
R/O 

Rs.

અ.નં ભા/ વાઇઝ મુનનટ 

૧ ોરીથીન ફેગનો ડતય ખર્ચ 1000 નંગ 

નલીન ફેડ ફનાલલાની કાભગીયી (રેલરીંગ વપાઇ વશીત) ૧૦×૧×૦.૩૦ ભીટય નંગ-૧ 148

ફેડ યીેયીંગ ૧૦×૧×૦.૩૦ ભીટય નંગ-૧ 88

૩ ો. ફેગ બયલા ભાટે ભાટી ખયીદી ર્ઢાઇ ઉતયાઇ લાશતૂક  વાથે ૧૦૦૦ થેરી બયલા      

૨.૯૪ ઘ.ભી

ઘ.ભી 388

૪ છાનણમુ ખાતય ખયીદી  (ભાર ભજુયી ર્ઢાઇ ઉતયાઇ લાશતૂક વાથે) ૧૦૦૦ થેરી બયલા     

૨.૨૭ ઘ.ભી

ઘ.ભી 573

૫ ફીજની ખયીદી/  એકત્રીકયણ  1000 નંગ 310

૬ રૂટ ટે્રનયની વપાઇ ---- 1000 નંગ 91

૭ રૂટ ટે્રનય ભાટે લભીક્મુરાઇટની ખયીદી ૫ ગ્રાભ પ્રનત યોા,

 ૪ રૂ પ્રનત ગ્રાભ

---- 100૦ નંગ 2

૮ રૂટ ટે્રનય બયાઇ, ફીજ લાલેતય / પણગા ઉતાયલાની, જાલણી, ાણી ાલાની , 

ગોઠલણની, નનદાભણ, પેયલણી, ગ્રેડીંગની કાભગીયી

ત્રણ ભાવ 

૧૦૦૦ નંગ

ત્રણ ભાવ 

૧૦૦૦ નંગ

620

(૧)  ોરીથીન ફેગ બયલા ભાટી અને ખાતય ર્ાી નભક્ષ કયી, ફેગ બયી ફેડભાં ગોઠલલાની 

કાભગીયી.

૧૫×૨૫×૨૦૦  ૧૦૦૦ ો. ફેગ્વ 743

(૨)  ોરીથીન ફેગ બયલા ભાટી અને ખાતય ર્ાી નભક્ષ કયી, ફેગ બયી ફેડભાં ગોઠલીને 

રૂટ ટે્રનયના યોા ફેગભાં ઉતાયલાની કાભગીયી.

૧૫×૨૫×૨૦૦  ૧૦૦૦ ો. ફેગ્વ 1271

૧૦ ો ફેગ્વભાં ફીજ લાલેતય, લોટયીંગ, નનદાભણ, યોા પેય ફદરી, ગ્રેડીંગ, ખાતય- દલા 

આલાની તથા ાણી આલાની કાભગીયી

૧૫×૨૫×૨૦૦  

૨૦×૨૦×૨૦૦

શજાય યોાના પ્રનતભાવ 446

૧૧ નવચયી ની જાલણી ભાશ-ે એનપ્રર થી જુરાઇ વુધી ૪ ભાવ ભાટે ભાવ દીઠ 298

૧૨ વોઇર વોરો યાઇઝેળન (સ્ટાન્ડડચ વાઇઝ ) ૧૦x૧x૦.૪૫ ભી. એક ફેડના 287

૧૩ ાણીની કકભત (200*3*30*9=162000/200=810/bed/year for 9 months ) ૧ ફેડ એક ફેડના 838

