92

બ ગ-૧અ ભશસેરૂી આલક 60720.83

મડૂી આલક 61429.44

ફોન્ડ/રોન/ઓ.ડી.
 આલક

0.00

કુર આલક 122150.27

વવરક વશ આલક 127838.19

ભશસેરૂી ખર્ચ 66682.95

મડૂી ખર્ચ 67320.66

કુર ખર્ચ 134003.61

વવરક ફ કી -6165.42

સચૂર્ત કયલેય  આલક 0.00

સધુ યેર વવરક -6165.42

એકવિત
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એકવિત

અન ભત બ ગ-૧ફ
પયુ ાંત ફ કી 36895.01

અન ભત આલક 11353.60

અન ભત જાલક 5892.63

વવરક 42355.98

કુર આલક 133503.87

કુર ખર્ચ 139896.24
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 કય અને દય
લેય  લસરુ ત ળ ખ 

1001 ભકાન લેયો 10201 ભકાન લેયો 14791.80

1001 વપાઆ કય 10900 વપાઆ કય 448.05

1001 પામય ટેક્ષ 10400 પામય ટેક્ષ 62.85

1001 (જનયર ટેક્ષ) 10202 વયકાયી ભકાન વર્લિવ 
ચાર્જ

395.81

1001 ડ્રેનેજ ટેક્ષ 10303 ડ્રેનેજ ટેક્ષ 250.00

1001 નોટટવ-લોયંટ પી 13409 નોટટવ પી (ભકાનલેયા) 67.30

1001 લફરની ભોડી લસરૂાત 
વ્માજ અલક (ભકાનલેયો)

23102 લફરની ભોડી લસરૂાત 
વ્માજ અલક (ભકાનલેયો)

1953.66

1001 સ્ટ્રીટરાઆટ ટેક્ષ 10304 સ્ટ્રીટરાઆટ ટેક્ષ 38.91

1001 ાણીનો કય/દય 10301 ાણીનો કય/દય 2667.23

1703 ડોય ટુ ડોય ગાફેજ 
કરેકળન

10202 ડોય ટુ ડોય ગાફેજ 
કરેકળન

1859.91

ટેકવ કુરઃ 22535.52

અન્મ લેય 
1002 વ્મલવામ લેયો 10700 વ્મલવામ લેયો 2476.93

1001 ર્થમેટય ટેક્ષ 10500 ર્થમેટય ટેક્ષ 6.43

1001 લાશન લેયો 10600 લાશન લેયો 1757.39

અન્મ લેય  કુરઃ 4240.75

ચુાંટણી ળ ખ 
0401 ય.ુઅઆ.ડી. પી 13303 ય.ુઅઆ.ડી. પી (સધુાયણા) 19.01

ચુાંટણી ળ ખ  કુર 19.01

આય.ટી.આઇ (ચરગર) 

ળ ખ 
1201 અય.ટી.અઆ. પી 13411 અય.ટી.અઆ. પી 6.82

આય.ટીઆઇ. કુર 6.82

એસ્ટ બ્રીળભેન્ટ તથ  
એ.ડી.એભ. ળ ખ 

0401 સ્ટ્ટાપ બયતી પી 13411 સ્ટ્ટાપ બયતી પી 112.89

0402 સ્ટ્ટાપ ફોન્ડ અલક 13411 નલા ર્નભણુકં ાભેર 
ઉભેદલાય ફોન્ડ અલક

0.00

એસ્ટ  તથ  એ.ડી.એભ. કુર 112.89
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ળો એન્ડ 
એસ્ટ બ્રીળભેન્ટ ળ ખ 

0801 ળો યજીસ્ટ્રેળન પી 13303 ળો યજીસ્ટ્રેળન પી 0.68

ળો એન્ડ એસ્ટ . કુર 0.68

આયોગ્મ ળ ખ 
1704

રાઆવન્વ પી(ખોયાક 
બેવે)

13305
રાઆવન્વ પી(ખોયાક 
બેવે)

0.00

1701 જન્ભ-ભયણ પી 13403 જન્ભ-ભયણ પી 3.72

1701 રગ્ન નોંધણી 13421 રગ્ન નોંધણી 3.27

1701 નર્વિંગ શોભ યજી.પી 13422 નર્વિંગ શોભ યજી.પી 1.79

આયોગ્મ કુર 8.78

ભેરેયીમ  ળ ખ 
1705

ભચ્છય ઉત્ર્ત વફફ 

લટશલટી ચાર્જ 13309

ભચ્છય ઉત્ર્ત વફફ 

લટશલટી ચાર્જ
6.05

ભેરેયીમ  આલક કુર 6.05

વોચરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
1702

વપાઆ અંગેનો લશીલટી 
ચાર્જ 13309

વપાઆ અંગેનો લશીલટી 
ચાર્જ

18.07

1702 ભોફાઆર ટોઆરેટ બાડું 13310 ભોફાઆર ટોઆરેટ બાડું 1.55

1703 રાઆવન્વ પી (પ્રર્તફધંક 
કામદા બમકાયક તથા 
શાર્નકાયક ધધંા, કાયખાના 
પી)

13305 રાઆવન્વ પી (પ્રર્તફધંક 
કામદા બમકાયક તથા 
શાર્નકાયક ધધંા, 
કાયખાના પી)

0.17

1702 ગદંા ાણીનો દય (વેરેજ) 10800
ગદંા ાણીનો દય 
(વેરેજ)

8.47

વોચરડ લેસ્ટ કુર 28.26

યેવકોચ સ્ોટચવ વાંકુર
1901

ભાધલયાલ ર્વિંર્ધમા ટિકેટ 
ગ્રાઉન્ડ બાડા અલક 13112

ભાધલયાલ ર્વિંર્ધમા ટિકેટ 
ગ્રાઉન્ડ બાડા અલક

3.44

1901 એથ્રેટટક ગ્રાઉન્ડ બાડું 13116 એથ્રેટટક ગ્રાઉન્ડ બાડું 34.07

1901 ટેર્નવ કોટટ પી 13417 ટેર્નવ કોટટ પી 15.53

1902 ભેયેથોન રેક પી 13417 ભેયેથોન રેક પી 0.00
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1902 ભેયેથોન સ્ટ્ોનવયળી 
અલક

13403 સ્ટ્ોનવયળી અલક 0.00

1902 સ્ટ્કેટીંગ ગ્રાઉન્ડ બાડુ/ંવભ્મ 
પી 13111

સ્ટ્કેટીંગ ગ્રાઉન્ડ 
બાડુ/ંવભ્મ પી

0.70

1903 જીભ વભ્મ પી 13111 જીભ વભ્મ પી 3.68

1904 શોકી ગ્રાઉન્ડ બાડુ/ંવભ્મ પી 13111
શોકી ગ્રાઉન્ડ બાડુ/ંવભ્મ 
પી

0.60

1905 ફાસ્ટ્કેટ ફોર ગ્રાઉન્ડ 
બાડુ/ંવભ્મ પી 13111

ફાસ્ટ્કેટ ફોર ગ્રાઉન્ડ 
બાડુ/ંવભ્મ પી

2.50

1902 ફુટફોર ગ્રાઉન્ડ બાડું 13116 ફુટફોર ગ્રાઉન્ડ બાડું 4.65

1906 મોગ વેન્ટય બાડૂં 13111 મોગ વેન્ટય બાડૂં 0.00

સ્ોટચવ વાંકુર કુર 65.17

એ.એન.વી.ડી.
1711 એર્નભર શોસ્ટ્ટેર પી 13305 એર્નભર શોસ્ટ્ટેર પી 9.78

1711 ઢોય ડબ્ફા દંડ 13306 ઢોય ડબ્ફા દંડ 10.44

1711 ઢોયની ખોયાકી વચંારન 
લસરુત 13307

ઢોયની ખોયાકી વચંારન 
લસરુત

19.42

એ.એન.વી.ડી. કુર 39.64

ટ ઉન પ્ર વનિંગ ળ ખ 
3100 આમ્ેક્ટ પી 80308 આમ્ેક્ટ પી 0.00

3101 એપ.એવ.અઆ. 60100 એપએવઅઆ ેઆડ 7530.46

2401 યલાનગી પી 13410 યલાનગી પી 1.93

2401 યચયુણ અલક 13417 યચયુણ ઉજ 564.65

2401 સ્ટ્ુટીની પી 13409 સ્ટ્ુટીની પી/ેનરાઆઝડ 504.19

2402 ડેલરભેન્ટ ચાજીવ 13410 ડેલરભેન્ટ ચાજીવ 17.66

2401 નકર પી 13411 નકર પી 80.35

2403 રાઆવન્વ પી 13410 રાઆવન્વ પી 3.78

2401 ભોફાઆર ટાલય પી 13416 ભોફાઆર ટાલય પી 0.00

2401 રીઝ બાડું 13131 રીઝ બાડું 14.38

3101 ફેટયભેન્ટ રેલી 80307 ફેટયભેન્ટ રેલી 928.60

3101 એભીનીટી ચાર્જ 80309 એભીનીટી ચાર્જ 1873.09

2401 ખારી પ્રોટ યનો ટેક્વ 10305 ખારી પ્રોટ યનો ટેક્વ 837.37

ટ ઉન પ્ર વનિંગ કુર 12356.46

 5FGF G\P5



ય જકોટ ભશ નગય ચરક 
sZSD ` ,FBDF\f

BZ[BZ

AH[8 

;\7F

AH[8 ;NZ lC;FAL

;\7F

lC;FAL ;NZ પ્રોવલઝનર

    31-03-22

1 2 3 4 5

DC[;},L VFJS

ફ ાંધક ભ ળ ખ 
2701 ન્ડયગ્રાઉન્ડ કેફર બાડું 13417 યટુીરીટી યેન્ટ ેક 131.99

2701 સુયર્લઝન ચાર્જ 13412 એભ.એર.એ. ગ્રાટં કાભે 
સુયર્લઝન ચાર્જ

7.15

ફ ાંધક ભ ળ ખ  કુર 139.14

ર મબે્રયી
2007 રામબે્રયી પી 13403 રામબે્રયી પી 14.96

ર મબે્રયી કુર 14.96

એસ્ટેટ/ભ યકેટ ળ ખ 
2101 નોટટવ-લોયંટ પી (એસ્ટ્ટેટ) 13409 નોટટવ-લોયંટ પી 0.10

2101 આભાયતબાડુ ં(ભાયકેટ) 13108 ભાયકેટબાડું 40.46

2101 ફુડ કોટટ અલક (એસ્ટ્ટેટ) 13407 ફુડ કોટટ અલક (એસ્ટ્ટેટ) 10.61

2301 કોમ્યરુ્નટી શોર બાડું 13105 કોમ્યરુ્નટી શોર બાડું 204.79

2301 ઓડીટોયીમભ બાડું 13110 ઓડીટોયીમભ બાડું 16.21

2301 આભાયતબાડુ ં(એસ્ટ્ટેટ) 13106 ળોીંગ વેન્ટય બાડું 71.61

2301 શોટડિંગ ફોડટ બાડું 13415 શોટડિંગ ફોડટ બાડું 331.53

2301 જભીન/ગ્રાઉન્ડ બાડું 13419 જભીન/ગ્રાઉન્ડ બાડું 38.98

2301 ભડં ગાા બાડું 13426 ભડં ગાા બાડું 15.23

2301 પનલલ્ર્ડ બાડું 13104 પનલલ્ર્ડ બાડું 0.00

2301 ઠલાટડક ફજાય 13311 ઠલાટડક ફજાય 1.63

2401 ૪જી રાઆવન્વ પી/રાન્ચ 13418 ૪જી રાઆવન્વ પી/રાન્ચ 
રીઝ

66.06

2301 ે એન્ડ ાકટ 13115 ાટકિંગ ચાર્જ 0.00

એસ્ટેટ/ભ કેટ કુર 797.21

દફ ણ શટ લ વલબ ગ
2301 ભડં, કભાન, છાજરી બાડું 13427 ભડં, કભાન, છાજરી 

બાડું
73.82

2301 લશીલટી ચાર્જ 13310 લશીલટી ચાર્જ 37.41

2301 શોકવટ ઝોનની લસરૂાત 13309 શોકવટ ઝોનની લસરૂાત 152.43

દફ ણ શટ લ કુર 263.66
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ટ્ર ન્વોટચ વલબ ગ
3300 l;8L A; VFJS 13133
3300 વાઆકર ળેયીંગ પ્રોજેકટ 

બાડા તેભજ ન્મ અલક
13134 વાઆકર ળેયીંગ પ્રોજેકટ 

બાડા તેભજ ન્મ 
અલક

0.00

3300 જનબાગીદાયીથી વકટર 
તથા ટડલાઆડય ડેલ.

13135 ર્પ્રભીમભની અલક 14.76

3300 ે એન્ડ ાકટ 13115 ે એન્ડ ાકટ 27.79

ટ્ર ન્વોટચ વલબ ગ કુર 42.55

ભશ ત્ભ  ગ ાંધી મ્યચુઝમભ
3500 મ્યલુઝમભ મરુાકાત પી 13410 મ્યલુઝમભ મરુાકાત પી 0.04

3500 બાડા તથા ન્મ ચાર્જ 13407 બાડા તથા ન્મ ચાર્જ 0.00

ભશ ત્ભ  ગ ાંધી 
મ્યચુઝમભ કુર

0.04

જાશયે ફગીર્  ફ ર 
ક્રિડ ાંગણ ળ ખ 

2501 ફગીચા ઉજ 13405
ફગીચા ઉજ /લશીલટી 
ચાર્જ

0.13

2501 વકૃ્ષ છેદન લશીલટી ચાર્જ 13406
વકૃ્ષ છેદન લશીલટી 
ચાર્જ

4.11

2501 ફુડ કોટટ અલક (ફગીચા) 13407 ચદં્રળેખય અઝાદ ઉદ્ધાન 5.04

1706 ફુડ સ્ટ્ટોર બાડું 13305 પરાલય ળો સ્ટ્ટોર બાડું 0.00

2502 ફ્રાલય ળો 13407 ફ્રાલય ળો એન્રી પી 0.00

જાશયે ફગીર્  કુર 9.28

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ ળ ખ 
2601 ઝુ પ્રલેળ પી 13410 ઝુ પ્રલેળ પી 148.05

2601 ફે્રન્ડઝ ઓપ ઝુ 13423 ફે્રન્ડઝ ઓપ ઝુ 0.00

2601 ફુડ પ્રાઝા (ઝુ) 13407 ફુડ પ્રાઝા 6.63

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ કુર 154.68
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આલ વ
2301 અલાવ મોજના શપ્તાની 

લસરુાત
13421 બાડા ખયીદ દ્ધર્ત 

શપ્તો
68.58

2301 અલાવ મોજના શપ્તાની 
લસરુાત (ફી.એવ.ય.ુી.)

13422 બાડા ખયીદ દ્ધર્ત 
શપ્તો

57.23

2301 યાજીલ અલાવ મોજના 13424 બાડા ખયીદ દ્ધર્ત 
શપ્તો

5.00

આલ વ મોજન  કુર 130.81

સ્ન ન ગ ય
3001 સ્ટ્નાનાગાય ઉજ 13402 સ્ટ્નાનાગાય ઉજ 19.54

સ્ન ન ગ ય કુર 19.54

ભ ધ્મવભક ળ  
3210 ભાધ્મ. ર્ળક્ષણ પી 13401 ભાધ્મ. ર્ળક્ષણ પી 1.83

ભ ધ્મવભક ળ   કુર 1.83

લકચળો ળ ખ 
0601 જુના ભારવાભાન ઉજ 13501 જુના ભારવાભાન 

ઉજ
93.92

લકચળો ળ ખ  કુર 93.92

ક્રશવ ફી ળ ખ 
0701 કોોયેળન પંડના યોકેર 

નાણા યનુ ંવ્માજ
23101 કોોયેળન પંડના 

યોકેર નાણા યનુ ં
વ્માજ

1104.52

0730 ેન્ળન યીકલયી 30902 ેન્ળન 20.84

0701 નકર કયલાની/ 
વયખાલલાની પી

13411 ખયી નકર પી 0.13

0701 ન્મ યચયૂણ ઉજ 13417 ન્મ યચયૂણ ઉજ 384.45

ક્રશવ ફી ળ ખ  કુર 1509.94

વેન્ટ્રર સ્ટોય ળ ખ 
0901 મ્યરુ્ન. પ્રકાળનો લેચાણ 

ઉજ
13502 બ્બ્રકેળન લેચાણ 78.52

વેન્ટ્રર સ્ટોય ળ ખ  કુર 78.52
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અગ્ગ્નળભન ળ ખ 
1401

એમ્ફયરુન્વ/ ળફલાટશની 
ઉજ 13414

એમ્ફયરુન્વ/ 

ળફલાટશની ઉજ
3.40

1401 પામય લશીલટી ચાર્જ 13420 પામય લશીલટી ચાર્જ 9.09

અગ્ગ્નળભન કુર 12.49

લોટય લકચવ ળ ખ 

1601

ખાનગી વ્મક્ક્ત ભાટે 
કયેર કાભે સુયર્લઝન 
ચાર્જ

13412

ખાનગી વ્મક્ક્ત ભાટે 
કયેર કાભે સુયર્લઝન 
ચાર્જ

79.24

1601 લોટય કનેક્ળન ેનલ્ટી 13419 લોટય કનેક્ળન ેનલ્ટી 98.57

1601 લોટય લકટવ ળાખા 75402 લોટય લકટવ ળાખા સ્ટ્ટોય 211.15

1603 નલા ન કનેકળન ચાર્જ 13419 નલા ન કને.ચાર્જ 
(લો.લ.)

0.00

1601
ાણીનો દય (લોટય 
ટેન્કય)

10302
ાણીનો દય (લોટય 
ટેન્કય)

21.30

ઉજ કુર 410.26

ડ્રેનેજ ળ ખ 
2902 ડ્રેનેજ કનેકળન ચાર્જ 80311 ડ્રેનેજ કનેકળન ચાર્જ 0.00

ડ્રેનેજ કુર 0.00

અનદુ ન અને વશ મ 
(વયક યશ્રી ત્થ  અન્મ તયપથી)

0702 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ 18245 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ 0.00

0401 એપે્રન્ટીવ ગ્રાન્ટ 18245 એપે્રન્ટીવ ગ્રાન્ટ 26.26

1001 એજ્ય.ુ ળે ગ્રાન્ટ 18220 એજ્ય.ુ ળે ગ્રાન્ટ 1698.48

1001 ર્ભલ્કતલેયા યત ગ્રાટં 18221 અત્ભર્નબટય ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

0.00

1101 જકાત ગ્રાટં 10101 જકાત ગ્રાટં 12296.33

1701 શલે્થ ગ્રાટં 18205 શલે્થ ગ્રાટં (G.O.G.) U-

PHC & U-CHC

32.50

1708 ફુડ વેફ્ટી ઓડીટ ગ્રાટં 18205 ફુડ વેફ્ટી ઓડીટ ગ્રાટં 
FSSAI ભાયપત

0.00

1705 ભેરેયીમા સ્ટ્કીભ ગાય ગ્રાટં 18205 ભેરેયીમા સ્ટ્કીભ ગાય 
ગ્રાટં

330.85
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1706 લાશકજન્મ યોગ ર્નમતં્રણ 18205 જી.ઓ.જી. ગ્રાટં 0.00

1707
આ-ઓખ ગજુ. વીલીર 
યજી. ર્વસ્ટ્ટભ ગ્રાટં 18205 જી.ઓ.જી. ગ્રાટં 0.00

1703 કોર્લડ-૧૯ વશામ ગ્રાટં 80253 કોર્લડ-૧૯ વશામ ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

0.00

1704 કોર્લડ-૧૯ સયુક્ષા કલચ 80253 કોર્લડ-૧૯ સયુક્ષા 
કલચ ગ્રાટં (જી.ઓ.જી)

0.00

1705 કોર્લડ-૧૯ 80253 કોર્લડ-૧૯ 
(જી.એભ.એપ.ફી.)