૧૪ દલાનો ખર્ચ ઉચ્ર્ક એક ફેડના 103

૧૫ યર્ૂયણ ખર્ચ ( ઓજાય, લગેયે ) ઉચ્ર્ક એક ફેડના 140

૧૬ કરભ કયલાની કાભગીયી :   કરભ ભાટે ડાી તૈમાય કયી કાી રાલી, ળેડભા ગોઠલી, ગ્રાફ્ટ 

કયી નભસ્ટ ર્ેમ્ફયભાં ભુકલા વુધીની કાભગીયી નુતન પાર્ય કરભ

કરભ દીઠ કરભ દીઠ 7.85

૧૭ કરભ કયલાની કાભગીયી :  આંખ કરભ કરભ દીઠ કરભ દીઠ 6.6

૧ ખેડાણ કલ્ટી / દાંતી કરાક દીઠ કરાક દીઠ 500

૨ ખેડાણ પ્રાઉ / યોટોલેટય કરાક દીઠ કરાક દીઠ 900

૩ વાગી નવચયીની તભાભ કાભગીયી (ભાટીખયીદી, ખાતય ખયીદી, ફેડ ફનાલલાના, ફીજ 

લાલેતય, નનદાભણ, ાણી જાલી, લગેયે)

ફેડ દદઠ ફેડ દદઠ 1152

૪ લાંવ યાઇઝભ ફેડની તભાભ કાભગીયી (ભાટીખયીદી, ખાતય ખયીદી, ફેડ ફનાલલાના, ફીજ 

લાલેતય, નનદાભણ, ાણી જાલી, લગેયે)

ફેડ દદઠ ફેડ દદઠ 704

૫ નેટ શાઉવ/નભસ્ટ ર્ેમ્ફય / શાડચનીંગ ર્ેમ્ફય / ોરી શાઉવ તભાભ કાભગીયી જાલણી વશીત વંુણચ વેન્ટય દીઠ ભાવ દીઠ (ઉચ્ર્ક) 625

૬ કંોસ્ટ મુનનટ                                                                 ધાવ કર્રૂ બેગુ કયી 

તેભાં નનમભીત ાણી છાટીં મુયીમા ખાતયનો ટ આી, પેયલી ફાદ તૈમાય થતા વુકલી, 

ર્ાયણીથી ર્ાી થેરા બયી લજન કયી ગોઠલી, ફાદ પયીથી ર્ેમ્ફય બયાલાની / ખાતય 

ઉત્ાદનની કાભગીયી

 ર્ેમ્ફય -૧         (૧ 

ભાવ ભાટે)

4078

૭ લભી કલ્ર્ય મુનનટ                                                       છાનણમુ ખાતય તથા 

ફદાભના ાન ક્રળ કયી, ફે ટાઇભ ાણીનોં છંટકાલ, નેટ કાઢલી,તૈમાય ખાતય ર્ાયણીથી 

ર્ાી, છામડાભાં વુકલી થેરી બયી લજન કયી, ગોઠલી તેભાં પયીથી કાર્ો ભાર બયલા, તથા 

મુનનટની આજુ ફાજુ વાપ વપાઇ કાભગીયી.

ર્ેમ્ફય -૧           (૧ 

ભાવ ભાટે)

1427

૧ રાખ ફાંધલા ભાટે પ્રોટોભાં જાી વપાઇ દુય કયલાની કાભગીયી પ્રનત શેક્ટય શેક્ટય દીઠ 1052

૨ રાખ લૃક્ષ પુ્રનીંગ કાભગીયી પ્રનત લૃક્ષ લૃક્ષ દદઠ 118

૩ બુ્રડ લૃક્ષો પુ્રનીંગ કાભગીયી, પ્રનત દક.ગ્રા લૃક્ષ દદઠ 48

૪ રાખ લાલેર લૃક્ષો જાલલા, વાપવપાઇ પ્રનત લૃક્ષ દક.ગ્રા દદઠ 33

૯ નપ્રઝલેળન પ્રોટની પક્ત યક્ષણની કાભગીયી પ્રનત શેક્ટય ૧ શેક્ટય દીઠ

 (૧ ભાવ ભાટે)

1292

૧૦ ી.ી પ્રોટનંુ ભાકીંગ--   લૃક્ષોને પ્રેટ ભાયી ેન્ટીંગ કયી, નંફય રગાડી, ગણતયી કયી 

૧.૩૭ ભીટયની ઉંર્ાઇએ ીા એળીમન ેઇન્ટ કરય થી ૨ થી ૩ ઇંર્ની શોાઇભાં 

ટ્ટા ભાયલાની અને ભાો નોંધલાની (ખયીદી+ભજુયી) કાભગીયી.

લૃક્ષ દીઠ ઝાડ દીઠ 10.65

૧૧ નપ્રઝલેળન પ્રોટની જાલણી (નવલ્લીકલ્ર્યના કાભો) શેક્ટય દીઠ લાર્ષક 23100

૧૨ વેમ્ર પ્રોટની જાલણી (નવલ્લીકલ્ર્યના કાભો) શેક્ટય દીઠ લાર્ષક 13588

૧૩ વીડ પ્રોટની જાલણી / એર.ટી.આઇની જાલણી (નવલ્લીકલ્ર્યના કાભો) શેક્ટય દીઠ લાર્ષક 9512

૯

2017-18ના  લચની કાભગીયી ઓ ભાટે વંળોધન નલબાગ ગાંધીનગય દ્લાયા યજુ કયલાભાં આલેર દય દળાચલતુ ત્રક.

૨

કાભગીયીની નલગત 

૮

૧

૨

યો ઉછેય કાભગીયી (નવચયી) ૧૦૦૦ યોા  ઉછેય  ભાટે 



૧ વી.ી.ટી. લૃક્ષનંુ ભાકીંગ  નલીન વી.ી.ટી.ર્ેક કયલા, ફ્રાલયીંગની નોંધ કયલી, નંફય પ્રેટ 

તથા ટ્ટા ેઇન્ટ કયલા, ડેટા નોંધલા લગેયે તભાભ કાભગીયી

816

૨  જુના વી.ી.ટી. જાલણી 109

૧૫ અખતયા લાલેતયોના ભોજભા, યજીસ્ટય નનબાલણી તાયણો તથા અલરોકનો નોંધલા નલગેયે લૃક્ષ દીઠ લૃક્ષ દીઠ 4.95

૧૬ જુના પ્રોટોભાં તભાભ યીેયીંગ તથા વાપ વપાઇ જાલણીની કાભગીયી (વાર્લલાની) ૧- શેક્ટય દીઠ

 (૧ ભાવ ભાટે)

1903

૧૭ ફામ્ફુ લાંવના ઝુડભાં નત્રકભ લડે જભીન ખોદલા, નડતય રૂ લેરા લાંવની ડાીઓ કટય લડે 

દુય કયી, ાલડા લડે ઘાવ કર્યો વાપ કયી નત્રકભ લડે જભીન ખોદી ૩×૩ ભીટય તેભજ 

૨.૫૦×૨.૫૦ ભીટયભાં ખોદલાની કાભગીયી

૧ ઝુડના ૧- ઝુડના 32.9

૧૮ લાંવના ઝુડભાં ાણી આલાની તેભજ ઉધઇ દલા  છંટકાલ કયાલાની કાભગીયી ૧ ઝુડના ૧ ઝુડના 6.6

૧૯ ફે ઝડ લચ્ર્ે નકાભો ઉગી નનકેરો ૭.૫૦×૭.૫૦ ભીટયના અંતયે ઉગેરા ફાંટલા તેભજ 

વાગ લેરના યોા તેભજ અન્મ લનસ્નત દુય કયી વાપ વપાઇ કયલાની કાભગીયી

પ્રનત શેક્ટય  ૧-શેક્ટય 1486

૨૦ લાંવ કટીંગના યોા તૈમાય કયલા (તભાભ વંરગ્ન કાભગીયી વશીત) ૧ કટીગના ૧ કટીંગના 2.38