0.00

1706 કોર્લડ-૧૯ 80253 કોર્લડ-૧૯ (અયોગ્મ 
તથા તલફફી વેલાઓ)

917.31

1707 કોર્લડ-૧૯ પાઆનાન્વ ગ્રાટં 80253 કોર્લડ-૧૯ (સ્ટ્ટાપ ભેન 
ાલય આન્વેન્ટીલ)

170.00

1708 કોર્લડ-૧૯ N.H.M. ગ્રાટં
(રશયે-૩)

80253 કોર્લડ-૧૯ N.H.M. 

ગ્રાટં (જી.ઓ.જી.)

165.48

1709 કોર્લડ-૧૯ N.H.M. ગ્રાટં
(રશયે-૨)

80253 કોર્લડ-૧૯ N.H.M. 

ગ્રાટં (જી.ઓ.જી.)

177.02

1704
યેગ ીકવટ અર્થિક ર્લકાવ 
મોજના 18206

યેગ ીકવટ અર્થિક 
ર્લકાવ મોજના 
(જી.ઓ.જી.)

94.25

1704 દીનદમા ક્રીનીક ગ્રાટં 80242 યાજમ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 225.15

1709 એઆડ્વ કન્રોર 
વોવામટી ગ્રાટં

18205 યાજમ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 3.00

1710 અયોગ્મ કેન્દ્ર ગે્રડેળન 18205 યાજમ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

1711 R.B.S.K.  BRANDING 

GRANT - MOBILE 

HEALTH TEAM VEHIL

18205 યાજમ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 1.00

1802
સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન -
અઆ.આ.વી. 18248

સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન -
અઆ.આ.વી.

1.31

1803
સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન -
કેેવીટી લફલ્ડીંગ 18248

સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન -
કેેવીટી લફલ્ડીંગ

0.05

1801 એન.ય.ુએર.એભ. ગ્રાટં 80247 એન.ય.ુએર.એભ. ગ્રાટં 125.00

1802 ભટશરા ઉત્કટ મોજના 80248 ભટશરા ઉત્કટ મોજના 
(જી.ઓ.જી. ગ્રાટં)

0.00

1803 પ્રધાનભતં્રી સ્ટ્લર્નધી 
મોજના

80248 સ્ટ્લર્નધી મોજના 
(જી.ઓ.અઆ. ગ્રાટં)

0.00
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1902
૨૬ જાન્ય.ુ ર્નભીતે 
ર્લકાવ કાભે ગ્રાટં 80213

ર્લકાવ કાભ ભાટે ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

0.00

2401 મતૃ (LAP) ટી.ી.ગ્રાટં 80248 મતૃ (LAP) 

ટી.ી.ગ્રાટં 
(જી.ઓ.અઆ)

0.00

2701 રાટપક ર્નમભન ગ્રાટં 80211 રાટપક ર્નમભન ગ્રાટં 74.07

2701 ભોનસનુ ગ્રાટં 80214 યોડ યીસ્ટ્ટોયેળન 0.00

2801 અઆ.વી.ડી.એવ. ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

18216 અઆ.વી.ડી.એવ. ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

504.09

2802 અઆ.વી.ડી.એવ. ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

18216 અઆ.વી.ડી.એવ. ગ્રાટં 
(ફટન પ્રોગ્રાભ)

0.00

3208 ભાધ્મ. ર્ળક્ષણ 18101 ભાધ્મ. ર્ળક્ષણ ગ્રાટં 1.73

0406 ય.ુઅઆ.ડી. ગ્રાટં 18217 ય.ુઅઆ.ડી. ગ્રાટં 8.71

0407 લસ્ટ્તી ગણત્રી ગ્રાટં 18217 લસ્ટ્તી ગણત્રી ગ્રાટં 
(જી.ઓ.જી.)

0.06

1403 આ.અય.વી. 
(જી.એવ.ડી.એભ.એ.) 

ર્નબાલણી ગ્રાટં

38901 આ.અય.વી. 
(જી.એવ.ડી.એભ.એ.) 

ર્નબાલણી ગ્રાટં

178.94

અનદુ ન વશ મ કુર 17031.59

સ્ટોય યીકલયી
2701 ફાધંકાભ ળાખા 75401 ફાધંકાભ ળાખા સ્ટ્ટોય 0.00

સ્ટોય યીકલયી કુર 0.00

કભચર્ યી એડલ ન્વ
0701 પેસ્સ્ટ્ટલર એડલાન્વ 75101 પેસ્સ્ટ્ટલર એડલાન્વ 0.08

0701 ફુડ ગે્રઆન એડલાન્વ 75102 ફુડ ગે્રઆન એડલાન્વ 0.06

0701 શાઉવ લફસ્લ્ડિંગ 75103 શાઉવ લફસ્લ્ડિંગ 
એડલાન્વ

577.86

0701 લાશન એડલાન્વ 75104 લાશન એડલાન્વ 12.38

એડલ ન્વીવ કુરઃ 590.38

0702 રેફય વેળ જભાં 13420 રેફય વેળ જભાં 0.00

0702 જી.એવ.ટી./વર્લિવ ટેક્વ 13418 જી.એવ.ટી./વર્લિવ ટેક્વ 0.00

ભશસેરૂી આલક કુર 60720.83
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SZ VG[ NZ  

;}lRT SZJ[ZF äFZF

 YJF 5F+ VFJS

J[ZF J;},FT XFBF

1001 JFCG J[ZM 10600 JFCG J[ZM 0.00

S], SZ VG[ NZ 0.00

એકાંદયે કુર આલક 60720.83
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વ ભ ન્મ લશીલટી ખર્ચ
કવભળનય વલબ ગ

0101 કર્ભળનય ર્લબાગ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 159.59

0101 કર્ભળનયશ્રી સ્ટ્લર્લલેક ખચટ 35101 સ્ટ્લર્લલેક ખચટ 2.97

0101 ના. કર્ભળનયશ્રી સ્ટ્લર્લલેક ખચટ 35102 સ્ટ્લર્લલેક ખચટ 1.83

0101 કર્ભળનય બ્રાચં ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 1.19

0102 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.08

0102 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 1.30

 કવભળનય વલબ ગ કુર 167.96

એસ્ટ બ્બ્રવભેન્ટ તથ  
એ.ડી.એભ. ળ ખ 

0401 એસ્ટ્ટા. તથા એ.ડી.એભ. 30100 એસ્ટ્ટા-એ.ડી.એભ.ગાય 509.00

0401 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 9.91

0401 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 31101 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 0.00

0401 સ્ટ્ટાપ તાલરભ 31300 સ્ટ્ટાપ તાલરભ 0.00

0401 સ્ટ્ટાપ બયતી ખચટ 34704 સ્ટ્ટાપ બયતી ખચટ 177.37

0401 સ્ટ્ટાપ કસ્ટ્ભાત લતય ખચટ 
ને સ્ટ્ટાપ કલ્માણ પંડ

31403 સ્ટ્ટાપ કસ્ટ્ભાત લતય 
ખચટ ને સ્ટ્ટાપ કલ્માણ પંડ

144.86

0401 સ્ટ્ટાપ ભેટડક્રેભ મોજના 31405 સ્ટ્ટાપ ભેટડક્રેભ મોજના 0.00

0401 વાટદરલાય ખચટ 34000 એસ્ટ્ટા વાટદરલાય 2.39

0401 ઝેયોક્ષ ખચટ 34001 ઝેયોક્ષ ખચટ 0.79

0401 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 1.77

0401 ભશભેાન વયબયા ખચટ 34400 અર્તથ્મ વયબયા 0.08

0401 જાશયેાત ખચટ 34500 જાશયેાત ખચટ 36.62

એસ્ટ . એ.ડી.એભ. 882.79

0401 એપે્રન્ટીવ એક્ટ શઠે 
તાલરભાથીઓને સ્ટ્ટાઆેન્ડ

30700 સ્ટ્ટાઆેન્ડ (ગ્રાટં વાભે) 115.10

એસ્ટ . એ.ડી.એભ. ગ્ર ાંટ 
વ ભે

115.10

એસ્ટ . એ.ડી.એભ. કુર 997.89

DC[;},L BR"
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ઓક્રડટ ળ ખ 
0201 ઓટડટ ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 99.88

0201 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 0.00

0201 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 31103 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 0.00

0201 વાટદરલાય 34000 વાટદરલાય 6.41

0201 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.05

ઓક્રડટ ળ ખ  કુર 106.34

;[Ê[8ZL XFBF

0301 વેિેટયી ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 38.66

0301 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 8.45

0301 ભાનદ લેતન 30901 ભાનદ લેતન વભ્મશ્રીઓને 126.21

0301 સ્ટ્ટેળનયી તથા ર્પ્રન્ટીંગ 34600 સ્ટ્ટેળનયી તથા ર્પ્રન્ટીંગ 0.00

0301 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 8.83

0301 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 1.37

0301 વભ્મશ્રી મવુાપય ખચટ 34300 ભેમયશ્રી,વભ્મશ્રીઓ 0.29

0301 ભશભેાન વયબયા 34400 અર્તથ્મ વત્કાય ખચટ 3.97

0301 ભેમયશ્રી સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં 35102 સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં 0.00

0301 સ્ટ્ટેન્ડીંગ કર્ભટીના ચેયભેનશ્રી 
સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં

35103 સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં 1.96

0301 ર્લયોધક્ષના નેતાશ્રી 
સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં

35104 સ્ટ્લર્લલેક ગ્રાટં 0.00

0301 વેિેટયી બ્રાચં ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.20

વેિેટયી ળ ખ  કુર 189.94

ચ ૂાંટણી ળ ખ 
0406 ચ ૂટંણી ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 66.85

0406 વાટદરલાય 34000 વાટદરલાય 0.25

0406 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.06

0406 ચ ૂટંણી ખચટ 34600 સ્ટ્ટેળનયી છાકાભ ખચટ 0.00

0406 ય.ુઅઆ.ડી. ખચટ 34601 ય.ુઅઆ.ડી. ખચટ (ગ્રાટેંફર) 31.27

ચ ૂાંટણી ળ ખ 98.43
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0407 લસ્ટ્તી ગણત્રી ખચટ 34601 લસ્ટ્તી ગણત્રી ખચટ (ગ્રાટેંફર) 0.01

ચ ૂાંટણી ળ ખ  ગ્ર ાંટેફર 0.01

ચ ૂાંટણી ળ ખ  કુર 98.44

આઇ.ટી. ક્રડ ટચ ભેન્ટ
0501 અઆ.ટી. ટડા. ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 116.35

0501 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 3.98

0501 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.00

0501 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.30

0501 વાધનવાભગ્રી ભયાભત 38901 કોમ્પ્યટુય ભયાભત 4.99

0501 લેફ વર્લિવીઝ ને આન્ટયનેટ 43504 લેફ વર્લિવીઝ ને આન્ટયનેટ 21.72

1101 કોમ્પ્યટુય ર્નબાલ ભયાભત 38901 કોમ્પ્યટુય ર્નબાલ 32.41

આઇ.ટી.ક્રડ ટચ ભેન્ટ કુર 179.75

કોર વેન્ટય
0502 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 17.45

કોર વેન્ટય કુર 17.45

લકચળો ળ ખ 
0601 લકટળો ગાય ખચટ 30100 લકટળો ગાય 152.30

0601 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 8.03

0601 જે.વી.ફી. ર્નબાલ ભયાભત 31102 લાશન (જે.વી.ફી.) 74.94

0601 સ્ટ્ટાપ ર્લભા ર્પ્રભીમભ 31405 સ્ટ્ટાપ ર્લભા ર્પ્રભીમભ 0.38

0601 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.13

0601 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

0601 લાશન ર્લભા ખચટ 35001 લાશન ર્લભા ખચટ 23.98

0601 પોલગિંગ ભળીન ભેઆન્ટેનન્વ 38301 પોલગિંગ ભળીન ભેઆન્ટેનન્વ 3.52

0601 ઓજાયો ને પ્રાન્ટ 38701 ટલૂ્વ ખયીદી ભયાભત 1.99

0601 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ખચટ 32.00

0601 ટામય-ટફુ-ફેટયી ખચટ 38803 ટામય-ટફુ-ફેટયી તફદીર 49.16

0601 ેરોર,ડીઝર,ઓઆર,લલુબ્રકન્ટ 
તથા ગ્રીવ ખયીદ

43101 ેરોર,ડીઝર,ઓઆર,લલુબ્ર
કન્ટ તથા ગ્રીવ ખયીદ

1004.29

0601 લકટળો ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 1.09

લકચળો કુર 1351.81
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ક્રશવ ફી ળ ખ 
0701 ટશવાફી ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 168.77

0701 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 2.97

0701 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 11.04

0701 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.10

0702 ણધાયુટ ખચટ 39500 અકક્સ્ટ્ભક ખચટ 12.32

0701 ફોન્ડ આસ્ટ્ય ુખચટ 39500 ફોન્ડ આસ્ટ્ય ુખચટ 3.54

ક્રશવ ફી ળ ખ  કુર 198.74

0702 કય / ઉજ યત 57505 કય / ઉજ યત 0.00

અન્મ યીપાંડ 0.00

સ્ટ પ અન્મ ખર્ચ
0710 ગે્રચ્યટુી 31201 ગે્રચ્યટુી ખચટ 1476.08

0402 શક્ક યજા ગાય 31201 શક્ક યજા ગાય 0.00

0730 સ્ટ્ટાપ ેન્ળન ચકૂલણી 30900 ેન્ળન ચકૂલણી 6248.69

0730 ેન્ળન કોમ્યટેુળન 30901 સ્ટ્ટાપ ેન્ળન કોમ્યટેુળન 1195.08

0709 નલી ેન્ળન સ્ટ્કીભભા ંપાો 31100 કોોયેળન પાો 0.00

0710 એર.ટી.વી. (જનયર) 30400 એર.ટી.વી. (જનયર) 19.86

સ્ટ પ અન્મ ખર્ચ કુર 8939.71

રોન ર્ જીવ
0721 રોન શપ્તા 88103 રોન શપ્તા ચકૂલણી 41.38

0721 રોન વ્માજ 53103 રોન વ્માજ ચકૂલણી 22.63

રોન ર્ જીવ કુર 64.01

ળો એન્ડ એસ્ટ  ળ ખ 
0801 ળો એન્ડ એસ્ટ્ટાળાખા ગાય 30100 ગાય ખચટ 10.03

0801 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 1.49

0801 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.04

0801 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.16

0801 સ્ટ્ટાપ ર્લભા મોજના 31405 જુથ ર્લભા મોજના 0.00

ળો એન્ડ એસ્ટ  કુર 11.72

વેન્ટ્રર સ્ટોય ળ ખ 
0901 વેન્રર સ્ટ્ટોય ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 22.08

0901 સ્ટ્ટાપ ોળાક ખચટ 31401 સ્ટ્ટાપ ોળાક ખચટ 4.45

0901 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.41
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0901 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.01

0901 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

139.62

0901 સ્ટ્ટેળનયી 34604 સ્ટ્ટેળનયી 84.85

0901 પર્નિચય દુયસ્ટ્તી 39000 પર્નિચય દુયસ્ટ્તી 0.44

વેન્ટ્રર સ્ટોય કુર 251.86

લેય  લસરૂ ત ળ ખ 
1001 લેયા લસરુાત ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 661.41

1001 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 8.17

1001 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 31102 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 10.86

1001 જાશયેાત ખચટ 34500 જાશયેાત ખચટ 0.00

1001 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

0.00

1001 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.26

1001 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.20

1001 લફર નોટીવ ર્લતયણ ખચટ 35300 લફર નોટીવ ર્લતયણ ખચટ 52.95

1001 લેયા લસરુાત ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 2.49

1001 લેયા અકાયણી ખચટ 57402 અકાયણી/યી-વલે ખચટ 0.00

1001 લેકેન્વી એરાઉન્વ 57505 લેકેન્વી એરાઉન્વ 0.00

1003 કય/ઉજ યત 57505 કય/ઉજ યત 196.92

1002 લાશન લેયા યીપંડ 57505 લાશન લેયા યીપંડ 2.77

લેય  લસરૂ ત કુર 937.03

રીગર ળ ખ 
1201 રીગર ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 78.36

1201 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 4.41

1201 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ રીગર ખચટ 1.06

1201 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.14

1201 લકીર પી તથા રીગર 
એડલાઆઝય ભશનેતાણું

34704 રીગર પી 46.71

1202 વોર અફીરેટયની પી 34704 વોર અફીરેટયની પી 9.16

1201 રીગર ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.29

1202 મ્યરુ્ન કોટટ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 40.53

રીગર ળ ખ  કુર 180.66
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સયુક્ષ  ળ ખ 
1301 સયુક્ષા ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 484.52

1301 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 7.76

1301 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.16

1301 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.13

1301 પ્રાઆલેટ ર્વક્યોયીટી ખચટ 48800 પ્રાઆલેટ ર્વક્યોયીટી ખચટ 1074.04

1302 ોરીવ ફદંોફસ્ટ્ત/ 

એવ.અય.ી એસ્ટ્કોટટ ચાર્જ
30102 ોરીવ ફદંોફસ્ટ્ત એસ્ટ્કોટટ 

ચાર્જ
0.00

સયુક્ષ  ળ ખ  કુર 1566.61

વલજીરન્વ ળ ખ 
1303 ર્લજીરન્વ ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 21.15

1303 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 1.35

1303 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.03

1303 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

વલજીરન્વ ળ ખ  કુર 22.53

વલજીરન્વ (ટેકવનકર) ળ ખ 
1304 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 31101 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 0.67

1304 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.31

વલજીરન્વ (ટેકવનકર)  કુર 0.98

અગ્ગ્નળભન ળ ખ 
1401 ક્ગ્નળભન ળાખા ગાય 30100 ગાય ખચટ 919.20

1401 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 6.60

1401 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 31101 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 88.67

1401 સ્ટ્ટાપ ર્લભા મોજના પાો 31405 સ્ટ્ટાપ ર્લભા ર્પ્રભીમભ 4.84

1401 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 3.71

1401 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

0.00

1401 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.62

1401 લાશન ર્લભા ખચટ 35001 લાશન ર્લભા ખચટ 22.82

1401 વાધન-વાભગ્રી સ્ટ્ટોય ખયીદી 38702 પામય ટુલ્વ/આક્લીભેન્ટ 0.26

1401 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ખચટ 24.44

1401 આનાભ ને ાટયતોીક 31403 આનાભ ને ાટયતોીક 0.00

1401 પામય સ્ટ્ટેળન ર્લજી ખચટ 43103 પામય સ્ટ્ટેળન ર્લજી ખચટ 11.40

અગ્ગ્નળભન ળ ખ 1082.56
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1402 ેરોર,ડીઝર,ઓઆર,લલુબ્રકન્ટ 
તથા ગ્રીવ ખયીદ

43101 ેરોર,ડીઝર,ઓઆર,લલુબ્ર
કન્ટ તથા ગ્રીવ ખયીદ 
(ગ્રાટેંફર)

9.69

1402 આ.અય.વી. સ્ટ્ટાપ ખચટ 30100 સ્ટ્ટાપ ખચટ (ગ્રાટેંફર) 109.07

1402 આ.અય.વી. ર્નબાલ ખચટ 38901 ર્નબાલ ખચટ (ગ્રાટેંફર) 17.08

અગ્ગ્નળભન ળ ખ  ગ્ર ાંટેફર 135.84

અગ્ગ્નળભન ળ ખ  કુર 1218.40

યોળની ળ ખ 
1501 યોળની ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 532.49

1501 સ્ટ્ટાપ ર્લભા મોજના પાો 31405 સ્ટ્ટાપ ર્લભા ર્પ્રભીમભ 3.50

1501 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 5.43

1501 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 31103 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 0.00

1501 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

1501 સ્ટ્રીટ રાઆટ યીેયીંગ 39203 સ્ટ્રીટ રાઆટ ર્નબાલ 

ભયાભત
59.91

1502 સ્ટ્રીટ રાઆટ યીેયીંગ 39203 ભેન ાલયથી  ર્નબાલ 72.95

1501 લફલ્ડીંગ તથા ન્મ આરે. 