૨૧ ોરીથીન ફેગ્વભાં ભાનલેર લાંવના યાઇઝોભ ઉતાયલાની, લાંવ નેકેડ ફેડ ભાંથી યાઇઝોભ 

ખોદી કટય લડે કાી તભાભ વંરગ્ન કાભગીયી યાઇઝોભ તૈમાય કયલાની કભાગીયી

૧ યાઇઝોભ  ૧-યાઇઝોભ 0.93

પામય રાઇન 0

૧  ૨ ભીટય શોંી 1.50

૨  ૫ભીટય શોંી 3

૩ ૮ ભીટય શોંી 4.95

૪  ય૦ ભીટય શોંી 9.90

ોરી શાઉવ

ોરી શાઉવ તથા નભસ્ટ ર્ેમ્ફયભાં નનરગીયીના ભધય પ્રાન્ટભાં કયલાની થતી તભાભ 

કાભગીયીઓ ભાટે

૧ યોા દીઠ ૧ યોા દીઠ 0.72

૨૪ ોરી નીરગીયી કટીંગ રઇ પ્રોવેવ ભુજફ કટીંગ કયી રૂટ ટે્રનયભાં યોી કાજી ુલચક નભસ્ટ 

ર્ેમ્ફયભાં યેંક ઉય સ્ટેન્ડભાં ગોઠલલા વુધીની કાભગીયી

૧ યોા દીઠ ૧ ક્રોન દીઠ 0.59

૨૫ ફશાયની ઓન નવચયીભાના નીરગીયી સ્ટેન્ડ ભાના  યોઓને દદલવ દયમ્માન ાણી 

આલાની તથા રૂટ ટે્રનય ના ભોઢીમાભાં લભીક્મુરાઇટ બાયલાની તથા યોા રેલરીંગ કયી 

ળીફ્ટ કયલા વશીતની કાભગીયી

૧ યોા દીઠ ૧ યોા દીઠ 0.48

૨૬ રૂટ ટે્રનયને પયીથી ઉમોગભાં રેલા ભાટે વાપવપાઇ એવીડ/ પીનાઇર થી ધોલાની કાભગીયી 

ભારવાભાન ભજુયી વશીત

૧ ફોક્ષ દીઠ ફોક્ષ દીઠ 3.6

૨૭ નલનલધ વેન્ટયો/નવચયી પ્રોટોની યાત્રી દયમ્માન ભાં જાલણી ભાટે  આઉટ વોર્સવગ વેન્ટય દીઠ 8148

અખત્તયા લાલેતયના પ્રથભ  લચ દયમ્માનની  કાભગીયી

૧ જભીન વપાઇ શેક્ટય દીઠ 6994

૨ ૩૦×૩૦×૩૦ વે.ભી. ભાના ખાડા ખાડા દીઠ 4.95

૩ ામાનંુ ખાતય દલા રીભડાનો ખો ૧૦૦ ગ્રાભ ડી.એ.ી. ૧૦ ગ્રાભ ભુજફ તથા 

ઉધઇનાળક દલા ૫ ગ્રાભ ભુજફ

યોા દીઠ 1.76

૪ યોા લાશતુક યોા દીઠ 4.08

૫ યોા લાલેતય યોા દીઠ 3.7

૬ નનદાભણ- ગોડકાભ- પ્રનત ગોડ કાભ પ્રનત યોા યોા દીઠ 4.95

૭ જાલણી પ્ર.નત. શેક્ટય એક લચ ભાટે 17485

૮ ુયક નમત :- યોાને પયતે ખાભણા કયી યોે યોે ાણી આલાની કાભગીયી ાણીની 

કકભત, લાશતુક વાથે

યોા દીઠ યોા દીઠ 2.48

વીડઝ કરેક્ળનના દયો

૧ વાગ પ્રનત દક. ગ્રા 52

૨ શયડે પ્રનત દક. ગ્રા 34

૩ ફશેડા પ્રનત દક. ગ્રા 34

૪ વીવભ પ્રનત દક. ગ્રા 68

૫ ટેટુ પ્રનત દક. ગ્રા 54

૬ અજુચન પ્રનત દક. ગ્રા 54

૭ કુવુભ પ્રનત દક. ગ્રા 54

૮ ભશુડા પ્રનત દક. ગ્રા 34

૯ કયંજ પ્રનત દક. ગ્રા 54

૧૦ કનરો પ્રનત દક. ગ્રા 408

૧૧ ફોયવરી પ્રનત દક. ગ્રા 272

૧૨ ર્યોી પ્રનત દક. ગ્રા 136

૧૩ કંુનમ્બમો પ્રનત દક. ગ્રા 68

૧૪ કયભદા પ્રનત દક. ગ્રા 273

૧૫ વીતાપ પ્રનત દક. ગ્રા 109

૧૬ આનવત્રો પ્રનત દક. ગ્રા 109

૧૭ ખદનવગ પ્રનત દક. ગ્રા 68

૧૮ ભટયનવગા પ્રનત દક. ગ્રા 54

૧૯ ખેય પ્રનત દક. ગ્રા 136

૨૦ અંફાડો પ્રનત દક. ગ્રા 68

૨૧ યામણ પ્રનત દક. ગ્રા 109

૨૨ બીરાભો પ્રનત દક. ગ્રા 154

૨૩ ગુંદા પ્રનત દક. ગ્રા 27

૨૯

૨૯

૨૮

૨૩

૧૪ લૃક્ષ દીઠ ૧- લૃક્ષ દીઠ

૨૨

૧ યનીંગ ભીટય ૧  ય.ભી



૨૪ ઉફ પ્રનત દક. ગ્રા 82

૨૫ શલ્દુ પ્રનત દક. ગ્રા 149

૨૬ લદયગ પ્રનત દક. ગ્રા 177

૨૭ જામ્ફુ પ્રનત દક. ગ્રા 68

૨૮ લડરો પ્રનત દક. ગ્રા 544

૨૯ અળોક પ્રનત દક. ગ્રા 136

૩૦ ઉભયો પ્રનત દક. ગ્રા 340

૩૧ ર્ભોરી પ્રનત દક. ગ્રા 95

૩૨ ગયભાો પ્રનત દક. ગ્રા 95

૩૩ ભોખો પ્રનત દક. ગ્રા 95

૩૪ વેલન પ્રનત દક. ગ્રા 68

૩૫ વપેદ ર્ણોઠી પ્રનત દક. ગ્રા 204

૩૬ નર્ત્રક પ્રનત દક. ગ્રા 408

૩૭ અક્કરકયો પ્રનત દક. ગ્રા 340

૩૮ ભારકાગી પ્રનત દક. ગ્રા 408

૩૯ ુત્રજીલા પ્રનત દક. ગ્રા 68

૪૦ અશ્લગંધા પ્રનત દક. ગ્રા 544

૪૧ આભા ર્ોખ્ખા પ્રનત દક. ગ્રા 1631

૪૨ અયડુવો પ્રનત દક. ગ્રા 272

૪૩ અયીઠો પ્રનત દક. ગ્રા 65

૪૪ નફમો પ્રનત દક. ગ્રા 46

૪૫ અદયખ પ્રનત દક. ગ્રા 265

૪૬ ર્ંદન પ્રનત દક. ગ્રા 673

૪૭ કાજુ પ્રનત દક. ગ્રા 215

૪૮ યગતયોશીડો પ્રનત દક. ગ્રા 675

૪૯ આવન પ્રનત દક. ગ્રા 67

૫૦ ટીભરૂ પ્રનત દક. ગ્રા 50

૫૧ નફરી ર્ોખ્ખુ પ્રનત દક. ગ્રા 469