ટપક્ચવટ  ર્નબાલ ભયાભત
39204 આરે. ટપક્ચવટ  ર્નબાલ 

ભયાભત
92.29

1501 સ્ટ્રીટ રાઆટ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 544.39

1502 લફલ્ડીંગ, ફુલાયા ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 40.03

1503 આરેક્રીક, ગેવ સ્ટ્ભળાન 
ર્નબાલ ભયાભત

39203 આરેક્રીક, ગેવ સ્ટ્ભળાન 
ર્નબાલ ભયાભત

0.00

યોળની ળ ખ  કુર 1350.99

આયોગ્મ ળ ખ 
1701 અયોગ્મ ળાખાગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 498.92

1701 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 28.30

1701 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.86

1701 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.22

1701 અયોગ્મ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 87.25

1701 ફટન શલે્થ વોવોમટીને 

નદુાન
48417 ર્લજી ખચટ ભાટે નદુાન 0.00

1701 અયોગ્મરક્ષી કામટિભ 31300 કામટિભ 49.29

1701 લબકુ પ્રર્તફધં અંગેનો ખચટ 48103 લબકુ પ્રર્તફધં અંગેનો 
ખચટ

0.00
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1701 ડીજીટર શલે્થ કાડટ 38901 ડીજીટર શલે્થ કાડટ 0.00

1702 કોર્લડ-૧૯ 49109 વશામ ખચટ (ગ્રાટેંફર) 0.43

1703 કોર્લડ-૧૯ 49109 ફાધંકાભ શ્રર્ભક વશામ 
ખચટ (ગ્રાટેંફર)

0.00

1704 કોર્લડ-૧૯ (જી.એભ.એપ.ફી.) 49109 એમ્બ્યરુન્્વ, પયતી ટુકડી, 
અલશ્મક દલાઓ, વાધનો 
(ગ્રાટેંફર)

784.44

1709 કોર્લડ-૧૯ 49109 અયોગ્મ તથા તલફફી 
વેલાઓ (ગ્રાટેંફર)

916.76

1714 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 ડ્રગ્વ એન્ડ કન્ઝલભેુફર 
(ગ્રાટેંફર)

0.00

1715 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 ડામગ્નોસ્સ્ટ્ટક ટકટ્વ 
(ગ્રાટેંફર)

7.13

1716 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 PPE ટકટ્વ (ગ્રાટેંફર) 0.00

1717 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 ભાસ્ટ્ક (ગ્રાટેંફર) 0.00

1718 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 કોર્લડ ેળન્ટ ભાટે રોન્ડ્રી 
(ગ્રાટેંફર)

0.00

1719 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 કોર્લડ ેળન્ટ ભાટે ફુડ 
તથા એકોભોડેળન 
(ગ્રાટેંફર)

0.00

1723 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં)

(3rd WAVE)

49109 ફટન શલે્થ વોવામટી ને 
રાન્વપય (ગ્રાટેંફર)

158.36

1720 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં) 

(2nd WAVE)

49109 ડામગ્નોસ્સ્ટ્ટક ટકટ્વ 
(ગ્રાટેંફર)

7.45

1721 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં) 

(2nd WAVE)

49109 એનપોવટભેન્ટ (ગ્રાટેંફર) 111.60

1722 કોર્લડ-૧૯ (N.H.M. ગ્રાટં) 

(2nd WAVE)

49109 કોર્લડ ેળન્ટ ભાટે 
એકોભોડેળન (ગ્રાટેંફર)

7.67

1711 કોર્લડ-૧૯ પાઆનાન્વ ગ્રાટં 49109 સ્ટ્ટાપ ભેન ાલય 
આન્વેન્ટીલ (ગ્રાટેંફર)

168.90

1705 આ-ઓખ ગજુ. ર્વર્લર યજી. 

ર્વસ્ટ્ટભ ખચટ
49109 આ-ઓખ ગજુ. ર્વર્લર 

યજી. ર્વસ્ટ્ટભ ખચટ (ગ્રાટેંફરા
10.00
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1708 ફુડ વેફ્ટી ઓડીટ ગ્રાટં 49109 ફુડ વેફ્ટી ઓડીટ ખચટ 
(ગ્રાટેંફર)

0.00

1710 શલે્થ ગ્રાટં ફા વેલા કેન્દ્ 
(વી.એભ.ટી.વી.)

49109 શલે્થ ગ્રાટં ફા વેલા કેન્દ્ 
(વી.એભ.ટી.વી.) 
(જી.ઓ.જી.) (ગ્રાટેંફર)

32.50

1704 દીનદમા ક્રીનીક 39000 પર્નિચય (યાજ્મ વયકાય 
ગ્રાટં વાભે)

12.05

1704 દીનદમા ક્રીનીક 30901 ભાનદ લેતન (યાજ્મ 
વયકાય ગ્રાટં વાભે)

55.46

1704 દીનદમા ક્રીનીક 35200 યેન્ટ-યીનોલેળન (યાજ્મ 
વયકાય ગ્રાટં વાભે)

13.68

1712 એઆડ્વ કન્રોર વોવામટી 
ગ્રાટં

49109 એઆડ્વ કન્રોર વોવામટી 
ગ્રાટં (યાજ્મ વયકાય ગ્રાટં 
વાભે)

2.64

1713 અયોગ્મ કેન્દ્ર ગે્રડેળન 49109 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 
વાભે

0.00

1701 યખડતા ંતથા શડકામેર 
કુતયા ભાટે

48102 વ્મલસ્ટ્થા ખચટ 0.00

આયોગ્મ ળ ખ  કુર 2953.91

દલ ખ ન 
1707 ભોફાઆર ટડસ્ટ્ેન્વયી વચંારન 

ખચટ
48402 ભોફાઆર ટડસ્ટ્ેન્વયી 

વચંારન ખચટ
16.20

1707 દલાઓ ને વાધનો ખયીદી 
ખચટ

48401 એન.એ.ફી.એચ. તથા 
અનવુાલંગક ખચટ

0.00

1707 શ્રી વત્મવાઆં શાટટ શોક્સ્ટ્. દદી 
વશામ

48406 શ્રી વત્મવાઆં શાટટ શોક્સ્ટ્. 

દદી વશામ
60.00

1707 કેન્વય શોક્સ્ટ્ટર દદી વશામ 48408 કેન્વય શોક્સ્ટ્ટર દદી વશામ 10.00

1707 ફી.ટી.વલાણી ટકડની શોક્સ્ટ્. 

વશામ
48409 ફી.ટી.વલાણી ટકડની 

શોક્સ્ટ્. વશામ
10.00

1707 શ્રી વદગરુૂ ચેયીટેફર રસ્ટ્ટ 48411 શ્રી વદગરુૂ ચેયીટેફર રસ્ટ્ટ 40.00

1707 થેરેવેભીમા, ડામાફીટીવ 
વાયલાય

48416 થેરેવેભીમા, ડામાફીટીવ 
વાયલાય

5.00
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1707 જુલેનાઆર ડામાફીટીવ 
વાયલાય

48415 જુલેનાઆર ડામાફીટીવ 
વાયલાય

5.00

દલ ખ ન  કુર 146.20

દલ ખ ન  ખર્ચ (ગ્ર ાંટેફર)

1708 U-PHC & U-CHC ગાય ખચટ 30100 U-PHC & U-CHC ગાય 
તથા વાટદરલાય ખચટ 
(ગ્રાટેંફર)

402.94

1708 નોન સ્ટ્રભ અળા આન્વેન્ટીલ 30101 નોન સ્ટ્રભ અળા 
આન્વેન્ટીલ U-PHC & U-

CHC (ગ્રાટેંફર)

12.86

1708 લાશન ખચટ 38801 લાશન બાડા તથા ન્મ 
U-PHC & U-CHC 

(ગ્રાટેંફર)

34.25

1708 ફાધંકાભ ગે્રડેળન 38201 ફાધંકાભ ગે્રડેળન U-

PHC & U-CHC 

(ગ્રાટેંફર)

0.00

દલ ખ ન  ગ્ર ાંટેફર 450.05

 કુટુાંફ કલ્મ ણ કેન્ર
1709 ટદકયી મોજના ખચટ 48416 ટદકયી મોજના ખચટ 0.41

કુટુાંફ કલ્મ ણ કુર 0.41

સ્ભળ ન
1710 લફનવયકાયી વસં્ટ્થાને વચંારન 

વશામ
49202 સ્ટ્ભળાન વશામ 66.80

1710 લફનલાયવી રાળ ર્નકાર ખચટ 48410 જરૂટયમાતભદંને ર્લનામલુ્મે 
ર્નશાયનો વાભાન

0.00

સ્ભળ ન કુર 66.80

આયોગ્મ નોન ગ્ર ાંટેફર 
કુર

878.25

આયોગ્મ ગ્ર ાંટ કુર 2739.12

આયોગ્મ ળ ખ  કુર 3617.37

અફચન ભેરેક્રયમ 
1707 ફટન ભેરેટયમા ગાય ખચટ 30100 ગાય 130.89

1706 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.34

1706 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.04

1706 લાશકજન્મ યોગ ર્નમતં્રણ 30700 લાશકજન્મ યોગ ર્નમતં્રણ 6.27
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1706 ફટન ભેરેટયમા ર્લજી 43103 ર્લજી ખચટ 0.00

અફચન ભેરેક્રયમ 137.54

1706 ફટન ભેરેટયમા ગાય ખચટ 30100 ગાય (ગ્રાટેંફર) 366.52

1706 લાશકજન્મ યોગ ર્નમતં્રણ 30701 જી.ઓ.જી.(ગ્રાટં વાભે) 73.27

અફચન ભેરેક્રયમ  ગ્ર ાંટેફર 439.79

અફચન ભેરેક્રયમ  કુર 577.33

વપ ઇ ક ભદ ય વલબ ગ
વોચરડલેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ

1702 વોલરડલેસ્ટ્ટ ભેનેજભેન્ટ (જન. 

કન્ઝલટન્વી) વ.કા.
30100 ગાય ખચટ 7979.39

જનયર કનઝલચન્વી કુર 7979.39

ખ વ કન્ઝલચન્વી
વોચરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ

1703 ખાવ કન્ઝલટન્વી ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 1777.68

1703 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 12.24

1703 અઉટ વોર્વિંગ લાશન ખચટ 31101 અઉટ વોર્વિંગ ડ્રાઆલય 169.06

1703 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 2.94

1703 વોલરડ લેસ્ટ્ટ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 28.28

1703 વાધન વાભગ્રી ખયીદી 48101 કન્ઝલટન્વી સ્ટ્ટોય લયાળ 34.05

1703 લાશન ર્નબાલ 38801 લાશન ર્નબાલ 39.97

1703 વ્શીરફયો યીેયીંગ 39301 વ્શીરફયો યીેયીંગ 4.58

1703 અઉટ વોર્વિંગથી કચયો 
ઉાડલાનુ ંકાભ (વેકન્ડયી)

48901 કચયો ઉાડલાનુ ંકાભ 693.58

1703 અઉટ વોર્વિંગથી કચયો 
ઉાડલાનુ ંકાભ (પ્રાઆભયી)

48905 કચયો ઉાડલાનુ ંકાભ 
(એજન્વીને ચકૂલલાનો 
ખચટ)

2181.96

1703 શાઉર્વિંગ વોવા. વપાઆ ગ્રાટં 48904 સ્ટ્ભાટટ વોવામટી વટશત 136.14

1703 અઉટ વોર્વિંગથી લોંકા, 
નારા, લુરમા, ફોક્વ ગટય 
વપાઆ

48906 લોંકા, નારા, લુરમા, 
ફોક્વ ગટય વપાઆ

49.88

1703 ડોય ટુ ડોય કરેક્ળન 48907 ડોય ટુ ડોય કરેક્ળન 2369.59

ખ વ કન્ઝલચન્વી 7499.95
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1704 યેગ ીકવટ અર્થિક ર્લકાવ 48501 યેગ ીકવટ મોજના ખચટ 
(ગ્રાટેંફર)

0.04

1703 એભ.જી.એવ.એભ. આમ્પ્રી યરુ્નટ 48501 પ્રોજેક્ટ ખચટ (ગ્રાટં વાભે) 0.00

1703 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન
(કેેવીટી લફલ્ડીંગ)

48502 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન
(કેેવીટી લફલ્ડીંગ) 

(ગ્રાટેંફર)

20.16

1703 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન
(અઆ.આ.વી.)

48503 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન
(અઆ.આ.વી.) (ગ્રાટેંફર)

12.20

ખ વ કન્ઝલચન્વી ગ્ર ાંટ ખર્ચ 32.40

ખ વ કન્ઝલચન્વી કુર 7532.35

વોચરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
1705 વોલરડ લેસ્ટ્ટ (લોંકા ગેંગ)   

ગાય ખચટ
30100 ગાય ખચટ 149.25

 લોંક  ગેંગ કુર 149.25

વો.લે.ભે. ગ્ર ાંટ ખર્ચ 32.40

 વોચરડ લેસ્ટ નોન 
ગ્ર ાંટેફર કુર

15628.59

વોચરડ લેસ્ટ કુર 15660.99

એ.એન.વી.ડી.
1711 એ.એન.વી.ડી. ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 338.86

1711 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 34.70

1711 અઉટ વોર્વિંગ લાશન ખચટ 31103 અઉટ વોર્વિંગ લાશન ખચટ 0.00

1711 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.19

1711 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.02

1711 એ.એન.વી.ડી. ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 4.45

1711 દલાઓ ને વાધનો ખયીદી ખચટ 48401 દલાઓ ને વાધનો ખયીદી 8.53

1711 એ.એન.વી.ડી. ર્નબાલ ભયાભત 38602 ર્નબાલ ભયાભત 2.49

1703 શ ુટયલશન ખચટ 34002 શ ુટયલશન ખચટ 0.00

1703 શ ુભદદપાા 49203 શ ુભદદપાા 125.95

1703 શઓુને ખોયાકી 48701 શઓુને ખોયાકી 158.71

1703 કુતયા વ્મરં્ધકયણ 48903 કુતયા વ્મરં્ધકયણ 83.65

એ.એન.વી.ડી. કુર 757.55
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પ્રોજેકટ ળ ખ 
1801 પ્રોજેક્ટ ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 93.82

1801 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 0.00

1802 એન.ય.ુએર.એભ. ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ (ગ્રાટેંફર) 33.15

1802 એન.ય.ુએર.એભ. મોજના 
ખચટ

48501 ગ્રાટેંફર 19.87

1801 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.41

1801 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

1801 પ્રોજેકટ ખચટ 48501 પ્રોજેકટ ખચટ 1.35

1801 વક્ષભ યાજકોટ 49118 વક્ષભ યાજકોટ 0.02

1802 ભટશરા ઉત્કટ મોજના 31300 ભટશરા ઉત્કટ મોજના 
(ગ્રાટેંફર)

2.24

1803 પ્રધાનભતં્રી સ્ટ્લર્નધી મોજના 31300 પ્રધાનભતં્રી સ્ટ્લર્નધી 
મોજના (ગ્રાટેંફર)

3.22

1802 યેન ફવેયા ર્નબાલ ખચટ 38303 ગ્રાટં વાભે 21.84

1801 લાશન ખચટ 38801 લાશન ખચટ 2.23

પ્રોજેક્ટ કુર 178.15

વ ાંસ્કૃવતક વલક વ વલબ ગ
1901 વભાજકલ્માણ ને વાસં્ટ્કૃર્તક 

ગાય ખચટ
30100 ગાય ખચટ 121.88

1901 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 6.80

1901 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.06

1901 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

1901 ળશયેી કામટક્ભ પ્રવરૃ્ત 49105 ળશયેી કામટક્ભ 203.61

1901 વાસં્ટ્કૃર્તક ર્લકાવ ર્લજી 43103 ર્લજી ખચટ 6.93

1901 ફશનેો-ફાકો કલ્માણ પ્રવરૃ્ત 49107 ગં ર્લધ્માથીને રાઆર્વકર 0.00

1901 ભેમયશ્રી એલોડટ (ળીલ્ડ) 49110 ભેમયશ્રી એલોડટ 0.00

1901 ડો.આંફેડકય ઉત્વલ ઉજલણી 
ખચટ

49113 ડો.આંફેડકય ઉત્વલ 
ઉજલણી ખચટ

0.00

1901 ઉજલણી ખચટ (૨૬ જાન્ય,ુ ૧૫ 
ઓગસ્ટ્ટ, ૧ ભે, ૧૯ નલે.

49117 ડે.ઉજલણી ખચટ 24.70

1902 ટદલાી કાર્નિલર 49117 ટદલાી કાર્નિલર 2.72

1903 ઉચ્ચ ભ્માવ થે કન્મા 
વશામ

49105 prR VeIF;VY[" ALP5L[PV[,P 

S]8}\A lJWFYL"G[ ;CFI

0.00
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1904 ભદદ પાો 49201 SPIC MACAY અર્થિક 
વશામ

0.00

વ ાંસ્કૃવતક વલક વ વલબ ગ કુર 367.70

યેવકોચ સ્ોટચવ વાંકુર
1901 યાજકોટ ભેયેથોન 49123 યાજકોટ ભેયેથોન 0.00

1902 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.00

1901 યભત-ગભતના વાધનો 57407 ખેરાડીઓને પ્રોત્વાશન 0.00

1902 યભત-ગભતના ંવાધનો ભાટે 
લોડટ લાઆઝ ગ્રાટં પાલણી

57407 યભત-ગભતના ંવાધનો 
ભાટે લોડટ લાઆઝ ગ્રાટં 
પાલણી

0.00

1904 જુદી-જુદી યભતો ભાટે સ્ટ્ધાટ 49105 જુદી-જુદી યભતો ભાટે સ્ટ્ધાટ 0.00

1905 આન્ટય કોો. ટુનાટભેન્ટ 49105 આન્ટય કોો. ટુનાટભેન્ટ 0.00

1906 સ્ટ્ોટટવ પીએસ્ટ્ટા 49105 સ્ટ્ોટટવ પીએસ્ટ્ટા 0.00

2302 સ્ટ્ોટટવ વકુંર ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 12.75

2302 સ્ટ્ટેટડમભ ખચટ/વસં્ટ્થાને ગ્રાટં 49121 સ્ટ્ટેટડમભ ખચટ/વસં્ટ્થાને 
ગ્રાટં

0.00

2303 રોક ર્લજ્ઞાન કેન્દ્ર વસં્ટ્થાને 
ગ્રાટં

49121 રોક ર્લજ્ઞાન કેન્દ્ર 
વસં્ટ્થાને ગ્રાટં

5.00

યેવકોચ સ્ોટચવ વાંકુર કુર 17.75

સ્ન ન ગ ય
3001 સ્ટ્નાનાગાય ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 233.03

3001 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 2.65

3001 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.24

3001 યચયુણ ર્નબાલ ખચટ 38306 સ્ટ્નાનાગાય ર્નબાલ (અઉટ 
વોર્વિંગ)

7.32

3001 વાધન વાભગ્રી 38701 વાધન વાભગ્રી 0.00

3001 સ્ટ્નાનાગાય  ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 32.38

સ્ન ન ગ ય કુર 275.62

ર મબે્રયી
2007 સુ્ટ્તકારમ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 83.22

2007 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.92

2007 સુ્ટ્તક ખયીદી આત્માદી યચયૂણ 
ખચટ

49301 વાટદરલાય/સુ્ટ્તક ખયીદી 0.00

2007 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 2.59

2007 સુ્ટ્તકારમ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 4.04

2007 લફન વયકાયી વસં્ટ્થાને ગ્રાટં 49121 રામબે્રયી ગ્રાટં 20.60
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2007 લાચંન ગશૃ 49120 લાચંન ગશૃ 0.02

2007 અઉટ વોર્વિંગ કભટચાયી 31101 અઉટ વોર્વિંગ કભટચાયી 48.95

2007 વપાઆ ખચટ 48901 વપાઆ ખચટ 11.00

2004 વાધન વાભગ્રી /યચયુણ ખચટ 49302 ટોઆઝ ખયીદી/બકુ 
ફાઆન્ડીંગ

0.04

2007 ળૈક્ષલણક/વાટશત્ત્મક કામટિભ 49113 કામટિભ 0.93

2008 બકુ પેય 49113 બકુ પેય 0.00

ર મબે્રયી કુર 173.31

દફ ણ શટ લ ળ ખ 
2101 દફાણ શટાલ ળાખા ગાય 

ખચટ
30100 ગાય ખચટ 298.24

2101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 26.86

2101 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.85

2101 દફાણ શટાલ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.97

2101 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

દફ ણ શટ લ કુર 326.92

એસ્ટેટ ળ ખ 
2301 એસ્ટ્ટેટ ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 149.68

2301 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 12.62

2301 અઉટ વોર્વિંગ લાશન ખચટ 31102 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 0.00

2301 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.71

2301 એસ્ટ્ટેટ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 23.47

2301 કોમ્યરુ્નટી શોર 
વચંારન/વપાઆ ખચટ

38601 વપાઆ ખચટ 39.99

2301 કોમ્ય.ુશોર PNG ગેવ ખચટ 43101 કોમ્ય.ુશોર PNG ગેવ ખચટ 4.08

એસ્ટેટ કુર 231.55

ટી.ી. એન્ડ ડેલ. ળ ખ 
2401 ટી.ી. એનડ્ ડેલ. ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 515.96

2401 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 34.60

2401 અઉટ વોર્વિંગ લાશન ખચટ 31101 અઉટ વોર્વિંગ લાશન 
ડ્રાઆલય

9.00
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2401 અઉટ વોર્વિંગ ર્વક્યોયીટી 48800 અઉટ વોર્વિંગ ર્વક્યોયીટી 0.00

2401 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

0.00

2401 જાશયેાત ખચટ 34500 જાશયેાત ખચટ 0.00

2401 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 10.00

2401 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.22

2401 વાધન-વાભગ્રી ખયીદી 57405 વાધન-વાભગ્રી ખચટ 0.77

2301 નર્ધકૃત દફાણ દુય 
કયલાનુ ંકાભ

57403 દફાણ શટાલલાનો ખચટ 0.07

2401 ટાઉન પ્રાર્નિંગ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.94

ટી.ી. એન્ડ ડેલરભેન્ટ 571.56

ટી.ી. અભરીકયણ
3101 ગલનટભેન્ટ ટી.ી ગાય ખચટ 30100 યીએમ્ફવટ ખચટ 0.00

ટી.ી. અભરીકયણ કુર 0.00

Jn NURM

Mission-1 

2764 સ્ટ્ટાપ ખચટ 31300 તારીભ/વેર્ભનાય ર્લગેયે 85.07

2764 કન્વલ્ટન્ટ પી 31200 કન્વલ્ટન્ટ પી 0.24

2764 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.02

2764 સ્ટ્ટેળનયી ખચટ 34603 સ્ટ્ટેળનયી ખચટ 0.00

Jn NURM

Mission- 2

2765 સ્ટ્ટાપ ખચટ 31300 તારીભ/વેર્ભનાય ર્લગેયે 0.00

Jn NURM Mission 

1&2 S],

85.33

આલ વ મોજન 
આલ વ મોજન  વલબ ગ

3400 અલાવ મોજના ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 330.35

3400 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 6.75

3400 લાશન બાડા 31103 લાશન બાડા 0.00

3400 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

2770 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
વેર

30100 ગાય ર્લગેયે (ગ્રાટં વાભે) 49.52
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2771 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.16

2771 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 1.35

આલ વ મોજન  કુર 388.13

ભશ ત્ભ  ગ ાંધી મ્યચુઝમભ
3500 મ્યલુઝમભ ર્નબાલ-ભયાભત 

ખચટ
38602 મ્યલુઝમભ ર્નબાલ 0.00

3500 મ્યલુઝમભ વચંારન ખચટ 31300 મ્યલુઝમભ વચંારન ખચટ 0.00

3500 મ્યલુઝમભ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.00

3500 ભશાત્ભા ગાધંી મ્યલુઝમભ 
વશામ

49121 મ્યલુઝમભ પાો/વશામ 234.50

3500 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.00

ભશ ત્ભ  ગ ાંધી મ્યચુઝમભ 
કુર

234.50

જાશયે ફગીર્  ફ ર 
ક્રિડ ાંગણ ળ ખ 

2501 જાશયે ફગીચા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 274.51

2501 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 2.93

2501 ફગીચા ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 21.87

2501 પ્રે ગ્રાઉન્ડ વયપેવીંગ 
ભયાભત

38302 પ્રે ગ્રાઉન્ડ વયપેવીંગ 
ભયાભત

17.73

2502 વકુ્ષાયોણ ખચટ 48604 વકુ્ષાયોણ ખચટ 259.36

2501 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.01

2501 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.12

2502 જાશયે ફગીચા ર્નબાલ 
ભયાભત

38301 ર્નબાલ ભયાભત 614.64

2501 ફ્રાલય ળો 49117 ફ્રાલય ળો 152.23

2701 ર્નબાલ ભયાભત (ર્વલીર)

ફાધંકાભ
38301 ર્નબાલ ભયાભત (ર્વલીર)

ફાધંકાભ
49.81

ફગીર્  કુર 1393.21

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ ળ ખ 
2601 પ્રાણી વગં્રશારમ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 131.06

2601 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 41.07
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2601 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.74

2601 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.10

2601 લન્મ શઓુનો ખોયાક 48703 લન્મ શઓુનો ખોયાક 112.00

2601 ક્ષીઓ ભાટે ભાા 38307 ર્નબાલ ભયાભત 1.34

2602 પ્રાણી વગં્રશારમ ર્નબાલ 
ભયાભત

38307 ર્નબાલ ભયાભત 0.00

2601 દલા ને વાધનો ખયીદી 48702 દલા ને વાધનો ખયીદી 3.50

2601 સ્ટ્ટાપ ર્લભા મોજના પાો 31405 સ્ટ્ટાપ ર્લભા ર્પ્રભીમભ 0.80

2601 પ્રાણી વગં્રશારમ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 11.72

2601 ઝુ ભેઆન્ટેનન્વ તથા પ્રભોળન 49105 એજ્યકેુળનર એક્ટીલીટી 8.51

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ ળ ખ 310.84

 લોટય લકચવ ળ ખ 
1601 લોટય લકટવ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 1305.23

1601 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 12.31

1601 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

0.00

1602 ટેન્ડય ખચટ 34600 ટેન્ડય ખચટ 0.00

1601 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 5.64

1601 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.06

1601 ર્નબાલ ભયાભત 38601 ાઆરાઆન ર્નબાલ 758.77

1605 ર્નબાલ ભયાભત 38601 ાઆરાઆન ર્નબાલ 
(ઝોનર)

0.00

1602 ર્નબાલ ભયાભત 38601 ાઆરાઆન ર્નબાલ 
(પ્રોજેક્ટ)

0.00

1603 ર્નબાલ ભયાભત 38601 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયો 
ભાટે ર્નબાલ ભયાભત 
(ઝોનર)

92.14

1601 લાલ્લ ઓયેટીંગ ખચટ 38602 લાલ્લ ઓયેટીંગ ખચટ 
(ઝોનર)

312.50
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1601 ાણી યૂલઠાનો વયકાયી 
ચાર્જ

48202 ાણી યૂલઠાનો વયકાયી 
ચાર્જ (પ્રોજેક્ટ)

3366.46

લોટય લકચવ કુર 5853.11

ક્રપલ્ટય પ્ર ન્ટ
1602 ટપલ્ટય પ્રાન્ટ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 341.22

1602 ટપલ્ટય પ્રાન્ટ/મ્ીંગ સ્ટ્ટેળન 38602 ર્નબાલ ભયાભત (પ્રોજેક્ટ) 691.60

1602 ટપલ્ટય પ્રાન્ટ ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ (પ્રોજેક્ટ) 3442.04

1602 કેભીકલ્વ લયાળ 48204 કેભીકલ્વ લયાળ (પ્રોજેક્ટ) 91.16

ક્રપલ્ટય પ્ર ન્ટ કુર 4566.02

લોટય વપ્ર ઇ ઇભયજન્વી 
મોજન 

1605 લોટય વપ્રાઆ ભેઆન્ટેનન્વ 
મોજના

38605 જાશયે ડકંી ર્નબાલ 
ભયાભત (પ્રોજેક્ટ)

52.92

1605 નભટદા અધાટયત ાઆરાઆન 38606 નભટદા અધાટયત 
ાઆરાઆન (ન્માયા, 
યૈમાધાય, ઘટેંશ્વય, શડાા) 
(પ્રોજેક્ટ)

36.29

1605 ન્માયી-૧ મોજના વચંારન 
તથા ર્નબાલ

38607 ાણી યૂલઠા ર્નબાલ 
ભયાભત (પ્રોજેક્ટ)

114.74

2750 ટેન્કય દ્વાયા ાણી ર્લતયણ 64612 ાણી ર્લતયણ ખચટ 
(ઝોનર)

607.04

લોટય વપ્ર ઇ ઇભયજન્વી 
મોજન  કુર

810.99

લોટય લકચવ સ્ટોય ખયીદ
9904 લોટય લકટવ ળાખા સ્ટ્ટોય ખયીદ 75402 લોટય લકટવ સ્ટ્ટોય 

(પ્રોજેક્ટ)

194.04

લોટય લકચવ સ્ટોય ખયીદ 
કુર

194.04

લોટય લકચવ કુર 11424.16

ફ ાંધક ભ ળ ખ 
2701 ફાધંકાભ ળાખા ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 1043.74

2701 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 3.90
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2702 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ ખચટ 34600 ઓટપવ સ્ટ્ટેળનયી/ર્પ્રન્ટીંગ 
ખચટ

0.00

2701 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 2.75

2701 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.08

2701 ફાધંકાભ  ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.43

2701 ટેન્ડય ખચટ 34600 ટેન્ડય ખચટ 8.42

2701 કોોયેળનની જભીન 
અયક્ષણ ખચટ

38101 જભીન અયક્ષણ ખચટ 20.79

2701 આભાયત ભયાભત (જનયર) 38201 આભાયત ભયાભત (જનયર) 158.70

2701 ળાા ભયાભત 51120 ળાા ભયાભત 57.87

2701 જાશયે ફાથરૂભ, મતુયડી ભયાભત 38405 ળૈાચારમ ભયાભત 32.40

2701 ગટય ભયાભત 38501 ગટય ભયાભત 54.57

2704 કોમ્યરુ્નટી શોર સધુાયણા 38205 કોમ્યરુ્નટી શોર ભયાભત 6.96

2701 પ્રેનેટોયીમભ વામન્વ વેન્ટય 
ર્નબાલ ભયાભત

38303 પ્રેનેટોયીમભ વામન્વ 
વેન્ટય ર્નબાલ ભયાભત

0.00

1901 સ્ટ્ોટટવ પેર્વરીટી 38303 ર્નબાલ ભયાભત 0.00

2701 નારા-રુો દુયસ્ટ્તી 38412 નારા-રુો દુયસ્ટ્તી 32.16

2701 યસ્ટ્તા ભયાભત 38407 ડાભય/િોંિીટ /ેલય /કાચા
યસ્ટ્તા ભયાભત (જે યસ્ટ્તા ય
ાણીની રાઆન, ડ્રેનેજ,

ગેવરાઆન તેભજ ભેટરીંગ
થમેર શોમ ત્મા)ં

710.35

2703 યોડ યીસ્ટ્ટોયેળન 38407 ડી-અઆ ાઆરાઆન કાભ 
અંતગટત

6.61

2702 ફુટાથ યીેયીંગ 38413 ફુટાથ યીેયીંગ 90.95

2703 ેર્લગ બ્રોક ર્નબાલ ભયાભત 38413 ેર્લગ બ્રોક ર્નબાલ 
ભયાભત

0.00

2701 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયભા ં
ર્નબાલ ભયાભત

38601 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયભા ં
ર્નબાલ ભયાભત

0.00

2702 એયોફીક ઝોન 38303 એયોફીક ઝોન 0.00

2701 યેલ્લે િોર્વિંગ ર્નબાલ ખચટ 38413 યેલ્લે િોર્વિંગ ર્નબાલ ખચટ 194.05

2701 બમકાયક આભાયત વરાભતી 
ખચટ

57406 બમકાયક આભાયત 
વરાભતી ખચટ

27.48

1710 સ્ટ્ભળાન સધુાયણા યચયુણ 
ખચટ

38401 સ્ટ્ભળાન ર્નબાલ 12.95
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1710 કબ્રસ્ટ્તાન સધુાયણા યચયુણ 
ખચટ

38402 કબ્રસ્ટ્તાન ર્નબાલ 1.14

ફ ાંધક ભ ખર્ચ 2466.30

2702 યોડ યીસ્ટ્ટોયેળન 38407 યોડ યીસ્ટ્ટોયેળન (ભોન્સનુ 
ગ્રાટં વાભે)

58.38

ફ ાંધક ભ ગ્ર ાંટ ખર્ચ કુર 58.38

ફ ાંધક ભ ખર્ચ 2524.68

ડ્રેનેજ ળ ખ 
2901 ડ્રેનેજ મોજના ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 603.09

2901 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ 
(ઝોનર)

7.69

2901 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય (ઝોનર) 0.55

2901 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ (ઝોનર) 0.18

2901 ડ્રેનેજ  ર્લજી લયાળ 43103 ર્લજી ખચટ (પ્રોજેક્ટ) 1462.50

2901 રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 66971 ર્નબાલ ભયાભત (પ્રોજેક્ટ) 283.97

2901 મ્ીંગ સ્ટ્ટેળન 66972 ર્નબાલ ભયાભત (પ્રોજેક્ટ) 356.92

2901 કરેક્ટીલ ર્વસ્ટ્ટભ 66973 ર્નબાલ ભયાભત (ઝોનર) 258.37

2901 ક્રીનીંગ ભળીનયી 66974 ર્નબાલ ભયાભત (પ્રોજેક્ટ) 275.60

2901 લોટય ોલ્યળુન 48303 લોટય ોલ્યળુન ળેળ 
(પ્રોજેક્ટ)

0.00

2905 ડ્રેનેજ ર્નબાલ/ભયાભત 65403 નલા બેરા ર્લસ્ટ્તાયો 
ભાટે (ઝોનર)

0.00

2901 ડ્રેનેજ ર્નબાલ/ભયાભત 65403 ર્નબાલ ભયાભત (ઝોનર) 620.02

ડ્રેનેજ કુર 3868.89

ટ્ર ન્વોટચ  વલબ ગ
3300 રાન્વોટટ ર્લબાગ ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 191.37

3300 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 2.77

3300 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.31
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3300 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

3300 સ્ટ્ટેળનયી 34604 સ્ટ્ટેળનયી 0.00

3301 વાઆકર ળેયીંગ 
ર્નબાલ/ભયાભત

38601 વાઆકર ળેયીંગ 
ર્નબાલ/ભયાભત

1.94

3300 રાટપક ર્નમભન 38411 રાટપક ર્નમભન તથા 
સળુોબન (૫૦% ગ્રાટેંફર)

184.51

3301 આરેક્રીક લાશનો વફવીડી 49121 આરેક્રીક લાશનો વફવીડી 3.20

3300 અય.અય.એર. ને પાલણી 49121 અય.અય.એર.પાલણી 2000.00

3300 અઆ.આ.વી. એક્ટીલીટી 34500 અઆ.આ.વી. એક્ટીલીટી 0.00

3300 રાન્વોટટ  ર્લબાગ ર્લજી 43103 ર્લજી ખચટ 0.05

ટ્ર ન્વોટચ  વલબ ગ કુર 2384.15

જાશયે વળક્ષણ
પ્ર થવભક વળક્ષણ વવભતી પ ો

3201 ગ્રાન્ટ ખચટ પાો-ય૦% 51101 ળૈક્ષલણક કભટચાયી ભશકેભ 
ખચટ

2233.68

3201 ન્મ ખચટ 51102 ન્મ ખચટ 10.88

3202 લફનગ્રાન્ટ ાત્ર ખચટ પાો-
૧૦૦%

51101 ળૈક્ષલણક કભટચાયી ભશકેભ 
ખચટ

114.24

3202 ન્મ ખચટ 51102 ન્મ ખચટ 54.74

3201 વકન્મા વમદૃ્ધદ્ધ મોજનાભા ંપાો 31401 ર્લદ્યાથીનીઓ ભાટે 2.96

3201 ર્લદ્યાથીઓ ભાટે ળશયેી પ્રલાવ 57408 ર્લદ્યાથીઓ ભાટે ળશયેી પ્રલાવ 0.00

પ્ર થવભક વળક્ષણ કુર 2416.50

ભ ધ્મવભક ળ  ઓ/ શ ઇસ્કુર
ળેઠ શ ઇસ્કુર

3203 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 2.48

3203 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 
ગાય ખચટ

0.39

3203 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.17

3203 ળેઠ શાઆસ્ટ્કુર ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.00

3203 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 0.00

3203 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય ખયીદી 61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય ખયીદી 0.23