૫૨ કોઠી ર્ોખ્ખુ પ્રનત દક. ગ્રા 469

૫૩ કર્નાય પ્રનત દક. ગ્રા 106

૫૪ કડામો ર્ોખ્ખુ પ્રનત દક. ગ્રા 541

૫૫ ળતાલયી પ્રનત દક. ગ્રા 405

૫૬ રાર ર્ણોઠી પ્રનત દક. ગ્રા 133

૫૭ ધાભણ, જીંજલો, ળનણમાય, ધયપ, ઘાવના ફીજ પ્રનત દક. ગ્રા 512

૩૦ ઘાવ ટ્રામર--ેરેટ / ઘાવ થુભડા નવચયી અને લાલેતય

૧ ફેડ ફનાલલાની કાભગીયી ૧ ફેડ (૧૦૦૦ થુભડા ) ૧ ફેડ 190

૨ ઘાવના ફીજની ખયીદી ૫૦૦ ગ્રાભ ૫૦૦ / દકરોના 259

૩ નવચયી કાભગીયી ભાટી -ખાતય બયાઇ અને જાલણી વશીત ૧૦૦૦ થુભડા ૧૦૦૦ થુભડા 507

લાશતુક : લાશનભાં બયાઇ-ઉતયાઇ વનશત (ભશત્તભ) 1034

(૧) ૦ થી ૫ દક.ભી. વુધી 517

(૨) ૬ થી ૧૫ દક.ભી. વુધી 636

(૩) ૧૬ થી ૩૦ દક.ભી. વુધી 776

(૪) ૩૦ થી ૪૫ દક.ભી. વુધી 1034

૫ ખેડાણ / એરાઇનભેન્ટ/ યોા ખાડે ખાડે ભુકલા વશીતની તભાભ લાલેતય વંરગ્ન કાભગીયી ૧૦૦૦ થુભડાના ૧૦૦૦ થુભડાના 1034

૬ ાણીની કકભત (૧ ફેડના ) ૧૦૦૦ થુભડાના ૧૦૦૦ થુભડાના 838

૭ યર્ુયણ ખર્ચ - શથીમાય દલા લગેયે ૧૦૦૦ થુભડાના ૧૦૦૦ થુભડાના 68

૧૦૦૦ થુભડાના 3929

૩૨ નલા અખતયા ઘાવ પ્રનત શેક્ટય 193008

૩૩ ઘાવ ઉત્ાદન અભ્માવ પ્રોટો ૩X૩ ભી પ્રનત શેક્ટય 33652

૩૪

૧ ઘાવ લાઢકાભ કયી ુા ફાંધી પ્રોવીંગ સ્થ વુધી રઇ જલાના પ્રનત ૧  દક.ગ્રા દદઠ પ્રનત ૧  દક.ગ્રા દદઠ 3.41

૨ ઘાવની ગાંવડીઓ પે્રવીગ કયલી ૧૬ ગજના કાા લામય / તાયથી ાંર્ ફંધ ફાંધલા 1.34

૩ ઘાવ ગાંવડીઓ વ્મલનસ્થત ગોઠલણી કયી વ્મલનસ્થત ગંજી ફનાલલી 0.62

૪ ઘાવ ગાંવડીઓ ગોદાભભાં વ્મલનસ્થત ગોઠલલી 0.62

૫ ઘાવ ગાંવડીઓનંુ લજન કયી રેફર રગાડી આલા 0.31

૬ લીડી નલસ્તાયભાં ઝાંડી ઝાખયા દુય કયલાના 0.31

૭ એક ખાડેથી ફીજા ખાડે પે્રવ લાશતુક કયલાની કાભગીયી 0.04

૮ વંગ્રશ કયેર ઘાવના નલભો ઉતાયલાના. 0.06

૩૫ એઝેટોફેક્ટય પટીરાઇઝય પ્રોડક્ળન 1 નક્લ. દીઠ 8580

૩૬ વ્રુક્ષોને ફોયડો નભક્ષ્ર્ય(ગેરુ,ર્ુનો,ઉધઇ નાળક દલા) કયલાની કાભગીયી પ્રનત ઝાડ

૧ ૦     થી   ૨૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 2.8

૨ ૨૧    થી   ૪૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 8.45

૩ ૪૧   થી    ૬૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 14

૪ ૬૧    થી   ૮૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 19.7

૫ ૮૧    થી  ૧૦૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 25.35

૬ ૧૦૧   થી ૧૨૦ વે.ભી. પ્રનત ઝાડ 31

૧૦૦૦ થુભડાના કુર ખર્ચ

લીડી નલસ્તાયભાંથી ઘાવ એકત્રીકયણ કયલાના દય

૨૯

૩૧

૪ ૧૦૦૦ થુભડાના ૧૦૦૦ થુભડાના 