3203 ોાક ખચટ 31401 ોાક ખચટ
(તભાભ ળાાઓ)

25.41
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3203 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.25

3203 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.01

ળેઠ શ ઇસ્કુર કુર 28.94

લીય વ લયકય શ ઇસ્કુર
3204 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 0.45

3204 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 
ગાય ખચટ

0.00

3204 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.16

3204 લીય વાલયકય ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.00

3204 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 0.56

3204 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય ખયીદી 61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય 
ખયીદી

0.00

3204 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી પ્રલાવ 57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.00

3204 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.00

3204 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.00

લીય વ લયકય શ ઇસ્કુર કુર 1.17

એકન થ ય નડે શ ઇસ્કુર
3205 એકનાથ યાનડે ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 7.55

3205 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક
ગાય ખચટ

0.00

3205 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 0.45

3205 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.14

3205 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 1.09

3205 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય ખયીદી 61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય ખયીદી 0.09

3205 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.14

3205 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.01

3205 આભાયત ભયાભત 38204 ળાા આભાયત ભયાભત 0.00

3205 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.05

એકન થ ય નડ ેશ ઇસ્કુર કુર 9.52

ભશ ય ણી રક્ષ્ભીફ ઇ કન્મ  
વલદ્ય રમ

3206 ભ.ર.ક.લી. ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 0.00
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3206 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 
ગાય ખચટ

0.00

3206 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.36

3206 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.18

3206 ભ.ર.ક.લી. ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.01

3206 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 0.05

3206 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય ખયીદી 61000 વાધનવાભગ્રી/પર્નિચય ખયીદી 0.00

3206 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.00

3206 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.00

3206 આભાયત ભયાભત 38204 ળાા આભાયત ભયાભત 0.00

3206 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.00

ભશ ય ણી રક્ષ્ભીફ ઇ કન્મ  
વલદ્ય રમ કુર

0.60

વયોજીની ન મડુાં કન્મ  
વલદ્ય રમ

3207 વયોજીની નામડુ ંકન્મા 
ર્લદ્યારમ ગાય ખચટ

30100 ગાય ખચટ 7.55

3207 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 
ગાય ખચટ

0.89

3207 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 3.00

3207 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

3207 વયોજીની નામડુ કન્મા 
ર્લદ્યારમ ર્લજી ખચટ

43103 ર્લજી ખચટ 0.00

3207 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય 
ખયીદી

61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય 
ખયીદી

1.50

3207 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

2.16

3207 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.08

3207 આભાયત ભયાભત 38204 ળાા આભાયત ભયાભત 0.13

3207 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.20

વયોજીની ન મડુ કન્મ  
વલદ્ય રમ કુર

15.51
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મયુરીધય ભ ધ્મવભક ળ  
3208 મયુરીધય ભાધ્મર્ભક ળાા 

ગાય ખચટ
30100 ગાય ખચટ 0.83

3208 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 30101 અઉટ વોર્વિગ ર્ળક્ષક 
ગાય ખચટ

0.30

3208 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 0.38

3208 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.04

3208 મયુરીધય ળાા ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.13

3208 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય 
ખયીદી

61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય 
ખયીદી

0.00

3208 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.01

3208 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.00

3208 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.02

મયુરીધય ભ ધ્મવભક 
ળ   કુર

1.71

ભ ધ્મવભક વળક્ષણઃ શ ઇસ્કુરો
3210 શાઆસ્ટ્કુર ગાય ખચટ 30100 ગાય ખચટ 0.00

3210 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય/ ભકાન બાડું 0.00

3210 ટેલરપોન ખચટ 34100 ટેલરપોન ખચટ 0.00

3210 શાઆસ્ટ્કુર ર્લજી ખચટ 43103 ર્લજી ખચટ 0.00

3210 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 0.00

3210 વાધનવાભગ્રી /કોમ્પ્યટુય 
ખયીદી

61000 વાધનવાભગ્રી /પર્નિચય 
ખયીદી

0.00

3210 ોાક ખચટ (તભાભ ળાા) 31401 ોાક ખચટ 0.00

3210 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

57408 વાસં્ટ્કૃર્તક પ્રવરૃ્ત ર્લદ્યાથી 
પ્રલાવ

0.00

3210 યભત-ગભત વાધનો ખચટ 57407 યભત-ગભત વાધનો 0.00

3210 પામય વેફ્ટી વાધનો 38703 પામય વેફ્ટી વાધનો 0.00

શ ઇસ્કુર કુર 0.00
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વાંકચરત ફ વલક વ ળ ખ 
(ગ્ર ાંટેફર)

ઘટક-૧
2801 વકંલરત ફાર્લકાવ ળાખા

ઘટક-૧ગાય
30100 ઘટક-૧ ગાય 24.54

2804 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ 8.34

2801 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30901 ભાનદ લેતન 0.00

2801 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.53

2801 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 9.45

2801 અઆ.વી.ડી.એવ. ઘટક-૧ 
ર્લજી

43103 ર્લજી ખચટ 0.00

2801 વાધનવાભગ્રી ખચટ 57405 વાધનવાભગ્રી ખચટ 0.00

2801 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 57411 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 143.22

2801 પનીચય ખયીદી 61000 પનીચય ખયીદી 0.50

2801 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ભયાભત 2.50

2801 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 35003 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 0.00

2801 ભાતા મળોદા એલોડટ 35004 ભાતા મળોદા એલોડટ 0.32

2801 પરેક્વી 35006 પરેક્વી 0.00

2801 લીજ કનેકળન 43104 લીજ કનેકળન 0.05

2801 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 48907 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 7.69

2801 અઆ.આ.વી. 35005 અઆ.આ.વી. 0.01

2801 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 48911 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 1.95

2801 ી.એભ.એભ.લી.લામ. 49202 ી.એભ.એભ.લી.લામ. 

વશામ
0.00

2801 ફેઝ 31301 ફેઝ (અઆ કાડટ) 0.00

2801 આવીવીઆ 31300 આવીવીઆ (તાલરભ) 0.00

2801 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 31401 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 0.00

2805 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 48910 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 0.11

2803 વાટદરલાય ખચટ 34000 આંગણલાડી વાટદરલાય 2.38

2803 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30100 લેતન લધાયો 0.00
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2803 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 35004 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 0.00

2805 ન્યરુીળન ર્ભળન 57411 ન્યરુીળન ર્ભળન 2.38

2801 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 48901 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 0.00

2803 ઘોટડમાઘય 48910 ઘોટડમાઘય 0.00

2804 અઆ.એર.એ. ભોડલરુ 31300 આંગણલાડી તારીભ 0.00

2801 ર્લર્લધ મોજનાઓ 35007 ર્લર્લધ મોજનાઓ 4.08

ઘટક-૧ ગ્રાટેંફર કુર 208.05

2801 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ(નોન 
ગ્રાટેંફર)

1.41

2803 ભોફાઆર લાશન ખચટ 38801 ભોફાઆર લાશન ખચટ 
(નોન ગ્રાટેંફર)

4.68

ઘટક-૧ નોન ગ્ર ાંટેફર 6.09

આઇ.વી.ડી.એવ ધટક-૧ 
કુર

214.14

ઘટક-ય (ગ્ર ાંટેફર)

2802 વકંલરત ફાર્લકાવ ળાખા 
ગાય

30100 ઘટક-ય ગાય 35.20

2805 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ 6.54

2802 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30901 ભાનદ લેતન 0.00

2802 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.44

2802 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 11.82

2802 અઆ.વી.ડી.એવ. ઘટક-ય 
ર્લજી

43103 ર્લજી ખચટ 0.00

2802 વાધનવાભગ્રી ખચટ 57405 વાધનવાભગ્રી ખચટ 0.00

2802 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 57411 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 124.12

2802 પનીચય ખયીદી 61000 પનીચય ખયીદી 0.00

2802 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ભયાભત 2.50

2802 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 35003 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 0.00

2802 ભાતા મળોદા એલોડટ 35004 ભાતા મળોદા એલોડટ 0.84

2802 પરેક્વી 35006 પરેક્વી 0.00
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2802 લીજ કનેકળન 43104 લીજ કનેકળન 0.00

2802 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 48907 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 6.70

2802 અઆ.આ.વી. 35005 અઆ.આ.વી. 0.01

2802 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 48911 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 1.66

2802 ી.એભ.એભ.લી.લામ. 49202 ી.એભ.એભ.લી.લામ. 

વશામ
0.00

2802 ફેઝ 31301 ફેઝ (અઆ કાડટ) 0.00

2802 આવીવીઆ 31300 આવીવીઆ (તાલરભ) 0.00

2802 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 31401 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 0.00

2806 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 48910 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 0.14

2804 વાટદરલાય ખચટ 34000 આંગણલાડી વાટદરલાય 2.45

2804 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30100 લેતન લધાયો 0.00

2804 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 35004 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 0.00

2806 ન્યરુીળન ર્ભળન 57411 ન્યરુીળન ર્ભળન 2.46

2802 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 48901 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 0.00

2804 ઘોટડમાઘય 48910 ઘોટડમાઘય 0.00

2805 અઆ.એર.એ. ભોડલરુ 31300 આંગણલાડી તારીભ 0.00

2802 ર્લર્લધ મોજનાઓ 35007 ર્લર્લધ મોજનાઓ 0.00

ઘટક-૨ ગ્રાટેંફર કુર 194.88

2802 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ(નોન 
ગ્રાટેંફર)

1.40

2804 ભોફાઆર લાશન ખચટ 38801 ભોફાઆર લાશન ખચટ 
(નોન ગ્રાટેંફર)

4.44

2804 સ્ટ્ભાટટ આંગણલાડી 57411 આંગણલાડી (નોન 
ગ્રાટેંફર)

0.00

ઘટક-૨ નોન ગ્ર ાંટેફર 5.84

આઇ.વી.ડી.એવ ધટક-૨ 
કુર

200.72

ઘટક-૩ (ગ્ર ાંટેફર)

2805 વકંલરત ફાર્લકાવ ળાખા 
ગાય

30100 ઘટક-૩ ગાય 24.12

2806 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ 10.84

2803 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30901 ભાનદ લેતન 0.39

2806 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.41
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2803 ભકાનબાડૂં 35200 ભકાનબાડૂં 11.88

2803 વાધનવાભગ્રી ખચટ 57405 વાધનવાભગ્રી ખચટ 0.00

2803 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 57411 ોક નાસ્ટ્તા ખચટ 123.41

2803 પનીચય ખયીદી 61000 પનીચય ખયીદી 0.00

2805 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ભયાભત 2.50

2803 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 35003 ટકળોયી ળક્ક્ત મોજના 0.00

2805 ભાતા મળોદા એલોડટ 35004 ભાતા મળોદા એલોડટ 0.32

2803 પરેક્વી 35006 પરેક્વી 0.00

2803 લીજ કનેકળન 43104 લીજ કનેકળન 0.00

2803 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 48907 ડોય સ્ટ્ટે ડીરીલયી 7.28

2803 અઆ.આ.વી. 35005 અઆ.આ.વી. 0.01

2803 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 48911 ભોર્નટયીંગ આલેલ્યળુન 1.75

2803 ી.એભ.એભ.લી.લામ. 49202 ી.એભ.એભ.લી.લામ. વશામ 0.00

2803 ફેઝ 31301 ફેઝ (અઆ કાડટ) 0.00

2803 આવીવીઆ 31300 આવીવીઆ (તાલરભ) 0.00

2803 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 31401 બ્રાઉવ ર્વરાઆ 0.00

2807 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 48910 આંગણલાડી ટેબ્રેટ 0.03

2805 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય (આંગણલાડી) 2.47

2806 આંગણલાડી ભાનદ લેતન 30100 લેતન લધાયો 0.00

2806 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 35004 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 0.00

2808 ન્યરુીળન ર્ભળન 57411 ન્યરુીળન ર્ભળન 2.44

2803 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 48901 સ્ટ્લચ્છતા શાઆજીન 0.00

2809 ઘોટડમાઘય 48910 ઘોટડમાઘય 0.00

2806 અઆ.એર.એ. ભોડલરુ 31300 આંગણલાડી તારીભ 0.00

2803 ર્લર્લધ મોજનાઓ 35007 ર્લર્લધ મોજનાઓ 0.00

ઘટક-૩ ગ્રાટેંફર કુર 187.85

2803 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ(નોન 
ગ્રાટેંફર)

0.00

2806 ભોફાઆર લાશન ખચટ 38801 ભોફાઆર લાશન ખચટ 
(નોન ગ્રાટેંફર)

2.76

ઘટક-૩ નોન ગ્ર ાંટેફર 2.76

આઇ.વી.ડી.એવ ધટક-૩ કુર 190.61
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અફચન પ્રોગ્ર ભ (ગ્ર ાંટેફર)

2850 ફટન પ્રોગ્રાભ ગાય 30100 ફટન પ્રોગ્રાભ ગાય 18.49

2850 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 18.77

2850 વાટદરલાય ખચટ 34000 વાટદરલાય 0.39

2850 પનીચય ખયીદી 61000 પનીચય ખયીદી 0.00

2850 લાશન ર્નબાલ ખચટ 38801 લાશન ર્નબાલ ભયાભત 2.50

2850 ર્લર્લધ મોજનાઓ 35004 ર્લર્લધ મોજનાઓ 0.00

2850 ફાધંકાભ 38205 ફાધંકાભ 0.00

2851 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 
એલોડટ

35004 ભાતા મળોદા ગૈાયલર્નર્ધ 
એલોડટ

0.00

અફચન પ્રોગ્ર ભ ગ્ર ાંટેફર કુર 40.15

2851 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ ખચટ 30101 અઉટ વોર્વિંગ સ્ટ્ટાપ (નોન 
ગ્રાટેંફર)

0.00

અફચન પ્રોગ્ર ભ 
નોનગ્ર ાંટેફર કુર

0.00

અફચન પ્રોગ્ર ભ કુર 40.15

આઇ.વી.ડી.એવ. 

(ગ્ર ાંટેફર)

630.93

આઇ.વી.ડી.એવ. (નોન 
ગ્ર ાંટેફર)

14.69

વાંકચરત ફ વલક વ કુર 645.62

ભશસેરૂી ખર્ચ કુર 66342.08

0702 વર્લિવ ટેક્વ/જી.એવ.ટી. 57506 વયકાયશ્રીભા ંજભાં 0.00

0702 રેફય ળે વયકાયશ્રીભા ંજભાં 57508 રેફય ળે 0.00

વયક યશ્રી ભ ાં જભ ાં 0.00

કભચર્ યી એડલ ન્વ
9902 પેસ્સ્ટ્ટલર એડલાન્વ 75101 પેસ્સ્ટ્ટલર એડલાન્વ 0.00

9902 ફુડગે્રઆન એડલાન્વ 75102 ફુડગે્રઆન 0.00

9902 શાઉવ લફસ્લ્ડિંગ એડલાન્વ 75103 શાઉવ લફસ્લ્ડિંગ 292.68

9902 લાશન એડલાન્વ 75104 લાશન 48.19

એડલ ન્વીવ કુર 340.87

કુર ખર્ચ 66682.95
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2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60422 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 146.23

2302 ગોકુર નગય ળોીંગ વેન્ટય 60422 ગોકુર નગય ળોીંગ વેન્ટય 0.00

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60425 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 
(સ્ટ્ભાટટ ઘય-૧-૨૬)

0.00

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60423 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 
(સ્ટ્ભાટટ ઘય-૨-૬૬)

663.52

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60424 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 
(સ્ટ્ભાટટ ઘય-૩-૩૪)

47.55

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60426 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 
(સ્ટ્ભાટટ ઘય-૪)

0.00

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60427 ક્લાટવટ/ળોીંગ વેન્ટય 
(સ્ટ્ભાટટ ઘય-૬)

0.00

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60428 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ 
F.P.348 (23 SHOPS)

0.00

2302 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60425 J[:8 hMG 5[S[Hv! F.P.S2 

(34 SHOPS)

0.00

2301 ળોીંગ વેન્ટય લેચાણ 60430 J[:8 hMG 5[S[Hv# F.P.41A 

(44 SHOPS)

0.00

2301 દુકાન/ભાકેટ ઓટા નાભ રાન્વપય 80319 રાન્વપય પી 3.19

2706 સખુડીની ઉજ (ભાકેટ ઓટા) 80308 સખુડીની ઉજ (ભાકેટ 
ઓટા)

0.00

આલ વ (એપોડેફર શ ઉવીંગ)

2765 પ્રોજેક્ટ કન્વલ્ટન્ટ પી 60423 પ્રોજેક્ટ કન્વલ્ટન્ટ પી 9.30

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના પાો 60422 સ્ટ્ભાટટ ઘય-૧
(E.W.S.-I - ૩૮૪)

62.25

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના પાો 60423 સ્ટ્ભાટટ ઘય-૨
(E.W.S.-I - ૬૧૬)

151.33

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના પાો 60424 સ્ટ્ભાટટ ઘય-૩
(E.W.S.-I - ૧૧૭૬)

250.17

પ્રધ નભાંિી આલ વ પ ો 463.75

2301 વપાઆ કાભદાય અલાવ મોજના-૧ 13423 રાબાથીઓનો શપ્તો 5.60

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60430 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-

446 (L.I.G.-224)

1179.77

D}0L VFJS
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2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60431 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-

104 (M.I.G.-288)

1772.47

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60432 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-

348 (M.I.G.-260)

992.01

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60433 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-

S2 (M.I.G.-448)

0.00

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60434 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-

S3 (L.I.G.-180)

824.52

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60435 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-

2B (E.W.S.II-84)

195.43

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60436 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-

3A (E.W.S.II-210)

497.56

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60437 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-

6A (E.W.S.II-104)

246.20

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60438 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-

57/1 (E.W.S.II-112)

238.26

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60439 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-

57/2 (E.W.S.II-32)

80.22

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60440 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૩ F.P.-

41-A (L.I.G.-864)

3069.78

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60441 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૩ F.P.-

48-A (M.I.G.-272)

0.00

2765 GHTCI રાબાથી લસરુાત 60442 GHTCI રાબાથી લસરુાત 2128.23

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60443 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ F.P.-

15-A & 28-A

380.00

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60444 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ F.P.-

51 લાલડી
1064.10

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60445 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ F.P.-

51-B ભલડી
755.22

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60446 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.-

37-B ભલડી
0.00

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60447 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.-

39-A ભલડી
0.00

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60448 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.-

33-A ભલડી
345.07

2766 પ્રધાનભતં્રી અલાવ મોજના 
રાબાથી પાો

60449 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.-

38-A ભલડી
742.24
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2301 મખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના 13425 રાબાથીઓનો શપ્તો 25.19

2301 કલાટવટ લેચાણ (અલાવ) 60205 કલાટવટ લેચાણ (અલાવ) 0.00

ટ ઉન પ્ર વનિંગ
3100 જભીન લેચાણ 60100 જભીન 4437.31

3100 ફેટયભેન્ટ રેલી 80307 ફેટયભેન્ટ રેલી 0.00

3100 એભીનીટી ચાર્જ 80309 એભીનીટી ચાર્જ 0.00

વભલ્કત લેર્ ણ કુર 20312.72

રોન આલક
0702 કોોયેળન ફોન્ડ/રોન/ ઓ.ડી. 70001 કોોયેળન 

ફોન્ડ/રોન/ઓ.ડી.
0.00

રોન આલક કુર 0.00

2765 ી.ી.ી. ઉાડ 60503 ી.ી.ી. ઉાડ 6728.08

અન્મ આલક
1602 નલા ન કનેકળન ચાર્જ 13419 નલા ન કને.ચાર્જ (લો.લ.) 230.17

2901 ડ્રેનેજ કનેકળન ચાર્જ 80311 ડ્રેનેજ કનેકળન ચાર્જ 117.13

 અન્મ આલક કુર 347.30

અનદુ ન અને વશ મ
0702 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં 80255 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં 0.00

1401 પામય સ્ટ્ટેળન નૂઃ ર્નભાટણ ગ્રાટં 80265 ફાધંકાભ ગ્રાટં 0.00

1705 ય.ુએચ.વી. વેન્ટય ફાધંકાભ ગ્રાટં 80242 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

1706 ૩ નલા વફ વેન્ટય ફાધંકાભ ગ્રાટં 80242 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

1708 આનક્યફેુળન વેન્ટય ડેલ. 80222 ટડાટટ ભેન્ટ ઓપ આન્ડસ્ટ્રીજ 
ગ્રાટં

0.00

2701 લટકિગ વભુન શોસ્ટ્ટેર ડેલ. 80221 વભુન એન્ડ ચાઆલ્ડ કેય 
ટડાટટ ભેન્ટ ગ્રાટં

0.00

2711 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં (૨૦૨૧-૨૨) 80255 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં 0.00

2712 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં (૨૦૨૨-૨૩) 80255 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં 0.00

2701 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ (૨૦૨૧-૨૨) 80255 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ 0.00

2702 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ (૨૦૨૨-૨૩) 80255 વ્મલવામ લેયા ગ્રાન્ટ 0.00

1901 ગજુયાત ટુયીઝભ ગ્રાટં 80213 ગજુયાત ટુયીઝભ ગ્રાટં 0.00

2501 ફટન પોયેસ્ટ્ટ ગ્રાટં 80220 કેમ્ા ગ્રાટં (જી.ઓ.જી.) 0.00

2601 ઝુ ડેલ. સ્ટ્કીભ ગ્રાટં 80220 ઝુ ડેલ. સ્ટ્કીભ ગ્રાટં 0.00

2706 યાભનાથયા ભશાદેલ તથા અજી 
યીલયફ્રન્ટ યી-ડેલ.

80265 વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00
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2702 ૧૪ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 80257 ૧૪ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 0.00

2703 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં (વો.લે.ભે.) 80257 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 2111.44

2703 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં (એય 
ક્લોરીટી)

80258 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 
(એય ક્લોરીટી) (જી.ઓ.અઆ.)

136.65

2704 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં (વો.લે.ભે.) 

(૨૦૨૧-૨૨)

80257 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 0.00

2704 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં (એય 
ક્લોરીટી) (૨૦૨૧-૨૨)

80258 ૧૫ભા ંનાણાચંની ગ્રાટં 
(એય ક્લોરીટી) (જી.ઓ.અઆ.)

0.00

1703 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન ગ્રાટં 80239 કેન્દ્ર વયકાયશ્રીની ગ્રાટં 60.18

1703 ૨૪x૭ ળશયેી પ્રાથર્ભક અયોગ્મ કેન્દ્ર 
ગ્રાટં

80242 પર્નિચય ગ્રાટં (યાજ્મ 
વયકાયશ્રી)

2.50

2707 ભનોયંજન કય ગ્રાટં 80212 ભનોયંજન કય 
ગ્રાટં(જી.ઓ.જી.)

0.00

2708 ભનોયંજન કય ગ્રાટં (૨૦૨૧-૨૨) 80212 ભનોયંજન કય 
ગ્રાટં(જી.ઓ.જી.)

0.00

2709 ભનોયંજન કય ગ્રાટં (૨૦૨૨-૨૩) 80212 ભનોયંજન કય 
ગ્રાટં(જી.ઓ.જી.)

0.00

2708 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. સ્ટ્કીભ ગ્રાટં 80213 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. 

સ્ટ્કીભ ગ્રાટં
473.86

2710 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. સ્ટ્કીભ 
ગ્રાટં (૨૦૨૨-૨૩)

80213 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. 

સ્ટ્કીભ ગ્રાટં
0.00

2709 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. સ્ટ્કીભ ગ્રાટં 80213 ખાવ ગ્રાટં (ભાગટ ને 
ભકાન ર્લબાગ)

0.00

2709 એભ.એર.એ. એટયમા ડેલ. સ્ટ્કીભ 
ગ્રાટં (૨૦૨૧-૨૨)

80214 ખાવ ગ્રાટં (ભાગટ ને 
ભકાન ર્લબાગ)

0.00

2701 વવંદ વભ્મશ્રીની ગ્રાટં 80219 વવંદ વભ્મશ્રીની ગ્રાટં 41.19

2764 ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી ળશયેી ર્લકાવ 
સ્ટ્લલણિભ ગજુયાત મોજના અંતગટત ગ્રાટં

80253 ભાન.મખુ્મભતં્રીશ્રી ગ્રાટં 0.00

2768 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા ગ્રાટં

80253 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા 
ગ્રાટં

12956.07

2768 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ મખુ્મભતં્રી 
ળશયેી વડક મોજના

80254 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ 
મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક મોજના

1794.00

2768 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ જનબાગીદાયી 80255 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૧-૨૨ 
જનબાગીદાયી

0.00

 5FGF G\P46



ય જકોટ ભશ નગય ચરક 
sZSD ` ,FBDF\f

BZ[BZ

AH[8 

;\7F

AH[8 ;NZ lC;FAL

;\7F

lC;FAL ;NZ પ્રોવલઝનર

    31-03-22

1 2 3 4 5

D}0L VFJS

2768 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ ગ્રાટં 
(૨૦૨૦-૨૧)

80257 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ 
ગ્રાટં

1875.00

2769 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા ગ્રાટં

80253 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા 
ગ્રાટં

0.00

2769 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ મખુ્મભતં્રી 
ળશયેી વડક મોજના

80254 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ 
મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક મોજના

0.00

2769 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ જનબાગીદાયી 80255 સ્ટ્લલણિભ ૨૦૨૨-૨૩ 
જનબાગીદાયી

0.00

2769 અગલી ઓખ (૨૦૨૨-૨૩) 80256 અગલી ઓખ 0.00

2769 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ ગ્રાટં 
(૨૦૨૧-૨૨)

80257 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ 
ગ્રાટં

0.00

2765 જુદી-જુદી જગ્માએ  બ્રીજ ભાટેની 
ગ્રાટં

80253  નલા બ્રીજ (જી.ઓ.જી.) 

ગ્રાટં
4050.00

2765 ગ્રાભ વશામ ગ્રાટં 80254 ર્લકેસ્ન્દ્રત ત્જલ્રા અમોજન 
કામટિભ ગ્રાટં (જી.ઓ.જી.)

0.00

2701 રોજીસ્ટ્ટીક કોયીડોય વશામ ગ્રાટં 80254 વયકાયશ્રી ની ગ્રાટં 0.00

2741 યેનફવેયા ર્નબાલ 80265 યેનફવેયા ર્નબાલ 138.48

2765 એપોડેફર શાઉવીંગ (એભ.એભ.જી.લામ.) 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2765 એપોડેફર શાઉવીંગ (એભ.એભ.જી.લામ.) 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2767 પ્રધાનભતં્રી શાઉવીંગ મોજના 80264 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.અઆ.) 0.00

2767 પ્રધાનભતં્રી શાઉવીંગ મોજના 80265 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.જી.) 0.00

2792 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૪) 80264 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.અઆ.) 0.00

2792 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૪) 80265 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.અઆ.) 0.00

2770 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૫) 80264 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.અઆ.) 0.00

2770 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૫) 80265 :DF8" 3Z sZFHI ;ZSFZf 0.00

2771 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૬) 80264 સ્ટ્ભાટટ ઘય (જી.ઓ.અઆ.) 0.00

2771 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૬) 80265 :DF8" 3Z sZFHI ;ZSFZf 0.00

2772 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-1248 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2772 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-1248 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 748.80

2773 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-624 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2773 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-624 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 374.40

2774 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-432 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2774 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ PMAY-432 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 259.20
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2775 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-180 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2775 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-180 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2776 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-220 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2776 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-220 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2777 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-200 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 120.00

2777 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-200 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 120.00

2778 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-420 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 252.00

2778 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ PMAY-420 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 252.00

2779 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-310 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2779 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-310 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2780 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-650 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2780 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-650 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2781 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-336 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2781 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-336 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2782 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-480 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2782 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-480 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2783 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-168 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2783 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ PMAY-168 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2784 રૂડા પ્રોટ PMAY-1000 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2784 રૂડા પ્રોટ PMAY-1000 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2763 નલી અલાવ મોજના 80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 0.00

2763 નલી અલાવ મોજના 80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2768 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-446 (LIG-

224)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2785 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧ F.P.-S-3 (LIG-

180)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

2786 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-2-B 

(EWS-II-84)

80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 50.40

2786 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-2-B 

(EWS-II-84)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 50.40

2787 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-3A (EWS-

II-210)

80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 126.00
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2787 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-3A (EWS-

II-210)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 126.00

2788 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-6A (EWS-

II-104)

80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 62.40

2788 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-6A (EWS-

II-104)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 62.40

2789 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-57/1 

(EWS-II-112)

80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 67.20

2789 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-57/1 

(EWS-II-112)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 67.20

2790 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-57/2 

(EWS-II-32)

80264 (જી.ઓ.અઆ.) ગ્રાટં 19.20

2790 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨ F.P.-57/2 

(EWS-II-32)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 19.20

2791 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૩ F.P.-41A (LIG-

864)

80265 (જી.ઓ.જી.) ગ્રાટં 0.00

1501 વી.વી. ટી.લી. ગ્રાટં 80256 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

2769 મતૃ (AMRUT) મોજના 80265 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 7625.17

2769 મતૃ (AMRUT) ૨.૦ મોજના 80266 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

1711 ભારધાયી લવાશત ગ્રાટં 80265 યાજ્મ વયકાયશ્રી ગ્રાટં 0.00

VG]NFG ;CFI S],o 34041.34

D}0L VFJS S],o 61429.44
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 વ ભ ન્મ લશીલટી ખર્ચ
આઇ.ટી. ક્રડ ટચ ભેન્ટ

0501 લશીલટી અધરુ્નકયણ કોમ્પ્યટુય 
ખયીદી

64901 કોમ્પ્યટુય ખયીદી તથા 
વાધનો

64.58

0502 કોર વેન્ટય ગે્રડેળન 64902 કોર વેન્ટય ગે્રડેળન 0.00

0505 ેભેન્ટ થ્ર ુશને્ડ શલે્ડ ટડલાઆઝ 64901 ેભેન્ટ થ્ર ુશને્ડ શલે્ડ 
ટડલાઆઝ

0.00

0506 પાઆર રેટકિંગ ર્વસ્ટ્ટભ 64901 પાઆર રેટકિંગ ર્વસ્ટ્ટભ 0.00

0507 લચ્યુટર ર્વલીક વેન્ટય 64901 લચ્યુટર ર્વલીક વેન્ટય 0.00

0504 RMC ઓન વ્શોટ્વએ 64901 RMC ઓન વ્શોટ્વએ 0.00

આઇ.ટી. ક્રડ ટચ ભેન્ટ કુર 64.58

લકચળો ળ ખ 
0601 લકટળો ભળીનયી ને વાધનો 60702 ભળીનયી 3.19

0601 લાશન ખયીદી 60800 લાશન ખયીદી 73.77

0602 આરેક્રીક કાય 60800 આરેક્રીક કાય 0.00

0602 કોોયેળન લાશનો ભાટે પરરુીંગ 
સ્ટ્ટેળન

60702 પરરુીંગ સ્ટ્ટેળન (વેન્રર 
તથા લેસ્ટ્ટ ઝોન)

0.00

0601 લકટળો ભોડટનાઆઝેળન ને 
વ્શીકર ભોનીટયીંગ

64602 લકટળો ભોડટનાઆઝેળન 
ને વ્શીકર ભોનીટયીંગ

3.91

લકચળો કુર 80.87

ફોન્ડ/રોન/ઓ.ડી. ચકૂલણી
0723 શપ્તા 88103 શપ્તા 0.00

0723 વ્માજ 50103 વ્માજ 0.00

ફોન્ડ/રોન/ઓ.ડી. 
ચકૂલણી

0.00

વેન્ટ્રર સ્ટોય ળ ખ 
0901 પનીચય ખયીદી 61000 પનીચય ખયીદી 29.97

વેન્ટ્રર સ્ટોય કુર 29.97

વલજીરન્વ (ટેકવનકર) ળ ખ 
1304 ભટીયીમર ટેસ્ટ્ટીંગ વાધનો 

ખયીદી
64602 વાધનો ખયીદી 0.00

વલજીરન્વ ટેક. કુર 0.00

D}0L BR"
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અગ્ગ્નળભન ળ ખ 
1401 ક્ગ્નળભન સરુ્લધાઓનુ ં

ર્લસ્ટ્તતૃીકયણ
60751 ભોડટનાઆઝેળન 42.03

1401 પામય સ્ટ્ટેળન નૂઃફાધકાભ 
/ફાધંકાભ

64203 ગ્રાટં વાભે 0.00

અગ્ગ્નળભન કુર 42.03

યોળની ળ ખ 
1501 નલી ફત્તી ને સધુાયણા 64508 નલી ફતી, ગાડટન, ભોનોભેન્ટ,

એર.આ.ડી. રાઆટીંગ
90.44

1504 નલી ફત્તી ને સધુાયણા 64508 કોઠાયીમા તથા લાલડી 
ર્લસ્ટ્તાય સ્ટ્રીટરાઆટ

6.11

1501 એનજી કન્ઝલેળન 64511 ટદલાફતી ખટયદી 3.60

1503 							વોરય પ્રાન્ટ 	 64511 ભેગા લોટ વોરાય પ્રાન્ટ 	 0.00

1506 શાઆભાસ્ટ્ટ રાઆટ 64508 ત્રણેમ ઝોનભાં 10.57

1502 એસ્ટ્કો કંની રાન્વપય એકાઉન્ટ 64511 એસ્ટ્કો કંની રાન્વપય 
એકાઉન્ટ

0.00

1501 રાટપક ર્વગ્નર ોઆન્ટ 61203 રાટપક ર્વગ્નર ોઆન્ટ 0.00

1501 લોટય કુરય/ એ.વી. 60900 લોટય કુરય/ એ.વી. 15.53

1501 વેન્રર ોર રાઆટીંગ 64509 રાઆટ ોર 25.44

ક્રદલ ફત્તી કુર 151.69

આયોગ્મ ળ ખ 
1701 વેભી ઓટો એનેરાઆઝય ખયીદી 60702 વેભી ઓટો એનેરાઆઝય 

ખયીદી
0.00

1702 ટડજીટર એક્વયે ભળીન ખયીદી 60702 ટડજીટર એક્વયે ભળીન 
ખયીદી

0.00

1703 ભોફાઆર રેફોયેટયી 60702 ભોફાઆર રેફોયેટયી 0.00

1702 અયોગ્મ કેન્નનુ ંડીજીટાઆઝેળન 
તથા ગે્રડેળન

64203 અયોગ્મ કેન્નનુ ં
ડીજીટાઆઝેળન તથા 
ગે્રડેળન

0.00

2704 ય.ુએચ.વી. વેન્ટય 64203 ગે્રડેળન 0.00

2702 ફટન શલે્થ ક્ક્રનીક 64203 ફટન શલે્થ ક્ક્રનીક 0.00

અયોગ્મ કુર 0.00
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2701 ૨ નલા ય.ુએચ.વી. વેન્ટય 64203 ભાધાય, મુજંકા ર્લસ્ટ્તાય 
(ગ્રાટં વાભે)

0.00

2709 3 નલા વફ વેન્ટય 64203 લાલડી, ભોટાભલા, 
ફજયંગલાડી (ગ્રાટં વાભે)

0.00

1703 ૨૪x૭ ળશયેી પ્રાથર્ભક અયોગ્મ 
કેન્દ્ર પર્નિચય

61000 યાજ્મ વયકાય ગ્રાટં વાભે 0.00

આયોગ્મ ગ્ર ાંટ કુર 0.00

આયોગ્મ ળ ખ  કુર 0.00

અફચન ભેરેક્રયમ 
1701 ભચ્છય ભાયલાના ંભળીન ખયીદી 48101 ભળીન ખયીદી 0.00

આયોગ્મ કુર 0.00

વોચરડલેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ
2764 વોલરડ લેસ્ટ્ટ JnNurm Mission-1 64602 ઘન કચયા ર્નકાર 0.00

1704 ૧૦ આ-ટોઆરેટ્વ 60702 ૧૦ આ-ટોઆરેટ્વ ખયીદી 0.00

1705 મતૃ શઓુના ર્નકાર ભાટે 
ધ્મતન આન્વીનયેટય

60702 મતૃ શઓુના ર્નકાર 
ભાટે ધ્મતન 
આન્વીનયેટય

0.00

વોચરડ લેસ્ટ 0.00

1704 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન 48101 સ્ટ્લચ્છ બાયત ર્ભળન (ગ્રાટં 
વાભે)

242.54

વોચરડ લેસ્ટ ગ્ર ાંટ કુર 242.54

વોચરડ લેસ્ટ કુર 242.54

વ ાંસ્કૃવતક વલક વ વલબ ગ
1901 યાજકોટ સ્ટ્ોટટવ પ્રભોળન 

પાઉન્ડેળન
64216 આક્લીટી પાો 0.00

વ ાંસ્કૃવતક વલક વ વલબ ગ 
કુર

0.00

ર મબે્રયી
2007 સુ્ટ્તક ખયીદી આત્માદી ખચટ 60702 સુ્ટ્તક ખયીદી 28.74

2007 આ-રામબે્રયી 64901 સુ્ટ્તકોનુ ંડીજીટરાઝેળન 0.00

ર મબે્રયી કુર 28.74
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જાશયે ફગીર્  ફ ર ક્રિડ ાંગણ 
ળ ખ 

2503 નલા ફગીચા ફાર ટિડાગંણ 64301 ફગીચા 462.74

2503 નલા અધરુ્નક વાધનો 60702 અધરુ્નક વાધનો 86.96

2513 થીભ ફેઆઝ ગાડટન 64301 થીભ ફેઆઝ ગાડટન 74.64

2515 થીભ ફેઆઝ લચલ્ડ્રન ાકટ 64301 થીભ ફેઆઝ લચલ્ડ્રન ાકટ 0.00

2514 ભટશરાઓ ભાટે ગાડટન 64301 ત્રણેમ ઝોનભાં 0.00

2518 લટીકર ગાડટન 64301 લટીકર ગાડટન 0.00

2519 ફ્રાલય ફેડ (પ્રાન્ટેળન) 64301 ફ્રાલય ફેડ 0.00

2501 ગો ગ્રીન 60800 લાશન/વકૃ્ષાયોણ ખચટ 46.37

2517 ી.ી.ી ધોયણે ભીમાલાકંી 
કન્વેપ્ટથી ઘર્નષ્ટ વકૃ્ષાયોણ

64301 ી.ી.ી ધોયણે 
ભીમાલાકંી કન્વેપ્ટથી 
ઘર્નષ્ટ વકૃ્ષાયોણ

149.70

2512 ફગીચા ર્વલીર 64204 ફગીચા ર્વલીર કાભ 160.24

જાશયે ફગીર્  નોન ગ્ર ાંટેફર 980.65

2516 ફટન પોયેસ્ટ્ટ ગ્રાટં ખચટ 65301 કેમ્ા (ગ્રાટં વાભે) 704.04

2514 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 અજી પોયેસ્ટ્ટ ાકટ (ગ્રાટં 
વાભે)

0.00

2515 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 ન્માયી એમ્યઝુભેન્ટ ાકટ 
(ગ્રાટં વાભે)

0.00

2513 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 ફગીચા કાભો ભાટે
 (ગ્રાટં વાભે)

52.85

જાશયે ફગીર્  ગ્ર ાંટ ખર્ચ 756.89

જાશયે ફગીર્  કુર 1737.54

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ ળ ખ  

2601 પ્રાણી વગં્રશારમ ડેલ. સ્ટ્કીભ 64315 ઝુ/ફોટોનીકર ગાડટન, આરે. 

લાશનો ખયીદી
125.20

પ્ર ણી વાંગ્રશ રમ કુર 125.20
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ભ ન. મખુ્મભાંિીશ્રી સ્લચણિભ 
ળશયેી વલક વ ગજુય ત મોજન  

અંતગચત ગ્ર ાંટ વ ભે ખર્ચ

ય.ુડી.ી.-૭૮
7801 ફટન ભોલફરીટી 78001 ફટન ભોલફરીટી 1690.92

2729 જુદી જુદી જ્ગગ્માએ લબ્રજ 64414 લબ્રજ (ફટન ભોલફરીટી) 0.00

7801 મૂભતુ ભાખાટકમ સરુ્લધા 78002 મૂભતુ ભાખાટકમ 
સરુ્લધા

4019.37

7801 વાભાજીક આંતયભાખાકીમ 
સરુ્લધા

78003 વાભા. આંતયભાખાકીમ 
સરુ્લધા

973.45

7801 અગલી ઓખ 78005 અગલી ઓખ 187.46

7802 યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા ભજુંય 
થમેર બ્રીજ ખચટ

78001 યાભાીય ચોક, નાના 
ભલા, જડુવ યેસ્ટ્ટો, ગ્રીન 
રેન્ડ, ઉર્ભમા ચોક તથા 
કે.કે.લી. ચોક

8656.93

સ્લચણિભ કુર 15528.13

7801 જનબાગીદાયી (૨૦૨૦-૨૧) સધુી 78004 જનબાગીદાયી 485.00

સ્લચણિભ ૨૦૨૧-૨૨
7803 ફટન ભોલફરીટી 78001 ફટન ભોલફરીટી 5113.80

7803 મૂભતુ ભાખાટકમ સરુ્લધા 78002 મૂભતુ ભાખાટકમ 
સરુ્લધા

2802.80

7803 વાભાજીક આંતયભાખાકીમ 
સરુ્લધા

78003 વાભાજીક 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા

638.13

7803 મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક મોજના 78004 મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક 
મોજના

1698.65

7803 જનબાગીદાયી (૨૦૨૧-૨૨) 78005 જનબાગીદાયી 16.32

7803 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ ગ્રાટં 
ખચટ (૨૦૨૦-૨૧)

78007 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ 
ગ્રાટં ખચટ

0.00

સ્લચણિભ ૨૦૨૧-૨૨ કુર 10269.70
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સ્લચણિભ ૨૦૨૨-૨૩
7804 ફટન ભોલફરીટી 78001 ફટન ભોલફરીટી 0.00

7804 મૂભતુ ભાખાટકમ સરુ્લધા 78002 મૂભતુ ભાખાટકમ 
સરુ્લધા

0.00

7804 વાભાજીક આંતયભાખાકીમ 
સરુ્લધા

78003 વાભાજીક 
આંતયભાખાકીમ સરુ્લધા

0.00

7804 મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક મોજના 78004 મખુ્મભતં્રી ળશયેી વડક 
મોજના

0.00

7804 અગલી ઓખ 78006 અગલી ઓખ (રેઆક-૨ 
ડેલ)

0.00

7804 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ ગ્રાટં 
ખચટ

78007 સ્ટ્લલણિભ અઉટગ્રોથ ર્લકાવ 
ગ્રાટં ખચટ

0.00

સ્લચણિભ ૨૦૨૨-૨૩ કુર 0.00

સ્ભ ટચ વીટી
2768 સ્ટ્ભાટટ વીટી ભ.ન.ા.પાો 64206 સ્ટ્ભાટટ વીટી ભ.ન.ા.પાો 2250.00

સ્ભ ટચ વીટી કુર 2250.00

રોજીસ્ટ્ટીક કોયીડોય
2704 રોજીસ્ટ્ટીક કોયીડોય વશામ ગ્રાટં 

ખચટ
64406 વયકાયશ્રી ની ગ્રાટં વાભે 0.00

રોજીસ્ટ્ટીક કોયીડોય કુર 0.00

લોટય લકચવ ળ ખ 
1601 લોટય લકટવ નલા કાભ 64601 ાઆરાઆન 432.14

1609 લોટય લકટવ નલા કાભ 64601 ાઆરાઆન (ઝોનર) 0.00

1608 લોટય લકટવ નલા કાભ 64601 ાઆરાઆન (પ્રોજેક્ટ) 0.00

1601 લોટય લકટવ ર્વલીર કાભ 64604 લાલ્લ ચેમ્ફય ર્વલીર કાભ 112.03

1603 લોટય લકટવ ર્વલીર કાભ 64604 લાલ્લ ચેમ્ફય ર્વલીર કાભ 
(ઝોનર)

0.00

1602 લેસ્ટ્ટ ઝોનભા ંાણી ર્લતયણ 64601 લેસ્ટ્ટ ઝોનભા ંાણી 
ર્લતયણ

0.00

1610 લોટય ભીટયીંગ ખચટ 64601 લોટય ભીટયીંગ ખચટ 0.00

1604 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયોના કાભ 64601 ભાધાય, મુજંકા, ઘટેંશ્વય, 

ભોટાભલા તથા 
ભનશયયુ (ઝોનર)

64.29
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1605 અજી ટપલ્ટય ૧૫૦ MLD નલો WTP 64601 ૧૫૦ MLD નલો WTP 0.00

1607 ન્માયી વાઆટ ૭૫ MLD લોટય 
રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

64601 ૭૫ MLD લોટય રીટભેન્ટ 
પ્રાન્ટ

0.00

1606 લોટય લકટવ નલા કાભ 64601 ન્માયી ડેભ થી યૈમા ટપલ્ટય 
ાઆરાઆન (પ્રોજેક્ટ)

2065.33

1603 ાણી યૂલઠા નેટલકટ સધુાયણા 64601 ાણી યૂલઠા નેટલકટ 
સધુાયણા (ઝોનર)

0.00

1613 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 લો.લ. કાભ ભાટે ગ્રાટં વાભે 2146.94

1613 મતૃ (AMRUT) ૨.૦ મોજના 65405 શમાત નેટલકટ ગે્રડેળન 
લો.લ. કાભ ભાટે ગ્રાટં વાભે

0.00

1614 મતૃ (AMRUT) ૨.૦ મોજના 65405 નલા બેરા ર્લસ્ટ્તાયભા ં
નેટલકટ ગે્રડેળન

0.00

લોટય લકચવ કુર 4820.73

ફ ાંધક ભ ળ ખ 
યસ્ત , ન ર , પરૂ તથ  ફુટ થ

2702 નલા યસ્ટ્તા 64406 યસ્ટ્તા 244.69

2702 ર્વભેન્ટ યોડ તથા ેર્લિંગ બ્રોક 64410 યસ્ટ્તા 99.71

3106 ર્લકાવકાભ ટી.ી. યસ્ટ્તા 64214 ર્લકાવકાભ ટી.ી. યસ્ટ્તા 0.00

2703 યાજકોટ થી યાીીમા ૩૦ભી. 
ડી.ી.યોડ

64406 એઆમ્વ ભાટે યસ્ટ્તા 478.72

2706 નલા બેરા ર્લસ્ટ્તાયભા ંયસ્ટ્તા 64410 નલા યસ્ટ્તા 0.00

2703 કોઠાયીમા ર્લસ્ટ્તાયભા ંવી.વી.યોડ 64410 વી.વી. યોડ 0.00

2705 વ્શાઆટ ટોીંગ ટેક્નોરોજી યસ્ટ્તા 
કાભ

64410 વ્શાઆટ ટોીંગ ટેક્નોરોજી 
યસ્ટ્તા કાભ

0.00

2702 ફુટાથ 64409 ફુટાથ 28.52

2504 મખુ્મ ભાગોના ટડલાઆડયોનુ ં
બ્યટુીટપકેળન

64301 મખુ્મ ભાગોના ટડલાઆડયોનુ ં
બ્યટુીટપકેળન

0.00

2725 નારા રુો ફાધંકાભ 64414 નારા રુો ફાધંકાભ 3.73

2728 પાટક મકુ્ત યાજકોટ ભાટે નલા 
બ્રીજ

64414 ી.ડી.એભ., વાઢંીમા રુ 
ર્લગેયે

0.00

2705 ડો.દસ્ટ્તયુભાગટ ની વાભે ન્ડયાવ 64430 ડો. દસ્ટ્તયુભાગટ ન્ડયાવ 0.00

2706 યેરનગય ન્ડય બ્રીજ ગે્રડેળન 64430 યેરનગય ન્ડય બ્રીજ 
ગે્રડેળન

0.00

2704 ન્ડયલબ્રજ /ઓલયલબ્રજ 64430 લાશન વ્મલશાય વયતા ભાટે 0.00

યસ્ત , ન ર -પરુ, ફુટ થ 
કુર

855.37
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કોમ્ય.ુ શોર, ઓડીટોયીમભ, 

લ ાંર્ન રમ, લોડચ ઓક્રપવ
2733 ર્લનોદબાઆ ળેઠ કોમ્ય.ુ શોર 64202 કોમ્ય.ુ શોર નલીનીકયણ 0.00

2736 શ્રી યણછોડદાવ કોમ્ય.ુ શોર 64202 કોમ્ય.ુ શોર નલીનીકયણ 0.00

2737 નવુ ંઓડીટોયીમભ 64202 નવુ ંઓડીટોયીમભ 0.00

2703 લેસ્ટ્ટ ઝોનભા ંલાચંનારમ 64101 લેસ્ટ્ટ ઝોનભા ંલાચંનારમ 0.00

2705 લાચનારમ 64101 લાચનારમ 64.60

2706 લાચનારમ પર્નિચય/ટપકચવટ 64101 લાચનારમ પર્નિચય/ 

ટપકચવટ
0.00

2704 લોડટ દીઠ યીડીંગરૂભ 64101 લોડટ દીઠ યીડીંગરૂભ 0.00

2735 નલા ાટી પ્રોટ 64202 નલા ાટી પ્રોટ 0.00

2701 લોડટ ઓટપવ ફાધંકાભ 64204 લોડટ ઓટપવ 31.20

કોમ્ય.ુશોર, ઓડીટોયીમભ, 

લ ાંર્ન રમ, લોડચ ઓપીવ 
કુર

95.80

શોકવચ ઝોન, ભ કેટ
2701 નલી ળાક ભાકેટ ફાધંકાભ 64427 ભાકેટ ફાધંકાભ 0.00

2706 ફ્રાલય ભાકેટ 64427 ફ્રાલય ભાકેટ 0.00

2702 ભોડર શોકવટ ઝોન 64427 ભોડર શોકવટ ઝોન 3.96

2703 ભટશરા શાટ 64427 ભટશરા શાટ 0.00

2710 ઓગેનીક ફુડ સ્ટ્રીટ 64427 ઓગેનીક ફુડ સ્ટ્રીટ 0.00

શોકવચ ઝોન, ભ કેટ કુર 3.96

સ્લીભીંગ પરુ, સ્ોટચવ કોમ્રેક્ષ
2706 ભટશરાઓ ભાટે સ્ટ્લીભીંગ રુ 64203 ભટશરાઓ ભાટે સ્ટ્લીભીંગ 

રુ
0.00

2705 દયેક લોડટભા ંભટશરાઓ ભાટે 
એયોફીક ઝોન

64302 દયેક લોડટભા ંભટશરાઓ 
ભાટે એયોફીક ઝોન

0.00

2702 આન્ડોય સ્ટ્ટેટડમભ અધરુ્નકયણ 64302 યભત-ગભત સરુ્લધા આન્ફ્રા 0.00

2703 લોડટ ન.ં૧૨ ભા ંઆન્ડોય સ્ટ્ટેટડમભ 64316 આન્ડોય સ્ટ્ટેટડમભ 0.00

2703 વ્મામાભ ળાા અધરુ્નકયણ 64302 વ્મામાભ ળાા 
અધરુ્નકયણ

0.00

2701 યભત-ગભત સરુ્લધા 64306 યભત-ગભત સરુ્લધા 13.48

2702 શેી સ્ટ્રીટ, પન સ્ટ્રીટ 64306 શેી સ્ટ્રીટ, પન સ્ટ્રીટ 0.00
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2706 આન્ટયેક્ટીલ ાકટ 64306 ફાકો ભાટે 0.00

2704 ટી.ી. પ્રોટ સરુ્લધા 64306 પેન્વીંગ ખચટ 12.21

2705 દયેક ઝોનભા ંળાાઓ ભાટે પ્રે 
ગ્રાઉન્ડ

64306 ળાાઓ ભાટે પ્રે ગ્રાઉન્ડ 0.00

2702 દયેક ઝોનભા ંખેર વકુંર 64316 દયેક ઝોનભા ંખેર વકુંર 0.00

સ્લીભીંગ પરુ, સ્ોટચવ 
કોમ્રેક્ષ કુર

25.69

યેનફવેય , ભ રધ યી લવ શત
2740 યેનફવેયા 64428 એન.ય.ુએર.એભ. ગ્રાટં 

વાભે
0.00

2731 લફલ્ડીંગ વાઆટ ડેલરભેન્ટ 64418 ભારધાયી લવાશત 0.00

2733 ળશયેી શ ુદલાખાના 64418 ળશયેી શ ુદલાખાના 0.00

2732 એર્નભર શોસ્ટ્ટેર 64418 એર્નભર શોસ્ટ્ટેર 10.89

યેનફવેય , ભ રધ યી 
લવ શત કુર

10.89

જાશયે વ ભ જીક સવુલધ ઓ
2701 નલી ગટય 64500 નલી ગટય 5.37

2701 નલા જાશયે ફાધંકાભ 64405 ફાથરૂભ, મતુયડી 4.30

2703 નવ ુસ્ટ્ભળાન 64403 નવ ુસ્ટ્ભળાન 0.00

2705 વભાર્ધ સ્ટ્થ 64403 યાલદેલ તથા નાથફાલા 
વભાજ ભાટે

0.00

2702 લોંકા ાકા કયલા કાભે ખચટ 64500 લોંકા ાકા કયલા 14.17

2701 સ્ટ્રોભ લોટય (ડ્રેનેજ)/ લોંકા સધુાયણ 64407 સ્ટ્રોભ લોટય 155.79

2703 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયો સ્ટ્રોભ લોટય 
(ડ્રેનેજ) સધુાયણા

64407 સ્ટ્રોભ લોટય 1.94

2702 સ્ટ્રોભ લોટય (ડ્રેનેજ) મોજના 65404 સ્ટ્રોભ લોટય 0.00

2704 યેઆન લોટય શાલેસ્ટ્ટીંગ 65404 જાશયે શને્ડ મ્ 0.00

2705 યેઆન લોટય શાલેસ્ટ્ટીંગ 65404 તભાભ અય.એભ.વી. 
લફલ્ડીંગભાં

0.00

1703 લોડટ સ્ટ્લચ્છતા તથા સ્ટ્ભાટટ લોડટ 64301 દયેક લોડટ ભાટે ર્લકાવ 
કાભ

0.00

2701 નલા બેર લોડટ ર્લકાવ કાભ 64214 નલા બેર લોડટ ર્લકાવ કાભ 83.87

 5FGF G\P58



ય જકોટ ભશ નગય ચરક 
sZSD ` ,FBDF\f

BZ[BZ

AH[8 

;\7F

AH[8 ;NZ lC;FAL

;\7F

lC;FAL ;NZ પ્રોવલઝનર

    31-03-22

1 2 3 4 5

D}0L BR"

વ ભ જીક વેલ ઓ
1701 gI] C[<Y ;[g8Z 64427 gI] C[<Y ;[g8Z2702 વ્મક્ક્તગત ળૈાચારમ 64216 વ્મક્ક્તગત ળૈાચારમ 0.00

ળશયેી ગયીફો ભ ટે
2711 કરભ ૬૩(૨) ર્લકાવકાભે ખચટ 64212 છાત ર્લસ્ટ્તાય ર્લકાવકાભ 312.83

2701 સરુબ ળૈાચારમ 64216 સરુબ ળૈાચારમ 24.48

જાશયે વ ભ જીક 
સવુલધ ઓ કુર

602.75

 કચ , સ્થ ત્મ તથ  અન્મ
2701 સ્ટ્ટેચ્ય ુઓપ રામન 64419 સ્ટ્ટેચ્ય ુઓપ રામન 0.00

2717 શયેીટેજ કન્ઝલેળન 64301 કલ્ચયર વેર 0.00

 કચ , સ્થ ત્મ તથ  અન્મ 
કુર

0.00

શ કસ્કુરો તથ  ળ   ફોડચ

2715 બગલતીયા શાઆસ્ટ્કુર 64204 બગલતીયા શાઆસ્ટ્કુર 282.65

2716 કોઠાયીમા યોડ શાઆસ્ટ્કુર 64204 કોઠાયીમા યોડ શાઆસ્ટ્કુર 110.81

2718 નલી ભાધ્મર્ભક/પ્રાથર્ભક ળાા 64204 નલી ભાધ્મર્ભક/પ્રાથર્ભક 
ળાા

407.28

2702 યેકડટ રૂભ/સ્ટ્કુર 64204 યેકડટ રૂભ/સ્ટ્કુર 0.00

 શ ઇસ્કુર તથ  ળ   ફોડચ 
કુર

800.74

અન્મ ફ ાંધક ભ
2701 ભેમયશ્રીના રોકમોગી કાભો 57801 ભેમયશ્રીના લોડટના 

રોકમોગી કાભો
5.67

2701 ડ.ેભેમયશ્રીના લોડટના 
રોકમોગી કાભો

57802 ડ.ેભેમયશ્રીના લોડટના 
રોકમોગી કાભો

4.39

2701 સ્ટ્ટેન્ડીંગ કર્ભટી ચેયભેનશ્રી લોડટ 
રોકોમોગી કાભો

57803 સ્ટ્ટેન્ડીંગ કર્ભટી 
ચેયભેનશ્રી લોડટ 
રોકોમોગી કાભો

3.56

2701 ર્લયોધ ક્ષના નેતાશ્રી લોડટના 
રોકોમોગી કાભો

57804 ર્લયોધ ક્ષના નેતાશ્રી 
લોડટના રોકોમોગી કાભો

3.97

2701 વભ્મશ્રીઓના લોડટના 
રોકોમોગી કાભો

57805 વભ્મશ્રીઓના લોડટના 
રોકોમોગી કાભો

944.19

2701 જનબાગીદાયી ભા ંભ.ન.ા. પાો 78004 જનબાગીદાયી ભા ંભ.ન.ા. 
૧૦% પાો

34.48

અન્મ ફ ાંધક ભ કુર 996.26
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ગ્ર ાંટ વ ભે
2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64210 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ 

ખચટ
0.00

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64211 યાજકોટ ૬૮-લૂટ 223.11

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64212 યાજકોટ ૬૯-ર્િભ 220.40

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64213 યાજકોટ ૭૦-દલક્ષણ 181.66

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64214 યાજકોટ ૭૧-ગ્રામ્મ 15.33

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૨-૨૩)

64211 યાજકોટ ૬૮-લૂટ 0.00

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૨-૨૩)

64212 યાજકોટ ૬૯-ર્િભ 0.00

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૨-૨૩)

64213 યાજકોટ ૭૦-દલક્ષણ 0.00

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૨-૨૩)

64214 યાજકોટ ૭૧-ગ્રામ્મ 0.00

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64215 યાજકોટ ૬૮-લૂટ
(ખાવ ગ્રાટં)

13.89

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64216 યાજકોટ ૬૯-ર્િભ
(ખાવ ગ્રાટં)

10.63

2708 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 64217 યાજકોટ ૭૦-દલક્ષણ
(ખાવ ગ્રાટં)

127.07

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૧-૨૨)

64215 યાજકોટ ૬૮-લૂટ
(ખાવ ગ્રાટં)

20.44

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૧-૨૨)

64216 યાજકોટ ૬૯-ર્િભ
(ખાવ ગ્રાટં)

0.00

2709 એભ.એર.એ. એયીમા ડેલ ખચટ 
(૨૦૨૧-૨૨)

64217 યાજકોટ ૭૦-દલક્ષણ
(ખાવ ગ્રાટં)

0.00

2709 વવંદ વભ્મ ગ્રાટં 64210 વવંદ વભ્મ ગ્રાટં 42.32

0702 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ.વનેઃ૨૦૨૦-૨૧ ખચટ

49117 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ. ખચટ

799.87

0703 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ.વનેઃ૨૦૨૧-૨૨ ખચટ

49117 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ. ખચટ

140.59

2709 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ.વનેઃ૨૦૨૨-૨૩ ખચટ

49117 વ્મલવામ લેયા ગ્રાટં શઠે 
ડેલ. ખચટ

0.00

2707 ભનોયંજન કય ગ્રાટં શઠે ડેલ. 

વનેઃ૨૦૨૦-૨૧ ખચટ
49117 ભનોયંજન કય ગ્રાટં શઠે 

ડેલ. ખચટ
145.61
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2708 ભનોયંજન કય ગ્રાટં શઠે ડેલ. 

વનેઃ૨૦૨૧-૨૨ ખચટ
49117 ભનોયંજન કય ગ્રાટં શઠે 

ડેલ. ખચટ
0.00

0702 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં શઠે ડેલ. 

ખચટ
49118 જભીન ભશસેરુી ગ્રાટં શઠે 

ડેલ. ખચટ
27.06

2765 ગ્રાભ વશામ ગ્રાટં 49117 ર્લકેન્દ્રીત ત્જલ્રા અમોજન 
કામટિભ ગ્રાટં (જી.ઓ.જી.)

5.00

2711 આનક્યફેુળન વેન્ટય ડેલ. 64203 ટડાટટ ભેન્ટ ઓપ આન્ડસ્ટ્રીજ 
ગ્રાટં વાભે

0.00

1901 લટકિગ વભુન શોસ્ટ્ટેર ડેલ. 64203 વભુન એન્ડ ચાઆલ્ડ કેય 
ટડાટટ ભેન્ટ ગ્રાટં વાભે

0.00

1903 ૨૬ જાન્ય.ુ ર્નભીતે ર્લકાવ કાભ 49117 ૨૬ જાન્ય.ુ ર્નભીતે ર્લકાવ 
કાભ (ગ્રાટં વાભે)

245.97

2710 યાભનાથયા ભશાદેલ તથા અજી 
યીલયફ્રન્ટ યી-ડેલ.

64203 ગ્રાટં વાભે 0.00

2756 ૧૪ભા ંનાણાચં શઠે ડેલ. ખચટ 64211 ૧૪ભા ંનાણાચં શઠે 
ડેલ. ખચટ

880.64

2756 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે ડેલ. ખચટ
વનેઃ૨૦૨૦-૨૧ ગ્રાટં ખચટ

64212 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે 
ડેલ. ખચટ (વો.લે.ભે.)

232.51

2755 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે ડેલ. ખચટ
વને ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાટં ખચટ

64212 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે 
ડેલ. ખચટ (વો.લે.ભે.)

0.00

2757 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે (એય 
કલોરીટી) વનેઃ ૨૦૨૦-૨૧ ગ્રાટં 
ખચટ

64212 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે 
(એય કલોરીટી)

38.50

2758 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે (એય 
કલોરીટી) વનેઃ ૨૦૨૧-૨૨ ગ્રાટં ખચટ

64212 ૧૫ભા ંનાણાચં શઠે 
(એય કલોરીટી)

0.00

ગ્ર ાંટ વ ભે ખર્ચ કુર 3370.60

ફ ાંધક ભ કુર 6762.06

ડ્રેનેજ ળ ખ 
2902 ડ્રેનેજ ખચટ 65403 મોજના ખચટ (કોોયેળન) 232.06

2903 ડ્રેનેજ ખચટ 65403 મોજના ખચટ (ઝોનર) 0.00

2904 ડ્રેનેજ ખચટ 65403 મોજના ખચટ (પ્રોજેક્ટ) 0.00

2902 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયો ડ્રેનેજ કાભ 64702 ક્મ્િંગ ભળીનયી (પ્રોજેક્ટ) 5.80

2902 નલા બેર ર્લસ્ટ્તાયો ડ્રેનેજ કાભ 66975 ડ્રેનેજ નેટલકટ (ઝોનર) 24.49

2901 ડ્રેનેજ નેટલકટ ગે્રડ 66975 ડ્રેનેજ નેટલકટ ગે્રડેળન 
(પ્રોજેક્ટ)

59.88
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2901 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 મતૃ કાભો ભાટે (ગ્રાટં 
વાભે)

4308.36

2901 મતૃ (AMRUT) ૨.૦ મોજના 65405 શમાત ર્લસ્ટ્તાયોભા ંડ્રેનેજ 
કાભો ભાટે (૫૦% ગ્રાટં વાભે)

0.00

2902 મતૃ (AMRUT) ૨.૦ મોજના 65405 નલા બેરા ર્લસ્ટ્તાયોભા ં
ડ્રેનેજ કાભો ભાટે (૫૦% ગ્રાટં 
વાભે)

0.00

 ડ્રેનેજ કુર 4630.59

ટી.ી.અભરીકયણ ળ ખ 
3102 જભીન લતય કરભ-૨૧૬ 60104 જભીન લતય 0.00

3103 અંર્તભ ખડંના ભાલરકોને યીપંડ 60105 યોડ રાઆનીંગ કોમ્ન્ળેવન 0.00

3105 નલી સ્ટ્કીભ ફનાલલાનો ખચટ 64200 નલી સ્ટ્કીભ ફનાલલાનો 
ખચટ

64.63

 ટી.ી. અભરીકયણ કુર 64.63

3110 જભીન ખયીદી (ટી.ી.) 60104 જભીન ખયીદી 282.40

ટી.ી. અન્મ કુર 282.40

ટ્ર ન્વોટચ વલબ ગ
3300 ફામવીકર ળેયીંગ 57438 ફામવીકર ળેયીંગ 0.00

3301 ફામવીકર પ્રભોળન 57438 ફામવીકર પ્રભોળન 34.14

3300 રાટપક ર્નમભન 64425 રાટપક અઆરેન્ટ તથા 
ફુલાયા

0.00

3300 અય.અય.એર.ને પાો 64217 આરે. ફવ પેવીરીટી 300.00

3301 અય.અય.એર.ને પાો 64217 વી.એન.જી. ફવ પેવીરીટી 0.00

3300 ે એન્ડ ાકટ 64314 દયેક લોડટભા ંાકીંગ પ્રોટ, 

દયેક ઝોનભા ંભલ્ટી રેલર 
ાકીંગ

0.72

3301 એન્રી યોડ ય પ્રોય વાઆનેજીવ 64406 વાઆન ફોડટ 31.63

3300 મખુ્મ યાજભાગો ય ભાકીંગ 64406 મખુ્મ યાજભાગો ય 
ભાકીંગ

33.24

3300 મખુ્મ ભાગોના ડીલાઆડયોનુ ં
બ્યટુીકીકેળન

64301 મખુ્મ ભાગોના 
ડીલાઆડયોનુ ંબ્યટુીકીકેળન

64.63

3302 ભેરો રેન ટપઝીફીરીટી 60800 ભેરો રેન ટપઝીફીરીટી 0.00

3300 મતૃ (AMRUT) મોજના 65404 રાન્વોટટ કાભે (ગ્રાટં વાભે) 0.00
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3300 મતૃ (AMRUT) મોજના 31200 ી.એભ.વી./કન્વલ્ટન્ટ 
(ગ્રાટં વાભે)

0.00

ટ્ર ન્વોટચ વલબ ગ કુર 464.36

આલ વ મોજન 
2765 એપોડેફર શાઉવીંગ 64205 અલાવ 0.00

2765 GHTCI પ્રોજેકટ ખચટ 60502 GHTCI પ્રોજેકટ ખચટ 0.00

2766 નલી અલાવ મોજના 64206 નલી અલાવ મોજના 
(શપ્તા ગ્રાટં વાભે)

0.00

2769 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧
F.P.-446 (LIG-224)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

747.55

2770 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧
F.P.-104 (MIG-288)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

970.66

2771 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧
F.P.-348 (MIG-260)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

830.00

2772 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧
F.P.-S-2 (MIG-448)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

1068.65

2773 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૧
F.P.-S-3 (LIG-180)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

466.27

2774 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨
F.P.-2-B (EWS-II-84)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

147.01

2775 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨
F.P.-3A (EWS-II-210)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

562.90

2776 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨
F.P.-6A (EWS-II-104)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

152.99

2777 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨
F.P.-57/1 (EWS-II-112)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

518.22

2778 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૨
F.P.-57/2 (EWS-II-32)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

182.93

2779 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૩
F.P.-41A (LIG-864)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

3286.87

2780 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૩
F.P.-48A (MIG-272)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

992.81

2781 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૪
F.P.-S1 (EWS-I-620, 

EWS-II-1172)

64206 લેસ્ટ્ટ ઝોન અલાવ મોજના 
(શપ્તા-ગ્રાટં વાભે)

0.00

ZFHLJ VFJF; IMHGF
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2767 PMAY (પ્રધાનભતં્રી અલાવ 
મોજના)

64205 શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 24.28

2767 ફી.એર.વી. તથા ન્મ ખચટ 64200 ગ્રાટં વાભે 0.00

2769 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૪) 64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 251.36

2770 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૫) 64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 416.17

2771 PMAY (સ્ટ્ભાટટ ઘય-૬) 64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 1238.47

2772 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ 15A & 28A 

(PMAY-1248)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 2011.96

2773 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ F.P.51B 

(PMAY-624)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 1246.42

2774 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૫ F.P.51B 

MAVDI (PMAY-432)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 974.69

2775 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.37B 

(PMAY-180)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 468.93

2776 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.39A 

(PMAY-220)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 545.61

2777 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.33A 

(PMAY-200)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 755.43

2778 લેસ્ટ્ટ ઝોન ેકેજ-૬ F.P.38A 

(PMAY-420)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 1399.72

2779 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ F.P.12A 

(PMAY-310)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

2780 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ F.P.12B 

(PMAY-650)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

2781 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ F.P.13B 

(PMAY-336)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

2782 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ F.P.22A 

(PMAY-480)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

2783 વેન્રર ઝોન ેકેજ-૧ F.P.25C 

(PMAY-168)

64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

2784 રૂડા પ્રોટ-PMAY-1000 64205 PMAY શપ્તા-ગ્રાટં વાભે 0.00

VFJF; IMHGF S], 19259.90

D}0L BR¶ S],o 67320.66
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5]Z\FT AFSL 36895.01

 VGFDT VFJS

9801 SMg8=[S8 VGFDT 92301 SMg8=[S8 VGFDT 643.98

9801 CM, l05MhL8 92302 CM, l05MhL8 178.26

9801 VG[":8DGL VGFDT 92303 VG[":8DGL VGFDT 1690.07

9801 5ZR}Z6 VGFDT 92304 5ZR}Z6 VGFDT 1267.32

9801 VFJF; IMHGF 92306 D[.G8[Gg; 10.20

9801 8=L %,Fg8[XG l05MP 92309 8=L %,Fg8[XG l05MP 90.94

9801 ,FIA|[ZL l05MP 92310 ,FIA|[ZL l05MP 3.04

9801 V[PVMP5LP l05MP 92311 8FpG %,FlG\U l05M 8.85

9801 CF.8 Sg8=M, l05MP 92312 CF.8 Sg8=M, l05MP 244.62

9801 SJZ ;[,Z 5FlS"U l05MP 92313 SJZ ;[,Z 5FlS"U l05MP 1105.19

9801 I]lG8 Sg8=M, l05MP 92314 I]lG8 Sg8=M, l05MP 0.94

9801 U|F\8 l05MP 92315 U|F\8 l05MP 611.63

9801 C[T]O[Z l05MP 92316 C[T]O[Z l05MP 41.60

9801 5ZD[G[g8 l05MP 92319 5ZD[G[g8 l05MP 118.54

9801 ;[,Z 5FlS"U 92321 ;[,Z 5FlS"U 17.49

9801 ZL8[gXG VGFDT 92323 ZL8[gXG VGFDT 2653.35

9801 ;]H,FD ;]O,FD 92324 ;]H,FD ;]O,FD 0.00

3100 .; VMO 0].\U lAhG[X 92325 .; VMO 0].\U lAhG[X 0.00

9801 ZL:8MZ[XG l05MP 92326 ZL:8MZ[XG l05MP 2171.23

9801 U]HZFT 8]ZLhD l05MP 92328 8]ZLhD U|F\8 l05MP 0.00

9801 SM5M"Z[8Z U|F\8 l05MP 92329 SM5M"Z[8Z U|F\8 l05MP 0.00

9801 VG5[.0 R[S l05MP 92330 VG5[.0 R[S l05MP 0.00

9801 .vVM/B AY" V[g0 0[Y 92331 AY" V[g0 0[Y ZHLP RFHL"; 

s0L5MPf

12.95

9801 ;ZSFZzLGL U|F\8 s0L5MPf 92332 ;ZSFZzLGL U|F\8 s0L5MPf 0.00

VGFDT
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VGFDT

9801 નલા ર્નભણુકં ાભેર 
ઉભેદલાય ફોન્ડ ટડો.

92333 નલા ર્નભણુકં ાભેર 
ઉભેદલાય ફોન્ડ ટડો.

172.57

9801 ઓનરાઆન ડેલ. 

યર્ભળન ર્વસ્ટ્ટભ
92334 ઓનરાઆન ડેલ. 

યર્ભળન ર્વસ્ટ્ટભ ટડો.
304.33

9801 ન્મ ટડોલઝટ 92335 ન્મ ટડોલઝટ 0.00

9801 વપાઆ કાભદાય 
અલાવ મોજના ટડો.

92336 વપાઆ કાભદાય અલાવ 
મોજના ટડો.

6.50

9801 આરેક્રીવીટી 
કનેક્ળન ટડો.

92337 આરેક્રીવીટી કનેક્ળન 
ટડો.

0.00

S],o 11353.60

l;,S;C S], VFJS 48248.61

VGFDT HFJS

9802 SMg8=[S8 VGFDT

s;LP0LPf

92301  SMg8=[S8 VGFDT 735.74

9802 CM, l05MhL8 92302 CM, l05MhL8 171.90

9802 VG¶[:8DGL VGFDT 92303 VG¶[:8DGL VGFDT 1670.68

9802 5ZR}Z6 VGFDT 92304 5ZR}Z6 VGFDT 678.45

9802 VFJF; IMHGF VGFDT 92305 VFJF; IMHGF VGFDTq 

D[.g8[Gg;

206.70

9802 VFJF; IMHGF 92306 D[.G8[Gg; 193.03

9802 N.U.L.M. l05MhL8 92308 N.U.L.M. l05MhL8 0.00

9802 8=L %,Fg8[XG l05MP 92309 8=L %,Fg8[XG l05MP 0.00

9802 ,FIA|[ZL l05MhL8 92310 ,FIA|[ZL l05MhL8 0.98

9802 V[PVMP5LP l05MP 92311 8FpG %,FlG\U l05M 0.00

9802 CF.8 Sg8=M, l05MP 92312 CF.8 Sg8=M, l05MP 0.00

9802 SJZ ;[,Z 5FlS"U l05MP 92313 SJZ ;[,Z 5FlS"U l05MP 0.00

9802 U|F\8 l05MP 92315 U|F\8 l05MP 714.18

9802 l,\S SG[SXG l05MP 92318 l,\S SG[SXG l05MP 0.00

9802 5ZD[G[g8 l05MP 92319 5ZD[G[g8 l05MP 0.58
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ય જકોટ ભશ નગય ચરક 

BZ[BZ

AH[8 

;\7F

AH[8 ;NZ lC;FAL

;\7F

lC;FAL ;NZ પ્રોવલઝનર

    31-03-22

1 2 3 4 5

VGFDT

9802 ZL8[gXG l05MP 92323 ZL8[gXG l05MP 1194.51

9802 ;]H,FD ;]O,FD 92324 ;]H,FD ;]O,FD 0.00

9802 8LP5LPVF.P l05MP 92325 8LP5LPVF.P l05MP

.; VMO 0].\U lAhG[X

88.10

9802 ZL:8MZ[XG l05MP 92327 ZL:8MZ[XG l05MP 237.78

9802 U]HZFT 8]ZLhD l05MP 92328 U]HZFT 8]ZLhD l05MP BR" 0.00

9802 SM5M"Z[8Z U|F\8 l05MP 92329 SM5M"Z[8Z l05MP BR" 0.00

9802 ઓનરાઆન ડેલ. 

યર્ભળન ર્વસ્ટ્ટભ
92334 ઓનરાઆન ડેલ. 

યર્ભળન ર્વસ્ટ્ટભ ટડો.
0.00

9802 વપાઆ કાભદાય 
અલાવ મોજના ખચટ

92336 વપાઆ કાભદાય અલાવ 
મોજના ખચટ

0.00

9802 આરેક્રીવીટી 
કનેક્ળન ટડો.ખચટ

92337 આરેક્રીવીટી કનેક્ળન 
ટડો.ખચટ

0.00

S], BR¶o 5892.63

l;,S AFSL 42355.98

V[S\NZ S],o 48248.61
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